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จากการแยกเส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีบริโภคได้ให้บริสุทธ์ิของเห็ดป่าทั้ง 13 

ชนิด เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ ไดแ้ก่ สูตรอาหาร (PDA, MEA, MMN, Hagem  และ 

Gamborg) อุณหภูมิ (25, 30 และ 35oC) และความเป็นกรด-ด่าง (pH 5, 6, 7 และ 8) พบว่าสามารถ

แยกเส้นใยบริสุทธ์ิของเห็ดตับเต่า Phlebopus portentosus LEL-CMRU 004 เห็ดเผาะ Astreaus 

hygrometricus LEL-CMRU 005 และเห็ดตะไคลขาว Russula delica MTC-CMRU 013 ได้ โดย

สภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดตบัเต่า ได้แก่ 

อาหารเพาะเล้ียงสูตร PDA อุณหภูมิ 30 และ 35oC ระดับ pH 5 และ 6 ส่วนเส้นใยเช้ือราเอคโต-               

ไมคอร์ไรซาจากเห็ดเผาะ อาหารเพาะเล้ียงสูตร MMN และ MEA ท่ีอุณหภูมิ 25 และ 30oC ระดบั 

pH 5 และ 6 เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใย และอาหารเพาะเล้ียงสูตร MEA เหมาะสมต่อการ

เจริญของเส้นใยของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดตะไคลขาว อุณหภูมิ 35oC ระดบั pH 8  

การเจริญบนอาหารแข็งจากเมล็ดธญัพืช 5 ชนิด ไดแ้ก่ เมล็ดขา้วฟ่าง เมล็ดขา้วโพดเล้ียง

สัตว ์เมล็ดขา้วโพดขา้วเหนียว เมล็ดขา้วไร่ และเมล็ดขา้วบาเล่ย ์เพื่อผลิตหัวเช้ือ พบว่าเมล็ดธญัพืช 

ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตหัวเช้ือมากท่ีสุด คือ เมล็ดขา้วฟ่าง โดยเส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจาก

เห็ดตบัเต่า สามารถเจริญได้บนอาหารแข็งเมล็ดธัญพืชทุกชนิด การเจริญบนเมล็ดขา้วฟ่างเส้นใย

เจริญเต็มหลอดทดลองเร็วท่ีสุด ใช้ระยะเวลา 29 วนั เส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดเผาะ 

สามารถเจริญได้บนอาหารแข็งจากเมล็ดข้าวฟ่าง และเมล็ดข้าวไร่ ใช้ระยะเวลา 33 และ 42 วนั 

ตามล าดบั ส่วนเมล็ดขา้วฟ่างเหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ด            

ตะไคลขาว มากท่ีสุด ใชร้ะยะเวลา 31 วนั และไม่สามารถชกัน าใหส้ร้างดอกเห็ดได ้โดยพบลกัษณะ

ของเส้นใยท่ีอดัตวักนัแน่นเป็นตุ่มเล็กๆ ของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดตบัเต่าเท่านั้น  

จากการศึกษาการเขา้รากของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาในตน้กลา้ก่อแป้น (Castanopsis 

diversifolia King.) ในสภาพโรงเรือน โดยวิธีการใส่หวัเช้ือจากเมล็ดขา้วฟ่าง พบวา่ภายหลงัจากการ



ค 

ใส่หวัเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาให้กบัตน้กลา้ก่อแป้นเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจากเห็ดตบัเต่า เห็ด

เผาะ และเห็ดตะไคลขาว สามารถเจริญเขา้รากของตน้กลา้ก่อแป้นไดแ้ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั  

(P < 0.05) โดยมีเปอร์เซ็นตก์ารเขา้รากเฉล่ีย 95.49, 97.78 และ 85.68 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพนัธ์ุพืชในดา้นอาหาร และสมุนไพร ในพื้นท่ีหมู่บา้นพระ

บาท             ส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม และบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยการจดัเวทีชาวบ้านเพื่อระดมความคิดในการเสวนา  โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 

(Focus  Group Discussion) พบวา่มีการใชป้ระโยชน์จากพนัธ์ุพืช จ านวน 235 ชนิด สามารถจ าแนก

ได ้92 วงศ ์โดยพบวงศ ์Euphorbiaceae มากท่ีสุด จ านวน 17 ชนิด รองลงมาเป็น Asteraceae 15 ชนิด 

และ Papilionaceae จ านวน 14 ชนิด  ได้ท าการสรุปพันธุกรรมพืชท่ีทั้ งสองหมู่บ้านมีการใช้

ประโยชน์โดยภายในปีท่ีสอง โดยน าพืชท่ีใช้ประโยชน์ดา้นพืชอาหาร และพืชสมุนไพร มาท าการ

รวบรวมพนัธุกรรมพืชท่ีมีการใชป้ระโยชน์ ในดา้นอาหาร สมุนไพร ท าการปลูกเล้ียง เพื่อปลูกเสริม

ในพื้นท่ี โดยท าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพนัธุกรรมพืช ในวงศ ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ไดแ้ก่ ไพลเหลือง 

ไพลด า และวา่นสาวหลง พืชในวงศ ์Asteraceae ไดแ้ก่ หญา้หวาน และ พืชในวงศ ์Lauraceae ไดแ้ก่ 

พืชในตระกูลอบเชย (Cinnamomum) โดยท าการปลูกเล้ียงในโรงเรือนเพาะช า และการใช้เทคนิค

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (plant tissue culture) เพื่อการอนุรักษท์รัพยากรพืชในพื้นท่ี พบวา่ ผลของ BA 

ต่อการเจริญเติบโตของไพลเหลือง (Zingiber montanum) ไพลด า (Zingiber ottensii)   และขิง 

(Zingiber  officinale) ในสภาพปลอดเช้ือ  โดยน าส่วนหน่ออ่อนของไพลเหลือง  ไพลด า และขิงมา

ท าการเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร  Murashige and Skoog, 1962 ดดัแปลง โดยเติม BA อตัราส่วน 0, 

2.5, 3.0, 3.5, และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าในไพลเหลือง อาหารสูตร MS  ท่ีเติม BA  ความ

เขม้ขน้  3.5 และ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  สามารถชกัน าให้ช้ินส่วนเน้ือเยื่อไพลเหลืองมีการพฒันาไป

เป็นยอด และมีการเจริญเติบโตสูงสุด คือ 1.50 ยอด ต่อช้ินส่วนเน้ือเยือ่  และความสูง 4.61 และ 3.43 

เซนติเมตรต่อยอด ตามล าดบั ไพลด าพบวา่ในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA  ความเขม้ขน้ 4.0 มิลลิกรัม

ต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุดคือ 1.97 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ และในอาหาร

ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดความสูงสูงสุด คือ 3.63 

เซนติเมตรต่อยอด และในขิงพบวา่ในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA  ความเขม้ขน้ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุด 1.64 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ และความสูงเฉล่ียสูงสุด 

3.43 เซนติเมตรต่อยอด 

การศึกษาเปรียบเทียบผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญของแคลลัส  โดยน าใบหญ้า

หวานมาตดัเน้ือเยื่อเล้ียงบนอาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญ NAA ร่วมกับ BA   ท่ี

อตัราส่วนความเขม้ขน้ต่างกนั คือ 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 1:2, 2:1 และ 2:2 มิลลิกรัมต่อลิตร  ตามล าดบั 

รวมทั้งหมด 7 ชุดการทดลอง โดยยา้ยเล้ียงทุก 4 สัปดาห์ ตั้งแต่เร่ิมเกิดแคลลสั เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

เม่ือน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% พบวา่ทุกชุดการทดลองมีความแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคญั โดยพบว่าอาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติม NAA                  1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั 

BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าการเจริญของแคลลสัสูงสุด คือ มีความกวา้ง ความยาว และ

น ้าหนกัของแคลสัสูงสุดเท่ากบั 1.2, 1.5 เซนติเมตร และ 0.035 กรัม ตามล าดบั 

 จากการศึกษา  ความหลากหลายของแมลงน ้ าในพื้นท่ีบา้นเอียก  ต าบลสันป่ายาง  อ าเภอ

แม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 5 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน กนัยายน พ.ศ. 2552  พบ

แมลงน ้ าทั้งหมด จ านวน 930 ตวั 37 วงค ์8 อนัดบั  และแมลงน ้ าท่ีพบมากท่ีสุด  คือจุดจุด BE 2 พบ 

25  วงศ์  8  อนัดับ  พบวงศ์ Odontoceridae  อนัดับ Trichoptera (พวกแมลงหนอนปลอกน ้ า)มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ จุด  BE 1  พบ 20 วงศ์  7 อันดับ  พบวงศ์ Simulidae (หนอนร้ินด า) อันดับ 

Diptera มากท่ีสุด,จุด BE 3 พบ 10 วงศ์  5  อนัดบั  พบวงศ์ Caenidae อนัดบั Ephemeroptera (กลุ่ม

แมลงชีปะขาว) จุด BE 4 พบ 15 วงศ ์ 6  อนัดบั  พบวงศ ์Odontoceridae อนัดบั Trichoptera  (แมลง

หนอนปลอกน ้ า) และ จุด BE 5  พบ 10 วงศ์  5  อนัดับ  พบวงศ์ Baetidae อนัดับ Ephemeroptera  

(กลุ่มแมลงชีปะขาว) มากท่ีสุด ตามล าดบั ความหลากหลายของแมลงน ้าเพื่อประเมินคุณภาพของน ้ า

ทางชีวภาพ   ในพื้นท่ีบา้นสะลวงทั้ง 5 จุด โดยใช้การค านวณค่า ASPT สามารถสรุปไดว้่าคุณภาพ

น ้ ามีคุณภาพน ้ าปานกลาง และปานกลางถึงค่อนข้างดี  และค่าดัชนีความหลากหลาย(diversity  

index) ของแมลงน ้ าในพื้นท่ีบา้นเอียก ทั้ง 5 จุดศึกษา พบว่า จุดท่ีมีค่าดชันีความหลากหลายสูงสุด 

คือ จุด BE  4   บริเวณน ้ าตกสายหมอก  มีค่าเท่ากบั 2.59 รองลงมาคือ จุด BE 1, BE 2, BE 3, และ 

BE 5 ซ่ึงมีค่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 2.15, .02, 1.90 และ 1.47 ตามล าดบั 
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  จากการศึกษาและการเก็บตวัอยา่งผเีส้ือและแมลงปอในพื้นท่ีป่าบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเดือนตุลาคม 2553 เป็นการเก็บแบบสุ่ม

ใน 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (wet season) กบัฤดูแลง้ (dry season) และช่วงรอยต่อของฤดูฝนและฤดูหนาว

เพื่อศึกษาปริมาณและชนิดของแมลง พบผีเส้ือและแมลงปอทั้งหมดทั้งหมด 15 วงศ์ (Family) 109  

จีนัส (Genus) และ 141 สปีชีส์ (species) ซ่ึงในอนัดับ  Lepidoptera พบว่ามี  3 สกุล 97 ชนิด เป็น

ผีเส้ือในวงศ ์ต่าง ๆ 5 วงศ ์คือ ผีเส้ือในวงศ์Nymphalidae , Lycaenidae , Hesperiidae , Pieridae และ 

Papilionidae   พบไดว้่า ผีเส้ือในวงศ์  Nymphalidae  มีการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือผีเส้ือใน

วงศ์  Lycaenidae  และมีการปรากฏน้อยท่ีสุด คือผีเส้ือวงศ์ Hesperiidae ในอันดับ Odonata พบ

ทั้งหมด 36 สกุล 44 ชนิด  เป็นแมลงปอในวงศ์ต่าง ๆ 10 วงศ์ คือแมลงปอวงศ์ Calopterygidae , 

Chlorocyphidae , Euphaeidae , Coenagrionidae ,  Platystictidae ,  Libellulidae , Gomphidae ,  

Aeshnidae ,  Corduliidae  ,  Platycnemididae  พบได้ว่าแมลงปอวงศ์  Libellulidae  มีการปรากฏ

มากท่ีสุด รองลงมา คือแมลงปอวงศ ์ Coenagrionidae  และมีการปรากฏน้อยท่ีสุด คือแมลงปอวงศ ์

Aeshnidae และแมลงปอวงศ ์Platycnemididae ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ จ  านวนชนิดของผีเส้ือมากกวา่

แมลงปอ ทั้งในฤดูฝนและแลง้ ผเีส้ือและแมลงปอถือเป็นส่วนส าคญัในระบบป่าไม ้ซ่ึงมีความส าคญั

มากน้อยแตกต่างกนัไปตามชนิดและความถ่ีท่ีพบแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนั ในอนัดบั Lepidoptera  

ฤดูฝนชนิด (species) ท่ีพบมากท่ีสุด คือ G. harina burmana  คือ ผีเส้ือเณรยอดไม ้ชนิดท่ีพบมาก 

ได้แก่ K. rubecula คือ ผีเส้ือคาดแสดแถบสั้ น ในช่วงฤดูแล้งชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ E. hecabe 

contubernalis  คือ ผีเส้ือเณรธรรมดา  ชนิดท่ีพบมาก ไดแ้ก่ G. harina burmana คือผีเส้ือเณรยอดไม ้ 

ในอนัดบั Odonata ช่วงฤดูฝนชนิด (species) ท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่  B. contaminate A. fenestrella 

คือ แมลงปอบา้นผูปี้กเป้ือนส้ม แมลงปอเข็มน ้ าตกสั้ นผูด้  า ชนิดท่ีพบมาก ได้แก่ H. biforata คือ 

แมลงปอเข็มน ้าตกสั้นวงม่วง  ในช่วงฤดูแลง้ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ B. contaminata คือ แมลงปอ

บา้นผูปี้กเป้ือนส้ม ชนิดท่ีพบมาก ไดแ้ก่ A. fenestrella และ A. aethra คือ แมลงปอเขม็น ้าตกสั้นผูด้  า 

และแมลงปอบ้านยอดฟ้า จากการส ารวจพบผีเส้ือคุ้มครอง 1 ชนิด เป็นการบ่งช้ีถึงความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี คือพบผเีส้ือถุงทองธรรมดา  

 การเก็บตวัอย่างนก โดยท าการส ารวจตลอดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อ

ระหวา่งการเขา้สู่ฤดูหนาว และหมดฤดูฝน โดยในพื้นท่ีส ารวจจะเป็นป่าหลงัหมู่บา้นพระบาท จาก
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การส ารวจอาทิตยล์ะละ 1 คร้ัง พบนกทั้งหมด 107 ชนิด โดยยงัพบนกถึง 33 ชนิดท่ีพบในการส ารวจ

ทุกคร้ัง  

 การใชป้ระโยชน์จากนกและแมลงในการสร้างเป็นเสนทางศึกษาธรรมชาติและท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ เป็นการส่งเสริมและศึกษาเส้นทางดูนกและแมลง และการใช้แมลงเพื่อการติดตาม

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแมลงบางชนิด และนกจะน ามา

สังเคราะห์ ให้เป็นเอกสาร และคู่มือ ซ่ึงสามารถใชป้ระกอบในการพฒันาพื้นท่ีสะลวงให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได ้3 เส้นทางดงัน้ี 

เส้นทางท่ี 1  เส้นทางป่าชุมชน บา้นพระบาทส่ีรอย ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (1.8 กิโลเมตร) 
โดยพบนกท่ีน่าสนใจดังน้ี เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)  กินปลีหางยาวคอด า 

(Aethopyga saturate) ป ลี ก ล้ วย เล็ ก  (Arachnothera longirostra) ป ลีกล้ ว ยล าย  (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 
ผีเส้ือในวงศ์ Nymphalidae , Lycaenidae , Pieridae, Papilionidae   และ Hesperiidae ตามล าดับ ใน
อนัดบั Odonata พบทั้งหมด 36 สกุล 44 ชนิด  เป็นแมลงปอในวงศ์ต่าง ๆ 10 วงศ์ คือแมลงปอวงศ ์
Libellulidae, Coenagrionidae, Calopterygidae , Chlorocyphidae , Euphaeidae , Platystictidae ,  
Gomphidae ,  Corduliidae, Aeshnidae ,  และ Platycnemididae  ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบจุดเด่น
ในพื้นท่ีคือมีการส ารวจพบผเีส้ือคุม้ครอง 1 ชนิด เป็นการบ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีไดเ้ป็น
อยา่งดี คือพบผเีส้ือถุงทองธรรมดา 
 
เส้นทางท่ี 2  เส้นทางผาแตก บา้นพระบาทส่ีรอย ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (2.5 กิโลเมตร) 

โดยพบนกท่ีน่าสนใจดังน้ี นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis ) คัดคู้มรกต ( 
Chrysococcyx maculatus ) กินปลีหางยาวคอด า (Aethopyga saturate) ปลีกลว้ยเล็ก (Arachnothera 
longirostra) ปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna) แอ่นพง (Artamus fuscus) นอกจากน้ีเน่ืองจาก
เป็นพื้นท่ีๆ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล ท าให้มีอากาศท่ีหนาวเยน็ ดงันั้นจึงมีนกอพยพเขา้มาพกั
อาศยัในฤดูหนาวในพื้นท่ีหลายชนิด เช่น นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni) นกจบัแมลงคอแดง 
(Ficedula parva ) นกอีเสือลายเส่ือ (Lanius tigrinus)  และ นกอุม้บาตร (Motacilla alba ) เป็นตน้ 
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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 
ผีเส้ือในวงศ์ Nymphalidae , Lycaenidae , Papilionidae, Pieridae และ Hesperiidae   ตามล าดับ ใน
อนัดบั Odonata พบทั้งหมด 36 สกุล 44 ชนิด  เป็นแมลงปอในวงศ์ต่าง ๆ 10 วงศ์ คือแมลงปอวงศ ์
Libellulidae, Coenagrionidae, Calopterygidae , Chlorocyphidae , Euphaeidae , Platystictidae ,  
Gomphidae ,  Platycnemididae,  Corduliidae  ,   และ Aeshnidae  ตามล าดบั 

 
เส้นทางท่ี 3  เส้นทางผาแตก บา้นพระบาทส่ีรอย ต.สันป่ายาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (1.5 กิโลเมตร) 

โดยพบทั้งนกประจ าถ่ินและนกอพยพ โดยพบนกท่ีน่าสนใจดงัน้ี นกกินปลีหางยาวคอด า 
(Aethopyga saturate) ป ลี ก ล้ วย เล็ ก  (Arachnothera longirostra) ป ลีกล้ ว ยล าย  (Arachnothera 
magna) แอ่นพง (Artamus fuscus) นอกจากน้ีเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีๆ มีแหล่งน ้ าขนาดใหญ่ จึงท าให้มีน
กอพยพท่ีเป็นนกอาศยัอยูต่ามแหล่งน ้ าเขา้มาพกัอาศยัในฤดูหนาวในพื้นท่ีหลายชนิด เช่น ยอดหญา้
หัวด า (Saxicola torquata)  นกคดัคูห้งอน (Clamator coromandus ) นกจบัแมลงคอแดง (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 
ผีเส้ือในวงศ์ Nymphalidae , Lycaenidae , Papilionidae  , Pieridae และ Hesperiidae ตามล าดับใน
อนัดบั Odonata พบทั้งหมด 32 สกุล 40 ชนิด  เป็นแมลงปอในวงศ์ต่าง ๆ 9 วงศ์ คือแมลงปอวงศ ์
Libellulidae, Calopterygidae , Chlorocyphidae , Euphaeidae , Platystictidae ,  Gomphidae ,  
Aeshnidae,  Corduliidae  และ Coenagrionidae ตามล าดบั  
 

สามารถจดักิจกรรมใหก้บัชุมชนไดด้งัน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบติัการ ใหค้วามรู้ให้แก่ชุมชนในการศึกษา ติดตามตรวจสอบและอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพในน ้าของเขตพื้นทีสะลวง กิจกรรมท่ี 2 การติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพ
และประเมินคุณภาพน ้า โดยจะมีการด าเนินการจากชุมชน ท่ีผา่นการอบรมและมีการประเมิน
คุณภาพน ้า กิจกรรมท่ี 3 การประเมินผลการศึกษาทางดา้นความหลากหลายของส่ิงมีชีวติในพื้นท่ีสะ
ลวง และยอมรับการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลาย จากการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
โดยรวมจากแบบสอบถามให้ค่ามากกวา่ ร้อยละ 80 พบวา่ตวัแทนจากโรงเรียนและชุมชนมีความ
ต่ืนตวัและยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมในการพฒันาองคค์วามรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ในการ
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สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และคุณค่าของระบบนิเวศ แต่ชุมชนยงัขาดเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใชด้ าเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




