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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

การเพาะเลีย้งเส้นใยของเช้ือราจากเห็ดป่าทีบ่ริโภคได้ 

 

จากการแยกเส้นใยจากเห็ดป่าท่ีบริโภคไดใ้ห้บริสุทธ์ิ ของเห็ดป่าทั้ง 13 ชนิด ท่ีไดจ้ากการส ารวจ

ในพื้นท่ี อ.แม่ริม-อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้แก่ เห็ดแดงน ้ าหมาก (Russula emetica), เห็ดน ้ าแป้ง (Russula 

foetens), เห็ดหน้าม่วง (Russula  fragilis), เห็ดฟานน ้ าตาลแดง (Lactarius volemus), เห็ดระโงกเหลือง 

(Amanita hemibapha), เห็ดระโงกขาว (Amanita princeps) และเห็ดตะไคลขาว (Russula delica) ลงบน

อาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิ 27±2oC พบว่าสามารถแยกเส้นใยบริสุทธ์ิได้  3 ชนิด ได้แก่ เห็ดตบัเต่า ไอโซเลต 

LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ ไอโซเลต LEL-CMRU 005 และเห็ดตะไคลขาว ไอโซเลต  MTC-CMRU 013 

โดยเส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดตบัเต่าโคโลนีมีสีเหลืองอมน ้ าตาลถึงสีน ้ าตาลแก่ เส้นใยสานตวั

กนัหนาแน่น แผ่ขยายเสมอกนัทัว่โคโลนี (ภาพท่ี 4.1) เห็ดเผาะโคโลนีมีสีเหลืองถึงสีเหลืองอมส้ม เส้นใย

บางสานตวักนั แผข่ยาย (ภาพท่ี 4.2) และเห็ดตะไคลขาวโคโลนีมีสีขาว อดัตวักนัแน่นคลา้ยก ามะหยี่ เม่ือแก่

เปล่ียนเป็นสีขาวอมชมพูถึงขาวอมส้ม (ภาพท่ี 4.3) ส่วนเห็ดแดงน ้ าหมาก เห็ดแดงกุหลาบ เห็ดน ้ าแป้ง เห็ด

หนา้ม่วง เห็ดฟานน ้ าตาลแดง เห็ดระโงกเหลือง เห็ดระโงกขาว เห็ดขมิ้น เห็ดตะไคลหลงัเขียว และเห็ดถ่าน

เล็ก ไม่สามารถแยกเส้นใยให้บริสุทธ์ิบนอาหาร PDA ได ้โดยช้ินเน้ือเยื่อมีลกัษณะแห้งหรือฉ ่าน ้ า ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากเช้ือราจากเห็ดป่าแต่ละชนิดตอ้ง การสารอาหารแตกต่างกนัไปตามชนิดของเห็ด นอกจากน้ีในการ

แยกเส้นใยให้บริสุทธ์ิยงัประสบปัญหาการปนเป้ือนจากเช้ือราและเช้ือแบคทีเรียชนิดอ่ืน เส้นใยเช้ือราจึงไม่

สามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ได ้โดยระยะท่ีเหมาะสมต่อการแยกเส้นใยให้บริสุทธ์ิคือระยะท่ีเห็ดก าลงั

บาน มีลกัษณะแข็ง ซ่ึงดอกเห็ดมีความสมบูรณ์ไม่ถูกแมลงเขา้กดักินหรือท าลายและเส้นใยมีความแข็งแรง

กวา่ 

 

 



112 
 

  

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

ภาพที ่4.1  ลกัษณะดอกเห็ด (a) ลกัษณะโคโลนี (b) และลกัษณะเส้นใย (c) ของเช้ือรา 

จากเห็ดตบัเต่า Phlebopus portentosus LEL-CMRU 004 บนอาหาร PDA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2  ลกัษณะดอกเห็ด (a) ลกัษณะโคโลนี (b) และลกัษณะเส้นใย (c) ของ 

จากเห็ดเผาะ Astreaus hygrometricus LEL-CMRU 005 บนอาหาร PDA 
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ภาพที ่4.3  ลกัษณะดอกเห็ด (a) ลกัษณะโคโลนี (b) และลกัษณะเส้นใย (c) ของเช้ือรา 

จากเห็ดตะไคลขาว Russula delica MTC- 

CMRU 013 บนอาหาร PDA 

 

การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราจากเห็ดป่าทีบ่ริโภคได้ 

 

1. การศึกษาผลของสูตรอาหารแข็งวุ้นต่อการเจริญเติบโต 

จากการเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 

และเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งวุน้ 5 สูตร ได้แก่ 1) PDA, 2) MEA, 3) MMN, 4) 

Hagem และ 5) Gamborg ท่ีอุณหภูมิ 27±2oC เป็นเวลา 20 วนั พบวา่เส้นใยบริสุทธ์ิของเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า 

เห็ดเผาะ และเห็ดตะไคลขาว สามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตรต่างๆ ได ้โดยเส้นใยบริสุทธ์ิของเช้ือราจาก

เห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 สามารถเจริญบนอาหาร PDA มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีสูงสุดเฉล่ีย 

34.52±1.34 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่อาหาร MEA, Hagem และ Gamborg มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

โคโลนีเฉล่ีย 34.52±1.34, 30.35±0.40, 24.73±0.26 และ 23.17±1.31 มิลลิเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.1) และ

เส้นใยเช้ือราไม่สามารถเจริญบนอาหาร MMN ได ้โดยเส้นใยเช้ือราท่ีเพาะเล้ียงลงบนอาหารแข็งวุน้สูตร

ต่างๆ ลักษณะโคโลนีและความหนาแน่นของเส้นใยมีความแตกต่างกัน โดยทัว่ไปโคโลนีมีสีน ้ าตาลถึง

c 

a b 

100 µm 
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น ้ าตาลแก่ เส้นใยมีความหนาแน่นมาก และสามารถเปล่ียนสีอาหารเป็นสีน ้ าตาลถึงน ้ าตาลอมส้มได ้ซ่ึงมี

ความแตกต่างจากการเจริญของเส้นใยบนอาหาร Hagem ซ่ึงโคโลนีมีสีเหลืองอมเขียวถึงสีเหลืองอมน ้ าตาล 

และไม่เปล่ียนสีอาหาร เช่นเดียวกบัการเจริญบนอาหาร Gamborg ซ่ึงโคโลนีมีสีเหลืองอมน ้าตาล และเส้นใย

สานตวักนัหนาแน่นน้อยกวา่ (ภาคผนวก ง.1) เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบว่าเส้นใยของเช้ือราสามารถ

เจริญไดบ้นอาหารแขง็วุน้สูตรต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ 

 

ตารางที่ 4.1   การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่

อุณหภูมิ 27±2oC เป็นเวลา 20 วนั   

 

ชนิด 
สูตรอาหาร

แข็งวุ้น 

เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย (มม.) 

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 

ของเส้นใย ** 

เห็ดตบัเต่า  

LEL-CMRU 004 

 

PDA 34.52±1.34 a +++ 

MEA 30.35±0.40 b +++ 

MMN 5.00±0.00 d - 

Hagem 24.73±0.26 c +++ 

Gamborg 23.17±1.31 c ++ 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบ                โดยวธีิ 

Duncan,s new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 

 

เส้นใยบริสุทธ์ิของเช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 สามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้ สูตร 

MMN และMEA ได้ดี ท่ี สุด รองลงมาได้แก่อาหารสูตร Hagem, Gamborg และ  PDA มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางโคโลนี เฉ ล่ีย  82.80±0.75, 78.56±1.17, 65.80±4.35, 53.94±1.73 และ 34.80±9.98 มิล ลิ เมตร 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.2) เส้นใยเช้ือราท่ีเพาะเล้ียงลงบนอาหารแขง็วุน้สูตรต่างๆ มีลกัษณะโคโลนีและความ

หนาแน่นของเส้นใยความแตกต่างกนั โดยการเจริญบนอาหาร PDA และ MEA โคโลนีมีสีเหลืองถึงเหลือ

งอมส้ม เส้นใยสานตวักนัหนาแน่น ซ่ึงมีความแตกต่างจากการเจริญของเส้นใยบนอาหาร MMN, Hagem 

และ Gamborg ซ่ึงโคโลนีมีสีครีมถึงสีเหลืองอมน ้ าตาลอ่อน (ภาคผนวก ง.1) การเจริญของเส้นใยเช้ือราท่ี
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เจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตรต่างๆ พบว่าการเจริญของเช้ือราไม่ท าให้สีอาหารเพาะเล้ียงเปล่ียนแปลง เม่ือ

เปรียบเทียบผลทางสถิติพบวา่เส้นใยของเช้ือราสามารถเจริญไดบ้นอาหารแข็งวุน้สูตรต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

 

ตารางที่ 4.2  การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่อุณหภูมิ 

27±2oC เป็นเวลา 20 วนั  

 

ชนิด 
สูตรอาหาร

แข็งวุ้น 

เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย (มม.) 

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 

ของเส้นใย ** 

เห็ดเผาะ  

LEL-CMRU 005 

PDA 34.80±9.98 d ++++ 

MEA 78.56±1.17 a +++ 

MMN 82.80±0.75 a +++ 

Hagem 65.80±4.35 b +++ 

Gamborg 53.94±1.73 c ++ 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 

 

เส้นใยบริสุทธ์ิของเช้ือราจากเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 สามารถเจริญบนอาหารแข็ง

วุน้สูตร MEA ได้ดีท่ีสุด รองลงมา ได้แก่สูตร PDA และ MMN มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

23.96±0.80, 16.89±0.63 และ 7.93±2.42 มิลลิเมตร ตามล าดับ โดยเส้นใยไม่สามารถเจริญได้บนอาหาร 

Hagem และ Gamborg (ตารางท่ี  4.3) ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากอาหารมีแหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจนไม่

เหมาะสม เช่น อาหาร Gamborg ซ่ึงมีแหล่งคาร์บอนเพียงแหล่งเดียวไดแ้ก่ เดกโทส หรือมีในอตัราส่วนท่ีไม่

เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดป่าท่ีบริโภคได ้เส้นใยจึงไม่สามารถเจริญได ้นอกจากน้ีเส้น

ใยท่ีเพาะเล้ียงลงบนอาหารแข็งวุน้สูตรต่างๆ มีลกัษณะโคโลนีและความหนาแน่นของเส้นใยความแตกต่าง

กนั โดยการเจริญของเส้นใยบนอาหาร PDA โคโลนีมีลกัษณะเป็นฝุ่ นผงอดักนัแน่นนูนเล็กนอ้ย แบนราบไป

กบัอาหาร โคโลนีมีสีขาวถึงขาวอมชมพูส้ม เส้นใยมีความหนาแน่นมาก อาหาร MEA โคโลนีมีสีขาวอม
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ชมพูหรือขาวอมส้ม เส้นใยมีความหนาแน่นน้อยกว่าการเจริญบนอาหาร PDA มีขนาดโคโลนี กวา้งและ

เจริญเป็นวงชั้นๆ เห็นได้ชัดเจน สูตร MMN โคโลนีมีสีขาวลักษณะเป็นฝุ่ นผงอดักนัแน่นแต่ไม่กระจาย 

(ภาคผนวก ง.1) การเจริญของเส้นใยเช้ือราบนอาหารแข็งวุน้สูตรต่างๆ ไม่ท าให้สีอาหารเปล่ียนสี เม่ือ

เปรียบเทียบผลทางสถิติพบวา่เส้นใยของเช้ือราสามารถเจริญไดบ้นอาหารแข็งวุน้สูตรต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

 

ตารางที่ 4.3  การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่

อุณหภูมิ 27±2oC เป็นเวลา 20 วนั  

 

ชนิด 
สูตรอาหาร

แข็งวุ้น 

เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย (มม.) 

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 

ของเส้นใย ** 

เห็ดตะไคลขาว  

MTC-CMRU 013 

 

PDA 16.89±0.63 b ++++ 

MEA 23.96±0.80 a ++ 

MMN 7.93±2.42 c +++ 

Hagem 5.00±0.00 d - 

Gamborg 5.00±0.00 d - 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 

 

 

2. การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโต 

จากการเพาะเล้ียงเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 และเห็ด

ตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งวุน้ 5 สูตร ท่ีอุณหภูมิต่างๆ คือ 25, 30 และ 35oC พบวา่เส้นใย

เช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 สามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ท่ีอุณหภูมิต่างๆ แตกต่างกนัโดยการ

เจริญบนอาหารแข็งวุน้ PDA ท่ีอุณหภูมิ 30oC เส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุด มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 

46.84±1.08 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 35 และ 25oC วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง
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โคโลนีเฉล่ียได ้40.94±1.42 และ 40.25±0.40 มิลลิเมตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบวา่เส้นใย

ของเช้ือราสามารถเจริญบนอาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดับความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ MEA ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได้แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 35oC วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี  เฉล่ีย 56.67±9.96 

มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 

44.62±2.39 และ 32.23±5.59 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ MMN ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญั โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 35oC มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี เฉล่ีย 55.04±3.04 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC วดัขนาด เส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

37.12±1.80 และ 29.40±0.54 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ Hagem ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมี

นัยส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 35oC มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี  เฉล่ีย 53.57±3.37 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC วดัขนาด เส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

35.49±2.44 และ 27.69±2.80 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ Gamborg ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได้ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ โดยการเจริญเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 35oC มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีสูงสุดเฉล่ีย 

81.65±3.71 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC มีขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลาง

โคโลนีเฉล่ีย 66.88±9.04 และ 45.95±1.10 มิลลิเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.4)  

ตารางที่ 4.4   การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่

อุณหภูมิ 25, 30 และ 35oC เป็นเวลา 20 วนั  

 

ชนิด 
สูตรอาหาร

แข็งวุ้น 
อุณหภูมิ (oC)  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

โคโลนีเฉลี่ย (มม.)  

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 

ของเส้นใย ** 

เห็ดตบัเต่า  

LEL-CMRU 004 

PDA 25oC 40.25±0.40 b ++++ 

30oC 46.84±1.08 a  +++ 
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 35oC 40.94±1.42 b +++ 

MEA 25oC 32.23±5.59 b + 

30oC 44.62±2.39 ab + 

35oC 56.67±9.96 a + 

MMN 25oC 29.40±0.54 c ++ 

30oC 37.12±1.80 b ++ 

35oC 55.04±3.04 a ++ 

Hagem 25oC 27.69±2.80 c +++ 

30oC 35.49±2.44 b +++ 

35oC 53.57±3.37 a +++ 

Gamborg 25oC 45.95±1.10 a ++ 

30oC 66.88±9.04 a ++ 

35oC 81.65±3.71 a ++ 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 
new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 

 

เช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 สามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ทุกสูตรโดยการเจริญ

บนอาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิ 25 และ 30oC ได้ดี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 81.56±0.48 และ 

81.46±1.90 มิลลิเมตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบว่าเส้นใยของเช้ือราสามารถเจริญไดบ้น

อาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MEA ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 25 และ 30oC มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

82.03±0.46 และ 69.43±1.24 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตร MMN ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

81.46±1.90 และ 52.73±1.29 มิลลิเมตร ตามล าดบั  
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เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร Hagem ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อย่างมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 25 และ 30oC มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 

48.30±0.59 และ 41.91±2.45 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร Gamborg ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั

อย่างมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 

80.46±2.35 และ 79.56±6.64 มิลลิเมตร ตามล าดบั โดยการเพาะเล้ียงเช้ือราบนอาหารสูตรต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ 

35oC เส้นใยเช้ือราไม่สามารถเจริญได ้(ตารางท่ี 4.5)  
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ตารางที่ 4.5  การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่อุณหภูมิ 

25, 30 และ 35oC เป็นเวลา 20 วนั  

 

ชนิด 
สูตรอาหาร

แข็งวุ้น 
อุณหภูมิ (oC)  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

โคโลนีเฉลี่ย (มม.)  

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 

ของเส้นใย ** 

เห็ดเผาะ  

LEL-CMRU 005 

PDA 25oC 81.56±0.48 a +++ 

30oC 81.46±1.90 a +++ 

35oC 0.00±0.00 b - 

MEA 25oC 82.03±0.46 a ++ 

30oC 69.43±1.24 b ++ 

35oC 0.00±0.00 c - 

MMN 25oC 52.73±1.29 b +++ 

30oC 81.46±1.90 a +++ 

35oC 0.00±0.00 c - 

Hagem 25oC 48.30±0.59 a ++ 

30oC 41.91±2.45 b +++ 

35oC 0.00±0.00 c - 

Gamborg 25oC 79.56±6.64 a ++ 

30oC 80.46±2.35 a ++ 

35oC 0.00±0.00 b - 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 
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เส้นใยเช้ือราจากเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 สามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้ทุกสูตร 

โดยเส้นใยเช้ือราท่ีเจริญบนอาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิ 35oC ไดดี้ท่ีสุด มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 

28.62±0.68 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง

โคโลนีเฉล่ียได ้22.67±1.24 และ 20.12±0.69 มิลลิเมตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบวา่เส้นใย

ของเช้ือราสามารถเจริญไดบ้นอาหาร PDA ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MEA ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยส าคญั โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 35oC มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 39.20±1.55 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

38.43±0.56 และ 35.59±0.56 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MMN ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได ้ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 30oC มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 7.25±2.46 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 35 และ 25oC วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

5.99±0.10 และ 5.68±0.25 มิลลิเมตร ตามล าดบั 

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร Hagem ท่ีอุณหภูมิต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิ 35oC มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 6.05±0.11 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 25oC วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

5.69±0.17 และ 5.52±0.14 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารแข็งวุน้สูตร Gamborg ท่ีอุณหภูมิ 25, 30 และ 35oC ไม่

สามารถเจริญได ้(ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที่ 4.6  การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่

อุณหภูมิ 25, 30 และ 35oC เป็นเวลา 20 วนั 

 

ชนิด 
สูตรอาหาร

แข็งวุ้น 
อุณหภูมิ (oC)  

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

โคโลนีเฉลี่ย (มม.)  

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 

ของเส้นใย ** 

เห็ดตะไคลขาว 

MTC-CMRU 013 

 

PDA 25oC 20.12±0.69 c ++++ 

30oC 22.67±1.24 b ++++ 

35oC 28.62±0.68 a ++++ 

MEA 25oC 35.59±0.56 b +++ 

30oC 38.43±0.56 a +++ 

35oC 39.20±1.55 a +++ 

MMN 25oC 5.68±0.25 a ++ 

30oC 7.25±2.46 a ++ 

35oC 5.99±0.10 a ++ 

Hagem 25oC 5.52±0.14 b ++ 

30oC 5.69±0.17 b ++ 

35oC 6.05±0.11 a ++ 

Gamborg 25oC 5.00±0.00 a - 

30oC 5.00±0.00 a - 

35oC 5.00±0.00 a - 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 
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3. การศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่อการเจริญเติบโต 

จากการเพาะเล้ียงเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 และเห็ด

ตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งวุน้ 5 สูตร ท่ีระดบั pH ต่างๆ 4 ระดบั คือ pH 5, 6, 7 และ 8 ท่ี

อุณหภูมิ 27±2oC เป็นระยะเวลา 20 วนั พบว่าเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 ท่ีเจริญบน

อาหาร PDA ท่ีระดบั pH 5 เส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุด วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได้ 27.63±1.48 

มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่ระดบั pH 6, 7 และ 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได้ 26.11±1.86, 

24.08±1.02 และ 23.12±1.20 มิลลิเมตร ตามล าดับ  เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบว่าเส้นใยของเช้ือรา

สามารถเจริญไดบ้นอาหารแข็งวุน้ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 

เปอร์เซ็นต ์

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MEA ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีระดบั pH 6 วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 27.20±3.21 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีระดบั pH 5, 7 และ 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

27.01±0.77, 21.41±1.03 และ15.69±0.28 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MMN ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีระดบั pH 5 วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 15.06±2.25 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีระดบั pH 6, 7 และ 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

11.18±1.28, 7.19±1.06 และ 6.76±0.40 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร Hagem ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีระดบั pH 6 วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 35.59±2.07 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีระดบั pH 5, 7 และ 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

34.47±3.60, 32.92±1.44 และ 29.86±0.99 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตร Gamborg ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีระดบั pH 8 วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 53.47±3.73 

มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีระดบั pH 7, 6 และ 5 วดัขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้

50.05±8.82, 48.05±5.34 และ 34.88±4.48 มิลลิเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.7)  
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ตารางที่ 4.7   การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่ระดับ 

pH 5, 6, 7 และ 8 เป็นเวลา 20 วนั  

 

ชนิด 
สูตรอาหาร
แข็งวุ้น 

กรด-ด่าง 
(pH) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนีเฉลี่ย (มม.) 

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 
ของเส้นใย ** 

เห็ดตบัเต่า  

LEL-CMRU 004 

 

PDA pH 5 27.63±1.48 a ++++ 
pH 6 26.11±1.86 ab ++++ 
pH 7 24.08±1.02 bc ++++ 
pH 8 23.12±1.20 c ++++ 

MEA pH 5 27.01±0.77 a ++ 
pH 6 27.20±3.21 a ++ 
pH 7 21.41±1.03 b ++ 
pH 8 15.69±0.28 c ++ 

MMN pH 5 15.06±2.25 a + 
pH 6 11.18±1.28 b + 
pH 7 7.19±1.06 c + 
pH 8 6.76±0.40 c + 

Hagem pH 5 34.47±3.60 a ++++ 
pH 6 35.59±2.07 a ++++ 
pH 7 32.92±1.44 ab ++++ 
pH 8 29.86±0.99 b ++++ 

Gamborg pH 5 34.88±4.48 b +++ 
pH 6 48.05±5.34 a +++ 
pH 7 50.05±8.82 a +++ 
pH 8 53.47±3.73 b +++ 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 
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เส้นใยเช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 ท่ีเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตร PDA ท่ีระดบั pH 5 

เส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุด ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้27.63±1.48 มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่ การ

เจริญท่ีระดับ pH 6, 7 และ 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได้ 26.11±1.86, 24.08±1.02 และ 

23.12±1.20 มิลลิเมตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบว่าเส้นใยของเช้ือราสามารถเจริญไดบ้น

อาหารแขง็วุน้ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MEA ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 5 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได ้

75.57±0.45 มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเจริญท่ีระดบั pH 6, 7 และ 8 มีขนาด                เส้นผา่นศูนยก์ลาง

โคโลนีเฉล่ีย 75.22±0.82, 67.58±1.84 และ 62.99±0.88 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MMN ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 6 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได้ 

86.86±1.81 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเจริญท่ีระดบั pH 5, 7 และ 8 มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี

เฉล่ีย 79.49±6.58, 78.43±1.17 และ 75.97±1.32 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร Hagem ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดไ้ม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 6 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได ้

93.24±4.12 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเจริญท่ีระดบั pH 5, 7 และ 8 มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี

เฉล่ีย 62.43±5.83, 61.08±2.59 และ 56.07±3.61 มิลลิเมตร ตามล าดบั 

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตร Gamborg ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 6 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได ้

79.41±2.13 มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเจริญท่ีระดบั pH 5, 7 และ 8 มีขนาด เส้นผ่านศูนยก์ลางโคโลนี

เฉล่ีย 70.84±3.15, 70.36±4.59 และ 66.25±6.38 มิลลิเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.8)  
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ตารางที่ 4.8  การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่ระดับ 

pH 5, 6, 7 และ 8 เป็นเวลา 20 วนั 

 

ชนิด 
สูตรอาหาร
แข็งวุ้น 

กรด-ด่าง 
(pH) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนีเฉลี่ย (มม.) 

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 
ของเส้นใย ** 

เห็ดเผาะ  

LEL-CMRU 005 

PDA pH 5 75.95±1.39 a ++++ 
pH 6 75.50±0.53 a ++++ 
pH 7 75.37±3.05 a ++++ 
pH 8 72.52±3.09 a ++++ 

MEA pH 5 75.57±0.45 a +++ 
pH 6 75.22±0.82 a +++ 
pH 7 67.58±1.84 b +++ 
pH 8 62.99±0.88 c +++ 

MMN pH 5 79.49±6.58 b ++ 
pH 6 86.86±1.81 a ++ 
pH 7 78.43±1.17 b ++ 
pH 8 75.97±1.32 b ++ 

Hagem pH 5 62.43±5.83 a ++ 
pH 6 93.24±4.12 a ++ 
pH 7 61.08±2.59 a ++ 
pH 8 56.07±3.61 a ++ 

Gamborg pH 5 70.84±3.15 b +++ 
pH 6 79.41±2.13 a +++ 
pH 7 70.36±4.59 b +++ 
pH 8 66.25±6.38 b +++ 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 
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เส้นใยเช้ือราจากเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 ท่ีเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร PDA ท่ี

ระดบั pH 6 เส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุด ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ียได ้19.73±0.60 มิลลิเมตร รองลงมา

ได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีระดับ pH 5, 7 และ 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได้ 19.45±0.44, 

18.52±1.62 และ 17.54±1.22 มิลลิเมตร ตามล าดับ  เม่ือเปรียบเทียบผลทางสถิติพบว่าเส้นใยของเช้ือรา

สามารถเจริญไดบ้นอาหารแข็งวุน้ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 

95 เปอร์เซ็นต ์

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตร MEA ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได ้ ไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได ้

27.63±0.91 มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีระดบั pH 7, 5 และ 6 มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนี

เฉล่ีย 26.99±0.65, 26.07±1.06 และ 25.83±0.45 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร MMN ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกัน

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีระดบั pH 8 วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 28.57±0.12 

มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีระดับ pH 7, 5 และ 6 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

9.12±0.64, 6.73±0.41 และ 6.0±0.33 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแข็งวุน้สูตร Hagem ท่ีระดบั pH ต่างๆ ได้แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญ โดยเส้นใยเจริญได้ดีท่ีสุดท่ีระดับ pH 8 วดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ียได ้

9.73±0.65 มิลลิเมตร รองลงมาไดแ้ก่การเพาะเล้ียงท่ีระดบั pH 7, 6 และ 5 มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนี

เฉล่ีย 7.83±0.93, 6.62±0.16 และ 6.13±0.14 มิลลิเมตร ตามล าดบั  

เส้นใยเช้ือราสามารถเจริญบนอาหารแขง็วุน้สูตร Gamborg ท่ีระดบั pH ต่างๆ ไดแ้ตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญั โดยเส้นใยเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีระดบั pH 8 วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโคโลนีเฉล่ีย 7.23±0.64 

มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่การเพาะเล้ียงท่ีระดับ pH 7 และ 6 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

6.28±0.20 และ 5.10±0.00 มิลลิเมตร ตามล าดบั โดยเส้นใยเช้ือรา ไม่สามารถเจริญไดบ้นอาหารแข็งวุน้สูตร 

Gamborg ท่ีระดบั pH 5 (ตารางท่ี 4.9)  
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ตารางที่ 4.9  การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งวุ้น 5 สูตร ที่

ระดับ pH 5, 6, 7 และ 8 เป็นเวลา 20 วนั 

 

ชนิด 
สูตรอาหาร
แข็งวุ้น 

กรด-ด่าง 
(pH) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคโลนีเฉลี่ย (มม.) 

(±S.D.) * 

ความหนาแน่น 
ของเส้นใย ** 

เห็ดตะไคลขาว  
MTC-CMRU 013 

 

PDA pH 5 19.45±0.44 ab ++++ 
pH 6 19.73±0.60 a ++++ 
pH 7 18.52±1.62 ab ++++ 
pH 8 17.54±1.22 b ++++ 

MEA pH 5 26.07±1.06 ab +++ 
pH 6 25.83±0.45 b +++ 
pH 7 26.99±0.65 ab +++ 
pH 8 27.63±0.91 a +++ 

MMN pH 5 6.73±0.41 c ++ 
pH 6 6.00±0.33 c ++ 
pH 7 9.12±0.64 b ++ 
pH 8 28.57±0.12 a +++ 

Hagem pH 5 6.13±0.14 c ++ 
pH 6 6.62±0.16 c ++ 
pH 7 7.83±0.93 b ++ 
pH 8 9.73±0.65 a ++ 

Gamborg pH 5 5.00±0.00 c ++ 
pH 6 5.10±0.04 c ++ 
pH 7 6.28±0.20 b ++ 
pH 8 7.23±0.64 a ++ 

 
* ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลมัน์ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P< 0.05) เม่ือทดสอบโดยวธีิ Duncan,s 

new multiple range test 
** – เสน้ใยไม่เจริญ, + เสน้ใยบาง, ++ เสน้ใยปานกลาง, +++ เสน้ใยหนาแน่น, ++++ เสน้ใยหนาแน่นมาก 
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4. การศึกษาการเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดป่าทีบ่ริโภคได้บนอาหารแข็งเมลด็ธัญพืช  

การเพาะเล้ียงเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 และ

เห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งเมล็ดธญัพืช ทั้ง 5 ชนิด ไดแ้ก่ เมล็ดขา้วฟ่าง เมล็ดขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์เมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว เมล็ดขา้วไร่ และเมล็ดขา้วบาเล่ย ์ซ่ึงเส้นใยเช้ือราจากเห็ดป่าท่ีบริโภคได้

ทั้ง 3 ชนิด สามารถเจริญจนเต็มหลอดทดลองไดเ้ร็วท่ีสุดบนอาหารแข็งเมล็ดขา้วฟ่าง โดยเส้นใยเช้ือราจาก

เห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004สามารถเจริญบนอาหารแข็งเมล็ดธญัพืชทุกชนิด เมล็ดธญัพืชท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

คือ เมล็ดขา้วฟ่าง โดยเส้นใยเจริญเต็มหลอดทดลองเร็วท่ีสุด ใชร้ะยะเวลา  29 วนั รองลงมา ไดแ้ก่ เมล็ดขา้ว

ไร่ เมล็ดขา้วบาเล่ย ์เมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว และเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ใช้เวลา 34, 39, 48 และ 52 วนั 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10) โดยเส้นใยเจริญโดยเกาะตวักนัแน่นกบัเมล็ดธญัพืช  

เส้นใยเช้ือราจากเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 สามารถเจริญได้บนอาหารแข็งเมล็ดขา้วฟ่าง 

และเมล็ดขา้วไร่ โดยใชร้ะยะเวลา 33 และ 42 วนั ตามล าดบั โดยเส้นใยมีความหนาแน่นนอ้ย เมล็ดขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์เมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว และเมล็ดขา้วบาเล่ย ์เส้นใยเจริญไดไ้ม่เต็มหลอดทดลอง (ตารางท่ี 4.10) 

โดยเส้นใยเจริญโดยเกาะตวักนัแน่นกบัเมล็ดธญัพืช  

เส้นใยเช้ือราเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 เจริญไดบ้นอาหารแข็งเมล็ดขา้วฟ่างเร็วท่ีสุด 

โดยเส้นใยเจริญเต็มหลอดทดลองเร็วท่ีสุด ใช้ระยะเวลา 31 วนั รองลงมา ไดแ้ก่ เมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว 

และเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ใชเ้วลา 39 และ 41 วนั ตามล าดบั เมล็ดขา้วไร่ และเมล็ดขา้วบาเล่ย ์เส้นใยเจริญ

ได้ไม่เต็มหลอดทดลอง (ตารางท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.4) เน่ืองจากเมล็ดมีการอดัตวักนัแน่น ไม่มีช่องว่างให้

เส้นใยเดินเหมือนเมล็ดขา้วฟ่าง เมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และเมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว ท าให้ไม่มีพื้นท่ีในการ

เจริญ เส้นใยจึงไม่สามารถแพร่ผา่นช่องวา่งและไม่สามารถเจริญเดินเตม็หลอดทดลองได ้ 
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ตารางที่ 4.10 การเจริญของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 และ

เห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 บนอาหารแข็งเมลด็ธัญพืช เป็นเวลา 60 วนั  

 

ชนิดเช้ือรา 

ระยะการเจริญ (วัน) 

เมล็ด 

ขา้วฟ่าง 

เมล็ดขา้วโพด

เล้ียงสัตว ์

เมล็ดขา้วโพด 

ขา้วเหนียว 

เมล็ด 

ขา้วไร่ 

เมล็ด 

ขา้วบาเล่ย ์

เห็ดตบัเต่า  

LEL-CMRU 004 
29 48 52 34 39 

เห็ดเผาะ  

LEL-CMRU 005 
33 - - 42 - 

เห็ดตะไคลขาว 

MTC-CMRU 013  
31 39 41 - - 

 

- หมายถึง เสน้ใยเจริญไดไ้ม่เตม็หลอดทดลอง 

 

 

การชักน าให้เกดิดอกเห็ด 

 

จากการชกัน าให้สร้างดอกเห็ดของเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 

005 และเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 โดยการเพาะเล้ียงในสภาวะมืดสลบัสวา่ง สภาวะละ 12 ชัว่โมง 

ท่ีอุณหภูมิ 25±1oC เป็นเวลา 60 วนั พบวา่ไม่สามารถชกัน าให้สร้างดอกเห็ดได ้โดยพบลกัษณะของเส้นใยท่ี 

อดัตัวกันแน่นเป็นตุ่มเล็กๆ ของเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 เท่านั้ น (ภาพท่ี 4.4) โดยไม่พบ

โครงสร้างน้ีในเห็ดเผาะ LEL-CMRU 005 และเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสภาวะ

ในการเพาะเล้ียงอาจไม่เหมาะสมต่อการสร้างดอกเห็ด เช่น ความช้ืน หรือปัจจยัอ่ืนๆ นอกจากน้ีสภาพท่ีใช้

ในการชกัน าใหเ้กิดดอกเห็ดอยูใ่นระบบปิดและภาชนะท่ีจ ากดั อาจท าใหเ้ส้นใยเช้ือราอยูใ่นสภาพแอนแอโร

บิค (annerobic) ส่งผลใหเ้ช้ือราเจริญไดช้า้จึงไม่สามารถสร้างดอกเห็ดได ้  
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ภาพที่ 4.4 การรวมตวัของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เป็นกลุ่มของเส้นใย (peridia) บน

เมล็ดขา้วฟ่าง เป็นเวลา 90 วนั  
 

จากการแยกเส้นใยเช้ือราจากเห็ดป่าท่ีบริโภคได้ให้บริสุทธ์ิทั้ ง 13 ชนิด จากพื้นจ.เชียงใหม่ 
สามารถแยกเส้นใยบริสุทธ์ิของหัวเช้ือราทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดตบัเต่า LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ LEL-CMRU 
005 และเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 โดยสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ สูตรอาหารแข็ง
วุน้ (PDA, MEA, MMN, Hagem และ Gamborg) อาหารแข็งเมล็ดธญัพืช (เมล็ดขา้วฟ่าง เมล็ดขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์เมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว เมล็ดขา้วไร่ และเมล็ดขา้วบาร์เล่ย)์ อุณหภูมิ (25, 30 และ 35oC) ความเป็น
กรด-ด่าง (pH 5, 6, 7 และ 8) และการเขา้รากของเช้ือราในตน้กลา้ก่อแป้นในสภาพโรงเรือน สามารถสรุปได ้
ดงัตารางท่ี 4.11 
ตารางที่ 4.11 สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเช้ือราจากเห็ดตับเต่า LEL-CMRU 004 เห็ด

เผาะ LEL-CMRU 005 และเห็ดตะไคลขาว MTC-CMRU 013 และเปอร์เซ็นต์การเข้ารากต้นกล้า
ก่อแป้น 

 

ชนิดเช้ือรา 
อาหาร 
แข็งวุ้น 

อุณหภูมิ  
(oC) 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

(pH) 

อาหารแข็ง
เมลด็ข้าวฟ่าง 

(วนั) 

เปอร์เซ็นต์
การเข้าราก 

(%) 
เห็ดตบัเต่า  

LEL-CMRU 004 
PDA 30, 35 5, 6 29 95.49 

เห็ดเผาะ  
LEL-CMRU 005 

MMN, MEA 25, 30 5, 6 33 97.78 

peridia 
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เห็ดตะไคลขาว 
MTC-CMRU 013 

MEA 35 8 31 85.68 

 
น าข้อมูลการเพาะเห็ดป่ากนิได้คืนสู่ชุมชน 
 ท าการส่งมอบรูปเล่มผลงานวิจยั และหัวเช้ือเห็ดป่ากินไดท่ี้เพาะไดใ้นระดบัห้องปฏิบติัการ ให้กบั
ผูบ้ริหารของ อบต.สะลวง อ.แม่ริม และอบต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และจดัอบรมให้ความรู้เร่ือง
การเพาะเห็ดป่ากินได้ และขยายเส้นใยเพื่อคืนสู่ป่า เป็นแหล่งอาหารให้กบัชุมชนให้กบั ผูน้  าชุมชน และ
เยาวชนในชุมชน บา้นพระพุทธบาทส่ีรอย ต.สะลวง อ.แม่ริม และผูน้ าชุมชน และเยาวชนในชุมชน บา้น
เอียก ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
 
 
การขยายพันธ์ุพืช 
 จากการส ารวจในโครงการวิจยัในปีท่ี 1 พบวา่มีกลุ่มพืชหลายกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจและมีศกัยภาพใน
การผลิตเพื่อพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจ จึงไดท้  าการคดัเลือกพืชวงศ์ขิง-ข่า (Zingiberaceae) ซ่ึงเป็นพืชล้มลุก
อายหุลายปีท่ีเจริญเติบโตไดดี้ อีกทั้งพืชวงศน้ี์มีลกัษณะพิเศษคือ ทุกส่วนของตน้มีกล่ินของน ้ามนัหอมระเหย
มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร เป็นเคร่ืองเทศปรุงแต่งรสอาหาร ใชท้  าอาหาร สียอ้ม เคร่ืองส าอาง และบางชนิด
มีใบหรือดอกสวยงามสามารถปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับและ ผลิตออกสู่ตลาดเพื่อเป็นสินค้าส่งออก
ต่างประเทศไดด้ว้ย  

พืชท่ีอยูใ่นสกุลท่ีมีจ  านวนชนิดมากท่ีสุดไดแ้ก่ สกุล Curcuma, Globba และ Zingiber ตามล าดบั ซ่ึง
ใน พื้นท่ีของบา้นพระบาทส่ีรอย และบา้นเอียกไดมี้พืชในกลุ่มน้ี จึงคดัเลือกพืชในสกุลไพล (Zingiber spp.) 
ไดแ้ก่ ไพลเหลือง ไพลด า และขิง มาท าการทดลองเพาะขยายพนัธ์ุ ดว้ยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช  
 นอกเหนือจากพืชวงศขิ์งข่า ยงัไดท้  าการคดัเลือกหญา้หวาน ซ่ึงมีศกัยภาพในการพฒันาเป็น พืช
เศรษฐกิจได ้ 
 
1. ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของไพลเหลือง 
 จากศึกษาผลการเจริญเติบโตของไพลเหลือง  ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน 
คือ 6-benzylaminopurine (BA) ความเขม้ขน้ 0, 2.5, 3.0, 3.5, และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการเพาะเล้ียงไว้
ในสภาพท่ีไดรั้บแสง 8 ชัว่โมงต่อวนั เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์   

จากการทดลองพบว่าเม่ือเวลาผ่านไป 5 สัปดาห์   พบว่าผลการทดลองในด้านจ านวนยอด เฉล่ีย
สูงสุดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ   มีการสร้างยอดใหม่เพิ่มมากข้ึนในทุกสูตรอาหาร โดยในอาหารท่ีเติม BA ความ
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เขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดความจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุด 1.17 ยอดต่อช้ินส่วนพืช   
โดยไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

ส่วนผลการทดลองในด้านความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด   พบว่าอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ข้น 4 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดความสูงสูงสุด คือ 1.98 เซนติเมตรต่อยอด  (ตารางท่ี 4.12) และยงัพบ
อีกวา่ในการเจริญเติบโตของไพลเหลืองในอาหารสูตรควบคุม (Control) และอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 
2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นยอดท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะอวบใหญ่ แต่ยงัไม่พบการเจริญของใบ และเกิด
รากท่ีมีสีขาวจ านวนมาก ส่วนในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0, 3.5 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยอดท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะมีสีเขียวเข้มข้ึน  เกิดใบท่ีสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเกิดรากท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นบางๆ 
จ านวนหน่ึง  
 และเม่ือท าการทดลองจนครบ 10 สัปดาห์ พบว่าผลการทดลองในด้านจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดต่อ
ช้ินส่วนเน้ือเยื่อนั้น  ในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 และ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิด
จ านวนยอดเฉล่ียสูงสุด คือ 1.50 ยอดต่อช้ินเน้ือเยื่อเท่ากนั ส่วนผลการทดลองในดา้นความสูงของยอดเฉล่ีย
สูงสุด พบวา่อาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะให้ความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด คือ 4.61 
เซนติเมตรต่อยอด (ตารางท่ี 4.12) และมีแนวโนม้วา่จะมีความสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยท่ีอาหารท่ีเติม BA ความ
เขม้ขน้ 3.0, 3.5 และ 4.0  มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น พบว่าลกัษณะยอดท่ีเกิดข้ึนใหม่นั้นจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
คือ จ านวนยอดเฉล่ียและความสูงเฉล่ียของยอดท่ีใกล้เคียงกัน และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(ตารางท่ี 4.12) โดยยอดอ่อนท่ีเกิดข้ึนมีล าตน้อวบใหญ่ใบมีสีเขียวเขม้ แต่เม่ือความเขม้ขน้ท่ีสูงข้ึน  คือ ใน
อาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น พบวา่ยอดท่ีเกิดข้ึนนั้น จะเร่ิมสังเกตเห็นวา่ปลายใบ
เร่ิมมีสีเหลืองซีด   
  ส่วนลกัษณะของรากนั้นพบวา่ในอาหารสูตรควบคุม (Control) และอาหารท่ีเติม BA   ความเขม้ขน้ 
2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเกิดรากจ านวนมาก โดยมีสีขาว ลกัษณะอวบ   มีการแตกแขนงของราก และ
รากท่ีอยู่เหนืออาหารจะพบขนรากสีขาว  ในขณะเดียวกนัท่ีอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0, 3.5 และ 4.0  
มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น พบวา่จะเกิดรากจ านวนนอ้ยกวา่  และรากท่ีเกิดจะไม่มีการแตกแขนง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การทดลองของ  อภิชาติและคณะ (2544) ท่ีรายงานวา่ช้ินส่วนของเน้ือเยื่อกระชายด า ท่ีเพาะเล้ียงในอาหาร
สูตร MS ท่ีไม่เติม BA จะชักน าให้เกิดรากท่ีมีความยาวมากท่ีสุดถึง 5.43 เซนติเมตร  ในขณะท่ีช้ินส่วน
กระชายด าในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้  4 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีความยาวลดลงมาตามล าดับ  
ยกเวน้ในช้ินส่วนกระชายด าในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้  2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นจะไม่เกิดราก  
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ภาพที ่4.5  การเปรียบเทียบจ านวนยอดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนของไพลเหลืองเม่ือเล้ียงในอาหารท่ีเติม BA 
ความเขม้ข้ึนต่างๆกนั ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 – 10 
 
 

 
 
ภาพที ่4.6  การเปรียบเทียบความสูงของยอดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนของไพลเหลืองเม่ือเล้ียงในอาหารท่ีเติม BA 
ความเขม้ข้ึนต่างๆกนั ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 – 10 
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ตารางที ่ 4.12 ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของไพลเหลือง เม่ือเวลาผา่นไป 5 และ 10 สัปดาห์ 
 

 ความเข้มข้นของ BA   ระยะเวลา 5 สัปดาห์  ระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
                                                 ความสูง หน่วย เซนตเิมตร 
มลิลกิรัมต่อลติร จ านวนยอด    ความสูง                     จ านวนยอด       ความสูง  
Control  1.00 ± 0.00a 0.61 ± 0.05a  1.05 ± 0.09 a 1.15  ± 0.21a 
BA 2.0  1.00 ± 0.00a 0.59 ± 0.18a  1.30  ± 0.05ab 1.24  ± 0.18a 
BA 2.5  1.11 ± 0.19a 0.74 ± 0.12a  1.22 ± 0.19ab 1.68  ± 0.34a 
BA 3.0  1.17 ± 0.28a 1.08 ± 0.54ab  1.50 ± 0.00b 3.43  ±0.82b 
BA 3.5  1.01 ± 0.19a 1.64 ± 0.48bc  1.50 ± 0.30b 4.61  ± 1.25b 
BA 4.0  1.08 ± 0.14a 1.98 ± 0.41c  1.41 ± 0.14b 4.09  ± 1.23b 
 

หมายเหตุ ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัท่ีอยูใ่นสดมภเ์ดียวกนัแสดงถึงความแตกต่างอยา่งไม่มี  
 นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดย  วธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
2. ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของไพลด า 
 จากศึกษาผลการเจริญเติบโตของไพลด า  ท่ีเติมสารกระตุน้การเจริญเติบโตในกลุ่ม           ไซโตไค
นิน คือ 6-benzylaminopurine (BA) ความเขม้ขน้ 0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการเพาะเล้ียงไวใ้น
สภาพท่ีไดรั้บแสง 8 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 10 สัปดาห์  
  จากการทดลองเม่ือเวลาผ่านไป 5 สัปดาห์ พบว่าผลการทดลองในดา้นจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดต่อ
ช้ินส่วนเน้ือเยื่อนั้น อาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดจ านวนยอด
เฉล่ียสูงสุด คือ 1.39 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยือ่ (ตารางท่ี 4.13)   โดยลกัษณะของล าตน้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
มีสีเขียวเขม้  ส่วนผลการทดลองในดา้นความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด พบวา่ในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าใหเ้กิดความสูงของยอดสูงสุด 1.64 เซนติเมตรต่อยอด ตามล าดบั (ตาราง
ท่ี 4.13) และจากการสังเกตยงัพบอีกวา่ช้ินส่วนเน้ือเยื่อในทุกสูตรอาหารจะมีสีเขียวเขม้ปนด ามากข้ึน และ
ตามริมขอบของกา้นใบ และล าตน้เกิดเป็นสีแดงปนม่วงอยา่งชดัเจน  ในส่วนท่ีเกิดเป็นยอดเร่ิมมีการขยายตวั
ใหญ่ข้ึน โดยในอาหารสูตรควบคุม (Control) และอาหารท่ีเติม  BA ความเขม้ขน้ 2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อ
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ลิตร  พบว่าล าตน้มีลกัษณะแคระแกรน เกิดรากมาก และรากท่ีโผล่พน้ข้ึนจากอาหารจะเกิดขนรากจ านวน
มาก ในขณะท่ีอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 และ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นจะเกิดรากเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงจะ
เป็นเพียงรากสั้นๆ แตกต่างจากในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีเกิดการพฒันาเป็น
ยอดเท่านั้น  ไม่เกิดราก 
 และเม่ือท าการทดลองจนครบ 10 สัปดาห์ พบว่าผลการทดลองในด้านจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดต่อ
ช้ินส่วนเน้ือเยื่อนั้น ในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอด
เฉล่ียสูงสุดคือ 1.97 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ และผลการทดลองในดา้นความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด พบวา่ใน
อาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด คือ 
3.63 เซนติเมตรต่อยอด และมีแนวโน้มว่าจะมีความสูงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ (ภาพท่ี 4.7) โดยในอาหารท่ีเติม BA 
ความเขม้ขน้ 3.0, 3.5 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.13)    
 

 
 
ภาพที ่4.7  การเปรียบเทียบจ านวนยอดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนของไพลด าเม่ือเล้ียงในอาหารท่ีเติม BA ความ
เขม้ขน้ต่างๆ กนั ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 – 10 
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ภาพที ่4.8 การเปรียบเทียบความสูงของยอดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนของไพลด าเม่ือเล้ียงในอาหารท่ีเติม 
BA ความเขม้ขน้ต่างๆกนั ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 – 10 
 
 
ตารางที ่ 4.13 ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของไพลด า เม่ือเวลาผ่านไป 5 และ 10 สัปดาห์ 
 
ความเข้มข้นของ BA       ระยะเวลา 5 สัปดาห์  ระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
                                                ความสูง หน่วย เซนติเมตร 
มลิลกิรัมต่อลติร จ านวนยอด        ความสูง                    จ านวนยอด       ความสูง  
Control  0.92 ± 0.14 a 0.93 ± 0.20a  1.00 ± 0.00a 1.42 ± 0.05a 
BA 2.0  1.00 ± 0.00 ab 0.91 ± 0.20a            1.44 ±  0.10bc    1.86 ± 0.46b 
BA 2.5  1.08 ± 0.14 ab 0.92 ± 0.09a  1.23 ± 0.03ab 1.94 ± 0.14b 
BA 3.0  1.39 ± 0.24 b 1.27 ± 0.20ab  1.39 ± 0.24b 3.44 ± 0.31c 
BA 3.5  1.37 ± 0.20 b 1.24 ± 0.25ab  1.77 ± 0.03cd 3.63 ± 0.10c 
BA 4.0  1.31 ± 0.33 b 1.64 ± 0.43b  1.97 ± 0.38d 3.26 ± 0.04c 
 
 
หมายเหตุ ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัท่ีอยูใ่นสดมภเ์ดียวกนัแสดงถึงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) 
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3. ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของขิง 
 จากศึกษาผลการเจริญเติบโตของขิง  ท่ีเติมสารกระตุน้การเจริญเติบโตในกลุ่ม  ไซโตไคนิน คือ 6-
benzylaminopurine (BA) ความเขม้ขน้ 0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการเพาะเล้ียงไวใ้นสภาพท่ี
ไดรั้บแสง 8 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
    จากการทดลองเม่ือเวลาผ่านไป 5 สัปดาห์ พบว่าผลการทดลองในดา้นจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดต่อ
ช้ินส่วนเน้ือเยือ่ ในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น   สามารถชกัน าใหเ้กิดจ านวนยอด
เฉล่ียสูงสุด คือ 1.33 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ และทุกสูตรอาหารมีการพฒันาเกิดยอดใหม่ในจ านวนท่ีไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 4.14)   

ส่วนผลการทดลองในดา้นของความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด   พบวา่ช้ินส่วนเน้ือเยื่อในอาหารท่ีเติม 
BA ความเขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด 1.68 เซนติเมตรต่อ
ยอด   และมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มความสูงมากข้ึน (ภาพท่ี 4.9) จากการสังเกตพบว่าในอาหารสูตรควบคุม 
(Control) และอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 2.0, 2.5 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นมีการพฒันาเกิดเป็นราก
จ านวนมาก ในขณะท่ีอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.5 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นเกิดรากน้อยและไม่
เกิดรากข้ึนเลยตามล าดบั   และช้ินส่วนของเน้ือเยือ่มีสีเขียวเขม้ขน้กวา่เดิม  

จากการทดลองจนครบ 10 สัปดาห์   พบวา่ผลการทดลองในดา้นจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดต่อช้ินส่วน
เน้ือเยื่อนั้น ในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นสามารถชกัน าให้เกิดยอดเฉล่ียสูงสุด 
คือ 1.64 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยือ่ และผลการทดลองในดา้นความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด   พบวา่อาหารท่ีเติม 
BA ความเขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร   สามารถชกัน าให้ยอดมีความสูงเฉล่ียสูงสุดถึง 3.43 เซนติเมตรต่อ
ยอด ซ่ึงจากการสังเกตพบวา่เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของ BA มากข้ึนถึง 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสูงของยอด
ก็จะเพิ่มข้ึนตามล าดบั แต่เม่ือความเขม้ขน้สูงมากข้ึน คือ 3.5 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ก็จะท าให้ความสูง
ลดลงไปดว้ย (ภาพท่ี 4.9) 
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ภาพที ่4.9  การเปรียบเทียบจ านวนยอดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนของขิงเม่ือเล้ียงในอาหารท่ีเติม BA  
 ความเขม้ขน้ต่างๆกนั ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 – 10 
 

 
 
ภาพที ่4.10  การเปรียบเทียบความสูงของยอดเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนของขิงเม่ือเล้ียงในอาหารท่ีเติมBA ความ
เขม้ขน้ต่างๆกนั ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 – 10 
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ตารางที ่ 4.14 ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของขิง เม่ือเวลาผ่านไป 5 และ 10 สัปดาห์ 
 
ความเข้มข้นของ BA    ระยะเวลา 5 สัปดาห์  ระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
      หน่วย เซนตเิมตร 
มลิลกิรัมต่อลติร  จ านวนยอด        ความสูง           จ านวนยอด       ความสูง  
Control  1.00 ± 0.00a 0.79 ± 0.08a  1.00 ± 0.00a 1.35 ± 0.25a 
BA 2.0  1.33 ± 0.29a 0.79 ± 0.19a  1.50 ± 0.00cd 1.91 ± 0.73ab 
BA 2.5  1.11 ± 0.19a 0.88 ± 0.03ab  1.22 ± 0.19ab 2.63 ± 0.52b 
BA 3.0  1.30 ± 0.33a 1.68 ± 0.08c  1.64 ± 0.13ab 3.43 ± 0.14c 
BA 3.5  1.22 ± 0.19a 1.10 ± 0.07b  1.22 ± 0.19d 2.56 ± 0.55b 
BA 4.0  1.22 ± 0.19a 1.13 ± 0.29b  1.30 ± 0.05bc 2.32 ± 0.07b 
 
หมายเหตุ ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัท่ีอยูใ่นสดมภเ์ดียวกนัแสดงถึงความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT) 
 
4. การเปรียบเทยีบผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของไพลเหลือง ไพลด าและขิง 
 จากการเพาะเล้ียงไพลเหลือง ไพลด าและขิงในอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS)  สูตร
ควบคุม (Control) และในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท า
การเพาะเล้ียงในสภาพท่ีไดรั้บแสง  8 ชัว่โมงต่อวนั เป็นระยะเวลา            10 สัปดาห์  พบวา่อาหารทุกสูตรท่ี
เติม BA สามารถชักน าให้เกิดยอดได้  โดยในไพลเหลืองท่ีเพาะเล้ียงในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 
และ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดคือ 1.50 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ โดย
พบว่าท่ีความเขม้ขน้ของ BA 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้ยอดเกิดความสูงเฉล่ียสูงสุด คือ 4.61 
เซนติเมตร                 ต่อยอด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อของขมิ้นชนั และขมิ้นออ้ย
บนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ก็สามารถชกัน าใหเ้กิดจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุด  
2.66 และ 2.35 ตามล าดบั  (วชัรินทร์, 2546)  

ขณะท่ีไพลด าพบว่าผลการทดลองในด้านจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดนั้น  ในอาหารท่ีเติม BA ความ
เขม้ขน้ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดคือ 1.96 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ 
และในด้านความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด พบว่าในอาหารท่ีเติม BA ความเข้มข้น 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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สามารถชักน าให้ยอดมีความสูงเฉล่ียสูงสุด 3.63 เซนติเมตรต่อยอด และทั้งสองความเขม้ขน้ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั    

ส่วนในขิงพบวา่ผลการทดลองในดา้นจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุด  ในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดคือ 1.64 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ  และผลการ
ทดลองในด้านความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุด พบว่าในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0  มิลลิกรัมต่อลิตร  
สามารถชกัน าให้มีความสูงของยอดเฉล่ียสูงสุดถึง 3.43 เซนติเมตรต่อยอด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัรายงาน
การทดลองของพืชสกุลขิง-ข่า (Zingiberacese) หลายชนิดท่ีสามารถเพิ่มปริมาณยอดไดดี้บนอาหารท่ีมีการ
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต คือ BA ท่ีระดับความเขม้ข้น 3 – 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ รายงานการ
ทดลอง Balachandran (1990)  รายงานวา่ขิง และพืชตระกูลขมิ้น (Curcuma spp.)  3 ชนิดคือ ขมิ้น ( C. longa 
) ว่านมหาเมฆ ( C. phaeocaulis ) และว่านใจด า ( C. caesia ) โดยพบวา่พืชทุกชนิดมีอตัราการเกิดยอดไดดี้
ท่ีสุดในอาหารท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

นอกจากน้ีชยานิจและคณะ (2550) ได้รายงานว่าในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อดาหลา ได้มีการเพิ่ม
ปริมาณยอดจากตาขา้งของดาหลาไดสู้งสุดเท่ากนัท่ี 3.55 และ 4.35 ยอดต่อช้ินส่วน  ในอาหารสูตร MS ท่ี
เติม BA ความเขม้ขน้ 15-20 ไมโครโมลาร์ (3.4 – 4.54 มิลลิกรัมต่อลิตร) Sochuthressia และคณะ (2010) ได้
รายงานวา่ขิงแดง สามารถเพิ่มปริมาณยอดไดสู้งสุด 4.8 ± 0.67 ยอด และรากถึง 8.4± 0.70 เม่ือเล้ียงในอาหาร
สูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  

การเกิดยอดและความสูงของไพลเหลือง  ไพลด า และขิงนั้นเป็นผลมาจาก BA                  ท่ีกระตุน้
ให้จุดก าเนิดของตาขา้งท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ีก าลงัจะเกิดให้เกิดการพฒันาเป็นตน้ใหม่  โดยสังเกตจากการท่ีน า
ช้ินส่วนของเน้ือเยื่อท่ีมีตาอยูแ่ลว้มาท าการเพาะเล้ียง   จะท าให้มีการพฒันาไปเป็นยอดไดดี้กวา่ช้ินส่วนของ
เน้ือเยื่อท่ีไม่มีส่วนตาติดอยู่  และช้ินส่วนท่ีเล้ียงบนอาหารท่ีไม่เติม BA หรือเติมในปริมาณน้อยจะเกิดการ
พฒันาไปเป็นยอดไดดี้เฉพาะช่วงแรกๆ ของการทดลอง  เม่ือผา่นไปอีกหลายสัปดาห์อตัราการพฒันาไปเป็น
ยอดจะชา้ลงกว่าช้ินส่วนเน้ือเยื่อท่ีเล้ียงบนอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้สูงกวา่   เน่ืองจาก BA ท่ีมีจ  านวน
น้อยไม่สามารถกระตุน้ให้เกิดการพฒันาไดอ้ย่างเพียงพอ    ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระตุน้การเจริญเติบโต  
คือ  ความเขม้ขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตอยา่ง BA ท่ีพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณของความเขม้ขน้ท่ี
เหมาะสมแตกต่างกนั  เช่น สุลกัษณ์และคณะ (2553)  ใชค้วามเขม้ขน้ของ BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั 
NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการชกัน าใหเ้ร่วหอมเกิดการแตกยอดใหม่ไดดี้ท่ีสุด คือ 8 ยอด   ในขณะท่ีจิรา
ภรณ์ และศรีสุลกัษณ์ (2547) ใชค้วามเขม้ขน้ของ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการชกัน าให้ขมิ้นด าเกิดยอด
สูงสุด 2.27 ยอด       

นอกจากน้ีชยานิจและคณะ (2547) ไดร้ายงานวา่วา่นชกัมดลูกมีการเกิดยอดไดดี้ท่ีสุด 3.6- 4.5 ยอด
ต่อช้ินส่วนพืช  ภายในระยะเวลา 2 เดือน  โดยการใชอ้าหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 30 – 50 ไมโคร
โมล  ( 6.81 - 11.35 มิลลิกรัมต่อลิตร)   โดยจะเห็นวา่ในพืชต่างชนิดกนั  จะตอ้งการความเขม้ขน้ของ  BA 
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ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั และนอกจากน้ีลกัษณะของยอดและความยาวของพืชทั้งสามชนิดน้ี   เม่ือความ
เขม้ขน้ของ BA เพิ่มสูงข้ึนกวา่ 3.0 -3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  แลว้จะท าให้มีจ  านวนยอดมากข้ึนในขณะท่ีความ
ยาวลดลงและจะไม่เกิดราก  เน่ืองจากความเขม้ขน้ของ BA ซ่ึงเป็นฮอร์โมนในกลุ่มไซโตไคนินท่ีเพิ่มขน้  
ไปมีผลท าใหจ้  านวนยอดเพิ่มข้ึน   แต่รากและความสูงของยอดลดลง  (ดวงจนัทร์, 2546) 

ซ่ึงจากรายงานผลการทดลองท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของ
ไพลเหลือง  ไพลด าและขิง  ซ่ึงเป็นพืชสกุลขิง  - ข่า (Zingiberacese) ในอาหารสูตร Murashige and Skoog 
(MS)  สูตรควบคุม (Control) และในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
นั้น   พบวา่เป็นอาหารท่ีมีความเขม้ขน้ของ BA เหมาะสมท่ีจะสามารถชกัน าให้ช้ินส่วนเน้ือเยื่อมีการพฒันา
ไปเป็นรากจ านวนมาก   เน่ืองจากการสังเกตทั้งในไพลเหลือง  ไพลด าและขิง   พบวา่ลกัษณะของช้ินส่วน
เน้ือเยื่อจะเกิดการพฒันาไปเป็นรากจ านวนมาก  และรากท่ีเกิดข้ึนนั้นมีลกัษณะสมบูรณ์   มีสีขาว   ลกัษณะ
อวบและมีการแตกแขนงจ านวนมาก  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นสูตรอาหารในการชกัน าให้เกิดรากเพื่อ
เป็นตน้ท่ีสมบูรณ์   ขณะท่ีในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้  3.0, 3.5  และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
เป็นอาหารท่ีมีความเขม้ขน้ของ BA เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดในระยะเวลาอนัสั้น   โดยสามารถชกั
น าให้ช้ินส่วนเน้ือเยื่อมีการพฒันาไปเป็นยอดไดสู้งสุดภายในระยะเวลา 10 สัปดาห์   ซ่ึงยอดและตน้อ่อนท่ี
เกิดข้ึนจะมีลกัษณะสมบูรณ์   มีปริมาณมาก  ล าตน้อวบใหญ่และใบท่ีสมบูรณ์   นอกจากน้ีรากท่ีเกิดข้ึนจะมี
จ านวนนอ้ยมากและไม่เกิดรากข้ึนเลยในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 5. การศึกษาผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญของแคลลสัหญ้าหวาน 
 น าใบหญา้หวาน (มาตดัโดยวธีิการท าใหป้ราศจากเช้ือจุลินทรีย ์(aseptic techniques) ขนาด 0.5×0.5 
เซนติเมตร มาท าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในระดบัของเน้ือเยือ่ก่ึงอวยัวะ โดยท าการเพาะเล้ียงช้ินส่วนเน้ือเยือ่ลง
บนอาหารเพาะเล้ียง สูตร Murashige and Skoog (MS) ท่ีมีการดดัแปลงโดยเพิ่มเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต NAA ร่วมกบั BA ท่ีมีอตัราส่วนความเขม้ขน้แตกต่างกนั 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 1:2, 2:1 และ 2:2 
มิลลิกรัม ต่อลิตร ตามล าดบั รวมทั้งหมด 7 ชุดการทดลอง โดยยา้ยเล้ียงทุก 4 สัปดาห์ ตั้งแต่เร่ิมเกิดแคลลสั 
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบวา่การเจริญของแคลลสัในแต่ละชุดการทดลองมีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.15, 
4.16, 4.17) ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.15 ขนาดความกว้างของแคลลสั  
 
ชุดการ
ทดลอง 

NAA BA ค่าเฉล่ีย (หน่วย เซนติเมตร)  ค่าเฉล่ีย ± SD 
(เซนติเมตร) มิลลิกรัมต่อลิตร คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 0 0 0.8 0.7 0.9 0.8 ± 0.1a 
2 1 0 0.8 0.8 1.0 0.9 ± 0.11a 
3 0 1 0.8 0.7 0.9 0.8 ± 0.1a 
4 1 1 0.7 0.6 0.7 0.7 ± 0.06a 
5 1 2 1.0 0.9 1.2 1.0 ± 0.15b 
6 2 1 0.8 0.7 0.7 0.7 ± 0.06a 
7 2 2 0.8 0.8 1.0 0.8 ± 0.11a 

 
การเจริญของขนาดแคลลสัในทุกชุดการทดลองพบว่ามีการเจริญของแคลลสัเม่ือน าไปวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางสถิติ พบวา่ในทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั โดยพบวา่อาหารวุน้
สูตร MS ท่ีเติม NAA 1 มิลลิกรัม ต่อลิตร ร่วมกับ BA 2 มิลลิกรัม ต่อลิตร สามารถชักน าการเจริญของ
แคลลสัมีความกวา้งสูงสุด คือ 1.0 ± 0.15 เซนติเมตร จากผลการวจิยัท่ีไดจ้ะเห็นไดว้า่ทุกชุดการทดลองมีมีค่า
ใกลเ้คียงกนัยกเวน้ชุดการทดลองท่ี 5 ท่ีมีค่าของความกวา้งสูงสุด ซ่ึงมีการเติม NAA 1 มิลลิกรัม ต่อลิตร 
ร่วมกบั BA 2 มิลลิกรัม ต่อลิตร  
ตารางที ่4.16 ขนาดความยาวของแคลลสั 
 
ชุดการ
ทดลอง 

NAA BA ค่าเฉล่ีย (หน่วย เซนติเมตร)  ค่าเฉล่ีย ± SD 
(เซนติเมตร) มิลลิกรัมต่อลิตร คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 0 0 1.1 0.9 1.2 1.1 ± 0.15a 
2 1 0 1.1 1.0 1.2 1.1 ± 0.1a 
3 0 1 1.1 1.0 1.3 1.1 ± 0.15a 
4 1 1 0.8 0.7 0.8 0.8 ± 0.06a 
5 1 2 1.4 1.1 1.5 1.3 ± 0.2b 
6 2 1 1.0 0.9 1.1 1.0 ± 0.1a 
7 2 2 1.0 0.9 1.1 1.0 ± 0.1a 
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จากผลการทดลองท่ีบนัทึกได้ เม่ือน าไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่าในทุกชุดการ

ทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั โดยพบว่าอาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกบั BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าการเจริญของแคลลสัมีความยาวสูงสุด คือ 1.5 เซนติเมตร จาก
ผลการวิจยันั้นจะเห็นไดว้่าการเจริญในดา้นความยาวนั้นมีความสัมพนัธ์กนักบัการเจริญในด้านกวา้ง ซ่ึง
ความยาวสูงสุดท่ีได้นั้ น อยู่ในชุดการทดลองท่ี 5 ซ่ึงมีการเติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
ตารางที ่4.17 ผลของ NAA และ BA ต่อน า้หนักของแคลลัส 
ชุดการ
ทดลอง 

NAA BA ค่าเฉล่ีย (หน่วย กรัม)  ค่าเฉล่ีย ± SD 
(กรัม) มิลลิกรัมต่อลิตร คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 0 0 0.017 0.012 0.021 0.016±0.004a 
2 1 0 0.017 0.015 0.023 0.018±0.004a 
3 0 1 0.017 0.013 0.022 0.017±0.004a 
4 1 1 0.011 0.008 0.011 0.010±0.002a 
5 1 2 0.027 0.019 0.035 0.027±0.008b 
6 2 1 0.015 0.012 0.015 0.014±0.002a 
7 2 2 0.015 0.014 0.021 0.016±0.004a 

 
 
จากผลการวิจยัพบวา่อาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติม NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั BA 2 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร สามารถชกัน าการเจริญของแคลลสัมีน ้าหนกัสูงสุด คือ 0.035 กรัม จะเห็นไดว้า่น ้ าหนกัของแคลลสันั้น
มีความสัมพนัธ์ เช่นเดียวกนั กบั ความกวา้งและความยาวของแคลลสั แสดงให้เห็นว่า BA นั้นมีผลต่อการ
เจริญของแคลลสัในดา้นของการเจริญ ซ่ึงท าให้เกิดการเจริญของแคลลสัสูงสุดเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนความ
เขม้ขน้อ่ืน 

จากการศึกษาผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญของแคลลสั พบวา่อาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติม NAA 
1 mg/L ร่วมกับ BA 2 mg/L สามารถชักน าการเจริญของแคลลัสได้ดีท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ มัทนียา 
(2542) และ พชัรินทร์ (2537) ท่ีไดศึ้กษาพฒันาวิธีการในการขยายพนัธ์ุตน้หญา้หวานให้ไดจ้  านวนมาก  จาก
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ส่วนใบอ่อนและยอดอ่อนพบวา่สูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกัน าแคลลสัจากส่วนใบ
อ่อนเกิดการหวนกลบัคืนเป็นตน้คือ สูตร MS ท่ีใส่วิตามินตามสูตร Nitch เสริมดว้ย NAA 2.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจเน่ืองมาจากช้ินส่วนของใบท่ีน ามาเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในคร้ังน้ีเป็นส่วน
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ของใบแก่และค่อนขา้งสมบูรณ์ แต่งานวิจยัของทั้งสองนั้นใชส่้วนของใบอ่อนแลว้ชกัน าให้เกิดเป็นตน้ใหม่ 
ท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 

 
การเพาะเลีย้งนกและแมลง 
 

ผลการศึกษาคุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย และพื้นท่ีสะลวง 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 ไดผ้ลดงัน้ี 
 
1. ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ทีจุ่ดศึกษา 

พืน้ทีส่ะลวง 
พื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูล่ะติจุดท่ี 19 º 12.259'N   98 º 80.306'E  ประกอบ

ไปดว้ย พื้นท่ีป่า และแหล่งน ้า หลายสาย โดยเฉพาะ ล าน ้าหมอกฟ้า และตาดหมอก  เป็นแหล่งท่องเท่ียวของ 
หมู่บา้น มีชาวบา้นจ านวนหน่ึงใช้สถานท่ีน้ีเพื่อมาพกัผ่อน   ลกัษณะพื้นทอ้งน ้ ามีทั้งโคลน  ทราย  กอ้นหิน  
และเศษใบไม้กระจดักระจายอยู่  และมี  เศษขยะเล็กน้อย  ความกวา้งของแม่น ้ าประมาณ    2 เมตร ลึก
ประมาณ   50  เซนติเมตร   ถึง    70   เมตร ริมฝ่ังทั้งสอง มีพืชปกคลุมบา้งเล็กนอ้ย พื้นท่ีท าการส ารวจ สภาพ
ป่าเป็นป่าเบญจพรรณ หรือกลุ่มป่าไมผ้ลดัใบ ประกอบดว้ยพรรณพืชหลากชนิด อาทิเช่น  ไผ่  ไมส้ัก  ตน้
กลว้ย ดินมีลกัษณะเป็นดินท่ีมีหญา้ปกคุมตลอด ความชุ่มช้ืนค่อนขา้งสูง ตน้ทางมีพิกดัของพื้นท่ีเท่ากบั 19๐ 
11.471’ N  98๐ 77.071’E  และปลายทางมีพิกดัของพื้นท่ีเท่ากบั 19๐  09.560' N   98๐ 84.789'  E 
   
   

พืน้ทีศึ่กษาบริเวณหมู่บ้านพระพุทธบาทส่ีรอย 
หมู่บา้นพระพุทธบาทส่ีรอย  เป็นพื้นท่ีๆมีแหล่งท่องเท่ียวและเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว โดยมีจุด

ท่องเท่ียวหลกัคือวดัพระพุทธบาทส่ีรอย  โดยพื้นท่ีตั้งอยู่ใน ต าบลสะลวง  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่   
ในระหว่างเดือนมิถุนายน– เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงพื้นท่ีในการเก็บตวัอย่างตั้งอยู่ในต าแหน่งพิกัด 
1901254N และ 9845802E  มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1170  เมตร  
 

พืน้ทีศึ่กษาบริเวณหมู่บ้านเอยีก 
หมู่บา้นเอียก เป็นหมู่บา้นขนาดเล็ก มีการเกษตรเป็นอาชีพหลกั สถานท่ีท่องเท่ียวยงัไม่เป็นท่ีรู้จดั

ส าหรับนักท่องเท่ียวมากนัก สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ หรือกลุ่มป่าไมผ้ลดัใบประกอบด้วยพรรณพืช
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ไผ่ ไม้สัก ต้นกล้วย ดินมีลกัษณะเป็นดินท่ีมีหญ้าปกคลุมตลอด ความชุ่มช้ืน
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ค่อนข้างสูง ต้นทางมีพิกัดของพื้น ท่ี เท่ ากับพิกัด 1902340N และ 9848145E  ความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 1200 เมตร ดงัภาพท่ี 4.10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.10 พื้นท่ีศึกษาบริเวณหมู่บา้นเอียก 

 
2.  ผลการศึกษาส่ิงมีชีวติในพืน้ทีว่จัิบ 

   พบแมลง 17 วงศ ์(family) โดยเรียงล าดบัจากอนัดบั (order) มากไปหานอ้ยดงัน้ี Lepidoptera พบ
จ านวน 5 วงศ ์   Odonata พบจ านวน 4 วงศ ์ Hemenoptera พบจ านวน 2 วงศ ์ Araneida พบจ านวน 2 วงศ ์
Orthoptera พบจ านวน 2 วงศ ์ Opiliones พบจ านวน 1 วงศ ์ Diptera พบจ านวน 1 วงศ ์  โดยพบวา่แมลงที
สามารถน ามาใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาให้เป็นแมลงเศรษฐกิจนั้น ประกอบไปดว้ย ผเีส้ือ และจ้ิงหรีด 
โดยทั้งสองชนิดจดัเป็นแมลงท่ีชุมชนยอมรับ และเห็นถึงศกัยภาพในการน ามาใชใ้นการเพาะพนัธ์ 
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ภาพท่ี 4.11  วงคข์องแมลงท่ีพบทั้งหมดในพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย สะลวง และบา้นเอียก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 นก 
ไดท้  าการส ารวจความหลากหลายของนกในพั้นท่ีสะลวงท่ีพบในเดือนในเดือนมีนาคม ถึง เดือน 

 
 
 
 

ภาพท่ี 4.12  สกุลของแมลงท่ีพบทั้งหมดในพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย สะลวง และบา้นเอียก 
 

ส่วนการเก็บตวัอยา่งนกในช่วงท่ีคาดวา่จะพบปริมาณนกมากท่ีสุดในช่วงของการเปล่ียนแปลง
ฤดูกาล เนืองจากอุณหภูมิจะมีความเหมาะสม และมีนกอพยพมาเป็นจ านวนมาก โดยท าการส ารวจตลอด
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อระหวา่งการเขา้สู่ฤดูหนาว และหมดฤดูฝน โดยในพื้นท่ีส ารวจจะ
เป็นป่าหลงัหมู่บา้นพระบาท และมีการขยายพื้นท่ีเพิ่มเติมออกไปจากปีท่ี 1 เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีๆ มีความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม ้ สามารถเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนก มีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยต์  ่า เน่ืองจากเป็นป่า
อนุรักษ ์ และชุมชนมีศกัยภาพในการดูแลและการจดัสร้างเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และสามารถเป็น
ตวัแทนของจุดศึกษาอ่ืนๆ ไดดี้เน่ืองจากมีป่ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จากการส ารวจอาทิตยล์ะละ 1 คร้ัง พบ
นกทั้งหมด 107 ชนิด โดยยงัพบนกถึง 33 ชนิดท่ีพบในการส ารวจทุกคร้ัง ซ่ึงนกเหล่าน้ีสามารถน ามาใชเ้ป็น
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Species

A.aetra O.sabina N.chinensis O.pruinosum H.biforata
N.fulvia A.fenestrella C.doisuthepensis P.sexmaculata M.andersoni
V.smaragdina A.pallidum R.phyllis E.pahyapi E.funsforffri
N.papaja Z.amasa D.descombesi M.aria Y.baldus
N.hordonia G.aristens J.alecto S.plinius P.helenus
L.atymnus C.pomana O.medus E.aconthea L.confusa
C.aristogiton Myrmicinae V.affinis Philodromidae M.bivittatus
Pholcidae Tetrigidae Acrididae Tephritidae
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ตวัแทนในการสร้างคู่มือและเอกสารประกอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีไดเ้ป้นอยา่งดี นอกจากน้ีการ
พบจ านวนนกถึง 107 ชนิดถือวา่เป็นจ านวนชนิดท่ีพบมากปานกลาง และมีศกัยภาพท่ีสามารถจะใชเ้ป็น
ขอ้มูลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัผูท่ี้สนใจ และนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีสะลวงได ้ โดยรายละเอียดของ
นกท่ีพบมีดงัตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 4.18 ชนิดของนกท่ีพบในพื้นท่ีพระบาทและสะลวง พร้อมกบัช่ือสามญั 

ที่ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ ที่ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
1 ยางกรอกพนัธ์ุจีน Ardeola bacchus 12 ปรอดโอ่งเมืองเหนือ Criniger pallidus 
2 เหยีย่วนกเขาชิครา Accipiter badius 13 ปรอดภูเขา Hypsipetes mcclellandii 
3 เหยีย่วผึ้ง Pernis ptilorhyncus 14 ปรอดสีข้ีเถา้ Hypsipetes fiavala 
4 ไก่ป่า Gallus gallus 15 ปรอดเล็กตาขาว Hypsipetes propinquus 
5 เปลา้หางเขม็ Treron apicauda 16 แซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus 
6 เปลา้หางพลัว่ Treron sphenura 17 แซงแซวเล็กเหลือบ Dicrurus aeneus 
7 เขาลายเล็ก Macropygia ruficeps 18 แซงแซวหงอนขน Dicrurus hottentottus 
8 เขาใหญ่ Streptopelia chinensis 19 แซงซวหางปลา Dicrurus macrocercus 
9 เขาเขียว Chalcophaps indica 20 ขมิ้นปากเรียว Oriolus chinensis 

10 คคัคูหงอน Clamator coromandus 21 ปีกลายสก๊อท Garrulus grandarius 
11 คคัคูเหยีย่วใหญ่ Cuculus sparverioides 22 กะลิงเขียดสีเทา Dendrocitta formosae 
23 คคัคูลาย Cacomantis sonnerratii 36 อีกา Corvus macrorhrnchos 
24 คคัคูมรกต Chrysococcyx maculatus 37 ต๊ิดใหญ่ Parus major 
25 บั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis 38 ไต่ไมห้นา้ผากก ามะหยี ่ Sitta castanea 
15 กระปูดใหญ่ Centropus sinensis 39 ไต่ไมท้อ้งสีเมด็มะขาม Sitta magna 
26 เคา้เหยีย่ว Ninox scutulata 40 จาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps 
27 เคา้โมง Glaucidium cuculoides 41 กินแมลงหนา้ผากน ้าตาล Stachyris rufifrots 
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28 เคา้จุด Athene brama 42 กินแมลงตาเหลือง Chrysomma sinense 
29 ตบยงุหางยาว Caprimulgus macrurus 43 กินแมลงอกเหลือง Macronous ptilosus 
30 ขนุแผนอกสีส้ม Harpactes oreskios 44 กระจ๊ิดหงัมงกุฎ Phylloscopus colonatus 
31 กระเตน็นอ้ยธรรมดา Alcedo atthis 45 กระจ๊ิดธรรมดา Phylloscopus inornatus 
32 กระเตน็อกขาว Halcyon smyrnensis 46 กระจิบหญา้อกเทา Prinia hodgsonii 
33 จาบคาหวัสีส้ม Merops leschenaulti 47 กระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius 
34 จาบคาเคราน ้าเงิน Nyctyornis athertoni 48 กระจิบคอด า Orthotomus atrogularis 
35 ตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis 49 เขนนอ้ยไซบีเรีย Luscinia cyane 
50 กะรางหวัขวาน Upupa epops 64 กางเขนบา้น Copsychus saularis 
51 ตั้งลอ้ Megalaima virens 65 กางเขนดง Copsychus malabaricus 
52 โพระดกคอสีฟ้า Megalaima asiatica 66 ยอดหญา้หวัด า Saxicola torquata 
53 หวัขวานจ๋ิวทอ้งลาย Pcumnus innominatus 67 ยอดหญา้สีด า Saxicola caprata 
54 หวัขวานจ๋ิวคิ้วขาว Sasia ochracea 68 ยอดหญา้สีเทา Saxicola ferrea 
55 หวัขวานด่างแคระ Picoides canicapillus 69 กระเบ้ืองผา Monticola solitarius 
56 แอ่นตะโพกหางแฉก Apus pacificus 70 เอ้ียงถ ้า Myiophoneus caeruleus 
57 แอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronata 71 จบัแมลงสีน ้าตาล Muscicapa dauurica 
58 นางแอ่นบา้น Hirundo rustica 72 จบัแมลงคอแดง Ficedula parva 
59 นางแอ่นตะโพกแดง Hirundo daurica 73 จบัแมลงหวัเทา Culicicapa ceylonensis 
60 เดา้ดินสวน Anthus hodgsoni 74 จบัแมลงสีฟ้า Eumyias thalassina 
61 เดา้ดินทุ่ง Anthus novaeseelandiae 75 จบัแมลงคอสีน ้าเงินเขม้ Cyornis rubeculoides 
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62 อมับาตร Motacilla alba 76 แอ่นพง Artamus fuscus 
63 เดา้ลมหลงัเทา Motacilla cinerea 77 อีเสือสีน ้าตาล Lanius cristaus 
79 เดา้ลมดง Dendronanthus indicus 93 อีเสือหวัด า Lanius schach 
80 เขนนอ้ยปีกแถบขาว Hemipus picatus 94 อีเสือลายเสือ Lanius tigrinus 
81 เฉ่ียวดงหางสีตาล Tephrodornis virgatus 95 ก้ิงโครงคอด า Sturnus nigricollis 
82 เฉ่ียวบุง้ใหญ่ Coracina fimbriata 96 เอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis 
83 พญาไฟสีกุหลาบ Pericrocotus roseus 97 กินปลีอกเหลือง Nectarrinia Jugularis 
84 พญาไฟพนัธ์เหนือ Pericrocotus ethologus 98 กินปลีหางยาวคอด า Aethopyga saturata 
85 พญาไฟใหญ่ Pericrocotus flammeus 99 ปลีกลว้ยเล็ก Arachnothera longirostra 
86 ขมิ้นนอ้ยธรรมดา Aegithina tiphia 100 ปลีกลว้ยลาย Arachnothera magna 
87 เขียวกา้นตองหนา้ผากทอง Chloropsis aurifrons 101 กาฝากปากหนา Dicaeum agile 
88 เขียวกา้นตองปีกสีฟ้า Chloropsis cochinchinensis 102 กาฝากสีเรียบ Dicaeum concolor 
89 เขียวกา้นนตองทอ้งสีส้ม Chloropsis hardwickii 103 แวน่ตาขาวหลงัเขียว Zosterrops japonicus 
90 ปรอดเหลืองหวัจุก Pycnonotus melanicterus 104 แวน่ตาขาวสีทอง Zosterrops palpebrosus 
91 ปรอดหวัโขน Pycnonotus jocosus 105 กระต๊ิดตะโพกขาว Lonchura striata 
92 ปรอดหวัสีเขม่า Pycnonotus aurigaster 106 กระต๊ิดข้ีหมู Lonchura punctulata 

107 ปรอดหวัตาขาว Pycnonotus flavescens    
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นอกจากน้ีจากการด าเนินการต่อเน่ืองจากการวิจยัในปีท่ี 1 ท่ีน าเอาความหลากหลายมาใช้
ประโยชน์ โดยจะเป็นในดา้นของการท าการเพาะเล้ียงแมลง และวิเคราะห์สารอาหาร รวมถึงศึกษา
ความหลากหลายและการใชป้ระโยชน์ของนกเพิ่มเติม โดยจะมีการวางแผนการ อบรมการเพาะเล้ียง
แมลงเศรษฐ์กิจบางชนิด เช่น ผีเส้ือซ่ึงมีความสวยงาม และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นราชินีแห่งแมลง
เน่ืองดว้ยความสวยงามของลวดลายและสีสันบนปีกของมนั  โดยวางแผนการอบรมการเพิ่มจ าวน 
และการเก็บมาท าแห้งและบรรจุลงบนกรอบ า นอกจากน้ียงัจดัให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวให้กับ
นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปศึกษาวงจรชีวิตของผีเส้ือดว้ย โดยมีการจดัโปรแกรมอบรมและให้ความรู้ใน
การดูผีเส้ือในพื้นท่ีสะลวงให้แก่ชาวบา้น และผูท่ี้สนใจ เพื่อให้ผูท่ี้เขา้อบรมมีการส่ือความหมาย
ผเีส้ือ และให้ความรู้เร่ืองผีเส้ือ พืชอาหารของผีเส้ือ สามารถแนะน าการดูผเีส้ือใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ส่วนประเด็นการเพาะเล้ียงท่ีชุมชนตอ้งการคือ การเพาะเล้ียง แมลงเศรษฐกิจ เช่น จ้ิงหรีด 
ซ่ึงเป็นแมลงท่ีพบมากในพื้นท่ีสะลวง และนอกจากน้ียงัเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีนิยมบริโภค
กนัอยา่งแพร่หลาย เพราะรสชาติอร่อยและมีโปรตีนสูง โดยส่วนใหญ่ ผูเ้ล้ียงจะน าจ้ิงหรีดมาแปรรูป
โดยประกอบอาหาร โดยเฉพาะจ้ิงหรีดป่า ซ่ึงสามารถน ามาเพาะเล้ียงได ้หลงัจากการน ามาเพาะเล้ียง
ในห้องปฏิบติัการพบว่า การเพาะเล้ียงไม่สามารถได้ผลผลิตท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากจ่ิงหรีดไม่มีการ
ผสมพนัธ์ และอตัราการเจริญเติบโตต ่า  ดงันั้นจึงไดเ้ปล่ียนแนวทางในการส่งเสริมการเพาะเล้ียง 
เป็นการเพาะเล้ียงจ้ิงหรีดอยา่งง่าย โดยใชจ้ิ้งหรีดบา้น ท่ีมีขั้นตอนการเพาะเล้ียงท่ี ไม่ยุง่ยาก ใชพ้ื้นท่ี
ในการเพาะเล้ียงไม่มากนกั เหมาะกบัชุมชนในพื้นท่ีสะลวง อยา่งไรก็ตามจากการส่งเสริมและน า
พนัธ์จ้ิงหรีดไปให้ชุมชนสะลวงและพระบาท ปรากฏว่าไม่สามารถเพาะเล้ียงไดเ้ช่นกนั เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศท่ีมีความหนาวเยน็ คือมีอุณหภูมิระหวา่ง 20 – 25 องศาเซลเซียส และยงัมีปริมาณ
น ้าฝนท่ีมาก ท าใหเ้กิดความช้ืนสะสมสูง จ่ิงหรีด ไม่สามารถกางปีกไดดี้ จึงท าใหก้ารเจริญและอตัรา
การผสมพนัธ์ต ่า ดงันั้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากนกและแมลงจึงไดป้รับเปล่ียนแนวทาง 
ออกมาเป็นการส่งเสริมและศึกษาเส้นทางดุนกและแมลง และการใชแ้มลงเพื่อการติดตามตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแมลงบางชนิด และนกจะน ามาสังเคราะห์ 
ให้เป็นเอกสาร และคู่มือ ซ่ึงสามารถใช้ประกอบในการพฒันาพื้นท่ีสะลวงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศต่อไป 

การวิจยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเน้นหนักถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมี
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เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งภายใตก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน 
เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน โดยการเลือกพื้นท่ีศึกษาท่ีสะลวง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นตวัแบบในการศึกษาทั้งทางดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ี 
ความตอ้งการและความคิดเห็นของคนในชุมชน ปัญหาผลกระทบดา้นต่างๆ ตลอดจนแนวทางใน
การพฒันาและอนุรักษชุ์มชนในพื้นท่ีศึกษาเพื่อสามารถน าไปใชข้ยายผลกบัชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ
ของการท่องเท่ียวอยา่งเดียวกนั 
 ในการวจิยั ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพื้นท่ีศึกษา โดยออกส ารวจศกัยภาพ  
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์และ 
สัมภาษณ์เจาะลึก โดยเจาะจงตวัอยา่งจากผูน้ าทางการและผูน้ าทางธรรมชาติ ตลอดจนหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งและนกัท่องเท่ียว แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 

ซ่ึงจากการท าประชาคมร่วมกบัชุมชน และน าผลการวิจยัน าเสนอให้กบัชุมชนพบวา่ พื้นท่ี
สะลวงมีศกัยภาพสูงในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งปัจจุบนัและแนวโน้มใน
อนาคต โดยประชาชนในพื้นท่ีมีการตอบรับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อย่างมาก แต่
ความรู้และความเขา้ใจในฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยคณะผูว้ิจยัไดท้  าการวาง
แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้และจดัสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นทางการดูนกและ
แมลงสวยงาม และการใชแ้มลงเป็นดชันีบ่งชีสภาพแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามคณะผูว้ิจยัและชุมชนมี
ความเห็นตรงกนัว่า การด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ียงัคงตอ้งมีการศึกษาและเผยแพร่ในชุมชนเพิ่มข้ึน 
ส่วนปัญหาท่ีเกิดและคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตส่วนใหญ่จะเกิดจากด้านกายภาพ ในด้านของ
โครงสร้างพื้นฐาน ไม่วา่จะเป็นการคมนาคม สุขาภิบาลพื้นฐาน และการจดัการในการบริหารส่วน
พื้นท่ี และมากกวา่ปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สุขภาพและคุณภาพ 

อยา่งไรก็ตามในชุมชนเองไดมี้แนวทางในการพฒันาท่ียงัคงตอ้งการการอนุรักษ ์และงดเวน้
การเปล่ียนแปลงในแบบมหภาคหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างของชุมชนอยา่งชดัเจน โดยตอ้งการท่ี
แนวทางในการพฒันาและอนุรักษ์ชุมชนดว้ยการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งมีระบบ เพราะ
หากไม่มีการจดัการให้ความรู้หรือศึกษาอยา่งจริงจงัพบวา่การอนุรักษจ์ะไม่ประสบผลส าเร็จ การท่ี
ชุมชนยงัมีการดกัจบันกดว้ยวิธีต่างๆเกินขอบเขต และการใช้ยาฆ่าแมลงท่ีท าให้นกตายหรือส่งผล
ต่อไข่โดยทางออ้มดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหน้กลดจ านวนลงเพื่อคงใชท้รัพยากรธรรมชาติน้ี
ไวต้ลอดไป(สุธี, 2542) 
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 ได้ รับการสนับสนุนร่วมมือด้วยดีทั้ งในชุมชนและภายนอกชุมชน  โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษา และสามารถน าไปขยายผลแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีทรัพยากร
ท่องเท่ียวและแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเช่นกนั โดยชุมชนตอ้งการใหมี้ความร่วมมือ
ระหวา่งภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน โดยการร่วมกนัส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ี
และมีการศึกษาองค์ประกอบในพื้นท่ี ก าหนดทิศทางเดียวกัน เพื่อท่ีจะสามารถ วางแผนท่ีการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ ซ่ึงเม่ือมีการวางแผนและมีแผนงานท่ีชัดเจนแล้วจะสามารถด าเนินการ
ต่อเน่ืองในส่วนของส่วนองประกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีชุมชนยงัตอ้งการท่ีจะมีการร่วม
ด าเนินการหรือเข้ามาด าเนินการจากภาคเอกชน โดยท่ีจะสามารถน าเอาประสบการณ์มาเป็น
แนวทางให้กับชุมชน และสามารถเป็นพี่เล้ียงและแนะแนวส าหรับชุมชนในการด าเนินการด้าน
ต่างๆ ต่อไป 

 

 

ภาพท่ี 4.13  การประชาคมและน าเสนอผลการวจิยัในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย และสะลวง 
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5. การใช้ประโยชน์จากนกและแมลงในการสร้างเป็นเสนทางศึกษาธรรมชาติและท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
จากการศึกษาการศึกษาการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของพื้นท่ีสะลวง  อ าเภอแม่แตงและแม่

ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการเลือกพื้นท่ีตวัแทนในพื้นท่ีสะลวงโดยประกอบไปดว้ยสองพื้นท่ีหลกั 
ไดแ้ก่ พื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง และพื้นท่ี พระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง  อ าเภอ
แม่ริม จังหวดัเชียงใหม่   จังหวดัเชียงใหม่  การศึกษาได้ท าการศึกษาสภาพแวดล้อม ความ
หลากหลายและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของนกและแมลงพื้นท่ี รวมถึงภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสัมภาษณ์ชุมชน และลงพื้นท่ีวจิยัในการเก็บตวัอยา่ง พร้อมทั้งก าหนดจุดเก็บ
ตวัอยา่งส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูล สถานภาพการใชป้ระโยชน์ โดยจดัเวทีชาวบา้น ชาวบา้น พูดคุย 
เสวนา  ส ารวจทรัพยากรในพื้นท่ี  ศึกษาองคป์ระกอบในพื้นท่ี นิเวศวทิยา และน าตวัอยา่งทรัพยากร
มา วเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ศึกษาจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน าตวัอยา่งมาวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏิบติัการ 

จากการท าประชาคม และการอบรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
ร่วมกบัชุมชน ไดข้อ้สรุปร่วมกนัคือจะสร้างเส้นทางเอ การส่องสัตว/์ดูนก แมลงและกีฏศึกษา เป็น
การท่องเท่ียวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตวป่์าและนกชนิดต่างๆในแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติ 
ของมนั โดยการมองจากกลอ้งส่องทางไกล การส่องไฟฉายในช่วงเวลากลางคืน และการ ถ่ายภาพ 
บริเวณพื้นท่ีซ่ึงเหมาะส าหรับการท่องเท่ียวในรูปแบบน้ีได้แก่หมู่บา้นพระบาทส่ีรอย เน่ืองจากมี
ความหลากหลายของนกและแมลงสูง รวมทั้งยงัมีนกยา้ยถ่ินตามฤดูกาลบินมาเกาะอาศยัอยู่เป็น 
จ านวนมากจากการศึกษาพบวา่ บริเวณพื้นท่ีส ารวจมีความหลากหลายของพนัธ์ุไมห้ลายชนิด อีกทั้ง
ยงัมีสวนผลไมข้องชาวบา้นกระจายอยูท่ ัว่ไป จึงเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัของนกและแมลง ท าให้
สามารถพบเห็นนกได้หลายชนิด โดยชนิดของนกท่ีพบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ นก
ประจ าถ่ินและนกอพยพ โดยพื้นท่ีส ารวจบริเวณวดัพระพุทธบาทส่ีรอยมีความหลากหลายของ
ถ่ินอาศยั ไดแ้ก่ ถ่ินอาศยัป่าดิบเขา ถ่ินอาศยัป่าไผ ่ถ่ินอาศยัสวนผลไม ้ถ่ินอาศยัล าธาร และถ่ินอาศยั
หมู่บา้นชุมชน  นกท่ีพบบริเวณพื้นท่ีส ารวจจึงมีความหลากหลาย โดยพบทั้งนกประจ าถ่ินและนก
อพยพ นกท่ีกินผลไมเ้ป็นอาหาร นกท่ีกินสัตวห์รือแมลงเป็นอาหาร เช่นการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
แมลง นก และชุมชน ผา่น แมลงกินนูน โดย ถวิลศกัด์ิ (2548) ไดส้ ารวจแมลงกินูน พบวา่เป็นแมลง
อาหารส าคญัของชุมชนโคกหินลาด จงัหวดัมหาสารคาม และยงัส่งผลถึงประชากรนกในพื้นท่ีอีก
ดว้ย นกในพื้นท่ีส ารวจมีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศ โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร นกจะเป็นตวัควบคุม
แมลงศตรูพืช และยงัช่วยกระจายพนัธ์ุพืชโดยการกินลูกไมแ้ลว้ถ่ายมูลตามท่ีต่าง ๆ  

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกน ามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ขอ้มูลจากการศึกษา วิจยั และเก็บส ารวจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ในเชิงลึกเก่ียวกับ ปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาฟ้ืนฟูระบบนิเวศชุมชน และส่งเสริม ถ่ายทอด ภูมิ
ปัญญา และเทคโนโลยีลงสู่ทอ้งถ่ินพร้อมทั้งพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชั้นน า โดยมีการจดัเวที
ชาวบ้านเพื่อระดมความคิด ในการเสวนา ซ่ึงจากการส ารวจและเก็บข้อมูลจากในพื้นท่ีได้ผล
การศึกษาดงัน้ี 

 
เส้นทางที ่1    เส้นทางป่าชุมชน บา้นพระบาทส่ีรอย ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ระยะทาง   1.8 กิโลเมตร  
ระยะเวลาในการเดิน ประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
สภาพภูมิประเทศ   ป่าดิบเขาและป่าเบ้จพรรณ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลระหว่าง 800 – 

980 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ลกัษณะเส้นทาง เป็นทางเดินตามธรรมชาติเลาะเลียบล าหว้ย และป่าเตง็รัง และป่าเบญจ

พรรณ ป่าไผ ่ป่าเตง็รัง หลากหลายชนิดพนัธ์ุ ท่ีมีลกัษณะแตกต่าง มีการใช้
ประโยชน์ท่ีหลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารหน่อไม ้ หนอนดกัแดไ้ม้
ไผ ่(รถด่วน) นอกจากน้ียงัมีกลว้ยไม ้และพืชสวยงาม รวมถึง ศึกษา
แหล่งพืชอาหารป่า แหล่งสมุนไพร เช่น ดอกลิงลาว เครือรางจืด สะทอ้น
คุณประโยชน์ป่าไมท่ี้มีต่อมนุษย ์

ข้อเสนอแนะ   มีผูน้  าทางและคู่มือดูนกและแมลง 
 
กลุ่มของนกและแมลงทีพ่บ 

พื้นท่ีส ารวจบริเวณป่าชุมชนพระบาทส่ีรอยมีความหลากหลายของถ่ินอาศยั ไดแ้ก่ ถ่ินอาศยั
ป่าดิบเขา ถ่ินอาศยัป่าไผ ่ถ่ินอาศยัสวนผลไม ้ถ่ินอาศยัล าธาร และถ่ินอาศยัหมู่บา้นชุมชน  นกท่ีพบ
บริเวณพื้นท่ีส ารวจจึงมีความหลากหลาย โดยพบทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ นกท่ีกินผลไมเ้ป็น
อาหาร นกท่ีกินสัตว์หรือแมลงเป็นอาหาร  นกในพื้นท่ีส ารวจมีบทบาทส าคัญในระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร นกจะเป็นตวัควบคุมแมลงศตรูพืช และยงัช่วยกระจายพนัธ์ุพืชโดยการกิน
ลูกไม้แล้วถ่ายมูลตามท่ีต่าง ๆ โดยพบนกท่ีน่าสนใจดังน้ี เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)  
กินปลีหางยาวคอด า (Aethopyga saturate) ปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra) ปลีกล้วยลาย 
(Arachnothera magna) แอ่นพง (Artamus fuscus) 

พบผีเส้ือและแมลงปอทั้งหมดทั้งหมด 15 วงศ ์(Family) 109  จีนสั (Genus) และ 141    สปี
ชีส์ (species) ซ่ึงในอนัดบั  Lepidoptera พบวา่มี  3 สกุล 97 ชนิด เป็นผีเส้ือในวงศ ์ต่าง ๆ 5 วงศ์ คือ 
ผีเส้ือในวงศ์Nymphalidae , Lycaenidae , Hesperiidae , Pieridae และ Papilionidae   พบไดว้่า ผีเส้ือ
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ในวงศ์  Nymphalidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือผีเส้ือในวงศ์  Lycaenidae  และมีการ
ปรากฏน้อยท่ีสุด คือผีเส้ือวงศ์ Hesperiidae ในอนัดบั Odonata พบทั้งหมด 36 สกุล 44 ชนิด  เป็น
แมลงปอในวงศ์ต่าง ๆ 10 วงศ์ คือแมลงปอวงศ์ Calopterygidae, Chlorocyphidae, Euphaeidae, 
Coenagrionidae,  Platystictidae,  Libellulidae, Gomphidae,  Aeshnidae,  Corduliidae,  
Platycnemididae  พบไดว้า่แมลงปอวงศ ์ Libellulidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือแมลงปอ
วงศ์  Coenagrionidae  และมีการปรากฏน้อยท่ีสุด คือแมลงปอวงศ์ Aeshnidae และแมลงปอวงศ ์
Platycnemididae ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ จ  านวนชนิดของผเีส้ือมากกวา่แมลงปอ ทั้งในฤดูฝนและแลง้ 
ผีเส้ือและแมลงปอถือเป็นส่วนส าคญัในระบบป่าไม ้ซ่ึงมีความส าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไปตาม
ชนิดและความถ่ีท่ีพบแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนั 

นอกจากน้ี ยงัพบจุดเด่นในพื้นท่ีคือมีการส ารวจพบผีเส้ือคุม้ครอง 1 ชนิด เป็นการบ่งช้ีถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี คือพบผเีส้ือถุงทองธรรมดา สอดคลอ้งการศึกษาท่ีอุทยาน
แห่งชาติไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีพบผีเส้ือท่ีเป็นสัตวป่์าคุม้ครองในพื้นท่ีท่ีส ารวจจ านวน 4 
ชนิด หน่ึงในนั้นได้แก่ ผีเส้ือถุงทองธรรมดา (สุรชัย ชลด ารงค์กุล เฉลิมชัย ปาปะทา และ พิทยา 
จตุวรพฒัน์, 2545 ) ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ร่วมกบั
การสร้างจิตส านึก เพื่อการศึกษาตรวจสอบสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มช้ืนค่อนขา้งสูง 
สภาพพื้นท่ีป่าเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต และมีความเหมาะสมในการผสมพนัธ์ุและการวางไข่ 
(สุรชยัและคณะ, 2542) จ านวนชนิดและปริมาณของผเีส้ือและแมลงปอสามารถเป็นตวับ่งช้ีถึงความ
สมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าบา้นพระบาทส่ีรอยไดว้า่ เป็นป่าเบญจพรรณสภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีพรรณไม้
ท่ีหลากหลายสูง 

  
 

ภาพท่ี 4.14 เส้นทางศึกษาธรรมชาติดูนกและแมลงสวยงาม เส้นทางป่าชุมชนพระบาทส่ีรอย 
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เส้นทางที ่2    เส้นทางผาแตก บา้นพระบาทส่ีรอย ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ระยะทาง   2.5 กิโลเมตร  
ระยะเวลาในการเดิน ประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง 
สภาพภูมิประเทศ   ป่าดิบเขา ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ มีความสูงจากระดับน ้ าทะเล
ระหวา่ง  

800 – 1250 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ลกัษณะเส้นทาง เป็นทางเดินตามธรรมชาติข้ึนเขาสูง เร่ิมตน้จากป่าเตง็รัง และป่าเบญจ

พรรณ ท่ีมีหลากหลายชนิดพนัธ์ุ และจะเปล่ียนเป็นป่าสนเขาเม่ือมีระดบั
ความสูง 100 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มีการใชป้ระโยชน์จากท่ีอยา่ง
หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งหาอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม ้หนอนดกัแดไ้ม้
ไผ ่ (รถด่วน) นอกจากน้ียงัมีกลว้ยไม ้และ พืชบนดินท่ีมีดอกสวยงาม เช่น 
ขิง ข่า และดอกไมดิ้นอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ   มีผูน้  าทางและคู่มือดูนกและแมลง 
 
กลุ่มของนกและแมลงทีพ่บ 

พื้นท่ีส ารวจบริเวณเส้นทางหลงัหมู่บา้นบาทส่ีรอยและไปสู่จุดสูงสุดของพื้นท่ี ณ. ผาแตก มี
ความหลากหลายของถ่ินอาศยั ไดแ้ก่ ถ่ินอาศยัป่าดิบเขา ถ่ินอาศยัป่าไผ ่ถ่ินอาศยัสวนผลไม ้ถ่ินอาศยั
ล าธาร และป่าเบณจพรรณ และป่าสนเขาท่ีมีลกัษณะโปร่ง  ดงันั้นนกท่ีพบบริเวณพื้นท่ีส ารวจจึงมี
ความหลากหลาย โดยพบทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ นกท่ีกินผลไมเ้ป็นอาหาร นกท่ีกินสัตวห์รือ
แมลงเป็นอาหาร  นกในพื้นท่ีส ารวจมีบทบาทส าคญัในระบบนิเวศ โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร นกจะ
เป็นตวัควบคุมแมลงศตรูพืช และยงัช่วยกระจายพนัธ์ุพืชโดยการกินลูกไมแ้ลว้ถ่ายมูลตามท่ีต่าง ๆ 
โดยพบนกท่ีน่าสนใจดงัน้ี นกจบัแมลงหวัเทา (Culicicapa ceylonensis ) คดัคูม้รกต ( Chrysococcyx 
maculatus ) กินปลีหางยาวคอด า (Aethopyga saturate) ปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra) 
ปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna) แอ่นพง (Artamus fuscus) นอกจากน้ีเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีๆ มี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอากาศท่ีหนาวเย็น ดงันั้นจึงมีนกอพยพเขา้มาพกัอาศยัในฤดู
หนาวในพื้นท่ีหลายชนิด เช่น นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni) นกจบัแมลงคอแดง (Ficedula 
parva ) นกอีเสือลายเส่ือ (Lanius tigrinus)  และ นกอุม้บาตร (Motacilla alba ) เป็นตน้ 

พบผีเส้ือและแมลงปอทั้งหมดทั้งหมด 14 วงศ์ (Family) 88  จีนัส (Genus) และ 132    สปี
ชีส์ (species) ซ่ึงในอนัดบั  Lepidoptera พบวา่มี  3 สกุล 89  ชนิด เป็นผีเส้ือในวงศ ์ต่าง ๆ 5 วงศ ์คือ 
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ผีเส้ือในวงศ์Nymphalidae , Lycaenidae , Hesperiidae , Pieridae และ Papilionidae   พบไดว้่า ผีเส้ือ
ในวงศ์  Nymphalidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือผีเส้ือในวงศ์  Lycaenidae  และมีการ
ปรากฏน้อยท่ีสุด คือผีเส้ือวงศ์ Hesperiidae ในอนัดบั Odonata พบทั้งหมด 36 สกุล 44 ชนิด  เป็น
แมลงปอในวงศ์ต่าง ๆ 10 วงศ์ คือแมลงปอวงศ์ Calopterygidae, Chlorocyphidae, Euphaeidae, 
Coenagrionidae,  Platystictidae,  Libellulidae, Gomphidae,  Aeshnidae,  Corduliidae,  
Platycnemididae  พบไดว้า่แมลงปอวงศ ์ Libellulidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือแมลงปอ
วงศ์  Coenagrionidae  และมีการปรากฏน้อยท่ีสุด คือแมลงปอวงศ์ Aeshnidae ซ่ึงเส้นทางน้ีจะพบ
นกและแมลงกระจายอยูท่ ัว่ไป สามารถท าการศึกษาไดง่้าย เน่ืองจากเป็นป่าสนเขา และป่าเบจ็พรรณ 
นอกจากน้ียงัพบว่ามีผึ้ งท ารังขนาดใหญ่อยู่เป็นจ านวนมาก โดยชุมชนได้มีการอนุรักษ์และไม่
รบกวน ท าให้ผึ้งมีปริมาณท่ีมากและมีการขยายพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ร่วมกบัการสร้างจิตส านึก เพื่อการศึกษาตรวจสอบสภาพป่า
มีความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มช้ืนค่อนข้างสูง สภาพพื้นท่ีป่าเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต และ
สามารถบ่งช้ีถึงความสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่าไดว้า่เป็นป่าเบญจพรรณสภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีพรรณ
ไมท่ี้หลากหลายสูง  

นอกจากน้ีเส้นทางศึกษาเส้นน้ียงัตดัผา่นจุดสูงสุดของต าบลสะลวง และต าบลสันป่ายาง ท่ีมี
ความสูงระดบั 1250 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงจดัว่าเป็นจุดท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมในการท่องเท่ียว
เน่ืองจากมีลกัษณะเป็นหนา้ผา สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของอ าเภออ่ืนๆ ได ้เช่น อ าเภอแม่แตง และ
อ าเภอสะเมิง 

  
 
ภาพท่ี 4.14 เส้นทางศึกษาธรรมชาติดูนกและแมลงสวยงาม เส้นทางผาแตกจุดสูงสุด 
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เส้นทางที ่3    เส้นทางผาแตก บา้นพระบาทส่ีรอย ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ระยะทาง   1.5 กิโลเมตร  
ระยะเวลาในการเดิน ประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง 
สภาพภูมิประเทศ   ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลระหวา่ง  

650 – 850 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ลกัษณะเส้นทาง เป็นถนนดินแดง ตดัลดัเลาะตอมขอบภูเขา มีลกัษณะเป้นป่าเบญจพรรณ ท่ี

มีหลากหลายชนิดพนัธ์ุ มีการใชป้ระโยชน์จากท่ีอยา่งหลากหลาย ซ่ึงเป้น
เส้นทางหาของป่า เช่น ผกักูดป่า ผกัหวาน เห็ด หน่อไม ้หนอนดกัแดไ้มไ้ผ ่
(รถด่วน) นอกจากน้ียงัมีกลว้ยไม ้และ พืชบนดินท่ีมีดอกสวยงาม เช่น ขิง 
ข่า และดอกไมดิ้นอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะ   มีคู่มือดูนกและแมลง 
 
กลุ่มของนกและแมลงทีพ่บ 

พื้นท่ีส ารวจบริเวณอ่างเก็บน ้ าพระบาทส่ีรอยมีความหลากหลายของถ่ินอาศัย จะเป้น
เส้นทางท่ีเดินง่ายท่ีสุดเน่ืองจากมีการท าถนนดิน จากเส้นทางเขา้หมู่บา้น ไปบงัอ่างเก็บน ้ าพระบาท
ส่ีรอย โดยนกท่ีพบบริเวณพื้นท่ีส ารวจจึงมีความหลากหลายปานกลาง โดยพบทั้งนกประจ าถ่ินและ
นกอพยพ โดยพบนกท่ีน่าสนใจดังน้ี นกกินปลีหางยาวคอด า (Aethopyga saturate) ปลีกล้วยเล็ก 
(Arachnothera longirostra) ป ลี ก ล้ ว ย ล าย  (Arachnothera magna) แ อ่ น พ ง  (Artamus fuscus) 
นอกจากน้ีเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีๆ มีแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ จึงท าให้มีนกอพยพท่ีเป็นนกอาศยัอยู่ตาม
แหล่งน ้ าเขา้มาพกัอาศยัในฤดูหนาวในพื้นท่ีหลายชนิด เช่น ยอดหญา้หวัด า (Saxicola torquata)  นก
คัดคู้หงอน (Clamator coromandus ) นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva ) นกอีเสือลายเส่ือ 
(Lanius tigrinus)   เป็นตน้ 

พบผีเส้ือและแมลงปอทั้งหมดทั้งหมด 12 วงศ์ (Family) 79  จีนัส (Genus) และ 110    สปี
ชีส์ (species) ซ่ึงในอนัดบั  Lepidoptera พบวา่มี  3 สกุล 79  ชนิด เป็นผีเส้ือในวงศ ์ต่าง ๆ 5 วงศ ์คือ 
ผเีส้ือในวงศN์ymphalidae, Lycaenidae, Hesperiidae, Pieridae และ Papilionidae   พบไดว้า่ ผเีส้ือใน
วงศ ์ Nymphalidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือผเีส้ือในวงศ ์ Lycaenidae  และมีการปรากฏ
นอ้ยท่ีสุด คือผีเส้ือวงศ ์Hesperiidae ในอนัดบั Odonata พบทั้งหมด 32 สกุล 40 ชนิด  เป็นแมลงปอ
ใ น ว ง ศ์ ต่ า ง  ๆ  9 ว ง ศ์  คื อ แ ม ล ง ป อ ว ง ศ์  Calopterygidae, Chlorocyphidae, Euphaeidae, 
Coenagrionidae,  Platystictidae,  Libellulida, Gomphidae,  Aeshnidae  และ  Corduliidae  พบไดว้่า
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แมลงปอวงศ ์ Libellulidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือแมลงปอวงศ ์ Coenagrionidae  และ
มีการปรากฏน้อยท่ีสุด คือแมลงปอวงศ์ Corduliidae  ซ่ึงเส้นทางน้ีจะพบนกและแมลงกระจายอยู่
ทัว่ไป สามารถท าการศึกษาไดง่้าย เน่ืองจากเป็นถนนตดัผา่นป่า จึงเดินไดง่้ายและไม่จ  าเป็นตอ้งมีผุ ้
น าทาง เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีไม่มีทางแยกใดๆ นอกจากน้ีสามารถใชเ้ป้นเส้นทางในการอบรมหรือ
จดักิจกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งของแนวทางในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ร่วมกบัการสร้างจิตส านึก เพื่อ
การศึกษาตรวจสอบสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  
 

  
 
ภาพท่ี 4.15 เส้นทางศึกษาธรรมชาติดูนกและแมลงสวยงาม เส้นทางผาแตกจุดสูงสุด 
 
 
7. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแมลงน ้าเพ่ือการติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศของ
พืน้ทีส่ะลวง 
 7.1 การศึกษาค่า ASPT ในแหล่งน ้าในพื้นท่ีสะลวง 

จากการศึกษาพบว่าค่า ASPT สูงสุดอยู่ท่ี 6.3 คะแนน คือจุดท่ี 6 ในเดือนธันวาคม และ       
ค่า ASPT ต ่าสุดอยูท่ี่ 3 คะแนน คือจุดท่ี 3 ในเดือนตุลาคม ดงัภาพท่ี 4.16 
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ภาพท่ี 4.16  ค่า ASPT ของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีพบในพื้นท่ีสะลวง ระหวา่งเดือนตุลาคม ถึง 
                   ธนัวาคม 2553 

จากการน าผลส ารวจวงศ์ของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลังประเภทพื้นท้องน ้ าของจุดศึกษา         
ทั้ง 6 จุด ในพื้นท่ีสะลวง โดยน าค่าการค านวณในแต่ละเดือนมาหาค่าเฉล่ียทุกเดือนมาให้คะแนน 
โดยใช้ดัชนี BMWP score และน ามาหาคะแนนเฉล่ียต่อกลุ่ม (Average Score per Taxa : ASPT) 
ของกลุ่มสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทพื้นทอ้งน ้าทั้ง 6 จุด มีค่าระหวา่ง 4.7-6.3 ดงัตาราง 

 
ตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (ASPT) จากการศึกษาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัแมลงพื้น
ทอ้งน ้า เดือนตุลาคม 2549 และคุณภาพน ้าทัว่ไป 
 

จุดทีศึ่กษา ค่า ASPT คุณภาพน ้าทัว่ไป 
น ้าตกหมอกฟ้า 6 คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งดี 
น ้าตกตาดหมอก 5 คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งดี 

บา้นเอียก 5.35 คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งดี 
บา้นพระบาทส่ีรอย(ป่าชุมชน) 6.16 คุณภาพน ้าค่อนขา้งดี 
บา้นพระบาทส่ีรอย(ผาแตก) 4.7 คุณภาพน ้าปานกลาง 

บา้นพระบาทส่ีรอย(อ่างเก็บน ้า) 5.33 คุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งดี 
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7.2 ตวัอยา่งสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทแมลงพื้นทอ้งน ้า ท่ีสามารถบ่งช้ีคุณภาพน ้ าได ้

  จากการศึกษาการกระจายตวัและความหลากหลายของแมลงน ้ าท่ีพบในพื้นท่ีสะ
ลวงพบว่าสามารถน าเอาแมลงบางชนิดมาประยุกต์ใช้ในการบ่งช้ีคุณภาพน ้ าได ้โดยสามารถบ่งช้ี
ตามภาพท่ี  
   
 
              Order : Coleoptera (ตวัอ่อนดว้งน ้า) 

 
                               Family : Elmidae                                     Family : Elmidae 

Order : Odonata  (ตวัอ่อนแมลงปอ) 

 
                              Family : Gomphidae                         Family : Cordulegastridae   
 
ภาพท่ี 4.17  สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทแมลงพื้นทอ้งน ้า ท่ีบ่งช้ีคุณภาพน ้าปานกลาง 
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Order : Trichoptera   (แมลงหนอนปลอกน ้า)                                                                   

 
                             Family : Leptoceridae                          Family : Hydropsychidae 
                Order : Ephemeroptera (ตวัอ่อนชีปะขาว) 

 
                        Family : Leptophlebiidae                                Family : Baetidae             
 

 
                         Family : Ephemerellidae                              Family : Caenidae 
ภาพท่ี 4.18  สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทแมลงพื้นทอ้งน ้า ท่ีบ่งช้ีคุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้งดี 
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                 Order : Diptera  (ตวัอ่อนแมลงสองปีก) 

 
                              Family : Chironomidae                           Family : Arthericidae      

 
                             Family : Naucoridae                  Family : Notonectidae 
     
ภาพท่ี 4.19  สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัประเภทแมลงพื้นทอ้งน ้า ท่ีบ่งช้ีคุณภาพน ้าปานกลางค่อนขา้ง
เสีย 
 
 
8. การอบรมเส้นทางดูนกและแมลงสวยงาม และการติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศโดยใช้แมลงน า้
ในพืน้ทีส่ะลวง 
 ท าการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาเผยแพร่และท าการประยกุตใ์ชใ้นพื้นสะลวง โดยเฉพาะ
พื้นท่ีท่ีเลือกให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดูนกและแมลงตน้น ้าล าธาร เช่นพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ี
รอย โดยเปิดการอบรม และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ี โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
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กจิกรรมที ่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้ใหแ้ก่ชุมชนใน
การศึกษา ติดตามตรวจสอบและอนุรักษท์รัพยากรชีวภาพในน ้าของเขตพื้นทีสะลวง ท่ีสามารถเป็น
ผูน้ าทางในการเดินชมนกและแมลงในเส้นทางท่ีเลือก และด าเนินการติดตามตรวจสอบลกัษณะ
องคป์ระกอบพื้นท่ีโดยใชแ้มลงน ้าได ้ โดยเนน้หนกัใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ในการออกเก็บตวัอยา่งและศึกษา เพื่อท่ีจะไดด้ าเนินการในกิจกรรมท่ี 2 และ 
3 ไดต่้อไป โดยเชิญชุมชนเขา้ร่วมการอบรมและร่วมโครงการ ประกอบไปดว้ยชุมชน และเยาวชน 
ในพื้นท่ี สะลวงโดยชุมชนจะไดรั้บคู่มือการดูนกและแมลง และแผน่ภาพคูมือดุนก และแมลงอยา่ง
ง่าย และคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าและสภาพแวดลอ้มโดยใชส้ัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั
ขนาดใหญ่กลุ่มแมลงน ้า โดยชุมชนจะไดรั้บชุดอุปกรณ์ในการ ศึกษาคุณภาพน ้าทั้งทางดา้น ชีวภาพ
กายภาพและเคมีรวมถึงปริมาณน ้าในแต่ละพื้นท่ีท่ีอาศยัอยู ่ 

แผนการอบรม ในการอบรมจะมีการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการใชป้ระโยชน์
จากความหลากหลายของนกและแมลงในการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้า 
 การอบรมภาคบรรยาย 

การอบรมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดแ้บ่งเน้ือหาการอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือการอบรมภาค
บรรยาย และการอบรมภาคปฏิบติั โดยเน้ือหาในส่วนของภาคบรรยายใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 3 
ชัว่โมง (ภาพ 5) เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจ ใหก้บัผูเ้ขา้รับการอบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
(รายละเอียด ดงัภาคผนวก) 

1. ระบบนิเวศและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์
2. การดุนกและแมลงสวยงามในพื้นท่ีสะลวง 
3. ชีววทิยาและนิเวศวทิยาของป่าไม ้และการอนุรักษ์ 
4. การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีพบในพื้นท่ีสะลวง 
5. วธีิการเก็บตวัอยา่งส่ิงมีชีวติในภาคสนามและการวเิคราะห์คุณภาพน ้าจากผลท่ี

ได ้
6. การวางแผนการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ  

 
การอบรมภาคปฏิบัติ 

 หลงัจากกิจกรรมภาคบรรยายเสร็จส้ินลง ผูเ้ขา้รับการอบรม จะไดรั้บการอบรมภาคปฏิบติั 
โดยไดค้ดัเลือกแหล่งน ้าท่ีมีใกลก้บัสถานท่ีฝึกอบรม และเส้นทางท่ีสามารถทดลองการดูนกและ
แมลง ในกิจกรรมภาคสนามน้ี ทางคณะผูอ้บรมไดแ้นะน าวธีิการเก็บตวัอยา่งส่ิงมีชีวติจากล าธาร 
รวมถึงการเลือกจุดเก็บตวัอยา่งในล าธารก่อนปฏิบติัจริง ดว้ยกิจกรรมดงักล่าวท าใหผู้เ้ขา้รับการ
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อบรมสามารถด าเนินการเก็บตวัอยา่งดว้ยวธีิท่ีเหมาะสมกบัสภาพล าน ้า โดยส่งกระทบต่อระบบ
นิเวศธรรมชาตินอ้ยท่ีสุด และสามารถเก็บขอ้มูลไดต้ลอดปี 
  ซ่ึงหลงัจากมีการอบรมในการปฏิบติัและฝึกปฏิบติัจริงเสร็จเรียบร้อยแลว้ โครงการไดจ้ดั
ใหแ้ต่ละกลุ่มไดส้ร้างเน้ือหาของการด าเนินการอนุรักษ ์ และประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอยู่
อาศยัของตนเอง โดยข้ึนอยูก่บัรายละเอียดในแต่ละพื้นท่ี โดยการประเมินสภาพแวดลอ้มเป็น
กิจกรรมส าคญัมีละเอียดของการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางน ้าแบบหลายตวัแปรหรือหลายมิติ
มีรายละเอียดท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วม โดยผูเ้ขา้ร่วมและชุมชนสามารถเราสามารถ
ประเมินคุณภาพน ้าอยา่งง่ายโดยการใชปั้จจยัทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ รวมไปถึงลกัษณะของฝ่ัง
น ้า โดยการใหค้ะแนนและรวมคะแนนสรุปเพื่อหาค่าเฉล่ียท่ีสามารถน าไปใชเ้พื่อประเมินลกัษณะ
ของชั้นคุณภาพน ้าและสภาวะของแหล่งน ้าตามหวัขอ้ต่อไปน้ี และสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บ
ตวัอยา่งในแต่ละเดือน เพื่อหาแนวโนม้ การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้า ในแต่ละจุดศึกษาเพื่อใชใ้นการ
วางแผน การพฒันา และการจดัการคุณภาพของแหล่งน ้ ารวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในพื้นท่ีในอนาคต
ต่อไปได ้
  
กจิกรรมที ่2 การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ  

การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพและประเมินคุณภาพน ้า โดยจะมีการด าเนินการ
จาก/ชุมชน ท่ีผา่นการอบรมและมีการประเมินคุณภาพน ้า โดยกิจกรรมจะมีการศึกษาคุณภาพน ้าใน
หลายปัจจยั โดยจะท าการศึกษาและเก็บตวัอยา่ง ในพื้นท่ีอยูอ่าศยัของตน มาท าการวเิคราะห์หา
ความเหมาะสมในการสร้างองคค์วามรู้ในการใชส่ิ้งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใน
พื้นท่ีลุ่มน ้าแม่ลาว โดยแบ่งขอ้มูลในการศึกษาจากพื้นท่ีออกไดเ้ป็น 

ด้านชีวภาพ 
ท าการด าเนินการเก็บตวัอยา่งส่ิงมีชีวติโดยเนน้หนกัใหเ้ป็นการศึกษาร่วมกนัระหวา่งผูเ้ขา้ 

ร่วมการอบรม และนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ขอ้มูลดงักล่าวจะน ามาใชใ้นการจดัท า
ดชันีทางชีวภาพบ่งบอกคุณภาพน ้า  

ด้านกายภาพและเคมี  
ศึกษาคุณภาพน ้าตามจุดเก็บตวัอยา่งดงักล่าวทั้งทางดา้นกายภาพ เคมี โดยปัจจยัท่ี

ท าการศึกษาจะเป็นปัจจยัท่ีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมสามารถปฏิบติัเองได ้ โดยจากการเก็บขอ้มูลและ
ติดตามการด าเนินกิจกรรมการเก็บตวัอยา่งของผูเ้ขา้ร่วมโครงการพบวา่โรงเรียน/ชุมชนมีการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าและส่ิงมีชีวติท่ีแตกต่างกนั ตามลกัษณะพื้นท่ี หนา้ท่ี
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รับผดิชอบของผูเ้ขา้ร่วมโครงการไม่วา่จะเป็น สมาชิกในชุมชน ผูน้ าชุมชน โรงเรียน โดยครูและ
นกัเรียน 

 
กจิกรรมที ่3 การประเมินผลการศึกษา 

การประเมินผลการศึกษาทางดา้นความหลากหลายของส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีสะลวง แรยอมรับ
การใชป้ระโยชน์จากความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การประเมินคุณภาพน ้า
และดิน และการอนุรักษ ์ โดยการประเมินผลโครงการจะแบ่งเป็น การประเมินผลการอบรม การ
ประเมินผลภาพรวมของการด าเนินโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยประเมินจากองค์
ความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนในหมู่บา้นและชุมชน พบวา่จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการและจากกาการ
ติดตามตรวจสอบของนกัวจิยั โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการศึกษาของผูเ้ขา้ร่วมโครงการใน
พื้นท่ีพบวา่ผลการประเมินมีดงัน้ี 

จากการประเมินผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งคณะนกัวจิยั
จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พบวา่ตวัแทนจากโรงเรียนและชุมชนมีความต่ืนตวัและยนิดีท่ีจะ
เขา้ร่วมในการพฒันาองคค์วามรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่วา่จะเป็นการสร้างเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ การท่ีไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและคุณค่าของ
ระบบนิเวศ แต่ชุมชนยงัขาดเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชด้ าเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั องุ่น  (2543) จาก
การศึกษาคน้ควา้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย พบวา่ขอ้มูลมีอยู่
กระจดักระจาย ส่วนใหญ่ตีพิมพอ์ยูใ่นเอกสารต่างประเทศ เปรียบเทียบนกัอนุกรมวธิานแมลงของ
ประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ พบวา่ขอ้มูลทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงใน
ประเทศไทยยงัมีนอ้ยมาก ทั้งๆท่ีประเทศไทยถือวา่มีการใชป้ระโยชน์จากแมลงอยา่งหลากหลายมา
นาน นอกจากน้ียงัขาดองคค์วามรู้ในเชิงการใชป้ระโยชน์โดยออ้มจากความหลากหลายของแมลง 
เช่น การประยกุตใ์ชแ้ละสามารถด าเนินการใชส่ิ้งมีชีวติ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าของ
แหล่งน ้าในพื้นท่ีของตน ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางน ้า ใน
พื้นท่ีของตน และสามารถขยายผลสู่ชุมชน และหน่วยการ องคก์ร ขา้งเคียงได ้ ซ่ึงคุณภาพน ้าใน
ภาพรวมจะดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ซ่ึงผลกระประเมินสามารถแสดงรายละเอียดออกมาตาม
หวัขอ้และแสดงออกมาใน ตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4. 20 สรุปแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

เน้ือหาการอบรม 

ระดบัความพงึพอใจ (จ านวนคน/ร้อยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ดา้นความรู้ความ
เช่ียวชาญของวทิยากร 

45 90 5 10 0 0 0 0 0 0 

2. ดา้นเน้ือหาสาระของ
การอบรม 

44 88 6 12 0 0 0 0 0 0 

3. ดา้นประโยชน์ท่ีผูรั้บ
การอบรมไดรั้บจากการ
อบรม 

42 84 5 10 3 6 0 0 0 0 

4.ดา้นการน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้ริง 

40 80 6 12 4 8 0 0 0 0 

5. ดา้นความตอ้งการให้
มีการอบรมคร้ังต่อไป 

50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ภาพท่ี 4.20   บรรยากาศการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนกและแมลงในพื้นท่ีสะลวง 
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ภาพท่ี  4.21  บรรยากาศการส ารวจ และทดลองใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการดูนกและแมลง 
และการน าองคค์วามรู้การใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของนกและแมลงไปใชใ้น
พื้นท่ีสะลวง 
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ภาพท่ี 4.22   บรรยากาศการติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศโดยการการน าองค์ความรู้การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของนกและแมลงไปใชใ้นพื้นท่ีสะลวง 
 

ส าหรับการประเมินผลโดยคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นั้ นพบว่าด้านความรู้และความ
เช่ียวชาญของวิทยากรมีความเหมาะสมในเกณฑ์มากถึงมากท่ีสุด โดยผูเ้ข้าร่วมมีความสนใจ
โดยเฉพาะความเหมาะสมของกิจกรรมทั้งทางดา้นเน้ือหาในการบรรยายและภาคสนาม และพบว่า
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นดว้ยวา่เกิดประโยชน์จากการท่ีไดรั้บการอบรม ส่วนการน าไปประยกุตใ์ชจ้ริง
อยูใ่นเกณฑ์ปานกลางถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากในบางชุมชน/โรงเรียน ไม่สามารถด าเนินการไดต้าม
แผนงานท่ีวางไวห้ลงัจากการอบรม และพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการความตอ้งการให้มีการอบรมคร้ัง
ต่อไปอยูใ่นเกณฑ์มากท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมมีความตอ้งการท่ีไดรั้บความรู้ใหม่ๆ และไดรั้บฟังผล
จากการวิจยัท่ีได้ด าเนินการในพื้นท่ี เน่ืองจากว่าชุมชนได้เห็นประโยชน์ของการพฒันาจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีอยู่แล้วในพื้นท่ี รวมไปถึงหลายชุมชนตองการท่ีจะเรียนรู้องค์
ความรู้ทางดา้นน้ีในขั้นกา้วหนา้ และตอ้งการจะเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆอีกดว้ย 
 ในส่วนของความคิดเห็นเพิ่มเติมนั้นพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ส่ิงท่ีควรปรับปรุงนั้น
ควรจะมีเวลาในการท ากิจกรรมให้มากข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมส่วนท่ีเป็นภาคสนาม โดยเฉพาะการ
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เดินส ารวจส ารวจส่ิงมีชีวิต เพราะนกและแมลงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาและพบเห็น ควร
เพิ่มระยะเวลาการท ากิจกรรมเป็น 3 หรือ 4 วนั โดยแทรกเน้ือหาดา้นอ่ืน เช่น การอนุรักษ์ ดิน และ
ป่า การท าการเกษตร และปลูกพื้นท่ีเป็นมิตรกบัระบบนิเวศ นอกจากน้ีมีความตอ้งการให้มีการจดั
อบรมเฉพาะในชุมชนของตนเองและสร้างเส้นทางการศึกษาธรรมชาติในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็น
การกระตุน้และปลูกฝังจิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และการสร้างความเขม้แข็งต่อ
ชุมชนท่ีต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




