




บอกกล่าวเล่าเรื่อง

	 ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งซ้าย	 อำาเภอขุนยวม	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	 เป็นพื้นที่หนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้าน						
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ในปีงบประมาณ	 2552	 ของสำานักงาน											
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม	้กรมป่าไม	้
	 โครงการนี้ดำาเนินงานโดยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม									
ของชุมชนในการสำารวจข้อมูล	 5	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น			
กลุ่มสัตว์ป่า	กลุ่มเห็ดราและไลเคน	กลุ่มแมลง	และกลุ่มพืช	โดยแต่ละกลุ่ม
จะมีอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทำางานร่วมกันซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมจาก
ส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในการสำารวจและเก็บข้อมูลในแต่ละด้าน	
ทั้งนี้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำา					
ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้ของคนในท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมและบทบาทในการค้นคว้า	
เรียนรู้	 และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบยั่งยืน	 โดยการเชื่อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	ประเพณี	วัฒนธรรม
	 คณะทำางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวความหลากหลาย
แห่งขุนเขาแม่ฮ่องสอนจะเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญและร่วมกันอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพป่าไม้	อย่างยั่งยืน	

	 คนรักษ์ป่า
	 คณะทา	งานแห่งขุนเขา
	 สิงหาคม	2552

โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน



เรื่องราวในเล่ม

ภูมิหลังก่อนจะมาเป็น	อ.ขุนยวม	 3

เรื่องเล่าสายใยรักคนกับป่า“ชนเผ่าปกาเกอญอ”	 4	

ความหลากหลายทางชีวภาพอา	เภอขุนยวม	 5

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช	 6

ความหลากหลายชนิดพันธ์ุสัตว์	 8

ความหลากหลายของกลุ่มแมลง	 11

ความหลากหลายของกลุ่มเห็ดรา	และไลเคน	 13

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 16	

การบวชป่า	 18

การปลูกจิตสา	นึกให้กับเยาวชน	 19

อยากบอกหลังเล่าเรื่อง	 20	

บรรณานุกรม	 22

คณะทา	งาน	 24

โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน



โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
3

ภูมิหลังก่อนจะมาเป็น อ.ขุนยวม
	 อา	เภอขุนยวม	แต่เดิมเรียกว่า	“เมืองขุนยวม”	เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวไทยใหญ่
หรือชาวไต	 พวกเขาเรียกเมืองนี้ว่า	 “บ้านกุ๋นลม”	 (เพราะเหตุว่าหมู่บ้านนี้มีอากาศ							
หนาวเย็น	มีลมพัดตลอดเวลา)	มีชานกะเล	หรือ	พญาสิงหนาทราชา	เป็นเจ้าเมืองคนแรก	
ได้รับการยกฐานะเป็นอำาเภอและเปลี่ยนชื่อจาก	 เมืองขุนยวม	 เป็น	 อำาเภอขุนยวม									
เม่ือ	พ.ศ.	2453	 โดยมีขุนเดชประชารักษ์	 เป็นนายอา	เภอคนแรก	 มีหมู่บ้านอยู่	43	หมู่บ้าน 
ซึ่งประกอบด้วยชาวบ้าน	5	ชาติพันธ์ุ	 คือ	 ไทยใหญ่	 ไทยพื้นราบ	(คนเมือง)	กะเหรี่ยง	
(ปกาเกอญอ)	 ม้ง	 และจีนฮ่อ	 สภาพพื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่	 และมีที่ราบใหญ่น้อย	
อยู่ระหว่างหุบเขา	 เป็นต้นน้า	ลา	ธารที่สา	คัญ	 เช่น	 แม่ยวม	 น้า	ปอน	 น้า	แม่สุริน	 และ							
แม่ลาก๊ะ	สภาพป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ลักษณะป่าเป็นป่าดิบเขา	ป่าเต็งรัง	และป่าเบญจพรรณ

บริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	มีสภาพป่าไม้หนาแน่น	มีพื้นที่ป่าไม้กว่า	70	%	ตัวจังหวัด
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ	924	กิโลเมตร
	 	 ทิศเหนือ		 ติดกับ	 รัฐฉาน	ประเทศพม่า
	 	 ทิศใต้	 	 ติดกับ	 อา	เภอท่าสองยาง	จังหวัดตาก
	 	 ทิศตะวันออก	 ติดกับ	 จังหวัดเชียงใหม่
	 	 ทิศตะวนตก	 ติดกับ	 รัฐฉาน	รัฐคะยา	ประเทศพม่า
	 ประชากรส่วนใหญ่	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ปลูกข้าวนา	ข้าวไร่	ปลูกถ่ัวเหลือง	
ปลูกกระเทียม	ปลูกงา
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เรื่องเล่าสายใยรักคนกับป่า“ชนเผ่าปกาเกอญอ”

มาเล่าสู่กันฟัง	 แม้จะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งแต่ก็ทา	ให้
เรา	 รู้จักและเข้าใจปกาเกอญอในฐานะเพื่อนผู้
ที่						ผูกพันธ์กับป่า	คนเราเกิดมาตัวเปล่าก็
ไปตัวเปล่า	ชีวิตความเป็นอยู่ของปกาเกอญอกเ็ปน็
แบบนี้			มีเพียงที่อยู่	ที่กิน	พออยู่พอกิน	ก็อยู่
รอดไดต้ลอดชวีติ	ไมเ่คยเรยีนหนงัสอื	ทา	ไรท่า	นาเลีย้ง
ววัเลีย้งควายแคน่ีก้มี็ความสขุแลว้	คนปกาเกอญอไมว่า่จะอยไ่หนกค็ลา้ยกนัหมดคอื	ผกูพนัธ์
กับป่าทุกคนมีความสุขที่ได้อยู่กับป่า	 ได้กินจากน้า	ต้องรักษาน้า		 ได้กินจากป่าต้องรักษาป่า	
จะทุกข์ยากขนาดไหนก็ไม่เดือดร้อน	ทุกคนอยู่ด้วยความรักเหมือนพี่เหมือนน้องหากมี	ทุกข์
กท็กุขร์ว่มกนัชว่ยเหลอืเกือ้กูลกนั	คนทีม่กีต็อ้งชว่ยเหลอืคนทีข่าด	เราอยากอยูก่บัปา่เพราะที่
อื่นไม่ใช่ที่อยู่ของเราอยู่กับป่าแล้วชื่นใจสบายใจ	เรารักษาป่าไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
แต่เพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลก	เราดา	รงชีวิตแค่พอกินเท่านั้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตอัน
เรียบง่ายและกลมกลืนกับธรรมชาติตามวิถีของ	ปกาเกอญอ	อันมีความหมายว่า	เราคือคน

เนื่องจากอา	เภอขุนยวม	 มีประชากรที่
อาศัยอยู่รอบๆเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง	
(ปกาเกอญอ)	 ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีความ
ผูกพันธ์กับป่ามาตั้งแต่เกิดจนตาย	 จึง
ขอนำาคำาพูดของอดีตกำานัน	 ซอยบอ	
กระแสเงินดี หน่ึงในผู้นา	ชาว ปกาเกอญอ	
ผู้ปราดเปรี่ยงจากบ้านหัวปอน
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ความหลากหลายทางชีวภาพอำาเภอขุนยวม
พื้นที่ศึกษา

แปลงตัวอย่างป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนฮอด-
แม่ฮ่องสอน มีความสูงจากระดับน้า ทะเลประมาณ 600 – 700 เมตร แหล่งน้า สา คัญคือ 
ห้วยดอกเอียวเงิน ห้วยดอย ห้วยไร่ ห้วยน้า บ่อมูเซอ และหนองหลวง (หนองหญ้าแฝก 
ซ่ึงเป็นหนองน้า ธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีประมาณ 100 ไร่) สภาพดินเป็นดินลูกรัง และดินร่วนปนทราย 
แปลงตัวอย่างป่าดิบเขามีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ติดถนนขุนยวม-แม่แจ่ม มีความสูง
จากน้า ทะเลประมาณ 1,300 – 1,500 เมตรพื้นที่เป็นภูเขาที่มีความลาดชันมาก บริเวณ
ทิศใต้จะมีน้า ตก และแหล่งน้า  ชื่อน้า ปอน

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้ายมี
ลั กษณะพื้ นที่ เ ป็ นป่ า เต็ ง รั ง  ป่ า
เบญจพรรณ และป่าดิบเขา มีพื้นที่
จา นวน 390,000 ไร่ คลอบคลุม
พื้นที่ อ.ขุนยวม และ อ.แม่ราน้อย 
โดยจัดทา แปลงศึกษา 2 แปลงคือ
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณพืช
 พื้นที่ป่าในอดีตอา เภอขุนยวมมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ 
หนาแน่นไปด้วยไม้เศรษฐกิจ เช่นไม้สักทอง ไม้ตะเคียน ป่าขนาดใหญ่ในสมัยก่อน       
รัฐมีการให้สัมปทานทำาไม้ ทำาให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปต้นไม้หายไปจากอำาเภอ   
ขุนยวมมาก พันธ์ุไม้ที่สา คัญก็ลดน้อยลงไปจากพื้นที่

 สภาพป่าไม้มี 3 ชนิด ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา         
พรรณพืชเด่นในป่าเต็งรังได้แก่ พลวง เต็ง รัง รัก ป่าเบญจพรรณได้แก่ สัก แดง ไผ่ซาง 
ป่าดิบเขา ได้แก่ ไม้ตระกูลก่อ ทะโล้ ต้นนางพญาเสือโคร่ง สนสองใบ กุหลาบพันปี

ไม้หายาก

กฤษณา
ช่ือวิทยาศาสตร์  Pierre ex 

Lecomte
วงศ์ THYMELAEACEAE
กฤษณาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่      
ไม่ผลัดใบ มีความสูงตั้งแต่ 18-21 เมตร ขึ้นไป 
วัดโดยรอบลำาต้นยาวประมาณ 1.5-1.8 เมตร 
เรือนยอดเป็นพุ่มทรงเจดีย์ต่ำาๆ หรือรูปกรวย 
ลา ต้นเปลาตรง มักมีพูพอนที่โคนต้นเม่ือมีอายุมาก 
เปลือกนอกเรียบ สีเทาอมขาว เปลือกหนาประมาณ 
5-10 มล. มีรูระบายอากาศสีนา้ ตาลอ่อนทั่วไป 
เปลือกนอกจะปริเป็นร่องเล็กๆ เมื่อมีอายุมากๆ 
ส่วนเปลือกชั้นในมีสีขาวอมเหลือง

Aquilaria crassna
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ไก๋แดง
ช่ือวิทยาศาสตร์ 
           (Wight&Arn.) Bedd.
วงศ์ THEACEAE
   ไม้ต้นขนาดกลาง ขึ้นตามป่าโปร่งและป่าเขาสูง 
มีดอกสีขาวอยู่ปลายช่อใบดอกคล้ายสารภีป่า ผลสี
แดง เปลือกมีน้า เมือก เหนียว ๆ

ไม้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธ์

พืชสมุนไพรหายาก

หนาดเงินหนาดทอง ดู่เครือ ตระไคร้ต้น

ยารากเหลือง ม้าสามต๋อน

Ternstroemia gymnanthera
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ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์

 ในอดีตสภาพพื้นที่ของป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย มีพื้นที่ที่มีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่า
อุดมสมบูรณ์ จึงมีอาหารนานาชนิดของสัตว์ป่า จึงทา ให้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายทุกหน
ทุกแห่ง
 แต่ในปัจจุบัน การดา รงชีวิต และการขยายพันธ์ุของสัตว์มีการเสี่ยงต่อการอยู่รอด
เน่ืองจากคนบุกรุกพ้ืนท่ีป่าและป่าถูกทา ลายมากข้ึนทา ให้พันธุ์พืชท่ีเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 
เหลือน้อยลงไปทุกที การล่าสัตว์เพ่ือนา มาเป็นอาหารก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีทา ให้จา นวนสัตว์ป่า
ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วและน่าใจหาย
 จากการสา รวจพบว่าชาวบ้านชอบกินเก้ง และหมูป่าและนิยมประดับเขาเก้ง กวาง 
เลียงผา และกวางผาไว้ที่บ้าน นอกจากนี้การล่าสัตว์ยังไม่ใช่เฉพาะการบริโภคเท่านั้น      
ยังทา เป็นการค้าอีกด้วย มีสัตว์ท่ีพบและทา ความเสียหายให้ชาวบ้าน ได้แก่หมูป่าท่ีมากินข้าว
และพืชไร่ อีเห็นและงูเหลือมท่ีมากินสัตว์เล้ียง สัตว์ป่าท่ียังพอเห็นอยู่ใกล้ๆ บ้าน ได้แก่ เก้ง
ธรรมดา หมูป่า แมวป่าขนาดกลางและขนาดเล็ก สัตว์จา พวกลิง ค่าง และชะนี ส่วนสัตว์
ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เสือโคร่ง และเสือดาวได้สูญพันธ์ุไปแล้ว แนวโน้ม
ของการจัดการสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีคือ การเสริมสร้างความรู้และทักษะเก่ียวกับการศึกษาสัตว์ป่า
และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการศึกษาการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า  
โดยในที่สุดก็อาจจะพัฒนาใช้สัตว์ป่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป



โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
9

สัตว์ที่สำารวจเจอ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 15 ชนิด
 ได้แก่ หมูป่า อีเห็น นิ่ม ฟาน (เก้ง) ตุ่น (อ้วนเล็ก) กระจ้อน ชะนีมือขาว 
พญากระรอกบินหูแดง ค้างคาวขอบหูขาว หนูท้องขาว เม่นใหญ่ พังพอน ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ 
ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็กกระต่าย
สัตว์เลื้อยคลาน 7 ชนิด
 ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว งูสิง ตระกวด (แลน) จิ้งแหลนหลากหลาย 
ตุ๊กแกบ้าน งูลายสาบคอแดง กิ้งก่าแก้ว
สัตว์ปีก 31 ชนิด 
 ได้แก่ นกเค้าแมว เหยี่ยวปีกแดง นกหัวจุก นกกก,กาฮัง นกขมิ้นท้ายทอยดา 
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เหย่ียวหน้าเทา นกกระปูดใหญ่ ไก่ป่า นกเอ้ียงหงอน นกคุ่มอกลาย 
นกโพระดกธรรมดา นกยางควาย นกกางเขนบ้าน นกกระสาแดง นกแอ่นฟ้าหงอน      
นกตีทอง นกเขาใหญ่ นกเขาช่อง นกเขาไฟ นกจาบคาเล็ก นกขุนทอง นกหัวขวานสี่นิ้ว
หลังทอง นกหัวขวานด่างแคระ นกตั้งล้อ นกโกโรโกโส นกกระจิบธรรมดา นกปรอดหัวโขน 
นกพญาไฟใหญ่ นกเขาชวา นกนางแอนหางลวด 
สัตว์สะเทินน้า สะเทินบก 11 ชนิด 
 ได้แก่ เต่าปูลู เต่าดอย คางคก อึ่งแดง,อึ่งลาย อึ่งขาคา  กบหนอง ปาดบ้าน  
อึ่งอ่างบ้าน คางคกบ้าน เต่าเหลือง เต่าใบไม้

ชะนี ปาดเหลือง ปาดแคระป่า
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เต่าปูลู

จิ้งเหลนขาเล็ก

เหยี่ยวแดง

นกเขาใหญ่

กบหนอง

กิ่งก่า

นกเค้า

นกกระยาง

ปาดตีนเหลืองเหนือ

งูเขียว

นกกะปูด
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ความหลากหลายของกลุ่มแมลง

 การศึกษาแมลงในป่าดิบเขาบ้านหัวปอน ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบ้านเมืองปอน 
มีแมลงให้เราศึกษามากมายหลายชนิด เพราะแต่ละพ้ืนท่ียังเป็นป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
และเป็นแหล่งอาหารที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ของสัตว์และแมลง รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารและ
เครื่องใช้ไม้สอยในการดา รงชีวิตของชาวบ้านด้วย พวกเราออกสา รวจแมลงโดยใช้กับดัก
ทั้งหมด 7 ชนิด คือ กับดักบินชน กับดักแสงไฟ กับดักหลุมไม่ใช้เหยื่อ กับดักหลุมแบบ
ใช้เหย่ือ กับดักมุ้ง สวิง และกับดักวิงเคลอร์ เก็บแมลงกลางวันและกลางคืน ได้แมลง 60 ชนิด 
สังเกตุพบว่าแมลงส่วนมากมักจะออกตามฤดูกาลและตามเวลา แมลงหลายชนิดกา ลังดา เนินการ
ตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน

แมลงหายาก

ด้วงดินขอบทองแดง

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำาพวกแมลง ตาม 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า    
พ.ศ. 2535

ด้วงคีมสองแถบขาแดง

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำาพวกแมลง ตาม 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535

(Mouhotia batesi (Prosopocoilus inguinatus)Lewis)
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แมลงเด่นในพื้นที่

ตั๊กแตนใบไม้ กว่างชน

ต่อหัวเสือ

ผีเสื้อไกเซอร์ดา  

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ 

ด้วงหนวดยาว

ผึ้ง

(Prosopocoilus inguinatus) (Xylotrupes gideon)

(Diastocera wallichi) (Vespa cincta - Paper wasp)

(Apis florea   Fabriscius) (Penthema bingham)

(Tirumala septentrionis)
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ความหลากหลายของกลุ่มเห็ดรา และไลเคน

ขี้ไคลไม้
 เม่ือเข้าสู่ฤดูฝนจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามพื้นป่าและลา ต้นของต้นไม้ จึงมองเหมือน
ต้นไม้เป็นโรค แม้มีส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากการอยู่รวมกันระหว่างรากับสาหร่ายแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
เรียกว่า ขี้ไคลไม้ (ภาษาท้องถิ่น) หรือไลเคน นั้นเอง
 จากการออกสำารวจและเก็บข้อมูลในป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง      
พบไลเคน จา นวน 137 ชนิด เป็นไลเคนครัสโตส ฟรูทิโคส สแควมูโลส กึ่งเส้นสาย 
และโพลิโอส

ตัวอย่างไลเคนที่พบ

ไลเคนกลุ่มครัสโตส ไลเคนกลุ่มฟรูทิโคส ไลเคนกลุ่มสแควมูโลส

ไลเคนกลุมกึ่งเส้นสาย ไลเคนกลุมโฟลิโอส
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 มีการใช้ประโยชน์ไลเคนในด้านต่างๆมาตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร 
สกัดสีย้อมผ้า สรรพคุณในด้านสมุนไพรและยา และเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพอากาศ     
(ไลเคนจะเจริญได้ดี ในท่ีอากาศบริสุทธ์ิ) จากการสา รวจและเก็บข้อมูลไลเคน มีการพบไลเคน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จา นวนมาก แสดงว่าคุณภาพอากาศของท้องที่อา เภอขุนยวม     
ยังบริสุทธิ์ ดังคา กล่าวไว้ว่า “นอนขุนยวม 1 คืน อายุยืน 7 ปี”

 ความหลากหลายด้านเห็ดรา
 เห็ดรา ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ เศรษฐกิจ      
ยารักษาโรค และการย่อยสลาย เพื่อให้เกิดสมดุลต่อระบบนิเวศ
 จากการสา รวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา ในพื้นที่ป่าเต็งรังและ
ป่าดิบเขา พบเห็ดจา นวน 102 ชนิด แยกเป็น
 1. เห็ดกินได้ 27 ชนิด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดไข่เหลือง เห็ดลม และเห็ดหูหนู
 2. เห็ดกินไม่ได้ 75 ชนิด เช่น เห็ดระโงกหิน และเห็ดเบื่อ

ตัวอย่างเห็ดกินได้

เห็ดระโงกเหลือง

เห็ดน้า หมาก

เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ)
Astraeus hygrometricus Amanita wubjunguillea 

Russula emetica

ไลเคน....
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เห็ดกินได้ ถือว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจสา คัญของอา เภอขุนยวม ได้แก่เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ)     
ซ่ึงสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างมาก ทา ให้เกิดอาชีพเก็บเห็ดขาย เห็ดท่ีมีปริมาณรองลงมา
คือ เห็ดไข่ห่าน เห็ดไข่เหลือง

 ตัวอย่างเห็ดกินไม่ได้

เห็ดเบื่อ เห็ดขี้ควาย เห็ดไข่ห่านตีนตั่น

เคล็ดลับที่ไม่ลับ

วิธีสังเกตุเห็ดพิษจากการสอบถามชาวบ้านที่เก็บเห็ดขายเป็นอาชีพ
1. ดมแล้วมีกลิ่นเหม็นฉุน
2. มีสีสด ฉูดฉาด
3. ก่อนรับประทานให้นา ข้าวสุกหรือข้าวสารไปต้มรวมกับเห็ดหากมีสีดา ไม่ควรกิน
4. มีแผ่นหรือเกล็ดบริเวณหมวกเห็ด
5. ก้านดอกเห็ดไม่กลวง
6. เห็ดมีพิษจะไม่มีแมลงหรือหนอน รบกวน
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เนื่องจากพื้นที่อำาเภอขุนยวม มี
ประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนมากเป็น 
ชาวกะเหรี่ยง หรือ ปกาเกอญอ 
เป็นชนเผ่าที่ดา รงชีวิตด้วยการอาศัย
พึ่งพิงป่ามาตั้งแต่เกิดจนตาย ป่าจึง
เปรียบเสมือนแหล่งกา เนิดแห่งชีวิต
ที่พวกเขาพยายามสะท้อนให้เห็น
ว่ารู้คุณค่าในประโยชน์แห่งป่าเพียง
ใด ด้วยการใช้จ่ายควบคู่ไปกับการ
ดูแลรักษา เพ่ือหล่อเล้ียงชีวิตของตน 
ตราบช่ัวลูกช่ัวหลาน ชาวกะเหร่ียเป็น
คนรักสงบสันโดษ สามัคคีกลมเกลียว
รักและผูกพันถ่ินท่ีอยู่จึงได้ช่ือว่าเป็น 
นักอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาแห่งป่า.....

มุมใหญ่ในเผ่าเล็ก

“ปกาเกอญอ”
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ป่าสะดือ “เดปอทู่”
	 เดปอทู	่คือสายใยคนกับป่าโดยแท้จริง	ตั้งแต่แรกที่เด็กเกิดมา	ผู้เป็นพ่อจะนา	รก
หรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกเดของเด็กใส่กระบอกไม้ไผ่ไปผูกติดไว้กับไม้ใหญ่	ต้นไม้นี้เรียก	“เด

ปอทู่”	หรือ	ป่าสะดือ	โดยจะเลือกต้นไม้							ที่
สมบูรณ์ที่สุดจากนั้นนำารกไปผูกติด

ไว้	 โดยไม่ให้ผู้ใดตัดหรือโค่นลง							
ซ่ึงเช่ือว่าขวัญผู้น้ันจะอยู่กับต้นไม้
ต้นนั้น	 ใครไปตัดต้นไม้ต้นนั้น
จะถูกปรับถือว่าเป็นการลบหลู่ไม่

ให้เกียรติแก่เจ้าของรก	 จะทา	ให้
เจ้าของรกเจ็บไข้ได้ป่วย	 เพราะขวัญหนีไป

ไมม่ทีีอ่ยู	่ดงันัน้บรเิวณทีเ่ปน็ปา่สะดอืกจ็ะ	อดุม
สมบรูณไ์ปดว้ยพรรณไมห้ายาก	ทีม่คีวามอดุมสมบรูณซ์ึง่ถอืเปน็ตน้น้า	ทีท่กุคนจะตอ้งชว่ยกนั
ดูแลรักษาตราบชั่วลูกชั่วหลาน

ป่าผีดุ
	 	ป่าผีด	ุ หรือป่าสุสาน	 คือ	
อีกหน่ึงภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอญอ	
ที่สร้างจิตสำานึกให้คนรุ่นหลังรักและ
หวงแหนป่าปกาเกอญอ	 มีความเชื่อ
เกี่ยวกับจิตวิญญาณ โฉลกหรือธาตุ
ต่างๆ มาแต่บรรบุรุษไม่ว่าจะทา	กิจกรรมอะไรในชีวิตประจา	วันจะมีเร่ืองผีเข้ามาเก่ียวข้องเสมอ	และที่
สา	คญัชาวกะเหรีย่งจะใหค้วามสา	คญักบัการเลอืกพืน้ทีท่า	ไรเ่ปน็อยา่งมาก	เชน่	บรเิวณตาน้า	
ผุดที่ริมห้วย	ป่าที่เป็นเนินหลักเฒ่า	ป่าที่มีเก้งมาร้อง	หรือแม้แต่เจอลิงลมก็จะมีการห้ามทา	
ไร	่นอกจากนีแ้ลว้กอ่นจะลงมือทา	ไรต่อ้งทา	พธิขีอขมาพระแมธ่รณดีว้ยพธิกีรรมตา่งๆมากมาย	
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสา	นึกใน	คุณของแผ่นดิน
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การบวชป่า

การบวชป่า	 เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของคน
ทุกศาสนาทุกเผ่าร่วมมือร่วมใจกันจัดทา	
ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการรักษา
ปา่เอาไว	้การบวชปา่เปน็พธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ์
และเปน็การประกาศเจตนารมณร์ว่มกนัของ
คนในชุมชน	ชุมชนบนที่ราบสูงมีความเชื่อ
ด้านผี	ก็จะทา	พิธีดงเซ้ง	

พี่น้องชาวคริสต์ที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่ ง
ที่	 เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมาจากของพระเจ้า		
พระบิดา	 ผู้ทรงสร้าง	 ก็จะทา	พิธีสรรเสริญ
และนมัสการขอบคุณพระเจ้า	 และนี้ก็		
เป็นความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรภาค
ประชาชนท่ีหลากหลายความเช่ือหลากหลาย
วัฒนธรรม ที่ต่างก็มีเป้าหมายร่วมกัน	 คือ	
การสร้างจิตสำานึกและตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรที่อยู่รอบข้างอันเป็นเสมือน
รากฐานชวีติของชมุชน	ถงึแมจ้ะมวีธิแีตกตา่ง
กันแต่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว



โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
19

การปลูกจิตสำานึกให้กับเยาวชน 

บรรยากาศ	2	วนั	1	คนื	ทีเ่ขตรกัษา
พันธ์ุสัตว์ป่าดอยเวียงหล้า	กิจกรรม
ที่เหล่าบรรดาเยาวชนจา	นวน	 30	
คน	 มาจากโรงเรียนต่างๆ	 อาทิ	
เมืองปอน	 หนองแห้ง	 ต่อแพ	 ปาง
ตอง	 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ	 อาทิ	
การศึกษาพืช	 สัตว์	 การเรียนรู้สิ่ง

มีชีวิตในระบบนิเวศวิทยาตลอดจนการจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าอย่างไรให้ยั่งยืน  นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  เดินไม่เดินเปล่า	 แต่น้องๆ	 เยาวชนยังได้สนุก
เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ
อีกด้วย	เช่น	กิจกรรม	“ศึกษาส่วนต่างๆ	ของ
พืช”	โดยน้องๆ	ช่วยกันนา	เสนอผลงานท่ีร่วมกัน
ทา		 กิจกรรมในคร้ังน้ี	น้องๆ	 เกิดการเรียนรู้	
เรือ่งปา่	พชื	สตัว	์ตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับ
เพื่อนๆ	ต่างโรงเรียน



โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

20

อยากบอกหลังเล่าเร่ือง 

	 จากการศึกษาสา	รวจเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้	ท้ัง	5	ด้าน 
พ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ในระยะแรกกลุ่มอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ียังไม่คุ้นเคย						
วิธีการเก็บข้อมูลสักเท่าไหร่	 ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเร่ืองยากท่ีจะทา		 เกิดการต้ังคา	ถามว่า	
ทา	อย่างไร	 ทา	ไปทา	ไม	 ทา	แล้วได้อะไร	 ใครได้ประโยชน์	 พอได้เข้ารับการฝึกอบรม
จากเจ้าหน้าที	่ทา	ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในสิ่งที่จะทา	ว่ามันยิ่งใหญ่	ทุกคนเริ่ม
สนุกกับการเก็บข้อมูล	 การได้พบปะพูดคุยกันจากที่รู้จักแต่คนในหมู่บ้านตัวเองก็ได้
เพ่ือนเพ่ิมมากข้ึน	 มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน	 ถึงแม้บางคร้ังจะมีข้อขัดแย้ง
กันบ้าง	 พอเจอหน้ากันทุกคนก็อยากจะเล่าเร่ืองท่ีตนเจอในป่ามาเล่าให้ฟัง	 เร่ืองบางเร่ือง
ท่ียังไม่รู้ก็ได้รู้	เช่น	พืชตัวไหนท่ีใช้เป็นสมุนไพรได้	ป่าไหนท่ีเห็ดออกเยอะ	ภูมิปัญญา
ที่กา	ลังจะหายไป	 อาทิ	 ป่าสะดือ	 ทุกคนเริ่มมีความสุขและสนุกกับการทา	งานมีสังคม
กว้างขึ้น
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คณะทำ�ง�น

ดร.สุร�งค์   เธียรหิรัญ  

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พด้�นป่�ไม้

หัวหน�้โครงก�รอนุรักษ์และพัฒน�ด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

อ.เรณู  สุวรรณรัตน์  

นักวิช�ก�รป่�ไม้ชำ�น�ญก�รพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน�้โครงก�รฯ

น�ยบุญส่ง  สมเพ�ะ  

นักวิช�ก�รป่�ไม้ชำ�น�ญก�รพิเศษ

หัวหน�้โครงก�รอนุรักษ์ ฯ

ประจำ�พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น�ยประเสริฐ เมืองมูล 

เจ้�พนักง�นป่�ไม้ ชำ�น�ญง�น 

น�ยมนต์ชัย   สกุณ�เสรี  เจ�้หน้�ที่ตรวจป่� 

น�ยจรัญ  โจมฤทธิ์ เจ้�พนักง�นพิทักษ์ป�่

น�ยทวี  ถิ่นวน�  อ�ส�สมัคร   

น�งส�วสะไบแพร หมอกมีชัย   อ�ส�สมัคร  

น�ยกมล   นันยบุตร เจ้�พนักง�นป่�ไม้

ชำ�น�ญง�น 

น�ยวิจิตร   กันท�  เจ้�หน้�ที่ตรวจป่� 

น�ยจันทร์ นุ๊ดี  เจ้�หน้�ที่ตรวจป่�

น�ยก๋องคำ�   ยิ่งยง อ�ส�สมัคร
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คณะทำ�ง�น

น�ยจ�ย  นภ�ทอง  อ�ส�สมัคร

น�งส�วเพ็ญนภ�   รินไชยสงค์  

เจ้�หน้�ที่ก�รเกษตร

น�ยธวัช   ว�รินทร์  อ�ส�สมัคร 

น�ยสุวิทย์   ว�รินทร์ อ�ส�สมัคร

น�ยก�รุณ  วัยสว่�ง  เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

น�ยบุญธรรม  ตั๋นแก้ว  คนง�นเกษตร

น�ยบุญยวม  เสริมสุข เจ้�หน้�ที่ก�รเกษตร

น�ยดวงทิพย์  โชคจุนเจือ  อ�ส�สมัคร

น�ยเนตร  บัวแย้ม  อ�ส�สมัคร

น�งส�วดรุณี   นะดำ� 

เจ้�หน้�ท่ีบริห�รง�นท่ัวไป

น�งผ่องพรรณ  กวีวัฒ อ�ส�สมัคร

น�งสววผ่องศรี ไชยน� 

อ�ส�สมัคร
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กองบรรณาธิการ
 นายนพพร  ตั้งจิตต์งาม 

 หัวหน้ากลุ่มงานสา รวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

 นายธานี พันแสง 

 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

 นางสาวนิรดา  แป้นนางรอง  นักวิทยาศาสตร์

 นางสาวสุทธิลักษณ์  โรจนานุกูล  ผู้ช่วยนักวิจัย

 นายอานุภาพ  โตสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์

 นายสนั่น  หมัดส๊ะ  เจ้าพนักงานการเกษตร

 นายธนชาต  แสงไพโรจน์  นักวิทยาศาสตร์

 นางสาวลออรัตน์  ปานมา  ผู้ช่วยนักวิจัย

 นางสาวศิริพร  วงศ์จา นักวิทยาศาสตร์

 นางสาวจารินี  บา รุงถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นายเอกอยุทธ์  มันทรานนท์  นักวิชาการเผยแพร่

 นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่

 นางสุวรรณี  สร้างคา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นางสาวสมรัก  โกระวิโยธิน เจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสาวสุรีย์พร  รา พึง  เจ้าหน้าที่ธุรการ

เรียบเรียงและพิสูจน์อักษร
 นางสาวนิรดา  แป้นนางรอง  นักวิทยาศาสตร์



โค
รงการอน

ุรักษ์และพัฒ
น

าด
้าน

ค
วามหลากหลายทางชีวภาพ ประจำาพื้น

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

4


	1
	ชุดปกหน้า.pdf
	1.pdf

	2
	3
	4
	5
	5.pdf
	ชุดปกหลัง.pdf


