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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสวนป่าแม่จาง จังหวัดล�าปาง

ลักษณะทั่วไปของสวนป่าแม่จาง
1. ประวัติความเป็นมา
 สวนป่าแม่จาง	เป็นสวนป่าโครงการที่	1	ของ	อ.อ.ป.	ปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้	 
เร่ิมด�าเนินการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก	ตัง้แต่ปี	2511	–	2528	รวมทัง้ส้ิน	(ตามทะเบยีนปลูก)	18	แปลง	
พื้นที่	20,180	ไร่	พื้นที่บางส่วนหน่วยงานในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์	ปัจจุบันจึงเหลือพื้นที่	18,767	ไร่	
โดยได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า	ตาม	พ.ร.บ.	สวนป่า	พ.ศ.	2535	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2536	
และจากการส�ารวจรังวัดพื้นที่ด้วยระบบ	GPS	เมื่อปี	2548	พบว่า	มีพื้นที่	19,350.76	ไร่	ซึ่งจะเป็น
พื้นที่ในการบริการจัดการต่อไปในอนาคต	(ตารางที่	1.1)

ภาพที่ 1.1	แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศและอาณาเขตสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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2. สถานที่ตั้ง
	 สวนป่าแม่จาง	 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จางฝั่งซ้าย	 ในพื้นที่หมู่ที่	 3	 ต�าบลสบป้าด	
อ�าเภอ	แม่เมาะ	จงัหวดัล�าปาง	มอีาณาเขตตดิต่อกบั	ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาแม่จางตอนขนุ	ท้องทีต่�าบล
สบป้าดและต�าบลนาสัก	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	โดย	ทิศเหนือ	จรดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
แม่จางตอนขุน	ทิศใต้	จรดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งขวา	ทิศตะวันออก	จรดเขตป่าสงวนแห่ง
ชาติป่าแม่จางตอนขุน	ทิศตะวันตก	จรดเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางตอนขุน	(ภาพที่	1.1)

3. แปลงปลูกสร้างสวนป่า
	 สวนป่าแม่จางมีแปลงปลูกทั้งสิ้น	18		แปลง	เริ่มจากแปลงปลูก	ปี	พ.ศ.	2511	ถึง	แปลงปลูก
ปี	พ.ศ.	2528		รวมแล้วมีเนื้อที่สวนป่าประมาณ	19,350.76	ไร่	โดยส่วนใหญ่มีระยะปลูก	4	เมตร	X	
4	เมตร	ยกเว้นแปลงปลูกปี	พ.ศ.	2528	ปลูกด้วยระยะ	2	เมตร	X	4	เมตร	(ตารางที่	1.1)	ซึ่งขอบเขต
ของแต่ละแปลงดังแสดงใน	(ภาพที่	1.3)

ภาพที่ 1.2 ที่ตั้งของส�านักงานสวนป่าแม่จาง	หมู่ที่	3	ต�าบลสบป้าด	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง
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ตารางท่ี 1.1	 พ้ืนท่ีรับมอบสวนป่าท่ีปลูกตามเง่ือนไขสัมปทาน	 และพ้ืนท่ีส่งคืนท่ีอยู่ในเขตอนุรักษ์
แก่กรมป่าไม้

สวนปาแมจาง ต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมจางฝงซาย ในพื้นท่ีหมูท่ี ตําบลสบปาด อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง มีอาณาเขตติดตอกับ ปาสงวนแหงชาติปาแมจางตอนขุน ทองท่ีตําบลสบปาดและตําบล
นาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดย ทิศเหนือจรดเขตปาสงวนแหงชาติปาแมจางตอนขุน ทิศใตจรดเขต
ปาสงวนแหงชาติปาแมจางฝงขวา ทิศตะวันออกจรดเขตปาสงวนแหงชาติปาแมจางตอนขุน ทิศตะวันตกจรด
เขตปาสงวนแหงชาติปาแมจางตอนขุน ภาพท่ี 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ท่ีต้ังของสํานักงานสวนปาแมจาง หมูท่ี ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  
 

.  แปลงปลูกสรางสวนปา 
สวนปาแมจางมีแปลงปลูกท้ังส้ิน แปลง เริ่มจากแปลงปลูก ป พ ศ ถึง แปลงปลูกป พ ศ

รวมแลวมีเนื้อท่ีสวนปาประมาณ  ไร โดยสวนใหญมีระยะปลูก เมตร เมตร ยกเวน
แปลงปลูกป พ ศ ปลูกดวยระยะ เมตร เมตร ตารางท่ี ซึ่งขอบเขตของแตละแปลงดังแสดง
ใน ภาพท่ี 

 

ตารางท่ี  พื้นท่ีรับมอบสวนปาท่ีปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน และพื้นท่ีสงคืนท่ีอยูในเขตอนุรักษแกกรมปาไม
 

ลําดับท่ี แปลงป
ปลูก 

ชนิดไม ระยะปลูก  
(เมตร) 

เนื้อท่ี 
ตามทะเบียน 

เนื้อท่ี 
ใหผลผลิต 

เนื้อท่ี 
ไมใหผลผลติ 

พื้นท่ีตาม 
GPSคงเหลือ   

(ไร) (ไร) (ไร) (ไร) 
1 2511 กสั  4 × 4 695.00 470.44 76.87 547.31 
2 2512 กสั  4 × 4 1,260.00 523.29 675.91 1,199.20 
3 2513 กสั  4 × 4 508.00 374.25 177.10 551.35 
4 2514 กสั  4 × 4 1,065.00 825.795 139.875 965.58 
5 2515 กสั  4 × 4 1,384.00 1,457.505 366.155 1,823.66 
6 2516 กสั  4 × 4 1,178.00 960.271 429.369 1,389.64 
7 2517 กสั  4 × 4 1,355.00 1,479.70 140.72 1,620.42 

8 2518 กสั  4 × 4 1,200.00 1,288.21 14.35 1,302.56 

9 2519 กสั  4 × 4 185.00 260.83 35.00 295.83 

10 2520 กสั  4 × 4 958.00 464.00 230.23 694.23 

11 2521 กสั  4 × 4 1,106.00 951.32 91.00 1,042.32 

12 2522 กสั  4 × 4 1,477.00 1,242.23 65.00 1,307.23 

13 2523 กสั  4 × 4 1,539.00 1,202.27 450.00 1,652.27 

14 2524 กสั  4 × 4 1,190.00 1,183.29 47.00 1,230.29 

15 2525 กสั  4 × 4 637.00 453.83 185.00 638.83 

16 2526 กสั  4 x 4 1,010.00 722.99 284.00 1,006.99 

17 2527 กสั  4 x 4 1,020.00 1,033.91 36.00 1,069.91 

18 2528 กสั  2 × 4 1,000.00 769.14 244.00 1,013.14 

รวม 18,767.00 15,663.301 3,687.459 19,350.76 
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ภาพที่ 1.3	แผนที่แสดงขอบเขตและแปลงปลูกสร้างสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สวนป่าแม่จางโดยส่วนมากเป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า	 ตามมา
ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเบญจพรรณ	และ	แหล่งน�้า	(ภาพที่	1.4)

ภาพที่ 1.4	รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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5. ลักษณะทางกายภาพ
	 ลักษณะภูมิประเทศ	ลักษณะพ้ืนท่ีสวนป่าเป็นทีร่าบเชงิเขา	ไล่ข้ึนไปตามเนินเขา	สูงจากระดับ
น�้าทะเลปานกลาง	300-425	เมตร	ความลาดชันพื้นที่ประมาณ	15-30	เปอร์เซ็นต์	สภาพป่าเดิมเป็น
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	สภาพดินค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า	(ภาพที่	1.5)
	 สภาพภูมิอากาศ	พื้นที่มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	512.05	มิลลิเมตรต่อปี	และมีอุณหภูมิรายเดือน
สูงสุดเฉลี่ย	33.51	องศาเซลเซียส	อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย	23.73	องศาเซลเซียส	(ตารางที่	1.2)

ภาพที่ 1.5	ลักษณะทางสภาพภูมิประเทศ	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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ตารางที่ 1.2 ข้อมูลปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน	ของสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

	 ลกัษณะทางปฐพวีทิยา	ลกัษณะดนิโดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ชดุดนิที	่20	กลุม่ดนิเคม็เกดิจาก
ตะกอนล�าน�า้	มีคราบเกลอืลอยหน้าหรอืมช้ัีนดานแขง็ทีส่ะสมเกลอืภายในความลกึ	100	เซนตเิมตร	
จากผิวดิน	ปฏิกริยิาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง	การระบายน�า้ค่อนข้างเลว	ความอดุมสมบูรณ์ต�า่	
รวมทัง้ชุดดนิที	่14	ดนิเปรีย้วจดัลกึปานกลาง	และมีช้ันดนิเลนทีมี่ศกัยภาพก่อให้เกิดเป็นดนิเปรีย้ว
จัด	หรือดินกรดก�ามะถันภายในความลึก	150	เซนติเมตรจากผิวดิน	ดินบนปฏิกิริยาเป็นกรดจัด
มาก	และดินล่างมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง	การระบายน�้าเลว	ความอุดมสมบูรณ์
ต�่า	และกลุ่มชุดดินที่	4	กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล�าน�้าที่มีอายุยังน้อย	ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง	การระบายน�้าค่อนข้างเลว	ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง	(ภาพที่	1.6)

 

เดือน 
จํานวนวันและปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

วันท่ีฝนตก มิลลิลิตร เฉลี่ยสูงสุด เฉลี่ยตํ่าสุด 

มกราคม - - 30.78 23.19 

กุมภาพันธ - - 34.25 26.92 

มีนาคม - - 36.79 21.38 

เมษายน - - 38.08 24.88 

พฤษภาคม 4 28 36.13 24.88 

มิถุนายน 2 9.55 36.29 26.84 

กรกฎาคม 5 33.93 32.41 24.59 

สิงหาคม 11 152.72 31.58 24.46 

กันยายน 7 60.42 32.30 24.11 

ตุลาคม 9 225.55 30.55 22.68 

พฤศจิกายน 1 1.88 31.69 22.13 

ธันวาคม - - 31.32 18.70 

รวม 39.00 512.05 402.17 284.76 
รวมเฉลี่ย 

 
51.21 33.51 23.73 

 

ลักษณะทางปฐพีวิทยา  ลักษณะดินโดยสวนใหญเปน กลุมชุดดินท่ี กลุมดินเค็มเกิดจากตะกอนลํา
น้ํา มีคราบเกลือลอยหนาหรือมีช้ันดานแข็งท่ีสะสมเกลือภายในความลึก เซนติเมตร  จากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง การะบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณตํ่ารวมท้ังชุดดินท่ี ดินเปรี้ยวจัด
ลึกปานกลาง และมีช้ันดินเลนท่ีมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกํามะถันภายในความลึก 

เซนติเมตรจากผิวดิน ดินบนปฏิกิริยาเปนกรดจัดมาก และดินลางมีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปน
ดาง การระบายน้ําเลว ความอุดมสมบูรณตํ่าและกลุมชุดดินท่ี กลุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ําท่ี
มีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงเปนดาง การระบายน้ําคอนขางเลว ความอุดมสมบูรณปานกลาง ภาพท่ี 
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ภาพที่ 1.6 แผนที่ชุดดิน	และสภาพพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
ที่มา:	กรมพัฒนาที่ดิน	(2547)	ที่ได้จากการจัดท�าบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)

	 ทรัพยากรธรณี	ลักษณะธรณีวิทยาทั่วไปของสวนป่าแม่จาง		ประกอบด้วย	หินตะกอน	และ	
หินแปร	ที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่	โดยมีอายุตั้งแต่ยุค	Triassic	(240	ล้านปี)	สามารถวิเคราะห์
ลักษณะธรณีวิทยา	พื้นที่สวนป่าแม่จางได้ดังนี้	(ภาพที่	1.7)
	 หมวดหินผาก้าน	 (Trpk)	 ประกอบด้วยหินปูน	 สีเทาเข้ม	 แสดงชั้นปานกลางถึงชั้นมวลหนา
หรือเป็นปื้น	มีหินทราย	และหินโคลนแทรกเล็กน้อย	ในตอนกลางของล�าดับชั้นหิน



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

9

ภาพที่  1.7	ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
ที่มา	:	กรมทรัพยากรธรณี	(2547)	ที่ได้จากการจัดท�าบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(GIS)

	 กลุ่มหินแม่เมาะ	 (Tmm)	 ประกอบด้วยหินก่ึงแข็งตัว	 หินเคลย์และหินทรายแป้ง	 สีแดงถึง
น�้าตาลแดง	 ลิกไนต์	 หินเคลย์เนื้อปูนผสม	 หินปูนผสม	 หินโคลน	 หินเคลย์ปนลิกไนต์มีเนื้อปูนผสม	 
พบซากหอยกาสโตรปอด	 (หอยกาบเดียว)	 ปลาโบราณ	 หอยออสตราคอต	 หินกรวดมน	 หินทราย	 
สีขาวถึงสีเทาจาง	การคัดขนาดปานกลาง	ดินดาน
	 หมวดหินดอยลอง	(Trdl)	ประกอบด้วยหินปูน	สีเทาจาง	ชั้นมวลหนาหรือเป็นปื้น
	 หมวดหินผาแดง	(Trpd)	ประกอบด้วย	หินทราย	หินทรายแป้ง	หินโคลนและหินกรวดมนสแีดง 
	 หมวดหินฮ่องหอย	(Trhh)	ประกอบด้วย	หินโคลน	สีเทาถึงเทาเข้ม	แทรกสลับด้วยหินทราย
บ้าง	แสดงชั้นบางถึงหนา		มีซากหอยสองฝาสกุลฮาโลเบียและดาโอเนลลา	
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6. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
	 สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณแล้งและเต็งรังมีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส�าคัญได้แก	่ 
สัก	แดง	ประดู่ป่า	เต็ง	ยางพลวง	ฯลฯ
	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 ได้แก่	 หนูท้องขาว	 กระรอก	 กระแต	 สัตว์เลื้อยคลาน	 ได้แก่	 ตะกวด	 
เต่าเหลือง	และ	งูชนิดต่างๆ	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้า	ได้แก่	กบนา	เขียดจิก	คางคกบ้าน	นก	ได้แก่	ไก่ป่า	 
นกกางเขนดง	นกแซงแซว	นกปรอท	นกกระปูด	และ	นกเขา	เป็นต้น	สภาพป่าเดิม	และชนิดพรรณไม้	 
สภาพป่าท่ัวไปเป็นป่าเบญจพรรณแล้งและเต็งรังมีพรรณไม้ตามธรรมชาติท่ีส�าคัญได้แก่	 สัก	 แดง	
ประดู่ป่า	เต็ง	ยางพลวง	ฯลฯ

7. วิสัยทัศน์
“เป็นผู้น�าการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ	เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้สู่สากล”

8. แผนยุทธศาสตร์
	 1.	 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ	 โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้
เกิดประโยชน์ด้านสังคม
	 2.	ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้	และบริการ
	 3.	 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ช้างไทย	 และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาแก่ประชาชนและ
ภาคเอกชน

9. เป้าหมายการด�าเนินงาน
	 9.1	งานด้านการปลูกสร้างสวนป่า
	 	 1)	ดูแลสวนป่าแปลงเก่า	พื้นที่	18,650.76	ไร่
	 	 2)	ปลูกเสริมไม้สักสวนป่า	(รอบตัดฟันที่	2	ประจ�าปี	พ.ศ.	2528)	พื้นที่	700	ไร่
	 9.2	งานด้านการท�าไม้
					 	 เป้าหมายท�าไม้ออก	3,200	ลบ.ม.	เป้าหมายรายได้	28,800,00	บาท

10. การด�าเนินงานการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน
	 ระบบการจดัการสวนป่าอย่างย่ังยืนเป็นพ้ืนฐานเพือ่ให้ป่าไม้ในพ้ืนทีป่่าเศรษฐกจิเป็นฐานการ
ผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สังคมไทยสามารถพึ่งฐานทรัพยากรป่าไม้ของตนเองได้	สอดคล้องกับ
บรบิทของพฒันาการทางเศรษฐกจิ	ส่ิงแวดล้อมและสังคม	ของสังคมไทย	สวนป่าแม่จาง	จังหวดัล�าปาง	
ได้ด�าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ประกอบ
ด้วย
	 10.1	ด้านสิ่งแวดล้อม
	 	 -		ก�าหนดให้มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์
	 	 -		อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม	เช่น	การท�าฝายชะละน�้า
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	 	 -		ควบคุมดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	โดยรณรงค์ป้องกันไฟป่า
	 	 -	ส่งเสริมการปลูกป่า
	 10.2	ด้านสังคม
	 	 -	การจัดการฯอย่างมีส่วนร่วม
	 	 -	การจ้างแรงงานท้องถิ่น
	 	 -	การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
	 	 -	ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
	 	 -	อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ
	 	 -	กิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์

11. อัตราก�าลัง
	 สวนป่าแม่จาง	 สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล�าปาง	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
เหนือบน	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	มีอัตราก�าลังทั้งหมด	10	อัตรา	ดังนี้	(ตารางที่	1.3)

ตารางที่ 1.3 อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ประจ�าสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

11. อัตรากําลัง 
สวนปาแมจาง สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลําปาง องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 

องคการอุตสาหกรรมปาไม มีอัตรากําลังท้ังหมด อัตรา ดังนี้ ตารางท่ี 

ตารางท่ี .3 อัตรากําลังเจาหนาท่ีประจําสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือ
บน องคการอุตสาหกรรมปาไม 
ลําดับท่ี ช่ือ  -  สุกล ตําแหนง 

1 นายปยะพันธ  วรรณมณี หัวหนางานสวนปาแมจาง 
  2 นายไตรรัตน  รวมสุข   ผูชวยหัวหนางานสวนปาแมจาง 
  3 นางสาวสุภาพร  บุญจูบุตร พนักงานสวนปา 

4 นายคนองวัย  แดงชมภู พนักงานสวนปา 
5 นายผล  หมื่นยศ พนักงานสวนปา 
6 นายไปล ตันมล พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 6) 

7 นายบุญรวม อุนสุข พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 6) 

8 นายอุดม ดวงตา พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 6) 

9 นายเสถียร คําอาย พนักงานปฏิบัติการ (ช้ัน 5) 

10 นายทองหลาน ทองใหญ พนักงานปฏิบัติการ ( ช้ัน 5 )  

11 นายธเนศ หนิ้วหยิ่น พนักงานปฏิบัติการ ( ช้ัน 5 )  
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บทที่ 2
ความหลากหลายของพรรณพืชในสวนป่าแม่จาง 

จังหวัดล�าปาง
ค�าน�า
 พรรณพืชเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อส่ิงมีชีวิต	 ทั้งมนุษย์และสัตว์	
เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มาของปัจจัยสี่	 เมื่อพรรณพืชก่อตัวร่วมกันเป็นจ�านวนมากเรามักเรียกว่า	 สังคม
พืช	 หรือ	 ป่า	 ซ่ึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญ	 และยังช่วยรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ	หมุนเวียนธาตุอาหาร	เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร	ช่วยดูดซับน�้า	ป้องกันการชะล้างหน้าดิน	
ซึ่งปัจจุบันผลจากการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว	 มีการใช้ทรัพยากรป่าไม้เป็นจ�านวนมาก	 ทั้งการ
ลักลอบตัดไม้	การแผ้วถางพื้นที่ปา่เพื่อท�าการเกษตรเชงิเดีย่ว	การสร้างถนนสิง่กอ่สร้างต่างๆ	ตัดผ่าน
พื้นที่ป่า	เป็นต้น	ส่งผลให้พืชพรรณถูกท�าลายลดน้อยลงไปเรื่อยๆ	เกิดผลกระทบต่อมนุษย์	สัตว์	และ	
สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคม
	 การปลกูสร้างสวนป่า	ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	(อ.อ.ป.)	ซึง่เน้นการจดัสร้างสวนป่าเพ่ือ
เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	โดยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการบริหารสวนป่า	มีการจัดสรรพื้นที่สวนป่าให้ราษฎรในท้องถิ่นได้ใช้ประกอบอาชีพ	ท�าให้คนใน
ท้องถิ่นมีรายได้	โดยไม่ต้องลักลอบตัดไม้	หรือบุกรุกพื้นที่ป่า	ซึ่งนับเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ให้ย่ังยืน	นอกจากนัน้สวนป่ายังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายของพรรณพชื	เนือ่งจากหลงัจากไม้
ที่ปลูกได้รับการดูแลจนเจริญเติบโต	ซึ่งก่อให้เกิดร่มเงาและปรับสภาพทางนิเวศที่เหมาะสมส่งผลให้
ไม้ป่าอื่นๆ	สามารถกระจายพันธุ์เข้ามาตั้งตัวและขึ้นปะปนอยู่กับไม้อื่นๆ	ภายในสวนป่า
	 ดังนั้นการส�ารวจความหลากหลายพรรณพืช	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	จึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิง่เพ่ือทราบถึงความหลากหลายของพรรณพืชในพ้ืนท่ีอนัจะน�าไปสูก่ารจัดการอย่างยัง่ยนื	
และส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดการอนุรักษ์อย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป	

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อส�ารวจความหลากหลายด้านพรรณพืช	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
	 2.	เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณพืช	ของพื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง
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วิธีการศึกษา
	 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	
ได้แบ่งสังคมพืชออกเป็น	4	ชนิดป่า	ได้แก่	แปลงปลูกสัก	ปี	2522	แปลงปลูกสัก	ปี	2544	แปลงปลูก
สัก	ปี	2554	และ	แปลงป่าธรรมชาติ	โดยมีพิกัดจุดวางแปลงส�ารวจดังแสดงในตารางที่	2.1	ซึ่งมีวิธี
การส�ารวจ	ดังนี้

การวางแปลงตัวอย่างและเก็บข้อมูล
 1.	 คัดเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของแต่ละสังคมพืชในพื้นท่ีสวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	
หลังจากนั้นท�าการวางแปลงส�ารวจ	โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ขนาด
เท่ากับ	20	เมตร	×	50	เมตร	หรือ	0.1	เฮกแตร์	ในแต่ละสังคมพืช	และภายในแปลงขนาด	20	เมตร	x	
50	เมตร	ท�าการแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด	10	เมตร	x	10	เมตร	จ�านวน	10	แปลง	พร้อมทั้งแบ่งเป็น
แปลงย่อยขนาด	4	เมตร	x	4	เมตร	และ	1	เมตร	x	1	เมตร	บริเวณมุมใดมุมหนึ่งภายในทุกๆ	แปลง
ย่อยขนาด	10	เมตร	x	10	เมตร	(ภาพที่	2.2)		

A

C

B

D

ภาพที ่2.1	พ้ืนทีส่�ารวจด้านพรรณพืชในพ้ืนทีส่วนป่าแม่จาง	จงัหวัดล�าปาง		A)	แปลงปลูกสักปี	2522										
B)	แปลงปลูกสักปี	2544		C)	แปลงปลูกสักปี	2554		D)	แปลงป่าธรรมชาติ	
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ภาพที่ 2.2	ลักษณะของแปลงตัวอย่างเก็บข้อมูลพันธุ์พืชขนาด	0.1	เฮกแตร์	(20	เมตร	x	50	เมตร)		

	 2.	 ท�าการฝังหมุดเสาปูนไว้ตรงจุดกึ่งกลางแปลงพร้อมท้ังบันทึกพิกัดจุดท่ีท�าการวางแปลง
ส�ารวจ	หลังจากนั้นท�าการตอกหมายเลข	 (tag	number)	ของไม้ใหญ่ที่ปรากฏในแปลงตัวอย่างทุก
ต้นพร้อมทั้งท�าการพ่นสีในจุดที่ท�าการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก	(1.30	เมตร)	(ภาพที่	2.3)

	 3.	เก็บข้อมูลของชนิดพันธุ์พืช	โดยการบันทึกข้อมูลชนิดไม้	(Species	List)	ทุกชนิดที่ปรากฏ
ในแปลงตัวอย่าง	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ไม้ใหญ่	(Tree)	คือไม้ที่มีขนาดความโตทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกที่	 1.30	 เมตร	 (Diameter	 at	 Breast	Height,	DBH)	มากกว่าหรือเท่ากับ	 4.5	
เซนติเมตร	2)	ลูกไม้	(Sapling)	คือ	ไม้ที่มี	DBH	<	4.5	เซนติเมตร	สูง	>	1.30	เมตร	และ	3)	กล้าไม้	

ภาพที่ 2.3	การวางแปลงในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	A)	การวางแปลง	B)	การฝังหมุดเสาปูน	C)	การตอก
หมายเลข	(tag	number)		D)	พ่นสีในจุดที่ท�าการวัด	เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก	(1.30	เมตร)

A B

C D
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ภาพที่ 2.4 การเก็บข้อมูลด้านพืชในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 A)	 การวัดไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตทาง
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกที่	1.30	เมตร	(Diameter	at	Breast	Height,	DBH)	B)	การบันทึกข้อมูล	 
C)	เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้	(Specimens)		D)	การถ่ายรูปพรรณไม้ที่พบในพื้นที่สวนป่าแม่จาง

A

C

B

D

(Seedling)	คือ	ไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า	1.30	เมตร	หลังจากนั้นท�าการเก็บข้อมูลโดยวัดขนาด	DBH	
และประเมินความสูงของไม้ใหญ่ในแปลงขนาด	10	เมตร	x	10	เมตร	นับจ�านวนลูกไม้ยืนต้นภายใน
แปลงขนาด	4	เมตร	x	4	เมตร	ส่วนกล้าไม้ยืนต้นและไม้พื้นล่างอื่นๆท�าการนับจ�านวนภายในแปลง
ขนาด	1	เมตร	x	1	เมตร	
	 4.	ท�าการจ�าแนกชนิดพันธุ์ไม้โดยผู้เชี่ยวชาญ	ส่วนชนิดพันธุ์ที่ไม่สามารถท�าการจ�าแนกได้ใน
ภาคสนามจะใช้วิธีเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้	 (Specimens)	จ�านวนชนิดละ	5	ตัวอย่าง	 เพื่อน�ามาท�าการ
จ�าแนกและเปรยีบเทยีบกับตวัอย่างพันธุไ์ม้มาตรฐานทีห่อพรรณไม้	ของกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า
และพันธุ์พืช
	 5.	ท�าแผนภาพการกระจายโครงสร้างทางด้านตั้ง	 (Proile	Diagram)	และการปกคลุมของ
เรือนยอด	 (Crown	Cover	Diagram)	 โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนที่ดีภายในแปลงตัวอย่าง	10	
เมตร	x	50	เมตร	ในแต่ละสังคมพืช
	 6.	จัดท�าบัญชีรายชื่อพรรณไม้	(Species	List)	โดยระบุระดับวงศ์	(Family)	สกุล	(Genus)	
และชนิด	(Species)	อ้างอิงตาม	เต็ม	สมิตินันทน์	(2557)	โดยรวมรายชื่อไม้ชนิดอื่นๆ	ที่ส�ารวจพบ
นอกแปลงตัวอย่างเข้าไว้ด้วย	นอกจากนั้นยังระบุถึงลักษณะการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช	เช่น	ไม้ใช้สอย	
พืชอาหาร	หรือ	สมุนไพร	โดยการสอบถามชาวบ้านที่อยู่รอบๆ	พื้นที่และการตรวจสอบจากเอกสาร
เพิ่มเติม
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ตารางที่ 2.1	การจ�าแนกสังคมพืชและพิกัดแปลงส�ารวจความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่สวน
ป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ท�าการค�านวณหาค่าความหนาแน่น	ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด	และความถี่	พร้อมกับหา
ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	ความเด่นสัมพัทธ์	และความถี่สัมพัทธ์	ของแต่ละสังคมพืชดังนี้
				 			 1.1	ความหนาแน่น	(Density,	D)	คอื	จ�านวนต้นไม้ทัง้หมดของชนดิท่ีก�าหนดท่ีปรากฏ
ในแปลงตัวอย่างต่อหน่วยพื้นที่ที่ท�าการส�ารวจ

	 	 1.2	 ความเด่น	 (Dominance,	 Do)	 ในที่นี้จะใช้ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด	 (Basal	
area,	Ba)	คือ	พื้นที่หน้าตัดของล�าต้นไม้ชนิดที่ก�าหนด	ที่ได้จากการวัดที่ระดับความสูงเพียงอก	1.30	
เมตร	จากพื้นดินต่อหน่วยพื้นที่ที่ท�าการส�ารวจ

ทําการจําแนกชนิดพันธุไมโดยผูเช่ียวชาญ สวนชนิดพันธุท่ีไมสามารถทําการจําแนกไดในภาคสนาม
จะใชวิธีเก็บตัวอยางพันธุไม จํานวนชนิดละ  ตัวอยาง เพื่อนํามาทําการจําแนกและเปรียบเทียบกับ
ตัวอยางพันธุไมมาตรฐานท่ีหอพรรณไม ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

 ทําแผนภาพการกระจายโครงสรางทางดานต้ัง  และการปกคลุมของเรือนยอด 
โดยคัดเลือกพื้นท่ีท่ีเปนตัวแทนท่ีดีภายในแปลงตัวอยาง  เมตร เมตร ในแต

ละสังคมพืช
 จัดทําบัญชีรายช่ือพรรณไม โดยระบุระดับวงศ สกุล และชนิด 
 อางอิงตาม เต็ม สมิตินันทน โดยรวมรายช่ือไมชนิดอื่นๆ ท่ีสํารวจพบนอกแปลงตัวอยางเขา

ไวดวยนอกจากนั้นยังระบุ ถึงลักษณะการใชประโยชน พันธุพืช เชน ไมใชสอย พืชอาหาร หรือ สมุนไพร โดย
การสอบถามชาวบานท่ีอยูรอบๆ พื้นท่ีและการตรวจสอบจากเอกสารเพิ่มเติม

ภาพท่ี การเก็บขอมูลดานพืชในพื้นท่ีสวนปาแมจาง การวัดไมยืนตนท่ี มีขนาดความโตทางเสนผาน
ศูนยกลางเพียงอกท่ี เมตร การบันทึกขอมูล เก็บตัวอยาง
พันธุไม การถายรูปพรรณไมท่ีพบในพื้นท่ีสวนปาแมจาง
ตารางท่ี  การจําแนกสังคมพืชและพิกัดแปลงสํารวจความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นท่ีสวนปาแมจาง 
จังหวัดลําปาง 
 
 
 

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 2522  
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0584124 E / 2027615 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0585221 E / 2028461 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q0584686 E / 2027904 N 
แปลงปลูกสักป 2544  
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0579550 E / 2020104 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0579832 E / 2019563 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0579499 E / 2019986 N 

 ปกสักลูปงลปแ 2554  
 ทีงัรคลูมอขบ็กเ          1 47Q 0580878 E / 2020764 N 
 ทีงัรคลูมอขบ็กเ          2 47Q 0580826 E / 2020490 N 
 ทีงัรคลูมอขบ็กเ          3 47Q 0580965 E / 2020955 N 

ติาชมรรธาป   
 ทีงัรคลูมอขบ็กเ          1 47Q 0582229 E / 2022771 N 
 ทีงัรคลูมอขบ็กเ          2 47Q 0578915 E / 2019925 N 
 ทีงัรคลูมอขบ็กเ          3 47Q 0582126 E / 2022772 N 

 

 
ลมูอขหะารคเวิราก

มาวคาคาหบักมอรพถีมาวคะลแดตัานหทีนืพนาดนดเมาวคนนแานหมาวคาคาหณวนาคํรากาทํ
ีนงดัชืพมคงสัะลตแงอขธทัพมสัถีมาวคะลแธทัพมสันดเมาวคธทัพมสันนแานห

นนแานหมาวค งลปแนใฏการปทีดนหาํกทีดินชงอขดมหงทัมไนตนวนาจํอคื
จวราสํรากาทํทีทีนืพยวนหอตงายอวตั

นดเมาวค ดตัานหทีนืพนาดนดเมาวคชใะจีนทีนใ อคื
กองยีพเงสูมาวคบดัะรทีดัวรากกาจดไทีดนหาํกทีดินชมไนตาลํงอขดตัานหทีนืพ อตนดินืพกาจรตมเ

จวราสํรากาํททีทีนืพยวนห

ถีมาวค ทีดินชมไุธนัพฏการปทีงายอวตังลปแนวนาจํงอขะลยอรารตอัอคื
จวราสํรากาทํทีดมหงทังายอวตังลปแนวนาจํอตดนหาํก

มไดินชงอขธทัพมสันนแานหมาวคาค มาวคงอขนวสดสัอคื
ะลยอราคนปเดคิมคงสันใดินชกทุมไงอขดมหงทันนแานหมาวคาคอตรากงอตทีมไดินชงอขนนแานห

มไดินชงอขธทัพมสันดเมาวคาค นดเมาวคงอขนวสดสัาคอคื
ะลยอราคนปเดคิมคงสันใดินชกทุมไงอขดมหงทันดเมาวคาคอตรากงอตทีมไดินชงอข

ดินชงอขดมหนทั้งตนวนาจํ งายอวตังลปแนใฏการ
จวราสํทีงายอวตังลปแงอขดมหยวนห พื้นที่ทั้ง

ดินชมไงอขดตัาน

จวราสํทีงายอวตังลปแงอขดมหยวนห

ดินชมงายอวตังลปแนวนาจํ ปรากฏ
จวรงทั้งหมดที่สำายอวตังลปแนวนาจํ

ดินชมไงอขนนแานหมาวค
มคงสันใดินชกทุมไงอขนนแานหมาวค

ดินชมไงอขนดเมาวค
มคงสันใดินชกทุมไงอขนดเมาวค

ที่ป

พื้นที่ห

พื้นที่ทั้ง

ที่ไ

ปกสักลูปงลปแ
ทีงัรคลูมอขบ็กเ
ทีงัรคลูมอขบ็กเ
ทีงัรคลูมอขบ็กเ

ติาชมรรธาป
ทีงัรคลูมอขบ็กเ
ทีงัรคลูมอขบ็กเ
ทีงัรคลูมอขบ็กเ

ลมูอขหะารคเวิราก

มาวคาคาหบักมอรพถีมาวคะลแดตัานหทีนืพนาดนดเมาวคนนแานหมาวคาคาหณวนาคํรากาทํ
ีนงดัชืพมคงสัะลตแงอขธทัพมสัถีมาวคะลแธทัพมสันดเมาวคธทัพมสันนแานห

นนแานหมาวค งลปแนใฏการปทีดนหาํกทีดินชงอขดมหงทัมไนตนวนาจํอคื
จวราสํรากาทํทีทีนืพยวนหอตงายอวตั

 
 
 

นดเมาวค ดตัานหทีนืพนาดนดเมาวคชใะจีนทีนใ อคื
กองยีพเงสูมาวคบดัะรทีดัวรากกาจดไทีดนหาํกทีดินชมไนตาํลงอขดตัานหทีนืพ อตนดินืพกาจรตมเ

จวราสํรากาทํทีทีนืพยวนห

ถีมาวค ทีดินชมไุธนัพฏการปทีงายอวตังลปแนวนาจํงอขะลยอรารตอัอคื
จวราสํรากาทํทีดมหงทังายอวตังลปแนวนาจํอตดนหาํก

มไดินชงอขธทัพมสันนแานหมาวคาค มาวคงอขนวสดสัอคื
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คาความถ่ีสัมพัทธของชนิดไม คือสัดสวนของความถ่ีของชนิดไม
ท่ีตองการตอคาความถ่ีท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม คิดเปนคารอยละ
 
  
  

ประเมินคาดัชนีความสําคัญของชนิดไม คือผลรวมของคาความ
หนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และความถ่ีสัมพัทธของชนิดไมนั้นในสังคมซึ่งหาไดจากสูตร

   =   RDA  +  RDo +  RF  

วิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด  โดยประยุกตใชสมการของ
 ดังนี้
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     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดพืชพรรณ
สัดสวนของจํานวนชนิดท่ี ตอผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม

ผลและวิจารณ

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ พรรณพืชในพื้นท่ีสวนปา แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยแบง
สังคมพืชออกเปน  ชนิดปา ไดแก แปลงปลูกสัก ป แปลงปลูกสักป  แปลงปลูกสักป  และ 
ปาธรรมชาติ ทําการวางแปลงสํารวจจํานวน ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี มกราคม ครั้งท่ี เมษายน ครั้งท่ี 
มิถุนายน จากการสํารวจพบพันธุไม ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ แบงเปน ไม
ยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด  และพบพืชท่ีใช
ประโยชนเปนพืชอาหาร  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย  ชนิดและพืชท่ีเปนแหลงพันธุกรรมไมผล 

ชนิด ตารางท่ี จากการสํารวจ ดวยวิธี วางแปลงตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหขอมูล และ ประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ปรากฏผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

1. แปลงปลูกสัก ป  
 

การศึกษานี้ไดเลือกแปลงปลูกสัก เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุมากท่ีสุด โดยพื้นท่ีตรงนี้มีการปลูก
สักเมื่อป ดวยระยะปลูก เมตร เมตร หลังจากนั้นมีการตัดสางขยายระยะไมออกในบางสวน จาก
การสํารวจพบพันธุไมในพื้นท่ีสวนปาแหงนี้ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ  มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ 
แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด และพบการใช

RFA   =  
ความถ่ีของไมชนิด A 

ความถ่ีของไมทุกชนิดในสังคม 
x 100 

คาความถ่ีสัมพัทธของชนิดไม คือสัดสวนของความถ่ีของชนิดไม
ท่ีตองการตอคาความถ่ีท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม คิดเปนคารอยละ

ประเมินคาดัชนีความสําคัญของชนิดไม คือผลรวมของคาความ
หนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และความถ่ีสัมพัทธของชนิดไมนั้นในสังคมซึ่งหาไดจากสูตร
 

     IVIA   =   RDA  +  RDoA+  RFA 

วิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด  โดยประยุกตใชสมการของ
 ดังนี้

∑
=

= s

1

Pi)ln   (Pi

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดพืชพรรณ
สัดสวนของจํานวนชนิดท่ี ตอผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม

ผลและวิจารณ

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ พรรณพืชในพื้นท่ีสวนปา แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยแบง
สังคมพืชออกเปน  ชนิดปา ไดแก แปลงปลูกสัก ป แปลงปลูกสักป  แปลงปลูกสักป  และ 
ปาธรรมชาติ ทําการวางแปลงสํารวจจํานวน ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี มกราคม ครั้งท่ี เมษายน ครั้งท่ี 
มิถุนายน จากการสํารวจพบพันธุไม ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ แบงเปน ไม
ยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด  และพบพืชท่ีใช
ประโยชนเปนพืชอาหาร  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย  ชนิดและพืชท่ีเปนแหลงพันธุกรรมไมผล 

ชนิด ตารางท่ี จากการสํารวจ ดวยวิธี วางแปลงตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหขอมูล และ ประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ปรากฏผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

1. แปลงปลูกสัก ป  
 

การศึกษานี้ไดเลือกแปลงปลูกสัก เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุมากท่ีสุด โดยพื้นท่ีตรงนี้มีการปลูก
สักเมื่อป ดวยระยะปลูก เมตร เมตร หลังจากนั้นมีการตัดสางขยายระยะไมออกในบางสวน จาก
การสํารวจพบพันธุไมในพื้นท่ีสวนปาแหงนี้ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ  มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ 
แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด และพบการใช

ความถ่ีของไมชนิด
ความถ่ีของไมทุกชนิดในสังคม

คาความถ่ีสัมพัทธของชนิดไม คือสัดสวนของความถ่ีของชนิดไม
ท่ีตองการตอคาความถ่ีท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม คิดเปนคารอยละ

ประเมินคาดัชนีความสําคัญของชนิดไม คือผลรวมของคาความ
หนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และความถ่ีสัมพัทธของชนิดไมนั้นในสังคมซึ่งหาไดจากสูตร

   =   RDA  +  RDo +  RF  

วิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด  โดยประยุกตใชสมการของ
 ดังนี้

∑
=

=
1

     เมื่อ  H'  =   คาดัชนีความหลากชนิดของ Shanon – Wiener 
  S   =   จํานวนชนิดพืชพรรณ 
  Pi  =   สัดสวนของจํานวนชนิดท่ีiตอผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม 
ผลและวิจารณ

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ พรรณพืชในพื้นท่ีสวนปา แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยแบง
สังคมพืชออกเปน  ชนิดปา ไดแก แปลงปลูกสัก ป แปลงปลูกสักป  แปลงปลูกสักป  และ 
ปาธรรมชาติ ทําการวางแปลงสํารวจจํานวน ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี มกราคม ครั้งท่ี เมษายน ครั้งท่ี 
มิถุนายน จากการสํารวจพบพันธุไม ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ แบงเปน ไม
ยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด  และพบพืชท่ีใช
ประโยชนเปนพืชอาหาร  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย  ชนิดและพืชท่ีเปนแหลงพันธุกรรมไมผล 

ชนิด ตารางท่ี จากการสํารวจ ดวยวิธี วางแปลงตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหขอมูล และ ประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ปรากฏผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

1. แปลงปลูกสัก ป  
 

การศึกษานี้ไดเลือกแปลงปลูกสัก เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุมากท่ีสุด โดยพื้นท่ีตรงนี้มีการปลูก
สักเมื่อป ดวยระยะปลูก เมตร เมตร หลังจากนั้นมีการตัดสางขยายระยะไมออกในบางสวน จาก
การสํารวจพบพันธุไมในพื้นท่ีสวนปาแหงนี้ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ  มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ 
แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด และพบการใช

ความถ่ีของไมชนิด
ความถ่ีของไมทุกชนิดในสังคม

คาความถ่ีสัมพัทธของชนิดไม คือสัดสวนของความถ่ีของชนิดไม
ท่ีตองการตอคาความถ่ีท้ังหมดของไมทุกชนิดในสังคม คิดเปนคารอยละ

ประเมินคาดัชนีความสําคัญของชนิดไม คือผลรวมของคาความ
หนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ และความถ่ีสัมพัทธของชนิดไมนั้นในสังคมซึ่งหาไดจากสูตร

   =   RDA  +  RDo +  RF  

วิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด  โดยประยุกตใชสมการของ
– Wiener (Magurran, 1988) ดังนี้ 

∑
=

= s
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Pi)ln   (Pi -      H'  

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดพืชพรรณ
สัดสวนของจํานวนชนิดท่ี ตอผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม

ผลและวิจารณ

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ พรรณพืชในพื้นท่ีสวนปา แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยแบง
สังคมพืชออกเปน  ชนิดปา ไดแก แปลงปลูกสัก ป แปลงปลูกสักป  แปลงปลูกสักป  และ 
ปาธรรมชาติ ทําการวางแปลงสํารวจจํานวน ครั้ง ไดแก ครั้งท่ี มกราคม ครั้งท่ี เมษายน ครั้งท่ี 
มิถุนายน จากการสํารวจพบพันธุไม ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพชืในวงศ มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ แบงเปน ไม
ยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนดิ  และพบพืชท่ีใช
ประโยชนเปนพืชอาหาร  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย  ชนิดและพืชท่ีเปนแหลงพันธุกรรมไมผล 

ชนิด ตารางท่ี จากการสํารวจ ดวยวิธี วางแปลงตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหขอมูล และ ประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ปรากฏผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

1. แปลงปลูกสัก ป  
 

การศึกษานี้ไดเลือกแปลงปลูกสัก เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุมากท่ีสุด โดยพื้นท่ีตรงนี้มีการปลูก
สักเมื่อป ดวยระยะปลูก เมตร เมตร หลังจากนั้นมีการตัดสางขยายระยะไมออกในบางสวน จาก
การสํารวจพบพันธุไมในพื้นท่ีสวนปาแหงนี้ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ พบพชืในวงศ  มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ 
แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนดิ และพบการใช

ความถ่ีของไมชนิด
ความถ่ีของไมทุกชนิดในสังคม



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

18

ผลและวิจารณ์
	 การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	
โดยแบ่งสังคมพืชออกเป็น	4	ชนิดป่า	ได้แก่	แปลงปลูกสักปี	2522	แปลงปลูกสักปี	2544	แปลงปลูก
สักปี	2554	และ	ป่าธรรมชาติ	ท�าการวางแปลงส�ารวจจ�านวน	3	ครั้ง	ได้แก่	ครั้งที่	1	(มกราคม)		ครั้งที่	
2	(เมษายน)		ครั้งที่	3	(มิถุนายน)		จากการส�ารวจพบพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น	125	ชนิด	100	สกุล	47	วงศ์	พบ
พืชในวงศ์	FABACEAE	มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	วงศ์	MALVACEAE		RUBIACEAE		APOCYNACEAE	
และ	SAPINDACEAE	ตามล�าดับ	แบ่งเป็น	ไม้ยืนต้น	58	ชนิด	ไม้พุ่ม	27	ชนิด	ไม้ล้มลุก	14	ชนิด	ไม้เถา	 
14	ชนิด	และอื่นๆ	อีก	6	ชนิด	และพบพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นพืชอาหาร	28	ชนิด	พืชสมุนไพร	77	ชนิด	
พืชใช้สอย	25	ชนิด	และพืชที่เป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ผล	3	ชนิด	(ตารางที่	2.26)	จากการส�ารวจด้วย
วิธีวางแปลงตวัอย่างแล้วท�าการวิเคราะห์ข้อมลู	และประเมนิสถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพ
ของพืชในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

1. แปลงปลูกสัก ปี 2522
	 การศกึษาน้ีได้เลอืกแปลงปลกูสกั	2522	เป็นตัวแทนสวนป่าทีม่อีายุมากทีส่ดุ	โดยพืน้ทีต่รงนีม้ี
การปลกูสกัเมือ่ปี	2522	ด้วยระยะปลกู	4	เมตร	X	4	เมตร	หลงัจากนัน้มกีารตดัสางขยายระยะไม้ออก
ในบางส่วน	จากการส�ารวจพบพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนป่าแห่งนี้ทั้งสิ้น	79	ชนิด	68	สกุล	35	วงศ์	พบพืช
ในวงศ์	FABACEAE	มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	วงศ์	RUBIACEAE	MALVACEAE	PHYLLANTHACEAE	
และ	SAPINDACEAE	ตามล�าดับ	แบ่งเป็น	ไม้ยืนต้น	40	ชนิด	ไม้พุ่ม	19	ชนิด	ไม้ล้มลุก	9	ชนิด	ไม้เถา	
6	ชนิด	และอื่นๆ	อีก	4	ชนิด	และพบการใช้ประโยชน์ได้เป็น	พืชอาหาร	13	ชนิด	พืชสมุนไพร	39	
ชนิด	และพืชใช้สอย	21	ชนิด	ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและองค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช	ดังนี้
 1.1 โครงสร้างทางด้านตั้ง
	 สังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	พ.ศ.	2522	บริเวณนี้สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น	3	ชั้น	(ภาพ
ที่	2.5)	ได้แก่	เรือนยอดชั้นบนสูงประมาณ	12-18	เมตร	ไม้ที่ส�าคัญในชั้นเรือนยอดนี้	ได้แก่	ประดู่ป่า	 
(Pterocarpus macrocarpus)	สัก	(Tectona grandis)	จิกน�้า	(Barringtonia acutangula)	และ	
สีเสียดเทศ	 (Acacia catechu)	 เป็นต้น	 เรือนยอดชั้นรองสูงประมาณ	 7-11	 เมตร	 พันธุ์ไม้เด่นใน 

ชั้นเรือนยอดนี้มีการขึ้นปะปนกันระหว่างชนิดไม้ในเรือนยอดชั้นบนและพรรณไม้ที่ส�าคัญชนิดอื่นอีก	
ได้แก่	ขางหัวหมู	(Miliusa velutina)	โมกมัน	(Wrightia tomentosa)	และ	ค้อนกลอง	(Capparis 
grandis)	 เป็นต้น	 ส่วนเรือนยอดชั้นล่าง	 หรือ	 ระดับชั้นไม้พุ่มสูงน้อยกว่า	 7	 เมตร	 มีไม้ปรากฏอยู่
ปรมิาณน้อยและกระจายตวัอยูห่่างๆ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลกูไม้ของชนดิไม้เด่นในเรอืนยอดชัน้บน
และเรือนยอดชั้นรองขึ้นปะปนกัน	และมีชนิดอื่นขึ้นปะปนอีก	ได้แก่	นมสาว	(Payena acuminata)		
และ	เม่าไข่ปลา	(Antidesma ghaesembilla)	เป็นต้น	นอกจากนั้นยงัพบว่าสงัคมพชืบรเิวณนีม้ีการ
ปกคลุมของเรือนยอดประมาณ	75.2	เปอร์เซ็นต์	(ภาพที่	2.5)



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

19

ภาพที่ 2.5 โครงสร้างทางด้านตั้งและการปกคลุมเรือนยอดของสังคมพืชแปลงปลูกสักปี	 2522	 ใน
พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

 1.2 องค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช
 ระดับไม้ใหญ่ (Tree) 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดไม้ใหญ่โดยเฉลี่ย	14.33±1.73	ชนิด	โดยพบไม้ใหญ่ในแปลง
ที่	2	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	19	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	มีจ�านวนเท่ากับ	
13	และ	11	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ	1.98±0.39	โดยแปลง
ที่	2	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.38	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และ
แปลงที่	3	มีค่าเท่ากับ	1.95	และ	1.61	ตามล�าดับ	สังคมพืชบริเวณนี้มีขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยเฉลี่ย	
เท่ากับ	16.30±1.74	ตารางเมตร/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	2	มีขนาดพื้นที่หน้าตัด	มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	
18.02	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	15.54	และ	15.33	ตารางเมตร/เฮกแตร์	
ตามล�าดบั	นอกจากน้ันยงัมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสงัคมเฉลีย่	เท่ากบั	806.67±215.02	ต้น/เฮก
แตร์	โดยแปลงที่	2	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	990	ต้น/เฮกแตร์	รอง
ลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	860	และ	570	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	
2.2)

หมายเหตุ :	ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2522	ได้แก่	ค้อนกลอง	(1,	2,	13)	สัก	
(6,	7,	8,	9,	10,	12,	15,	16,	21,	29)	ประดู่ป่า	(4,	17,	20,	23,	25,	31)	นมสาว	(11)	กระทุ่มเนิน	
(14)	สีเสียดเทศ	(18)	จิกน�้า	(19,	26)	หนามนึ้ง	(22)	เม่าไข่ปลา	(24)	โมกมัน	(27,	28)	ขางหัวหมู	(30)	
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	 เมือ่ประเมนิความเด่นของชนดิไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนคีวามส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนดิไม้ทีม่ค่ีา
ดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก	ขางหัวหมู	ประดู่ป่า	สะแกแสง		และ	ยอป่า	(Morinda 
coreia)		มีค่าเท่ากับ	112.79,	37.67,	31.76,	13.12	และ	12.43	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีขนาดพื้นที่
หน้าตดัสมัพัทธ์สงูสดุ	5	อบัดบัแรก	ได้แก่	สกั	ประดูป่่า		เกด็แดง		(Dalbergia dongnaiensis)		ยอป่า	 
และ	 เสลาเปลือกหนา	มีค่าเท่ากับ	55.52,	 13.15,	 6.96,	 6.35	และ	3.56	 เปอร์เซ็นต์	 ตามล�าดับ	 
ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก	ขางหัวหมู	ประดู่ป่า	สะแกแสง	
และ	ปอเรียง	มีค่า	เท่ากับ	31.38,	19.25,	8.79,	6.69	และ	3.77	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	 
ชนิดไม้ท่ีมีค่าความถ่ีสัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดบัแรก	ได้แก่	สัก	ขางหัวหมู	ประดูป่่า		ตะแบกเปลือกบาง	และ	
สะแกแสง	มีค่า	เท่ากับ	25.89,	15.18,	9.82,	4.46	และ	3.57	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.3)

ตารางที่ 2.2	ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไม้ใหญ่ของแปลงปลูกสักปี	2522	สวนป่าแม่จาง

ตารางที่ 2.3	ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	(RD;	%)	ความเด่นสัมพัทธ์	(RDo;%)	ความถี่สัมพัทธ์	(RF;	
%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับไม้ใหญ่	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	
2522	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดไมใหญโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบไมใหญใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของไมใหญ เฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลาก
ชนิดของไมใหญ มากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 

ตามลําดับ สังคมพืชบริเวณนี้มีขนาดพื้นท่ีหนาตัดโดยเฉล่ีย เทากับ ตารางเมตร เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีขนาดพื้นท่ีหนาตัด มากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคา
เทากับ และ ตารางเมตร เฮกแตร ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม
เฉล่ีย เทากับ  ตน เฮกแตร โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคา
เทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตร
ตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสัก ขางหัวหมูประดูปา สะแกแสง และยอปา มีคา
เทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัด สัมพัทธ สูงสุด  อับ
ดับแรก ไดแก สัก ประดูปาเก็ดแดง ยอปา และเสลาเปลือกหนา  มีคาเทากับ

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับ
แรก ไดแก สัก ขางหัวหมูประดูปา  สะแกแสง และปอเรียงมีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สัก ขางหัวหมูประดูปา
ตะแบกเปลือกบาง และสะแกแสง มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ตารางท่ี

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 13 19 11 14.33±1.73 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 1.95 2.38 1.61 1.98±0.39 
ขนาดพื้นท่ีหนาตัด (ตร.ม./เฮกแตร) 15.33 18.02 15.54 16.30±1.47 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 570 990 860 806.67±215.02 

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืช แปลงปลูกสัก ป พื้นท่ี
สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
สัก
ขางหัวหมู

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดไมใหญโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบไมใหญใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของไมใหญ เฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลาก
ชนิดของไมใหญ มากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 

ตามลําดับ สังคมพืชบริเวณนี้มีขนาดพื้นท่ีหนาตัดโดยเฉล่ีย เทากับ ตารางเมตร เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีขนาดพื้นท่ีหนาตัด มากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคา
เทากับ และ ตารางเมตร เฮกแตร ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม
เฉล่ีย เทากับ  ตน เฮกแตร โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคา
เทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตร
ตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสัก ขางหัวหมูประดูปา สะแกแสง และยอปา มีคา
เทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัด สัมพัทธ สูงสุด  อับ
ดับแรก ไดแก สัก ประดูปาเก็ดแดง ยอปา และเสลาเปลือกหนา  มีคาเทากับ

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับ
แรก ไดแก สัก ขางหัวหมูประดูปา  สะแกแสง และปอเรียงมีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สัก ขางหัวหมูประดูปา
ตะแบกเปลือกบาง และสะแกแสง มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ตารางท่ี

 

ตารางท่ี 2 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ขนาดพื้นท่ีหนาตัด ตร ม เฮกแตร
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืช แปลงปลูกสัก ป พื้นท่ี
สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF IVI 
1 สัก 31.38 55.52 25.89 112.79 

2 ขางหัวหมู 19.25 3.24 15.18 37.66 

3 ประดูปา 8.79 13.15 9.82 31.76 

4 สะแกแสง 6.69 2.85 3.57 13.12 

5 ยอปา 2.51 6.35 3.57 12.43 

6 เก็ดแดง 2.09 6.96 0.89 9.95 

7 ตะแบกเปลือกบาง 2.93 0.49 4.46 7.89 

8 เสลาเปลือกหนา 1.26 3.56 2.68 7.49 

9 สีเสียดเทศ 1.67 1.83 3.57 7.08 

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF IVI 
10 ปอเรียง 3.77 0.59 2.68 7.03 

11 คอนกลอง 1.67 0.60 2.68 4.96 

12 จิกน้ํา 1.67 0.11 2.68 4.46 

13 โมกหลวง 1.67 0.58 1.79 4.03 

14 แดง 1.26 0.83 1.79 3.87 

15 ตะคร้ํา 1.26 0.61 1.79 3.65 

16 กระเชา 1.67 0.97 0.89 3.53 

17 มะกอก 1.26 0.21 1.79 3.25 

18 ตะแบกแดง 1.26 0.08 0.89 2.23 

19 กระถินพิมาน 0.84 0.41 0.89 2.14 

20 โมกมัน 0.84 0.13 0.89 1.86 

21 หนามคนทา 0.84 0.08 0.89 1.80 

22 เส้ียวปา 0.84 0.06 0.89 1.79 

23 กะไดลิง 0.42 0.25 0.89 1.56 

24 ตะครอ 0.42 0.13 0.89 1.44 

25 ตับเตาตน 0.42 0.07 0.89 1.39 

26 นมสาว 0.42 0.07 0.89 1.38 

27 กะทุมเนิน 0.42 0.07 0.89 1.38 

28 แสมสาร 0.42 0.07 0.89 1.38 

29 กระพี้จ่ัน 0.42 0.06 0.89 1.37 

30 รกฟา 0.42 0.03 0.89 1.34 

31 แสลงใจ 0.42 0.02 0.89 1.34 

32 หนามนึ้ง 0.42 0.02 0.89 1.33 

33 เมาไขปลา 0.42 0.02 0.89 1.33  

รวม  100 100 100 300 
 
 
 1.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
 ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนดิ 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคมมากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกขางหัวหมู เสลาเปลือกหนา ปอบิด  ตะแบก
แดง  และจิกน้ํา มีคาเทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน
สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ขางหัวหมู เสลาเปลือกหนาปอบิด ตะแบกแดง  และจิกน้ํา มีคา เทากับ 

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 
ลําดับแรก ไดแก ขางหัวหมูเสลาเปลือกหนา ปอบิดตะแบกแดง และสะแกแสง มีคา เทากับ 

และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
 
 
 
 
 
 

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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รวม      
 
 
 1.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
 ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคมมากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกขางหัวหมู เสลาเปลือกหนา ปอบิด  ตะแบก
แดง  และจิกน้ํา มีคาเทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน
สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ขางหัวหมู เสลาเปลือกหนาปอบิด ตะแบกแดง  และจิกน้ํา มีคา เทากับ 

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 
ลําดับแรก ไดแก ขางหัวหมูเสลาเปลือกหนา ปอบิดตะแบกแดง และสะแกแสง มีคา เทากับ 

และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 15 30 16 20.33±8.39 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 2.25 2.02 2.24 2.17±0.13 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 4,187.50 6,062.50 4,625.00 3,703.33±2,634.83 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2.4 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไม้ของแปลงปลูกสักปี	2522	สวนป่าแม่จาง	

 1.3 การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ 
 ระดับลูกไม้ (Sapling) 
 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดลูกไม้โดยเฉลี่ย	20.33±8.39	ชนิด	โดยพบลูกไม้ในแปลงที่	
2	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	30	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และ	แปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	16	
และ	15	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เฉลี่ยเท่ากับ	2.17±0.13	โดยแปลงที่	1	
มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.25	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลง
ที่	2	มีค่าเท่ากับ	2.24	และ	2.02	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	
เท่ากบั	3,703.33±2,634.83	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที	่2	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสงัคมมากทีส่ดุ	
มีค่าเท่ากับ	6,062.50	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	4,625.00	
และ	4,187.50	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.4)
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่ม ี

ค่าดชันคีวามส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดบัแรก	ได้แก่	ขางหวัหมู		เสลาเปลือกหนา		(Lagerstroemia villosa)	 
ปอบิด	 ตะแบกแดง	 และจิกน�้า	 มีค่าเท่ากับ	 25.10,	 19.53,	 15.78,	 8.51	 และ	 7.53	 ตามล�าดับ	
ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	ขางหัวหมู	 เสลาเปลือกหนา	ปอบิด		
ตะแบกแดง		และจิกน�้า	มีค่า	เท่ากับ	13.45,	11.76,	10.92,	4.62	และ	4.62	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	
นอกจากน้ัน	ชนิดไม้ทีมี่ค่าความถีสั่มพทัธ์สูงสุด	5	ล�าดบัแรก	ได้แก่	ขางหัวหมู	เสลาเปลือกหนา	ปอบดิ	 
ตะแบกแดง	และสะแกแสง	มีค่า	เท่ากับ	11.65,	7.77,	4.85,	3.88	และ	3.88	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	
(ตารางที่	2.5)
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ตารางที่ 2.5 ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	 (RD;%)	 ความถี่สัมพัทธ์	 (RF;	%)	 และ	 ดัชนีความส�าคัญ	
(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับลูกไม้	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2522	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

 
 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 ขางหัวหมู 13.45 11.65 25.10 

2 เสลาเปลือกหนา 11.76 7.77 19.53 

3 ปอบิด 10.92 4.85 15.78 

4 ตะแบกแดง 4.62 3.88 8.51 

5 จิกน้ํา 4.62 2.91 7.53 

6 สะแกแสง 2.94 3.88 6.82 

7 โมกหลวง 3.78 2.91 6.69 

8 หมีเหม็น 3.78 2.91 6.69 

9 โมกมัน 3.36 2.91 6.27 

10 เส้ียวปา 3.36 2.91 6.27 

11 ตะแบกเปลือกบาง 2.10 3.88 5.98 

12 กรวยปา 2.10 2.91 5.01 

13 ประดูตะเลน 2.94 1.94 4.88 

14 ผาเส้ียน 1.68 2.91 4.59 

15 สัก 1.68 2.91 4.59 

16 เล็บเหยี่ยว 2.10 1.94 4.04 

17 เครือแมด 2.94 0.97 3.91 

18 ประดูปา 1.68 1.94 3.62 

19 หนามคนทา 1.68 1.94 3.62 

20 เก็ดดํา 1.26 1.94 3.20 

21 ต้ิวขน 1.26 1.94 3.20 

22 ยอปา 1.26 1.94 3.20 

23 สีเสียดเทศ 1.26 1.94 3.20 

 
 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

24

 
 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ขางหัวหมู
เสลาเปลือกหนา
ปอบิด
ตะแบกแดง
จิกน้ํา
สะแกแสง
โมกหลวง
หมีเหม็น
โมกมัน
เส้ียวปา
ตะแบกเปลือกบาง
กรวยปา
ประดูตะเลน
ผาเส้ียน
สัก
เล็บเหยี่ยว
เครือแมด
ประดูปา
หนามคนทา
เก็ดดํา
ต้ิวขน
ยอปา
สีเสียดเทศ

 
ตารางท่ี 2.5(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
24 คอนกลอง 0.84 1.94 2.78 

25 ปอเรียง 0.84 1.94 2.78 

26 มะเค็ด 0.84 1.94 2.78 

27 รกฟา 1.26 0.97 2.23 

28 กระถินพิมาน 0.84 0.97 1.81 

29 ข้ีหนอน 0.84 0.97 1.81 

30 ตะเคียนหนู 0.84 0.97 1.81 

31 โลด 0.84 0.97 1.81 

32 สะแกนา 0.84 0.97 1.81 

33 กระพี้จ่ัน 0.42 0.97 1.39 

34 กางปลา 0.42 0.97 1.39 

35 ขวาว 0.42 0.97 1.39 

36 แคหัวหมู 0.42 0.97 1.39 

37 ไครมด 0.42 0.97 1.39 

38 ฉนวน 0.42 0.97 1.39 

39 แดง 0.42 0.97 1.39 

40 ตะคร้ํา 0.42 0.97 1.39 

41 ปออีเกง 0.42 0.97 1.39 

42 เปลาหลวง 0.42 0.97 1.39 

43 เมาไขปลา 0.42 0.97 1.39 

44 ลูกใตใบ 0.42 0.97 1.39 

45 สมปอย 0.42 0.97 1.39 

รวม 
 

100 100 200 
 

ระดับกลาไม  และไมพื้นลาง
จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาไมใน แปลงท่ี มาก

ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลาไมเฉล่ีย โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ
กลาไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ  ตน เฮกแตร

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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 ระดับกล้าไม้ (Seedling) และไม้พื้นล่าง 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดกล้าไม้โดยเฉลี่ย	18.00±8.89	ชนิด	โดยพบกล้าไม้ในแปลง
ที่	3	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	29	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	
15	และ	11	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้เฉลี่ย	2.24±0.48	โดยแปลงที่	3	มี
ค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.75	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลง
ที่	1	มีค่าเท่ากับ	2.17	และ	1.80	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	
เท่ากับ	105,000±4,044.5	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	
มีค่าเท่ากับ	151,000	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	89,000	
และ	75,000	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.6)
	 เมือ่ประเมนิความเด่นของชนิดกล้าไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดชันีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่
มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	ประดู่ตะเลน			เสี้ยวป่า	หมีเหม็น		(Litsea glutinosa)	 
เสลาเปลือกหนา	 และ	 ติ้วขน	มีค่าเท่ากับ	 19.86,	 16.60,	 11.88,	 10.81	 และ	 10.72	 ตามล�าดับ	
ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	 5	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ประดู่ตะเลน	 เสี้ยวป่า	 (Bauhinia  
saccocalyx)	หมเีหม็น		โมกหลวง	(Holarrhena pubescens)	และ	เปล้าหลวง		(Croton polanei)	 
มีค่า	 เท่ากับ	 12.31,	 8.11,	 8.11,	 6.61	และ	6.61	 เปอร์เซ็นต์	 ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	 ชนิดไม้ที่
มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	 เสี้ยวป่า	ประดู่ตะเลน	เสลาเปลือกหนา	ติ้วขน	และ	 
หมีเหม็น	มีค่า	เท่ากับ	8.49,	7.55,	6.60,	4.72	และ	3.77เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.7)

ตารางที่ 2.6  ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกล้าไม้ของแปลงปลูกสักปี	2522	สวนป่าแม่จาง

ตารางที่ 2.7 ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	 (RD;%)	 ความถี่สัมพัทธ์	 (RF;	%)	 และ	 ดัชนีความส�าคัญ	
(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับกล้าไม้	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2522	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกประดูตะเลน   เส้ียวปา หมีเหม็น  เสลาเปลือก
หนาและต้ิวขน มีคาเทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน
สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ประดูตะเลน เส้ียวปา  หมีเหม็น  โมกหลวง

 และเปลาหลวง มีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก เส้ียวปา ประดูตะ

เลน เสลาเปลือกหนาต้ิวขน และหมีเหม็น มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี 6 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 11 15 29 18.00±8.89 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 1.80 2.17 2.75 2.24±0.48 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 75,000 89,000 151,000 105,000±4,044.5 

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ประดูตะเลน
เส้ียวปา
หมีเหม็น
เสลาเปลือกหนา

ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ต้ิวขน
โมกหลวง
เปลาหลวง
ประดูปา
สะแกแสง

โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกประดูตะเลน   เส้ียวปา หมีเหม็น  เสลาเปลือก
หนาและต้ิวขน มีคาเทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน
สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ประดูตะเลน เส้ียวปา  หมีเหม็น  โมกหลวง

 และเปลาหลวง มีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก เส้ียวปา ประดูตะ

เลน เสลาเปลือกหนาต้ิวขน และหมีเหม็น มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี 6 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 ประดูตะเลน 12.31 7.55 19.86 

2 เส้ียวปา 8.11 8.49 16.60 

3 หมีเหม็น 8.11 3.77 11.88 

4 เสลาเปลือกหนา 4.20 6.60 10.81 

ตารางท่ี 2.7(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ต้ิวขน
โมกหลวง
เปลาหลวง
ประดูปา
สะแกแสง
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โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกประดูตะเลน   เส้ียวปา หมีเหม็น  เสลาเปลือก
หนาและต้ิวขน มีคาเทากับ และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน
สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ประดูตะเลน เส้ียวปา  หมีเหม็น  โมกหลวง

 และเปลาหลวง มีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก เส้ียวปา ประดูตะ

เลน เสลาเปลือกหนาต้ิวขน และหมีเหม็น มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี 6 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ประดูตะเลน
เส้ียวปา
หมีเหม็น
เสลาเปลือกหนา

ตารางท่ี 2.7(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
5 ต้ิวขน 6.01 4.72 10.72 

6 โมกหลวง 6.61 2.83 9.44 

7 เปลาหลวง 6.61 1.89 8.49 

8 ประดูปา 3.00 3.77 6.78 

9 สะแกแสง 2.40 3.77 6.18 

10 เก็ดดํา 2.70 2.83 5.53 

11 ชาเรือด 2.70 2.83 5.53 

12 ผาเส้ียน 3.60 1.89 5.49 

13 ปอบิด 2.40 2.83 5.23 

14 ปอยาบ 2.40 2.83 5.23 

15 กระเจียวขาว 3.00 1.89 4.89 

16 สีฟน 1.50 2.83 4.33 

17 ลิเภา 2.40 1.89 4.29 

18 สัก 1.20 2.83 4.03 

19 คอนกลอง 1.50 1.89 3.39 

20 เครือแมด 1.50 1.89 3.39 

21 กระทือ 0.90 1.89 2.79 

22 บุกคางคก 0.90 1.89 2.79 

23 บุกอีรอก 0.90 1.89 2.79 

24 สมปอย 0.90 1.89 2.79 

25 เอื้องพราว 0.60 1.89 2.49 

26 กระชาย 1.50 0.94 2.44 

27 ขางหัวหมู 1.50 0.94 2.44 

28 ไผรวก 1.50 0.94 2.44 

29 อูนปา 0.90 0.94 1.84 

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
เขือง
ฉนวน
แดง
ตะคร้ํา
เถาตดหมา
พริกนายพราน
มะคังแดง
ลมปน
โลด
กาสามปก

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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เก็ดดํา
ชาเรือด
ผาเส้ียน
ปอบิด
ปอยาบ
กระเจียวขาว
สีฟน
ลิเภา
สัก
คอนกลอง
เครือแมด
กระทือ
บุกคางคก
บุกอีรอก
สมปอย
เอื้องพราว
กระชาย
ขางหัวหมู
ไผรวก
อูนปา

 
ตารางท่ี 2.7(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
30 เขือง 0.60 0.94 1.54 

31 ฉนวน 0.60 0.94 1.54 

32 แดง 0.60 0.94 1.54 

33 ตะคร้ํา 0.60 0.94 1.54 

34 เถาตดหมา 0.60 0.94 1.54 

35 พริกนายพราน 0.60 0.94 1.54 

36 มะคังแดง 0.60 0.94 1.54 

37 ลมปน 0.60 0.94 1.54 

38 โลด 0.60 0.94 1.54 

39 กาสามปก 0.30 0.94 1.24 

40 เก็ดแดง 0.30 0.94 1.24 

41 จิกน้ํา 0.30 0.94 1.24 

42 ถ่ัวผี 0.30 0.94 1.24 

43 ปอเรียง 0.30 0.94 1.24 

44 มะเค็ด 0.30 0.94 1.24 

45 โมกมัน 0.30 0.94 1.24 

46 ล้ินงูเขียว 0.30 0.94 1.24 

47 หมัน 0.30 0.94 1.24 

รวม 
 

100 100 200 
 
2. แปลงปลูกสัก ป 44  

การศึกษานี้ไดเลือกแปลง เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุขนาดกลาง โดยไมสักสวนใหญในสวนปา
บริเวณนี้เกิดจากการแตกหนอ  จากตอเกาและมีการปลูกเสริมบางสวนในป จากการสํารวจ
พบพันธุไมในพื้นท่ีสวนปาแหงนี้ ท้ัง ส้ิน ชนิด สกุล วงศ พบพืชในวงศ มากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก วงศ และ ตามลําดับ แบงเปน 
ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด และพบการใชประโยชน
ไดเปน พืชอาหารมากท่ีสุด  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย  ชนิดและพืชท่ีเปนแหลงพันธุกรรมไม
ผล  ชนิด ซึ่งมีลักษณะโครงสรางสังคมพืชและองคประกอบชนิดพันธุพืช ดังนี้

 2.1 โครงสรางทางดานต้ัง 
 สังคมพืช แปลง  บริเวณนี้สามารถแบงช้ันเรือนยอดไดเปน  ช้ัน ไดแก เรือนยอดช้ันบนสูง
ประมาณ เมตร ไมท่ีสําคัญในช้ันเรือนยอดนี้ ไดแก สัก กุก และ สะแกแสง  เปนตน สวนเรือนยอดช้ันลาง 
หรือ ระดับช้ันไมพุมสูงนอยกวา  เมตร มีไมปรากฏอยูปริมาณนอยและกระจายตัวอยูหางๆ สวนใหญ
ประกอบดวยลูกไมของชนิดไมเดนในเรือนยอดช้ันบนและมีชนิดอื่นข้ึนปะปนอีก เชนทองหลางปา เปนตน 
นอกจากนั้นยังมี ไผรวก ข้ึนแทรกอยูตามหมูไมเปนกอๆ  ตามชองวางระหวาง
เรือนยอดของพรรณไมเดนในเรือนยอดช้ันบน และ พบวาสังคมพืชบริเวณนี้มีการปกคลุมของเรือนยอด
ประมาณ  เปอรเซ็นต ภาพท่ี 

2. แปลงปลูกสัก ปี 2544 
	 การศึกษานี้ได้เลือกแปลง	2544	 เป็นตัวแทนสวนป่าที่มีอายุขนาดกลาง	โดยไม้สักส่วนใหญ่
ในสวนป่าบริเวณน้ีเกิดจากการแตกหน่อ	 (coppice)	 จากตอเก่าและมีการปลูกเสริมบางส่วนในปี	
2544	จากการส�ารวจพบพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนป่าแห่งนี้ทั้งสิ้น	43	ชนิด	39	สกุล	22	วงศ์	พบพืชในวงศ์	
FABACEAE	มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	วงศ์	MALVACEAE	ANNONACEAE	BIGNONIACEAE	และ	
SAPINDACEAE	ตามล�าดับ	แบ่งเป็น	ไม้ยืนต้น	28	ชนิด	ไม้พุ่ม	6	ชนิด	ไม้ล้มลุก	3	ชนิด	ไม้เถา	2	ชนิด	
และอื่นๆ	อีก	2	ชนิด	และพบการใช้ประโยชน์ได้เป็น	พืชอาหารมากที่สุด	10	ชนิด	พืชสมุนไพร	16	
ชนิด	พืชใช้สอย	14	ชนิด	และพืชที่เป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ผล	1	ชนิด	ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างสังคม
พืชและองค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช	ดังนี้

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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 2.1 โครงสร้างทางด้านตั้ง
	 สังคมพืชแปลง	2544	บริเวณนี้สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น	2	ชั้น	ได้แก่	 เรือนยอดชั้น
บนสูงประมาณ	8-18	เมตร	ไม้ที่ส�าคัญในชั้นเรือนยอดนี้ได้แก่	สัก	กุ๊ก	และ	สะแกแสง	เป็นต้น	ส่วน
เรือนยอดชั้นล่าง	หรือ	ระดับชั้นไม้พุ่มสูงน้อยกว่า	8	เมตร	มีไม้ปรากฏอยู่ปริมาณน้อยและกระจาย
ตัวอยู่ห่างๆ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกไม้ของชนิดไม้เด่นในเรือนยอดชั้นบน	และมีชนิดอื่นขึ้นปะปน
อีก	เช่น	ทองหลางป่า	เป็นต้น	นอกจากนั้นยังมี	ไผ่รวก	(Thyrsostachys siamensis)	ขึ้นแทรกอยู่
ตามหมู่ไม้เป็นกอๆ	 ตามช่องว่างระหว่างเรือนยอดของพรรณไม้เด่นในเรือนยอดช้ันบน	 และพบว่า
สังคมพืชบริเวณนี้มีการปกคลุมของเรือนยอดประมาณ	44	เปอร์เซ็นต์	(ภาพที่	2.6)			

ภาพที่ 2.6 โครงสร้างทางด้านตั้งและการปกคลุมเรือนยอดของสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2544	ใน
พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
หมายเหตุ :	ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2544	ได้แก่	สัก	(1,	11,	12,	14,	15,	
17,	18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26)	กุ๊ก	(2)	สะแกแสง	(3,	4,	5,	6,	7,	13)	ทองหลางป่า	(8,	
16)	ตีนนก	(9)	ไผ่รวก	(10,	24)
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 2.2 องค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช 
 ระดับไม้ใหญ่ (Tree) 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดไม้ใหญ่โดยเฉลี่ย	8	ชนิด	โดยทั้งสามแปลง	พบ	8	ชนิด	เท่า
กนั	มค่ีาดชันคีวามหลากชนดิของไม้ใหญ่เฉล่ียเท่ากบั	1.08±0.13	โดยแปลงท่ี	2	มค่ีาดชันคีวามหลาก
ชนิดของไม้ใหญ่มากทีส่ดุ	มีค่าเท่ากบั	1.13	รองลงมาได้แก่	แปลงท่ี	3	และแปลงท่ี	1	มีค่าเท่ากบั	1.05	
และ	0.97	ตามล�าดับ	สังคมพืชบริเวณนี้มีขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยเฉลี่ย	เท่ากับ	12.99±1.73	ตาราง
เมตร/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีขนาดพื้นที่หน้าตัด	มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	14.84	รองลงมาได้แก่	แปลง
ที่	2	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	12.73	และ	11.41	ตารางเมตร/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยัง
มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	เท่ากับ	620±168	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีความหนา
แน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	750	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลง
ที่	2	มีค่าเท่ากับ	680	และ	430	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.8)	
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก		ทองหลางป่า	สะแกนา	กุ๊ก	และ	ยอป่า	มีค่าเท่ากับ	
180.89,	18.19,	15.17,	13.05	และ	12.30	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดสัมพัทธ์สูงสุด	5	
อับดับแรก	ได้แก่	สัก	ประดู่ป่า	ยอป่า	สะแกนา	และ	มะกอก	มีค่าเท่ากับ	63.83,	5.80,	5.65,	4.86	
และ	4.38	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก	
ทองหลางป่า	สะแกแสง	กุ๊ก	และ	ยอป่า	มีค่าเท่ากับ	72.28,	4.89,	4.35,	3.80	และ	2.17	เปอร์เซ็นต์	
ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก	ทองหลางป่า	กุ๊ก	
สะแกแสง	และยอป่า	มีค่า	เท่ากับ	44.78,	8.96,	7.46,	5.97	และ	4.48	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตาราง
ที่	2.9)	

ตารางที่ 2.8	ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไม้ใหญ่ของแปลงปลูกสักปี	2544	สวนป่าแม่จาง

ท่ีมีคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สัก ทองหลางปา สะแกแสง กุก และ ยอปา มีคาเทากับ 
และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 

ลําดับแรก ไดแก สัก ทองหลางปา กุก สะแกแสงและยอปา มีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง 
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 8 8 8 8±0 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 0.97 1.23 1.05 1.08±0.13 
ขนาดพื้นท่ีหนาตัด (ตร.ม./เฮกแตร) 11.41 12.73 14.84 12.99±1.73 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 680 430 750 620±168 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืช แปลงปลูกสัก ป พื้นท่ี
สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
สัก
ทองหลางปา
สะแกแสง
กุก
ยอปา
ประดูปา
มะกอก
ชิงช่ี
สะแกนา
กระถินพิมาน
สีเสียดเทศ
ฉนวน
ตีนนก
ปอเก็ดแรด



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

30

ตารางที่ 2.9	ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	(RD;	%)	ความเด่นสัมพัทธ์	(RDo;%)	ความถี่สัมพัทธ์	(RF;	
%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับไม้ใหญ่	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	
2544	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

 2.3 การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ 
 ระดับลูกไม้ (Sapling) 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดลูกไม้โดยเฉลี่ย	13.00±8.89	ชนิด	 โดยพบลูกไม้ในแปลงที่	
2	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	23	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	10	
และ	6	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เฉลี่ยเท่ากับ	1.30±0.46	โดยแปลงที่	3	
มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.15	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลง
ที่	1	มีค่าเท่ากับ	1.82	และ	0.94	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	
เท่ากับ	7,625±4,687.50	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	2	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มี
ค่าเท่ากับ	12,312.50	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	มีค่าเท่ากับ	7,625	และ	
2,937.50	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.10)		

ท่ีมีคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สัก ทองหลางปา สะแกแสง กุก และ ยอปา มีคาเทากับ 
และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 

ลําดับแรก ไดแก สัก ทองหลางปา กุก สะแกแสงและยอปา มีคา เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ขนาดพื้นท่ีหนาตัด ตร ม เฮกแตร
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
 
 
 
 

ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืช แปลงปลูกสัก ป พื้นท่ี
สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF IVI 
1 สัก 72.28 63.83 44.78 180.89 

2 ทองหลางปา 4.89 4.34 8.96 18.19 

3 สะแกแสง 4.35 4.86 5.97 15.17 

4 กุก 3.80 1.79 7.46 13.05 

5 ยอปา 2.17 5.65 4.48 12.30 

6 ประดูปา 2.17 5.80 2.99 10.96 

7 มะกอก 1.09 4.38 1.49 6.96 

8 ชิงช่ี 1.09 3.82 1.49 6.40 

9 สะแกนา 1.63 0.25 4.48 6.36 

10 กระถินพิมาน 1.63 0.21 4.48 6.32 

11 สีเสียดเทศ 1.63 0.20 4.48 6.31 

12 ฉนวน 0.54 3.55 1.49 5.59 

13 ตีนนก 0.54 1.08 1.49 3.11 

14 ปอเก็ดแรด 0.54 0.07 1.49 2.10 

15 ขางหัวหมู 0.54 0.06 1.49 2.10 

16 หนามคนทา 0.54 0.06 1.49 2.10 

17 แคหางคาง 0.54 0.05 1.49 2.09 

รวม 
 

100 100 100 300 
  
 2.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของ ลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ  รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสะแกนา สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก และปอบิดมีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกนา 
สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก และปอบิดมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก สะแกนา และปอ
บิดมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี 
 

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

ตารางท่ี ความหนาแนนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิด
ไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  

สะแกนา
สะแกแสง
สีเสียดเทศ
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ขางหัวหมู
หนามคนทา
แคหางคาง

รวม 
 

    
 

 2.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนดิ 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของ ลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ  รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสะแกนา สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก และปอบิดมีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกนา 
สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก และปอบิดมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก สะแกนา และปอ
บิดมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี 
 

ตารางท่ี 2.10ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป 2544สวนปาแมจาง 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 6 23 10 13±8.89 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 0.94 1.82 2.15 1.30±0.46 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 7,625 12,312.50 2,937.50 7,625±4,687.50 

 

ตารางท่ี ความหนาแนนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิด
ไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  

สะแกนา
สะแกแสง
สีเสียดเทศ

	 เม่ือประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	 (IVI)	 พบว่า	 ชนิดไม้ท่ี
มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะแกนา	สะแกแสง	สีเสียดเทศ	สัก	และ	ปอบิด		มี
ค่าเท่ากับ	34.43,	33.00,	23.55,	14.95	และ	9.61	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะแกนา	สะแกแสง	สีเสียดเทศ	สัก	และ	ปอบิด	มีค่าเท่ากับ	27.36,	19.87,	
10.42,	5.86	และ	4.56	 เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	
ล�าดับแรก	ได้แก่	สะแกแสง	สีเสียดเทศ	สัก	สะแกนา	และ	ปอบิด	มีค่าเท่ากับ	13.13,	13.13,	9.09,	
7.09	และ	5.05	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.11)

ตารางที่ 2.10	ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไม้ของแปลงปลูกสักปี	2544	สวนป่าแม่จาง

ตารางที่ 2.11 ความหนาแน่นสัมพัทธ์	 (RD;	%)	 	ความถี่สัมพัทธ์	 (RF;	%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	
(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับลูกไม้	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2544	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

ขางหัวหมู
หนามคนทา
แคหางคาง

รวม 
 

    
 

 2.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนดิ 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของ ลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ  รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสะแกนา สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก และปอบิดมีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกนา 
สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก และปอบิดมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกแสง สีเสียดเทศ สัก สะแกนา และปอ
บิดมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี 
 

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

ตารางท่ี ความหนาแนนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิด
ไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 

1 สะแกนา 27.36 7.07 34.43 

2 สะแกแสง 19.87 13.13 33.00 

3 สีเสียดเทศ 10.42 13.13 23.55 

4 สัก 5.86 9.09 14.95 

5 ปอบิด 4.56 5.05 9.61 

6 หนามคนทา 3.26 5.05 8.31 

7 กระถินพิมาน 2.61 4.04 6.65 

8 ยอปา 2.61 4.04 6.65 

9 เส้ียวปา 2.61 3.03 5.64 
 

ตารางท่ี ตอ  

ลําดับ ช่ือ RD RF  

ปรู
ยมหิน
เล็บเหยี่ยว
กุก
ข้ีหนอน
ปอยาบ
ผาเส้ียน
ตะแบกเปลือกบาง
แดง
ทองหลางปา
คอนกลอง
ประดูปา
พฤกษ
มะเกลือ
เสลาเปลือกหนา
กางข้ีมอด
ขางหัวหมู
คอแลน
ตะแบกเลือด
สมกบ

รวม    
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สัก
ปอบิด
หนามคนทา
กระถินพิมาน
ยอปา
เส้ียวปา

 

ตารางท่ี 2.11(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 

10 ปรู 1.95 3.03 4.98 

11 ยมหิน 1.95 3.03 4.98 

12 เล็บเหยี่ยว 1.95 3.03 4.98 

13 กุก 1.63 3.03 4.66 

14 ข้ีหนอน 1.63 3.03 4.66 

15 ปอยาบ 1.63 3.03 4.66 

16 ผาเส้ียน 1.63 3.03 4.66 

17 ตะแบกเปลือกบาง 1.95 1.01 2.96 

18 แดง 0.65 2.02 2.67 

19 ทองหลางปา 0.65 2.02 2.67 

20 คอนกลอง 0.98 1.01 1.99 

21 ประดูปา 0.65 1.01 1.66 

22 พฤกษ 0.65 1.01 1.66 

23 มะเกลือ 0.65 1.01 1.66 

24 เสลาเปลือกหนา 0.65 1.01 1.66 

25 กางข้ีมอด 0.33 1.01 1.34 

26 ขางหัวหมู 0.33 1.01 1.34 

27 คอแลน 0.33 1.01 1.34 

28 ตะแบกเลือด 0.33 1.01 1.34 

29 สมกบ 0.33 1.01 1.34 

รวม  100 100 200 

 ระดับกล้าไม้ (Seedling) และไม้พื้นล่าง แปลงปลูกสัก 2544
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดกล้าไม้โดยเฉลี่ย	9.33±8.02	ชนิด	โดยพบกล้าในแปลงที่	3	
มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	17	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	10	และ	
1	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าในเฉลี่ยเท่ากับ	1.15±1.10	โดยแปลงที่	3	มีค่า
ดัชนีความหลากชนิดของกล้าในมากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.19	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	
มีค่าเท่ากับ	1.27	และ	0	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	เท่ากับ	

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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ตารางที ่2.12		ลักษณะสังคมพชืเชิงปรมิาณในระดบักล้าไม้ของแปลงปลูกสักปี	2544	สวนป่าแม่จาง

ตารางที่ 2.13 ความหนาแน่นสัมพัทธ์	 (RD;	%)	 	ความถี่สัมพัทธ์	 (RF;	%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	
(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับกล้าไม้	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2544	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

ระดับกลาไม Seedling) และไมพื้นลางแปลงปลูกสัก  
 

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาใน แปลงท่ี มากท่ีสุด
มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด ตามลําดับ 
มีคาดัชนีความหลากชนิดของกลาในเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลา
ในมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตามลําดับ 
นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย  เทากับ ตน เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก สะแกนา สะแกแสง มะลิดิน ปอบิด และเส้ียวปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแก
นา สะแกแสง มะลิดิน พลูลาย และปอบิด มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกนา  สะแกแสง มะลิดิน ปอ
บิด และเส้ียวปา มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี 

ตารางท่ี 2 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 1 10 17 9.33±8.02 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 0 1.27 2.19 1.15±1.10 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 80,000 117,000 164,000 120,333.30±42,099.09 

 

ตารางท่ี ความหนาแนนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิด
ไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
สะแกนา
สะแกแสง
มะลิดิน
ปอบิด
เส้ียวปา
กลอย
เสลาเปลือกหนา

ระดับกลาไม Seedling) และไมพื้นลางแปลงปลูกสัก  
 

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาใน แปลงท่ี มากท่ีสุด
มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด ตามลําดับ 
มีคาดัชนีความหลากชนิดของกลาในเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลา
ในมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตามลําดับ 
นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย  เทากับ ตน เฮกแตร โดย
แปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก สะแกนา สะแกแสง มะลิดิน ปอบิด และเส้ียวปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแก
นา สะแกแสง มะลิดิน พลูลาย และปอบิด มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะแกนา  สะแกแสง มะลิดิน ปอ
บิด และเส้ียวปา มีคา เทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี 

ตารางท่ี 2 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

ตารางท่ี ความหนาแนนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิด
ไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 สะแกนา 45.95 20.59 66.54 

2 สะแกแสง 13.27 14.71 27.97 

3 มะลิดิน 8.09 8.82 16.91 

4 ปอบิด 3.24 7.35 10.59 

5 เส้ียวปา 3.24 5.88 9.12 

6 กลอย 1.94 5.88 7.82 

7 เสลาเปลือกหนา 3.24 4.41 7.65 

120,333.30±42,099.09	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	
มีค่าเท่ากับ	164,000	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	117,000	
และ	80,000	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.12)		
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะแกนา	สะแกแสง	มะลิดิน	ปอบิด	และเสี้ยวป่า	มี
ค่าเท่ากับ	66.54,	27.97,	16.91,	10.59	และ	9.12	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะแกนา	สะแกแสง	มะลิดิน	พลูลาย	และ	ปอบิด		มีค่าเท่ากับ	45.95,	
13.27,	8.09,	4.85	และ	3.24	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	
5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะแกนา		สะแกแสง	มะลิดิน	ปอบิด		และ	เสี้ยวป่า	มีค่า	เท่ากับ	20.59,	14.71,	
8.82,	7.35	และ	5.88	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.13)		

8 พลูลาย 4.85 1.47 6.32 

9 ประดูปา 0.97 4.41 5.38 

ตารางท่ี 2.13(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
เอื้องพราว
กุก
ปอยาบ
สีเสียดเทศ
หนามคนทา
ทองหลางปา
มะเกลือ
ข้ีหนอน
ถ่ัวผี
มันเสา
ยมหิน
ปออีเกง
เพกา

รวม     

 แปลงปลูกสัก ป  
 การศึกษานี้ไดเลือกแปลง เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุนอย โดยสวนปาแหงนี้มีการจัดการโดยให
มีการแตกหนอ  จากตอเกาหลังจากมีการทําไมออกในป พ ศ จากการสํารวจพบพันธุไมใน
พื้นท่ีสวนปาแหงนี้ ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ  พบพืชในวงศ มากท่ีสุด รองลงมาไดแก วงศ 

และ ตามลําดับ แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไม
พุม  ชนิด ไมลมลุก ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด และพบการใชประโยชนเปน พืชอาหาร 
ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด และพืชใชสอย  ชนิดซึ่งมีลักษณะโครงสรางสังคมพืชและองคประกอบชนิดพันธุ
พืช ดังนี้

 3.1 โครงสรางทางดานต้ัง 
 สังคมพืชแปลงปลูกสักป บริเวณนี้สามารถแบงช้ันเรือนยอดไดเปน  ช้ัน ไดแก เรือนยอดช้ัน
บนสูงประมาณ เมตร ไมท่ีสําคัญในช้ันเรือนยอดนีไ้ดแก สัก แดง และ มะกอก  เปนตน สวนเรือนยอดช้ัน
ลาง หรือ ระดับช้ันไมพุมสูงนอยกวา  เมตร มีไมปรากฏอยูปริมาณนอยและกระจายตัวอยูหางๆ สวนใหญ
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พลูลาย
ประดูปา

ตารางท่ี 2.13(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
10 เอื้องพราว 1.62 2.94 4.56 

11 กุก 1.29 2.94 4.24 

12 ปอยาบ 1.29 2.94 4.24 

13 สีเสียดเทศ 1.29 2.94 4.24 

14 หนามคนทา 0.65 2.94 3.59 

15 ทองหลางปา 1.94 1.47 3.41 

16 มะเกลือ 1.94 1.47 3.41 

17 ข้ีหนอน 0.97 1.47 2.44 

18 ถ่ัวผี 0.97 1.47 2.44 

19 มันเสา 0.97 1.47 2.44 

20 ยมหิน 0.97 1.47 2.44 

21 ปออีเกง 0.65 1.47 2.12 

22 เพกา 0.65 1.47 2.12 

รวม  100 100 200 
 

 แปลงปลูกสัก ป  
 การศึกษานี้ไดเลือกแปลง เปนตัวแทนสวนปาท่ีมีอายุนอย โดยสวนปาแหงนี้มีการจัดการโดยให
มีการแตกหนอ  จากตอเกาหลังจากมีการทําไมออกในป พ ศ จากการสํารวจพบพันธุไมใน
พื้นท่ีสวนปาแหงนี้ ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ  พบพืชในวงศ มากท่ีสุด รองลงมาไดแก วงศ 

และ ตามลําดับ แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไม
พุม  ชนิด ไมลมลุก ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด และพบการใชประโยชนเปน พืชอาหาร 
ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด และพืชใชสอย  ชนิดซึ่งมีลักษณะโครงสรางสังคมพืชและองคประกอบชนิดพันธุ
พืช ดังนี้

 3.1 โครงสรางทางดานต้ัง 
 สังคมพืชแปลงปลูกสักป บริเวณนี้สามารถแบงช้ันเรือนยอดไดเปน  ช้ัน ไดแก เรือนยอดช้ัน
บนสูงประมาณ เมตร ไมท่ีสําคัญในช้ันเรือนยอดนีไ้ดแก สัก แดง และ มะกอก  เปนตน สวนเรือนยอดช้ัน
ลาง หรือ ระดับช้ันไมพุมสูงนอยกวา  เมตร มีไมปรากฏอยูปริมาณนอยและกระจายตัวอยูหางๆ สวนใหญ

3. แปลงปลูกสัก ปี 2554
	 การศึกษานี้ได้เลือกแปลง	 2554	 เป็นตัวแทนสวนป่าที่มีอายุน้อย	 โดยสวนป่าแห่งนี้มีการ
จัดการโดยให้มกีารแตกหน่อ	(coppice)	จากตอเก่าหลงัจากมกีารท�าไม้ออกในปี	พ.ศ.	2554	จากการ
ส�ารวจพบพันธุ์ไม้ในพื้นที่สวนป่าแห่งนี้ทั้งสิ้น	45	ชนิด	43	สกุล	24	วงศ์	พบพืชในวงศ์	FABACEAE	
มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	วงศ์	MALVACEAE		RUBIACEAE	APOCYNACEAE	และ	ANNONACEAE	
ตามล�าดับ	แบ่งเป็น	ไม้ยืนต้น	24	ชนิด	ไม้พุ่ม	10	ชนิด	ไม้ล้มลุก	3	ชนิด	ไม้เถา	5	ชนิด	และอื่นๆ	อีก	
2	ชนิด	และพบการใช้ประโยชน์เป็น	พืชอาหาร	6	ชนิด	พืชสมุนไพร	15	ชนิด	และพืชใช้สอย	8	ชนิด	
ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและองค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช	ดังนี้	

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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 3.1 โครงสร้างทางด้านตั้ง
	 สังคมพืชแปลงปลูกสักปี	2554	บริเวณนี้สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น	2	ชั้น	ได้แก่	เรือน
ยอดชั้นบนสูงประมาณ	8-18	เมตร	ไม้ที่ส�าคัญในชั้นเรือนยอดนี้	ได้แก่	สัก	แดง	และ	มะกอก	เป็นต้น	
ส่วนเรอืนยอดช้ันล่าง	หรอื	ระดบัช้ันไม้พุ่มสูงน้อยกว่า	8	เมตร	มีไม้ปรากฏอยูป่ริมาณน้อยและกระจาย
ตวัอยูห่่างๆ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไม้หนุม่ของชนดิไม้เด่นในเรือนยอดชัน้บน	นอกจากนัน้ยงัมี	ไผ่รวก	
(Thyrsostachys siamensis)	 ขึ้นแทรกอยู่ตามหมู่ไม้เป็นกอๆ	 ตามช่องว่างระหว่างเรือนยอดของ
พรรณไม้เด่นในเรอืนยอดชัน้บน	และยงัพบว่าสงัคมพชืบรเิวณนีมี้การปกคลมุของเรอืนยอดประมาณ	
35.20	เปอร์เซ็นต์	(ภาพที่	2.7)			

ภาพที่ 2.7 โครงสร้างทางด้านตั้งและการปกคลุมเรือนยอดของสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2554	ใน
พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
หมายเหตุ  ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2554	ได้แก่	แดง	(1,17)	สัก	(2,	3,	4,	
5,	6,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16)	มะกอก	(7)
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 3.2 องค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช 
 ระดับไม้ใหญ่ (Tree) 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดไม้ใหญ่โดยเฉลี่ย	3±1	ชนิด	โดยพบไม้ใหญ่ในแปลงที่	2	มาก
ที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	4	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	3	และ	2	
ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ	0.28±0.18	โดยแปลงที่	2	มีค่า
ดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	0.48	รองลงมา	ได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	
1	มีค่าเท่ากับ	0.23	และ	0.12	ตามล�าดับ	สังคมพืชบริเวณนี้มีขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยเฉลี่ย	เท่ากับ	
7.39±2.84	ตารางเมตร/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีขนาดพื้นที่หน้าตัด	มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	10.30	
รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	2	มีค่าเท่ากับ	7.24	และ	4.63	ตารางเมตร/เฮกแตร์	ตาม
ล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	เท่ากับ	376.67±35.12	ต้น/เฮกแตร์	
โดยแปลงที่	3	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	410	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมา
ได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	2	มีค่าเท่ากับ	380	และ	340	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.14)	
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก		มะกอก	แดง	ปออีเก้ง	และ	สีเสียดเทศ	มีค่าเท่ากับ	
262.46,	15.95,	8.55,	7.41	และ	5.64	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดสัมพัทธ์สูงสุด	5	อับ
ดับแรก	ได้แก่	สัก		มะกอก	แดง	ปออีเก้ง	และ	สีเสียดเทศ	มีค่าเท่ากับ	81.17,	8.47,	4.80,	3.66	
และ	1.90	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก		
มะกอก	แดง	ปออีเก้ง	และ	สีเสียดเทศ	มีค่าเท่ากับ	95.58,	1.77,	0.88,	0.88	และ	0.88	เปอร์เซ็นต์	
ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สัก		มะกอก	แดง	ปอ
อีเก้ง	และ	สีเสียดเทศ	มีค่าเท่ากับ	83.71,	5.71,	5.86,	2.86	และ	2.86	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตาราง
ที่	2.15)	

ตารางที ่2.14	ลักษณะสงัคมพืชเชิงปรมิาณในระดบัไม้ใหญ่ของแปลงปลูกสักปี	2554	สวนป่าแม่จาง

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสัก  มะกอก แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัด สัมพัทธ สูงสุด  อับดับแรก ไดแก สัก  มะกอก 
แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับชนิดไมท่ีมี
คาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สัก  มะกอก แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ 

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 
ลําดับแรก ไดแก สัก  มะกอก แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี
 

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 2 4 3 3±1 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 0.12 0.48 0.23 0.28±0.18 
ขนาดพื้นท่ีหนาตัด (ตร.ม./เฮกแตร) 7.24 4.63 10.30 7.39±2.84 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 380 340 410 376.67±35.12 

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืช แปลงปลูกสัก ป พื้นท่ี
สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
สัก
มะกอก
แดง
ปออีเกง
สีเสียดเทศ

รวม     
 
  3.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ  ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี  และแปลงท่ี  มีจํานวนเทากับ และ ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
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ตารางที่ 2.15 ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	(RD;	%)	ความเด่นสัมพัทธ์	(RDo;%)	ความถี่สัมพัทธ์	(RF;	
%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับไม้ใหญ่	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	
2554	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

 3.3 การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ
 ระดับลูกไม้ (Sapling) 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดลูกไม้โดยเฉลี่ย	11.67±6.51	ชนิด	โดยพบลูกไม้ในแปลงที่	
2	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	18	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	มีจ�านวนเท่ากับ	12	
และ	5	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เฉลี่ยเท่ากับ	1.69±0.58	โดยแปลงที่	2	
มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.35	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลง
ที่	1	มีค่าเท่ากับ	1.40	และ	1.31	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	
เท่ากบั	5,041.68±2,697.55	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที	่2	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสงัคมมากทีส่ดุ	
มีค่าเท่ากับ	7,125.00	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	มีค่าเท่ากับ	6,000	และ	
2,000	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.16)
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สีเสียดเทศ	สัก	ปอบิด		ขว้าว	และ	ทองหลางป่า	มีค่า
เท่ากับ	63.32,	30.87,	22.44,	8.07	และ	6.98	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	
5	ล�าดับแรก	 ได้แก่	สีเสียดเทศ	สัก	ปอบิด	 	ขว้าว	และ	ทองหลางป่า	มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	
เท่ากับ	40.50,	12.40,	11.57,	3.72	และ	3.72	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่า
ความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สีเสียดเทศ	สัก	ปอบิด		ขว้าว	และ	ทองหลางป่า	มีค่าเท่ากับ	
22.83,	18.48,	10.87,	4.35	และ	3.26	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.17)

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสัก  มะกอก แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัด สัมพัทธ สูงสุด  อับดับแรก ไดแก สัก  มะกอก 
แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับชนิดไมท่ีมี
คาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สัก  มะกอก แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ 

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 
ลําดับแรก ไดแก สัก  มะกอก แดง ปออีเกง และสีเสียดเทศ มีคาเทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี
 

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ขนาดพื้นท่ีหนาตัด ตร ม เฮกแตร
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืช แปลงปลูกสัก ป พื้นท่ี
สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF IVI 
1 สัก 95.58 81.17 85.71 262.46 

2 มะกอก 1.77 8.47 5.71 15.95 

3 แดง 0.88 4.80 2.86 8.55 

4 ปออีเกง 0.88 3.66 2.86 7.41 

5 สีเสียดเทศ 0.88 1.90 2.86 5.64 

รวม 100 100 100 300 
 
  3.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มาก
ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ  ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี  และแปลงท่ี  มีจํานวนเทากับ และ ชนดิ 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของลูกไมเฉล่ียเทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิด
ของลูกไมมากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
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ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสีเสียดเทศ สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ 
สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาความหนาแนนสัมพัทธ เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ สัก ปอบิด 
ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 สีเสียดเทศ 40.50 22.83 63.32 

2 สัก 12.40 18.48 30.87 

3 ปอบิด 11.57 10.87 22.44 

4 ขวาว 3.72 4.35 8.07 

 
ตารางท่ี ตอ
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ทองหลางปา
โมกมัน
ขางหัวหมู
ต้ิวขน

ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสีเสียดเทศ สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ 
สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาความหนาแนนสัมพัทธ เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ สัก ปอบิด 
ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
สีเสียดเทศ
สัก
ปอบิด

4 ขวาว 3.72 4.35 8.07 

 
ตารางท่ี ตอ
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ทองหลางปา
โมกมัน
ขางหัวหมู
ต้ิวขน

ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสีเสียดเทศ สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ 
สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาความหนาแนนสัมพัทธ เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ สัก ปอบิด 
ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
สีเสียดเทศ
สัก
ปอบิด
ขวาว

 
ตารางท่ี ตอ
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
5 ทองหลางปา 3.72 3.26 6.98 

6 โมกมัน 3.31 3.26 6.57 

7 ขางหัวหมู 2.89 3.26 6.15 

8 ต้ิวขน 2.89 3.26 6.15 

ตารางที่ 2.16 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไม้ของแปลงปลูกสักปี	2554	สวนป่าแม่จาง

ตารางที่ 2.17	ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	 (RD;%)	ความถี่สัมพัทธ์	 (RF;	%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	
(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับลูกไม้	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2554	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสีเสียดเทศ สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ 
สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาความหนาแนนสัมพัทธ เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ สัก ปอบิด 
ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉล่ีย±SD 

จํานวนชนิด 12 18 5 11.67±6.51 

ดัชนีความหลากหลาย (H') 1.31 2.35 1.40 1.69±0.58 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 6,000 7,125.00 2,000 5,041.68±2,697.55 

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
สีเสียดเทศ
สัก
ปอบิด
ขวาว

 
ตารางท่ี ตอ
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ทองหลางปา
โมกมัน
ขางหัวหมู
ต้ิวขน

9 ผาเส้ียน 2.48 3.26 5.74 

10 สกุณี 1.24 3.26 4.50 

11 กะไดลิง 1.65 2.17 3.83 

12 ขะเจาะ 1.65 2.17 3.83 

13 แดง 1.65 2.17 3.83 

14 ปรู 1.65 2.17 3.83 

15 ข้ีหนอน 1.24 2.17 3.41 

16 สะทอน 0.83 2.17 3.00 

17 เล็บเหยี่ยว 1.24 1.09 2.33 

18 เส้ียวปา 1.24 1.09 2.33 

เส้ียวสม
แสมสาร
กระเจียน
เปลาหลวง
เมาไขปลา
โมกหลวง
ยมหิน
เสลาเปลือกหนา

รวม     
 
 
 

ระดับกลาไม  และไมพื้นลาง 
จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาไมใน แปลงท่ี มาก

ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ  ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลาไมเฉล่ีย โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ
กลาไม มากท่ีสุด  มีคาเทากับ  รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮก
แตรโดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมา
ไดแก แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 
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ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร
โดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก 
แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสีเสียดเทศ สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ 
สัก ปอบิด ขวาว และทองหลางปา มีคาความหนาแนนสัมพัทธ เทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สีเสียดเทศ สัก ปอบิด 
ขวาว และทองหลางปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม แปลงสํารวจ 
แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉล่ีย

จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
สีเสียดเทศ
สัก
ปอบิด
ขวาว

 
ตารางท่ี 2.17(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
ทองหลางปา 3.72 3.26 6.98 

โมกมัน
ขางหัวหมู
ต้ิวขน

 ระดับกล้าไม้ (Seedling) และไม้พื้นล่าง 
 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดกล้าไม้โดยเฉลี่ย	18.33±9.45	ชนิด	โดยพบกล้าไม้ในแปลง
ที่	3	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	17	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	
14	และ	9	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้เฉลี่ย	1.71±0.53	โดยแปลงที่	2	มี
ค่าดัชนีความหลากชนิดของกล้าไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.32	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลง
ที่	1	มีค่าเท่ากับ	1.43	และ	1.38	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	
เท่ากับ	 112,333.30±74,540.82	 ต้น/เฮกแตร์	 โดยแปลงที่	 3	 มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคม
มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	196,000	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	2	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	
73,000	และ	53,000	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.18)
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดกล้าไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	 (IVI)	 พบว่า	 ชนิด
ไม้ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	ถั่วผี		สะท้อน	ติ้วขน	ปอบิด	และ	เม่าไข่ปลา	มี
ค่าเท่ากับ	63.78,	18.42,	17.40,	9.76	และ	7.41	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	ถั่วผี	ติ้วขน	สะท้อน	มะลิดิน	และ	พลูลาย	มีค่าเท่ากับ	49.26,	7.72,	5.51,	
4.04	และ	3.68	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	
ได้แก่	ถั่วผี		สะท้อน	ติ้วขน	ปอบิด	และ	เม่าไข่ปลา	มีค่าเท่ากับ	14.52,	12.90,	9.68,	6.45	และ	4.84	
เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.19)

ผาเส้ียน
สกุณี
กะไดลิง
ขะเจาะ
แดง
ปรู
ข้ีหนอน
สะทอน
เล็บเหยี่ยว
เส้ียวปา

19 เส้ียวสม 0.83 1.09 1.91 

20 แสมสาร 0.83 1.09 1.91 

21 กระเจียน 0.41 1.09 1.50 

22 เปลาหลวง 0.41 1.09 1.50 

23 เมาไขปลา 0.41 1.09 1.50 

24 โมกหลวง 0.41 1.09 1.50 

25 ยมหิน 0.41 1.09 1.50 

26 เสลาเปลือกหนา 0.41 1.09 1.50 

รวม  100 100 200 
 
 
 

ระดับกลาไม  และไมพื้นลาง 
จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาไมใน แปลงท่ี มาก

ท่ีสุด มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ  ชนิด 
ตามลําดับ มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลาไมเฉล่ีย โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ
กลาไม มากท่ีสุด  มีคาเทากับ  รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ 
ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮก
แตรโดยแปลงท่ี มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมา
ไดแก แปลงท่ี  และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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ตารางที่ 2.18 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกล้าไม้ของแปลงปลูกสักปี	2554	สวนป่าแม่จาง

ตารางที่ 2.19 ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	 (RD;%)	ความถี่สัมพัทธ์	 (RF;	%)	และ	ดัชนีความส�าคัญ	
(IVI)	ของชนิดไม้ในระดับกล้าไม้	ที่ส�ารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก	ปี	2554	พื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี 
ต้ิวขนสะทอน มะลิดิน และพลูลายมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉลี่ย±SD 
จํานวนชนิด 9 14 17 18.33±9.45 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 1.38 2.32 1.43 1.71±0.53 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 53,000 73,000 196,000 112,333.30±74,540.82 

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ถ่ัวผี
สะทอน
ต้ิวขน
ปอบิด
เมาไขปลา

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
มะลิดิน
หนามนึ้ง
สัก
พลูลาย
เส้ียวปา
ยมหิน
สกุณี

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี 
ต้ิวขนสะทอน มะลิดิน และพลูลายมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป 2554พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 ถ่ัวผี 49.26 14.52 63.78 

2 สะทอน 5.51 12.90 18.42 

3 ต้ิวขน 7.72 9.68 17.40 

4 ปอบิด 3.31 6.45 9.76 

5 เมาไขปลา 2.57 4.84 7.41 

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
มะลิดิน
หนามนึ้ง
สัก
พลูลาย
เส้ียวปา
ยมหิน
สกุณี

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี 
ต้ิวขนสะทอน มะลิดิน และพลูลายมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
ถ่ัวผี
สะทอน
ต้ิวขน
ปอบิด
เมาไขปลา

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
มะลิดิน
หนามนึ้ง
สัก
พลูลาย
เส้ียวปา
ยมหิน
สกุณี

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี 
ต้ิวขนสะทอน มะลิดิน และพลูลายมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ถ่ัวผี
สะทอน
ต้ิวขน
ปอบิด
เมาไขปลา

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
6 มะลิดิน 4.04 3.23 7.27 

7 หนามนึ้ง 2.57 3.23 5.80 

8 สัก 2.21 3.23 5.43 

9 พลูลาย 3.68 1.61 5.29 

10 เส้ียวปา 1.84 3.23 5.06 

11 ยมหิน 1.47 3.23 4.70 

12 สกุณี 1.47 3.23 4.70 

13 โมกมัน 1.10 3.23 4.33 

14 เถาตดหมา 1.84 1.61 3.45 

15 เถากันปด 1.10 1.61 2.72 

16 ทองหลางปา 1.10 1.61 2.72 

17 ปอยาบ 1.10 1.61 2.72 

สะแกนา 
สมกบ
เก็ดแดง
ข้ีหนอน
เครือไสตัน
งิ้วปา
แดง
กะตังใบ
ปอเรียง
มะคังแดง
มันนก
สีเสียดเทศ
เอื้องพราว

รวม     

 ปาธรรมชาติ 
 สวนปา แมจาง พื้นท่ีด้ังเดิมสวนใหญมีลักษณะ เปนปา เบญจพรรณ  ซึ่งภายหลังถูกแปรสภาพไปเปน
พื้นท่ีสําหรับปลูกสรางสวนปา อยางไรก็ตามในการจัดการพื้นท่ีสวนปาแมจาง ไดจัดการให คงเหลือปาด้ังเดิมไว
เปนพื้นท่ีปาอนุรักษ จากการสํารวจพบพันธุไมในพื้นท่ีแหงนี้ ท้ังส้ิน ชนิด สกุล วงศ  พบพืชในวงศ 

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก วงศ และ
ตามลําดับ แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนิด
และพบการใชประโยชนไดเปน พืชอาหาร  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย ชนิดซึ่งมีลักษณะ
โครงสรางสังคมพืชและองคประกอบชนิดพันธุพืช ดังนี้

 โครงสรางทางดานต้ัง 
 สังคมพืชปาธรรมชาติ บริเวณนี้สามารถแบงช้ันเรือนยอดไดเปน  ช้ัน ภาพท่ี ไดแก เรือนยอด
ช้ันบนสูงประมาณ เมตร ไมท่ีสําคัญในช้ันเรือนยอดนี้ ไดแก ประดู ปา สัก สะแกแสง ปอ เจียน และ 
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4. ป่าธรรมชาติ
	 สวนป่าแม่จาง	พื้นที่ดั้งเดิมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ	ซึ่งภายหลังถูกแปรสภาพ
ไปเป็นพื้นท่ีส�าหรับปลูกสร้างสวนป่า	 อย่างไรก็ตามในการจัดการพื้นท่ีสวนป่าแม่จาง	 ได้จัดการให้
คงเหลือป่าดั้งเดิมไว้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์	จากการส�ารวจพบพันธุ์ไม้ในพื้นที่แห่งนี้ทั้งสิ้น	68	ชนิด	54	
สกุล	30	วงศ์	พบพืชในวงศ์	FABACEAE	มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	วงศ์	MALVACEAE	RUBIACEAE	
COMBRETACEAE	และ	LAMIACEAE	ตามล�าดับ	แบ่งเป็น	ไม้ยืนต้น	39	ชนิด	ไม้พุ่ม	11	ชนิด	ไม้
ล้มลุก	4	ชนิด	ไม้เถา	8	ชนิด	และอื่นๆ	อีก	2	ชนิด	และพบการใช้ประโยชน์ได้เป็น	พืชอาหาร	13	
ชนิด	พืชสมุนไพร	34	ชนิด	พืชใช้สอย	19	ชนิด	ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างสังคมพืชและองค์ประกอบ
ชนิดพันธุ์พืช	ดังนี้

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี 
ต้ิวขนสะทอน มะลิดิน และพลูลายมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป 2554พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
ถ่ัวผี
สะทอน
ต้ิวขน
ปอบิด
เมาไขปลา

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RF  
มะลิดิน
หนามนึ้ง
สัก
พลูลาย
เส้ียวปา
ยมหิน
สกุณี

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี 
ต้ิวขนสะทอน มะลิดิน และพลูลายมีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ถ่ัวผี  สะทอน ต้ิวขน ปอบิด และเมาไขปลา
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปลูกสักป สวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปลูกสัก ป พื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ถ่ัวผี
สะทอน
ต้ิวขน
ปอบิด
เมาไขปลา

 
ตารางท่ี 2.19(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
มะลิดิน
หนามนึ้ง
สัก
พลูลาย
เส้ียวปา
ยมหิน
สกุณี

โมกมัน
เถาตดหมา
เถากันปด
ทองหลางปา
ปอยาบ

18 สะแกนา 1.10 1.61 2.72 

19 สมกบ 1.10 1.61 2.72 

20 เก็ดแดง 0.74 1.61 2.35 

21 ข้ีหนอน 0.74 1.61 2.35 

22 เครือไสตัน 0.74 1.61 2.35 

23 งิ้วปา 0.74 1.61 2.35 

24 แดง 0.74 1.61 2.35 

25 กะตังใบ 0.37 1.61 1.98 

26 ปอเรียง 0.37 1.61 1.98 

27 มะคังแดง 0.37 1.61 1.98 

28 มันนก 0.37 1.61 1.98 

29 สีเสียดเทศ 0.37 1.61 1.98 

30 เอื้องพราว 0.37 1.61 1.98 

รวม  100 100 200 
 

 ปาธรรมชาติ 
 สวนปา แมจาง พื้นท่ีด้ังเดิมสวนใหญมีลักษณะ เปนปา เบญจพรรณ  ซึ่งภายหลังถูกแปรสภาพไปเปน
พื้นท่ีสําหรับปลูกสรางสวนปา อยางไรก็ตามในการจัดการพื้นท่ีสวนปาแมจาง ไดจัดการให คงเหลือปาด้ังเดิมไว
เปนพื้นท่ีปาอนุรักษ จากการสํารวจพบพันธุไมในพื้นท่ีแหงนี้ ท้ังส้ิน ชนิด สกุล วงศ  พบพชืในวงศ 

มากท่ีสุด รองลงมาไดแก วงศ และ
ตามลําดับ แบงเปน ไมยืนตน  ชนิด ไมพุม  ชนิด ไมลมลุก  ชนิด ไมเถา ชนิด และอื่นๆ อีก ชนดิ
และพบการใชประโยชนไดเปน พืชอาหาร  ชนิดพืชสมุนไพร  ชนิด พืชใชสอย ชนิดซึ่งมีลักษณะ
โครงสรางสังคมพืชและองคประกอบชนิดพันธุพืช ดังนี้

 โครงสรางทางดานต้ัง 
 สังคมพืชปาธรรมชาติ บริเวณนี้สามารถแบงช้ันเรือนยอดไดเปน  ช้ัน ภาพท่ี ไดแก เรือนยอด
ช้ันบนสูงประมาณ เมตร ไมท่ีสําคัญในช้ันเรือนยอดนี้ ไดแก ประดู ปา สัก สะแกแสง ปอ เจียน และ 

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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 4.1 โครงสร้างทางด้านตั้ง
	 สังคมพืชป่าธรรมชาติ	บริเวณนี้สามารถแบ่งชั้นเรือนยอดได้เป็น	3	ชั้น	 (ภาพที่	 2.8)	 ได้แก่	
เรือนยอดชั้นบนสูงประมาณ	14-18.5	เมตร	ไม้ที่ส�าคัญในชั้นเรือนยอดนี้	ได้แก่	ประดู่ป่า	สัก	สะแก
แสง	ปอเจียน	และ	สกุณี	เป็นต้น	เรือนยอดชั้นรองสูงประมาณ	8-13	เมตร	พันธุ์ไม้เด่นในชั้นเรือน
ยอดนี้มีการขึ้นปะปนกันระหว่างชนิดไม้ในเรือนยอดช้ันบนและพรรณไม้ที่ส�าคัญชนิดอื่นอีก	 ได้แก	่
ขางหัวหมู	โมกมัน	และ	ค้อนกลอง		เป็นต้น	ส่วนเรือนยอดชั้นล่าง	หรือ	ระดับชั้นไม้พุ่มสูงน้อยกว่า	
8	เมตร	มีไม้ปรากฏอยู่ปริมาณน้อยและกระจายตัวอยู่ห่างๆ	ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกไม้ของชนิดไม้
เด่นในเรอืนยอดชัน้บนและเรอืนยอดชัน้รองขึน้ปะปนกนั	และมไีม้ชนดิอืน่ขึน้ปะปนอกี	ได้แก่	เกด็ด�า	
และ	 ปอเรียง	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นยังพบว่าสังคมพืชบริเวณนี้มีการปกคลุมของเรือนยอดประมาณ	
79.2	เปอร์เซ็นต์	(ภาพที่	2.8)

ภาพที่ 2.8	โครงสร้างทางด้านตั้งและการปกคลุมเรือนยอดของสังคมพืชแปลงป่าธรรมชาติ	ในพื้นที่
สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
หมายเหตุ :	ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปรากฏในสังคมพืชแปลงป่าธรรมชาติ	ได้แก่	กางขี้มอด	(1,	2,	41)	เก็ดด�า	
(3,	4,	5,	6)	ประดู่ป่า	(7,	9,	11,	13,	21)	สะแกแสง	(8,	10,	38,	39,	40)	หนามนึ้ง	(14)	สกุณี	(12)	
สัก	(15,	22,	23,	25,	44)	ปอเรียง	(17)	คูน	(16)	ติ้วขน	(18,	19)	ตะแบกเลือด	(20)	ปอเจี๋ยน	(26,	
28,	34,	35,	36,	37)	เครือแมด	(27)	ตีนนก	(29)	แดง	(30)	และ	กระพี้จั่น	(31,	32,	33)
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 4.2 องค์ประกอบชนิดพันธุ์พืช 
 ระดับไม้ใหญ่ (Tree) 
 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดไม้ใหญ่โดยเฉลี่ย	23.67±4.73	ชนิด	โดยพบไม้ใหญ่ในแปลง
ที่	1	มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	29	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	2	มีจ�านวนเท่ากับ	
22	และ	20	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่เฉลี่ยเท่ากับ	2.54±0.73	โดยแปลง
ที่	1	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของไม้ใหญ่มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	3.11	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และ
แปลงที่	2	มีค่าเท่ากับ	2.79	และ	1.72	ตามล�าดับ	สังคมพืชบริเวณนี้มีขนาดพื้นที่หน้าตัดโดยเฉลี่ย	
เท่ากับ	19.05±4.81	ตารางเมตร/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีขนาดพื้นที่หน้าตัด	มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	
24.21	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	2	มีค่าเท่ากับ	18.25	และ	14.69	ตารางเมตร/เฮกแตร์	
ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	เท่ากับ	893.33±205.02		ต้น/
เฮกแตร์	โดยแปลงที่	2	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	1,100	ต้น/เฮกแตร์	
รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	มีค่าเท่ากับ	890	และ	690	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตาราง
ที่	2.20)	
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะท้อน	กุ๊ก	ประดู่ป่า	สะแกแสง	และ	กระพี้จั่น	มีค่า
เท่ากับ	42.48,	23.85,	19.45,	16.89	และ	12.82	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดสัมพัทธ์
สูงสุด	5	อับดับแรก	ได้แก่	สะท้อน	กุ๊ก	ประดู่ป่า	ฉนวน	และ	ขี้หนอน	มีค่าเท่ากับ	10.91,	9.82,	8.35,	
6.09	และ	5.72	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	
สะท้อน	กุ๊ก	สะแกแสง	ประดู่ป่า	และ	กระพี้จั่น		มีค่าเท่ากับ	24.63,	7.09,	5.60,	4.85	และ	4.48	
เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	สะท้อน	
กุ๊ก	ประดู่ป่า	สะแกแสง	และ	แดง		มีค่าเท่ากับ	6.94,	6.94,	6.25,	6.25	และ	4.17	เปอร์เซ็นต์	ตาม
ล�าดับ	(ตารางที่	2.21)	

ตารางที่ 2.20	ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไม้ใหญ่ของแปลงป่าธรรมชาติ	สวนป่าแม่จาง

เทากับ ตน เฮกแตรรองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตร
ตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสะทอนกุก ประดูปาสะแกแสง และกระพี้จ่ัน  มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัดสัมพัทธ สูงสุด  อับดับแรก ไดแก สะทอนกุก 
ประดูปาฉนวน และข้ีหนอน มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับชนิดไมท่ีมี
คาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะทอนกุก สะแกแสง ประดูปา และกระพี้จ่ัน  มีคาเทากับ 

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 
ลําดับแรก ไดแก สะทอนกุก ประดูปา สะแกแสง และแดง  มีคาเทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี
 

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปาธรรมชาติสวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉลี่ย±SD 
จํานวนชนิด 29 20 22 23.67±4.73 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 3.11 1.72 2.79 2.54±0.73 
พื้นท่ีหนาตัดรวม (ตร.ม./เฮกแตร) 18.25 14.69 24.21 19.05±4.81 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 890 1,100 690 893.33±205.02 

 

ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปาธรรมชาติ พื้นท่ีสวนปา
แมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
สะทอน
กุก
ประดูปา
สะแกแสง
กระพี้จ่ัน
สัก
ยมหิน
งิ้วปา
แดง
ฉนวน
กางข้ีมอด
ยอปา
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ตารางที่ 2.21 ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์	(RD;	%)	ความเด่นสัมพัทธ์	(RDo;	%)	ความถี่สัมพัทธ์	(RF;	
%)	และ	ดชันคีวามส�าคัญ	(IVI)	ของชนดิไม้ในระดบัไม้ใหญ่	ทีส่�ารวจพบในสงัคมพืชแปลงป่าธรรมชาติ	
พื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

เทากับ ตน เฮกแตรรองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตน เฮกแตร
ตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแกสะทอนกุก ประดูปาสะแกแสง และกระพี้จ่ัน  มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีขนาดพื้นท่ีหนาตัดสัมพัทธ สูงสุด  อับดับแรก ไดแก สะทอนกุก 
ประดูปาฉนวน และข้ีหนอน มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต ตามลําดับชนิดไมท่ีมี
คาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก สะทอนกุก สะแกแสง ประดูปา และกระพี้จ่ัน  มีคาเทากับ 

และ เปอรเซ็นต ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด 
ลําดับแรก ไดแก สะทอนกุก ประดูปา สะแกแสง และแดง  มีคาเทากับ และ 
เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี
 

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับไมใหญของแปลงปาธรรมชาติสวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับไมใหญ 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
พื้นท่ีหนาตัดรวม ตร ม เฮกแตร
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

ตารางท่ี  คาความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ
และ ดัชนีความสําคัญ ของชนิดไมในระดับไมใหญ ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปาธรรมชาติ พื้นท่ีสวนปา
แมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF IVI 
1 สะทอน 24.63 10.91 6.94 42.48 

2 กุก 7.09 9.82 6.94 23.85 

3 ประดูปา 4.85 8.35 6.25 19.45 

4 สะแกแสง 5.60 5.05 6.25 16.89 

5 กระพี้จ่ัน 4.48 4.87 3.47 12.82 

6 สัก 4.10 4.33 3.47 11.91 

7 ยมหิน 2.24 5.19 3.47 10.90 

8 งิ้วปา 3.36 2.71 3.47 9.54 

9 แดง 2.61 2.56 4.17 9.34 

10 ฉนวน 1.12 6.09 1.39 8.60 

11 กางข้ีมอด 1.49 3.99 2.08 7.57 

12 ยอปา 2.61 2.11 2.78 7.50 

13 ข้ีหนอน 0.37 5.72 0.69 6.79 

14 มะเฟองชาง 2.24 0.83 3.47 6.54 

15 ปอเจ๋ียน 2.61 1.76 2.08 6.46 

16 หนามคนทา 2.61 0.84 2.78 6.23 

17 เก็ดดํา 2.61 1.13 2.08 5.82 

18 มะเกลือ 1.49 0.61 2.78 4.88 

19 ตีนนก 1.12 1.63 2.08 4.83 

20 มะกอก 1.12 1.16 2.08 4.36 

21 ปอฝาย 0.37 2.97 0.69 4.04 

22 สมกบ 1.12 0.83 2.08 4.03 

23 กาสามปก 1.49 0.43 2.08 4.00 

24 ปออีเกง 0.75 1.78 1.39 3.92 

 
ตารางท่ี ตอ

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ผาเส้ียน
รกฟา
กวาวเครือ
ตะแบกเลือด
เล็บเหยี่ยว
ปอยาบ
เปลาหลวง
ต้ิวขน
มะตูม
โมกมัน
กระถินพิมาน
ปรู
แสลงพันเถา
ทองหลางปา
พฤกษ
ขวาว
ตะครอ
คูน
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ข้ีหนอน
มะเฟองชาง
ปอเจ๋ียน
หนามคนทา
เก็ดดํา
มะเกลือ
ตีนนก
มะกอก
ปอฝาย
สมกบ
กาสามปก
ปออีเกง

 
ตารางท่ี 2.21(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF IVI 
25 ผาเส้ียน 1.12 0.66 2.08 3.86 

26 รกฟา 1.12 1.17 1.39 3.67 

27 กวาวเครือ 1.87 0.93 0.69 3.49 

28 ตะแบกเลือด 1.12 0.23 2.08 3.44 

29 เล็บเหยี่ยว 1.12 0.15 2.08 3.35 

30 ปอยาบ 0.75 1.16 1.39 3.29 

31 เปลาหลวง 1.12 0.75 1.39 3.26 

32 ต้ิวขน 0.75 1.64 0.69 3.08 

33 มะตูม 0.75 1.19 0.69 2.63 

34 โมกมัน 0.75 0.44 1.39 2.58 

35 กระถินพิมาน 0.75 0.31 1.39 2.45 

36 ปรู 1.12 0.50 0.69 2.31 

37 แสลงพันเถา 0.37 1.16 0.69 2.22 

38 ทองหลางปา 0.75 0.67 0.69 2.11 

39 พฤกษ 0.37 0.86 0.69 1.93 

40 ขวาว 0.37 0.73 0.69 1.79 

41 ตะครอ 0.75 0.33 0.69 1.77 

42 คูน 0.37 0.37 0.69 1.44  

43 เครือแมด 0.37 0.29 0.69 1.36 

44 ตะคร้ํา 0.37 0.27 0.69 1.34 

45 สกุณี 0.37 0.24 0.69 1.31 

46 ตะลุมพุก 0.37 0.11 0.69 1.18 

47 เก็ดแดง 0.37 0.06 0.69 1.13 

48 หนามนึ้ง 0.37 0.05 0.69 1.12 

49 ปอเรียง 0.37 0.05 0.69 1.11 

รวม  100 100 100 300 
 4.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มากท่ีสุด
มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด ตามลําดับ มี
คาดัชนีความหลากชนิดของ ลูกไมเฉล่ีย เทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ ลูกไม
มากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตามลําดับ 
นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร โดยแปลงท่ี 

มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก แปลงท่ี 
และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ไผรวกยมหิน สะแกแสง แดง และสะทอน มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ไผรวก ยม
หิน สะแกแสง แดง และคอนกลอง มีคาเทากับ  และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ไผรวก ยมหิน สะแกแสง แดง และสะทอน
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปาธรรมชาติสวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปาธรรมชาติพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

46

 4.3 การสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติ
 ระดับลูกไม้ (Sapling) 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนิดลูกไม้โดยเฉลี่ย	7.67±4.99	ชนิด	โดยพบลูกไม้ในแปลงที่	2	
มากที่สุด	มีจ�านวนเท่ากับ	13	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	มีจ�านวนเท่ากับ	9	และ	
1	ชนิด	ตามล�าดับ	มีค่าดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้เฉลี่ยเท่ากับ	1.28±4.77	โดยแปลงที่	2	มีค่า
ดัชนีความหลากชนิดของลูกไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	1.99	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	3	
มีค่าเท่ากับ	1.77	และ	0	ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	เท่ากับ	
3,583.33±2,183.33	ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	2	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มีค่า
เท่ากับ	4,875.00	ต้น/เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ		4,812.50	และ	
1,062.50	ต้น/เฮกแตร์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.22)
	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	(IVI)	พบว่า	ชนิดไม้ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	ไผ่รวก	ยมหิน	สะแกแสง	แดง	และ	สะท้อน	มีค่าเท่ากับ	
66.80,	23.57,	15.08,	12.57	และ	11.94	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์สูงสุด	5	
ล�าดับแรก	ได้แก่	ไผ่รวก	ยมหิน	สะแกแสง	แดง	และ	ค้อนกลอง	มีค่าเท่ากับ	48.43,	11.32,	6.92,	
4.40	และ	4.40	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	ล�าดับแรก	
ได้แก่	ไผ่รวก	ยมหิน	สะแกแสง	แดง	และสะท้อน	มีค่าเท่ากับ	18.37,	12.24,	8.16,	8.16	และ	8.16	
เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.23)	

ตารางที่ 2.23	ค่าความหนาแน่นสมัพทัธ	์(RD;%)	ความถีส่ัมพทัธ	์(RF;	%)	และ	ดชันคีวามส�าคญั	(IVI)	
ของชนดิไม้ในระดบัลกูไม้	ทีส่�ารวจพบในสังคมพืชแปลงป่าธรรมชาต	ิพ้ืนทีส่วนป่าแม่จาง	จังหวดัล�าปาง

ตารางที่ 2.22 ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไม้ของแปลงป่าธรรมชาติ	สวนป่าแม่จาง

เครือแมด
ตะคร้ํา
สกุณี
ตะลุมพุก
เก็ดแดง
หนามนึ้ง
ปอเรียง

รวม      
 4.3 การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 
  ระดับลูกไม  

จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดลูกไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบลูกไมใน แปลงท่ี มากท่ีสุด
มีจํานวนเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีจํานวนเทากับ และ ชนิด ตามลําดับ มี
คาดัชนีความหลากชนิดของ ลูกไมเฉล่ีย เทากับ โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ ลูกไม
มากท่ีสุด  มีคาเทากับ รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตามลําดับ 
นอกจากนั้นยังมีความหนาแนนของหมูไมในสังคม เฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตร โดยแปลงท่ี 

มีความหนาแนนของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก แปลงท่ี 
และแปลงท่ี มีคาเทากับ  และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคาดัชนี
ความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก ไผรวกยมหิน สะแกแสง แดง และสะทอน มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ไผรวก ยม
หิน สะแกแสง แดง และคอนกลอง มีคาเทากับ  และ เปอรเซ็นต ตามลําดับ
นอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความถ่ีสัมพัทธสูงสุด  ลําดับแรก ไดแก ไผรวก ยมหิน สะแกแสง แดง และสะทอน
มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับลูกไมของแปลงปาธรรมชาติสวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับลูกไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉลี่ย±SD 
จํานวนชนิด 9 13 1 7.67±4.99 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 1.77 1.99 0 1.28±4.77 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 1,062.50 4,875.00 4,812.50 3,583.33±2,183.33 

 
ตารางท่ี  คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับลูกไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปาธรรมชาติพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 ไผรวก 48.43 18.37 66.80 

2 ยมหิน 11.32 12.24 23.57 

3 สะแกแสง 6.92 8.16 15.08 

4 แดง 4.40 8.16 12.57 

ตารางท่ี 2.23(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF  
สะทอน
คอนกลอง
มะเกลือ
เส้ียวปา
เล็บเหยี่ยว
สัก
ขวาว
โมกมัน
ผาเส้ียน
กุก
เก็ดดํา
ดีคน
ประดูปา
เปลาหลวง
ผักหวาน
มะตูม
มะหาด
หนามนึ้ง

รวม     

ระดับกลาไม  และไมพื้นลาง
จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาไมใน แปลงท่ี และ 

แปลงท่ี มากท่ีสุด มีเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี มีจํานวนเทากับ ชนิด มีคาดัชนีความหลาก
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 ระดับกล้าไม้ (Seedling) และไม้พื้นล่าง 
	 จากการวางแปลงส�ารวจพบชนดิกล้าไม้โดยเฉลีย่	12.00±5.20	ชนิด	โดยพบกล้าไม้ในแปลงท่ี	
2	และ	แปลงที่	3	มากที่สุด	มีเท่ากับ	15	ชนิด	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	มีจ�านวนเท่ากับ	6	ชนิด	มี
ค่าดชันคีวามหลากชนดิของกล้าไม้เฉล่ีย	1.36±0.93	โดยแปลงท่ี	2	มค่ีาดชันคีวามหลากชนดิของกล้า
ไม้มากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	2.17	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	3	และแปลงที่	1	มีค่าเท่ากับ	2.56	และ	0.35	
ตามล�าดับ	นอกจากนั้นยังมีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมเฉลี่ย	เท่ากับ	142,666.70±85,704.92	
ต้น/เฮกแตร์	โดยแปลงที่	3	มีความหนาแน่นของหมู่ไม้ในสังคมมากที่สุด	มีค่าเท่ากับ	238,000	ต้น/
เฮกแตร์	รองลงมาได้แก่	แปลงที่	1	และแปลงที่	2	มีค่าเท่ากับ	118,000	และ	72,000	ต้น/เฮกแตร์	
ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.24)

ลําดับ ช่ือ RD RF  
ไผรวก
ยมหิน
สะแกแสง
แดง

ตารางท่ี 2.23(ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
5 สะทอน 3.77 8.16 11.94 

6 คอนกลอง 4.40 4.08 8.48 

7 มะเกลือ 3.77 4.08 7.86 

8 เส้ียวปา 3.77 4.08 7.86 

9 เล็บเหยี่ยว 1.26 4.08 5.34 

10 สัก 1.26 4.08 5.34 

11 ขวาว 1.89 2.04 3.93 

12 โมกมัน 1.89 2.04 3.93 

13 ผาเส้ียน 1.26 2.04 3.30 

14 กุก 0.63 2.04 2.67 

15 เก็ดดํา 0.63 2.04 2.67 

16 ดีคน 0.63 2.04 2.67 

17 ประดูปา 0.63 2.04 2.67 

18 เปลาหลวง 0.63 2.04 2.67 

19 ผักหวาน 0.63 2.04 2.67 

20 มะตูม 0.63 2.04 2.67 

21 มะหาด 0.63 2.04 2.67 

22 หนามนึ้ง 0.63 2.04 2.67 

รวม  100 100 200 
 

ระดับกลาไม  และไมพื้นลาง
จากการวางแปลงสํารวจพบชนิดกลาไมโดยเฉล่ีย ชนิด โดยพบกลาไมใน แปลงท่ี และ 

แปลงท่ี มากท่ีสุด มีเทากับ ชนิด รองลงมาไดแก แปลงท่ี มีจํานวนเทากับ ชนิด มีคาดัชนีความหลาก

ประดูปา
สะแกแสง
ยอปา
เก็ดแดง
ตะแบกเปลือกบาง
เสลาเปลือกหนา
สีเสียดเทศ

ตารางท่ี 2.3(ตอ) 

ลําดับ ช่ือ RD RDo RF  
ปอเรียง
คอนกลอง
จิกน้ํา
โมกหลวง
แดง
ตะคร้ํา
กระเชา
มะกอก
ตะแบกแดง
กระถินพิมาน
โมกมัน
หนามคนทา
เส้ียวปา
กะไดลิง
ตะครอ
ตับเตาตน
นมสาว
กะทุมเนิน
แสมสาร
กระพี้จ่ัน
รกฟา
แสลงใจ
หนามนึ้ง
เมาไขปลา
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	 เมื่อประเมินความเด่นของชนิดกล้าไม้ในสังคมโดยใช้ค่าดัชนีความส�าคัญ	 (IVI)	 พบว่า	 ชนิด
ไม้ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญสูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	พลูลาย	ไผ่รวก	กระถิน	ยมหิน	และปอยาบ		มี
ค่าเท่ากับ	30.39,	30.13,	29.42,	13.94	และ	9.88	ตามล�าดับ	ชนิดไม้ที่มีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
สูงสุด	5	ล�าดับแรก	ได้แก่	กระถิน	ไผ่รวก	พลูลาย	ยมหิน	และ	ปอยาบ	มีค่าเท่ากับ	25.11,	22.60,	
19.63,	4.34	และ	3.42	 เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น	ชนิดไม้ที่มีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงสุด	5	
ล�าดับแรก	ได้แก่	พลูลาย	ยมหิน	ไผ่รวก	ปอยาบ	และ	งิ้วป่า	มีค่าเท่ากับ	10.75,	8.60,	7.53,	6.45	
และ	6.45	เปอร์เซ็นต์	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2.25)	

ตารางที่ 2.24	ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกล้าไม้ของแปลงป่าธรรมชาติ	สวนป่าแม่จาง

ตารางที ่2.25	ค่าความหนาแน่นสมัพัทธ์	(RD;%)	ความถีส่มัพทัธ์	(RF;	%)	และ	ดัชนคีวามส�าคญั	(IVI)	
ของชนดิไม้ในระดบักล้าไม้	ทีส่�ารวจพบในสังคมพชืแปลงป่าธรรมชาต	ิพืน้ทีส่วนป่าแม่จาง	จังหวดัล�าปาง

ชนิดของกลาไมเฉล่ีย โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลาไมมากท่ีสุด มีคาเทากับ 
รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความ
หนาแนนของหมูไมในสังคมเฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตรโดยแปลงท่ี มีความหนาแนน
ของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก แปลงท่ี  และแปลงท่ี  มีคา
เทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก พลูลาย ไผรวก กระถิน ยมหิน และปอยาบ มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก 
กระถิน ไผรวก พลูลาย ยมหิน และปอยาบ มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก พลูลาย ยมหิน ไผรวก ปอยาบ 
และงิ้วปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปาธรรมชาติสวนปาแมจาง
 

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 เฉลี่ย±SD 
จํานวนชนิด 6 15 15 12.00±5.20 
ดัชนีความหลากหลาย (H') 0.35 2.17 1.56 1.36±0.93 
ความหนาแนน (ตน/เฮกแตร) 118,000 72,000 238,000 142,666.70±85,704.92 

 
ตารางท่ี คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปาธรรมชาติพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ลําดับ ช่ือ RD RF  
พลูลาย
ไผรวก
กระถิน
ยมหิน
ปอยาบ
งิ้วปา
เส้ียวปา
มะเกลือ
แสลงพันเถา
กระทือ
เขือง

ชนิดของกลาไมเฉล่ีย โดยแปลงท่ี มีคาดัชนีความหลากชนิดของ กลาไมมากท่ีสุด มีคาเทากับ 
รองลงมาไดแก แปลงท่ี และแปลงท่ี มีคาเทากับ และ ตามลําดับ นอกจากนั้นยังมีความ
หนาแนนของหมูไมในสังคมเฉล่ีย เทากับ ตน เฮกแตรโดยแปลงท่ี มีความหนาแนน
ของหมูไมในสังคม มากท่ีสุด มีคาเทากับ ตน เฮกแตร รองลงมาไดแก แปลงท่ี  และแปลงท่ี  มีคา
เทากับ และ ตน เฮกแตรตามลําดับ ตารางท่ี 

เมื่อประเมินความเดนของชนิดกลาไมในสังคมโดยใชคาดัชนีความสําคัญ พบวา ชนิดไมท่ีมีคา
ดัชนีความสําคัญสูงสุด ลําดับแรก ไดแก พลูลาย ไผรวก กระถิน ยมหิน และปอยาบ มีคาเทากับ 

และ ตามลําดับชนิดไมท่ีมีคาความหนาแนน สัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก 
กระถิน ไผรวก พลูลาย ยมหิน และปอยาบ มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นต
ตามลําดับนอกจากนั้นชนิดไมท่ีมีคาความ ถ่ีสัมพัทธ สูงสุด  ลําดับแรก ไดแก พลูลาย ยมหิน ไผรวก ปอยาบ 
และงิ้วปา มีคาเทากับ และ เปอรเซ็นตตามลําดับ ตารางท่ี

ตารางท่ี ลักษณะสังคมพืชเชิงปริมาณในระดับกลาไมของแปลงปาธรรมชาติสวนปาแมจาง

ลักษณะเชิงปริมาณในระดับกลาไม 
แปลงสํารวจ 

แปลงท่ี  แปลงท่ี  แปลงท่ี  เฉลี่ย SD 
จํานวนชนิด
ดัชนีความหลากหลาย 
ความหนาแนน ตน เฮกแตร
 
ตารางท่ี คาความหนาแนน สัมพัทธ ความถ่ีสัมพัทธ  และ ดัชนีความสําคัญ ของ
ชนิดไมในระดับกลาไม ท่ีสํารวจพบในสังคมพืชแปลงปาธรรมชาติพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ช่ือ RD RF IVI 
1 พลูลาย 19.63 10.75 30.39 

2 ไผรวก 22.60 7.53 30.13 

3 กระถิน 25.11 4.30 29.42 

4 ยมหิน 4.34 8.60 12.94 

5 ปอยาบ 3.42 6.45 9.88 

6 งิ้วปา 2.51 6.45 8.96 

7 เส้ียวปา 2.97 5.38 8.34 

8 มะเกลือ 1.83 5.38 7.20 

9 แสลงพันเถา 2.51 4.30 6.81 

10 กระทือ 2.28 4.30 6.58 

11 เขือง 1.83 4.30 6.13 
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ศักยภาพการใช้ประโยชน์พรรณพืชในพื้นที่สวนป่าแม่จาง
	 จากการตรวจสอบเอกสารและการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการใช้ประโยชน์พรรณพืช
ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	พบว่า	มีพรรณพืชหลายชนิดที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้	และสามารถแบ่ง
ตามการใช้ประโยชน์ได้	ดังนี้	(ตารางที่	2.26)
	 1.	พืชอาหาร	พบพรรณพืชท่ีสามารถรับประทานเป็นอาหารได้	จ�านวน	16	ชนิด	เช่น	กระเจยีว
ขาว	กระชาย	กระเชา	จิกน�้า	เขือง	ตะคร้อ	บุกคางคก	มันนก	เสี้ยวป่า	และ	เพกา	เป็นต้น	
	 2.	พืชสมุนไพร	พบพรรณพืชที่สามารถน�ามาใช้เป็นสมุนไพรได้	จ�านวน	89	ชนิด	เช่น	ส้มกบ	
กระชาย	กระเชา	คูน	ขี้หนอน	แสลงใจ	กรวยป่า	ค้อนกลอง	งิ้วป่า	ปอบิด	และ	กระทุ่มเนิน	เป็นต้น	
	 3.	ไม้ใช้สอย	พบพรรณพืชที่สามารถน�ามาใช้เป็นไม้ใช้สอยได้	จ�านวน	16	ชนิด	เช่น	สัก	ประดู่
ป่า	ปอฝ้าย	ผ่าเสี้ยน	ฉนวน	แดง	ตะเคียนหนู	กางขี้มอด	ยมหิน	แดง	ผ่าเสี้ยน	เสลาเปลือกหนา	และ	
ยอป่า	เป็นต้น	
	 4.	แหล่งพันธุกรรมไม้ผล	พบพรรณพืชท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ผลได้	จ�านวน	
3	ชนิด	เช่น	ตับเต่าต้น	หมีเหม็น	และ	คอแลน	เป็นต้น
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ตารางที่ 2.26 บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้	ที่ส�ารวจพบในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	
ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

1 กรวยปา Caseariagrewiaefolia FLACOURTIACEAE ST ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง 
2 กระเจียน Polyalthiacerasoides ANNONACEAE ST ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได 
3 กระเจียวขาว Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE H หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก 

4 กระชาย Boesenbergia rotunda  ZINGIBERACEAE H ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม
เปราะบาง 

5 กระเชา Holopteleaintegrifolia ULMACEAE T ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ 

6 กระถิน Leucaenaleucocephala FABACEAE S/ST ใบออน รับประทานเปนผัก 

7 กระถินพิมาน Acacia tomentosa FABACEAE T ราก แกพิษสัตวกัดตอย 

8 กระทุมเนิน Mitragynabrunonis RUBIACEAE T ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง 
9 กระทือ Zingiberzerumbet ZINGIBERACEAE H เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง 
10 กระพี้จั่น Millettiabrandisiana FABACEAE T ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก 
11 กลวยผา Ensetesuperbum MUSACEAE H ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ 

12 กลอย Dioscoreahispida DIOSCOREACEAE HC ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย 

 
ตารางที่ ตอ

 

ทีงาราต ทีนืพนใบพจวราสํทีมไณรรพงอขนชยโะรปชใรากพาภยกศัะลแอชืยารชีญบั งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวส

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

าปยวรก Casearia grewiaefolia นตงทั งลัาํกงุราบํงวดสีดิรกแษิพขไกแ
นยจีเะรก Polyalthia cerasoides  ราก ผล กสุลผีรตสนใดินเาํกมคุยษัะรกกแ

ดไนาทะรปบัร
วาขวยจีเะรก Curcuma parviflora อนห กผันปเนิกกอดมลบขัยวชายนปเ

กระชาย Boesenbergia rotunda  ราก กดูะรกงุราบํยวช มไกดูะรกหใาทํยวช
เปราะบาง

กระเชา Holoptelea integrifolia นตาลํ ติกปตุาธหใาทํายนปเนิกวลแมต
นถิะรก Leucaena leucocephala นออบใ กผันปเนาทะรปบัร

นามิพนถิะรก Acacia tomentosa ราก ยอตดักวตสัษิพกแ
นินเมทุะรก Mitragyna brunonis นตกอลืปเบใ งวรงอทกแ งอทนใิธายพาฆ

อทืะรก Zingiber zerumbet างหเ ดอืงอทกแะวาสสปบขัมนาํนบขัะลแงุราบํ
งอทนในวมดวปดบิ

นจัีพะรก Millettia brandisiana นตาลํ ดอยปูรรปแามาํนลผแกอพชใดยอีเะลดบ
กผันปเนิกนออ

าผยวลก Ensete superbum นตงทั บดัะรปมไนปเกลูป
กลอย นดิตใวหัการ ยสีเงอลืหเกแดไนาทะรปบัร

ทีงาราต อต

น้ำ

ทีงาราต ทีนืพนใบพจวราสํทีมไณรรพงอขนชยโะรปชใรากพาภยกศัะลแอชืยารชีญบั งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวส

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

าปยวรก นตงทั งลัาํกงุราบํงวดสีดิรกแษิพขไกแ
นยจีเะรก ราก ผล กสุลผีรตสนใดินเาํกมคุยษัะรกกแ

ดไนาทะรปบัร
วาขวยจีเะรก fl อนห กผันปเนิกกอดมลบขัยวชายนปเ

กระชาย ราก กดูะรกงุราบํยวช มไกดูะรกหใาทํยวช
เปราะบาง

กระเชา นตาลํ ติกปตุาธหใาทํายนปเนิกวลแมต
นถิะรก นออบใ กผันปเนาทะรปบัร

นามิพนถิะรก ราก ยอตดักวตสัษิพกแ
นินเมทุะรก นตกอลืปเบใ งวรงอทกแ งอทนใิธายพาฆ

อทืะรก างหเ ดอืงอทกแะวาสสปบขัมนาํนบขัะลแงุราบํ
งอทนในวมดวปดบิ

นจัีพะรก นตาลํ ดอยปูรรปแามาํนลผแกอพชใดยอีเะลดบ
กผันปเนิกนออ

11 าผยวลก  Ensete superbum MUSACEAE H นตงทั  บดัะรปมไนปเกลูป  

12 กลอย Dioscorea hispida DIOSCOREACEAE HC นดิตใวหั การ  ยสีเงอลืหเกแ ดไนาทะรปบัร  

 

ทีงาราต อต

น้ำ
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ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

13 ขวาว Haldinacordifolia RUBIACEAE T ใบ แกไอ แกหวัด แกปวดศีรษะ รักษาตาแดงใน
ควาย 

14 กวาวเครือ Millettiaextensa FABACEAE C เหงา บํารุงผิวพรรณใหเตงตึง เปลงปลั่งสดใส
นุมนวลเรียบเนียน 

15 กะไดลิง Lasiobemascandens FABACEAE C เถา แกพิษทั้งปวง แกไข 
 

16 กะตังใบ Leeaindica VITACEAE S/ST ราก แกไขขับเหงื่อ แกปวดเมื่อย 

17 กางขี้มอด Albiziaodoratissima FABACEAE T เนื้อไม ใชสอย 

18 กางปลา Cleisostomafuerstenbergianum ORCHIDACEAE EO ทั้งตน ขับปสสาวะ สมานแผล ตน, เปลือก แก
น้ําเหลืองเสีย ฟอกโลหิต ผลแกอักเสบราก
แกหอบหืด แกรอนใน งูสวัด ฯลฯ 

19 กาสามปก Vitexpinnata LAMIACEAE T ใบ ราก แกไข แกปวด ใชสอย 

20 กุก Lanneacoromandelica ANACARDIACEAE S/T เปลือก แกน แกธาตุพิการ แกระบายน้ํา 
21 เก็ดดํา Dalbergiacultrata FABACEAE T เนื้อไม ใชสอย 

22 เก็ดแดง Dalbergiadongnaiensis FABACEAE T เนื้อไม ใชสอย 

 

ตารางที่ ตอ

 

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

วาวข Haldina cordifolia ใบ นใงดแาตาษกัระษรศีดวปกแดัวหกแอไกแ
ควาย

อืรคเวาวก Millettia extensa างหเ สใดสงลัปงลปเงตึงตเหใณรรพวผิงุราบํ
นยีนเบยีรเลวนมุน

งลิดไะก Lasiobema scandens เถา ขไกแงวปงทัษิพกแ

บใงตัะก Leea indica ราก ยอมืเดวปกแอืงหเบขัขไกแ
ดอมขีงาก Albiziaod oratissima มไอืนเ ยอสชใ

าลปงาก Cleisostoma fuerstenbergianum นตงทั นตลผแนามสะวาสสปบขั กแกอลืปเ
การบสเกัอกแลผติหลโกอฟยสีเงอลืหเาํน

ฯลฯดัวสูงนในอรกแดืหบอหกแ
กปมาสาก Vitex pinnata ใบ ราก ยอสชใดวปกแขไกแ

กุก Lannea coromandelica นกแกอลืปเ าํนยาบะรกแรากิพตุาธกแ
าดํด็กเ Dalbergia cultrata มไอืนเ ยอสชใ
งดแด็กเ Dalbergia dongnaiensis มไอืนเ ยอสชใ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

วาวข ใบ นใงดแาตาษกัระษรศีดวปกแดัวหกแอไกแ
ควาย

อืรคเวาวก างหเ สใดสงลัปงลปเงตึงตเหใณรรพวผิงุราบํ
นยีนเบยีรเลวนมุน

งลิดไะก เถา ขไกแงวปงทัษิพกแ

บใงตัะก ราก ยอืมเดวปกแอืงหเบขัขไกแ
ดอมขีงาก มไอืนเ ยอสชใ

าลปงาก นตงทั นตลผแนามสะวาสสปบขั กแกอลืปเ
การบสเกัอกแลผตหิลโกอฟยสีเงอลืหเาํน

ฯลฯดัวสูงนในอรกแดหืบอหกแ
กปมาสาก ใบ ราก ยอสชใดวปกแขไกแ

กุก นกแกอลืปเ าํนยาบะรกแรากิพตุาธกแ
าดํด็กเ มไอืนเ ยอสชใ

22 งดแด็กเ  Dalbergia dongnaiensis FABACEAE T มไอืนเ  ยอสชใ  

 

ทีงาราต อต

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 
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ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

23 ขะเจาะ Millettialeucantha FABACEAE T เนื้อไม ใชสอย 

24 ขางหัวหมู Miliusavelutina ANNONACEAE T เนื้อไม ใชสอย 

25 ขี้หนอน Zollingeriadongnaiensis SAPINDACEAE T เปลือก ใชเปนยาแกไข ดับพิษรอน แกหวัดคัดจมูก 

26 คอนกลอง Capparisgrandis CAPPARACEAE T ราก เปนยาบํารุงธาตุ 

27 คอแลน Nepheliumhypoleucum SAPINDACEAE T ทั้งตน แกกระหาย แหลงพันธุกรรมพืช 

28 คูน Cassia fistula FABACEAE T ใบ ดอก ราก แกน ระบายทอง ฆาพยาธิผิวหนัง 
29 ตดหมา Xenostegiatridentata CONVOLVULACEAE HC เถา ตมดื่มแกพิษไข ขับปสสาวะ ถอนพิษตางๆ 

แกทองเสีย  
30 เครือแมด Dalbergiavolubilis FABACEAE C ลําตน ใชสอย 

31 เครือไสตัน Amphineurionmarginatum APOCYNACEAE C ใบออน รับประทานเปนผัก 

32 แคหัวหมู Markhamiastipulata BIGNONIACEAE T ดอกใบออน รับประทานเปนผัก 

33 แคหางคาง Fernandoaadenophylla BIGNONIACEAE ST ดอกใบออน รับประทานเปนผัก 

34 ไครมด Glochidioneriocarpum PHYLLANTHACEAE S/ST ใบ เอามาตมน้ําอาบแกไขและอาการไมมีแรง 
ออนเพลีย 

 
ตารางที่ ตอ

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ะาจเะข Millettia leucantha มไอืนเ ยอสชใ
ูมหวหังาข Miliusa velutina มไอืนเ ยอสชใ

นอนหขี Zollingeria dongnaiensis กอลืปเ กมูจดัคดัวหกแนอรษิพบดัขไกแายนปเชใ
กนอค ลอง Capparis grandis ราก ตุาธงุราบํายนปเ

คอแลน Nephelium hypoleucum นตงทั ชืพมรรกุธนัพงลหแยาหะรกกแ

คูน Cassia fistula นกแการกอดบใ งันหวผิิธายพาฆงอทยาบะร
ตดหมา Xenostegia tridentata เถา ๆงาตษิพนอถะวาสสปบขัขไษิพกแมดืมต

ยสีเงอทกแ
ดมแอืรคเ Dalbergia volubilis นตาลํ ยอสชใ

อืรคเ ไ นตัส Amphineurion marginatum นออบใ กผันปเนาทะรปบัร
มูหวหัคแ Markhamia stipulata นออบใกอด กผันปเนาทะรปบัร

งาคงาหคแ Fernandoa adenophylla นออบใกอด กผันปเนาทะรปบัร

ไ ดมรค Glochidion eriocarpum ใบ งรแมีมไรากาอะลแขไกแบาอาํนมตามาอเ
ยลีพเนออ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ะาจเะข มไอืนเ ยอสชใ
มูหวหังาข มไอืนเ ยอสชใ

นอนหขี กอลืปเ กมูจดัคดัวหกแนอรษิพบดัขไกแายนปเชใ
กนอค ลอง ราก ตุาธงุราบํายนปเ

คอแลน นตงทั ชืพมรรกุธนัพงลหแยาหะรกกแ

คูน fi นกแการกอดบใ งันหวผิิธายพาฆงอทยาบะร
ตดหมา เถา ๆงาตษิพนอถะวาสสปบขัขไษิพกแมดืมต

ยสีเงอทกแ
ดมแอืรคเ นตาลํ ยอสชใ

อืรคเ ไ นตัส นออบใ กผันปเนาทะรปบัร
มูหวหัคแ นออบใกอด กผันปเนาทะรปบัร

งาคงาหคแ นออบใกอด กผันปเนาทะรปบัร

ไ ดมรค ใบ งรแมีมไรากาอะลแขไกแบาอาํนมตามาอเ
ยลีพเนออ  

 
ทีงาราต อต
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ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

35 งิ้วปา Bombax anceps  MALVACEAE T ทั้งตน แกทองเสีย บํารุงสมานแผล 

36 จิกน้ํา Barringtoniaacutangula LECYTHIDACEAE ST/T เมล็ด ใชรักษาเยื่อนัยนตาอักเสบ ยอดออนกินเปน
ผักสด 

37 ลิ้นงูเขียว Hybanthusenneaspermus VIOLACEAE H   - 

38 ฉนวน Dalbergianigrescens FABACEAE T ตน ใชสอย ใชเลี้ยงครั่ง 

39 ชาเรือด Caesalpiniamimosoides FABACEAE C ดอกใบออน แกลมวิงเวียน, หนามืด 

40 ชิงชี่ Capparismicracantha CAPPARIDACEAE S/ST ราก ขับลมภายใน โรคกระเพาะ ชวยใหมดลูกเขา
อู 

41 ดีคน Micromelumminutum RUTACEAE S/ST ผล บํารุงน้ําดี แกไข และแกบิด 

42 แดง Xyliaxylocarpa FABACEAE T ดอก เปลือก แกน แกไข บํารุงหัวใจ แกกระษัย ใชสอย 

43 ตะครอ Schleicheraoleosa SAPINDACEAE T เปลือก เมล็ด แกทองรวง แกผมรวง ผลสุกกินได  

44 ตะคร้ํา Garugapinnata BURSERACEAE T ทั้งตน น้ําคั้นจากลําตน หยอดตา แกตามัว น้ําฝาด
จากเปลือก แกบิด แกอักเสบบวม รักษาแผล
ติดเชื้อ  

45 ตะเคียนหนู Anogeissusacuminata COMBRETACEAE T เปลือก น้ําฝาดจากเปลือกใชฟอกหนัง ใชสอย 

 
ตารางที่ ตอ

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

าปวิง Bombax anceps  นตงทั ลผแนามสงุราบํยสีเงอทกแ
าํนกจิ Barringtonia acutangula ดล็มเ นปเนิกนออดอยบสเกอัาตนยันอืยเาษกัรชใ

ดสกผั
วยขีเูงนลิ Hybanthus enneaspermus 

ฉนวน Dalbergia nigrescens นต งัรคงยลีเชใยอสชใ
ดอืรเาช Caesalpinia mimosoides นออบใกอด นยีวเงิวมลกแ ดมืานห

ชีงชิ Capparis micracantha ราก าขเกลูดมหใยวชะาพเะรกครโนใยาภมลบขั
อู

นคดี Micromelum minutum ผล ดบิกแะลแขไกแดีาํนงุราบํ
แดง Xylia xylocarpa นกแกอลืปเกอด ยอสชใยษัะรกกแจใวหังุราบํขไกแ

อรคะต Schleichera oleosa ดล็มเกอลืปเ ดไนิกกสุลผงวรมผกแงวรงอทกแ

าํรคะต Garuga pinnata นตงทั ดาฝาํนวมัาตกแาตดอยหนตาลํกาจนคัาํน
ลผแาษกัรมวบบสเกอักแดบิกแกอลืปเกาจ

อชืเดติ
ูนหนยคีเะต  Anogeissus acuminata กอลืปเ ยอสชใงันหกอฟชใกอลืปเกาจดา

ทีงาราต อต

น้ำฝ

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

าปวิง นตงทั ลผแนามสงุราบํยสีเงอทกแ
าํนกจิ ดล็มเ นปเนิกนออดอยบสเกอัาตนยันอืยเาษกัรชใ

ดสกผั
วยขีเูงนลิ

ฉนวน นต งัรคงยลีเชใยอสชใ
ดอืรเาช นออบใกอด นยีวเงิวมลกแ ดมืานห

ชีงชิ ราก าขเกลูดมหใยวชะาพเะรกครโนใยาภมลบขั
อู

นคดี ผล ดบิกแะลแขไกแดีาํนงุราบํ
แดง นกแกอลืปเกอด ยอสชใยษัะรกกแจใวหังุราบํขไกแ

อรคะต ดล็มเกอลืปเ ดไนิกกสุลผงวรมผกแงวรงอทกแ

าํรคะต นตงทั ดาฝาํนวมัาตกแาตดอยหนตาลํกาจนคัาํน
ลผแาษกัรมวบบสเกอักแดบิกแกอลืปเกาจ

อชืเดติ   
45 ูนหนยคีเะต  Anogeissus acuminata COMBRETACEAE T กอลืปเ  ยอสชใ งันหกอฟชใกอลืปเกาจดา  

 
ทีงาราต อต

น้ำฝ



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

54

 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

46 ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata LYTHRACEAE T เปลือกตน แกบิดมูกเลือดแกลงแดง ใชสอย 

47 ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana LYTHRACEAE T ลําตน ใชสอย 

48 ตะแบกเลือด Terminalia mucronata COMBRETACEAE T ลําตน ใชสอย 

49 ตะลุมพุก Morindacitrifolia RUBIACEAE ST ราก แกปวดเมื่อย ชวยบํารุงเลือด 

50 ตับเตาตน Diospyrosehretioides EBENACEAE T ลําตน น้ําตมจากเนื้อไมและราก กินเปนยาลดไข ดับพิษ
รอน และบํารุงปอด แหลงพันธุกรรมมะพลับ 

51 ติ้วขน Cratoxylumformosum HYPERICACEAE T ผล  ใบ ยอด
ออนราก 

ชวยระบายทอง, แกปวดทองแกโรคผิวหนัง 

52 ตีนนก Vitexpinnata LAMIACEAE T เปลือก ตน บํารุงหัวใจ แกนิ่วในทางเดินปสสาวะ ใชสอย 

53 ถั่วผี Cajanuscrassus FABACEAE HC ทั้งตน เปนแหลงอาหารสัตวตามธรรมชาติสําหรับแทะ
เล็มของโค กระบือ 

54 เถากันปด Stephaniahernandifolia MENISPERMACEAE C ราก รสฝาดขม แกไข แกไขทองเสีย แกธาตุไมปกติ แก
โรคเกี่ยวกับทางเดินปสสาวะ 

55 เขือง Wallichiacaryotoides ARECACEAE C ยอดออน กินเปนผัก 

56 เถาประสงค Streptocaulonjuventas APOCYNACEAE C ผล แกทองรวง แกตกเลือด แกมวนทอง ขับพยาธิ แก
กระษัย แกฝเนาเปอยแหลงพันธุกรรมมะพลับ 

ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata นตกอลืปเ ยอสชใงดแงลกแดอลืเกูมดบิกแ
งาบกอลืปเกบแะต  Lagerstroemia duperreana นตาลํ ยอสชใ

ดอลืเกบแะต Terminalia mucronata นตาลํ ยอสชใ
กุพมลุะต Morinda citrifolia ราก ดอลืเงุราบํยวชยอืมเดวปกแ
นตาตเบัต Diospyros ehretioides นตาลํ ษิพบดัขไดลายนปเนิกการะลแมไอืนเกาจมตาํน

บลัพะมมรรกุธนัพงลหแดอปงุราบํะลแนอร
นขวติ Cratoxylum formosum ผล ใบ ยอด

การนออ
งอทยาบะรยวช งันหวผิครโกแงอทดวปกแ

กนนตี Vitex pinnata นตกอลืปเ ยอสชใะวาสสปนดิเงาทนใวินกแจใวหังุราบํ

ผีวถั Cajanus crassus นตงทั ะทแบัรหาสํติาชมรรธมาตวตสัราหาองลหแนปเ
อบืะรกคโงอขมล็เ

ดปนักาถเ Stephania hernandifolia ราก กแติกปมไตุาธกแยสีเงอทขไกแขไกแมขดาฝสร
ะวาสสปนดิเงาทบักวยีกเครโ

งอขืเ Wallichia caryotoides นออดอย กผันปเนิก

เถาประสงค Streptocaulon juventas ผล กแิธายพบขังอทนวมกแดอลืเกตกแงวรงอทกแ
บลัพะมมรรกุธนัพงลหแยอปเานเฝกแยษัะรก

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ตะแบกแดง นตกอลืปเ ยอสชใงดแงลกแดอลืเกูมดบิกแ
งาบกอลืปเกบแะต นตาลํ ยอสชใ

ดอลืเกบแะต นตาลํ ยอสชใ
กุพมลุะต ราก ดอลืเงุราบํยวชยอืมเดวปกแ
นตาตเบัต นตาลํ ษิพบดัขไดลายนปเนิกการะลแมไอืนเกาจมตาํน

บลัพะมมรรกุธนัพงลหแดอปงุราบํะลแนอร
นขวติ ผล ใบ ยอด

การนออ
งอทยาบะรยวช งันหวผิครโกแงอทดวปกแ

กนนตี นตกอลืปเ ยอสชใะวาสสปนดิเงาทนใวินกแจใวหังุราบํ

ผีวถั นตงทั ะทแบัรหาสํติาชมรรธมาตวตสัราหาองลหแนปเ
อบืะรกคโงอขมล็เ

ดปนักาถเ ราก กแติกปมไตุาธกแยสีเงอทขไกแขไกแมขดาฝสร
ะวาสสปนดิเงาทบักวยีกเครโ

งอขืเ นออดอย กผันปเนิก

56 เถาประสงค Streptocaulon juventas APOCYNACEAE C ผล กแ ิธายพบขั งอทนวมกแ ดอลืเกตกแ งวรงอทกแ
บลัพะมมรรกุธนัพงลหแยอปเานเฝกแ ยษัะรก

 ทีงาราต 2.26( อต ) 

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส
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ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

ตะแบกแดง เปลือกตน แกบิดมูกเลือดแกลงแดง ใชสอย
ตะแบกเปลือกบาง ลําตน ใชสอย
ตะแบกเลือด ลําตน ใชสอย
ตะลุมพุก ราก แกปวดเมื่อย ชวยบํารุงเลือด
ตับเตาตน ลําตน น้ําตมจากเนื้อไมและราก กินเปนยาลดไข ดับพิษ

รอน และบํารุงปอด แหลงพันธุกรรมมะพลับ
ติ้วขน ผล  ใบ ยอด

ออนราก
ชวยระบายทอง แกปวดทองแกโรคผิวหนัง

ตีนนก เปลือก ตน บํารุงหัวใจ แกนิ่วในทางเดินปสสาวะ ใชสอย

ถั่วผี ทั้งตน เปนแหลงอาหารสัตวตามธรรมชาติสําหรับแทะ
เล็มของโค กระบือ

เถากันปด ราก รสฝาดขม แกไข แกไขทองเสีย แกธาตุไมปกติ แก
โรคเกี่ยวกับทางเดินปสสาวะ

เขือง ยอดออน กินเปนผัก

เถาประสงค ผล แกทองรวง แกตกเลือด แกมวนทอง ขับพยาธิ แก
กระษัย แกฝเนาเปอยแหลงพันธุกรรมมะพลับ

ตารางที่ ตอ
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

57 เถาพันซาย Spatholobusparviflorus FABACEAE C เถา เปนยาขับเสมหะ ขับปสสาวะ 

58 ทองหลางปา Erythrinasubumbrans FABACEAE T ใบ บดทาแกโรคบวมตามขอ 

59 นมสาว Payenaacuminata SAPOTACEAE T เนื้อไม ราก แกไขสุกใส ไขพิษ ดับพิษรอน 

60 บอนผา Remusatiapumila ARACEAE H ราก แกอาการเจ็บคอและเสียงแหบแหง 

61 บุกคางคก Amorphophalluspaeoniifolius ARACEAE H ลําตนออน ตนออนกินเปนผัก 

62 บุกอีรอก Pseudodracontiumlacourii ARACEAE H ลําตนออน แกงเปนผัก 

63 ประดูตะเลน Dalbergia floribunda FABACEAE T ใบ เปลือกตนแกน แกผื่นคัน สมานแผล แกไข บํารุงโลหิต ใช
สอย 

64 ประดูปา Pterocarpusmacrocarpus FABACEAE T ใบ เปลือกตนแกน แกผื่นคัน สมานแผล แกไข บํารุงโลหิต ใช
สอย 

65 ปรู Alangiumsalviifolium CORNACEAE T แกน บํารุงกําลังใหดีขึ้น 

66 ปอบิด Helicteresisora MALVACEAE S เปลือกตน บํารุงธาตุ ผล ใชแกบิด 

67 ปอเก็ดแรด Sterculiamacrophylla MALVACEAE T เนื้อไม ใชเปนสิ่งปลูกสรางภายในรม ทําไมแบบลัง
ใสของ และไมอัด 

 

ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

ปอขี้ตุน ราก ทุบกับเกลือ อมแกปวดฟน รากใชรักษา

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ยาซนัพาถเ Spatholobus parviflorus เถา ะวาสสปบขัะหมสเบขัายนปเ
าปงาลหงอท Erythrina subumbrans ใบ อขมาตมวบครโกแาทดบ

นมสาว Payena acuminata การมไอืนเ นอรษิพบดัษิพขไสใกสุขไกแ
บอนผา Remusatia pumila ราก งหแบหแงยสีเะลแอคบจ็เรากาอกแ

กคงาคกบุ Amorphophallus paeoniifolius นออนตาลํ กผันปเนิกนออนต
กอรอีกบุ Pseudodracontium lacourii นออนตาลํ กผันปเงกแ

ดูะรป ตะเลน Dalbergia floribunda นกแนตกอลืปเบใ ชใตหิลโงุราบํขไกแลผแนามสนคันผืกแ
สอย

าปดูะรป Pterocarpus macrocarpus นกแนตกอลืปเบใ ชใตหิลโงุราบํขไกแลผแนามสนคันผืกแ
สอย

ูรป Alangium salviifolium นกแ นขึดีหใงลัาํกงุราบํ

ดบิอป Helicteres isora นตกอลืปเ ดบิกแชใลผตุาธงุราบํ

ดรแด็กเอป Sterculia macrophylla มไอืนเ งลับบแมไาทํมรนใยาภงารสกลูปงสินปเชใ
ดอัมไะลแงอขสใ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

นตุขีอป ราก าษกัรชใการนฟดวปกแมออลืกเบักบทุ

ยาซนัพาถเ fl เถา ะวาสสปบขัะหมสเบขัายนปเ
าปงาลหงอท ใบ อขมาตมวบครโกแาทดบ

นมสาว การมไอืนเ นอรษิพบดัษิพขไสใกสุขไกแ
บอนผา ราก งหแบหแงยสีเะลแอคบจ็เรากาอกแ

กคงาคกบุ นออนตาลํ กผันปเนิกนออนต
กอรอีกบุ นออนตาลํ กผันปเงกแ

ดูะรป ตะเลน fl นกแนตกอลืปเบใ ชใตหิลโงุราบํขไกแลผแนามสนคันผืกแ
สอย

าปดูะรป นกแนตกอลืปเบใ ชใตหิลโงุราบํขไกแลผแนามสนคันผืกแ
สอย

ูรป นกแ นขึดีหใงลัาํกงุราบํ

ดบิอป นตกอลืปเ ดบิกแชใลผตุาธงุราบํ

ดรแด็กเอป มไอืนเ งลับบแมไาทํมรนใยาภงารสกลูปงสินปเชใ
ดอัมไะลแ งอขสใ  

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

นตุขีอป ราก าษกัรชใการนฟดวปกแมออลืกเบักบทุ
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อาการปสสาวะหยด 

69 ปอเจี๋ยน Bauhinia bracteata FABACEAE C เถา ขับฟอกโลหิตระดู  กระจายโลหิตที่เปนลิ่ม
เปนกอน 

70 ปอฝาย Firmianacolorata MALVACEAE T เนื้อไม ใชสอย 

71 ปอยาบ Colona flagrocarpa MALVACEAE T ลําตน ใชสอย 

72 ปอเรียง Eriolaenacendollei MALVACEAE T ใบ ใชเปนยาทาภายนอก 

73 ปออีเกง Pterocymbiumtinctorium MALVACEAE T ลําตน ใชสอย 

74 ปป Millingtoniahortensis BIGNONIACEAE T ราก บํารุงปอด รักษาวัณโรค อาการหอบหืด 

75 เปลาหลวง Croton polanei EUPHORBIACEAE S/ST เปลือก ตน ใบ ชวยบํารุงโลหิต 

76 ผักหวาน Melienthasuavis OPILIACEAE S/ST ราก ยอด ระงับพิษ, แกน้ําดีพิการ ยอดรับประทาน 

77 ผาเสี้ยน Vitexcanescens LAMIACEAE T ลําตน ใชสอย 

78 ไผรวก Thyrsostachyssiamensis GRAMINEAE B หนอ รับประทาน 

79 พริกนายพราน Tabernaemontanabufalina APOCYNACEAE    S ราก ชวยสมานแผล แกทองเสีย 

 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

พฤกษ เปลือก เมล็ด มีรสฝาดเปนยาสมานแผล ใบใชดับพิษ

 

เถาพันซาย เถา เปนยาขับเสมหะ ขับปสสาวะ
ทองหลางปา ใบ บดทาแกโรคบวมตามขอ
นมสาว เนื้อไม ราก แกไขสุกใส ไขพิษ ดับพิษรอน
บอนผา ราก แกอาการเจ็บคอและเสียงแหบแหง
บุกคางคก ลําตนออน ตนออนกินเปนผัก
บุกอีรอก ลําตนออน แกงเปนผัก
ประดูตะเลน ใบ เปลือกตนแกน แกผื่นคัน สมานแผล แกไข บํารุงโลหิต ใช

สอย
ประดูปา ใบ เปลือกตนแกน แกผื่นคัน สมานแผล แกไข บํารุงโลหิต ใช

สอย
ปรู แกน บํารุงกําลังใหดีขึ้น

ปอบิด เปลือกตน บํารุงธาตุ ผล ใชแกบิด

ปอเก็ดแรด เนื้อไม ใชเปนสิ่งปลูกสรางภายในรม ทําไมแบบลัง
ใสของ และไมอัด

ตารางที่ ตอ
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

68 ปอขี้ตุน Colona auriculata MALVACEAE S ราก ทุบกับเกลือ อมแกปวดฟน รากใชรักษา

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ดยหะวาสสปรากาอ
นยจีเอป Bauhinia bracteata เถา ดูะรตหิลโกอฟบขั มลินปเทีตหิลโยาจะรก

นอกนปเ
ยาฝอป Firmiana colorata มไอืนเ ยอสชใ

ปอยาบ Colona flagrocarpa นตาลํ ยอสชใ
งยีรเอป Eriolaena cendollei ใบ กอนยาภาทายนปเชใ
งกเอีอป Pterocymbium tinctorium นตาลํ ยอสชใ

ปป Millingtonia hortensis ราก ดหืบอหรากาอครโณัวาษกัรดอปงุราบํ
งวลหาลปเ Croton polanei บในตกอลืปเ ตหิลโงุราบํยวช

นาวหกผั Melientha suavis ราก ยอด ษิพบังะร นาทะรปบัรดอยรากิพีดาํนกแ
นยสีเาผ Vitex canescens นตาลํ ยอสชใ

กวรผไ Thyrsostachys siamensis อนห นาทะรปบัร
นารพยานกิรพ Tabernaemontan a bufalina ราก ยสีเงอทกแลผแนามสยวช

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

พฤกษ ดล็มเกอลืปเ ษิพบดัชใบใลผแนามสายนปเดาฝสรีม

ดยหะวาสสปรากาอ
นยจีเอป เถา ดูะรตหิลโกอฟบขั มลินปเทีตหิลโยาจะรก

นอกนปเ
ยาฝอป มไอืนเ ยอสชใ

ปอยาบ fl นตาลํ ยอสชใ
งยีรเอป ใบ กอนยาภาทายนปเชใ
งกเอีอป นตาลํ ยอสชใ

ปป ราก ดหืบอหรากาอครโณัวาษกัรดอปงุราบํ
งวลหาลปเ บในตกอลืปเ ตหิลโงุราบํยวช

นาวหกผั ราก ยอด ษิพบังะร นาทะรปบัรดอยรากิพีดาํนกแ
นยสีเาผ นตาลํ ยอสชใ

กวรผไ อนห นาทะรปบัร
79 นารพยานกิรพ  Tabernaemontan a bufalina APOCYNACEAE    S ราก ยสีเงอทกแ ลผแนามสยวช  

 
ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

พฤกษ ดล็มเกอลืปเ ษิพบดัชใบใลผแนามสายนปเดาฝสรีม
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อาการปสสาวะหยด
ปอเจี๋ยน เถา ขับฟอกโลหิตระดู กระจายโลหิตที่เปนลิ่ม

เปนกอน
ปอฝาย เนื้อไม ใชสอย

ปอยาบ ลําตน ใชสอย
ปอเรียง ใบ ใชเปนยาทาภายนอก
ปออีเกง ลําตน ใชสอย

ปป ราก บํารุงปอด รักษาวัณโรค อาการหอบหืด
เปลาหลวง เปลือก ตน ใบ ชวยบํารุงโลหิต
ผักหวาน ราก ยอด ระงับพิษ แกน้ําดีพิการ ยอดรับประทาน
ผาเสี้ยน ลําตน ใชสอย
ไผรวก หนอ รับประทาน
พริกนายพราน ราก ชวยสมานแผล แกทองเสีย

ตารางที่ ตอ
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

80 พฤกษ Albizialebbeck FABACEAE T เปลือก เมล็ด มีรสฝาดเปนยาสมานแผล ใบใชดับพิษ  
อาการปสสาวะหยด

ปอเจี๋ยน เถา ขับฟอกโลหิตระดู กระจายโลหิตที่เปนลิ่ม
เปนกอน

ปอฝาย เนื้อไม ใชสอย

ปอยาบ ลําตน ใชสอย
ปอเรียง ใบ ใชเปนยาทาภายนอก
ปออีเกง ลําตน ใชสอย

ปป ราก บํารุงปอด รักษาวัณโรค อาการหอบหืด
เปลาหลวง เปลือก ตน ใบ ชวยบํารุงโลหิต
ผักหวาน ราก ยอด ระงับพิษ แกน้ําดีพิการ ยอดรับประทาน
ผาเสี้ยน ลําตน ใชสอย
ไผรวก หนอ รับประทาน
พริกนายพราน ราก ชวยสมานแผล แกทองเสีย

ตารางที่ ตอ
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

พฤกษ เปลือก เมล็ด มีรสฝาดเปนยาสมานแผล ใบใชดับพิษ

 

81 พลูลาย Scindapsuspictus ARACEAE C ทั้งตน ไมประดับ 

82 เพกา Oroxylumindicum BIGNONIACEAE 

 

ST ทั้งตน สมานแผลแกอักเสบพกช้ํา ฝกออนกินเปน
ผัก 

83 มะกอก Spondiaspinnata ANACARDIACEAE T ใบออนและชอดอก รับประทานเปนผัก 

84 มะเกลือ Diospyrosmollis EBENACEAE T ราก แกอาเจียน แกลม   

85 มะคังแดง Dioecresciserythroclada RUBIACEAE S/ST เนื้อไม แกเลือดลมเดินไมสะดวก แกพิษโลหิตและ
น้ําเหลือง 

86 มะตูม Aegle marmelos RUTACEAE T ราก แกหืด หอบ แกไอ แกไข ขับลม แกมุตกิต 

87 มะเฟองชาง Lepisanthestetraphylla SAPINDACEAE T เนื้อไม ใชเปนสิ่งปลูกสรางภายในรม ทําไมแบบลัง
ใสของ และไมอัด 

88 มะลิดิน Jasminumnervosum OLEACEAE C ทั้งตน เปนยาเย็น และขับปสสาวะ 

89 หนามนึ้ง Vangueriapubescens RUBIACEAE ST    

90 มะหาด Artocarpuslacucha MORACEAE T เนื้อไม เปนยาระบาย แกทองผูกไมถาย 

91 มันนก Dioscoreaburmanica DIOSCOREACEAE HC    

ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

มันเสา ราก เปนยาขับพยาธิ แกโรคเรื้อนและริดสีดวง
ทวาร หัวรบัประทานได

เมาไขปลา ใบและผล คั้นน้ําอาบ แกอาการโลหิตจางซีด ไหลเวียน

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ดยหะวาสสปรากาอ
นยจีเอป เถา ดูะรตหิลโกอฟบขั มลินปเทีตหิลโยาจะรก

นอกนปเ
ยาฝอป มไอืนเ ยอสชใ

ปอยาบ fl นตาลํ ยอสชใ
งยีรเอป ใบ กอนยาภาทายนปเชใ
งกเอีอป นตาลํ ยอสชใ

ปป ราก ดหืบอหรากาอครโณัวาษกัรดอปงุราบํ
งวลหาลปเ บในตกอลืปเ ตหิลโงุราบํยวช

นาวหกผั ราก ยอด ษิพบังะร นาทะรปบัรดอยรากิพีดาํนกแ
นยสีเาผ นตาลํ ยอสชใ

กวรผไ อนห นาทะรปบัร
นารพยานกิรพ ราก ยสีเงอทกแลผแนามสยวช

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

 พฤกษ Albizia lebbeck ดล็มเกอลืปเ ษิพบดัชใบใลผแนามสายนปเดาฝสรีม
ยาลลูพ Scindapsus pictus นตงทั บดัะรปมไ

เพกา Oroxylum indicum นตงทั นปเนิกนออกฝาํชกพบสเกอักแลผแนามส
กผั

มะกอก Spondias pinnata กอดอชะลแนออบใ กผันปเนาทะรปบัร
อลืกเะม Diospyros mollis ราก มลกแนยจีเาอกแ

งดแงคัะม Dioecrescis erythroclada มไอืนเ ะลแตหิลโษิพกแกวดะสมไนดิเมลดอลืเกแ
งอลืหเาํน

มตูะม Aegle marmelos ราก ติกตุมกแมลบขัขไกแอไกแบอหดหืกแ
งาชงอฟเะม Lepisanthes tetraphylla มไอืนเ งลับบแมไาทํมรนใยาภงารสกลูปงสินปเชใ

ดัอมไะลแงอขสใ
นดิลิะม Jasminum nervosum นตงทั ะวาสสปบขัะลแนย็เายนปเ

งึนมานห Vangueria pubescens 

มะหาด Artocarpus lacucha มไอืนเ ยาถมไกผูงอทกแยาบะรายนปเ
กนนัม Dioscorea burmanica 

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

าสเนมั ราก งวดสีดิระลแนอืรเครโกแิธายพบขัายนปเ
ดไนาทะรปบัรวัหราวท

าลปขไามเ ใบและผล นยีวเลหไดีซงาจตหิลโรากาอกแบาอาํนนคั
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ไมดี ผลสุกรับประทานได 
94 โมกมัน Wrightiaarborea APOCYNACEAE ST ดอก เปนยาระบาย 

95 โมกหลวง Holarrhenapubescens APOCYNACEAE S/T ใบ ตน แกปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย 
แกโรคบิด 

96 ยมหิน Chukrasiatabularis MELIACEAE T ลําตน ใชสอย 

97 ยอปา Morindacoreia RUBIACEAE ST ใบดอกตนราก แกปวดขอแกไขขับลม 

98 รกฟา Terminalia alata COMBRETACEAE T เปลือก รักษาอาการทองรวง อาเจียน ขับปสสาวะ 
บํารุงหัวใจ 

99 ลมปน Thespesia lampas  MALVACEAE T S เปลือกตน 

100 ลิเภา Lygodiumsalicifolium LYGODIACEAE CF ทั้งเถา ปรุงยาแกพิษฝภายใน ฝภายนอก ขับเสมหะ 

101 ลูกใตใบ Phyllanthusamarus PHYLLANTHACEAE H ใบ ชวยรักษาโรคตา  

102 เล็บเหยี่ยว Ziziphusoenoplia RHAMNACEAE C ผล ผลสุกรับประทานได 
 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

สกุณี เปลือก มีคุณสมบัติในการรักษานิ่วในทางเดิน
ปสสาวะ

สะแกนา ราก แกมะเร็งที่ตับ ปอด ลําไส กระเพาะอาหาร 
และกระเพาะปสสาวะ

 

พลูลาย ทั้งตน ไมประดับ

เพกา ทั้งตน สมานแผลแกอักเสบพกช้ํา ฝกออนกินเปน
ผัก

มะกอก ใบออนและชอดอก รับประทานเปนผัก
มะเกลือ ราก แกอาเจียน แกลม
มะคังแดง เนื้อไม แกเลือดลมเดินไมสะดวก แกพิษโลหิตและ

น้ําเหลือง
มะตูม ราก แกหืด หอบ แกไอ แกไข ขับลม แกมุตกิต
มะเฟองชาง เนื้อไม ใชเปนสิ่งปลูกสรางภายในรม ทําไมแบบลัง

ใสของ และไมอัด
มะลิดิน ทั้งตน เปนยาเย็น และขับปสสาวะ
หนามนึ้ง
มะหาด เนื้อไม เปนยาระบาย แกทองผูกไมถาย
มันนก
ตารางที่ 2.26(ตอ) 
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

92 มันเสา Dioscoreaalata DIOSCOREACEAE HC ราก เปนยาขับพยาธิ แกโรคเรื้อนและริดสีดวง
ทวาร หัวรบัประทานได 

93 เมาไขปลา Antidesmaghaesembilla PHYLLANTHACEAE S/ST ใบและผล คั้นน้ําอาบ แกอาการโลหิตจางซีด ไหลเวียน

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ยาลลูพ นตงทั บดัะรปมไ

เพกา นตงทั นปเนิกนออกฝาํชกพบสเกัอกแลผแนามส
กผั

มะกอก กอดอชะลแนออบใ กผันปเนาทะรปบัร
อลืกเะม ราก มลกแนยจีเาอกแ

งดแงคัะม มไอืนเ ะลแตหิลโษิพกแกวดะสมไนดิเมลดอลืเกแ
งอลืหเาํน

มตูะม ราก ติกตมุกแมลบขัขไกแอไกแบอหดหืกแ
งาชงอฟเะม มไอืนเ งลับบแมไาทํมรนใยาภงารสกลูปงสินปเชใ

ดอัมไะลแงอขสใ
นดิลิะม นตงทั ะวาสสปบขัะลแน็ยเายนปเ

งึนมานห
มะหาด มไอืนเ ยาถมไกผูงอทกแยาบะรายนปเ

กนนมั
ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

าสเนัม Dioscorea alata ราก งวดสีดิระลแนอืรเครโกแิธายพบขัายนปเ
ดไนาทะรปบัรวัหราวท

าลปขไามเ Antidesma ghaesembilla ใบและผล นยีวเลหไดีซงาจตหิลโรากาอกแบาอาํนนคั
ดไนาทะรปบัรกสุลผดีมไ

นัมกมโ Wrightia arborea ดอก ยาบะรายนปเ
โมกหลวง Holarrhena pubescens นตบใ ยอยมไราหาออฟเงอทดืองอทงอทดวปกแ

ดบิครโกแ
นหิมย Chukrasia tabularis นตาลํ ยอสชใ
าปอย Morinda coreia ใบ การนตกอด อขดวปกแ มลบขัขไกแ
าฟกร Terminalia alata กอลืปเ ะวาสสปบขันยจีเาองวรงอทรากาอาษกัร

จใวหังุราบํ
ลมปน Thespesia lampas  นตกอลืปเ

าภเลิ Lygodium salicifolium าถเงทั ะหมสเบขักอนยาภฝนใยาภฝษิพกแายงุรป
บใตใกลู Phyllanthus amarus ใบ าตครโาษกัรยวช

 เบล็เ ห วยีย Ziziphus oenoplia ผล ดไนาทะรปบัรกสุลผ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ณีุกส กอลืปเ นดิเงาทนใวินาษกัรรากนใติบัมสณคุมี
ะวาสสป

สะแกนา ราก ราหาอะาพเะรกสไาลํดอปบตัทีง็รเะมกแ
ะวาสสปะาพเะรกะลแ

ดไนาทะรปบัรกสุลผดีมไ
นัมกมโ ดอก ยาบะรายนปเ

โมกหลวง นตบใ ยอยมไราหาออฟเงอทดืองอทงอทดวปกแ
ดบิครโกแ

นหิมย นตาลํ ยอสชใ
าปอย ใบ การนตกอด อขดวปกแ มลบขัขไกแ
าฟกร กอลืปเ ะวาสสปบขันยจีเาองวรงอทรากาอาษกัร

จใวหังุราบํ
ลมปน นตกอลืปเ

าภเลิ าถเงทั ะหมสเบขักอนยาภฝนใยาภฝษิพกแายงุรป
บใตใกลู ใบ าตครโาษกัรยวช

102 เบล็เ ห วยีย  Ziziphus oenoplia RHAMNACEAE C ผล ดไนาทะรปบัรกสุลผ  

 
 

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ณีุกส กอลืปเ นดิเงาทนใวินาษกัรรากนใติบัมสณคุมี
ะวาสสป

สะแกนา ราก ราหาอะาพเะรกสไาลํดอปบตัทีง็รเะมกแ
ะวาสสปะาพเะรกะลแ



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

59

ไมดี ผลสุกรับประทานได
โมกมัน ดอก เปนยาระบาย
โมกหลวง ใบ ตน แกปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย 

แกโรคบิด
ยมหิน ลําตน ใชสอย
ยอปา ใบดอกตนราก แกปวดขอแกไขขับลม
รกฟา เปลือก รักษาอาการทองรวง อาเจียน ขับปสสาวะ 

บํารุงหัวใจ
ลมปน เปลือกตน
ลิเภา ทั้งเถา ปรุงยาแกพิษฝภายใน ฝภายนอก ขับเสมหะ
ลูกใตใบ ใบ ชวยรักษาโรคตา
เล็บเหยี่ยว ผล ผลสุกรับประทานได

 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

103 สกุณี Terminalia calamansanai COMBRETACEAE T เปลือก มีคุณสมบัติในการรักษานิ่วในทางเดิน
ปสสาวะ 

104 สะแกนา Combretumquadrangulare COMBRETACEAE T ราก แกมะเร็งที่ตับ ปอด ลําไส กระเพาะอาหาร 
และกระเพาะปสสาวะ 

 

105 สะแกแสง Canangabrandisiana ANNONACEAE T แกน มีรสเบื่อเมา แกโรคผิวหนังผื่นคัน เชน กลาก 
เกลื้อน 

106 สมปอย Acacia concinna FABACEAE ScanS ใบ รับประทานได 
107 สะทอน Millettialeucantha FABACEAE T เปลือก แกทองเสีย 

108 สัก Tectonagrandis LABIATAE T ลําตน ใชสอย 

109 สีฟน Aryteralittoralis SAPINDACEAE S/ST ราก รักษาอาการทองรวง โรคลําไส ไขเหนือ และ
ไขพิษ  

110 สีเสียดเทศ Acacia catechu  FABACEAE T เปลือก ใชในอุตสาหกรรมยอมผาและฟอกหนังสัตว 
111 เสลาเปลือกหนา Lagerstroemia villosa LYTHRACEAE T ลําตน  ใชสอย 

112 เสี้ยวปา Bauhinia saccocalyx FABACEAE ST ยอดออน กินเปนผัก 

113 เสี้ยวสม Bauhinia malabarica FABACEAE ST ยอดออน กินเปนผัก 

104 แสมสาร Senna garrettiana FABACEAE T ใบออน รับประทานได ปจจุบันนิยมนํามาปลูกเปน
ไมประดับขางทาง 

ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

แสลงใจ ทั้งตน บํารุงธาตุบํารุงหัวใจ
แสลงพันเถา เถา ขับฟอกโลหิตระดู กระจายโลหิตที่เปนลิ่ม

เปนกอน บํารุงโลหิต แกน้ําเหลืองเสีย และ
แกผื่นคันตามผิวหนัง

หนามคนทา เปลือก ตมรักษาโรคเบาหวาน ใชสีฟน

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

ดไนาทะรปบัรกสุลผดีมไ
นัมกมโ ดอก ยาบะรายนปเ

โมกหลวง นตบใ ยอยมไราหาออฟเงอทดืองอทงอทดวปกแ
ดบิครโกแ

นหิมย นตาลํ ยอสชใ
าปอย ใบ การนตกอด อขดวปกแ มลบขัขไกแ
าฟกร กอลืปเ ะวาสสปบขันยจีเาองวรงอทรากาอาษกัร

จใวหังุราบํ
ลมปน นตกอลืปเ

าภเลิ าถเงทั ะหมสเบขักอนยาภฝนใยาภฝษิพกแายงุรป
บใตใกลู ใบ าตครโาษกัรยวช

เบล็เ ห วยีย ผล ดไนาทะรปบัรกสุลผ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

ณีุกส Terminalia calamansanai COMBRETACEAE กอลืปเ นดิเงาทนใวินาษกัรรากนใติบัมสณคุมี
ะวาสสป

สะแกนา Combretum quadrangulare COMBRETACEAE ราก ราหาอะาพเะรกสไาลํดอปบตัทีง็รเะมกแ
ะวาสสปะาพเะรกะลแ

สะแกแสง Cananga brandisiana นกแ กาลกนชเนัคนผืงันหวิผครโกแามเอบืเสรมี
นอลืกเ

ยอปมส Acacia concinna ใบ ดไนาทะรปบัร
นอทะส Millettia leucantha กอลืปเ ยสีเงอทกแ

กสั Tectona grandis นตาํล ยอสชใ
นฟสี Arytera littoralis ราก ะลแอืนหเขไสไาํลครโงวรงอทรากาอาษกัร

ษิพขไ
ศทเดยสีเสี Acacia catechu  กอลืปเ วตัสงันหกอฟะลแาผมอยมรรกหาสตุอนใชใ

านหกอืลปเาลสเ Lagerstroemia villosa นตาํล ยอสชใ
าปวยสีเ Bauhinia saccocalyx นออดอย กผันปเนิก
มสวยสีเ Bauhinia malabarica นออดอย กผันปเนิก

แสมสาร Senna garrettiana นออบใ นปเกลูปามาํนมยินนับจุจปดไนาทะรปบัร
งาทงาขบดัะรปมไ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

แสลงใจ นตงทั จใวัหงุราํบตุาธงุราํบ
าถเนัพงลสแ เถา มลินปเทีติหลโยาจะรกดูะรติหลโกอฟบขั

ะลแยสีเงอลืหเาํนกแติหลโงุราํบนอกนปเ
งันหวิผมาตนัคนผืกแ

หนามคนทา กอลืปเ นฟสีชในาวหาบเครโาษกัรมต
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     หมายถึง เฟรน
 หมายถึง หญา
 หมายถึง ไผ

118 มะเค็ด Catunaregamtomentosa RUBIACEAE ST ทั้งตน รสเฝอนเล็กนอย ปรุงยารักษาโรคเบาหวาน 
แกโรคมะเร็งตางๆ 

119 หนามหัน Acacia comosa FABACEAE ScanS ราก แกไขทับระดู แกระดูทับไข 

120 หมัน Cordiacochinchinensis BORAGINACEAE T เปลือกตน ใชทําปอ  ใชทําหมันตอกยาแนว
เรือ  ของเหลว  ในผลที่หอหุม 

121 หมีเหม็น Litseaglutinosa LAURACEAE T ราก ดับพิษ กระทุงไข แหลงพันธุกรรมอะโวกาโด 

122 โลด Aporosavillosa PHYLLANTHACEAE S/ST เปลือกตน ขับโลหิตระดู ขับลมในลําไส 

123 สมกบ Hymenodictyonexcelsum RUBIACEAE T รากเปลือกตน เปนยาแกไขพิษตางๆ ชวยระงับความรอน 
ใชเปนยาขับพิษรอนถอนพิษไข แกไขตัวรอน 
ไขหวัด แกไขจับสั่น 

 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

อูนปา ทั้งตน ดอกมีกลิ่นหอม ปลูกเปนไมประดับ

เอื้องพราว ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ

 

หมายเหตุ      หมายถึง ไมยืนตน 

 

สะแกแสง แกน มีรสเบื่อเมา แกโรคผิวหนังผื่นคัน เชน กลาก 
เกลื้อน

สมปอย ใบ รับประทานได
สะทอน เปลือก แกทองเสีย
สัก ลําตน ใชสอย
สีฟน ราก รักษาอาการทองรวง โรคลําไส ไขเหนือ และ

ไขพิษ
สีเสียดเทศ เปลือก ใชในอุตสาหกรรมยอมผาและฟอกหนังสัตว
เสลาเปลือกหนา ลําตน ใชสอย
เสี้ยวปา ยอดออน กินเปนผัก
เสี้ยวสม ยอดออน กินเปนผัก
แสมสาร ใบออน รับประทานได ปจจุบันนิยมนํามาปลูกเปน

ไมประดับขางทาง
ตารางที่ 2.26(ตอ) 
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

115 แสลงใจ Strychnosnux-vomica  LOGANIACEAE ST ทั้งตน บํารุงธาตุบํารุงหัวใจ 

116 แสลงพันเถา Bauhinia pulla FABACEAE C เถา ขับฟอกโลหิตระดู กระจายโลหิตที่เปนลิ่ม
เปนกอน บํารุงโลหิต แกน้ําเหลืองเสีย และ
แกผื่นคันตามผิวหนัง 

117 หนามคนทา Harrisoniaperforata SIMAROUBACEAE ScanS เปลือก ตมรักษาโรคเบาหวาน ใชสีฟน 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

สะแกแสง นกแ กาลกนชเนัคนผืงันหวิผครโกแามเอบืเสรมี
นอลืกเ

ยอปมส ใบ ดไนาทะรปบัร
นอทะส กอลืปเ ยสีเงอทกแ

กัส นตาํล ยอสชใ
นฟสี ราก ะลแอืนหเขไสไาํลครโงวรงอทรากาอาษกัร

ษิพขไ
ศทเดยสีเสี กอลืปเ วตัสงันหกอฟะลแาผมอยมรรกหาสตุอนใชใ

านหกอลืปเาลสเ นตาํล ยอสชใ
าปวยสีเ นออดอย กผันปเนิก
มสวยสีเ นออดอย กผันปเนิก

แสมสาร นออบใ นปเกลูปามาํนมยินนับจุจปดไนาทะรปบัร
งาทงาขบดัะรปมไ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

แสลงใจ Strychnos nuxvomica  นตงทั จใวัหงุราํบตุาธงุราํบ
าถเนัพงลสแ Bauhinia pulla เถา มลินปเทีติหลโยาจะรกดูะรติหลโกอฟบขั

ะลแยสีเงอลืหเาํนกแติหลโงุราํบนอกนปเ
งันหวิผมาตนัคนผืกแ

หนามคนทา Harrisonia perforata กอลืปเ นฟสีชในาวหาบเครโาษกัรมต

นรฟเงถึยามห
าญหงถึยามห

ผไงถึยามห

มะ ดค็เ Catunaregam tomentosa นตงทั นาวหาบเครโาษกัรายงุรปยอนกล็เนอฝเสร
ๆงาตง็รเะมครโกแ

นหัมานห Acacia comosa ราก ขไบทัดูะรกแดูะรบทัขไกแ

นมัห Cordia cochinchinensis นตกอลืปเ อปาทํชใ วนแายกอตนัมหาทํชใ
อืรเ ของเหลว มหุอหทีลผนใ

นม็หเีมห Litsea glutinosa ราก ดโากวโะอมรรกุธนัพงลหแขไงทุะรกษิพบดั

โลด Aporosa villosa นตกอลืปเ สไาลํนใมลบขัดูะรตหิลโบขั

บกมส Hymenodictyon excelsum นตกอลืปเการ นอรมาวคบังะรยวชๆงาตษิพขไกแายนปเ
นอรวตัขไกแขไษิพนอถนอรษิพบขัายนปเชใ

นสับจัขไกแดัวหขไ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

อูน าป นตงทั บดัะรปมไนปเกลูปมอหนลิกมีกอด

วารพงอือเ นตงทั บดัะรปมไนปเกลูป

ตุหเยามห มไงถึยามห นตนืย นรฟเงถึยามห
าญหงถึยามห

ผไงถึยามห

มะ ดค็เ นตงทั นาวหาบเครโาษกัรายงุรปยอนกล็เนอฝเสร
ๆงาตง็รเะมครโกแ

นหัมานห ราก ขไบทัดูะรกแดูะรบทัขไกแ

นมัห นตกอลืปเ อปาทํชใ วนแายกอตนัมหาทํชใ
อืรเ ของเหลว มหุอหทีลผนใ

นม็หเีมห ราก ดโากวโะอมรรกุธนัพงลหแขไงทุะรกษิพบดั

โลด นตกอลืปเ สไาลํนใมลบขัดูะรตหิลโบขั

บกมส นตกอลืปเการ นอรมาวคบังะรยวชๆงาตษิพขไกแายนปเ
นอรวตัขไกแขไษิพนอถนอรษิพบขัายนปเชใ

นสับจัขไกแ ดัวหขไ  
 

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

อูน าป นตงทั บดัะรปมไนปเกลูปมอหนลิกมีกอด

วารพงอือเ นตงทั บดัะรปมไนปเกลูป

ตุหเยามห มไงถึยามห นตนืย
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  F      หมายถึง เฟรน(Fern)    

  G      หมายถึง หญา (Grass)    

  B      หมายถึง ไผ (Bamboo) 

  

 

มะเค็ด ทั้งตน รสเฝอนเล็กนอย ปรุงยารักษาโรคเบาหวาน 
แกโรคมะเร็งตางๆ

หนามหัน ราก แกไขทับระดู แกระดูทับไข

หมัน เปลือกตน ใชทําปอ ใชทําหมันตอกยาแนว
เรือ ของเหลว ในผลที่หอหุม

หมีเหม็น ราก ดับพิษ กระทุงไข แหลงพันธุกรรมอะโวกาโด

โลด เปลือกตน ขับโลหิตระดู ขับลมในลําไส

สมกบ รากเปลือกตน เปนยาแกไขพิษตางๆ ชวยระงับความรอน 
ใชเปนยาขับพิษรอนถอนพิษไข แกไขตัวรอน 
ไขหวัด แกไขจับสั่น

 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 
 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 
 

124 อูนปา Viburnum sambucinum ADOXACEAE S ทั้งตน ดอกมีกลิ่นหอม ปลูกเปนไมประดับ 

125 เอื้องพราว Eulophiaspectabilis ORCHIDACEAE TerO ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ 

 
 

หมายเหตุ : T      หมายถึง ไมยืนตน (tree)    

 

S       หมายถึง ไมพุม (shrub) 

  H      หมายถึง ไมลมลุก (herb) 

  C      หมายถึง ไมเถา (climber)   

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและศักยภาพการใชประโยชนของพรรณไม ที่สํารวจพบในพื้นที่สวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชนิด ชื่อวิทยาศาสตร วงศ นิสัย สวนที่ใช สรรพคุณ 

กรวยปา ทั้งตน แกไขพิษ แกริดสีดวง บํารุงกําลัง
กระเจียน ราก ผล แกกระษัย คุมกําเนิดในสตรี ผลสุก

รับประทานได
กระเจียวขาว หนอ เปนยาชวยขับลม ดอกกินเปนผัก
กระชาย ราก ชวยบํารุงกระดูก ชวยทําใหกระดูกไม

เปราะบาง
กระเชา ลําตน ตมแลวกิน เปนยาทําใหธาตุปกติ
กระถิน ใบออน รับประทานเปนผัก
กระถินพิมาน ราก แกพิษสัตวกัดตอย
กระทุมเนิน ใบ เปลือกตน แกทองรวงฆาพยาธิในทอง
กระทือ เหงา บํารุงและขับน้ํานม ขับปสสาวะ แกทองอืด 

บิด ปวดมวนในทอง
กระพี้จั่น ลําตน บดละเอียดใชพอกแผล นํามาแปรรูป ยอด

ออนกินเปนผัก
กลวยผา ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับ
กลอย ราก หัวใตดิน รับประทานได แกน้ําเหลืองเสีย
 
ตารางที่ 2.26(ตอ) 

นรฟเงถึยามห
าญหงถึยามห

ผไงถึยามห

มะ ดค็เ นตงทั นาวหาบเครโาษกัรายงุรปยอนกล็เนอฝเสร
ๆงาตง็รเะมครโกแ

นหัมานห ราก ขไบทัดูะรกแดูะรบทัขไกแ

นมัห นตกอลืปเ อปาทํชใ วนแายกอตนัมหาทํชใ
อืรเ ของเหลว มหุอหทีลผนใ

นม็หเีมห ราก ดโากวโะอมรรกุธนัพงลหแขไงทุะรกษิพบดั

โลด นตกอลืปเ สไาลํนใมลบขัดูะรตหิลโบขั

บกมส นตกอลืปเการ นอรมาวคบังะรยวชๆงาตษิพขไกแายนปเ
นอรวตัขไกแขไษิพนอถนอรษิพบขัายนปเชใ

นสับจัขไกแดัวหขไ

ทีงาราต อต

บดัาํล ดินช รตสาศายทวิอชื วงศ ยัสิน ชใทีนวส ณคุพรรส

อูน าป Viburnum sambucinum นตงทั บดัะรปมไนปเกลูปมอหนลิกมีกอด

วารพงอือเ Eulophia spectabilis นตงทั บดัะรปมไนปเกลูป

ตุหเยามห มไงถึยามห นตนืย
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ภาพที่ 2.9	 พืชไม้เด่น	 ที่พบในสวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	 A)	 ขางหัวหม ู (Miliusa velutina) 
B)	 โมกหลวง	 (Holarrhena pubescens)	 C)	 กระถินพิมาน	 (Acacia tomentosa)	 D)	 ปอบิด	 
(Helicteres isora)		E)	เก็ดแดง	(Dalbergia dongnaiensis)	F)	มะกอก	(Spondias pinnata)

A

C

E

B

D

F
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ภาพที่ 2.10 พืชอาหาร	ที่พบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	บุกคางคก (Amorphophallus 
paeoniifolius)	B)	จกิน�า้ (Barringtonia acutangula) C)	กลอย (Dioscorea hispida)	D)	กระชาย	
(Boesenbergia rotunda)	E)	มะกอก	(Spondias pinnata) F)	ผักหวาน	(Melientha suavis)

A

C

E

B

D

F
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ภาพที่ 2.11 พืชสมุนไพร	ที่พบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	หมีเหม็น (Litsea glutinosa)		
B)	เปล้าหลวง	(Croton polanei)	C)	ค้อนกลอง	(Capparis grandis)	D)	กระถินพิมาน (Acacia 
tomentosa) E)	แสลงใจ (Strychnos nux-vomica) F)	ขี้หนอน	(Zollingeria dongnaiensis)

A

C

E

B

D

F
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ภาพท่ี 2.12 พชืใช้สอย	ท่ีพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวดัล�าปาง		A)	ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia 
duperreana)		B)	แดง	(Xylia xylocarpa) 	C)	สกั	(Tectona grandis)  D)	ประดูป่่า (Pterocarpus 
macrocarpus) E)	ปอเรียง (Eriolaena cendollei) F)	ผ่าเสี้ยน (Vitex canescens)

A

C

E

B

D

F
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ภาพที ่2.13	พชืสวยงาม		ท่ีพบในสวนป่าแม่จาง	จงัหวดัล�าปาง	A)	กล้วยผา (Ensete superbum) 	B)	
เอ้ืองพร้าว	(Eulophia spectabilis)		C)	กระเจียวขาว	(Curcuma parvilora)		D)	ขางหวัหมู	(Miliusa 
velutina) 	E)	โมกหลวง	(Holarrhena pubescens)		F)	เถาก้นปิด	(Stephania hernandifolia)

A

C

E

B

D

F
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แนวทางการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์พันธุกรรมพืช สวนป่าแม่จาง จงัหวดัล�าปาง
 เมือ่พจิารณาถึงค่าดัชนคีวามหลากหลายพบว่าพืน้ท่ีสวนป่าแม่จางมค่ีาความหลากหลายค่อน
ข้างสูง	 โดยแปลงปลูกสักปี	 2522	 มีความหลากหลายสูงสุดทั้งในระดับไม้ใหญ่	 ลูกไม้	 และ	 กล้าไม้	
คือมีค่าเท่ากับ	1.98,	2.17	และ	2.24	ตามล�าดับ	และ	ค่าความหลากหลายมีแนวโน้มลดลงตามอายุ
ของแปลง	 เมื่อสวนสักอายุมากขึ้นความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืชก็สูงตามไปด้วย	 เนื่องจากเมื่อ
อายุสวนสักมากขึ้นไม้สักที่ปลูกในพื้นที่สามารถเจริญเติบโตและให้ร่มเงาปกคลุมดิน	 จนสามารถลด
ความรนุแรงของแสงลง	และนอกจากนัน้ปรมิาณซากพืชทีร่่วงหล่นยงัสามารถปรบัปรงุดนิให้ดขีึน้	จงึ
ส่งเสริมให้พรรณไม้ป่าดั้งเดิมที่สามารถกระจายเข้ามาในพื้นที่สามารถตั้งตัวได้ดี	โดยเฉพาะไม้ดั้งเดิม
ของป่าเบญจพรรณ	เช่น	แดง	ประดู่ป่า	และ	เก็ดแดง	เป็นต้น
	 แต่เมือ่พจิารณาค่าดชันคีวามหลากชนดิภายในแปลงเดยีวกนั	จะเหน็ว่าส่วนใหญค่วามหลาก
หลายของกล้าไม้	จะมีค่าสูงสุดรองลงมา	ได้แก่	ลูกไม้	และ	ไม้ใหญ่	ตามล�าดับ	แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่
สวนป่าแม่จางแห่งนี้สังคมพืชมีการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติได้ดี	 โดยปริมาณกล้าไม้ที่มีความหลาก
หลายสูงนั้นจะเติบโตขึ้นมาทดแทนในระดับลูกไม้	และลูกไม้จะเติบโตมาทดแทนไม้ใหญ่	 เป็นพลวัต
ต่อเน่ืองกันไปซ่ึงบ่งชี้ถึงความย่ังยืนของสังคมพืชและความม่ันคงของความหลากหลายทางชีวภาพ	
การที่ไม้ขนาดใหญ่มีความหลากหลายน้อยกว่าไม้ขนาดเล็กนั้นเป็นเพราะเกิดการแก่งแย่งกันเองใน
สังคมพืชเพื่อให้เกิดการจัดเรียงของหมู่ไม้	 ดังนั้นชนิดไม้ที่มีความทนทานทางนิเวศสูงเท่านั้นจึงจะ
สามารถเติบโตเป็นไม้เด่นในสังคมได้
	 ดงันัน้แนวทางการอนรัุกษ์ความหลากหลายของพรรณพืชในพ้ืนทีส่วนป่าแม่จางจงึควรทีจ่ะมี
การจัดการให้มีเขตอนุรักษ์	หรือกันพื้นที่สวนป่าบางส่วนให้คงสภาพไว้	 ไม่ท�าไม้ออกโดยเฉพาะสวน
ป่าที่มีอายุมากๆ	แต่ถ้าหากจ�าเป็นต้องท�าไม้ออกจากพื้นที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายกับ
หมู่ไม้อื่น	 หรือ	 ให้เสียหายน้อยท่ีสุด	 นอกจากน้ันในการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกสร้างสวนป่าควรเหลือแม่
ไม้	 หรือไม้ชนิดอื่นท่ีมีขนาดใหญ่ไว้	 เพ่ือส่งเสริมให้มีการสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติในพ้ืนท่ีได้เร็วข้ึน	
นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายชนิด
พรรณพืช	เพื่อก่อให้เกิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไป
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สรุป 
	 การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	
โดยแบ่งสังคมพืชออกเป็น	4	ชนิดป่า	ได้แก่	แปลงปลูกสักปี	2522	แปลงปลูกสักปี	2544	แปลงปลูก
สักปี	2554	และ	ป่าธรรมชาติ	ท�าการวางแปลงส�ารวจจ�านวน	3	ครั้ง	โดยครั้งที่	1	(มกราคม)		ครั้งที่	
2	(เมษายน)		ครั้งที่	3	(มิถุนายน)		จากการส�ารวจพบพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น	125	ชนิด	100	สกุล	47	วงศ์	พบ
พืชในวงศ์	FABACEAE	มากที่สุด	รองลงมาได้แก่	วงศ์	MALVACEAE		RUBIACEAE		APOCYNACEAE	
และ	SAPINDACEAE	ตามล�าดับ	แบ่งเป็น	ไม้ยืนต้น	ไม้ยืนต้น	58	ชนิด	ไม้พุ่ม	27	ชนิด	ไม้ล้มลุก	14	
ชนิด	ไม้เถา	14	ชนิด	และอื่นๆ	อีก	6	ชนิด	เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความหลากหลาย	พบว่าพื้นที่สวน
ป่าแม่จางมีค่าความหลากหลายค่อนข้างสูง	โดยสังคมพืชแปลงปลูกสักปี	2522	มีความหลากหลาย
สูงสุดทั้งในระดับไม้ใหญ่	ลูกไม้	และ	กล้าไม้	คือมีค่าเท่ากับ	1.98,	2.17	และ	2.24	ตามล�าดับ	และ	
ค่าความหลากหลายมีแนวโน้มลดลงตามอายุของแปลง	และ	พบว่า	ภายในแปลงเดียวกนัความหลาก
หลายของกล้าไม้	จะมีค่าสูงสุดรองลงมา	ได้แก่	ลูกไม้	และ	ไม้ใหญ่	ตามล�าดับ	จากการสอบถามชาว
บ้านในพื้นที่และการตรวจสอบเอกสารพบว่า	 ในพื้นที่สวนป่าแม่จางมีพืชสมุนไพรทั้งหมด	77	ชนิด	
พืชอาหาร	28	ชนิด	ไม้ใช้สอย	25	ชนิด	และพืชที่เป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ผล	3	ชนิด

ข้อเสนอแนะ  
	 1.	พืน้ท่ีสวนป่าแม่จางประกอบไปด้วยชนดิป่าท่ีหลากหลาย	เช่น	ป่าธรรมชาติ	ป่าเบญจพรรณ	
และ	พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า	 เป็นต้น	ซึ่งในแต่ละพื้นที่ป่ามีความโดดเด่นของชนิดพันธุ์พืชที่แตกต่าง
กัน	ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันพื้นที่อย่างจริงจัง	โดยเฉพาะพื้นที่โซนอนุรักษ์เพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจาก
ปัจจัยภายนอก	เช่น	การลักลอบตัดไม้	หรือ	เก็บหาของป่า	เป็นต้น
	 2.	ในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่จางส�ารวจพบพืชหายากหลายชนิด		ซ่ึงถกูคุกคามเป็นอย่างมากเน่ืองจาก
เป็นท่ีต้องการของตลาด	ดงัน้ันทางสวนป่าควรจัดให้มแีผนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เช่น	อาจมกีารขยาย
พันธุ์ให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายชนิดพันธุ์ไปจากพื้นที่
	 3.	 ในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่จาง	 ปรากฏพืชท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ท้ังทางด้านอาหาร	
และ	สมุนไพร	หลายชนิด	เช่น	กวาวเครือ	สีเสียดเทศ	และ	ผักหวาน	เป็นต้น	ทางสวนป่าควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทของสวนป่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ชุมชน
โดยรอบได้เข้าใจ	ซึ่งจะน�าไปสู่การอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนต่อไป
	 4.	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มนีโยบายของการจดัการสวนป่าอย่างยัง่ยนื	แบบมีส่วนร่วม	ซ่ึง
ถือว่าเป็นจุดแข็งในการบริหารจัดการ	ดังนั้นงานสวนป่าแม่จางจึงควรจัดให้มีแผนการจัดการสวนป่า
เรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชอย่างยั่งยืนต่อไป



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

69

บทที่ 3
ความหลากหลายของสัตว์ป่าในสวนป่าแม่จาง จังหวัด

ล�าปาง
ค�าน�า
	 ทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้แล้วสามารถทดแทนได้	 (Renewable	
natural	resources)	เป็นทรพัยากรทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบนเิวศและมนษุย์ทัง้โดยทางตรงและทาง
อ้อม	สัตว์ป่าหลายชนิดเป็นแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญของมนุษย์	บางชนิดก็เป็นตัวช่วยผสมเกสรให้กับพืช
ผลทางการเกษตรของเกษตรกร	 การที่สัตว์ป่ามีความหลากชนิดย่อมส่งผลดีต่อมนุษย์	 ท�าให้มนุษย์
มีทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่ามากข้ึน	 นอกจากนี้สัตว์ป่าทุกชนิดเป็นโครงสร้างที่ส�าคัญ
และมีหน้าที่ในระบบนิเวศทั้งสิ้น	การด�าเนินกิจกรรมใดๆ	ที่ท�าลายความหลากหลายชนิดของสัตว์ป่า
ย่อมส่งผลไปในด้านการท�าลายหน้าที่ของระบบนิเวศต่างๆ	ด้วย	ฉะนั้นการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ใน
พื้นที่ธรรมชาติจึงต้องค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของระบบนิเวศเสมอ	เพื่อจะได้ด�ารงความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศส�าหรับการเลือกใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป	
	 การปลูกสร้างสวนป่า	(Forest	plantation)	ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 (อ.อ.ป.)	ส่วน
ใหญ่เป็นการปลูกต้นไม้ใหญ่เชิงเดี่ยวหรือชนิดเดียว	(Mono	species)	ในบริเวณพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	
หรือพื้นที่ป่าไม้ที่จัดเป็นประเภทป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจ	 (Economics	 forest)	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการปลูกสร้างสวนป่า	 คือการผลิตไม้เพื่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์	 ทดแทนการท�าไม้จากป่า
ธรรมชาติที่เริ่มขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆ	 ลักษณะระบบนิเวศของสวนป่าจึงเป็นระบบนิเวศป่าไม้ที่มี
โครงสร้างไม้เด่นเพียงชนิดเดียว	คือ	 ชนิดที่ใช้ในการปลูกสร้างสวนป่านั้นๆ	ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มักจะ
เป็นไม้เศรษฐกิจ	 ด้วยเหตุของการปลูกสร้างสวนป่าที่ใช้ไม้เพียงชนิดเดียวในการปลูกสร้างสวนป่า
ตามวัตถุประสงค์ของสวนป่า	 จึงท�าให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจกันว่าเป็นการท�าลายความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ	ซึ่งความชัดเจนนั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันแต่ประการใด	การส�ารวจ
ความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ท่ีสวนป่าขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้จึงเริม่ต้นขึน้และได้ด�าเนนิ
การส�ารวจในพ้ืนท่ีสวนป่าต่างๆ	ในแต่ละปีงบประมาณ	เพ่ือศึกษาส�ารวจว่ามสีิง่มชีีวติชนดิอะไรบ้างท่ี
อาศัยหากนิอยูใ่นพืน้ท่ีสวนป่าและแนวทางการใช้ประโยชน์จากสิง่มชีีวิตต่างๆ	ท่ีอาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีสวน
ป่า	ทรัพยากรสัตว์ป่าก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่เป็นโครงสร้างส�าคัญของระบบนิเวศ	อีกทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า	 ก็เป็นประเด็นส�าคัญในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของนักวิชาการและสังคมโลก	
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	 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้จงึได้มโีครงการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพของทรัพยากร
สัตว์ป่าในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 ล�าปาง	 ขึ้น	 โดยการด�าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ใช้การมีส่วนร่วม
ระหว่างนักวิชาการ	 เจ้าหน้าท่ีสวนป่า	 และราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงสวนป่าแม่จาง	
เพ่ือการท�างานท่ีมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ในชุมชน
ที่สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์และพัฒนาร่วมกัน	 ระหว่างภาครัฐและชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ 
	 1.	เพื่อส�ารวจความหลากหลายของสัตว์ป่า	4	กลุ่ม	ได้แก่	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	นก	สัตว์เลื้อย
คลาน	และ	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	
	 2.	เพือ่จดัท�าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ป่า	ในพืน้ทีส่วนป่าแม่จาง	จงัหวัด
ล�าปาง

วิธีการศึกษา
	 ท�าการส�ารวจความหลากหลายของสัตว์ป่าในสวนป่าแม่จาง	จังหวดัล�าปาง	โดยการวางแปลง
เก็บข้อมูลในพื้นที่สวนป่าจ�านวน	22	จุดส�ารวจ	ดังแสดงพิกัดจุดส�ารวจในตารางที่	3.1	ซึ่งในแต่ละ
จุดเน้นศึกษาสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลัง	4	กลุ่มหลัก	คือ	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	(Mammals)	นก	(Birds)	
สัตว์เลื้อยคลาน	(Reptiles)	และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	(Amphibian)	โดยแต่ละกลุ่มสัตว์	มีวิธีการ
ส�ารวจ	ดังนี้	

1. การศึกษากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�าคัญภายในพื้นที่ต่างๆ	และมักจะมี
ข้อมูลอยู่น้อย	 เน่ืองจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่มีความปราดเปรียวและมีความระมัดระวังตัว
สูงท�าให้การพบเห็นตัวและการส�ารวจยาก	โดยเฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่	โดยทั่วไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในพื้นที่ป่าต่างๆ	มักถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการน�ามาเป็นอาหาร	และบางส่วนน�ามาเป็นสัตว์
เลี้ยง	 ท�าให้สัตว์ในกลุ่มน้ีลดจ�านวนลงและมักเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามมากท่ีสุดอีกกลุ่มหน่ึง	 การทราบ
ถึงข้อมูลสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมในพ้ืนที่จึงช่วยให้ทราบถึงชนิดสัตว์ที่ส�าคัญและใช้เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	 ซึ่งการส�ารวจกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 มี
วิธีการ	ดังต่อไปนี้
	 1.1	วธิสี�ารวจโดยตรงตามเส้นทาง	รวมถึงพืน้ท่ีอืน่ๆ	ในแปลงปลูกสร้างสวนป่าทีค่าดว่าจะพบ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่	 โดยพยายามส�ารวจให้ครอบคลุมทุกแหล่งอาศัยและกระจายท่ัวพ้ืนท่ี
สวนป่า	ท�าการเก็บข้อมูลจากการเห็นตัว	ซาก	กองมูล	หรือร่องรอยอื่นๆ	ที่สัตว์ทิ้งไว้	และใช้วิธีการ
สอบถามจากชุมชนในท้องที่		
	 1.2	 ส�าหรับสัตว์ป่าในกลุ่มค้างคาวท�าการส�ารวจโดยการวางตาข่ายดักจับ	 และใช้เครื่องมือ
ดักจับ	Harp	Trap	
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	 1.3	ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ	(Camera	Trap)	ในพื้นที่ที่คาดว่าจะพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านม	

2. การศึกษาสัตว์กลุ่มนก (Birds) 
	 นกเป็นทรัพยากรสัตว์ป่าที่รู้จักกันโดยทั่วไป	เนื่องจากหลายชนิดพบเห็นได้ง่าย	มีพฤติกรรม
ท่ีแตกต่างกันและมคีวามสวยงาม	นอกจากมปีระโยชน์ตามธรรมชาตแิล้ว	ในปัจจบุนันกหลายชนดิยงั
สามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีกด้วย	โดยเฉพาะนกที่หายากหรือนกอพยพ
ที่มีรายงานการพบน้อย	 การทราบถึงชนิดของนกที่พบในสวนป่าจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงคุณค่าของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่และอาจจะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์	นอกเหนือจากการดักจับเป็นสัตว์เลี้ยง	การน�าไปขายหรือจับ
เป็นอาหาร	ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างไม่ยั่งยืน	ในการส�ารวจนกมีวิธีการ	ดังนี้
	 2.1	วางแปลงส�ารวจด้วยวิธี	Point	Count	จ�านวน	22	แปลงส�ารวจ	โดยแต่ละแปลงมีรัศมี	
50	เมตร	ท�าการจ�าแนกนกด้วยการมองเห็นตัวหรือการจ�าแนกจากเสียงร้อง	โดยอาศัยประสบการณ์
ของผู้ส�ารวจเปรียบเทียบกับคู่มือ	ท�าการบันทึกชนิดนก	จ�านวนที่พบ	ภายในบริเวณจุดส�ารวจต่างๆ	
รวมถงึบนัทกึลักษณะของพ้ืนทีท่ีพ่บนก	นอกจากนียั้งท�าการส�ารวจข้อมลูชนดินกในพ้ืนทีต่ามเส้นทาง 
อื่นๆ	รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนในท้องที่	

ภาพที่ 3.1	การเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่า	 ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัด
ล�าปาง	A)	 การเก็บภาพสัตว์ป่าที่พบในระยะไกล	B)	 กองมูลของสัตว์ในกลุ่มของอีเห็น	C)	 การเก็บ
ข้อมูลสัตว์กลุ่มนก	D)	การส�ารวจนกในระยะไกล	

A

C

B

D
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ภาพที่ 3.2 การส�ารวจกลุ่มสัตว์เล้ือยคลาน	 และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	 ในพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง	 A)	 การส�ารวจกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน	 B)	 การเก็บภาพสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกเพื่อน�า
ไปประกอบการท�ารายงาน	

A B

3. การศึกษากลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก (Amphibians) 
	 3.1	ส�ารวจโดยตรง	(Directed	count	methods)	เป็นวิธีที่เข้าไปส�ารวจเก็บข้อมูลในพื้นที่
ศึกษาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน	
	 3.2	ส�ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง	(Observation)	เป็นการติดตามส�ารวจในพื้นที่เพื่อค้นหา
สัตว์เล้ือยคลานชนิดต่างๆ	จากการเห็นตัวโดยตรงบรเิวณเส้นทางส�ารวจและบรเิวณใกล้เคยีง	เน่ืองจาก
สัตว์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก	 และมีนิสัยชอบหลบซ่อนตัว	 จึงต้องท�าการ	 ค้นหา	 (Searching)	
บริเวณที่คาดว่าจะมีสัตว์เหล่านี้หลบซ่อนอยู่	เช่น	ใต้ขอนไม้	กองใบไม้แห้งที่ทับถมกัน	โพรงไม้	ซอก
หนิ	หรือในแหล่งน�า้	ท�าการจ�าแนกและบันทึกชนิดสัตว์ท่ีสามารถจ�าแนกชนดิได้จากความช�านาญและ
ประสบการณ์ของผู้ส�ารวจ	ส�าหรับสัตว์บางชนิดที่ไม่สามารถจ�าแนกด้วยการมองเห็นเพียงอย่างเดียว	
จ�าเป็นต้องจบัตัวเพ่ือน�ามาจ�าแนกจากการสังเกตระยะใกล้และถ่ายภาพไว้ส�าหรบัจ�าแนกในภายหลัง	
ส�าหรับสัตว์ที่จ�าแนกชนิดได้แล้วจะท�าการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม	
	 	 3.3	ส�ารวจโดยการวางแปลงขนาด	4	เมตร	x	4	เมตร	จ�านวน	20	แปลง	ในพื้นที่สวน
ป่าแม่จาง	แล้วท�าการค้นหาสัตว์ในแปลง	และจ�าแนกชนิด	
	 	 3.4	 ส�ารวจโดยการส่องไฟ	 (Spotlight	 count)	 เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
สะเทินน�้าสะเทินบกหลายชนิดออกปรากฏตัวในเวลากลางคืน	 จ�าเป็นต้องใช้ไฟส�าหรับส่องหาตาม
บริเวณที่คาดว่ามีสัตว์กลุ่มนี้อาศัยอยู่	แล้วท�าการจ�าแนกชนิดเช่นเดียวกับสัตว์ที่หากินเวลากลางวัน	
	 	 3.5	ท�าการส�ารวจโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการสอบถาม	(Inquiry)	คือ	การ
เกบ็ข้อมลูจากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีและชาวบ้านทีอ่ยู่ในพืน้ที	่ซ่ึงการรวบรวมข้อมลูด้วยวธินีีเ้ป็นการ
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องของพื้นที่
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ภาพที่ 3.3 พื้นที่ส�ารวจสัตว์ป่าในสวนป่าแม่จาง		A)	แปลงปลูกสักปี	2522		B)	แปลงปลูกสักปี	2544									
C)	แปลงปลูกสักปี	2554		D)	แปลงป่าธรรมชาติ		

ตารางที่ 3.1	พิกัดจุดส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัด
ล�าปาง		

A

C

B

D

ภาพท่ี 3 พื้นท่ีสํารวจสัตวปาในสวนปาแมจาง แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป แปลง
ปลูกสักป แปลงปาธรรมชาติ  

ตารางท่ี พิกัดจุดสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

แปลง
สํารวจ 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 1 
(มกราคม) 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 2  
(เมษายน) 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 3  
(มิถุนายน) 

P01 47Q  0581938 E / 2022597 N 47Q  0585280 E / 2028516 N 47Q  582195 E / 2022671N 
P02 47Q  0581907 E / 2022698 N 47Q  0585272 E / 2028345 N 47Q  582237 E / 2022591 N 
P03 47Q  0581845 E / 2022780 N 47Q  0585296 E / 2028177 N 47Q  582211 E / 2022505 N 

P04 47Q  0581808 E / 2022885 N 47P  0585293 E / 2028056 N 47Q  582141 E / 2022461N 

P05 47Q  0581777 E / 2023004 N 47Q  0585172 E / 2028041 N 47Q  582053 E / 2022381 N 

P06 47Q  0584105 E / 2027708 N 47Q  0580465 E / 2020056 N 47Q  584669 E / 2027787N 

P07 47Q  0584171 E / 2027801 N 47Q  0580535 E / 2020144 N 47Q  584696 E / 2027732 N 

P08 47Q  0584333 E / 2027764 N 47Q  0580588 E / 2020259 N 47Q  584700 E / 2027658 N 

P09 47Q  0584438 E / 2027762 N 47Q  0580657 E / 2020343 N 47Q  584688 E / 2027591 N 

P10 47Q  0584553 E / 2027780 N 47Q  0580786 E / 2020417 N 47Q  584694 E / 2027526 N 

P11 47Q  0582159 E / 2022740 N 47Q  0579719 E / 2019503 N 47Q  580527 E / 2020317 N 
ตารางท่ี 3.1(ตอ) 

แปลง
สํารวจ 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี  
มกราคม  

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 2  
เมษายน  

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 3  
มิถุนายน  
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ภาพท่ี 3 พื้นท่ีสํารวจสัตวปาในสวนปาแมจาง แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป แปลง
ปลูกสักป แปลงปาธรรมชาติ  

ตารางท่ี พิกัดจุดสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

แปลง
สํารวจ 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี  
มกราคม  

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 2  
เมษายน  

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 3  
มิถุนายน  

  
ตารางท่ี 3.1(ตอ) 
 

แปลง
สํารวจ 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 1 
(มกราคม) 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 2  
(เมษายน) 

พิกัดจุดสํารวจคร้ังท่ี 3  
(มิถุนายน) 

 

P12 47Q  0582042 E / 2022772 N 47Q  0579656 E / 2019497 N 47Q  580527 E / 2020286 N 

P13 47Q  0579465 E / 2020051 N 47Q  0579488 E / 2019433 N 47Q  580520 E / 2020255 N 

P14 47Q  0579367 E / 2020080 N 47Q  0579364 E / 2019390 N 47Q  580508 E / 2020227 N 

P15 47Q  0579245 E / 2020119 N 47Q  0579251 E / 2019343 N 47Q  580492E /2020203 N 

P16 47Q  0579267 E / 2020212 N 47Q  0578845 E / 2019939 N 47Q  579441 E / 2019883 N 

P17 47Q  0579318 E / 2020296 N 47Q  0578744 E / 2019856 N 47Q  579571 E / 2019998 N 

P18 47Q  0580968 E / 2020679 N 47Q  0578711 E / 2019747 N 47Q  579669 E / 2019986 N 

P19 47Q  0580863 E / 2020680 N 47Q  0578728 E / 2019640 N 47Q  579729 E / 2020033 N 

P20 47Q  0580747 E / 2020682 N 47Q  0578647 E / 2019910 N 47Q  579728 E / 2020134 N 

P21 47Q  0580646 E / 2020677 N - - 

P22 47Q  0580575 E / 2020767 N - - 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่า (Species Diversity) 
	 วเิคราะห์โดยใช้ตามหลักอนกุรมวธิานของสัตว์ป่าแต่ละกลุ่ม	จากต�าราและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ในแต่ละกลุ่มสัตว์ป่า	ดังนี้	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	อ้างอิงตาม	Lekagul	and	McNeely	(1977)	และ	
Francis	(2008)	นกอ้างอิงตาม	จารจุนิต์	และ	คณะ	(2554)	สัตว์เล้ือยคลานอ้างอิงตาม	Taylor	(1963,	
1965),	Matsui	(1996),	Cox	(1991)	และ	Cox	et	al.	(1998)	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	อ้างอิงตาม	
Taylor	(1962),	Matsui	(1996)	และ	ธัญญา	(2546)
 2. ประเมินระดับความชุกชุมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด (Species Abundance) 
	 ท�าการประเมนิระดับความชุกชมุของสัตว์ป่าแต่ละชนิด	โดยการระบุเป็น	4	ระดับตามแนวทาง
การจัดระดับโดย	ใช้สมการของ	Pettingill	(1970)	ดังนี้	

การวิเคราะหขอมูล  
 

ความหลากหลายของชนิดสัตวปา
 วิเคราะหโดยใชตามหลักอนุกรมวิธาน ของสัตวปาแตละกลุม จากตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ในแตละ
กลุมสัตวปาดังนี้สัตวเล้ียงลูกดวยนม อางอิงตาม และ นก
อางอิงตาม จารุจินตและคณะ  สัตวเล้ือยคลานอางอิงตาม 

และ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อางอิงตาม
และ ธัญญา 

 ประเมินระดับความชุกชุมของสัตวปาแตละชนิด 
ทําการประเมิน ระดับความชุกชุมของสัตวปาแตละ ชนิด โดยการระบุเปน ระดับตามแนวทางการจัด

ระดับโดย ใชสมการของPettingill (1970) ดังนี ้  
 
 
 

  เกณฑระดับความชุกชุมคือ  
   สัตวปาท่ีชุกชุมมาก มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 76 -100 
   สัตวปาท่ีชุกชุมปานกลาง มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 51 - 75 
   สัตวปาท่ีชุกชุมนอย มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 26-50 
   สัตวปาท่ีชุกชุมนอยมาก มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 1-25 
 3. วิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด (Species Diversity Index) โดยประยุกตใชสมการของ 

 ดังนี้

∑
=

= s

1

Pi)ln   (Pi

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดสัตวปา

สัดสวนของจํานวนชนิดท่ี ตอผลรวมของจํานวนท้ังหมดทุกชนิดในสังคม

สถานภาพของสัตวปา 
ทําการประเมิน สถานภาพของสัตวปา โดยการอางอิงตามเอกสารท่ีไดมีการกําหนดสถานภาพไวแลว

ดังนี้ 
สถานภาพตามกฎหมาย อางอิงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ ศ

และกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครองพ ศ
สถานภาพเชิงการอนุรักษในประเทศไทย อางอิงตามสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สถานภาพเพื่อการอนุรักษในระดับโลก อางอิงตาม 
สถานภาพตามฤดูกาล อางอิงตาม จารุจินตและคณะ 

 สถานภาพของสัตว ปาตามการจัดสถานภาพของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยโดยสํานักงาน
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 4. สถานภาพของสัตว์ป่า 
	 ท�าการประเมินสถานภาพของสตัว์ป่าโดยการอ้างองิตามเอกสารท่ีได้มีการก�าหนดสถานภาพ
ไว้แล้วดังนี้	
	 	 4.1	 สถานภาพตามกฎหมาย	 อ้างอิงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	
พ.ศ.	2535	และกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	พ.ศ.	2546	
	 	 4.2	สถานภาพเชงิการอนรุกัษ์ในประเทศไทย	อ้างองิตามส�านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(2548)	
	 	 4.3	สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ในระดับโลก	อ้างอิงตาม	IUCN	(2013)	
	 	 4.4	สถานภาพตามฤดูกาล	อ้างอิงตาม	จารุจินต์	และ	คณะ	(2554)	

	 สถานภาพของสตัว์ป่าตามการจดัสถานภาพของทรพัยากรชีวภาพในประเทศไทยโดยส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(2548)	ได้ก�าหนดสถานภาพของสัตว์ป่าจาก
คุณสมบัติของชนิดท่ีก�าลังจะสูญพันธุ์และขนาดของการคุกคามแต่ละชนิดเป็น	 “ชนิดท่ีถูกคุกคาม”	
ในสภาพพ้ืนท่ีของประเทศไทย	 เช่นเดียวกับการจัดสถานภาพของสัตว์ป่าในระดับสากลโดย	 IUCN	
(International	Union	 for	Conservation	of	Nature	and	Natural	Resources)	 เป็นการจัด
สถานภาพของสัตว์ป่าในสภาพพื้นท่ีท่ัวโลก	 ไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะพื้นท่ีประเทศใดประเทศหน่ึง	
ซึ่งข้อมูลรวมของสัตว์ชนิดนั้นๆ	 ในระดับโลกเป็นรายชื่อสัตว์ป่าชนิดที่อยู่ในสภาวะอันตราย	 (IUCN	
Red	List	of	Threatened	Species)	 โดยมีการจัดสถานภาพของสัตว์ป่าเป็นระดับการถูกคุกคาม
เหมอืนกับการจัดสถานภาพของส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ของ
ประเทศไทย	โดยมีรายละเอียดระดับของแต่ละสถานภาพดังนี้	
	 1.	สถานภาพสูญพันธุ์	(Extinct:	EX)	หมายถึง	สัตว์ป่าชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยประชากรตัว
สุดท้ายของชนิดนี้ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว	
	 2.	สถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ	(Extinct	in	the	Wild:	EW)	หมายถึง	สัตว์ป่าชนิดที่ไม่มี
ประชากรอยู่ในธรรมชาติของถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม	แต่ยังมีตัวมีชีวิตอยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยง	หรือถิ่นอื่น
นอกถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม	

 3. วิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากชนิด (Species Diversity Index) โดยประยุกต์ใช้สมการ 
ของ	Shanon	–	Wiener	(Magurran,	1988)	ดังนี้

การวิเคราะหขอมูล  
 

ความหลากหลายของชนิดสัตวปา
 วิเคราะหโดยใชตามหลักอนุกรมวิธาน ของสัตวปาแตละกลุม จากตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ในแตละ
กลุมสัตวปาดังนี้สัตวเล้ียงลูกดวยนม อางอิงตาม และ นก
อางอิงตาม จารุจินตและคณะ  สัตวเล้ือยคลานอางอิงตาม 

และ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อางอิงตาม
และ ธัญญา 

 ประเมินระดับความชุกชุมของสัตวปาแตละชนิด 
ทําการประเมิน ระดับความชุกชุมของสัตวปาแตละ ชนิด โดยการระบุเปน ระดับตามแนวทางการจัด

ระดับโดย ใชสมการของ ดังนี้

เกณฑระดับความชุกชุมคือ 
สัตวปาท่ีชุกชุมมาก มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 
สัตวปาท่ีชุกชุมปานกลาง มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 
สัตวปาท่ีชุกชุมนอย มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 
สัตวปาท่ีชุกชุมนอยมาก มีคารอยละความชุกชุมอยูระหวาง 

วิเคราะหคาดัชนีความหลากชนิด  โดยประยุกตใชสมการของ 
 ดังนี้
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สถานภาพเชิงการอนุรักษในประเทศไทย อางอิงตามสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สถานภาพเพื่อการอนุรักษในระดับโลก อางอิงตาม 
สถานภาพตามฤดูกาล อางอิงตาม จารุจินตและคณะ 

 สถานภาพของสัตว ปาตามการจัดสถานภาพของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยโดยสํานักงาน
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	 3.	สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	 (Critically	Endangered:	CR)	หมายถึง	สัตว์ป่าชนิดที่
ประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติที่สูงมากในอนาคตอันใกล้นี้	
	 4.	สถานภาพใกล้สูญพันธุ์	(Eadangered:	EN)	หมายถึง	สัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์
อย่างย่ิงและใกล้สญูพันธ์ุ	แต่ประสบกับความเสีย่งต่อการสญูพันธ์ุในธรรมชาติในอนาคตในระยะกลาง	
	 5.	 สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	 (Near	 Threatened:	 NT)	 หมายถึง	 สัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่ไม่มี
คุณสมบัติเข้าอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	ใกล้สูญพันธุ์	หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	แต่ประสบกับ
ปัญหาการถูกคุกคาม	ประชากรจนใกล้ที่จะมีคุณสมบัติเข้าอยู่ในจ�าพวกที่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์
	 6.	สถานภาพที่เป็นกังวลน้อยที่สุด	(Least	Concern:	LC)	หมายถึง	สัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่ไม่มี
คุณสมบัติ	 อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	 ใกล้สูญพันธุ์	 โดยตรง	 หรือโดยอ้อม	 เพราะไม่มีข้อมูลที่
เหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณและการกระจายเพียงพอที่จะจัดเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม	(Threatened	
species)

ผลและวิจารณ์ 
1. ความหลากชนิดของสัตว์ป่า 
	 ผลการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	ส�ารวจพบ
สัตว์ป่าจ�านวนทั้งสิ้น	137	ชนิด	101	สกุล	64	วงศ์	(ตารางที่	3.2)	จ�าแนกตามประเภทของกลุ่มสัตว์	
ดังต่อไปนี้	
 1.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)
	 จากการส�ารวจสัตว์ป่าโดยวิธีส�ารวจตามแนวเส้นตรง	และจากการติดตั้งกับดักจับสัตว์ป่า	ติด
ตั้งกล้องดักถ่ายภาพ	การสอบถาม	ผลการส�ารวจ	พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	จ�านวน	7	วงศ์	11	สกุล	
รวมทั้งสิ้น	14	ชนิด	(ตารางที่	3.2)	สัตว์ที่พบเห็นตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาดเล็ก	เช่น	ค้างคาวหน้า
ยักษ์	(Hipposideros sp.)	กระรอกหลากสี	(Callosciurus  inlaysonii)		และ	หนูท้องขาว	(Rattus 
rattus)	เป็นต้น	(ตาราง	3.4)
 1.2 นก (Birds)  
	 จากการส�ารวจนก	โดยวิธีการก�าหนดจุดวางแปลง	และจากการพบเห็นโดยตรงในพื้นที่สวน
ป่า	ผลการส�ารวจ	พบนกจ�านวน	13	อันดับ	42	วงศ์	61	สกุล	รวมทั้งสิ้น	85	ชนิด	(ตารางที่	3.2)	เป็น
นกประจ�าถิ่น		59	ชนิด	เช่น	นกกระทาทุ่ง	(Chinese Francolin)	ไก่ป่า		(Gallus gallus)		และ	
นกจับแมลงคอแดง	(Ficedula albicilla)	นกอพยพ	13	ชนิด	เช่น	อีกา	(Corvus levaillantii)	นก
แต้วแล้วธรรมดา	 (Pitta moluccensis)	 และนกปรอดสวน	 (Pycnonotus blanfordi)	 	 เป็นต้น	
นกที่มีสถานภาพเป็นได้ทั้งนกอพยพหรือนกประจ�าถิ่น	อีก	11	ชนิด	เช่น	เป็ดแดง	(Dendrocygna  
javanica)	นกยางเปีย	(Egretta garzetta)	และ	นกกวัก	(Amaurornis phoenicurus)	เป็นต้น	และ
นกที่อพยพเข้ามาสร้างรังวางไข่อีก	1	ชนิด	คือ	นกยางกรอกพันธุ์จีน	(Ardeola bacchus)	(ตารางที่	
3.5)	นกที่พบอาศัยอยู่ในพื้นที่สวนป่าแม่จางส่วนใหญ่เป็นนกที่สามารถปรับตัวให้อาศัยและหากินใน
ป่าโปร่งได้ดี	 เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกไม้สักท�าให้สภาพของสวนป่ามีความใกล้เคียงกับ
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ป่าเบญจพรรณ	ส�าหรับนกอพยพจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศในแต่ละปี	การเก็บข้อมูล
เพยีงระยะสัน้อาจจะไม่ครอบคลมุนกอพยพทุกชนดิ	เนือ่งจากเม่ือพจิารณาข้อมูลท่ีส�ารวจได้พบว่ายงั
มีนกอพยพอีกหลายชนิดที่ควรจะพบแต่ไม่มีรายงานการพบเห็นในการส�ารวจครั้งนี้	
 1.3 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)
	 จากการส�ารวจสตัว์เลือ้ยคลานในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่จาง	ด้วยวิธีการส�ารวจตามจุดในเส้นทางส�ารวจ	
และพื้นที่รอบๆ	สวนป่า	รวมถึงการส�ารวจตามถนน	แนวร่องน�้า	ผลการส�ารวจ	พบสัตว์เลื้อยคลาน	
จ�านวน	11	วงศ์	20	สกุล	และ	25	ชนิด	(ตารางที่	3.2)	จากข้อมูลทั้งหมดพบว่า	วงศ์ของสัตว์เลื้อย
คลานที่พบมากที่สุด	คือ	วงศ์งูพิษเขี้ยวหลัง	(Colubridae)	ซึ่งได้แก่	งูพิษอ่อนชนิดต่างๆ	พบจ�านวน	
7	ชนิด	เช่น	งูปี่แก้ว	(Oligodon sp.)	งูสิงบ้าน	(Ptyas korros)	และ	งูลายสอสวน	(Xenochrophis  
lavipunctatus)	เป็นต้น	และ	วงศ์ตุ๊กแก	(Gekkonidae)	พบจ�านวน	5	ชนิด	เช่น	จิ้งจกดินลายจุด	
(Dixonius melanostictus)	ตุ๊กแกบ้าน	(Gekko gecko)	และ	จิ้งจกหางหนาม	(Hemidactylus  
frenatus)	 เป็นต้น	 สัตว์เล้ือยคลานท่ีพบชนิดมากรองลงมาเป็นวงศ์กิ้งก่า	 (Agamidae)	 และวงศ์
จิ้งเหลน	พบวงศ์ละ	3	ชนิด	เช่น	แย้เหนือ	(Leiolepis belliana ocellata)	กิ้งก่าบินปีกส้ม	(Draco  
maculatus)	และ	กิ้งก่าหัวแดง	(Calotes  versicolor)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)
 1.4 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก (Amphibians)
	 	จากการส�ารวจสัตว์สะเทนิน�า้สะเทนิบกด้วยวธิกีารส�ารวจตามจุดในเส้นทางส�ารวจ	และพืน้ท่ี
แหล่งที่อยู่อาศัยรอบๆ	สวนป่าแม่จางรวมถึงการส�ารวจตามถนนในเวลากลางคืน	ผลการส�ารวจ	พบ
สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	จ�านวน	4	วงศ์	9	สกุล	รวมทั้งสิ้น	14	ชนิด	(ตารางที่	3.2)	วงศ์ที่พบมาก
ที่สุดคือคือวงศ์อึ่งอ่าง	 (Microhylidae)	 พบทั้งหมดจ�านวน	 6	 ชนิด	 จาก	 2	 สกุล	 เช่น	 อึ่งอ่างบ้าน	 
(Kaloula pulchra)	อึ่งลายแต้ม	(Microhyla butleri)	และ	อึ่งข้างด�า	(Microhyla heymonsi)	
รองลงมาได้แก่	 วงศ์กบหนอง	 (Dicroglossida)	 พบจ�านวน	 5	 ชนิด	 จาก	 4	 สกุล	เช่น	เขียดจะนา	 
(Occidozyga lima)	กบนา	(Hoplobatrachas rugulosus)	และ	กบหนอง	(Fejervarya limnocharis)	 
เป็นต้น	(ตารางที่	3.7)

ตารางที่ 3.2	จ�านวนสัตว์ป่าที่ส�ารวจพบในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	
 

ลําดับ ความหลากชนิดของสัตวปา ชนิด สกุล วงศ 
1 สัตวเล้ียงลูกดวยนม 12 11 7 
2 นก 84 61 37 
3 สัตวเล้ือยคลาน 25 20 11 
4 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 14 9 4 

รวม 
 

135 101 59 
2. ความหลากชนิดของสตัวปาตามถ่ินอาศัย  

 แปลงปลูกสัก ป 2522 
 พบสัตวปาท้ังส้ิน ชนิด สกุล โดยจําแนกตามประเภทของสัตวปา พบสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
ชนิด สกุล ไดแกชะมดเช็ด และ สุนัขจ้ิงจอก ตารางท่ี  สัตวปา
ประเภทนก ชนิด สกุล เชน นกกางเขนดง นกกินปลีดํามวง

 และ นกกินปลีอกเหลือง  เปนตน ตารางท่ี  สัตวเล้ือยคลาน ชนดิ 
สกุล เชนกิ้งกาหัวสีฟา แยเหนือ  และ จ้ิงเหลนหลากลาย
เปนตน ตารางท่ี และ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ชนิด สกุล เชน ปาดบาน

อึ่งน้ําเตา เขียดน้ําเตา และ อึ่งขาคํา เปนตน
ตารางท่ี 

 แปลงปลูกสัก ป 2544 
พบสัตวปาท้ังส้ิน ชนิด สกุล โดยจําแนกตามประเภทของสัตวปา พบสัตวเล้ียงลูกดวยนม ชนดิ 

 สกุล ไดแก กระเล็นขนปลายหูส้ัน ชะมดเช็ด และ คางคาว
หนายักษ ตารางท่ี สัตวปาประเภทนก ชนิด สกุล เชน ไกปา

นกกระทาทุง และ เปดแดง เปนตน 
ตารางท่ี สัตวเล้ือยคลาน ชนิด สกุล เชน กิ้งกาหัวแดง กิ้งกาบินปกสม

และ  จ้ิงจกหางหนาม เปนตน ตารางท่ี สวน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สํารวจไม
พบ  

แปลงปลูกสัก ป  
พบสัตวปาท้ังส้ิน ชนิด สกุล โดยจําแนกตามประเภทของสัตวปา พบสัตวเล้ียงลูกดวยนม 

ชนิด สกุล เชน กระตายปา  และ สุนัขจ้ิงจอก ตารางท่ี สัตวปาประเภทนก  ชนิด 
 สกุลเชน ไกปานกกระทาทุง และ เปดแดง  เปนตน ตารางท่ี 

สัตวเล้ือยคลาน  ชนิด  สกุล ไดแก กิ้งกาหัวแดงและ จ้ิงจกหางหนาม ตารางท่ี 
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2. ความหลากชนิดของสัตว์ป่าตามถิ่นอาศัย 
 2.1 แปลงปลูกสัก ปี 2522
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	38	ชนิด	27	สกุล	โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม	2	ชนิด	2	สกุล	ได้แก่	ชะมดเช็ด (Viverricula indica)	และ	สุนัขจิ้งจอก (Canis aureus)	(ตาราง
ที่	3.4)	สัตว์ป่าประเภทนก	26	ชนิด	19	สกุล	เช่น	นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus)	นก
กินปลีด�าม่วง (Cinnyris asiaticus)	และ	นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis)	เป็นต้น	(ตาราง
ที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	7	ชนิด	4	สกุล	เช่น	กิ้งก่าหัวสีฟ้า	(Calotes mystaceus)		แย้เหนือ	และ	
จิ้งเหลนหลากลาย	(Eutropis  macularia)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)	และ	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	
3	ชนิด	2	สกุล		เช่น	ปาดบ้าน	(Polypedates leucomystax)	อึ่งน�้าเต้า,	เขียดน�้าเต้า	(Microhyla 
ornata)	และ	อึ่งขาค�า	(Microhyla pulchra)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.7)
 2.2 แปลงปลูกสัก ปี 2544
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	42	ชนิด	30	สกุล	โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม	3	ชนิด	3	สกุล	ได้แก่	กระเล็นขนปลายหูสั้น	(Tamiops rodolphei)	ชะมดเช็ด	(Viverricula 
indica)	และ	ค้างคาวหน้ายักษ์	 (Hipposideros	sp.)	 (ตารางที่	3.4)	สัตว์ป่าประเภทนก	30	ชนิด	
19	สกุล	เช่น	ไก่ป่า	(Gallus gallus)	นกกระทาทุ่ง	(Francolinus pintadeanus)	และ	เป็ดแดง	
(Dendrocygna javanica)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	9	ชนิด	8	สกุล	เช่น	กิ้งก่าหัวแดง	
(Calotes versicolor)	กิ้งก่าบินปีกส้ม	(Draco maculatus)	และ		จิ้งจกหางหนาม	เป็นต้น	(ตาราง
ที่	3.6)	ส่วน	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	ส�ารวจไม่พบ	
 2.3 แปลงปลูกสัก ปี 2554
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	 50	 ชนิด	 41	 สกุล	 โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	 พบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม	2ชนิด	2	สกุล	เช่น	กระต่ายป่า	และ	สุนัขจิ้งจอก	(Canis aureus)	(ตารางที่	3.4)	สัตว์ป่า
ประเภทนก	43	ชนิด	36	สกุล	เช่น	ไก่ป่า	นกกระทาทุ่ง	(Francolinus pintadeanus)	และ	เป็ด
แดง		เป็นต้น	(ตารางที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	2	ชนิด	2	สกุล	ได้แก่	กิ้งก่าหัวแดง	และ	จิ้งจกหางหนาม	
(Hemidactylus  frenatus)	 (ตารางที่	 3.6)	ส่วนสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	4	ชนิด	1	สกุล	 ได้แก่	 
อึ่งน�้าเต้า,	 เขียดน�้าเต้า	 (Microhyla ornata)	 อึ่งขาค�า	 และ	 อึ่งหลังจุด	 (Micryletta inornata)	
เป็นต้น	(ตารางที่	3.7)
 2.4 ป่าธรรมชาติ 
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	 35	 ชนิด	 31	 สกุล	 โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	 พบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม	5ชนิด	4	สกุล	เช่น	กระรอกปลายหางด�า	(Callosciurus caniceps)	กระรอกบินเล็กแก้ม
ขาว	(Hylopetes phayrei)		และ	กระเล็นขนปลายหูสั้น	(Tamiops rodolphei)	เป็นต้น	(ตารางที่	
3.4)		สัตว์ป่าประเภทนก	27	ชนิด	23	สกุล	เช่น	ไก่ป่า	เหยี่ยวปีกแดง	(Butas turliventer)	เป็นต้น		
(ตารางที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	4	ชนิด	4	สกุล	เช่น	จิ้งจกดินลายจุด		จิ้งเหลนหลากลาย	และ	ตะกวด	
(Varanus nebulosus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)	ส่วนสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกส�ารวจไม่พบ
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3. ความหลากชนิดของสัตว์ป่าตามฤดูกาล 
 3.1 ฤดูหนาว 
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	56	ชนิด	46	สกุล	โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม	2	ชนิด	2	สกุล	เช่น	กระเล็นขนปลายหูสั้น	(Tamiops rodolphei)	และ	กระแตเหนือ	(Tupaia 
belangeri)	 (ตารางที่	 3.4)	สัตว์ป่าประเภทนก	39	ชนิด	32	สกุล	 เช่น	 ไก่ป่า	 เหยี่ยวปีกแดง	และ	
เหยี่ยวผึ้ง	(Pernis ptilorhynchus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	11	ชนิด	9	สกุล	เช่น	
กิ้งก่าหัวแดง	งูเขียวพระอินทร์	(Chrysopelea ornata)	และ	งูปลิง	(Enhydris plumbea)	เป็นต้น	
(ตารางที่	 3.6)	และ	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	4	ชนิด	3	สกุล	 เช่น	คางคกบ้าน	 (Duttaphrynus  
melanostictus)	อึ่งน�้าเต้า	และ	อึ่งขาค�า	เป็นต้น	(ตารางที่	3.7)
 3.2 ฤดูร้อน 
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	50	ชนิด	41	สกุล	โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม	5	ชนิด	5	สกุล	 เช่น	กระเล็นขนปลายหูสั้น	 (Tamiops rodolphei)	กระรอกบินเล็กแก้มขาว	 
(Hylopetes phayrei)	 และ	 กระรอกปลายหางด�า	 (Callosciurus caniceps)	 (ตารางท่ี	 3.4)	 
สัตว์ป่าประเภทนก	27	ชนิด	21	สกุล	เช่น	นกเค้าโมง	หรือ	นกเค้าแมว	(Glaucidium cuculoides)	 
นกตะขาบทุง่	(Coracias benghalensis)	และ	นกกะปูดใหญ่	(Centropus sinensis)	เป็นต้น	(ตาราง
ที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	14	ชนิด	10	สกุล	เช่น	จิ้งเหลนหางยาว	งูปี่แก้ว	(Oligodon	sp.)	และ	งูปลิง	
เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)	และ	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	11	ชนิด	7	สกุล	เช่น	อึ่งลายแต้ม	(Microhyla  
butleri)	อึ่งข้างด�า	และ	ปาดบ้าน	(Polypedates leucomystax)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.7)
 3.3 ฤดูฝน 
	 พบสัตว์ป่าทั้งสิ้น	 50	 ชนิด	 41	 สกุล	 โดยจ�าแนกตามประเภทของสัตว์ป่า	 พบสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม	 4	 ชนิด	 4	 สกุลเช่น	 กระเล็นขนปลายหูสั้น	 (Tamiops rodolphei)	ค้างคาวหน้ายักษ์	 
(Hipposideros	sp.)	และ	กระต่ายป่า	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4)	สัตว์ป่าประเภทนก	37	ชนิด	29	สกุล	
เช่น	นกกระแตแต้แว้ด	(Vanellus indicus)	นกกะปูดใหญ่	(Centropus sinensis)		และ	นกกาเหว่า	
(Eudynamys scolopaceus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.5)	สัตว์เลื้อยคลาน	19		ชนิด	15	สกุล	เช่น	จิ้งจก
ดินลายจุด		จ้ิงจกหางหนาม	และ	จ้ิงเหลนหลากลาย	เป็นต้น	(ตารางท่ี	3.6)	และ	สตัว์สะเทินน�า้สะเทิน
บก	8	ชนิด	6	สกุล	เช่น		ปาดบ้าน	เขียดจะนา	และ	กบหนอง	เป็นต้น	(ตารางที่	3.7)

4. ความชุกชุมของสัตว์ป่า
 4.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)
	 จากการส�ารวจพบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมสามารถแบ่งระดับความชุกชุมในพื้นท่ี	 ออกเป็น	 2	
ระดับ	ดังนี้(ตารางที่	3.4)
		 	 1)	 ระดับความชุกชุมน้อย	 (Uncommon)	พบ	 1	 ชนิด	 คือ	 กระเล็นขนปลายหูสั้น	
(Tamiops rodolphei)	
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	 	 2)	 ระดับความชุกชุมน้อยมาก	 (Rare)	 จ�านวน	 5	 ชนิด	 คือ	 กระต่ายป่า	 (Lepus  
peguensis)	 กระรอกปลายหางด�า	 (Callosciurus caniceps)	 ชะมดเช็ด	 (Viverricula indica)	
กระแตเหนือ	(Tupaia belangeri)	และ	สุนัขจิ้งจอก	(Canis aureus)
 4.2 นก (Birds)
	 สามารถแบ่งระดับความชุกชุมในพื้นที่	ออกเป็น	4	ระดับ	ดังนี้	(ตารางที่	3.5)
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	หรือ	พบน้อย	(Rare)	จ�านวน	39	ชนิด	เป็นชนิดที่พบน้อย
มากหรอืเพยีงครัง้เดียวในการส�ารวจ	เช่น	นกอีเสือหลังแดง	(Lanius collurioides)	นกปีกลายสก็อต	
(Garrulus glandarius)	นกขุนแผน	(Urocis saerythroryncha)	นกจับแมลงสีคล�้า	(Muscicapa 
sibirica)	และ	นกกินปลีด�าม่วง	(Cinnyris asiaticus)	เป็นต้น	
	 	 2)	 ความชุกชุมน้อย	หรือ	พบไม่บ่อย	 จ�านวน	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 นกขมิ้นน้อยธรรมดา	 
(Aegithina tiphia)	 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่	 (Dicrurus paradiseus)	 นกกินแมลงอกเหลือง	
(Macronus gularis)	นกกางเขนดง	(Copsychus malabaricus)	และนกสีชมพูสวน	(Dicaeum 
cruentatum)
	 	 	 3)	 ความชุกชุมปานกลาง	 หรือ	 พบบ่อย	 จ�านวน	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 นกเขาใหญ	่ 
นกเขาหลวง	(Spilopelia chinensis)	นกกระปูดใหญ่	(Centropus sinensis)	นกปรอดหัวสีเขม่า	
(Pycnonotus aurigaster)	 นกปรอดสวน	 (Pycnonotus blanfordi)	 และนกกินปลีอกเหลือง	
(Cinnyris jugularis)	
	 	 4)	ความชุกชุมมาก	หรือ	พบบ่อยมาก	จ�านวน	1	ชนิด	นกกระจิบธรรมดา	(Cinnyris 
jugularis)
 4.3 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	3	ระดับ	(ตารางที่	3.6)
	 	 1)	 ความชุกชุมน้อย	 (Uncommon)	 พบ	 13	 ชนิด	 เช่น	 งูสายม่านพระอินทร์	 
(Dendrelaphis pictus pictus)	 แย้เหนือ	 (Leiolepis belliana ocellata)	 ตะกวด	 (Varanus  
nebulosus)	และงูสิงบ้าน	(Ptyas korros)	เป็นต้น	
	 	 2)	ความชุกชุมปานกลาง	 (Common)	พบ	5	ชนิด	 ได้แก่	กิ้งก่าหัวสีฟ้า	 (Calotes 
mystaceus)	จิ้งเหลนหางยาว	(Eutropis longicaudata)	จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ	(Sphenom-
orphus maculatus)	งูปลิง	(Enhydris plumbea)	และงูปี่แก้ว	(Oligodon	sp.)
	 	 3)	 ความชุกชุมมาก	 (Very Common)	 พบ	 7	 ชนิด	 เช่น	 กิ้งก่าหัวแดง	 (Calotes  
versicolor)	จิง้จกดินลายจดุ	(Dixonius  melanostictus)	จิง้เหลนหลากลาย	(Eutropis  macularia)	 
และจิ้งจกหางหนาม	(Hemidactylus frenatus)	เป็นต้น
 4.4 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก (Amphibians)
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	3	ระดับ	(ตารางที่	3.7)
	 	 1)	ความชุกชุมน้อย	 (Uncommon)	พบ	6	ชนิด	 เช่น	กบนา	 (Hoplobatrachas  
rugulosus)	 กบหัวโล่	 (Limnonectes gyldenstolpei)	 อึ่งลายแต้ม	 (Microhyla butleri)	 และ	 
อึ่งข้างด�า	(Microhyla heymonsi)	เป็นต้น
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	 	 2)	ความชุกชุมปานกลาง	(Common)	พบ	2	ชนิด	ได้แก่	เขียดทราย	(Occidozyga 
martensii)	และ	ปาดบ้าน	(Polypedates leucomystax)
	 	 3)	ความชุกชุมมาก	(Very	Common)	พบ	4	ชนดิ	ได้แก่	คางคกบ้าน	(Duttaphrynus   
melanostictus)	 กบหนอง	 (Fejervarya  limnocharis)	 อึ่งน�้าเต้า	 (Microhyla ornata)	 และ	 
อึ่งขาค�า	(Microhyla pulchra)

5. ความชุกชุมของสัตว์ป่าตามถิ่นอาศัย 
 5.1 แปลงปลูกสัก ปี 2522
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งได้	2	ระดับ	คือ	
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ	31	ชนิด	เช่น		นกจับแมลงคอแดง	(Ficedula 
albicilla)	 นกกินปลีด�าม่วง	 (Cinnyris asiaticus)	 ชะมดเช็ด	 (Viverricula indica)	 สุนัขจิ้งจอก	
(Canis aureus)	 แย้เหนือ	 (Leiolepis belliana ocellata)	 และ	 จ้ิงจกดินลายจุด	 (Dixonius   
melanostictus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 2)	ความชกุชมุน้อย	(Uncommon)	พบ	7	ชนดิ	เช่น		เหย่ียวปีกแดง	(Butas turliventer)	
นกโพระดกธรรมดา	(Megalai malineata)	นกสีชมพูสวน	(Dicaeum cruentatum)	นกกินปลีอก
เหลือง	(Cinnyris jugularis)	และ	กิ้งก่าหัวสีฟ้า	(Calotes  mystaceus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
 5.2 แปลงปลูกสัก ปี 2544
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	4	ระดับ	
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ	33	ชนิด	เช่น	ชะมดเช็ด	(Viverricula indica)	 
ค้างคาวหน้ายักษ์	 (Hipposideros	 sp.)	 กิ้งก่าบินปีกส้ม	 (Draco maculatus)	 จิ้งจกหางหนาม	
(Hemidactylus frenatus)	กิ้งก่าน้อยหางยาว	(Takydromus sexlineatus)	และ	นกนางแอ่นบ้าน	 
(Hirundo rustica)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 2)	ความชกุชมุน้อย	(Uncommon)	พบ	8	ชนิด	เช่น	นกปรอดหัวสเีขม่า	(Pycnonotus 
aurigaster)	นกปรอดสวน	(Pycnonotus blanfordi)	นกกระจิบธรรมดา	(Orthotomus sutorius)	
และนกเอี้ยงหงอน	(Acridotheres grandis)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 3)	 ความชุกชุมปานกลาง	 (Common)	 พบ	 1	 ชนิด	 คือ	 กิ้งก่าหัวแดง	 (Calotes   
versicolor)
 5.3 แปลงปลูกสัก ปี 2554
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	3	ระดับ
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ		41	ชนิด	 เช่น	นกเค้าจุด	 (Athene brama)	
นกแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้	 (Delichon dasypus)	นกตะขาบทุ่ง	 (Coracias benghalensis)	นก
โพระดกธรรมดา	(Megalaima lineata)	นกแอ่นพง	(Artamus fuscus)	และ	นกขมิ้นน้อยธรรมดา	
(Aegithina tiphia)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
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	 	 2)	ความชกุชมุน้อย	(Uncommon)	พบ	8	ชนดิ	เช่น	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่	(Dicrurus  
paradiseus)	 นกกาแวน	 (Crypsirina temia)	 นกปรอดหัวสีเขม่า	 (Pycnonotus aurigaster)	 
นกปรอดสวน	 (Pycnonotus blanfordi)	 และนกกระจิ๊ดธรรมดา	 (Phylloscopus inornatus)	
เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 3)	 ความชุกชุมปานกลาง	 (Common)	 พบ	 1	 ชนิด	 คือ	 กิ้งก่าหัวแดง	 (Calotes   
versicolor)	(ตารางที่	3.4-3.7)
 5.4 ป่าธรรมชาติ 
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	4	ระดับ	
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ	23	ชนดิ	เช่น	นกนางแอ่นบ้าน	(Hirundo rustica)	
นกสีชมพูสวน	(Dicaeum cruentatum)	กระรอกปลายหางด�า	(Callosciurus caniceps)	กระรอก
บินเล็กแก้มขาว	(Hylopetes phayrei)	กระเล็นขนปลายหูสั้น	(Tamiops rodolphei)	และ	หนูท้อง
ขาว	(Rattus rattus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 2)	ความชุกชุมน้อย	(Uncommon)	พบ	9		ชนิด		เช่น	นกกระจิ๊ดธรรมดา	(Phyllo-
scopus inornatus)	นกกินแมลงอกเหลือง	(Macronus gularis)	นกจาบดินอกลาย	(Pellorneum 
ruiceps)	นกกางเขนดง	(Copsychus malabaricus)	นกจับแมลงคอแดง	(Ficedula albicilla)	
และนกกินปลีอกเหลือง	(Cinnyris jugularis)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 3)	ความชุกชุมปานกลาง	(Common)	พบ	2	ชนิด	คือ	นกปรอดสวน	(Pycnonotus 
blanfordi)	นกกระจิบธรรมดา	(Orthotomus sutorius)	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 4)	ความชุกชุมมาก	(Very	Common)	พบ	2	ชนิด	คือ	จิ้งจกดินลายจุด	(Dixonius  
melanostictus)	จิ้งเหลนหลากลาย	(Eutropis macularia)	(ตารางที่	3.4-3.7)

6. ความชุกชุมของสัตว์ป่าตามฤดูกาล 
 6.1 ฤดูหนาว 
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	4	ระดับ	
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ	49	ชนิด	เช่น	งูเขียวพระอินทร์	(Chrysopelea  
ornata)	 งูปลิง	 (Enhydris plumbea)	 คางคกบ้าน	 (Duttaphrynus melanostictus)	นกเอี้ยง
หงอน	(Acridotheres grandis)	นกกางเขนดง	(Copsychus malabaricus)	และนกจับแมลงสีคล�้า	
(Muscicapa sibirica)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 2)	ความชุกชุมน้อย	(Uncommon)	พบ	4	ชนิด	ได้แก่	นกปรอดสวน	(Pycnonotus 
blanfordi)	นกจับแมลงคอแดง	 (Ficedula albicilla)	นกสีชมพูสวน	 (Dicaeum cruentatum)	
และ	นกกินปลีอกเหลือง	(Cinnyris jugularis)	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 3)	 ความชุกชุมปานกลาง	 (Common)	พบ	 2	 ชนิด	 คือ	 กิ้งก่าหัวแดง	 (Calotes  
versicolor)	และ	จิ้งจกดินลายจุด	(Dixonius melanostictus)	(ตารางที่	3.4-3.7)
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	 	 4)	 ความชุกชุมมาก	 (Very	 Common)	 พบ	 1ชนิด	 จิ้งเหลนหลากลาย	 (Eutropis  
macularia)	(ตารางที่	3.4-3.7)
 6.2 ฤดูร้อน 
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	3	ระดับ
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ	50	ชนิด	เช่น	กระรอกบินเล็กแก้มขาว	(Hylop-
etes phayrei)	กระเล็นขนปลายหูสั้น	(Tamiops rodolphei)	หนูท้องขาว	(Rattus rattus)	ชะมด
เช็ด	(Viverricula indica)	จิง้จกดนิลายจดุ	(Dixonius melanostictus)	ตุก๊แกบ้าน	(Gekko gecko)	
จิง้จกหางหนาม	(Hemidactylus frenatus)	และ	จิง้จกหางเรียบ	(Hemidactylus garnotii)	เป็นต้น	
(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 2)	ความชุกชุมน้อย	 (Uncommon)	พบ	5	ชนิด	คือ	นกกะปูดใหญ่	 (Centropus  
sinensis)	นกปรอดหวัสเีขม่า	(Pycnonotus aurigaster)	นกกระจิบธรรมดา	(Orthotomus sutorius)	
กิ้งก่าหัวสีฟ้า	(Calotes mystaceus)	และ	กิ้งก่าหัวแดง	(Calotes versicolor)	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 3)	ความชุกชุมมาก	(Very	Common)	พบ	1	ชนิด	คือ	จิ้งเหลนหลากลาย	(Eutropis  
macularia)	(ตารางที่	3.4-3.7)
 6.3 ฤดูฝน 
	 สถานภาพความชุกชุมในพื้นที่	แบ่งเป็น	4	ระดับ	
	 	 1)	ความชุกชุมน้อยมาก	(Rare)	พบ	56	ชนิด	เช่น	นกแต้วแล้วธรรมดา	(Pitta mo-
luccensis)	นกขี้เถ้าใหญ่	(Coracina macei)	นกขมิ้นท้ายทอยด�า	(Oriolus chinensis)	นกกาแวน	
(Crypsirina temia)	กิ้งก่าบินปีกส้ม	 (Draco maculatus)	 และ	แย้เหนือ	 (Leiolepis belliana 
ocellata)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 2)	ความชุกชุมน้อย	(Uncommon)	พบ	8	ชนิด	เช่น	นกกระทาทุ่ง	 (Francolinus 
pintadeanus)	 นกอีวาบตั๊กแตน	 (Cacomantis merulinus)	 นกขมิ้นน้อยธรรมดา	 (Aegithina 
tiphia)	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่	(Dicrurus paradiseus)	และ	นกปรอดหัวสีเขม่า	(Pycnonotus 
aurigaster)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 3)	ความชุกชุมปานกลาง	(Common)	พบ	2	ชนิด	คือ	นกเขาใหญ่	หรือ	นกเขาหลวง	
(Spilopelia chinensis)	และ	(Centropus sinensis)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4-3.7)
	 	 4)	ความชุกชุมมาก	(Very	Common)	พบ	1	ชนดิ	นกกระจบิธรรมดา	(Orthotomus 
sutorius)	(ตารางที่	3.4-3.7)

7. ดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index)
	 จากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	 โดยแบ่ง
พื้นที่ส�ารวจออกเป็น	4	พื้นที่หลัก	คือ	แปลงปลูกสักปี	2522	แปลงปลูกสักปี	2544	แปลงปลูกสักปี	
2554	และ	ป่าธรรมชาต	ิใน	3	ฤดกูาล	คอื	ฤดหูนาว	ฤดรู้อน	และฤดฝูน	พบว่ามีการปรากฏของสัตว์ป่า 
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ท่ีแตกต่างกัน	 ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ	 (Shannon-Wiener	 
Diversity	 Index)	 พบว่า	 ฤดูหนาว	 มีค่าดัชนีความหลากหลายที่	 4.20	 พ้ืนที่ป่าธรรมชาติมีค่า
ความหลากหลายสูงสุด	คือ	3.41	รองลงมาคือ	แปลงปลูกสักปี	2544	แปลงปลูกสักปี	2522	และ	 
แปลงปลูกสักปี	2554	มีค่าท่ากับ	3.04,	2.55	และ	1.89	ตามล�าดับ		ในฤดูร้อน	มีค่าดัชนีความหลาก
หลายที	่4.23		โดยทีแ่ปลงปลูกสักปี	2522	มค่ีาความหลากหลายสูงสุด	คือ	3.01	รองลงมาคือพืน้ทีป่่า
ธรรมชาติ	แปลงปลูกสักปี	2544		และแปลงปลูกสักปี	2554	มีค่าเท่ากับ	2.93,	2.8917	และ	2.9258	
ตามล�าดับ	ส่วนในฤดูฝน	มีค่าดัชนีความหลากหลายที่	4.15		พื้นที่ป่าธรรมชาติมีค่าความหลากหลาย
สูงสุด	คือ	2.97	รองลงมาคือ	แปลงปลูกสักปี	2522	แปลงปลูกสักปี	2554	แปลงปลูกสักปี	2544	 
มีค่าเท่ากับ	2.95	มีค่า	2.75	และ	2.73	ตามล�าดับ	(ตารางที่	3.3)

8. สถานภาพตามการอนุรักษ์ 
 8.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)
	 	 1)	สถานภาพตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า	พ.ศ.2535	ปรับปรุง	พ.ศ.
2546	ในสวนป่าแม่จางพบเลี้ยงลูกด้วยนม	ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	8	ชนิด	เช่น	กระต่ายป่า	(Lepus 
peguensis)	กระรอกหลากสี	(Callosciurus inlaysonii)	และกระแตเหนือ	(Tupaia belangeri)		
เป็นต้น
	 	 2)	สถานภาพตามการจัดของส�านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
พ.ศ.2548	พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีจัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ	์(Vunerabled	:	VU)	1	
ชนิด	คือ	สุนัขจิ้งจอก	(Canis aureus)	ส�าหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆยังไม่ได้รับการประเมิน
สถานภาพโดยส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.2548
	 	 3)	สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ระดับสากล	อ้างอิงตาม	IUCN	(2013)	การส�ารวจครั้ง
นี้พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	11	ชนิด	จัดให้อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อย	(Least	Concer:	LC)	
เช่น	กระรอกปลายหางด�า	(Callosciurus caniceps)	กระแตเหนือ	(Tupaia belangeri)	และ	ชะมด
เช็ด	(Viverricula indica)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.4)

ตารางที่ 3.3 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	

จากการวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ พบวา ฤดู
หนาว มีคาดัชนีความหลากหลายท่ี พื้นท่ีปาธรรมชาติมีคาความหลากหลายสูงสุด คือ รองลงมาคือ 
แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป และ แปลงปลูกสักป มีคาทากับ และ 
ตามลําดับ  ในฤดูรอน มีคาดัชนีความหลากหลายท่ี   โดยท่ีแปลงปลูกสักป มีคาความหลากหลาย
สูงสุด คือ  รองลงมาคือพื้นท่ีปาธรรมชาติ แปลงปลูกสักป และ แปลงปลูกสักป มีคาเทากับ 

และ  ตามลําดับ สวนในฤดูฝน มีคาดัชนีความหลากหลายท่ี   พื้นท่ีปาธรรมชาติมี
คาความหลากหลายสูงสุด คือ  รองลงมาคือ แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป 

 มีคาเทากับ  มีคา  และ ตามลําดับ ตารางท่ี 

ตารางท่ี  คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ฤดูหนาว  ฤดูรอน  ฤดูฝน 
แปลงปลูกสักป 22 2.55 3.01 2.95 

แปลงปลูกสักป 44 3.04 2.89 2.73 
แปลงปลูกสักป 54 1.89 2.71 2.75 
ปาธรรมชาติ 3.41 2.93 2.96 
รวม  4.20 4.23 4.15 
 

 สถานภาพตามการอนุรักษ  
 สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ ศ ปรับปรุง พ ศ
ในสวนปาแมจางพบเล้ียงลูกดวยนม ท่ีเปนสัตวปาคุมครอง ชนิด เชน กระตายปา 
กระรอกหลากสี และกระแตเหนือ   เปนตน

สถานภาพตามการจัดของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
พ ศ พบสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีจัดอยูในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ชนิด คือ 
สุนัขจ้ิงจอก  สําหรับสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิดอื่นๆยังไมไดรับการประเมินสถานภาพโดยสํานัก
นโยบายและแผนทรัพยากรส่ิงแวดลอม พ ศ

สถานภาพเพื่อการอนุรักษระดับสากล อางอิงตาม การสํารวจครั้งนี้พบสัตว
เล้ียงลูกดวยนม ชนิด จัดใหอยูในสถานภาพกลุมท่ีเปนกังวลนอย เชน กระรอกปลาย
หางดํา  กระแตเหนือ และ ชะมดเช็ด 
เปนตน ตารางท่ี 
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 8.2 นก (Birds)
	 	 1)	 สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.2535	 ปรับปรุง	
พ.ศ.2546	 พบว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถึง	 45	 ชนิด	 เช่น	 นกอีเสือสีน�้าตาล	 (Lanius cristatus)	 
นกตะขาบทุ่ง	(Coracias benghalensis)	นกตบยุงหางยาว	(Caprimulgus macrurus)	นกขม้ินน้อย 

ธรรมดา	 (Aegithina tiphia)	 นกจาบดินอกลาย	 (Pellorneum ruiceps)	 นกจับแมลงสีคล�้า	 
(Muscicapa sibirica)	นกกินปลีด�าม่วง	(Cinnyris asiaticus)	เป็นต้น	นกที่ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พบ	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 นกเขาใหญ่	 (Spilopelia chinensis)	 นกเขาชวา	 (Geopelia striata)	 และ	 
นกกระจอกบ้าน	(Passer montanus)	(ตารางที่	3.5)
	 	 2)	สถานภาพตามการจดัของส�านักนโยบายและแผนทรพัยากรสิง่แวดล้อม	พ.ศ.2548	
พบนกทีไ่ด้รบัการจัดสถานภาพในระดับใกล้ถูกคกุคาม	(Near	Threatened	:	NT)	ในการส�ารวจครัง้นี	้ 
จ�านวน	2	ชนิด	ได้แก่	 เหยี่ยวปีกแดง	(Butastur liventer)	และ	นกปรอดหัวโขน	(Pycnonotus  
jocosus)
	 	 3)	สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ระดับสากล	อ้างอิงตาม	IUCN	(2013)	ไม่พบนกที่ได้รับ
การจัดสถานภาพในระดับถูกคุกคาม	 (Threatened	species)	 ในการส�ารวจครั้งนี้	นกทั้ง	84	ชนิด
ได้รับการจัดสถานภาพให้อยู่ในระดับเป็นกังวลน้อย	(Least	Concern	)	ตามการจัดสถานภาพของ	
IUCN	(2015)
 8.3 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)
	 	 1)	สถานภาพตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า	พ.ศ.2535	ปรับปรุง	พ.ศ.	
2546	สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบในสวนป่าแม่จางจ�านวน	5	ชนิด	ได้แก่	กิ้งก่าหัวแดง	
(Calotes versicolor)	กิ้งก่าหัวสีฟ้า	(Calotes mystaceus)	ตะกวด	(Varanus bengalensis)	งู
สิงบ้าน	(Ptyas korros)	และ	งูและ	กิ้งก่าบินปีกส้ม	 (Ptyas  korros)	สัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง	
พบ	20	ชนิด	เช่น	แย้เหนือ	(Leiolepis belliana ocellata)	จิ้งจกหางแบนเล็ก	(Hemidactylus  
platyurus)	จิ้งจกหางเรียบ	(Hemidactylus garnotii)	ตุ๊กแกบ้าน	(Gekko gecko)	จิ้งจกดินลาย
จุด	(Dixonius siamensis)	กิ้งก่าน้อยหางยาว	(Takydromus sexlineatus ocellatus)	จิ้งเหลน
ภูเขาเกลด็เรียบ	(Sphenomorphus maculatus)	และ	จ้ิงเหลนหางยาว	(Eutropis longicaudata)	
เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)
	 	 2)	 สถานภาพตามการจัดของส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม	 พ.ศ.	 2548	 พบสัตว์เลื้อยคลานท่ีได้รับการจัดสถานภาพท้ังหมด	 35	 ชนิด	 ได้แก่	 สัตว์
เลื้อยคลานที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	(Near	Threatened:	NT)	พบ	2	ชนิด	คือ	แย้เหนือ	
(Leiolepis belliana ocellata)	 และ	 ตะกวด	 (Varanus nebulosus)	 สัตว์เลื้อยคลานที่จัดอยู่
ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อย	 (Least	 Concern)	พบ	 33	 ชนิด	 เช่น	 กิ้งก่าหัวแดง	 (Calotes  
versicolor)	ก้ิงก่าหวัสีฟ้า	(Calotes mystaceus)	งลูายสอใหญ่	(Xenochrophis piscator)	จิง้เหลน
หลากลาย	(Eutropis macularia)	และจิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ	(Sphenomorphus maculatus)	
เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)
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	 3)	สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ระดับโลก	อ้างอิงตาม	IUCN	(2013)	พบสัตว์เลื้อยคลานที่ได้รับ
การจัดสถานภาพทั้งหมด	25	ชนิด	ได้แก่	สัตว์เลื้อยคลานที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	(Near	
Threatened:	NT)	พบ	2	ชนดิ	คือ	แย้เหนอื	(Leiolepis belliana ocellata)	และ	ตะกวด	(Varanus 
nebulosus)	สัตว์เลื้อยคลานที่จัดอยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อย	(Leas	Concern	)	พบ	25	
ชนิด	เช่น	งูแสงอาทิตย์	(Xenopeltis unicolor)	งูทางมะพร้าวธรรมดา	(Coelognathus rediatus)	
กิ้งก่าหัวแดง	(Calotes versicolor)	กิ้งก่าหัวสีฟ้า	(Calotes mystaceus)	และจิ้งเหลนภูเขาเกล็ด
เรียบ	(Sphenomorphus maculatus)	เป็นต้น	(ตารางที่	3.6)
 8.4 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก (Amphibians)
		 	 1)	 สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 พ.ศ.	 2535	 ปรับปรุง	
พ.ศ.	2546	ในพ้ืนทีส่วนป่าแม่จางพบสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบกทีเ่ป็นสตัว์ป่าคุ้มครองพบ	1	ชนิด	ได้แก่	
คางคกหัวราบ	(Ingerophrynus macrotis)	(ตารางที่	3.7)
	 	 2)	สถานภาพตามการจดัของส�านกันโยบายและแผนทรพัยากรสิง่แวดล้อม	พ.ศ.	2548	
พบสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่จัดอยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ	 (Data	Deicient	 :	DD)	พบ	1	
ชนิด	คือ	กบหนอง	(Fejervarya limnocharis)	(ตารางที่	3.7)
	 ส�าหรับสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่ส�ารวจพบอีก	14	ชนิด	ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็น
กังวลน้อย	(Least	Concern:	LC)	เช่น	กบนา	(Hoplobatrachus rugulosus)	เขียดหลังปุ่มที่ราบ	
(Occidozyga martensii)	เขียดจะนา	(Occidozyga lima)	ปาดบ้าน	(Polypedates leucomy-
stax)	อึ่งขาค�า	(Microhyla pulchra)	และ	อึ่งข้างด�า	(Microhyla heymonsi)	เป็นต้น	(ตารางที่	
3.7)	
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ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ 

พรบ.
2535 

สผ.
2548 

IUCN 
2015 

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
 2522 

แปลงป 
 2544 

แปลงป 
 2554 

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae              

1 กระตายปา Lepus peguensis รองรอย ค - LC   R    R R 

Family Sciuridae              

2 กระรอกปลายหางดํา Callosciurus caniceps เห็นตัว - - LC  R  R    R 

3 กระรอกหลากสี Callosciurus  finlaysonii สอบถาม ค - LC        - 

4 กระรอกบินเล็กแกมขาว Hylopetes phayrei เห็นตัว ค - LC  R  R    - 

5 กระเล็นขนปลายหูสั้น Tamiops rodolphei เห็นตัว - - LC R R R R  R  U 

Family Muridae              

6 หนูทองขาว Rattus rattus เห็นตัว - - LC  R  R    - 

Family Viverridae              

7 อีเห็นขางลาย Paradoxurus hermaphrodites สอบถาม - - LC        - 

8 ชะมดเช็ด Viverricula indica รองรอย
สอบถาม 

ค - LC  R   R R  R 

9 ชะมดแผงหางปลอง Viverra zibetha สอบถาม ค - LC        - 

ตารางที่ 3.4(ตอ) 

ตารางที่ 3.4	บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ 

พรบ.
2535 

สผ.
2548 

IUCN 
2015 

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
 2522 

แปลงป 
 2544 

แปลงป 
 2554 

ความ
ชุกชุม 

 

Family Rhinolophidae 
 

           

10 คางคาวหนายักษ Hipposideros sp. เห็นตัว ค - -   R   R  - 

Family Canidae              

11 สุนัขจิ้งจอก Canis aureus รองรอย ค VU LC     R  R R 

Family Tupaiidae               

12 กระแตเหนือ Tupaiabelangeri เห็นตัว ค _ LC R   R    R 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของนกที่สํารวจพบในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ :สถานภาพ   
  พรบ:  ส = สัตวปาสงวน ค = สัตวปาคุมครอง  
  IUCN: CE = ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง EN = ใกลสูญพันธุ LC = กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 
   VU = มีแนวโนมใกลสูญพันธุ NT = กลุมที่ใกลถูกคุกคาม    DD  = ขอมูลไมเพียงพอ 
  ความชุกชุมสัมพัทธ : Very Rare (VR)  = รอยละความชุกชุม 0-25  Rare (R)  = รอยละความชุกชุม 26-50  
    Common (C)    = รอยละความชุกชุม 51-75 Very Common (VC) = รอยละความชุกชุม 76-100  
    - =ขอมูล ไมเพียงพอ   

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ 

พรบ
2535 

สผ
2548 2015 

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม 
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 

Tupaia belangeri
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

ORDER GALLIFORMES               

Family Phasianidae               

1 ไกปา Red 
Junglefowl 

Gallus gallus R ค  LC R   R  R R R 

2 นกกระทาทุง Chinese 
Francolin 

Francolinus 

pintadeanus 

R ค  LC  R U   U R R 

ORDER 
ANSERIFORMES 

              

Family Anatidae               

3 เปดแดง Lesser 
Whistling-duck 

Dendrocygna 

javanica 

R, N ค  LC   R    R R 

ORDER 
CICONIIFORMES 

              

Family Ardeidae               

4 นกยางกรอก
พันธุจีน 

Chinese Pond 
Heron 

Ardeola bacchus N ค  LC         

ตารางที่ 3.5(ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร สถานภาพ ความชุกชุม 

ตารางที่ 3.5	บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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90

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ
2535 

สผ
  

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา
ธรรมชาติ 

แปลงป
 

แปลงป
 

แปลงป
 

ความชุก
ชุม

 

5 นกยางควาย Eastern Cattle 
Egret 

Bubulcus 

coromandus 

R ค  LC         

6 นกยางเปย Little Egret Egretta garzetta R, N ค  LC         

ORDER 
ACCIPITRIFORMES 

              

Family Accipitridae               

7 เหยี่ยวปกแดง Rufous-winged 
Buzzard 

Butas turliventer R ค NT LC R R R R U R R R 

8 เหยี่ยวผึ้ง Oriental 
Honey-
buzzard 

Pernis ptilorhynchus N ค  LC R     R  R 

9 เหยี่ยวขาว Black-winged 
Kite 

Elanus caeruleus R ค  LC         

10 เหยี่ยวนกเขาชิ
ครา 

Shikra Accipiter badius R, N ค  LC R R R R R  R R 

 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ
2535 

สผ
  

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา
ธรรมชาติ 

แปลงป
 

แปลงป
 

แปลงป
 

ความชุก
ชุม

 

นกยางควาย ค

นกยางเปย ค

เหยี่ยวปกแดง ค

เหยี่ยวผึ้ง ค

เหยี่ยวขาว ค

เหยี่ยวนกเขาชิ
ครา

ค

 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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ตาม
ฤดูกาล 

พรบ
2535 

สผ
  

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา
ธรรมชาติ 

แปลงป
 

แปลงป
 

แปลงป
 

ความชุก
ชุม

 

นกยางควาย ค

นกยางเปย ค

เหยี่ยวปกแดง ค

เหยี่ยวผึ้ง ค

เหยี่ยวขาว ค

เหยี่ยวนกเขาชิ
ครา

ค

 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

ORDER GRUIFORMES               

Family Rallidae               

11 นกกวัก White-
breasted 
Waterhen 

Amaurornis 

phoenicurus 

R, N ค  LC   R    R R 

ORDER 
CHARADRIIFORMES 

              

12 นก
กระแตแตแวด 

Red-wattled 
Lapwing 

Vanellus indicus R ค  LC R  R R   R R 

ODER 
COLUMBIFORMES 

              

Family Columbidae               

13 นกเขาใหญ, 
นกเขาหลวง 

Spotted Dove Spilopelia chinensis R 0  LC  R C U R U R C 

 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกเขาชวา

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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ORDER 
CUCULIFORMES 

              

Family Cuculidae               

15 นกกะปูดใหญ Greater 
Coucal 

Centropus sinensis R ค  LC R U C   U R C 

16 นกบั้งรอกใหญ Green-billed 
Malkoha 

Phaenicophaeus 

tristis 

R ค  LC         

17 นกกาเหวา Asian Koel Eudynamys 

scolopaceus 

R ค  LC  R R   R  R 

18 นกอีวาบ
ตั๊กแตน 

Plaintive 
Cuckoo 

Cacomantis 

merulinus 

R ค  LC  R U   R  R 

 
 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

 

นกกวัก ค

นก
กระแตแตแวด 

ค

นกเขาใหญ
นกเขาหลวง
 
 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

14 นกเขาชวา Zebra Dove Geopelia striata R 0  LC         

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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นกกะปูดใหญ ค

นกบั้งรอกใหญ ค

นกกาเหวา ค

นกอีวาบ
ตั๊กแตน

ค

 
 
 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

ORDER STRIGIFORMES               

Family Strigidae               
 

19 นกฮูก, นกเคากู Collared 
Scops Owl 

Otus lettia R ค  LC         

20 นกเคาโมง, นก
เคาแมว 

Asian Barred 
Owlet 

Glaucidium 

cuculoides 

R ค  LC  R R  R R  R 

21 นกเคาจุด Spotted 
Owlet 

Athene brama R ค  LC R   R   R R 

ORDER 
CAPRIMULGIFORMES 

              

Family Caprimulgidae               

22 นกตบยุงหาง
ยาว 

Large-tailed 
Nightjar 

Caprimulgus 

macrurus 

R ค  LC         

 
 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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23 นกแอนมาติน
พันธุเอเชียใต 

Asian House-
Martin 

Delichon dasypus N ค  LC R      R R 

24 นกแอนบาน House Swift Apus affinis R ค  LC         

25 นกแอนตาล Asian Palm 
Swift 

Cypsiurus balasiensis R ค  LC         

ORDER 
CORACIIFORMES 

              

Family Coraciidae               

26 นกตะขาบทุง Indian Roller Coracias 

benghalensis 

R ค  LC  R R  R R R R 

 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกกะเต็นอก
ขาว

ค

นกกะเต็นนอย
ธรรมดา

ค

นกฮูก นกเคากู ค

นกเคาโมง นก
เคาแมว

ค

นกเคาจุด ค

 

นกตบยุงหาง
ยาว

ค

 
 
 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

Family 
Hemiprocnidae 

              

Family Apodidae               

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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นกแอนมาติน
พันธุเอเชียใต

ค

นกแอนบาน ค
นกแอนตาล ค

นกตะขาบทุง ค

 
 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

28 นกกะเต็นอก
ขาว 

White-
throated 
Kingfisher 

Halcyon smyrnensis R ค  LC         

29 นกกะเต็นนอย
ธรรมดา 

Common 
Kingfisher 

Alcedo atthis N ค  LC         

Family Meropidae               

30 นกจาบคาเล็ก Green Bee-
eater 

Merops orientalis R ค  LC         

ORDER PICIFORMES               

Family Megalaimidae               

31 นกโพระดก
ธรรมดา 

Lineated 
Barbet 

Megalai malineata R ค  LC R R R R U  R R 

32 นกตีทอง Coppersmith 
Barbet 

Megalaima 

haemacephala 

R ค  LC  R R  R   R 

 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกแตวแลว
ธรรมดา

ค

นกแอนพง ค

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

96

Family Aegithinidae               

35 นกขมิ้นนอย
ธรรมดา 

Common Iora Aegithina tiphia R ค  LC  R U U R  R U 

Family 
Campephagidae 

              

36 นกขี้เถาใหญ Large 
Cuckooshrike 

Coracina macei R ค  LC R R R R R  R R 

 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกอีเสือสี
น้ําตาล

ค

นกอีเสือหลัง
แดง

ค

นกอีเสือลาย
เสือ

ค

นกขมิ้นทาย
ทอยดํา

ค

นกจาบคาเล็ก ค

นกโพระดก
ธรรมดา

ค

นกตีทอง ค

 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

ORDER Passeriformes               

Family Pittidae               

33 นกแตวแลว
ธรรมดา 

Blue-winged 
Pitta 

Pitta moluccensis B ค  LC   R  R   R 

Family Artamidae               

34 นกแอนพง Ashy 
Woodswallow 

Artamus fuscus R ค  LC R      R R 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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นกขมิ้นนอย
ธรรมดา

ค

นกขี้เถาใหญ
 

ค

 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

Family Laniidae               

37 นกอีเสือสี
น้ําตาล 

Brown Shrike Lanius cristatus N ค  LC R   R  R R R 

38 นกอีเสือหลัง
แดง 

Burmese 
Shrike 

Lanius collurioides N ค  LC R     R  R 

39 นกอีเสือลาย
เสือ 

Tiger Shrike Lanius collurioides N ค  LC         

Family Oriolidae               

40 นกขมิ้นทาย
ทอยดํา 

Black-naped 
Oriole 

Oriolus chinensis R, N ค  LC R  R R   R R 

Family Dicruridae               

41 นกแซงแซวหาง
ปลา 

Black Drongo Dicrurus macrocercus R, N ค  LC         

 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกแซงแซวสี
เทา

ค

นกแซงแซว
หงอนขน

ค

นกแซงแซว
หางบวงใหญ

ค

นกอีแพรด
แถบอกดํา

ค

นกปกลายส
ก็อต

ค

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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47 นกขุนแผน Red-billed Blue 
Magpie 

Urocis 

saerythroryncha 

R ค  LC         

 
 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกกาแวน ค

อีกา ค

นกปรอด
ทอง

ค

นกปรอด
เหลืองหัวจุก

ค

นกปรอด
หัวโขน

ค

นกปรอดหัว
สีเขมา

ค

นกแซงแซวหาง
ปลา

ค

 
 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

42 นกแซงแซวสี
เทา 

Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus R, N ค  LC R   R R R R R 

43 นกแซงแซว
หงอนขน 

Hair-crested 
Drongo 

Dicrurus hottentottus R,N ค  LC R     R  R 

44 นกแซงแซว
หางบวงใหญ 

Greater Racket-
tailed Drongo 

Dicrurus paradiseus R ค  LC R R U U R R U U 

Family Rhipiduridae               

45 นกอีแพรด
แถบอกดํา 

Pied Fantail Rhipidura javanica R ค  LC         

Family Corvidae               

46 นกปกลายส
ก็อต 

Eurasian jay Garrulus glandarius R ค  LC R       R 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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นกขุนแผน ค

 
 
ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

48 นกกาแวน Racket-tailed 
Treepie 

Crypsirina temia R ค  LC R  R R  R U R 

49 อีกา Eastern Jungle 
Crow 

Corvus levaillantii R ค  LC         

Family 
Pycnonotidae 

              

50 นกปรอด
ทอง 

Black-headed 
Bulbul 

Pycnonotus atriceps R ค  LC R   R  R R R 

51 นกปรอด
เหลืองหัวจุก 

Black-crested 
Bulbul 

Pycnonotus 

flaviventris 

R ค  LC R R R  R U  R 

52 นกปรอด
หัวโขน 

Red-whiskered 
Bulbul 

Pycnonotus jocosus R ค NT LC         

53 นกปรอดหัว
สีเขมา 

Sooty-headed 
Bulbul 

Pycnonotus 

aurigaster 

R ค  LC R U U R R U U C 

54 นกปรอดคอ
ลาย 

Stripe-throated 
Bulbul 

Pycnonotus finlaysoni R ค  LC R  R R R  R R 

ตารางที่ 3.5(ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกปรอดสวน ค

นกนางแอน
บาน

ค

นกกระจิ๊ดปาก
หนา

ค

นกกระจิ๊ดธรรม
ดา

ค

นกกระจิ๊ดขั้ว
โลกเหนือ

ค

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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นกปรอดคอ
ลาย

ค

ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

55 นกปรอดสวน Streak-eared 
Bulbul 

Pycnonotus blanfordi R ค  LC U R U C R U U C 

Family Hirundinidae               

56 นกนางแอน
บาน 

Barn Swallow Hirundo rustica R, N ค  LC R   R  R R R 

Family 
Phylloscopidae 

              

57 นกกระจิ๊ดปาก
หนา 

Radde's 
Warbler 

Phylloscopus 

schwarzi 

N ค  LC         

58 นกกระจิ๊ดธรรม
ดา 

Yellow-
browed Leaf 
Warbler 

Phylloscopus 

inornatus 

N ค  LC R   U R  U R 

59 นกกระจิ๊ดขั้ว
โลกเหนือ 

Arctic Warbler Phylloscopus borealis N ค  LC         

Family Cisticolidae               

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

60 นกกระจิบหญา
สีขางแดง 

RufescentPrinia Prinia rufescens R ค  LC R     R  R 

61 นกกระจิบหญา
สีเรียบ 

Plain Prinia Prinia inornata R ค  LC   R   R R R 

62 นกกระจิบหญา
อกเทา 

Grey-breasted 
Prinia 

Prinia hodgsonii R ค  LC  R R    R R 

63 นกกระจิบคอ
ดํา 

Dark-necked 
Tailorbird 

Orthotomus 

atrogularis 

R ค  LC         

64 นกกระจิบ
ธรรมดา 

Common 
Tailorbird 

Orthotomus sutorius R ค  LC R U VC C R U U VC 

Family Timaliidae               

65 นกกินแมลงอก
เหลือง 

Pin-striped Tit 
Babbler 

Macronus gularis R ค  LC R  R U R   U 

Family Pellorneidae               

66 นกจาบดินอก
ลาย 

Puff-throated 
Babbler 

Pellorneum ruficeps R ค  LC  R R U R  R R 

ตารางที่ 3.5(ตอ) 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

Family Leiothrichidae               

67 นกกะรางหัว
หงอก 

White-crested 
Laughingthrush 

Garrulax 

leucolophus 

R ค  LC R    R  R R 

Family Sturnidae               

68 นกเอี้ยงหงอน White-vented 
Myna 

Acridotheres grandis R ค  LC R R R   U R R 

69 นกเอี้ยงสาริกา Common Myna Acridotheres tristis R ค  LC  R R   R  R 

Family Muscicapidae               

60 นกกางเขนบาน Oriental 
Magpie Robin 

Copsychus saularis R ค  LC  R R    R R 

71 นกกางเขนดง White-rumped 
Shama 

Copsychus 

malabaricus 

R ค  LC R R R U R  U U 

72 นกจับแมลงสี
คล้ํา 

Dark-sided 
Flycatcher 

Muscicapa sibirica N ค  LC R     R  R 

 
 
ตารางที่ ตอ

ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกกระจิบหญา
สีขางแดง

ค

นกกระจิบหญา
สีเรียบ

ค

นกกระจิบหญา
อกเทา

ค

นกกระจิบคอ
ดํา

ค

นกกระจิบ
ธรรมดา

ค

นกกินแมลงอก
เหลือง

ค

นกจาบดินอก
ลาย

ค

ตารางที่ ตอ

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

103

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

73 นกจับแมลงสี
น้ําตาล 

Asian Brown 
Flycatcher 

Muscicapa dauurica N, R ค  LC         

74 นกจับแมลงอก
สมทองขาว 

Tickell's Blue 
Flycatcher 

Cyornis tickelliae R ค  LC         

75 นกจับแมลงคอ
น้ําตาลแดง 

Hill Blue 
Flycatcher 

Cyornis banyumas R ค  LC R      R R 

76 นกจับแมลง
คอแดง 

Taiga 
Flycatcher 

Ficedula albicilla N ค  LC U   U R R R R 

Family Stenostiridae               

77 นกจับแมลงหัว
เทา 

Grey-headed 
flycatcher 

Culicicapa 

ceylonensis 

R, N ค  LC R      R R 

Family Dicaeidae               

78 นกสีชมพูสวน Scarlet-
backed 
Flowerpecker 

Dicaeum cruentatum R ค  LC U R R R U  R U 

 
ตารางที่ ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร สถานภาพ ความชุกชุม 

ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

นกกระจิบหญา
สีขางแดง

ค

นกกระจิบหญา
สีเรียบ

ค

นกกระจิบหญา
อกเทา

ค

นกกระจิบคอ
ดํา

ค

นกกระจิบ
ธรรมดา

ค

นกกินแมลงอก
เหลือง

ค

นกจาบดินอก
ลาย

ค

ตารางที่ ตอ

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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ตาม
ฤดูกาล 

พรบ
2535 

สผ
  

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา
ธรรมชาติ 

แปลงป
 

แปลงป
 

แปลงป
 

ความชุก
ชุม

 

79 นกกาฝากปาก
หนา 

Thick-billed 
Flowerpecker 

Dicaeum agile R ค  LC R      R R 

Family Nectariniidae               

80 นกกินปลีดํา
มวง 

Purple 
Sunbird 

Cinnyris asiaticus R ค  LC  R R  R R R R 

81 นกกินปลีอก
เหลือง 

Olive-backed 
Sunbird 

Cinnyris jugularis R ค  LC U R U U U R U C 

Family Passeridae              

82 นกกระจอก
บาน 

Eurasian Tree 
Sparrow 

Passer montanus R 0  LC         

Family Estrildidae               

83 นกกระติ๊ด
ตะโพกขาว 

White-rumped 
Munia 

Lonchura striata R ค  LC         

84 นกกระติ๊ดขี้หมู Scaly-
breasted 
Munia 

Lonchura punctulata R ค  LC   R    R R 

ตารางที่ 3.5(ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลงป ความชุก
ชุม

 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ
2535 

สผ
  

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา
ธรรมชาติ 

แปลงป
 

แปลงป
 

แปลงป
 

ความชุก
ชุม

 

นกกาฝากปาก
หนา er 

ค

นกกินปลีดํา
มวง

ค

นกกินปลีอก
เหลือง

ค

นกกระจอก
บาน

นกกระติ๊ด
ตะโพกขาว

ค

นกกระติ๊ดขี้หมู ค

ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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ตาม
ฤดูกาล 

พรบ
2535 

สผ
  

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา
ธรรมชาติ 

แปลงป
 

แปลงป
 

แปลงป
 

ความชุก
ชุม

 

นกกาฝากปาก
หนา er 

ค

นกกินปลีดํา
มวง

ค

นกกินปลีอก
เหลือง

ค

นกกระจอก
บาน

นกกระติ๊ด
ตะโพกขาว

ค

นกกระติ๊ดขี้หมู ค

ตารางที่ 3.5(ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

ตาม
ฤดูกาล 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลงป 
2554 

ความชุก
ชุม 

 

 

Family Motacillidae   

            

85 นกเดาลมหลัง
เทา 

Grey Wagtail Motacilla cinerea N ค  LC         

 

 

 

 

 

 

 

 

      R = นกประจําถิ่น               N =นกอพยพ                     B =นกอพยพเขามาสรางรังวางไข 
 
 
 
ตารางที่ 3.6 บัญชีรายชื่อสัตวเลื้อยคลานที่สํารวจพบในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

หมายเหตุ :สถานภาพ   

  พรบ:  ส = สัตวปาสงวน ค = สัตวปาคุมครอง  

  IUCN: CE = ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง EN = ใกลสูญพันธุ LC = กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

   VU = มีแนวโนมใกลสูญพันธุ NT = กลุมที่ใกลถูกคุกคาม    DD  = ขอมูลไมเพียงพอ 

ตารางที่ บัญชีรายชื่อและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่สํารวจพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

การ
สํารวจ

พรบ สผ ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูฝน 
ปา 

ธรรมชาติ 
แปลงป 
  

แปลงป 
  

แปลงป 
  

ความ
ชุกชุม 

Family Leporidae 
กระตายปา รองรอย ค

Family Sciuridae 
กระรอกปลายหางดํา เห็นตัว
กระรอกหลากสี สอบถาม ค
กระรอกบินเล็กแกมขาว เห็นตัว ค
กระเล็นขนปลายหูสั้น เห็นตัว

Family Muridae 
หนูทองขาว เห็นตัว

Family Viverridae 
อีเห็นขางลาย สอบถาม
ชะมดเช็ด รองรอย

สอบถาม
ค

ชะมดแผงหางปลอง สอบถาม ค
ตารางที่ 3.4(ตอ) 
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วงศกิ้งกา (Agamidae)               

1 กิ้งกาหัวสีฟา Agamidae Calotes  mystaceus  ค LC LC  U R  U   C 

2 กิ้งกาหัวแดง Agamidae Calotes  versicolor  ค LC LC C U R   C C VC 

3 กิ้งกาบินปกสม Agamidae Draco  maculatus  ค LC LC   R   R  U 

วงศแย (Leiolepidae               

4 แยเหนือ Agamidae Leiolepis  belliana 

ocellata 

 - NT NT   R  R   U 

วงศตุกแก (Gekkonidae)               

5 จิ้งจกดินลายจุด Gekkonidae Dixonius  

melanostictus 

 - LC LC C R U VC R   VC 

6 ตุกแกบาน Gekkonidae Gekko  gecko  - LC LC R R R     VC 

7 จิ้งจกหางหนาม Gekkonidae Hemidactylus  frenatus  - LC LC R R R   R R VC 

 
 
ตารางที่ 3.6 ตอ  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

            

นกเดาลมหลัง
เทา

ค

นกประจําถิ่น นกอพยพ นกอพยพเขามาสรางรังวางไข
 
 
 
ตารางที่ 3.6 บัญชีรายชื่อสัตวเลื้อยคลานที่สํารวจพบในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

หมายเหตุ สถานภาพ

พรบ ส สัตวปาสงวน ค สัตวปาคุมครอง

ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ใกลสูญพันธุ กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด

มีแนวโนมใกลสูญพันธุ กลุมที่ใกลถูกคุกคาม   ขอมูลไมเพียงพอ

ตารางที่ 3.6 บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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8 จิ้งจกหางเรียบ Gekkonidae Hemidactylus  garnotii - LC LC R R R     VC 

9 จิ้งจกหางแบน
เล็ก 

Gekkonidae Hemidactylus  platyurus - LC LC R R R  R   VC 

วงศกิ้งกานอยหางยาว 
(Lacertidae) 

             

10 กิ้งกานอยหาง
ยาว 

Lacertidae Takydromus  sexlineatus - LC LC R     R  U 

วงศจิ้งเหลน (Scincidae)              

11 จิ้งเหลนหาง
ยาว 

Scincidae Eutropis  longicaudata - LC LC R R      C 

12 จิ้งเหลนหลาก
ลาย 

Scincidae Eutropis  macularia - LC LC VC VC R VC U   VC 

13 จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ 

Scincidae Sphenomorphus  

maculatus 

- LC LC  R R  R   C 

 
ฃตารางที่ 3.6 ตอ  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

วงศตะกวด 

            

นกเดาลมหลัง
เทา

ค

นกประจําถิ่น นกอพยพ นกอพยพเขามาสรางรังวางไข
 
 
 
ตารางที่ 3.6 บัญชีรายชื่อสัตวเลื้อยคลานที่สํารวจพบในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

หมายเหตุ สถานภาพ

พรบ ส สัตวปาสงวน ค สัตวปาคุมครอง

ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ใกลสูญพันธุ กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด

มีแนวโนมใกลสูญพันธุ กลุมที่ใกลถูกคุกคาม   ขอมูลไมเพียงพอ

ตะกวด ค
วงศงูพิษเขี้ยวหลัง 

งูแมตะงาวรัง
นก
งู
เขียวพระอินทร 
งูสายมานพระ
อินทร

งูปแกว
งูสิงบาน ค
งูลายสอสวน

 
ตารางที่ 3.6 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

งูลายสอใหญ
วงศงูน้ํา 
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14 ตะกวด Varanidae Varanus  nebulosus  ค NT NT   R R R   U 

วงศงูพิษเขี้ยวหลัง 
(Colubridae) 

              

15 งูแมตะงาวรัง
นก 

Colubridae Boiga  multomaculata  - LC LC   R   R  U 

16 งู
เขียวพระอินทร 

Colubridae Chrysopelea  ornata  - LC LC R     R  U 

17 งูสายมานพระ
อินทร 

Colubridae Dendrelaphis  pictus  - LC LC   R     U 

18 งูปแกว Colubridae Oligodon  sp.  - LC LC  R R   R  C 

19 งูสิงบาน Colubridae Ptyas  korros  ค LC LC   R     U 

20 งูลายสอสวน Colubridae Xenochrophis  

flavipunctatus 

 - LC LC   R   R  U 

 
ตารางที่ 3.6 ตอ  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

งูลายสอใหญ
วงศงูน้ํา 

จิ้งจกหางเรียบ
จิ้งจกหางแบน
เล็ก

วงศกิ้งกานอยหางยาว 

กิ้งกานอยหาง
ยาว

วงศจิ้งเหลน 
จิ้งเหลนหาง
ยาว
จิ้งเหลนหลาก
ลาย
จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ
 
ฃตารางที่ 3.6 (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

วงศตะกวด (Varanidae)               



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ตะกวด ค
วงศงูพิษเขี้ยวหลัง 

งูแมตะงาวรัง
นก
งู
เขียวพระอินทร 
งูสายมานพระ
อินทร

งูปแกว
งูสิงบาน ค
งูลายสอสวน

 
ตารางที่ 3.6 (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

21 งูลายสอใหญ Colubridae Xenochrophis piscator  - LC LC   R   R  U 

วงศงูน้ํา               

109 

 

(Homalopsidae) 

22 งูปลิง Homalopsidae Enhydris  plumbea  - LC LC R R      C 

วงศงูกินทาก(Pareatidae)               

23 งูกินทากจุดขาว Pareatidae Pareas  

margaritophorus 

 - LC LC  R      U 

วงศงูพิษเขี้ยวหนา 
(Elapidae) 

              

24 งูเหาหมอ Elapidae Naja  kaouthia  - LC LC  R      U 

 
 
 
 
ตารางที่ 3.6 ตอ  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

วงศงูกะปะ 
งูกะปะ



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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หมายเหตุ :สถานภาพ พรบ:  ส = สัตวปาสงวน ค = สัตวปาคุมครอง  

  IUCN: CE = ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง EN = ใกลสูญพันธุ LC = กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

   VU = มีแนวโนมใกลสูญพันธุ NT = กลุมที่ใกลถูกคุกคาม    DD  = ขอมูลไมเพียงพอ 

 

 
 

 

 

 

ตารางที่ 3.7 บัญชีรายชื่อสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

วงศ คางคก
คางคกบาน

  ระดับความชุกชุม:  V= พบบอยมาก C= พบบอย  

    U= พบไมบอย R= หายาก  

       

งูปลิง
วงศงูกินทาก

งูกินทากจุดขาว

วงศงูพิษเขี้ยวหนา 

งูเหาหมอ
 
 
 
 
ตารางที่ 3.6 (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

วงศงูกะปะ (Viperidae)              

25 งูกะปะ Viperidae Calloselasma  

rhodostoma 

- LC LC   R R    U 



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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หมายเหตุ สถานภาพ พรบ  ส สัตวปาสงวน ค สัตวปาคุมครอง  

  ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ใกลสูญพันธุ กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

  มีแนวโนมใกลสูญพันธุ กลุมที่ใกลถูกคุกคาม    ขอมูลไมเพียงพอ 

 

ตารางที่ 3.7 บัญชีรายชื่อสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่สํารวจพบสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

วงศ คางคก (Bufonidae)              

1 คางคกบาน Bufonidae Duttaphrynus  

melanostictus 

- LC LC R R R     VC 

  ระดับความชุกชุม พบบอยมาก พบบอย  

  พบไมบอย หายาก  

    

2 คางคกหัวราบ  Ingerophrynus  macrotis ค LC LC  R       

วงศ กบหนอง 
(Dicroglossidae 

             

3 กบนา Dicroglosidae Hoplobatrachas  

rugulosus 

- LC LC   R     U 

4 กบหนอง Dicroglosidae Fejervarya  limnocharis - DD LC R R R     VC 

5 กบหงอน, กบหัว
โล 

Dicroglosidae Limnonectes 

gyldenstolpei 

- LC LC  R      U 

6 เขียดทราย, 
เขียดหลังปุม 

Dicroglosidae Occidozyga martensii - LC LC  R R     C 

 
 
ตารางที่ 3.7 ตอ  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

เขียดจะนา
วงศปาด

ปาดบาน

ตารางที่ 3.7 บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่ส�ารวจพบสวนป่าแม่จางจังหวัดล�าปาง	

)



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

112 วงศอึ่ง (Microhylidae)              

9 อึ่งอางบาน  Kaloula  pulchra - LC LC         

10 อึ่งลายแตม Microhylidae Microhyla butleri - LC LC  R      U 

11 อึ่งขางดํา Microhylidae Microhyla heymonsi - LC LC  R      U 

12 อึ่งน้ําเตา, เขียด
น้ําเตา 

Microhylidae Microhyla ornata - LC LC R R R  R  R VC 

 
 
 
 
ตารางที่ 3.7 ตอ  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ สผ ฤดู
หนาว

ฤดู
รอน

ฤดู
ฝน

ปา
ธรรมชาติ

แปลงป แปลงป แปลง
ป รวม

 

อึ่งขาคํา เขียด
ขาคํา
อึ่งหลังจุด อึ่ง
หลังขีด
 
 

คางคกหัวราบ ค
วงศ กบหนอง

กบนา

กบหนอง
กบหงอน กบหัว
โล
เขียดทราย
เขียดหลังปุม
 
 
ตารางที่ 3.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

7 เขียดจะนา Dicroglosidae Occidozyga lima - LC LC   R     U 

วงศปาด 
(Rhacophoridae) 

             

8 ปาดบาน Rhacophoridae Polypedates leucomystax - LC LC  R R  R   C 



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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วงศอึ่ง
อึ่งอางบาน
อึ่งลายแตม
อึ่งขางดํา
อึ่งน้ําเตา เขียด
น้ําเตา
 
 
 
 
ตารางที่ 3.7 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
สถานภาพ ความชุกชุม 

พรบ. 
2535 

สผ. 
2548 

IUCN 
2015 

ฤดู
หนาว 

ฤดู
รอน 

ฤดู
ฝน 

ปา 
ธรรมชาติ 

แปลงป 
2522 

แปลงป 
2544 

แปลง
ป 

2554 
รวม 

 

13 อึ่งขาคํา, เขียด
ขาคํา 

Microhylidae Microhyla pulchra - LC LC R R R  R  R VC 

14 อึ่งหลังจุด, อึ่ง
หลังขีด 

Microhylidae Micryletta inornata - LC LC  R     R U 

 
 

 

หมายเหตุ :สถานภาพ พรบ:  ส = สัตวปาสงวน ค = สัตวปาคุมครอง  

  IUCN: CE = ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง EN = ใกลสูญพันธุ LC = กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด 

   VU = มีแนวโนมใกลสูญพันธุ NT = กลุมที่ใกลถูกคุกคาม    DD  = ขอมูลไมเพียงพอ 

  ระดับความชุกชุม:  V= พบบอยมาก C= พบบอย  

    U= พบไมบอย R= หายาก  

       



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที่ 3.4 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ส�ารวจพบในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	 A)	 กระต่ายป่า	
(Lepus peguensis)	 B)	 อีเห็นธรรมดา	 (Paradoxurus hermaphroditus)	 C)	 กระรอกหลากสี	
(Callosciurus inlaysonii)	D)	กระรอกปลายหางด�า	(Callosciurus caniceps)

A

C

B

D



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที่ 3.5 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	 A)	 เขียดจิก	 
(Hylarana erythraea)	B)	ปาดบ้าน	(Polypedates leucomystax)	C)	กบหนอง	(Fejervarya 
limnocharis)	D)	กบนา	(Hoplobatrachus rugulosus)	E)	อึ่งลายแต้ม	(Microhyla butleri)	F)	
กบนา	(Hoplobatrachas rugulosus)

A

C

E

B

D

F



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที ่3.6 สัตว์สะเทินน�า้สะเทินบกท่ีพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	คางคกบ้าน	(Duttaphry-
nus melanostictus)	B)	อึ่งน�้าเต้า	(Microhyla issipes)	C)	เขียดทราย	(Occidozyga martensii)	
D)	อึ่งขาค�า	(Microhyla pulchra)	E)	คางคกหัวราบ	(Ingerophrynus macrotis)	F)	อึ่งขาค�า

A

C

E

B

D

F



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพท่ี 3.7	 สัตว์เลื้อยคลานที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	 A)	 จิ้งเหลนหลากลาย	
(Eutropis macularia)	 B)	 ก้ิงก่าน้อยหางยาว	 (Takydromus sexlineatus)	 C)	 ก้ิงก่าหัวสีฟ้า	
(Calotes mystaceus)	D)	กิ้งก่าหัวสีแดง	(Calotes  versicolor)	E)	จิ้งจกดินลายจุด	(Dixonius 
siamensis)	F)	ตุ๊กแกบ้าน	(Gekko gecko)	G)	แย้เหนือ	(Leiolepis belliana)	H)	กิ้งก่าบินปีกส้ม	
(Draco maculatus)

A

C

E

E

B

D

F

F



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที่ 3.8 สัตว์เลื้อยคลานที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	งูกะปะ	(Calloselasma 
rhodostoma)	B)	งูปี่แก้ว	(Oligodon	sp.)	C)	งูลายสอใหญ่	(Xenochrophis piscator)	D)	งูปลิง	
(Enhydris plumbea)	E)	ซากงูแม่ตะงาวรังนก	(Boiga multomaculata)

A

C

E

B

D



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที่ 3.9 นกที่ส�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	ไก่ป่า	(Gallus gallus)	B)	นกสีชมพู
สวน	(Dicaeum cruentatum)	C)	นกโพระดกธรรมดา	(Megalaima linerta)	D)	นกยางควาย	
(Bubulcus coromandus)	E)		นกเอี้ยงสาริกา	(Acridotheres tristis)	F)	นกเป็ดแดง	(Dendro-
cygna javanica)

A

C

E

B

D

F



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที ่3.10 นกทีส่�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จงัหวัดล�าปาง	A)	นกยอดหญ้าสีเทา	(Saxicola Ferrea)	
B)	นกปีกลายสก็อต	(Garrulus glandarius)	C)	อีกา	(Corvus macrorhynchos)	D)	เหยี่ยวปีกแดง	
(Butastur liventer)	E)	เหยี่ยวนกเขาชิครา	(Accipiter badius)	F)	นกแอ่นพง	(Artamus fuscus)

A

C

E

B

D

F



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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ภาพที ่3.11 นกทีส่�ารวจพบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	นกปรอดเหลอืงหวัจุก	(Pycnonotus 
laviventris)	B)	นกเอี้ยงหงอน	(Acridortheres javanicus)	C)	นกอีวาบตั๊กแตน	(Cacomantis 
merulinus)	D)	นกอีเสือสีน�า้ตาล	(Lanius cristatus)	E)	นกบัง้รอกใหญ่	(Phaenicophaeus tristis)	
F)	นกปรอดหัวสีเขม่า	(Pycnonotus aurigaster)

A

C
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B

D

F
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ภาพที ่3.12 นกทีส่�ารวจพบในผืนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	นกจับแมลงคอแดง	(Ficedula albicilla)	 
B)	 จับแมลงอกส้มท้องขาว	 (Cyornis tickelliae)	 C)	 นกจาบดินอกลาย	 (Pelloreum ruiceps)	 
D)	 นกปรอดคอลาย	 (Pycnonotus inlaysoni)	 E)	 นกขม้ินท้ายทอยด�า	 (Oriolus chinensis)	 
F)	นกเค้าโมง	(Glaucidium cuculoides)

A

C
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B

D

F
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แนวทางการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สัตว์ป่า สวนป่าแม่จาง จังหวัดล�าปาง
	 จากผลการศึกษาพบว่ามสีตัว์ป่าหลายชนิด	ท้ังในกลุม่สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	นก	สตัว์เลือ้ยคลาน	
และสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหากแต่ในสภาพความเป็นจริงตาม
วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่า	 ก็ยังมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ป่าอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่ง 
แปรเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลในการปรากฏของสัตว์ป่าแต่ละชนิด	 โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ชุมชนนิยม
บริโภค	เช่น	อึ่งและกบชนิดต่างๆ	รวมถึง	การล่าสัตว์จ�าพวก	กระต่าย	อีเห็น	และนกป่าชนิดต่างๆ	
ด้วย	 ดังนั้นทางสวนป่าแม่จางควรจะมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างชัดเจน	 เช่น	
มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า	 หรืออาจออกกฎควบคุมปริมาณการล่า	
เป็นต้น	และควรเร่งท�าความเข้าใจประชาสมัพันธ์ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีได้ตระหนกัถึงคณุค่าการอนรัุกษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของสตัว์ป่า	ท้ังนีต้้องค�านงึถึงการอนรุกัษ์แบบมส่ีวนร่วม	เพ่ือการจดัการ 
สวนป่าอย่างยั่งยืนต่อไป

สรุป
	 ผลการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	ส�ารวจพบ
สัตว์ป่าจ�านวนทั้งสิ้น	135	ชนิด	101	สกุล	59	วงศ์	พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	(Mammals)	จ�านวน	7	
วงศ์	11	สกุล	รวมทั้งสิ้น	12	ชนิด	นกจ�านวน	13	อันดับ	37	วงศ์	61	สกุล	รวมทั้งสิ้น	84		ชนิด	สัตว์
เลื้อยคลาน	จ�านวน	11	วงศ์	20	สกุล	และ	25	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	จ�านวน	4	วงศ์	9	สกุล	
รวมทั้งสิ้น	14	ชนิด	
	 โดยสัตว์ป่าดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง	มากถึง	95		ชนิด	และใน
จ�านวนนี้	ถูกจัดสถานภาพตามส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	
2548	มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์		(Vunerabled	:	VU)	พบ	1	ชนิด	
คือ	สุนัขจิ้งจอก	สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	(Near	Threatened	:	NT)	จ�านวน	4	ชนิด	คือ	แย้เหนือ	
ตะกวด	เหยี่ยวปีกแดง	และ	นกปรอดหัวโขน	
		 ในขณะทีก่ารจดัสถานภาพตามสถานภาพเพ่ือการอนรุกัษ์ระดับสากล	อ้างอิงตาม	IUCN	2013		
อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม	(Near	Threatened	:	NT)	จ�านวน	2	ชนิด	คือแย้เหนือ	และ	ตะกวด	
ส่วนชนิดที่เหลืออยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อย	(Least	Concern	:	LC)	
	 ผลจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ	 พบว่า	 ฤดูหนาว	 มีค่าดัชนีความ
หลากหลายที่	4.20		พื้นที่ป่าธรรมชาติมีค่าความหลากหลายสูงสุดที่	3.41	ฤดูร้อน	มีค่าดัชนีความ
หลากหลายที่	4.23	แปลงปลูกป่าปี	2522	มีค่าความหลากหลายสูงสุดที่	 3.01	ส่วนในฤดูฝน	มีค่า
ดัชนีความหลากหลายที่	4.15	พื้นที่ป่าธรรมชาติมีค่าความหลากหลายสูงสุดที่	2.96	
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ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 พื้นที่สวนป่าแม่จาง	 มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่าในระดับที่ไม่สูงมากนักเม่ือ
เปรยีบเทียบกบัพ้ืนท่ีป่าอนุรกัษ์แห่งอืน่ๆ	เน่ืองจากได้รบัผลกระทบจากกจิกรรมมนุษย์ค่อนข้างสงู	ดัง
นัน้ชนดิพนัธ์ุทีม่คีวามส�าคญัในระบบนเิวศจงึควรได้รบัการดแูลและป้องกันไว้ให้คงอยูใ่นพืน้ทีส่วนป่า
ต่อไปอย่างยั่งยืน
	 2.	 จากการส�ารวจพบว่าสัตว์ป่ากลุ่มต่างๆจ�านวนมาก	 แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของพื้นที่	
และถือได้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชนในท้องถิ่น	 ดังนั้นทางสวนป่าควรมีการวางแผนการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน	 เพ่ือไม่ให้ใช้เกินศักยภาพตามธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์ป่าท่ีมีแนวโน้ม
สูญพันธุ์จากการล่า	
	 3.	การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพภายในพืน้ทีส่วนป่าแม่จางควรจดัท�าอย่างต่อเนือ่ง	
เพ่ือความสมบรูณ์ของข้อมูล	และเป็นการติดตามตรวจสอบทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพท่ี
ส�าคัญ							
	 4.	สวนป่าแม่จางเป็นสวนสักทีมี่อายุยาวนานจนมีลักษณะคล้ายกบัป่าเบญจพรรณตามธรรมชาต	ิ
จึงสามารถดึงดูดสัตว์ป่าหลายชนิดเข้ามาอาศัยในพื้นที่	ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ส�าคัญในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 ดังนั้นควรมีการประเมินสถานภาพสัตว์ป่าว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไรใน
พืน้ท่ี	ซึง่สามารถน�าข้อมลูมาวางแผนการจัดการเพือ่เพ่ิมความมัน่คงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตว์ป่าต่อไป
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บทที่ 4
ความหลากหลายของแมลงในสวนแม่จาง 

จังหวัดล�าปาง
ค�าน�า
	 แมลงเป็นสัตว์ขาข้อท่ีมีความหลากหลายของชนิดและมีจ�านวนประชากรมากท่ีสุดในอาณา
จักสัตว์	 (Hill	 et	 al.,	 1982)	 เราสามารถพบแมลงได้ทุกแห่งหน	 โดยเฉพาะในระบบนิเวศเขตร้อน	
(Tropical	 forest	 ecosystems)	การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย
มกัให้ความส�าคญัและด�าเนนิการส�ารวจในพืน้ทีป่่าธรรมชาตหิรอืป่าอนรุกัษ์และในพืน้ทีเ่กษตรกรรม	
ส่วนในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ซ่ึงเป็นพื้นที่แนวกันชนระหว่างป่าธรรมชาติกับ
พื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งชุมชนนั้นมีการศึกษาน้อยมาก	การศึกษาความหลากหลายของแมลงใน
สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 จึงมีความส�าคัญซึ่งจะท�าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของแมลงซึ่ง
เป็นตัวแทนพื้นที่แนวกันชนระหว่างป่าธรรมชาติและพื้นที่เกษตร	 อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้น
ฐานในการเพิ่มศักยภาพของสวนป่าด้านอื่นๆ	นอกจากการท�าไม้	เช่น	การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชงินิเวศ	หรือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการควบคมุแมลงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเตบิโต
และคุณภาพของเนื้อไม้เศรษฐกิจที่ปลูกในสวนป่าต่อไปในอนาคต	
	 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในสวนป่าแม่จางเป็นแปลงปลูกไม้สักและป่าเบญจพรรณธรรมชาติ	 ปัจจุบัน
ยังไม่เคยมีการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยเฉพาะแมลง	การศึกษานี้เป็นการส�ารวจ
แมลงคร้ังแรกในพื้นที่	 จะท�าให้ทราบข้อมูลความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงในพื้นที่	
ซึ่งข้อมูลสามารถช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของการปลูกสร้างสวนป่า	 หรือเป็นข้อมูลส�าหรับสนับสนุน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อส�ารวจความหลากชนิดและประเมินสถานภาพของแมลงในสวนป่าแม่จาง	
	 2.	เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในสวนป่าแม่จาง

วิธีการศึกษา
	 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	 โดย
ท�าการศึกษาความหลากหลายของแมลงใน	4	พื้นที่	ได้แก่	แปลงปลูกสัก	ปี	2522	แปลงปลูกสัก	ปี	
2544	แปลงปลูกสัก	ปี	2554	และ	ป่าธรรมชาติ	 โดยมีพิกัดจุดวางแปลงส�ารวจดังแสดงในตารางที่	
4.1	ซึ่งมีวิธีการส�ารวจ	ดังนี้
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ภาพที่ 4.1	พื้นที่ส�ารวจแมลงในสวนป่าแม่จาง		A)	ป่าธรรมชาติ	ฤดูหนาว	B)	ป่าธรรมชาติ	ฤดูร้อน													
C)	ป่าธรรมชาติ	ฤดูฝน	D)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2522	ฤดูหนาว	E)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2522	
ฤดูร้อน	F)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2522	ฤดูฝน	G)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2544	ฤดูหนาว	H)	แปลง
ปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2544	ฤดูร้อน	I)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2544	ฤดูฝน	J)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	
2554	ฤดหูนาว	K)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2554	ฤดรู้อน	และ	L)	แปลงปลูกไม้สักปี	พ.ศ.	2554	ฤดฝูน
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การส�ารวจและเก็บข้อมูล 
	 การศึกษาความหลากชนิดของแมลงในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	 เน้นวิธีการศึกษา
เพือ่ให้ทราบถึงความหลากหลายของชนดิพนัธ์ุและสถานภาพของแมลง	โดยท�าการส�ารวจครอบคลุม
ระยะเวลา	3	ฤดูกาล	ได้แก่	ฤดูหนาว	ฤดูร้อน	และ	ฤดูฝน	ท�าการส�ารวจในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น	ซึ่ง
เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในสวนป่าแม่จาง	การศึกษานี้เน้นศึกษาแมลงที่มีขนาดใหญ่	มีวิธีการส�ารวจ	ดังนี้
	 1.	ส�ารวจและเก็บแมลงที่มีขนาดใหญ่	เช่น	ผีเสื้อกลางวัน	ด้วง	มวน	ผึ้ง	ต่อ	แตน	มด	แมลงปอ	
ฯลฯ	ตามเส้นทางส�ารวจ	ระยะทาง	50	เมตร	กว้าง	10	เมตร	(ประเภทพื้นที่ศึกษาละ	3	เส้นทาง)	โดย
ใช้สวิงจับแมลง	(ภาพที่	4.1A)	
	 2.	ท�าการติดกับดักแสงไฟ	(ภาพที่	4.1B)	ในบริเวณพื้นที่ส�านักงานสวนแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	
โดยใช้แสงไฟจากหลอด	Black	light	เป็นตัวดึงดูดให้แมลงบินมาเล่นไฟบนจอผ้าสีขาวขนาด	2.0	x	
2.0	ตารางเมตร	ติดกับดักทิ้งไว้ตั้งแต่เวลา	18.00-24.00	น.	เป็นเวลา	3	คืนติดต่อกัน	เก็บแมลงที่มี
ขนาดใหญ่ทุกชนิดที่เข้ามาเล่นไฟบนจอผ้าขาว	
	 3.	ถ่ายภาพแมลงที่พบในธรรมชาติเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 4.2	 วิธีการส�ารวจความหลากชนิดของแมลงในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	 A)	 การ
ส�ารวจโดยใช้สวิง	B)	การใช้กับดักแสงไฟ

ตารางที่ 4.1 พิกัดแปลงส�ารวจความหลากหลายของแมลงในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

A B

 ทําการติดกับดักแสงไฟ ภาพท่ี ในบริเวณพื้นท่ีสํานักงานสวน แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยใช
แสงไฟจากหลอด เปนตัวดึงดูดใหแมลงบินมาเลนไฟบนจอผาสีขาวขนาด ตารางเมตร 
ติดกับดักท้ิงไวต้ังแตเวลา น  เปนเวลา คืนติดตอกัน เก็บแมลงท่ีมีขนาดใหญทุกชนิดท่ีเขามา
เลนไฟบนจอผาขาว  

 ถายภาพแมลงท่ีพบในธรรมชาติเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ

 

ภาพท่ี วิธีการสํารวจความหลากชนิดของแมลงในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง การสํารวจโดยใช
สวิง การใชกับดักแสงไฟ

ตารางท่ี พิกัดแปลงสํารวจความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 2522  

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0584085 E / 2027616 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0585221 E / 2028461 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0584085 E / 2027616 N 

 

ตารางท่ี ตอ

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
แปลงปลูกสักป 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

   



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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 ทําการติดกับดักแสงไฟ ภาพท่ี ในบริเวณพื้นท่ีสํานักงานสวน แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยใช
แสงไฟจากหลอด เปนตัวดึงดูดใหแมลงบินมาเลนไฟบนจอผาสีขาวขนาด ตารางเมตร 
ติดกับดักท้ิงไวต้ังแตเวลา น  เปนเวลา คืนติดตอกัน เก็บแมลงท่ีมีขนาดใหญทุกชนิดท่ีเขามา
เลนไฟบนจอผาขาว  

 ถายภาพแมลงท่ีพบในธรรมชาติเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ

 

ภาพท่ี วิธีการสํารวจความหลากชนิดของแมลงในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง การสํารวจโดยใช
สวิง การใชกับดักแสงไฟ

ตารางท่ี พิกัดแปลงสํารวจความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

 

ตารางท่ี 4.1(ตอ) 

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 2544  

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0579482 E / 2020037 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0579832 E / 2019563 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0579482 E / 2020037 N 

แปลงปลูกสักป 2554  

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0581425 E / 2022016 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0580826 E / 2020490 N 

   

การจ�าแนกแมลง
	 แมลงท่ีเก็บตัวอย่างและถ่ายภาพได้จะถูกน�ามาจ�าแนกท้ังในระดับ	 อันดับ	 (Order)	 วงศ์	
(Family)	สกุล	(Genus)	และ	ชนิด	(Species)	โดยการเทียบกับคู่มือการจ�าแนกแมลง	เช่น	พิสุทธิ์	
(2541);	จารุจินต์และเกรียงไกร	(2544);	สมหมาย	(2545);	พิพิธภัณฑ์แมลง	(2549);	พิสุทธิ์	(2553);	
เกรียงไกร	(2556);	สันติ	และคณะ	(2557);	McGavin	(2000);	Kimoto	(2003)

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ค่าความหลากหลายของชนิดแมลง	(Species	diversity	index)	เป็นสมการส�าหรับการ
เปรียบเทียบค่าความหลากหลายในแต่ละพ้ืนท่ีศึกษา	 โดยใช้สูตรของ	 Shannon-Wiener	 Index	
(Wilson,	2000)

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0581425 E / 2022016 N 

ปาธรรมชาติ  

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0582229 E / 2022771 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0578915 E / 2019925 N 

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 48Q 0582259 E / 2022736 N 
 

การจําแนกแมลง 
แมลงท่ีเก็บตัวอยางและถายภาพไดจะถูกนํามาจําแนกท้ังในระดับ อันดับ วงศ 

สกุล และ ชนิด โดยการเทียบกับคูมือการจําแนกแมลง เชน พิสุทธิ์ จารุจินตและ
เกรียงไกร สมหมาย พิพิธภัณฑแมลง พิสุทธิ์ เกรียงไกร สันติ และ
คณะ 

การวิเคราะหขอมูล 
คาความหลากหลายของชนิดแมลง เปนสมการสําหรับการ

เปรียบเทียบคาความหลากหลายในแตละพื้นท่ีศึกษา โดยใชสูตรของ 

∑
=

= s

1

Pi)ln   (Pi

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดแมลง

สัดสวนของจํานวนชนิดแมลงท่ี ตอผลรวมของจํานวนแมลงท้ังหมดทุกชนิดในสังคม
การวิเคราะหถานะภาพของแมลง โดยใชคาระดับความมากมาย ซึ่งหาไดจากสูตร

โดยแบงระดับความมากมายออกเปน ระดับดังนี้
 พบบอยมาก มากกวารอยละ

พบบอย ระหวางรอยละ
พบไมบอย มากกวารอยละ นอยกวารอยละ 
หายาก นอยกวารอยละ

 
ผลและวิจารณ 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง บริเวณสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง ระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พบแมลง ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ จาก  อันดับ ตารางท่ี 

ในจํานวนนี้เปนแมลงท่ีหากินกลางวัน ซึ่งสํารวจพบตามแนวเสนทางสํารวจในเวลากลางวันจํานวน 

ระดับความมากมาย
จํานวนครั้งท่ีพบ

จํานวนครั้งท่ีเขาสํารวจ

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
ปาธรรมชาติ
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

การจําแนกแมลง 
แมลงท่ีเก็บตัวอยางและถายภาพไดจะถูกนํามาจําแนกท้ังในระดับ อันดับ วงศ 

สกุล และ ชนิด โดยการเทียบกับคูมือการจําแนกแมลง เชน พิสุทธิ์ จารุจินตและ
เกรียงไกร สมหมาย พิพิธภัณฑแมลง พิสุทธิ์ เกรียงไกร สันติ และ
คณะ 

การวิเคราะหขอมูล 
คาความหลากหลายของชนิดแมลง เปนสมการสําหรับการ

เปรียบเทียบคาความหลากหลายในแตละพื้นท่ีศึกษา โดยใชสูตรของ 

∑
=

= s

1i

Pi)ln   (Pi -      H'  

 

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดแมลง

สัดสวนของจํานวนชนิดแมลงท่ี ตอผลรวมของจํานวนแมลงท้ังหมดทุกชนิดในสังคม
การวิเคราะหถานะภาพของแมลง โดยใชคาระดับความมากมาย ซึ่งหาไดจากสูตร

โดยแบงระดับความมากมายออกเปน ระดับดังนี้
 พบบอยมาก มากกวารอยละ

พบบอย ระหวางรอยละ
พบไมบอย มากกวารอยละ นอยกวารอยละ 
หายาก นอยกวารอยละ

 
ผลและวิจารณ 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง บริเวณสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง ระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พบแมลง ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ จาก  อันดับ ตารางท่ี 

ในจํานวนนี้เปนแมลงท่ีหากินกลางวัน ซึ่งสํารวจพบตามแนวเสนทางสํารวจในเวลากลางวันจํานวน 

ระดับความมากมาย
จํานวนครั้งท่ีพบ

จํานวนครั้งท่ีเขาสํารวจ

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
ปาธรรมชาติ
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

การจําแนกแมลง 
แมลงท่ีเก็บตัวอยางและถายภาพไดจะถูกนํามาจําแนกท้ังในระดับ อันดับ วงศ 

สกุล และ ชนิด โดยการเทียบกับคูมือการจําแนกแมลง เชน พิสุทธิ์ จารุจินตและ
เกรียงไกร สมหมาย พิพิธภัณฑแมลง พิสุทธิ์ เกรียงไกร สันติ และ
คณะ 

การวิเคราะหขอมูล 
คาความหลากหลายของชนิดแมลง เปนสมการสําหรับการ

เปรียบเทียบคาความหลากหลายในแตละพื้นท่ีศึกษา โดยใชสูตรของ 

∑
=

=
1

 

     เมื่อ  H'  =   คาดัชนีความหลากชนิดของ Shanon – Wiener 
  s   =   จํานวนชนิดแมลง 
  Pi  =สัดสวนของจํานวนชนิดแมลงท่ีiตอผลรวมของจํานวนแมลงท้ังหมดทุกชนิดในสังคม 

2. การวิเคราะหถานะภาพของแมลง โดยใชคาระดับความมากมาย ซึ่งหาไดจากสูตร 

โดยแบงระดับความมากมายออกเปน ระดับดังนี้
 พบบอยมาก มากกวารอยละ

พบบอย ระหวางรอยละ
พบไมบอย มากกวารอยละ นอยกวารอยละ 
หายาก นอยกวารอยละ

 
ผลและวิจารณ 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง บริเวณสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง ระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พบแมลง ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ จาก  อันดับ ตารางท่ี 

ในจํานวนนี้เปนแมลงท่ีหากินกลางวัน ซึ่งสํารวจพบตามแนวเสนทางสํารวจในเวลากลางวันจํานวน 

ระดับความมากมาย
จํานวนครั้งท่ีพบ

จํานวนครั้งท่ีเขาสํารวจ

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
ปาธรรมชาติ
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

การจําแนกแมลง 
แมลงท่ีเก็บตัวอยางและถายภาพไดจะถูกนํามาจําแนกท้ังในระดับ อันดับ วงศ 

สกุล และ ชนิด โดยการเทียบกับคูมือการจําแนกแมลง เชน พิสุทธิ์ จารุจินตและ
เกรียงไกร สมหมาย พิพิธภัณฑแมลง พิสุทธิ์ เกรียงไกร สันติ และ
คณะ 

การวิเคราะหขอมูล 
คาความหลากหลายของชนิดแมลง เปนสมการสําหรับการ

เปรียบเทียบคาความหลากหลายในแตละพื้นท่ีศึกษา โดยใชสูตรของ 

∑
=

=

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
   =   จํานวนชนิดแมลง 
i  =สัดสวนของจํานวนชนิดแมลงท่ีiตอผลรวมของจํานวนแมลงท้ังหมดทุกชนิดในสังคม 

การวิเคราะหถานะภาพของแมลง โดยใชคาระดับความมากมาย ซึ่งหาไดจากสูตร 

โดยแบงระดับความมากมายออกเปน ระดับดังนี้
 พบบอยมาก มากกวารอยละ

พบบอย ระหวางรอยละ
พบไมบอย มากกวารอยละ นอยกวารอยละ 
หายาก นอยกวารอยละ

 
ผลและวิจารณ 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง บริเวณสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง ระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พบแมลง ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ จาก  อันดับ ตารางท่ี 

ในจํานวนนี้เปนแมลงท่ีหากินกลางวัน ซึ่งสํารวจพบตามแนวเสนทางสํารวจในเวลากลางวันจํานวน 

ระดับความมากมาย
จํานวนครั้งท่ีพบ

จํานวนครั้งท่ีเขาสํารวจ

 ทําการติดกับดักแสงไฟ ภาพท่ี ในบริเวณพื้นท่ีสํานักงานสวน แมจาง จังหวัด ลําปาง โดยใช
แสงไฟจากหลอด เปนตัวดึงดูดใหแมลงบินมาเลนไฟบนจอผาสีขาวขนาด ตารางเมตร 
ติดกับดักท้ิงไวต้ังแตเวลา น  เปนเวลา คืนติดตอกัน เก็บแมลงท่ีมีขนาดใหญทุกชนิดท่ีเขามา
เลนไฟบนจอผาขาว  

 ถายภาพแมลงท่ีพบในธรรมชาติเพื่อประกอบรายงานฉบับสมบูรณ

 

ภาพท่ี วิธีการสํารวจความหลากชนิดของแมลงในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง การสํารวจโดยใช
สวิง การใชกับดักแสงไฟ

ตารางท่ี พิกัดแปลงสํารวจความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

 

ตารางท่ี 4.1(ตอ) 

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
แปลงปลูกสักป 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
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	 2.	การวิเคราะห์ถานะภาพของแมลง	โดยใช้ค่าระดับความมากมาย	ซึ่งหาได้จากสูตร

ผลและวิจารณ์
	 จากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงบรเิวณสวนป่าแม่จาง	จงัหวัดล�าปาง	
ระหว่างเดือนมกราคม	ถึงเดือนมิถุนายน	2558	พบแมลงทั้งสิ้น	138	ชนิด	134	สกุล	41	วงศ์	จาก	
10	อนัดับ	(ตารางท่ี	4.2)	ในจ�านวนน้ีเป็นแมลงท่ีหากินกลางวนั	ซึง่ส�ารวจพบตามแนวเส้นทางส�ารวจ
ในเวลากลางวันจ�านวน	124	ชนิด	119	สกุล	36	วงศ์	จาก	10	อันดับ	อันดับ	(ตารางที่	4.3)	และ
เป็นแมลงที่หากินกลางคืนจ�านวน	47	ชนิด	47	สกุล	26	วงศ์	จาก	9	อันดับ	(ตารางที่	4.4)	

ความหลากหลายของแมลง 
 1. แมลงกลางวัน
	 จากการวิเคราะห์ความหลากหลายพบว่า	แมลงในป่าธรรมชาติและแปลงปลูกสักทั้ง	3	ชั้น
อายบุรเิวณสวนป่าแม่จาง	จงัหวดัล�าปาง		มค่ีาดชันีความหลากหลายรวมของแมลงกลางวนั	เท่ากบั	
4.26	 เมื่อพิจารณาแต่ละพื้นที่ส�ารวจพบว่า	ป่าธรรมชาติ	 แปลงปลูกสักปี	 2522	และ	แปลงปลูก
สักปี	2544	มีความหลากหลายของแมลงใกล้เคียงกัน	โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ	4.22,	
4.10	และ	3.99	ตามล�าดับ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้ง	3	พื้นที่มีลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชไม่แตก
ต่างกันมากนัก	โดยเฉพาะในฤดูฝน	สภาพของพื้นที่แทบจะไม่ต่างกัน	คือมีไม้ใหญ่	ไม้พุ่มและไม้พื้น
ล่างขึ้นหนาแน่น	ส�าหรับแปลงปลูกสักปี	2554	มีความหลากหลายของแมลงน้อยที่สุด	เท่ากับ	3.70	
อาจเป็นเพราะแปลงปลูกสักปี	2554	มีไม้ใหญ่	ไม้พุ่ม	และไม้พื้นล่างอันเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่
อาศัยของแมลงน้อยกว่าใน	3	พื้นที่ข้างต้น
	 พิจารณาความหลากหลายของแมลงตามฤดูกาลพบว่า	 ในฤดูฝนมีความหลากหลายของ
แมลงมากท่ีสุด	 ซ่ึงแต่ละพ้ืนที่ส�ารวจมีค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในฤดูฝนใกล้เคียงกับค่า
ดัชนีความหลากหลายรวมภายในแต่ละแปลงส�ารวจ	 และความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้ม
ลดลงในฤดูหนาวและฤดูร้อน	ตามล�าดับ		(ภาพที่	4.3	และ	ตารางที่	4.2)

โดยแบ่งระดับความมากมายออกเป็น	4	ระดับดังนี้
 	 พบบ่อยมาก	(V:	Very	common)		 =	มากกว่าร้อยละ	76
	 	 พบบ่อย	(C:	Common)	 	 	 =	ระหว่างร้อยละ	56-76
	 	 พบไม่บ่อย	(U:	Uncommon)	 	 =	มากกว่าร้อยละ	26	น้อยกว่าร้อยละ	56
	 	 หายาก	(R:	Rare)		 	 	 =	น้อยกว่าร้อยละ	25

          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
ปาธรรมชาติ
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 

การจําแนกแมลง 
แมลงท่ีเก็บตัวอยางและถายภาพไดจะถูกนํามาจําแนกท้ังในระดับ อันดับ วงศ 

สกุล และ ชนิด โดยการเทียบกับคูมือการจําแนกแมลง เชน พิสุทธิ์ จารุจินตและ
เกรียงไกร สมหมาย พิพิธภัณฑแมลง พิสุทธิ์ เกรียงไกร สันติ และ
คณะ 

การวิเคราะหขอมูล 
คาความหลากหลายของชนิดแมลง เปนสมการสําหรับการ

เปรียบเทียบคาความหลากหลายในแตละพื้นท่ีศึกษา โดยใชสูตรของ 

∑
=

=

     เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดแมลง

สัดสวนของจํานวนชนิดแมลงท่ี ตอผลรวมของจํานวนแมลงท้ังหมดทุกชนิดในสังคม
การวิเคราะหถานะภาพของแมลง โดยใชคาระดับความมากมาย ซึ่งหาไดจากสูตร

 
 
 
 
โดยแบงระดับความมากมายออกเปน ระดับดังนี้

 พบบอยมาก มากกวารอยละ
พบบอย ระหวางรอยละ
พบไมบอย มากกวารอยละ นอยกวารอยละ 
หายาก นอยกวารอยละ

 
ผลและวิจารณ 

จากการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง บริเวณสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง ระหวาง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พบแมลง ท้ังส้ิน  ชนิด สกุล วงศ จาก  อันดับ ตารางท่ี 

ในจํานวนนี้เปนแมลงท่ีหากินกลางวัน ซึ่งสํารวจพบตามแนวเสนทางสํารวจในเวลากลางวันจํานวน 

ระดับความมากมาย= 
จํานวนครั้งท่ีพบ 

จํานวนครั้งท่ีเขาสํารวจ 

x 100 



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

130

	 การศึกษานี้พบแมลงกลางวันอันดับผีเสื้อ	(Order	Lepidoptera)	มากที่สุด	57	ชนิด	55	สกุล	
10	วงศ์	คิดเป็นร้อยละ	50	ของชนิดแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	รองลงมาคือแมลงอันดับผึ้ง	ต่อ	แตน	
มด	(Order	Hymenoptera)	31	ชนิด	28	สกุล	3	วงศ์	และแมลงอันดับด้วง	(Order	Coleoptera)	
14	ชนิด	14	สกุล	7	วงศ์	คิดเป็นร้อยละ	25	และ	11.3	ของชนิดแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	ตาม
ล�าดับ	เมื่อพิจารณาแมลงแต่ละวงศ์พบว่า	วงศ์มด	(Family	Formicidae)	พบมากที่สุดจ�านวน	19	
ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	15.3	ของชนิดแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	รองลงมาได้แก่	วงศ์ผีเสื้อสี่ขา		(Fam-
ily	Nymphalidae)	วงศ์ผีเสื้อสีน�้าเงิน	(Family	Lycaenidae)	และวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล�่า	(Family	
Pieridae)	จ�านวน	17,	15	และ	9	คิดเป็นร้อยละ	13.7,	12.1	และ	7.3	ของชนิดแมลงกลางวันที่พบ
ทั้งหมดตามล�าดับ	ส�าหรับแมลงวงศ์อื่นๆ	พบจ�านวนชนิดน้อย	(ตารางที่	4.3)
  1.1 แมลงในแปลงป่าธรรมชาติ
	 	 จากการส�ารวจ	พบแมลงในป่าธรรมชาติทั้งสิ้น	99	ชนิด	93	สกุล	26	วงศ์จาก	10	
อันดับ	(ตารางที่	4.2)	คิดเป็นร้อยละ	79.8	ของแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	พบชนิดของแมลงในป่า
ธรรมชาติน้อยกว่าในแปลงปลกูสกัปี	2522		(102	ชนดิ)	แต่ในป่าธรรมชาติมค่ีาดัชนคีวามหลากหลาย	
ของแมลงเท่ากับ	4.22	ซึ่งสูงกว่าในแปลงปลูกสักปี	2522	มีค่าดัชนีความหลากหลาย	เท่ากับ	4.10	
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในป่าธรรมชาติมีความหลากหลายของอาหารและแหล่งอาศัยเฉพาะของ
แมลงมากกว่าในแปลงปลูกสัก	จ�านวนแมลงแต่ละชนดิมปีริมาณใกล้เคียงกนั	ไม่มแีมลงชนดิหนึง่ชนดิ
ใดมีปริมาณมากหรือน้อยผิดปกติ	 ดัชนีความหลากหลายจึงมีค่าสูงที่สุด	 แสดงให้เห็นถึงความสมดุล
ของแมลงกลุ่มต่างๆ	ในป่าธรรมชาติ
	 	 ป่าธรรมชาติในสวนป่าแม่จางมีความหลากหลายของแมลงสูงท่ีสุดในช่วงฤดูฝนโดย
มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ	 4.16	 ใกล้เคียงกับดัชนีความหลากหลายรวมทุกฤดูกาลของป่า
ธรรมชาติ	และความหลากหลายมีแนวโน้มลดลงในฤดูหนาวและฤดูร้อน	มีค่าดัชนีความหลากหลาย	
เท่ากับ	3.79	และ	3.44	ตามล�าดับ	(ภาพที่	4.3)	แมลงในฤดูร้อนมีความหลากหลายน้อยกว่าในฤดู
หนาวอย่างเห็นได้ชัด	 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนสภาพพ้ืนที่ป่าธรรมชาติแห้งแล้งและร้อนมากไม่
เหมาะกับการออกหากินของแมลง	โดยแมลงหลายชนิดอยู่ระหว่างการพักตัวระยะดักแด้	หรือหลบ
ซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยไม่ออกมาบินให้เห็น	ในขณะที่ช่วงฤดูหนาวยังพอมีความชื้นอยู่บ้าง	แมลงบาง
ชนิดยังคงมีกิจกรรมท�าให้พบแมลงในฤดูหนาวได้มากกว่าในฤดูร้อนแต่น้อยกว่าในฤดูฝน
	 	 การศกึษาน้ีพบแมลงวงศ์มด	(Family	Formicidae)	มากทีส่ดุในป่าธรรมชาต	ิจ�านวน	
17	ชนดิ	คดิเป็นร้อยละ	17.2	ของชนดิแมลงกลางวันท้ังหมดทีพ่บในป่าธรรมชาติบริเวณสวนป่าแม่จาง	
รองลงมาได้แก่	วงศ์ผีเสื้อสี่ขา	(Family	Nymphalidae)	วงศ์ผีเสื้อสีน�้าเงิน	(Family	Lycaenidae)	
และวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล�่า	(Family	Pieridae)	จ�านวน	15,	10	และ	8	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	15.2,	
10.1	และ	8.1ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบในป่าธรรมชาติ	ตามล�าดับ	ส่วนแมลงวงศ์อื่นๆ	พบ
น้อยเพียง	1-5	ชนิดต่อวงศ์	(ตารางที่	4.3)
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  1.2 แมลงในแปลงปลูกสักปี 2522 
	 	 จากการส�ารวจ	พบแมลงในแปลงปลูกปี	2522	ทั้งสิ้น	102	ชนิด	94	สกุล	30	วงศ์	
จาก	9	อันดับ		คิดเป็นร้อยละ	82.3	ของแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	มีค่าดัชนีความหลากหลายรวม
ของแมลงเท่ากับ	4.10	ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากป่าธรรมชาติ	 (ตารางที่	4.2)	นั่นคือความหลาก
หลายของแมลงในแปลงปลูกสักปี	 2522	 น้อยกว่าในป่าธรรมชาติเล็กน้อย	 ท้ังที่ในแปลงปลูกสักป	ี
2522	พบจ�านวนชนิดแมลงมากที่สุด	
	 	 แปลงปลูกสักปี	2522	ในสวนป่าแม่จางมีความหลากหลายของแมลงสูงท่ีสุดในช่วงฤดู
ฝนโดยมค่ีาดัชนคีวามหลากหลายเท่ากับ	3.96	ใกล้เคยีงกับดัชนีความหลากหลายรวมทุกฤดกูาลของ
แปลงปลูกสักปี	2522	และใกล้เคียงกับในฤดูหนาว	มีค่าดัชนีความหลากหลาย	เท่ากับ	3.83	ส่วนใน
ฤดูร้อนมีความหลากหลายของแมลงน้อยที่สุด	มีค่าดัชนีความหลากหลาย	เท่ากับ	3.44	(ภาพที่	4.3)	
ซึ่งน้อยกว่าในฤดูหนาวอย่างเห็นได้ชัด	ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนบริเวณแปลงปลูกสักปี	 2522	มี
สภาพพื้นที่แห้งแล้งและร้อนมากไม่เหมาะกับการออกหากินของแมลง	เช่นเดียวกับในป่าธรรมชาติ
	 	 การศึกษานี้พบแมลงวงศ์มดมากที่สุดในป่าธรรมชาติ	 จ�านวน	18	ชนิด	คิดเป็นร้อย
ละ	 17.7	 ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบในแปลงปลูกสักปี	 2522	 รองลงมาได้แก่	 วงศ์ผีเสื้อสี่
ขา	วงศ์ผีเสื้อสีน�้าเงิน	วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล�่า	และวงศ์ผีเสื้อหางติ่ง	(Family	Papilionidae)	จ�านวน	
12,	12,	7	และ	6	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	11.8,	11.8,	6.9	และ	5.9	ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่
พบในแปลงปลูกสักปี	2522	ตามล�าดับ	ส่วนแมลงวงศ์อื่นๆ	พบน้อยเพียง	1-5	ชนิดต่อวงศ์	(ตารางที่	
4.3)
  1.3 แมลงในแปลงปลูกสักปี 2544 
	 	 จากการส�ารวจ	พบแมลงในแปลงปลูกปี	2544	ทั้งสิ้น	82	ชนิด	79	สกุล	23	วงศ์จาก	
9	อันดับ	คิดเป็นร้อยละ	66.1	ของแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	มีค่าดัชนีความหลากหลายรวมของ
แมลงเท่ากบั	3.99	ใกล้เคียงกบัดัชนีความหลากหลายรวมของแมลงในแปลงปลกูสักปี	2522	ซึง่แปลง
ปลกูสกัท้ัง	2	ช้ันอายมุลีกัษณะโครงสร้างของสงัคมพชืคล้ายกันมาก	จงึท�าให้โครงสร้างสงัคมแมลงไม่
แตกต่างกัน	ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงไม่แตกต่างกัน
	 	 แปลงปลูกสักปี	 2544	 ในสวนป่าแม่จางมีความหลากหลายของแมลงสูงที่สุดในช่วง
ฤดูฝนโดยมีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ	3.81	ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับดัชนีความหลากหลายรวมทุก
ฤดูกาลของแปลงปลูกสักปี	2544	และมีแนวโน้มลดลงในฤดูหนาวและฤดูร้อน	มีค่าดัชนีความหลาก
หลาย	เท่ากับ	3.17	และ	3.08	ตามล�าดับ	แมลงในฤดูร้อนมีความหลากหลายใกล้เคียงกับในฤดูหนาว	
(ภาพท่ี	4.3)	ท้ังน้ีเน่ืองจากการส�ารวจในฤดูหนาว	เฉพาะบริเวณแปลงปลูกสักปี	2544	ด�าเนินการหลัง
จากเกิดไฟป่า	แมลงหลายชนดิหลบหนไีปจากพืน้ที	่จงึท�าให้พบแมลงน้อยกว่าทีค่วรจะเป็น	โครงสร้าง
ประชากรและสังคมแมลงในฤดูหนาวและฤดูร้อนจึงคล้ายกัน
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	 	 การศึกษานี้พบแมลงวงศ์มดมากที่สุดในแปลงปลูกสักปี	2544	จ�านวน	17	ชนิด	คิด
เป็นร้อยละ	20.7	ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบในแปลงปลูกสักปี	2544	รองลงมาได้แก่	วงศ์
ผีเสื้อสี่ขา	วงศ์ผีเสื้อสีน�้าเงิน	และวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล�่า	จ�านวน	10,	7	และ7	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	
12.2,	8.5	และ	8.5	ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบในแปลงปลูกสักปี	2544	ตามล�าดับ	ส่วน
แมลงวงศ์อื่นๆ	พบน้อยเพียง	1-5	ชนิดต่อวงศ์	(ตารางที่	4.3)
  1.4 แมลงในแปลงปลูกสักปี 2554 
	 	 จากการส�ารวจ	พบแมลงในแปลงปลูกปี	2554	ทั้งสิ้น	73	ชนิด	70	สกุล	28	วงศ์จาก	
10	อันดับ	คิดเป็นร้อยละ	58.9	ของแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบ	มีความหลากหลายของแมลงน้อย
ที่สุด	 โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายรวมของแมลงเท่ากับ	 3.70	 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่
ศึกษาอื่นๆ	ทั้งนี้เพราะแปลงปลูกสักปี	2554	มีสภาพเป็นพื้นที่โล่งกว่าพื้นที่อื่นๆ	มีแหล่งอาหารและ
ที่อยู่อาศัยของแมลงน้อย	ท�าให้พบเห็นแมลงน้อยในทุกฤดูกาล
	 	 แปลงปลูกสักปี	2554	ในสวนป่าแม่จาง	มีความหลากหลายของแมลงสูงที่สุดในช่วง
ฤดูฝนเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆ	โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ	3.70	ซึ่งมีค่าเท่ากับดัชนีความ
หลากหลายรวมทุกฤดูกาลของแปลงปลูกสักปี	2544	และมีแนวโน้มลดลงในฤดูหนาวและฤดูร้อน	มี
ค่าดัชนีความหลากหลาย	เท่ากับ	3.43	และ	3.25	ตามล�าดับ	(ภาพที่	4.3)	จากค่าดัชนีความหลาก
หลายของแมลงในฤดูหนาวและฤดูร้อน	 ช้ีให้เห็นว่าแมลงในฤดูร้อนมีความหลากหลายใกล้เคียงกับ
แมลงในฤดูหนาว	ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณแปลงปลูกสักปี	2554	ทั้งฤดูหนาวและร้อนมีสภาพความแห้ง
แล้งและความชื้นใกล้เคียงกัน	ท�าให้ทั้งสองฤดูกาลพบแมลงได้น้อยเช่นเดียวกัน	
	 	 การศึกษานี้พบแมลงวงศ์มดมากที่สุดในแปลงปลูกสักปี	2544	จ�านวน	15	ชนิด	คิด
เป็นร้อยละ	20.5	ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบในแปลงปลูกสักปี	2554	รองลงมาได้แก่	วงศ์
ผีเสื้อสีน�้าเงิน	 8	 ชนิด	 คิดเป็นร้อยละ	 11.1	 ของชนิดแมลงกลางวันทั้งหมดที่พบในแปลงปลูกสักปี	
2554	ตามล�าดับ	ส่วนแมลงวงศ์อื่นๆ	พบน้อยเพียง	1-5	ชนิดต่อวงศ์	(ตารางที่	4.3)
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 2. แมลงกลางคืน
	 จากการศึกษาแมลงกลางคืนโดยใช้วิธีกับดกัแสงไฟในบริเวณส�านกังานสวนป่าแม่จางเป็นเวลา	
6	คืน	จากการเข้าพื้นที่ส�ารวจ	3	ครั้ง	พบแมลงขนาดใหญ่เข้ามาเล่นแสงไฟน้อยมาก	คือ	47	ชนิด	47	
สกุล	จาก	26	วงศ์	9	อันดับ	(ตารางที่	4.2)	สาเหตุที่พบชนิดแมลงกลางคืนน้อยกว่าแมลงกลางวันอาจ
เป็นสาเหตมุาจากพืน้ทีส่วนป่าแม่จางอยูใ่กล้กบัหมูบ้่านท�าให้แมลงเกดิความเคยชนิ	หรอื	มทีางเลอืก
ที่จะไปหาแสงไฟในที่อื่นๆ	จึงท�าให้พบเห็นชนิดแมลงบริเวณติดตั้งกับดักแสงไฟน้อยตามไปด้วย
	 การศึกษานี้พบแมลงกลางคืนอันดับผีเสื้อ	 (Order	 Lepidoptera)	 มากที่สุด	 13	 ชนิด	 12	
สกุล	7	วงศ์	คิดเป็นร้อยละ	27.7	ของชนิดแมลงกลางคืนที่พบทั้งหมด	รองลงมาได้แก่แมลงในอันดับ
ผึ้ง	ต่อ	และแตน	(Order	Hymenoptera)	12	ชนิด	11	สกุล	5	วงศ์	คิดเป็นร้อยละ	25.5	ของชนิด
แมลงกลางคืนที่พบทั้งหมด	ส�าหรับแมลงอันดับอื่นๆ	พบจ�านวน	1-5	ชนิดต่ออันดับ	(ตารางที่	4.4)
	 เมื่อพิจารณาจ�านวนชนิดของแมลงกลางคืนตามฤดูกาล	 พบว่าแมลงในฤดูฝนมีความหลาก
หลายมากที่สุดและมีแนวโน้มลดลงในฤดูหนาว	และฤดูร้อน	(35,	29	และ	23	ชนิด	ตามล�าดับ)

ภาพที ่4.3	ค่าดัชนคีวามหลากหลายของแมลงกลางวันแยกตามฤดูกาลในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่จาง	จังหวัด
ล�าปาง
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ตารางที่ 4.2 สรุปจ�านวนอันดับ	วงศ์	และชนิดของแมลงที่พบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ภาพท่ี 3 คาดัชนีความหลากหลายของแมลงกลางวันแยกตามฤดูกาลในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

. แมลงกลางคืน 
จากการศึกษาแมลงกลางคืนโดยใชวิธีกับดักแสงไฟ ในบริเวณสํานักงานสวนปาแมจางเปนเวลา คืน 

จากการเขาพื้นท่ีสํารวจ ครั้ง พบแมลงขนาดใหญเขามาเลนแสงไฟนอยมาก คือ ชนิด สกุล จาก 
วงศ อันดับ ตารางท่ี สาเหตุท่ีพบชนิดแมลงกลางคืนนอยกวาแมลงกลางวันอาจเปนสาเหตุมาจากพื้นท่ี
สวนปาแมจางอยูใกลกับหมูบานทําใหแมลงเกิดความเคยชิน หรือ มีทางเลือกท่ีจะไปหาแสงไฟในท่ีอื่นๆ จึงทํา
ใหพบเห็นชนิดแมลงบริเวณติดต้ังกับดักแสงไฟนอยตามไปดวย
 การศึกษานี้พบแมลงกลางคืนอันดับผีเส้ือ มากท่ีสุด ชนิด สกุล วงศ 
คิดเปนรอยละ ของชนิดแมลงกลางคืนท่ีพบท้ังหมด รองลงมาไดแกแมลงในอันดับผ้ึง ตอ และแตน 

ชนิด สกุล วงศ คิดเปนรอยละ  ของชนิดแมลงกลางคืนท่ีพบท้ังหมด 
สําหรับแมลงอันดับอื่นๆ พบจํานวน  ชนิดตออันดับ ตารางท่ี 
 เมื่อพิจารณาจํานวนชนิดของแมลงกลางคืนตามฤดูกาล พบวาแมลงในฤดูฝนมีความหลากหลายมาก
ท่ีสุดและมีแนวโนมลดลงในฤดูหนาว และฤดูรอน และ ชนิด ตามลําดับ

ตารางท่ี  สรุปจํานวนอันดับ วงศ และชนิดของแมลงท่ีพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง
 

พื้นท่ีสํารวจ อันดับ วงศ สกุล ชนิด H/ 

ปาธรรมชาติ           

แปลงปาธรรมชาติ แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป แปลงปลูกสักป 

รวม 10 26 93 99 4.22 
ฤดูหนาว 10 22 57 59 3.79 
ฤดูรอน 9 16 30 31 3.44 
ฤดูฝน 10 29 83 88 4.16 
แปลงปลูกป 2522          
รวม 9 30 94 102 4.10 
ฤดูหนาว 9 26 63 67 3.83 
ฤดูรอน 8 17 35 39 3.43 
ฤดูฝน 6 26 73 77 3.96 
แปลงปลูกป 2544          
รวม 9 23 79 82 3.99 
ฤดูหนาว 6 17 34 34 3.17 
ฤดูรอน 5 15 26 27 3.08 
ฤดูฝน 8 27 60 61 3.81 
แปลงปลูกป 2554          
รวม 10 28 70 73 3.70 
ฤดูหนาว 10 20 48 50 3.43 
ฤดูรอน 7 16 31 32 3.25 
ฤดูฝน 9 27 55 57 3.70 
รวมแมลงกลางวัน 10 36 119 124 4.26 
แมลงกลางคืน          - 
รวม 9 26 45 47  - 
ฤดูหนาว 9 19 29 29  - 
ฤดูรอน 8 17 23 23  - 
ฤดูฝน 8 23 35 35  - 
แมลงกลางวัน+แมลงกลางคืน 10 41 134 138 - 

 
 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนวงศ สกุล และ ชนิดของแมลงกลางวันอันดับตางๆ ท่ีพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง

อันดับ  วงศ  สกุล  ชนิด ) 
ดวง 
แมลงวัน 
เพล้ียและมวน 
ผ้ึง ตอ แตน 
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ตารางท่ี 4.3 จ�านวนวงศ์	สกลุ	และ	ชนิดของแมลงกลางวนัอันดบัต่างๆ	ทีพ่บในสวนป่าแม่จาง	จังหวดั
ล�าปาง

ตารางท่ี 4.4 จ�านวนวงศ์	 สกุล	 และ	 ชนิดของแมลงกลางคืนอันดับต่างๆ	 ท่ีพบในสวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

รวม
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
แปลงปลูกป   
รวม
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
แปลงปลูกป   
รวม
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
แปลงปลูกป   
รวม
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
รวมแมลงกลางวัน      
แมลงกลางคืน   
รวม
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ฤดูฝน
แมลงกลางวัน แมลงกลางคืน      

 
 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนวงศ สกุล และ ชนิดของแมลงกลางวันอันดับตางๆ ท่ีพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง
 

อันดับ (Order) วงศ (Family) สกุล (Genus) ชนิด (Species) 
1. ดวง (Coleoptera) 7 14 14 

2. แมลงวัน (Diptera) 2 2 2 

3. เพล้ียและมวน (Hemiptera) 6 7 7 

4. ผ้ึง ตอ แตน (Hymenoptera) 3 28 31 

5. ปลวก (Isoptera) 1 3 3 

6. แมลงสาบ (Blattodea) 1 1 1 

7. ผีเส้ือ (Lepidoptera) 10 55 57 

8. แมลงปอ (Odonata) 1 2 2 

9. ต๊ักแตน จ้ิงหรีด (Orthroptera) 4 6 6 

10. ต๊ักแตนตําขาว (Mantodea) 1 1 1 

รวม 36 119 124 
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อันดับ  วงศ ) สกุล  ชนิด es) 
ดวง 
แมลงวัน 
เพล้ีย และมวน
ผ้ึง ตอ แตน
ปลวก 
แมลงสาบ 

ผีเส้ือ 
ต๊ักแตน จ้ิงหรีด
ต๊ักแตนตําขาว

รวม    
 
 
 
ความมากมายของแมลง 

จากการวิเคราะหระดับความมากมายของแมลงท่ีสํารวจพบในสวนปาแหงนี้ สามารถแบงระดับความ
มากมายของแมลงออกได ระดับ ไดแก พบบอยมาก พบบอย พบไมบอย และ หายาก ซึ่งผลการวิเคราะห
พบวา แมลงกลางวันท่ีมีระดับความมากมาย ระดับพบไมบอยมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด ชนิด คิดเปนรอยละ 

ของแมลงกลางวันท่ีพบท้ังหมด รองลงมาไดแก แมลงหายาก และ แมลงพบบอยมาก จํานวน และ 
ชนิด คิดเปนรอยละ และ ของแมลงกลางวันท่ีพบท้ังหมด สวนแมลงท่ีพบบอย มีจํานวนชนิด

นอยท่ีสุด ชนิด คิดเปนรอยละ ของแมลงกลางวันท่ีพบท้ังหมด ตารางท่ี เห็นไดวาจากการศึกษา
พบแมลงหายากและแมลงพบไมบอยมากกวารอยละ ของกลางวันท่ีพบท้ังหมด นั่นคือแมลงสวนใหญพบได
นอยครั้งและพบเฉพาะในบางพื้นท่ีสํารวจ มีนอยชนิดท่ีพบไดท่ัวท้ังพื้นท่ีสวนปา แตเมื่อพิจารณาถึงสถานภาพ

ปลวก 
แมลงสาบ 
ผีเส้ือ 
แมลงปอ 
ต๊ักแตน จ้ิงหรีด 
ต๊ักแตนตําขาว 

รวม    
 
ตารางท่ี 4 จํานวนวงศ สกุล และ ชนิดของแมลงกลางคืนอันดับตางๆ ท่ีพบในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง
 

อันดับ (Order) วงศ (Family) สกุล (Genus) ชนิด (Species) 
1. ดวง (Coleoptera) 5 8 8 

2. แมลงวัน (Diptera) 2 2 2 
3.เพล้ีย และมวน (Hemiptera) 3 3 3 
4. ผ้ึง ตอ แตน (Hymenoptera) 3 11 12 

5. ปลวก (Isoptera) 1 3 3 

6. แมลงสาบ (Blattodea) 1 1 1 

7. Order ผีเส้ือ (Lepidoptera) 7 12 13 
8. ต๊ักแตน จ้ิงหรีด (Orthroptera) 3 4 4 

9. ต๊ักแตนตําขาว (Mantodea) 1 1 1 
รวม 26 45 47 

 
 
 
ความมากมายของแมลง 

จากการวิเคราะหระดับความมากมายของแมลงท่ีสํารวจพบในสวนปาแหงนี้ สามารถแบงระดับความ
มากมายของแมลงออกได ระดับ ไดแก พบบอยมาก พบบอย พบไมบอย และ หายาก ซึ่งผลการวิเคราะห
พบวา แมลงกลางวันท่ีมีระดับความมากมาย ระดับพบไมบอยมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด ชนิด คิดเปนรอยละ 

ของแมลงกลางวันท่ีพบท้ังหมด รองลงมาไดแก แมลงหายาก และ แมลงพบบอยมาก จํานวน และ 
ชนิด คิดเปนรอยละ และ ของแมลงกลางวันท่ีพบท้ังหมด สวนแมลงท่ีพบบอย มีจํานวนชนิด

นอยท่ีสุด ชนิด คิดเปนรอยละ ของแมลงกลางวันท่ีพบท้ังหมด ตารางท่ี เห็นไดวาจากการศึกษา
พบแมลงหายากและแมลงพบไมบอยมากกวารอยละ ของกลางวันท่ีพบท้ังหมด นั่นคือแมลงสวนใหญพบได
นอยครั้งและพบเฉพาะในบางพื้นท่ีสํารวจ มีนอยชนิดท่ีพบไดท่ัวท้ังพื้นท่ีสวนปา แตเมื่อพิจารณาถึงสถานภาพ
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ความมากมายของแมลง
 จากการวิเคราะห์ระดับความมากมายของแมลงที่ส�ารวจพบในสวนป่าแห่งนี้	 สามารถแบ่ง
ระดับความมากมายของแมลงออกได้	4	ระดับ	ได้แก่	พบบ่อยมาก	พบบ่อย	พบไม่บ่อย	และ	หายาก		
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า	แมลงกลางวันที่มีระดับความมากมาย	ระดับพบไม่บ่อยมีจ�านวนชนิดมาก
ที่สุด	50	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	40.3	ของแมลงกลางวันที่พบทั้งหมด	รองลงมาได้แก่	แมลงหายาก	และ	
แมลงพบบ่อยมาก	จ�านวน	38	และ	23	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	30.6	และ	18.5	ของแมลงกลางวันที่พบ
ทั้งหมด	ส่วนแมลงที่พบบ่อย	มีจ�านวนชนิดน้อยที่สุด	13	ชนิด	คิดเป็นร้อยละ	10.5	ของแมลงกลาง
วันที่พบทั้งหมด	(ตารางที่	4.5)	เห็นได้ว่าจากการศึกษาพบแมลงหายากและแมลงพบไม่บ่อยมากกว่า
ร้อยละ	60	ของกลางวันที่พบทั้งหมด	นั่นคือแมลงส่วนใหญ่พบได้น้อยครั้งและพบเฉพาะในบางพื้นที่
ส�ารวจ	 มีน้อยชนิดที่พบได้ทั่วทั้งพื้นที่สวนป่า	 แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของแมลงโดยเฉพาะมด
และผีเสื้อกลางวันในประเทศไทย	(เกรียงไกร,	2556;	Jaitrong	and	Nabhitabhata,	2005)	พบว่า
แมลงส่วนใหญ่ท่ีพบในสวนป่าแห่งน้ีเป็นแมลงที่พบบ่อยหรือพบบ่อยมาก	 การที่แมลงหลายชนิดใน
สวนป่าแม่จางมีเปอร์เซ็นต์การปรากฏน้อยอาจเนื่องมาจากแมลงส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอาจส�ารวจไม่
พบในบางพื้นที่ด้วยการส�ารวจแบบเร่งด่วน	จึงท�าให้พบแมลงบางชนิดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

	 แมลงกลางคนืขนาดใหญ่พบได้น้อยชนิดเมือ่เทยีบกบัแมลงกลางวนั	ส่วนใหญ่มคีวามมากมาย
ระดับพบไม่บ่อยและหายาก	แมลงทั้งสองกลุ่มนี้รวมกันแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	80.9	ของแมลงกลางคืน
ที่พบทั้งหมดในสวนป่าแห่งนี้

สถานภาพของแมลงในสวนป่าแม่จาง
	 การส�ารวจคร้ังน้ีไม่พบแมลงกลุ่มใกล้สูญพันธุ	์ กลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	 กลุ่มเฉพาะถิ่น	
และ	แมลงสัตว์ป่าคุ้มครองตาม	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	ปี	2535	นอกจากนี้ไม่พบแมลงที่
มีสถานภาพถูกคุกคามจากการจัดสถานภาพของ	IUCN	RED	LIST	และ	THAILAND	RED	LIST	
	 การศึกษานี้พบแมลงศัตรูของไม้สักที่ส�าคัญ	 2	 ชนิด	 ชนิดแรก	 คือ	 หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก	
(Xyleutes ceramica)	เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่วงศ์	Cossidae	ผีเสื้อชนิดนี้จะออกเป็นตัวเต็ม

ตารางที่ 4.5	ระดับความมากมายของแมลงในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ของแมลงโดยเฉพาะมดและผีเส้ือกลางวันในประเทศไทย เกรียงไกร
พบวาแมลงสวนใหญท่ีพบในสวนปาแหงนี้เปนแมลงท่ีพบบอยหรือพบบอยมาก การท่ีแมลงหลายชนิด

ในสวนปาแมจางมีเปอรเซ็นตการปรากฏนอยอาจเนื่องมาจากแมลงสวนใหญมีขนาดเล็กอาจสํารวจไมพบใน
บางพื้นท่ีดวยการสํารวจแบบเรงดวน จึงทําใหพบแมลงบางชนิดนอยกวาท่ีควรจะเปน
 

ตารางท่ี 5 ระดับความมากมายของแมลงในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ระดับความมากมาย รอยละ 
จํานวนชนิด 

แมลงกลางวัน แมลงกลางคืน 
พบบอยมาก (Very Common มากกวา 76 23 10 

พบบอย (Common) 56-76 13 9 

พบไมบอย (Uncommon) มากกวา 26 นอยกวา 56 50 17 

หายาก (Rare) นอยกวา 25 38 11 
  

 แมลงกลางคืนขนาดใหญพบไดนอยชนิดเมื่อเทียบกับแมลงกลางวัน สวนใหญมีความมากมายระดับ
พบไมบอยและหายาก แมลงท้ังสองกลุมนี้รวมกันแลว คิดเปนรอยละ ของแมลงกลางคืนท่ีพบท้ังหมดใน
สวนปาแหงนี้

สถานภาพของแมลงในสวนปาแมจาง 
การสํารวจครั้งนี้ไมพบแมลงกลุมใกลสูญพันธุ กลุมมีแนวโนมใกลสูญพันธุ กลุมเฉพาะถ่ิน และ แมลง

สัตวปาคุมครองตาม พ ร บ สงวนและคุมครองสัตวปา ป นอกจากนี้ไมพบแมลงท่ีมีสถานภาพถูกคุกคาม
จากการจัดสถานภาพของ และ 
 การศึกษานี้พบแมลงศัตรูของไมสักท่ีสําคัญ ชนิด ชนิดแรก คือ หนอนผีเส้ือเจาะตนสัก 

เปนผีเส้ือกลางคืนขนาดใหญวงศ ผีเส้ือชนิดนี้จะออกเปนตัวเต็มวัยในชวงฤดู
รอนราวเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม ในการสํารวจพบเฉพาะรองรอยการเจาะทําลายลําตนสัก ภาพท่ี 
ในแปลงปลูกสักป และ ป แตการระบาดยังไมรุนแรง ระดับความรุนแรงของการระบาดควรไดรับ
การสํารวจอยางตอเนื่องเพื่อจะไดเปนขอมูลสําหรับการปองกันกําจัดตอไป แมลงศัตรูไมสักชนิดท่ี คือ หนอน
ผีเส้ือกินใบสัก เปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก ตัวหนอนกินใบสักเปนอาหาร ผีเส้ือชนิดนี้
ระบาดในชวงฤดูฝน จากการสํารวจระหวางวันท่ี มิถุนายน พบการระบาดของผีเส้ือชนิดนี้อยาง
รุนแรงในแปลงปลูกสักทุกช้ันอายุ การทําลายของผีเส้ือชนิดนี้ไมมีผลตอคุณภาพของเนื้อไม แตอาจทําใหตนสัก
ชะงักการเจริญเติบโต
 จากการศึกษาพบแมลงตางถ่ิน ชนิด ไดแก มดน้ําผ้ึง มดรําคาญขายาว 

มดละเอียดบาน มดคันไฟ 
มดเหม็น และ มดเอวแบนหัวขน

ในจํานวนนี้ มดน้ําผ้ึง และมดคันไฟเปนมดตางถ่ินชนิดรุกรานท่ีสามารถแพรขยาย
ประชากรไดรวดเร็ว
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วัยในช่วงฤดูร้อนราวเดือนกุมภาพันธ์ถงึเดือนมีนาคม	ในการส�ารวจพบเฉพาะร่องรอยการเจาะท�าลาย
ล�าต้นสัก	(ภาพที่	4.4)	ในแปลงปลูกสักปี	2522		และ	ปี	2544	แต่การระบาดยังไม่รุนแรง	ระดับความ
รนุแรงของการระบาดควรได้รับการส�ารวจอย่างต่อเนือ่งเพือ่จะได้เป็นข้อมูลส�าหรบัการป้องกนัก�าจดั
ต่อไป	แมลงศัตรูไม้สักชนิดที่	2	คือ	หนอนผีเสื้อกินใบสัก	(Hyblaea puera)	เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาด
เล็ก	ตัวหนอนกินใบสักเป็นอาหาร	ผีเสื้อชนิดนี้ระบาดในช่วงฤดูฝน	จากการส�ารวจระหว่างวันที่	7-9	
มิถุนายน	 2558	พบการระบาดของผีเสื้อชนิดนี้อย่างรุนแรงในแปลงปลูกสักทุกชั้นอายุ	 การท�าลาย
ของผีเสื้อชนิดนี้ไม่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อไม้	แต่อาจท�าให้ต้นสักชะงักการเจริญเติบโต
	 จากการศึกษาพบแมลงต่างถ่ิน	 6	 ชนิด	 ได้แก่	 มดน�้าผึ้ง	 (Anoplolepis gracilipes)	 
มดร�าคาญขายาว	 (Paratrechina longicornis)	 มดละเอียดบ้าน	 (Monomoruim pharaonis)	 
มดคันไฟ	(Solenopsis geminata)	มดเหม็น	(Tapinoma melanocephalum)	และ	มดเอวแบน
หัวขน	(echnomyrmex dificilis)	ในจ�านวนนี้	มดน�้าผึ้ง	และมดคันไฟเป็นมดต่างถิ่นชนิดรุกรานที่
สามารถแพร่ขยายประชากรได้รวดเร็ว

ภาพที่ 4.4	 แมลงศัตรูไม้สัก	 A)	 ร่องรอยการเจาะล�าต้นสักของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก	 (Xyleutes 
ceramica)	B)	หนอนผีเสื้อกินใบสัก	(Hyblaea puera)	ก�าลังกินใบสัก	C)	ลักษณะการกัดกินใบสัก
ของหนอนผีเสื้อกินใบสัก	

A

B C
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ตารางที บัญชีรายชื่อแมลงในสวนปาแมจางจังหวัดลําปาง
 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสักป 2544 สวนปาสักป 2554 
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1. Order Coleoptera (อันดับดวง หรือแมลงปกแข็ง)                                   
1.1 Family Cicindelidae (วงศดวงเสือ)                                   
1 ดวงเสือหกจุด Cicindelaaurulenta ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄       58.3         

2 ดวงเสือเทา Cylindaraspinolai     ⁄     ⁄           ⁄ 66.7         

1.2 Family Curculionidae (วงศดวงงวง)                                   
3 แมลงคอมทอง Hypomecessquamosus ⁄   ⁄ ⁄   ⁄       ⁄ ⁄ ⁄ 58.3 ⁄   ⁄ 33.3 

1.3 Family Elateridae (วงศดวงดีด)                                   

4 - Unidentify                           ⁄ ⁄ ⁄ 100 

1.4 Family Scarabaeidae (วงศแมลงอีนูน)                                   

5 ดวงแรดมะพราว Oryctes rhinoceros                       ⁄ 8.3 ⁄ ⁄ ⁄ 66.7 

6 ดวงกุดจี่แดง Heliocoprisbucephalus   ⁄   ⁄                 1.6         

7 กวางชน Xylotrupesgideon                           ⁄     16.7 

8 ดวงดอกไมเอกเหลืองแตม Campsiurajavanica     ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 33.3         

9 แมลงอีนูนเขียวธรรมดา Anomalagrandis ⁄   ⁄ ⁄   ⁄     ⁄     ⁄ 50 ⁄   ⁄ 66.7 

 
 

ตารางที ตอ

 

ตารางที่ 4.6 บัญชีรายชื่อแมลงในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปางทีงาราต งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวสนใงลมแอชืยารชีญบั

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ง็ขแกปงลมแอรืหงวดบดันัอ
อืสเงวดศงว ) 

ดุจกหอืสเงวด Cicindela aurulenta ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าทเอืสเงวด Cylindara spinolai ⁄ ⁄ ⁄

งวงงวดศงว
งอทมอคงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดดีงวดศงว
⁄ ⁄ ⁄

นนูีองลมแศงว
วารพะมดรแงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งดแีจดกุงวด ⁄ ⁄
นชงาวก ⁄

มตแงอืลหเกอเมไกอดงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธวยีขเนนูอีงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

ทีงาราต งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวสนใงลมแอชืยารชีญบั

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ง็ขแกปงลมแอรืหงวดบดันัอ
อืสเงวดศงว

ดุจกหอืสเงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าทเอืสเงวด ⁄ ⁄ ⁄

งวงงวดศงว
งอทมอคงลมแ Hypomeces squamosus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดดีงวดศงว ) 

⁄ ⁄ ⁄
นนูีองลมแศงว

วารพะมดรแงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งดแีจดกุงวด ⁄ ⁄

นชงาวก ⁄
มตแงอืลหเกอเมไกอดงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

าดมรรธวยีขเนนูอีงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

ทีงาราต งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวสนใงลมแอชืยารชีญบั

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ง็ขแกปงลมแอรืหงวดบดันัอ
อืสเงวดศงว

ดุจกหอืสเงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าทเอืสเงวด ⁄ ⁄ ⁄

งวงงวดศงว
งอทมอคงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดดีงวดศงว
⁄ ⁄ ⁄

นนูีองลมแศงว
วารพะมดรแงวด Oryctes rhinoceros ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งดแีจดกุงวด Heliocopris bucephalus ⁄ ⁄
นชงาวก Xylotrupes gideon ⁄

มตแงอืลหเกอเมไกอดงวด  Campsiura javanica ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธวยีขเนนูอีงลมแ Anomala grandis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสักป 2544 สวนปาสักป 2554 
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1.5 Family Cerambycidae (วงศดวงหนวดยาว)                                   

10 ดวงหนวดยาวจุดสยาม Olenecamptussiamensis       ⁄                 8.3         

11 ดวงหนวดยาวหนามอม Blepephaeussuccinctor     ⁄                   8.3         

12 ดวงหนวดยาว Moechotypasuffusa                 ⁄     ⁄ 16.7         

13 ดวงหนวดปมสีตาลไหม Aristobiaapproximator ⁄     ⁄         ⁄       25         

14 ดวงหนวดยาวหลักขาง Xoanoderaregularis                               ⁄ 33.3 

15 ดวงหนวดยาวจุดขาวคู Gnatholeaebrurifera                               ⁄ 16.7 

1.6 Family Meloidae (วงศดวงน้ํามัน)                                   

16 ดวงน้ํามันดําแถบขาว Epicautamaklin           ⁄     ⁄       16.7         

17 ดวงน้ํามันเหลืองเล็ก Mylabriscichorii           ⁄           ⁄ 16.7         

1.7 Family Staphylinidae (วงศดวงกนกระดก)                                   

18 ดวงกนกระดกแดงดํา Paederusfuscipes     ⁄           ⁄ ⁄   ⁄ 33.3 ⁄ ⁄ ⁄ 100 

2. Order Diptera (อันดับแมลงวัน)                                   

2.1 Family Calliphoridae (วงศแมลงวันหัวเขียว)                                   

19 แมลงวันหัวเขียว Chrysomya sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 91.7     ⁄ 16.7 

2.2 Family Tabanidae (วงศเหลือบ)                                   

20 เหลือบ Tabanus sp.  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 100 ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 

 
ตารางที ตอ

 

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหงวดศงว
มายสดุจวายดวนหงวด Olenecamptus siamensis ⁄
มอมานหวายดวนหงวด Blepephaeus succinctor ⁄

วายดวนหงวด Moechotypa suffusa ⁄ ⁄
มหไลาตีสมปดวนหงวด Aristobia approximator ⁄ ⁄ ⁄

งาขกัลหวายดวนหงวด Xoanodera regularis ⁄
ูควาขดุจวายดวนหงวด Gnatholea ebrurifera ⁄

นมัาํนงวดศงว
วาขบถแาดํนัมาํนงวด ⁄ ⁄

ก็ลเงอืลหเนมัาํนงวด ⁄ ⁄
กดะรกนกงวดศงว

าดํงดแกดะรกนกงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นัวงลมแบดันัอ

วยขีเวหันัวงลมแศงว
วยีขเวัหนัวงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

บอืลหเศงว
บอืลหเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหงวดศงว
มายสดุจวายดวนหงวด ⁄
มอมานหวายดวนหงวด ⁄

วายดวนหงวด ⁄ ⁄
มหไลาตีสมปดวนหงวด ⁄ ⁄ ⁄

งาขกัลหวายดวนหงวด ⁄
ูควาขดุจวายดวนหงวด ⁄

นมัาํนงวดศงว
วาขบถแาดํนัมาํนงวด Epicauta maklin ⁄ ⁄

ก็ลเงอืลหเนมัาํนงวด Mylabris cichorii ⁄ ⁄
กดะรกนกงวดศงว

าดํงดแกดะรกนกงวด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นัวงลมแบดันัอ

วยขีเวหันัวงลมแศงว
วยีขเวัหนัวงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

บอืลหเศงว
บอืลหเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหงวดศงว
มายสดุจวายดวนหงวด ⁄
มอมานหวายดวนหงวด ⁄

วายดวนหงวด ⁄ ⁄
มหไลาตีสมปดวนหงวด ⁄ ⁄ ⁄

งาขกัลหวายดวนหงวด ⁄
ูควาขดุจวายดวนหงวด ⁄

นมัาํนงวดศงว
วาขบถแาดํนัมาํนงวด ⁄ ⁄

ก็ลเงอืลหเนมัาํนงวด ⁄ ⁄
กดะรกนกงวดศงว

าดํงดแกดะรกนกงวด Paederus fuscipes ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นัวงลมแบดันัอ

วยขีเวหันัวงลมแศงว
วยีขเวัหนัวงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

บอืลหเศงว
บอืลหเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 
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3. Order Hemiptera (อันดับเพลี้ย และมวน)                                   

3.1 Family Pentatomidae (วงศมวนลําไย)                                   

21 มวนลําไย unidentify       ⁄                 8.3         

3.2 Family Coreidae (วงศมวนนักกลาม)                                   

22 มวนถั่วเหลือง Riptortuslinearis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄     75 ⁄ ⁄ ⁄ 66.7 

3.3 Family Pyrrhocoridae (วงศมวนแดง)                                   

23 มวนแดงนุน Odontopusnigricornis ⁄ ⁄ ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 50         

3.4 Family Flatidae (วงศมวนปกแบน)                                   

24 เพลี้ยกระโดดปกแบน Lawanasp. ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄   ⁄     58.3 ⁄ ⁄ ⁄ 66.7 

3.5 Family Fulgoridae (วงศจักจั่นงวง)                                   

25 จักจั่นงวงแดง Pyropscandelaria       ⁄                           

3.6 Family Cicadidae (วงศจักจั่น)                                   

26 จักจั่นเหลือง Platypleuracespiticola     ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 33.3         

27 จักจั่นเขียว Aolabindusara     ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 33.3     ⁄ 33.3 

4. Order Hymenoptera (อันดับ ผึ้ง ตอ แตน)                                   

4.1 Family Apidae (วงศผึ้ง)                                   

28 ผึ้งหลวง Apis dorsalis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 100 ⁄ ⁄ ⁄ 100 

ตารางที 4.6(ตอ) 

 

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

นวมะลแยีลพเบดันัอ
ยไาํลนวมศงว

ยไาํลนวม ⁄
มาลกกนันวมศงว ) 

งอืลหเวัถนวม Riptortus linearis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งดแนวมศงว ) 

นนุงดแนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นบแกปนวมศงว

นบแกปดดโะรกยีลพเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งวงนจักจัศงว

งดแงวงนัจกัจ ⁄
นจักจัศงว

งอืลหเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วยีขเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นตแอตงึผบดันัอ
งึผศงว

งวลหงึผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

นวมะลแยีลพเบดันัอ
ยไาํลนวมศงว

ยไาํลนวม ⁄
มาลกกนันวมศงว

งอืลหเวัถนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งดแนวมศงว ) 

นนุงดแนวม Odontopus nigricornis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นบแกปนวมศงว ) 

นบแกปดดโะรกยีลพเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งวงนจักจัศงว

งดแงวงนัจกัจ ⁄
นจักจัศงว

งอืลหเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วยีขเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นตแอตงึผบดันัอ
งึผศงว

งวลหงึผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

นวมะลแยีลพเบดันัอ
ยไาํลนวมศงว

ยไาํลนวม ⁄
มาลกกนันวมศงว

งอืลหเวัถนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งดแนวมศงว

นนุงดแนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นบแกปนวมศงว ) 

นบแกปดดโะรกยีลพเ Lawana sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งวงนจักจัศงว ) 

งดแงวงนัจกัจ ⁄
นจักจัศงว

งอืลหเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วยีขเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นตแอตงึผบดันัอ
งึผศงว

งวลหงึผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

นวมะลแยีลพเบดันัอ
ยไาํลนวมศงว

ยไาํลนวม ⁄
มาลกกนันวมศงว

งอืลหเวัถนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งดแนวมศงว

นนุงดแนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นบแกปนวมศงว

นบแกปดดโะรกยีลพเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งวงนจักจัศงว

งดแงวงนัจกัจ Pyrops candelaria ⁄
นจักจัศงว

งอืลหเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วยีขเนัจกัจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นตแอตงึผบดันัอ
งึผศงว

งวลหงึผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

นวมะลแยีลพเบดันัอ
ยไาํลนวมศงว

ยไาํลนวม ⁄
มาลกกนันวมศงว

งอืลหเวัถนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งดแนวมศงว

นนุงดแนวม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นบแกปนวมศงว

นบแกปดดโะรกยีลพเ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งวงนจักจัศงว

งดแงวงนัจกัจ ⁄
นจักจัศงว

งอืลหเนัจกัจ Platypleura cespiticola ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วยีขเนัจกัจ Aola bindusara ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นตแอตงึผบดันัอ
งึผศงว

งวลหงึผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

29 ผึ้งมิ้ม Apidflorea ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 ⁄   ⁄ 33.3 

30 ผึ้งโพลง Apiscerana   ⁄ ⁄                   16.7         

31 ชันโรง Trigonasp.     ⁄ ⁄   ⁄ ⁄     ⁄     41.7         

32 แมลงภูอกเหลือง Xylocopaaestuans ⁄ ⁄ ⁄     ⁄   ⁄       ⁄ 50         

33 แมลงภูดํา Xylocopanasalis           ⁄     ⁄       16.7   ⁄   16.7 

4.2 Family Formicidae (วงศมด)                                   

34 มดน้ําผึ้ง Anoplolepisracilipes ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 100 ⁄ ⁄   50 

35 มดตะลานปลองขี้เถา Camponotusrufolaucus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 100         

36 มดตะลานขอนผ ุ Camponotussp.                               ⁄ 33.3 

37 มดฮี้โปงอินโดจีน Crematoasteraurita ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 100         

38 มดฮี้ทุง Crematoasterrogenhoferi ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

39 มดกนหอยหลังงาม Dolichoderusfeae       ⁄   ⁄             16.7         

40 มดเอวแบนปลายขาขาว Technomyrmexalbipes     ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄         41.7         

41 มดเอวแบนดําหัวขน Technomyrmexdifficilis                   ⁄   ⁄ 16.7         

42 มดดําทุง Iridomyrmex anceps ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 

43 มดเล็บหวีอกรอง Leptoenyskittili ⁄   ⁄ ⁄   ⁄     ⁄       41.7 ⁄     16.7 

44 มดหนามคูสีเทา Diacammarugosum ⁄   ⁄     ⁄     ⁄ ⁄   ⁄ 50         

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช

าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นัวงาลกงลมแ

ฟไงสแกดับกั

กา
ปร

าก
ฏร

วม
ขอ

ง
นคืงาลกงลมแหน

าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

มิมงึผ Apid florea ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งลพโงึผ Apis cerana ⁄ ⁄

งรโนัช Trigona  sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเกอูภงลมแ Xylocopa aestuans ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

าดํูภงลมแ Xylocopa nasalis ⁄ ⁄ ⁄
ดมศงว ) 

งึผาํนดม Anoplolepis racilipes ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าถเีขงอลปนาละตดม Camponotus rufolaucus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

มดตะลานขอนผุ Camponotus sp. ⁄
นีจดโนอิงปโฮีดม Crematoaster aurita ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งุทฮีดม Crematoaster rogenhoferi ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มางงัลหยอหนกดม Dolichoderus feae ⁄ ⁄

มดเอวแบนปลายขาขาว Technomyrmex albipes ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นขวัหาดํนบแวอเดม Technomyrmex difficilis ⁄ ⁄

งุทาดํดม Iridomyrmex anceps ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอรกอีวหบ็ลเดม Leptoenys kittili ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

าทเีสูคมานหดม Diacamma rugosum ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

45 มดปุยฝายขาแดง Pachycondylarufipes       ⁄   ⁄ ⁄ ⁄         33.3         

46 มดไอชื่นธรรมดา Odontoponeradenticulata ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ 91.7     

47 มดแดง Oecophyllasmaradina ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

48 มดรําคาญขายาว Paratrechinalonicornis ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 91.7 ⁄ ⁄   66.7 

49 มดงามทุง Pheidologetondiversus ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄     58.3     ⁄ 50 

50 มดโลบาน Meranoplus bicolor     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄     ⁄ 50         

51 มดละเอียดบาน Monomoriumpharaonis     ⁄   ⁄               16.7         

52 มดหนามกระทิงดํา Polyrhachisarmata ⁄               ⁄     ⁄ 25         

53 มดหนามกลองงาม Polyrhachisproxima   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄     ⁄     ⁄ 50         

54 มดคันไฟ Solenopsisgeminata ⁄ ⁄       ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 75 ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 

4.3 Family Vespidae (วงศ ตอ แตน)                                   

55 ตอนอนวัน Provespanocturna                           ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 

56 ตอหัวเสือ Vespa affinis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

57 แตนบัว Polistessp.     ⁄     ⁄     ⁄       25         

58 แตนกระดาษ Ropalidia sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ 91.7 ⁄ ⁄   33.3 

59 แตนหมออกเหลือง Delta sp.         ⁄       ⁄       16.7         

 
ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสักป  สวนปาสักป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

งดแาขยาฝยุปดม Pachycondyla rufipes ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธนืชอไดม Odontoponera denticulata ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

มดแดง Oecophylla smaradina ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วายาขญาคาํรดม Paratrechina lonicornis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งุทมางดม Pheidologeton diversus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นาบลโดม Meranoplus bicolor ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นาบดยอีเะลดม Monomorium pharaonis ⁄ ⁄
าดํงิทะรกมานหดม Polyrhachis armata ⁄ ⁄ ⁄
มางงอลกมานหดม Polyrhachis proxima ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ฟไนัคดม Solenopsis geminata ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นตแอตศงว

นัวนอนอต ⁄ ⁄ ⁄
อืสเวัหอต fi ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วับนตแ ⁄ ⁄ ⁄
แตนกระดาษ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเกออมหนตแ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกัดบกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

งดแาขยาฝยุปดม fi ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธนืชอไดม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

มดแดง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วายาขญาคาํรดม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งุทมางดม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นาบลโดม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นาบดยอีเะลดม ⁄ ⁄
าดํงิทะรกมานหดม ⁄ ⁄ ⁄
มางงอลกมานหดม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ฟไนัคดม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นตแอตศงว

นัวนอนอต Provespa nocturna ⁄ ⁄ ⁄
อืสเวัหอต Vespa affinis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วับนตแ Polistes sp. ⁄ ⁄ ⁄
แตนกระดาษ Ropalidia sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเกออมหนตแ Delta sp. ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกัดบกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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าว
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าว
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5. Order Isoptera (อันดับปลวก)                                   

5.1 Family Termitidae (วงศปลวก)                                   

60 ปลวก Microcerotermescrassus ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄     ⁄     50     ⁄ 33.3 

61 ปลวกเห็ด Macrotermessp. ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄     ⁄   ⁄ 58.3 ⁄ ⁄ ⁄ 100 

62 ปลวกทองเหลือง Globitermessulphureus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 100     ⁄ 16.7 

6. Order Blattodea (อันดับแมลงสาบ)                                   

6.1 Family Blattelidae (วงศแมลงสาบปา)                                   

63 แมลงสาบนิลทอง Hemithyrsoceralateralis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄           ⁄ ⁄   50 ⁄ ⁄ ⁄ 66.7 

7. Order Lepidoptera (อันดับผีเสื้อ)                                   

7.1 Family Amatidae (ผีเสื้อหญา)                                   

64 มอธหญาลายเสือ Syntomoidesimaon       ⁄ ⁄               16.7 ⁄ ⁄   33.3 

7.2 Family Arctiidae (วงศผีเสื้อเสือ)                                   

65 ผีเสื้อลายเสือ Amerilasp.                 ⁄       8.3 ⁄ ⁄   66.7 

7.3 Family Cissidae (วงศผีเสื้อหนอนเจาะไม)                                   

66 ผีเสื้อหนอนเจาะตนสัก Xyleutesceramica     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

 

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสักป  สวนปาสักป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

กวลปบดันัอ
กวลปศงว ) 

ปลวก Microcerotermes crassus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ด็หเกวลป Macrotermes sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเงอทกวลป Globitermes sulphureus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บาสงลมแบดันัอ

าปบาสงลมแศงว
งอทลนิบาสงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อืสเีผบดันัอ
าญหอืสเีผ

อืสเยาลาญหธอม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
อืสเอืสเีผศงว

อืสเยาลอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
มไะาจเนอนหอืสเีผศงว

กัสนตะาจเนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

กวลปบดันัอ
กวลปศงว

ปลวก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ด็หเกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเงอทกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บาสงลมแบดันัอ

าปบาสงลมแศงว ) 

งอทลนิบาสงลมแ Hemithyrsocera lateralis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
อืสเีผบดันัอ

าญหอืสเีผ
อืสเยาลาญหธอม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อืสเอืสเีผศงว
อืสเยาลอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

มไะาจเนอนหอืสเีผศงว
กัสนตะาจเนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

กวลปบดันัอ
กวลปศงว

ปลวก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ด็หเกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเงอทกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บาสงลมแบดันัอ

าปบาสงลมแศงว
งอทลนิบาสงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อืสเีผบดันัอ
าญหอืสเีผ

อืสเยาลาญหธอม Syntomoides imaon ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
อืสเอืสเีผศงว

อืสเยาลอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
มไะาจเนอนหอืสเีผศงว

กัสนตะาจเนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

กวลปบดันัอ
กวลปศงว

ปลวก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ด็หเกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเงอทกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บาสงลมแบดันัอ

าปบาสงลมแศงว
งอทลนิบาสงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อืสเีผบดันัอ
าญหอืสเีผ

อืสเยาลาญหธอม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
อืสเอืสเีผศงว

อืสเยาลอืสเีผ Amerila  sp. ⁄ ⁄ ⁄
มไะาจเนอนหอืสเีผศงว

กัสนตะาจเนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

กวลปบดันัอ
กวลปศงว

ปลวก ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ด็หเกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งอืลหเงอทกวลป ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บาสงลมแบดันัอ

าปบาสงลมแศงว
งอทลนิบาสงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อืสเีผบดันัอ
าญหอืสเีผ

อืสเยาลาญหธอม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
อืสเอืสเีผศงว

อืสเยาลอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
มไะาจเนอนหอืสเีผศงว

กัสนตะาจเนอนหอืสเีผ Xyleutes ceramica ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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7.4 Family Noctuidae (วงศผีเสื้อหนอนกระทู)                                   

67 ผีเสื้อพิรามหนายักษ Spiramahelicina                             ⁄   16.7 

7.5 Family Sphingidae (วงศผีเสื้อหัวจรวด)                                   

68 ผีเสื้อหัวจรวด Acheron tiastyx                             ⁄   33.3 

69 ผีเสื้อหัวจรวด Psilogrammaincreta                               ⁄ 33.3 

70 ผีเสื้อหัวจรวด Theretraoldenlandiae                               ⁄ 16.7 

71 ผีเสื้อหัวจรวด Theretraboisduvalii                               ⁄ 16.7 

7.6 Family Hyblaeidae (วงศผีเสื้อหนอนกินใบ)                                   

72 ผีเสื้อหนอนกินใบสัก Hyblaeapuera     ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 33.3     ⁄ 33.3 

7.7 Family Noctuidae (วงศผีเสื้อหนอนกระทู)                                   

73 ผีเสื้อหนอนกระทูคาดดํา Clalciopemygdon                           ⁄     33.3 

74 ผีเสื้อหนอนกระทู Erebus caprimulgus ⁄     ⁄   ⁄             25 ⁄     16.7 

75 ผีเสื้อหนอนกระทูเหลือง Asotaplana                               ⁄ 33.3 

76 ผีเสื้อหนอนกระทูลายเสือ eridrome orbicularis                               ⁄ 33.3 

7.8 Family Hesperiidae (วงศผีเสื้อบินเร็ว)                                   

77 ผีเสื้อนิลปา Astictopterusjama ⁄                       8.3         

78 ผีเสื้อหนอนขาว Borbocinnara                 ⁄     ⁄ 16.7         

ตารางที 4.6(ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว ) 

ษกยัานหมารพิอืสเีผ Spirama helicina ⁄
ดวรจวหัอืสเีผศงว

ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄

บในกินอนหอืสเีผศงว
กัสบในกินอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
าดํดาคูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

ูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄
อืสเยาลูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

วร็เนิบอืสเีผศงว
าปลนิอืสเีผ ⁄

วาขนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
ษกยัานหมารพิอืสเีผ ⁄

ดวรจวหัอืสเีผศงว
ดวรจวัหอืสเีผ Acheron tiastyx ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ Psilogramma increta ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ Theretra oldenlandiae ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ Theretra boisduvalii ⁄

บในกินอนหอืสเีผศงว
กัสบในกินอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
าดํดาคูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

ูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄
อืสเยาลูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

วร็เนิบอืสเีผศงว
าปลนิอืสเีผ ⁄

วาขนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
ษกยัานหมารพิอืสเีผ ⁄

ดวรจวหัอืสเีผศงว
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄

บในกินอนหอืสเีผศงว
กัสบในกินอนหอืสเีผ Hyblaea puera ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
าดํดาคูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

ูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄
อืสเยาลูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

วร็เนิบอืสเีผศงว
าปลนิอืสเีผ ⁄

วาขนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
ษกยัานหมารพิอืสเีผ ⁄

ดวรจวหัอืสเีผศงว
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄

บในกินอนหอืสเีผศงว
กัสบในกินอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
าดํดาคูทะรกนอนหอืสเีผ Clalciope mygdon ⁄

ูทะรกนอนหอืสเีผ Erebus caprimulgus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเูทะรกนอนหอืสเีผ Asota plana ⁄
อืสเยาลูทะรกนอนหอืสเีผ eridrome orbicularis ⁄

วร็เนิบอืสเีผศงว
าปลนิอืสเีผ ⁄

วาขนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
ษกยัานหมารพิอืสเีผ ⁄

ดวรจวหัอืสเีผศงว
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄
ดวรจวัหอืสเีผ ⁄

บในกินอนหอืสเีผศงว
กัสบในกินอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทูะรกนอนหอืสเีผศงว
าดํดาคูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

ูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄
อืสเยาลูทะรกนอนหอืสเีผ ⁄

วร็เนิบอืสเีผศงว
าปลนิอืสเีผ Astictopterus jama ⁄

วาขนอนหอืสเีผ Borbo cinnara ⁄ ⁄
ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

79 ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพราว Iambrixsalsala     ⁄             ⁄ ⁄   25         

80 ผีเสื้อสีตางฤดูประจุด  Caprona agama     ⁄     ⁄             16.7         

81 ผีเสื้อเทาจุดเลือน Sarangesadasahara ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   75         

7.9 Family Lycaenidae (วงศผีเสื้อสีน้ําเงิน)                                   

82 ผีเสื้อมวงสยาม Ahmetiaachaja       ⁄                 8.3         

83 ผีเสื้อฟาไมกอขีดเฉียง Arhopalaparalae             ⁄           8.3         

84 ผีเสื้อมวงใบไม Amblypodiaanita     ⁄     ⁄             16.7         

85 ผีเสื้อพุมไมธรรมดา Hypolycaenaerylus     ⁄     ⁄             16.7         

86 ผีเสื้อฟาขีดหกขอบหนา Prosotas pia     ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 33.3         

87 ผีเสื้อฟาหิ่งหอยสีคล้ํา Chiladespandava ⁄   ⁄ ⁄ ⁄   ⁄           41.7         

88 ผีเสื้อฟาประกายขอบเล็ก Chiladesputli   ⁄ ⁄   ⁄             ⁄ 33.3         

89 ผีเสื้อหนอนลิ้นจี่ธรรมดา Deudorixepijarbas                   ⁄     8.3         

90 ผีเสื้อแสดหางยาว  Luxuraatymnus     ⁄     ⁄     ⁄       25         

91 ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Cigaritisayama                       ⁄ 8.3         

 

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วารพะมนอนหวิจอืสเีผ  Iambrix salsala ⁄ ⁄ ⁄
ดุจะรปดูฤงาตีสอืสเีผ  Caprona agama ⁄ ⁄

นอืลเดุจาทเอืสเีผ Sarangesa dasahara ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นิงเาํนีสอืสเีผศงว

มายสงวมอืสเีผ ⁄
งยีฉเดีขอกมไาฟอืสเีผ ⁄

มไบใงวมอืสเีผ ⁄ ⁄
าดมรรธมไมพุอืสเีผ ⁄ ⁄

านหบอขกหดีขาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าํลคีสยอหงิหาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ก็ลเบอขยากะรปาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธีจนิลนอนหอืสเีผ ⁄

วายงาหดสแอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
งอบะรกนงิเดีขยาลอืสเีผ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วารพะมนอนหวิจอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
ดุจะรปดูฤงาตีสอืสเีผ ⁄ ⁄

นอืลเดุจาทเอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
นิงเาํนีสอืสเีผศงว

มายสงวมอืสเีผ Ahmetia achaja ⁄
งยีฉเดีขอกมไาฟอืสเีผ Arhopala paralae ⁄

มไบใงวมอืสเีผ Amblypodia anita ⁄ ⁄
าดมรรธมไมพุอืสเีผ Hypolycaena erylus ⁄ ⁄

านหบอขกหดีขาฟอืสเีผ  Prosotas pia ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าํลคีสยอหงิหาฟอืสเีผ Chilades pandava ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ก็ลเบอขยากะรปาฟอืสเีผ  Chilades putli ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธีจนิลนอนหอืสเีผ  Deudorix epijarbas ⁄

วายงาหดสแอืสเีผ  Luxura atymnus ⁄ ⁄ ⁄
งอบะรกนงิเดีขยาลอืสเีผ  Cigaritis ayama ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

92 ผีเสื้อฟาดอกหญา Zizinaotis     ⁄     ⁄       ⁄     25         

93 ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา Cataliusrosimon ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 91.7         

94 ผีเสื้อฟาวาวสีตางฤดู Jamidesceleno ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

95 ผีเสื้อหนอนถั่ว Lampidesboeticus     ⁄   ⁄     ⁄         25         

96 ผีเสื้อฟาวาวสีคล้ํา Jamidesbochus       ⁄ ⁄         ⁄     25         

7.10 Family Nymphalidae (วงศผีเสื้อสี่ขา)                                   

97 ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา Cethosiacyane ⁄   ⁄ ⁄   ⁄       ⁄   ⁄ 50         

98 ผีเสื้อหนอนละหุงธรรมดา Ariadne merione                 ⁄       8.3         

99 ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Daniusgenutia   ⁄ ⁄ ⁄   ⁄   ⁄         41.7         

100 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄       ⁄     58.3         

101 ผีเสื้อปกไขใหญ Hypolimnasbolina     ⁄   ⁄       ⁄       33.3         

102 ผีเสื้อแถบขาวธรรมดา Moduzaprocris ⁄           ⁄           16.7         

103 ผีเสื้อหนอนใบรักฟาสีคล้ํา Ideopsis vulgaris       ⁄         ⁄       8.3         

104 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Junonialemonias ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ 75         

105 ผีเสื้อแพนซีเหลือง Junoniahierta     ⁄     ⁄     ⁄       25         

106 เหลืองหนามธรรมดา Polyuraathamas     ⁄                   8.3         

107 ผีเสื้อเลอะเทอะธรรมดา Lethe rohria   ⁄ ⁄                   16.7         

ตารางที 4.6(ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

าญหกอดาฟอืสเีผ Zizina otis ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธารทพุนอนหอืสเีผ  Catalius rosimon ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดูฤงาตีสวาวาฟอืสเีผ Jamides celeno ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วัถนอนหอืสเีผ Lampides boeticus ⁄ ⁄ ⁄

าํลคีสวาวาฟอืสเีผ Jamides bochus ⁄ ⁄ ⁄
าขีสอืสเีผศงว

าดมรรธกรกทะกอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธงุหะลนอนหอืสเีผ ⁄
อืสเยาลกัรบในอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ถโยีนอนหากรจอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ญหใขไกปอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

าดมรรธวาขบถแอืสเีผ ⁄ ⁄
าํลคีสาฟกัรบในอนหอืสเีผ ⁄ ⁄

ลาตีสีซนพแอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอืลหเีซนพแอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

าดมรรธมานหงอืลหเ ⁄
าดมรรธะอทเะอลเอืสเีผ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

าญหกอดาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธารทพุนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดูฤงาตีสวาวาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วัถนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

าํลคีสวาวาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
าขีสอืสเีผศงว

าดมรรธกรกทะกอืสเีผ Cethosia cyane ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธงุหะลนอนหอืสเีผ  Ariadne merione ⁄
อืสเยาลกัรบในอนหอืสเีผ  Danius genutia ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

 ถโยีนอนหากรจอืสเีผ Euploea core ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ญหใขไกปอืสเีผ Hypolimnas bolina ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธวาขบถแอืสเีผ Moduza procris ⁄ ⁄
 าํลคีสาฟกัรบในอนหอืสเีผ  Ideopsis vulgaris ⁄ ⁄
 ลาตีสีซนพแอืสเีผ Junonia lemonias ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 งอืลหเีซนพแอืสเีผ Junonia hierta ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธมานหงอืลหเ Polyura athamas ⁄
 าดมรรธะอทเะอลเอืสเีผ Lethe rohria ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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108 ผีเสื้อสายัณหสีตาลธรรมดา Melanitisleda ⁄   ⁄ ⁄                 25     ⁄ 16.7 

109 ผีเสื้อนิโกร Orsotriaenamedus     ⁄     ⁄ ⁄           16.7         

110 ผีเสื้อตาลพุมสามจุดเรียง Mycalesisperseus ⁄ ⁄ ⁄                   25         

111 ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา Neptishylas   ⁄       ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 58.3         

112 ผีเสื้อชางรอน Parthenos sylvia ⁄   ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   ⁄       50         

113 ผีเสื้อเคาทเทา Tanaecialepidea ⁄   ⁄ ⁄                 16.7         

7.11 Family Papilionidae (วงศผีเสื้อหางติ่ง)                                   

114 ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู Pachlioptaaristolochiae ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄   83.3         

115 ผีเสื้อหนอนจําปธรรมดา Graphiumagamemno           ⁄             8.3         

116 ผีเสื้อมาลายใหญ Graphiumxenocles                       ⁄ 8.3         

117 ผีเสือหางดาบลายจุด Graphiumnomius     ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 33.3         

118 ผีเสื้อหนอนมะนาว Papiliodemoleus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

119 ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง Papiliomemnon ⁄     ⁄                 16.7         

120 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papiliopalytes     ⁄ ⁄ ⁄               25         

7.12 Family Pieridae (วงศผีเสื้อหนอนกะหล่ํา)                                   

121 ผีเสื้อหนอนใบกุมเสนดํา Appiaslibythea ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

122 ผีเสื้อหนอนใบกุมธรรมดา Appiasalbina     ⁄     ⁄     ⁄       25         

ตารางที 4.6(ตอ) 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสักป  สวนปาสักป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

วัน
 กับดักแสงไฟ 

%
 กา

ปร
าก

ฏร
วม

ขอ
ง

แม
ลง

กล
าง

คืน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

 าดมรรธลาตีสหณยัาสอืสเีผ  Melanitis leda ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 รกโนิอืสเีผ Orsotriaena medus ⁄ ⁄ ⁄
 งยีรเดุจมาสมพุลาตอืสเีผ Mycalesis perseus ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธีสาละกอืสเีผ Neptis hylas ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 นอรงาชอืสเีผ Parthenos sylvia ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าทเทาคเอืสเีผ Tanaecia lepidea ⁄ ⁄ ⁄

งติงาหอืสเีผศงว
พูมชดุจมตุงาหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

าดมรรธปาํจนอนหอืสเีผ ⁄
ญหใยาลามอืสเีผ ⁄

ดุจยาลบาดงาหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
วานะมนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

งวเะลงานงติงาหอืสเีผ ⁄ ⁄
าดมรรธงติงาหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

าํลหะกนอนหอืสเีผศงว
าดํนสเมกุบในอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
าดมรรธมกุบในอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

 าดมรรธลาตีสหณยัาสอืสเีผ  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 รกโนิอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
 งยีรเดุจมาสมพุลาตอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธีสาละกอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 นอรงาชอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าทเทาคเอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄

งติงาหอืสเีผศงว
 พูมชดุจมตุงาหอืสเีผ Pachliopta aristolochiae ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธปาํจนอนหอืสเีผ Graphium agamemno ⁄
 ญหใยาลามอืสเีผ Graphium xenocles ⁄
 ดุจยาลบาดงาหอืสเีผ Graphium nomius ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 วานะมนอนหอืสเีผ Papilio demoleus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 งวเะลงานงติงาหอืสเีผ Papilio memnon ⁄ ⁄
 าดมรรธงติงาหอืสเีผ Papilio palytes ⁄ ⁄ ⁄

าํลหะกนอนหอืสเีผศงว ) 

 าดํนสเมกุบในอนหอืสเีผ Appias libythea ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธมกุบในอนหอืสเีผ  Appias albina ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บดัาํล ยทไอชื รตสาศายทิวอชื าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง
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123 ผีเสื้อปลายปกสมเล็ก Ixias pyrene ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   25         

124 ผีเสื้อปลายปกสมใหญ Hebomoiaglaucippe     ⁄         ⁄ ⁄       25         

125 ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา Catopsilia Pomona ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 83.3         

126 ผีเสื้อเณรธรรมดา Euremahecabe ⁄ ⁄ ⁄ ⁄   ⁄     ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 75         

127 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosianina     ⁄       ⁄           16.7         

128 ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด Ceporanerissa       ⁄   ⁄             16.7         

129 ผีเสื้อฟาเมียเลียนธรรมดา Pareroniaanais ⁄   ⁄ ⁄   ⁄             33.3         

8. Order Odonata (อันดับแมลงปอ)                                   

8.1 Family Libellulidae (วงศแมลงปอบาน)                                   

130 แมลงปอบานแดง Neurothemisfulvia ⁄   ⁄ ⁄           ⁄   ⁄ 41.7         

131 แมลงปอบานไรปกทอง Rhyothemisphyllis   ⁄ ⁄   ⁄     ⁄     ⁄   41.7         

9. Order Orthroptera (อันดับตั๊กแตน จิ้งหรีด)                                   

9.1 Family Acrididae (วงศตั๊กแตนหนวดสั้น)                                   

132 ตั๊กแตนสีน้ําตาล Cyrthacanthacristatarica ⁄ ⁄ ⁄ ⁄         ⁄ ⁄     50 ⁄   ⁄ 66.7 

133 ตั๊กแตนลายขางแถบ Pternoscirtacaliginosa ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 91.7 ⁄ ⁄ ⁄ 83.3 

134 ตั๊กแตนหลังงอ Erianthessp. ⁄   ⁄ ⁄   ⁄             33.3         

 
ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 
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วัน
 กับดักแสงไฟ 
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าว

 

รอ
น ฝน
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าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   
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ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 
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ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

 ก็ลเมสกปยาลปอืสเีผ Ixias pyrene ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ญหใมสกปยาลปอืสเีผ Hebomoia glaucippe ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธณูคนอนหอืสเีผ Catopsilia Pomona ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธรณเอืสเีผ Eurema hecabe ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ะรคแวาขอืสเีผ Leptosia nina ⁄ ⁄
 ดีขยาลมายสงอืลหเอืสเีผ  Cepora nerissa ⁄ ⁄
 าดมรรธนยีลเยมีเาฟอืสเีผ  Pareronia anais ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อปงลมแบดันัอ
นาบอปงลมแศงว

งดแนาบอปงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
งอทกปรไนาบอปงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจินตแกตับดันัอ
นัสดวนหนตแกตัศงว

ลาตาํนีสนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บถแงาขยาลนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

องงัลหนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

 ก็ลเมสกปยาลปอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ญหใมสกปยาลปอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธณูคนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธรณเอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ะรคแวาขอืสเีผ ⁄ ⁄
 ดีขยาลมายสงอืลหเอืสเีผ ⁄ ⁄
 าดมรรธนยีลเยมีเาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อปงลมแบดันัอ
นาบอปงลมแศงว

 งดแนาบอปงลมแ Neurothemis fulvia ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 งอทกปรไนาบอปงลมแ Rhyothemis phyllis ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจินตแกตับดันัอ
นัสดวนหนตแกตัศงว

ลาตาํนีสนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
บถแงาขยาลนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

องงัลหนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

 ก็ลเมสกปยาลปอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ญหใมสกปยาลปอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธณูคนอนหอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 าดมรรธรณเอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 ะรคแวาขอืสเีผ ⁄ ⁄
 ดีขยาลมายสงอืลหเอืสเีผ ⁄ ⁄
 าดมรรธนยีลเยมีเาฟอืสเีผ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

อปงลมแบดันัอ
นาบอปงลมแศงว

 งดแนาบอปงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 งอทกปรไนาบอปงลมแ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจินตแกตับดันัอ
นัสดวนหนตแกตัศงว

 ลาตาํนีสนตแกตั Cyrthacanthacris tatarica ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 บถแงาขยาลนตแกตั Pternoscirta caliginosa ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
 องงัลหนตแกตั Erianthes sp. ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ทีงาราต อต

บัดาํล ยทไอืช รตสาศายทิวอืช าป ธรรมชาติ ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส ปกัสาปนวส รว
ม

ขอ
ง ฟไงสแกดับกั ฏ รว
ม

ขอ
ง



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

149

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

หน
าว

 

รอ
น ฝน
 

 

9.2 Family Tettigoniidae (วงศตั๊กแตนหนวดยาว)                                   

135 ตั๊กแตนพุงพลุย Mecopodaelongata     ⁄ ⁄   ⁄     ⁄     ⁄ 41.7         

9.3 Family Gryllidae (วงศจิ้งหรีด)                                   

136 จิ้งหรีดทองดํา Gryllusbimaculatus ⁄   ⁄     ⁄     ⁄     ⁄ 41.7 ⁄ ⁄ ⁄ 100 

9.4 Family Gryllotalpidae (วงศแมลงกระชอน)                                   

137 แมลงกระชอน Gryllotalpaafricana     ⁄ ⁄   ⁄     ⁄     ⁄ 41.7 ⁄ ⁄ ⁄ 66.7 

10. Order Mantodea (อันดับตั๊กแตนตําขาว)                                   

10.1 Family Mantidae (วงศตั๊กแตนตําขาว)                                   

138 ตั๊กแตนตําขาวเขียวใหญ Hierodulamembranacea ⁄   ⁄     ⁄     ⁄ ⁄   ⁄ 33.3 ⁄   ⁄ 33.3 

 

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร 

ปาธรรมชาติ สวนปาสักป 2522 สวนปาสกัป 2544 สวนปาสกัป 2554 

%
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วม
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วัน
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าว
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ผึ้งมิ้ม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
ผึ้งโพลง ⁄ ⁄
ชันโรง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูอกเหลือง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
แมลงภูดํา ⁄ ⁄ ⁄

4.2 Family Formicidae (วงศมด      
มดน้ําผึ้ง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานปลองขี้เถา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดตะลานขอนผุ ⁄
มดฮี้โปงอินโดจีน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดฮี้ทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดกนหอยหลังงาม ⁄ ⁄
มดเอวแบนปลายขาขาว ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเอวแบนดําหัวขน ⁄ ⁄
มดดําทุง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดเล็บหวีอกรอง ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มดหนามคูสีเทา ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ตารางที ตอ

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ปาธรรมชาติ สวนปาสักป  สวนปาสกัป  สวนปาสกัป   

รว
ม

ขอ
ง  

กับดักแสงไฟ  ฏ รว
ม

ขอ
ง  

ตารางที่ 4.6	(ต่อ)

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหนตแกตัศงว
 ยุลพงพุนตแกตั Mecopoda elongata ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจิศงว
าดํงอทดีรหงิจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นอชะรกงลมแศงว
แมลงกระชอน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วาขาตํนตแกตับดันัอ
วาขาตํนตแกตัศงว

ญหใวยีขเวาขาตํนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหนตแกตัศงว
 ยุลพงพุนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจิศงว
 าดํงอทดีรหงิจ Gryllus bimaculatus ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นอชะรกงลมแศงว
แมลงกระชอน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วาขาตํนตแกตับดันัอ
วาขาตํนตแกตัศงว

ญหใวยีขเวาขาตํนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหนตแกตัศงว
 ยุลพงพุนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจิศงว
 าดํงอทดีรหงิจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นอชะรกงลมแศงว
 แมลงกระชอน Gryllotalpa africana ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วาขาตํนตแกตับดันัอ
วาขาตํนตแกตัศงว

ญหใวยีขเวาขาตํนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน หน
าว นอร ฝน

วายดวนหนตแกตัศงว
 ยุลพงพุนตแกตั ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

ดรีหงจิศงว
 าดํงอทดีรหงิจ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

นอชะรกงลมแศงว
 แมลงกระชอน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

วาขาตํนตแกตับดันัอ
วาขาตํนตแกตัศงว

 ญหใวยีขเวาขาตํนตแกตั Hierodula membranacea ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
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แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางอนรุกัษ์แมลง สวนป่าแม่จาง จงัหวัดล�าปาง
	 การส�ารวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แมลงในพื้นที่สวนป่า	 พบว่าชาวบ้านที่อยู่
รอบๆ	สวนป่าได้มีการน�าแมลงหลายชนิดมาใช้ประกอบเป็นอาหาร	ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก	เช่น	
มดแดง	(Oecophylla smaragdina)	ผึ้งมิ้ม	(Apis lorae)	ผึ้งหลวง	(Apis dorsata)	ต่อหัวเสือ	
(Vespa afinis)	แมลงกระชอน	(Gryllotalpa orientalis)	จิ้งหรีด	(Gryllus bimaculatus)	และ
ด้วงกุดจี่แดง	(Heliocopris bucephalus)	(ภาพที่	4.5)
	 อย่างไรก็ตามแมลงหลายชนิด	 เช่น	ผึ้งหลวง	ผึ้งมิ้ม	แมลงภู่	 (Xylocopa aestuans)	และ	
ผีเส้ือชนดิต่าง	ๆ 	ช่วยผสมเกสรของพืชเกษตรและพืชป่าไม้ท�าให้ได้ผลผลิตมากข้ึน	ดังนัน้จึงควรจัดการ
พื้นที่	เช่นการแบ่งเขตการจัดการ	(Zoning)	เป็นเขตการใช้ประโยชน์	และเขตอนุรักษ์	เพื่อให้แมลง
ทีมี่ประโยชน์เหล่านีไ้ม่ถูกรบกวนมากเกนิไป	นอกจากนีจ้ากการศึกษาพบแมลงต่างถ่ินหลายชนดิโดย
เฉพาะมด	จงึควรมีการศกึษานิเวศวิทยาแมลงให้ชัดเจนว่าเป็นชนิดต่างถ่ินรกุราน	(Invasive	species)	
หรือไม่	เพื่อที่จะหาทางป้องกันได้ทันเวลา

ภาพที ่4.5	การใช้ประโยชน์จากแมลงในสวนป่าแม่จาง	จงัหวดัล�าปาง	A)	ด้วงกดุจีแ่ดง	(Heliocopris 
bucephalus)	B)	มดแดง	(Oecophylla smaragdina)	แมลงที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของสวนป่า
แม่จาง	เก็บหาไปประกอบอาหาร

A B
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ภาพที่ 4.6	ผีเสื้อกลางวันบางชนิดที่พบในสวนป่าแม่จาง	A)	ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา	(Catalius 
rosimon)	B)	ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อขีดเฉียง	(Arhopala paralae)	C)	ผีเสื้อหนอนลิ้นจี่ธรรมดา	(Deudorix  
epijarbas)	 D)	 ผีเส้ือฟ้าวาวสีต่างฤดู	 (Jamides celeno)	 E)	 ผีเส้ือฟ้าห่ิงห้อยสีคล�า้	 (Chilades 
pandava)	F)	ผีเสื้อม่วงสยาม	(Ahmetia achaja)

A

C

E

B

D

F
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ภาพท่ี 4.7 ผีเส้ือกลางวันบางชนิดที่พบในสวนป่าแม่จาง	 A)	 ผีเส้ือขาวแคระ	 (Leptosia nina)	 
B)	ผีเสื้อเณรธรรมดา	(Eurema hecabe)	C)	ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก	(Ixias pyrene)	D)	ผีเสื้อหนอน 

ใบกุ่มเส้นด�า	(Appias libythea)	E)	ผเีสือ้กะลาสธีรรมดา	(Neptis hylas)	F)	ผเีสือ้ตาลพุม่สามจดุเรียง	 
(Mycalesis perseus)

A

C

E

B

D

F



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

153

ภาพที่ 4.8 ผีเสื้อกลางวันและแมลงบางชนิดที่พบในสวนป่าแม่จาง	A)	ผีเสื้อแพนซีสีตาล	(Junonia 
lemonias)	B)	จักจั่นงวงแดง	(Pyrops candelaria)	C)	ตั๊กแตนพุงพลุ้ย	(Mecopoda elongata)	 
D)	 มดก้นห้อยหลังง่าม	 (Dolochoderus feae)	 E)	 มดง่ามทุ่ง	 (Pheidologeton diversus)	 
F)	มดเอวแบนหัวขน	(Mycalesis Technomyrmex dificilis)

A

C

E

B

D

F
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ภาพที่ 4.9 แมลงที่พบในสวนป่าแม่จาง	A)	ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก	(Chilades putli)	B)	ผีเสื้อ
ฟ้าหิ่งห้อยสีคล�้า	(Chilades pandava)	C)	ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วธรรมดา	(Catochrysops strabo)	D)	
ผีเสื้อแพนซีสีตาล	(Junonia lemonias)	E)	ผีเสื้อหนอนถั่ว	(Lampides boeticus)	F)	มอธหญ้า
ลายเสือ	(Syntomoides imaon)

A

C

E

B

D

F
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ภาพที่ 4.10 ผีเสื้อกลางวันบางชนิดที่พบในสวนป่าแม่จาง	A)	มดหนามกล่องแหลม	(Polyrhachis 
proxima)	B)	มดฮี้ทุ่ง	(Crematogaster rogenhoferi)	C)	ผึ้งมิ้ม	(Apis lorea)	D)	ตั๊กแตนลายข้าง
แถบ	(Pternoscirta caliginosa)	E)	ด้วงกุดจี่แดง	(Heliocopris bucephalus)	F)	แมลงค่อมทอง	 
(Hypomeces squamosus)

A

C

E

B

D

F
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สรุป
	 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงบริเวณสวนป่าแม่จาง	 จังหวัดล�าปาง	
ระหว่างเดือนมกราคม	ถึง	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2558	พบแมลงทั้งสิ้น	138	ชนิด	128	สกุล	38	วงศ์	
จาก	10	อันดับ	ในจ�านวนนี้เป็นแมลงที่หากินกลางวัน	ซึ่งส�ารวจพบตามแนวเส้นทางส�ารวจในเวลา
กลางวันจ�านวน	122	ชนิด	119	สกุล	35	วงศ์	จาก	10	อันดับ	และ	พบแมลงที่หากินกลางคืนจ�านวน	
47	ชนิด	47	สกุล	26	วงศ์	จาก	9	อันดับ	แมลงในสวนป่าแม่จางมีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ	
4.26	ในแปลงป่าธรรมชาติ	แปลงปลูกสักปี	2522	และแปลงปลูกสักปี	2544	มีค่าดัชนีความหลาก
หลาย	(H/)	ใกล้เคยีงกัน	ระหว่าง	4.22	-	3.99	คอื	ป่าธรรมชาติธรรมชาติ	และแปลงปลกูสกัอายมุากๆ	
จะพบจ�านวนชนิดและปริมาณของแมลงกลางวนัไม่แตกต่างกันมากนัก	เน่ืองจากสภาพพืน้ทีข่องพืน้ที่
ที่ท�าการศึกษาไม่แตกต่างกัน	แปลงปลูกสักปี	2554	มีความหลากหลายของแมลงน้อยที่สุด	โดยมีค่า
ดัชนีความหลากหลายเท่ากับ	3.70	นอกจากนี้แมลงในสวนป่าแม่จางมีความหลากหลายสูงสุดในฤดู
ฝน	และมีแนวโน้มลดลงในฤดูหนาวและฤดูร้อน	ตามล�าดับ
	 แมลงที่พบในสวนป่าแห่งนี้มากกว่าร้อยละ	60	ของแมลงทั้งหมดเป็นแมลงที่พบได้ค่อนข้าง
ยากหรือพบไม่บ่อย	พบแมลงต่างถิ่นในสวนแห่งนี้	จ�านวน	6	ชนิด	ได้แก่	มดน�้าผึ้ง	มดร�าคาญขายาว	
มดละเอียดบ้าน	มดคันไฟ	มดเหม็น	และ	มดเอวแบนหัวขน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 แมลงที่มีประโยชน์สองกลุ่มที่พบในสวนป่าแม่จางแห่งนี้ได้แก่	 แมลงกินได้	 เช่น	 มดแดง	
แมลงกระชอน	ผึ้งหลวง	ผึ้งมิ้ม	ฯลฯ	และแมลงผสมเกสร	เช่น	ผึ้ง	ชันโรง	แมลงภู่	ฯลฯ	ควรท�าการ
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะสามารถน�าแมลงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
	 2.	แมลงหลายชนิด	เช่นผีเสื้อกลางวัน	ด้วง	ฯลฯ	มีความสวยงามตามธรรมชาติและพบเห็น
ได้บ่อยในสวนป่า	 ควรท�าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างละเอียดต่อไป	 ซึ่งอาจใช้เป็น
ข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในอนาคต
	 3.	 ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของแมลง	 ควรมีการจัดการโดยก�าหนดให้มีพื้นท่ีในการ
อนุรักษ์เพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร	แหล่งหลบภัย	และที่อยู่อาศัยของแมลง	และสืบต่อพันธุ์ต่อไป
	 ควรให้ความสนใจกับแมลงต่างถิ่น	ซึ่งแมลงเหล่านี้อาจปรับตัวเข้าไปอยู่ในป่าธรรมชาติได้ใน
อนาคต	และจะส่งผลกระทบด้านลบกับแมลงหรือสัตว์ถิ่นเดิมของไทยต่อไป
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บทที่ 5
ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ในสวนป่าแม่จาง 

จังหวัดล�าปาง
ค�าน�า
	 เห็ดเป็นรากลุ่มหน่ึงท่ีเกิดจากเส้นใยรวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า	ซึ่งมีบทบาทที่ส�าคัญในระบบนิเวศ	กล่าวคือ	เป็นผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารทั้งที่มีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต	ท�าให้เกิดการคืนแร่ธาตุลงสู่ดิน	เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารสู่ระบบนิเวศ	นอกจากนี้เห็ด
ยังมีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์อีกด้วย	(อนงค์	และคณะ,	2551)	ประเทศไทยมีการรายงานพบเห็ด
ประมาณ	2,500	ชนิด	 (อุทัยวรรณ	และคณะ	2556)	อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้คาดคะเนว่า
ประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น	อาจพบรามากกว่า	100,000	ชนิดหรือคิดเป็นร้อยละ	7	ของชนิด
ราที่คาดว่ามีอยู่ทั้งหมดของโลก	ซึ่งจากการรายงานของประเทศไทยในช่วง	 10	ปีที่ผ่านมา	พบว่ามี
การค้นพบเห็ดราและตั้งชื่อเป็นชนิดใหม่ของโลกหลายชนิด	ถึงแม้ว่าการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเห็ดเพิ่มขึ้น	แต่ยังขาดแคลนความรู้พื้นฐานด้านนี้อีกมาก	ส่งผลให้การน�าไปใช้ประโยชน์
ฐานรากความหลากหลายทางทรัพยากรเห็ด	 เพ่ือเพาะเล้ียงให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ	 และผลิตเป็นยา
สมุนไพรรักษาโรคจึงเป็นไปได้ช้า
	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการพฒันาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยัง่ยนื	การ
จดัการสวนป่าแบบมส่ีวนร่วมกับราษฎรโดยรอบ	จงึเป็นแนวทางท่ีท�าให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรพัยากร
ชีวภาพในสวนป่าอย่างย่ังยืนได้	การจดัการดแูลสวนป่าให้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมจะให้มเีหด็
เกิดข้ึนบนพ้ืนสวนป่า	 ราษฎรสามารถเข้ามาเก็บหาเพ่ือน�าไปบริโภค	 และน�าไปขายสร้างรายได้ให้
แก่ครอบครัว	ดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในระบบนิเวศสวนป่าจึงจ�าเป็นต้องท�าการ
ศกึษา	ทัง้น้ีเพือ่ให้ได้ซึง่ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพส�าหรับใช้จดัท�าแนวทางในการจดัการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อส�ารวจความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่	ในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
	 2.	เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดราขนาดใหญ่ของสวนป่าแม่จาง

วิธีการศึกษา
	 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 จังหวัด
ล�าปาง	ได้แบ่งสังคมพืชออกเป็น	4	ชนิดป่า	ได้แก่	แปลงปลูกสักปี	2522	แปลงปลูกสักปี	2544	แปลง
ปลูกสักปี	2554	และ	ป่าธรรมชาติ	โดยมีพิกัดจุดวางแปลงส�ารวจดังแสดงในตารางที่	5.1	ซึ่งมีวิธีการ
ส�ารวจ	ดังนี้
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 การเก็บตัวอย่างเห็ด
	 	 1.	ท�าการส�ารวจเห็ดที่ขึ้นบนดินโดยตรง	ขึ้นบนซากใบไม้	ท่อนไม้ผุ	และขึ้นบนต้นไม้
ที่ยังมีชีวิตในบริเวณพื้นที่สวนป่าแม่จาง	โดยจ�าแนกสังคมพืชตามการส�ารวจพรรณพืช	ซึ่งจะท�าการ
ส�ารวจ	2	วิธี	ได้แก่	1)	เดินส�ารวจโดยใช้เส้นส�ารวจระยะทาง	500	เมตรต่อสังคมพืช	และ	2)	ส�ารวจ
โดยใช้แปลงตัวอย่างโดยท�าการส�ารวจเห็ดทุกชนิดที่ปรากฏอยู่ในแปลงตัวอย่างขนาด	 4	 เมตร	 x	 4	
เมตร	ของแปลงส�ารวจพรรณพืชทุกแปลง
	 	 2.	ท�าการถ่ายภาพเหด็แต่ละชนดิท่ีขึน้ในสภาพธรรมชาติ	แล้วเก็บตวัอย่างดอกเหด็ท่ี
มีส่วนประกอบครบทุกส่วน	และเก็บทั้งดอกอ่อนและดอกแก่	จ�านวน	3-5	ดอกต่อชนิด	น�าเห็ดแต่ละ
ชนิดใส่ในถุงกระดาษ	โดยระบุหมายเลขและแปลงปลูกไว้ด้วย	(ภาพที่	5.2)
	 	 3.	ท�าการบรรยายลักษณะภายนอกของดอกเหด็ทีเ่หน็ด้วยตาเปล่าในขณะท่ีดอกเหด็
ยังสด	ได้แก่	สีของดอก	การติดของครีบกับก้าน	รูปร่างของหมวกเห็ดและก้าน	ลักษณะเยื่อหุ้มครีบ	
(partial	veil)	สะเก็ดบนผิวหมวกและก้าน	ของเหลวที่ไหลเมื่อดอกเห็ดฉีกขาด	การเปลี่ยนสีของเห็ด
เมื่อช�้า	เป็นต้น	วัดขนาดส่วนประกอบต่างๆ	ของดอกเห็ด	เช่น	หมวก	ครีบ	ก้าน	เป็นต้น	น�าดอกเห็ด
แต่ละชนดิมาท�ารอยพมิพ์สปอร์	(spore	print)	โดยคว�า่ส่วนทีเ่ป็นทีเ่กดิของสปอร์ของดอกเหด็ลงบน
กึง่กลางของกระดาษทีข้่างหนึง่เป็นสดี�าและอกีข้างหนึง่เป็นสขีาว	แล้วใช้แก้วหรอืถ้วยครอบดอกเห็ด
ทิ้งไว้	1	คืน	เพื่อน�าไปดูสีของรอยพิมพ์สปอร์ที่ตกลงบนกระดาษ	ส�าหรับดอกเห็ดที่มีก้านควรตัดก้าน
ของดอกเหด็ออกก่อนท�ารอยพมิพ์สปอร์	จากนัน้น�าดอกเหด็ไปอบแห้งในเครือ่งอบ	(oven)	ทีอ่ณุหภมูิ	
40-50	องศาเซลเซยีส	เมือ่เหด็แห้งดีแล้ว	บรรจใุนถงุหรือกล่องพลาสติกเพือ่น�าไปจดัจ�าแนกชนิด	และ
เก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างแห้ง
	 	 4.	น�าชิ้นส่วนหมวกของดอกเห็ดสดหรือดอกเห็ดแห้ง	มาตัดตามขวางด้วยวิธี	 free-
hand	section	ให้เป็นชิ้นบางมากๆ	แล้วท�าเป็นสไลด์กึ่งถาวร	(temporary	slide)	เพื่อน�าไปศึกษา
ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด	 compound	 microscope	 จดบันทึกลักษณะที่เห็นภายใต้
กล้องจุลทรรศน์	ได้แก่	ลักษณะการเรียงตัวของเส้นใยในครีบ	เบสิเดีย	(basidia)	สปอร์	(spore)	การ
เรียงตัวของเส้นใยบนผิวหมวก	ซิสทิเดีย	(cystidia)	เป็นต้น	วัดขนาดของส่วนประกอบต่าง	ๆ	ด้วย	
ocular	 micromet	 และจดบันทึกการเกิดปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อและสปอร์ของเห็ดกับสารเคมี	 เช่น	
KOH	Melzer’s	reagent	เป็นต้น	ตามวิธีการของ	Largent	et	al.	(1977)
	 	 5.	 การระบุชนิดเห็ด	 น�าข้อมูลลักษณะท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่าและลักษณะภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ของเห็ดแต่ละชนิดมาศึกษาร่วมกับคู่มือรูปวิธานเห็ดต่างๆ	 เพ่ือระบุชนิดเห็ด	 จัด
จ�าแนกตามหลักอนุกรมวิธาน	และจัดท�าบัญชีรายชื่อเห็ดราขนาดใหญ่	
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ภาพที่ 5.1	แปลงส�ารวจและเก็บตัวอย่างดอกเห็ดในสวนป่าแม่จาง	A)	แปลงปลูกสักปี	2522	ในฤดู
หนาว	B)	แปลงปลูกสักปี	2522	ในฤดูฝน	C)	แปลงปลูกสักปี	2544	ในฤดูหนาว	D)	แปลงปลูกสัก
ปี	2544	ในฤดูฝน	E)	แปลงปลูกสักปี	2554	ในฤดูหนาว	F)	แปลงปลูกสักปี	2554	ในฤดูฝน	G)	ป่า
ธรรมชาติในฤดูหนาว	H)	ป่าธรรมชาติในฤดูฝน

A

C

E

G

B

D

F

H
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ภาพท่ี 5.2 การเกบ็ตวัอย่างเห็ดราขนาดใหญ่ในพ้ืนทีส่วนป่าแม่จาง	จงัหวดัล�าปาง	A)	การเกบ็ตวัอย่าง
ดอกเห็ด	B)	การถ่ายภาพเห็ดแต่ละชนิด	C)	การหาข้อมูลเห็ดในพื้นที่	D)	เก็บตัวอย่างดอกเห็ดที่ขึ้น
บนขอนไม้ใส่ถุงพลาสติกเพื่อน�ามาระบุชนิดในห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 5.1 พิกัดแปลงส�ารวจความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัด
ล�าปาง

A

C

B

D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี การเก็บตัวอยางเห็ดราขนาดใหญในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง การเก็บตัวอยางดอกเห็ด
การถายภาพเห็ดแตละชนิด การหาขอมูลเห็ดในพื้นท่ี เก็บตัวอยางดอกเห็ดท่ีข้ึนบนขอนไมใส

ถุงพลาสติกเพื่อนํามาระบุชนิดในหองปฏิบัติการ

ตารางท่ี พิกัดแปลงสํารวจความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

แปลงสํารวจ พิกัดสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 2522  
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0584124 E / 2027615 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0585221 E / 2028461 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q0584686 E / 2027904 N 
แปลงปลูกสักป 2544  
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0579550 E / 2020104 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0579832 E / 2019563 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0579499 E / 2019986 N 
แปลงปลูกสักป 2554  
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0580878 E / 2020764 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0580826 E / 2020490 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0580965 E / 2020955 N 
ปาธรรมชาติ  
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 1 47Q 0582229 E / 2022771 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 2 47Q 0578915 E / 2019925 N 
          เก็บขอมูลครั้งท่ี 3 47Q 0582126 E / 2022772 N 
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 การเก็บรักษาตัวอย่างดอกเห็ด
	 น�าตัวอย่างดอกเห็ดไปอบแห้งด้วยเครื่องอบ	(Oven)	ที่อุณหภูมิ	40-50	องศาเซลเซียส	เมื่อ
เห็ดแห้งดีแล้ว	บรรจุในถุงหรือกล่องพลาสติกเพื่อน�าไปจัดจ�าแนกชนิด	และเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่าง
แห้งเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป
 การจ�าแนกบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ
	 หลังจากระบุชนดิเหด็ตามข้อ	4	แล้ว	ท�าการจดัจ�าแนกเหด็ตามบทบาทของเหด็ในระบบนเิวศ	
ซึ่งแบ่งบทบาทออกเป็น	3	ประเภท	คือ	กลุ่มเห็ดกินซาก	(saprophytic	mushroom)	กลุ่มเห็ดปรสิต	
(parasitic	 mushroom)	 และกลุ่มเห็ดท่ีมีความสัมพันธ์แบบพ่ึงอาศัยซ่ึงกันและกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น	
(symbiotic	mushroom)	ซึ่งได้แก่	เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา	(ectomycorrhizal	mushroom)	และ
เห็ดที่มีความสัมพันธ์กับปลวก	(termite	mushroom)
 การจ�าแนกเห็ดตามประโยชน์หรือโทษที่มีต่อมนุษย์
	 หลังจากระบุชนิดเห็ดตามข้อ	 4	 แล้วท�าการจัดจ�าแนกเห็ดตามประโยชน์และโทษของเห็ด
ชนิดนั้นๆ	ที่มีต่อมนุษย์	โดยเห็ดสามารถแบ่งตามประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์ได้	3	ประเภท	คือ	
เห็ดรับประทานได้	(edible	mushroom)	เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา	(medicinal	mushroom)	และเห็ด
พิษ	 (poisonous	 mushroom)	 ท้ังนี้ไม่น�าเห็ดท่ีไม่สามารถระบุถึงระดับชนิดได้มาจัดจ�าแนกตาม
ประโยชน์และโทษที่มีต่อมนุษย์

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 น�าข้อมลูเห็ดทีพ่บในแต่ละสงัคมพชืมาค�านวณ	ค่าดัชนคีวามหลากหลายของชนิดพันธุ	์(spe-
cies	diversity	index)	และค่าดัชนีความคล้ายคลึง	(index	of	similarity)	ซึ่งมีสูตรในการค�านวณ
ดังต่อไปนี้
	 ค�านวณค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดเห็ดโดยใช้สมการของ	Shanon-Wiener	

 การเก็บรักษาตัวอยางดอกเห็ด 
 นําตัวอยางดอกเห็ดไปอบแหงดวยเครื่องอบ  ท่ีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส เมื่อเห็ดแหงดี
แลว บรรจุในถุงหรือกลองพลาสติกเพื่อนําไปจัดจําแนกชนิด และเก็บรักษาไวเปนตัวอยางแหงเพื่อใชในการ
อางอิงตอไป

การจําแนกบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ 
หลังจากระบุชนิดเห็ดตามขอ แลว ทําการจัดจําแนกเห็ดตามบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ ซึ่งแบง

บทบาทออกเปน ประเภท คือ กลุมเห็ดกินซาก กลุมเห็ดปรสิต 
และกลุมเห็ดท่ีมีความสัมพันธแบบพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันกับส่ิงมีชีวิตอื่น 
ซึ่งไดแก เห็ดเอคโตไมคอรไรซา และเห็ดท่ีมีความสัมพันธกับ

ปลวก 
การจําแนกเห็ดตามประโยชนหรือโทษท่ีมีตอมนุษย 

 หลังจากระบุชนิดเห็ดตามขอ แลวทําการจัดจําแนกเห็ดตามประโยชนและโทษของเห็ดชนิดนั้นๆ ท่ี
มีตอมนุษย โดยเห็ดสามารถแบงตามประโยชนและโทษท่ีมีตอมนุษยได ประเภท คือ เห็ดรับประทานได 

เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยา  และเห็ดพิษ 
ท้ังนี้ไมนําเห็ดท่ีไมสามารถระบุถึงระดับชนิดไดมาจัดจําแนกตามประโยชนและโทษท่ีมีตอมนุษย
การวิเคราะหขอมูล 
 

นําขอมูลเห็ดท่ีพบในแตละสังคมพืชมาคํานวณ คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ 
และคาดัชนีความคลายคลึง ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังตอไปนี้

  คํานวณคาดัชนีความหลากหลายของชนิดเห็ดโดยใชสมการของ 

∑
=

= s

1i

Pi)ln   (Pi -      H'  

 

   เมื่อ H'  =   คาดัชนีความหลากชนิดของ Shanon – Wiener 
   s   =   จํานวนชนิดเห็ดราขนาดใหญ 
   Pi  =สัดสวนของจํานวนชนิดเห็ดท่ีiตอผลรวมของจํานวนเห็ดท้ังหมดทุกชนิดในสังคมพืช 
  คํานวณคาความคลายคลึงกันของเห็ดโดยใชสมการ Sorensen 

IS = 2C/(A+B) × 100 

  เมื่อ  คือ คาดัชนีความคลายคลึงกัน
คือ จํานวนชนิดเห็ดท้ังหมดท่ีพบในสังคมพืช 
คือ จํานวนชนิดเห็ดท้ังหมดท่ีพบในสังคมพืช 
คือ จํานวนชนิดเห็ดท้ังหมดท่ีพบรวมกันท้ังสองสังคม

ผลและวิจารณ 
 

1.  ความหลากชนิดของเห็ดในสวนปาแมจาง 
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 การเก็บรักษาตัวอยางดอกเห็ด 
 นําตัวอยางดอกเห็ดไปอบแหงดวยเครื่องอบ  ท่ีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส เมื่อเห็ดแหงดี
แลว บรรจุในถุงหรือกลองพลาสติกเพื่อนําไปจัดจําแนกชนิด และเก็บรักษาไวเปนตัวอยางแหงเพื่อใชในการ
อางอิงตอไป

การจําแนกบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ 
หลังจากระบุชนิดเห็ดตามขอ แลว ทําการจัดจําแนกเห็ดตามบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ ซึ่งแบง

บทบาทออกเปน ประเภท คือ กลุมเห็ดกินซาก กลุมเห็ดปรสิต 
และกลุมเห็ดท่ีมีความสัมพันธแบบพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันกับส่ิงมีชีวิตอื่น 
ซึ่งไดแก เห็ดเอคโตไมคอรไรซา และเห็ดท่ีมีความสัมพันธกับ

ปลวก 
การจําแนกเห็ดตามประโยชนหรือโทษท่ีมีตอมนุษย 

 หลังจากระบุชนิดเห็ดตามขอ แลวทําการจัดจําแนกเห็ดตามประโยชนและโทษของเห็ดชนิดนั้นๆ ท่ี
มีตอมนุษย โดยเห็ดสามารถแบงตามประโยชนและโทษท่ีมีตอมนุษยได ประเภท คือ เห็ดรับประทานได 

เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยา  และเห็ดพิษ 
ท้ังนี้ไมนําเห็ดท่ีไมสามารถระบุถึงระดับชนิดไดมาจัดจําแนกตามประโยชนและโทษท่ีมีตอมนุษย
การวิเคราะหขอมูล 
 

นําขอมูลเห็ดท่ีพบในแตละสังคมพืชมาคํานวณ คาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ 
และคาดัชนีความคลายคลึง ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังตอไปนี้

  คํานวณคาดัชนีความหลากหลายของชนิดเห็ดโดยใชสมการของ 

∑
=

=  

 

  เมื่อ คาดัชนีความหลากชนิดของ 
จํานวนชนิดเห็ดราขนาดใหญ

สัดสวนของจํานวนชนิดเห็ดท่ี ตอผลรวมของจํานวนเห็ดท้ังหมดทุกชนิดในสังคมพืช
คํานวณคาความคลายคลึงกันของเห็ดโดยใชสมการ 

 

    IS = 2C/(A+B) × 100 
 

  เมื่อ IS คือ คาดัชนีความคลายคลึงกัน 
    A คือ จํานวนชนิดเห็ดท้ังหมดท่ีพบในสังคมพืช A 
    B คือ จํานวนชนิดเห็ดท้ังหมดท่ีพบในสังคมพืช B 
    C คือ จํานวนชนิดเห็ดท้ังหมดท่ีพบรวมกันท้ังสองสังคม 
ผลและวิจารณ 
 

1.  ความหลากชนิดของเห็ดในสวนปาแมจาง 

	 ค�านวณค่าความคล้ายคลึงกันของเห็ดโดยใช้สมการ	Sorensen

ผลและวิจารณ์
1.  ความหลากชนิดของเห็ดในสวนป่าแม่จาง
	 จากการวางแปลงและการเดนิส�ารวจเหด็ทัง้ในแปลงส�ารวจและนอกแปลงส�ารวจ	ระหว่างเดอืน
มกราคม	ถงึเดอืนมิถนุายน	พบเห็ดทัง้หมด	25	ชนิด	ซ่ึงในจ�านวนน้ีเห็ดทีพ่บในแปลงส�ารวจจ�านวน	13	
ชนดิ	เห็ดทีพ่บในสวนป่าแม่จางทัง้หมด	ได้แก่	เห็ดหูหน	ู(Auricularia fuscosuccinea),	เห็ดกาบเงิน	
(Chaetocalathus liliputianus),	Coprinus	sp.,	Coriolopsis	sp.,	Colibia	sp.,	เห็ดพายทอง	
(Dacryopinax spathularia),	เห็ดดันหมี	(Daldinia concentrica),	Flavodon	sp.1,	Flavodon 
sp.2,	เหด็จมูกหมู	(Galiella javanica),	Gloeophyllum	sp.,	Hexagonia apiaria,	เหด็วงปีขอนไม้	 
(Lentinus fasciatus),	Lenzites	sp.,	เห็ดกรวยทองตากู	(Microporus xanthopus),	Phellinus 
sp.1,	Phellinus	sp.2,	Pleurotus	sp.,	Polyporus	sp.,	เห็ดขอนแดงรูเล็ก	(Pycnoporus san-
guineus),	 เห็ดแครง	 (Schizophllyrum commune),	Spongipellis	 sp.,	Trametes	 sp.	และ	
Xylaria	sp.	(ภาพที่	5.3	-	5.5)	
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ภาพที ่5.3 เหด็ทีพ่บในฤดหูนาวของสวนป่าแม่จาง	A)	Auricularia fuscosuccinea	B)	Auricularia 
polytricha		C)	Daldinia concentrica	D)	Gloeophyllum sp.	E)	Hexaginia apiaria	F)	Lenti-
nus fasciatus	G)	Microporus xanthopus	H)	Xylaria	sp.	I)	Schizophllyrum commune	J)	
Pleurotus	sp.	K)	Trametes	sp.	L)	Coprinus	sp.
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ภาพที ่5.4	เหด็ทีพ่บในฤดูร้อนของสวนป่าแม่จาง	A)	Auricularia fuscosuccinea		B)	Coprinus sp.	 
C)	Coriolopsis	sp.	D)	Flavodon	sp.2		E)	Flavodon	sp.1		F)	Hexagonia apiaria		G)	Lenzites 
sp.	H)	Phellinus	sp.2	I) Polyporus	sp.	J)	Pycnoporus sanguineus	K)	Schizophllyrum 
commune	L)	Daldinia concentrica
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	 จากการจัดจ�าแนกบทบาทของเห็ดในระบบนิเวศพบว่าเห็ดทุกชนิดที่ส�ารวจพบเป็นเห็ดแซบ
โปรไฟต์	(saprophyte)	ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์	(family)	Polyporaceae	ดอกเห็ดในวงศ์น้ีมเีน้ือหมวก
เหนยีวและแขง็	สามารถพบได้ทัว่ไปทกุฤดกูาล	และเมือ่จ�าแนกเหด็ตามการใช้ประโยชน์และโทษของ
เห็ดต่อมนุษย์	พบเห็ดที่ไม่ทราบข้อมูลการรับประทาน	21	ชนิด	และพบเห็ดที่สามารถรับประทานได้
จ�านวน	4	ชนิด	ได้แก่	เห็ดจมูกหมู	(Galiella  javanica),	เห็ดหูหนู	(Auricularia  fuscosuccinia),	
เห็ดหูหนู	(Auricularia polytricha)	และเห็ดแครง	(Schizophyllum  commune)	(ตารางที่	5.2)	
นอกจากเห็ดแครงสามารถรับประทานได้แล้ว	เห็ดชนิดนี้ยังสามารถน�ามาผสมกับไข่แล้วรับประทาน
จะช่วยบรรเทาอาการเกีย่วกบัประจ�าเดือนของสตรี	และมสีรรพคณุบ�ารุงร่างกายให้แขง็แรง	สามารถ
ยังยั้งการเกิดมะเร็งได้	(Ying	et	al.,	1987)	ปัจจุบันสามารถน�ามาเพาะเลี้ยงในโรงเรือน	สามารถผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรมได้

ภาพที่ 5.5 เห็ดที่พบในฤดูฝนของสวนป่าแม่จาง	 A)	 Polyporus	 sp.	 B)	 Lentinus fasciatus                
C)	Auricularia fuscosuccinea		D)	Chaetocalathus liliputianus
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ตารางท่ี 5.2 ชนิดเห็ด	บทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ	ประโยชน์และโทษของเห็ดท่ีพบในสวนป่าแม่จางตารางท่ี  ชนิดเห็ด บทบาทของเห็ดในระบบนิเวศ ประโยชนและโทษของเห็ดท่ีพบในสวนปาแมจาง

Mushroom Species ช่ือทองถ่ิน Role Edibility 
Phylum  Ascomycota, Subphylum  Pezizomycotina, 

Class  Pezizomycetes, Subclass  Pezizomycetidae, 
Order  Pezizales 

   

Family  Sarcosomataceae    
1. Galiellajavanica จมูกหมู sap edi 

Class  Sordariomycetes, Subclass  
Xylariomycetidae,  

Order  Xylariales 
   

Family  Xylariaceae    
2. Daldiniaconcentrica ดันหมี sap ine 
3. Xylariasp. นิ้วมือคนตาย sap ine 

Phylum  Basidiomycota, Subphylum  
Agaricomycotina, 

Class  Agaricomycetes, Subclass  Agaricomycetidae, 
Order  Agaricales 

   

Family Agaricaceae    
4. Coprinus sp. น้ําหมึก sap unk 
5.Colibiasp.    

Family Dacrymycetaceae    
6.  Dacryopinaxspathularia พายทอง sap unk 

Family  Marasmiaceae    
7.  Chaetocalathusliliputianus กาบเงิน sap unk 

Family  Pleuroteaceae    
8.  Pleurotussp.  sap unk 

Family  Schizophyllaceae    
9.  Schizophyllum  commune แครง sap edi 

Order  Auriculariales    
Family  Auriculariaceae    

10.  Auriculariafuscosuccinia หูหนู sap edi 
11.  Auriculariapolytricha หูหนู sap edi 

ทีงาราต งาจมแาปนวสนใบพทีดห็เงอขษทโะลแนชยโะรปศวเินบบะรนใดห็เงอขทาบทบดห็เดินช

นถิงอทอชื

1. Galiella javanica ูมหกูมจ
ubc

ีมหนดั
ยาตนคอืมวิน

phy

กึมหาํน

ae

พายทอง

นิงเบาก
 

ae

แครง

e 

ูนหหู
ูนหหู

ทีงาราต งาจมแาปนวสนใบพทีดห็เงอขษทโะลแนชยโะรปศวเินบบะรนใดห็เงอขทาบทบดห็เดินช

นถิงอทอชื

ูมหกูมจ

2. Daldinia concentrica ีมหนดั
3. Xylaria sp. ยาตนคอืมวิน

ylum

กึมหาํน

พายทอง

นิงเบาก

แครง

ูนหหู
ูนหหู

ทีงาราต งาจมแาปนวสนใบพทีดห็เงอขษทโะลแนชยโะรปศวเินบบะรนใดห็เงอขทาบทบดห็เดินช

นถิงอทอชื

ูมหกูมจ

ีมหนดั
ยาตนคอืมวิน

Family Agaricaceae 

4. Coprinus sp. กึมหาํน
5.  Colibia  sp. 

พายทอง

นิงเบาก

แครง

ูนหหู
ูนหหู

ทีงาราต งาจมแาปนวสนใบพทีดห็เงอขษทโะลแนชยโะรปศวเินบบะรนใดห็เงอขทาบทบดห็เดินช

นถิงอทอชื

ูมหกูมจ

ีมหนดั
ยาตนคอืมวิน

กึมหาํน

Family Dacrymycetaceae

6.  Dacryopinax spathularia พายทอง
Family  Marasmiaceae 

7.  Chaetocalathus liliputianus นิงเบาก
Family  Pleuroteaceae 

8.  Pleurotus sp. 

Family  Schizophyllaceae 

9.  Schizophyllum commune  แครง
Order  Auriculariales 

Family  Auriculariaceae 

10.  Auricularia fuscosuccinia ูนหหู
11.  Auricularia polytricha ูนหหู
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ตารางท่ี 5.2 (ตอ) 

Mushroom Species ช่ือทองถ่ิน Role Edibility 
Subclass  Phallomycetidae    

Order  Polyporales    

Family  Polyporaceae    

12.  Coriolopsissp.  sap unk 

13.  Flavodon sp.1  sap unk 

14.  Flavodon sp.2  sap unk 

15.  Gloeophyllum sp.  sap unk 

16.  Hexagoniaapiaria  sap unk 

17.  Lentinusfasciatus วงปขอนไม sap unk 

18.  Lenzitessp.  sap unk 

19. Microporusxanthopus กรวยทองตากู sap unk 

20.  Phellinus sp.1  sap unk 

21.  Phellinus sp.2  sap unk 

22.  Polyporussp.  sap unk 

23.  Pycnoporussanguineus ขอนแดงรูเล็ก sap unk 

24.  Spongipellissp.  sap unk 

25.  Trametes sp.  sap unk 

 
หมายเหตุ : sap = saprophytic mushroom  edi = edible mushroom  
 unk = unknown edibility    

ลักษณะทางสงัคมเห็ดในสวนปาแมจาง 
เมื่อนําชนิดเห็ดท่ีสํารวจพบเฉพาะในแปลงจํานวน  ชนิด สํารวจมาคํานวณคาดัชนีความ

หลากหลายของชนิดเห็ดในแตละฤดูกาลโดยพบวาคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมท้ัง ฤดู เทากับ 
ฤดูหนาวมีคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดมากกวาฤดูรอนซึ่งมีคาเทากับ และ ตามลําดับ ภาพท่ี 

ในฤดูฝนไมพบเห็ดในแปลงสํารวจเลย ดังนั้นจึงมีคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดเทากับ ซึ่งในจํานวน
เห็ดท่ีพบในแปลงท้ังหมดนั้น พบวาเห็ดท่ีมีความชุมชุมมากท่ีสุด อันดับแรก ไดแก เห็ดแครง 

เห็ด ขอนแดงรูเล็ก 
 และเห็ดวงปขอนไม ตารางท่ี 

เมื่อพิจารณาถึงความคลายคลึงของสังคมเห็ดแสดงใหเห็นวาเห็ดท่ีสํารวจพบในปลูกสักป ซึ่ง
เปนแปลงท่ีไมสักมีอายุมากท่ีสุดของการสํารวจครั้งนี้ มีความคลายคลึงกับชนิดเห็ดท่ีพบในปาธรรมชาติมาก
ท่ีสุด โดยมีคารอยละความคลายคลึงเทากับ แตพบวาชนิดเห็ดท่ีสํารวจพบในแปลงปลูกสักป ซึ่งเปน

ตารางท่ี ตอ

Mushroom Species ช่ือทองถ่ิน Role Edibility 
Subclass  Phallomycetidae
Order  Polyporales 
Family  Polyporaceae 

 

วงปขอนไม

กรวยทองตากู

ขอนแดงรูเล็ก

หมายเหตุ 
 unk = unknown edibility    

ลักษณะทางสงัคมเห็ดในสวนปาแมจาง 
เมื่อนําชนิดเห็ดท่ีสํารวจพบเฉพาะในแปลงจํานวน  ชนิด สํารวจมาคํานวณคาดัชนีความ

หลากหลายของชนิดเห็ดในแตละฤดูกาลโดยพบวาคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมท้ัง ฤดู เทากับ 
ฤดูหนาวมีคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดมากกวาฤดูรอนซึ่งมีคาเทากับ และ ตามลําดับ ภาพท่ี 

ในฤดูฝนไมพบเห็ดในแปลงสํารวจเลย ดังนั้นจึงมีคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดเทากับ ซึ่งในจํานวน
เห็ดท่ีพบในแปลงท้ังหมดนั้น พบวาเห็ดท่ีมีความชุมชุมมากท่ีสุด อันดับแรก ไดแก เห็ดแครง 

เห็ด ขอนแดงรูเล็ก 
 และเห็ดวงปขอนไม ตารางท่ี 

เมื่อพิจารณาถึงความคลายคลึงของสังคมเห็ดแสดงใหเห็นวาเห็ดท่ีสํารวจพบในปลูกสักป ซึ่ง
เปนแปลงท่ีไมสักมีอายุมากท่ีสุดของการสํารวจครั้งนี้ มีความคลายคลึงกับชนิดเห็ดท่ีพบในปาธรรมชาติมาก
ท่ีสุด โดยมีคารอยละความคลายคลึงเทากับ แตพบวาชนิดเห็ดท่ีสํารวจพบในแปลงปลูกสักป ซึ่งเปน

ทีงาราต อต

นถิงอทอชื

12.  Coriolopsis sp. 

13.  Flavodon sp.1 

14.  Flavodon sp.2 

15.  Gloeophyllum sp. 

16.  Hexagonia apiaria 

17.  Lentinus fasciatus มไนอขปงว
18.  Lenzites sp. 

19. Microporus xanthopus กรวยทองตากู
20.  Phellinus sp.1 

21.  Phellinus sp.2 

22.  Polyporus sp. 

23.  Pycnoporus sanguineus กล็เูรงดแนอข
24.  Spongipellis sp. 

25.  Trametes sp. 

ตุหเยามห

งาจมแาปนวสนใดห็เมคงัสงาทะณษกัล
นวนาจํงลปแนใะาพฉเบพจวราสํทีดห็เดินชาํนอืมเ มาวคีนชดัาคณวนาคํามจวราสํดินช

งทัมวรดห็เงอขยาลหกาลหมาวคีนชดัาคาวบพยดโลากดูฤะลตแนใดห็เดินชงอขยาลหกาลห บักาทเดูฤ
บักาทเาคีมงึซนอรดูฤาวกกามดห็เงอขยาลหกาลหมาวคีนชัดาคีมวานหดูฤ และ บดัาลํมาต ทีพาภ

บักาทเดห็เงอขยาลหกาลหมาวคีนชดัาคีมงจึนันงดัยลเจวราสํงลปแนใดห็เบพมไนฝดูฤนใ นวนาจํนใงึซ
ดสุทีกามมชุมชุมาวคีมทีดห็เาวบพนันดมหงทังลปแนใบพทีดห็เ กรแบดันัอ กแดไ งรคแดห็เ

ดห็เ กล็เูรงดแนอข
มไนอขปงวดห็เะลแ ทีงาราต

ปกสักลูปนใบพจวราสํทีดห็เาวนห็เหใงดสแดห็เมคงสังอขงลึคยาลคมาวคงถึาณราจิพอืมเ งึซ
กามติาชมรรธาปนใบพทีดห็เดินชบักงลึคยาลคมาวคีมีนงัรคจวราสํรากงอขดสุทีกามุยาอีมกสัมไทีงลปแนปเ

บักาทเงลึคยาลคมาวคะลยอราคีมยดโดสุที ปกสักลูปงลปแนใบพจวราสํทีดห็เดินชาวบพตแ นปเงึซ
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2. ลักษณะทางสังคมเห็ดในสวนป่าแม่จาง
	 เมื่อน�าชนิดเห็ดที่ส�ารวจพบเฉพาะในแปลงจ�านวน	13	ชนิด	ส�ารวจมาค�านวณค่าดัชนีความ
หลากหลายของชนิดเห็ดในแต่ละฤดูกาล		โดยพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมทั้ง	3	ฤดู	
เท่ากับ	1.52	ฤดูหนาวมีค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดมากกว่าฤดูร้อนซึ่งมีค่าเท่ากับ	1.52	และ	
1.44	ตามล�าดับ	(ภาพที่	5.6)	ในฤดูฝนไม่พบเห็ดในแปลงส�ารวจเลย	ดังนั้นจึงมีค่าดัชนีความหลาก
หลายของเห็ดเท่ากับ	0	ซึ่งในจ�านวนเห็ดที่พบในแปลงทั้งหมดนั้น	พบว่าเห็ดที่มีความชุมชุมมากที่สุด	
5	อันดับแรก	ได้แก่	เห็ดแครง	(Schizophllyrum commune),	เห็ดขอนแดงรูเล็ก	(Pycnoporus  
sanguineus),	Polyporus	sp.,	Trametes	sp.	และ	เห็ดวงปีขอนไม้	(Lentinus fasciatus)	(ตาราง
ที่	5.3)		
	 เม่ือพิจารณาถึงความคล้ายคลึงของสังคมเห็ดแสดงให้เห็นว่าเห็ดท่ีส�ารวจพบในปลูกสักปี	
2522	 ซ่ึงเป็นแปลงท่ีไม้สักมีอายุมากท่ีสุดของการส�ารวจคร้ังนี้	 มีความคล้ายคลึงกับชนิดเห็ดท่ีพบ
ในป่าธรรมชาติมากที่สุด	โดยมีค่าร้อยละความคล้ายคลึงเท่ากับ	50	แต่พบว่าชนิดเห็ดที่ส�ารวจพบใน
แปลงปลูกสักปี	2554	ซึ่งเป็นตัวแทนของแปลงปลูกไม้สักที่อายุน้อยที่สุดในการส�ารวจครั้งนี้	มีความ
คล้ายคลงึกับเห็ดในป่าธรรมชาติน้อยทีส่ดุ	กล่าวคอื	มค่ีาความคล้ายคลงึเท่ากับร้อยละ	15.4	แสดงให้
เหน็ว่าพชืพรรณและปัจจยัแวดล้อมต่างๆ	ของแปลงปลูกสักท่ีมีอายุมากจะมีความใกล้เคียงกับสภาพ
ป่าธรรมชาติ	ซึ่งเป็นป่าดังเดิมในพื้นที่ก่อนที่จะปลูกสร้างสวนป่า	(ตารางที่	5.4)	

ภาพที่ 5.6	ค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดที่พบทั้งหมดในสวนป่าแม่จาง
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3. ความหลากหลายของเห็ดที่พบในแต่แปลงส�ารวจ
	 จากการส�ารวจเห็ดในแปลงปลูกสักปี	2522	พบเห็ดจ�านวน	2	ชนิด	คือ	เห็ดแครง	(Schizo-
phllyrum commune)	และ	Trametes	sp.	ซึ่งสามารถพบได้ทั้ง	2	ชนิดนี้ได้ทั้งฤดูหนาวและฤดู
ร้อน	การส�ารวจครัง้น้ีไม่พบเห็ดข้ึนในแปลงปลกูสกัปี	2522	เลย	ส�าหรบัค่าดชันีความหลากหลายของ
เห็ดรวมทั้ง	3	ฤดูกาล	มีค่าเท่ากับ	0.454	เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดพบว่าใน
ฤดูร้อนพบว่ามีค่าสูงกว่าฤดูหนาว	กล่าวคือมีค่าเท่ากับ	0.618	และ	0.115	ตามล�าดับ	(ภาพที่	5.7A)	
ซึ่งในแปลงนี้พบว่าเห็ดแครงเป็นเห็ดที่รับประทานได้และมีความชุกชุมสูงกว่า	Trametes	sp.

ตารางที่ 5.3 ความชุกชุมของเห็ดที่พบในสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ตารางที่ 5.4 ความคล้ายคลึงของชนิดเห็ดที่พบในแต่ละแปลงของสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ตัวแทนของแปลงปลูกไมสักท่ีอายุนอยท่ีสุดในการสํารวจครั้งนี้มีความคลายคลึงกับเห็ดในปาธรรมชาตินอย
ท่ีสุด กลาวคือ มีคาความคลายคลึงเทากับรอยละ แสดงใหเห็นวาพืชพรรณและปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
ของแปลงปลูกสักท่ีมีอายุมากจะมีความใกลเคียงกับสภาพปาธรรมชาติ ซึ่งเปนปาดังเดิมในพื้นท่ีกอนท่ีจะปลูก
สรางสวนปา ตารางท่ี 

ภาพท่ี คาดัชนีความหลากหลายของเห็ดท่ีพบท้ังหมดในสวนปาแมจาง 

ตารางท่ี 5.3 ความชุกชุมของเห็ดท่ีพบในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง  

ชนิดเห็ด รอยละความชุกชุม 
เห็ดแครง (Schizophllyrum commune) 56.55 
ขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporussanguineus) 11.61 
Polyporus sp. 11.24 
Trametes sp. 7.49 
วงปขอนไม (Lentinusfasciatus) 4.49 
ดันหมี (Daldiniaconcentrica) 2.62 
Xylaria sp. 1.87 
Colibia sp. 1.50 
Phellinus sp.1 1.12 
Coprinus sp. 0.37 
Hexagoniaapiaria 0.37 
Lenzites sp. 0.37 
Microporusxanthopus 0.37 
 

ตารางท่ี ความคลายคลึงของชนิดเห็ดท่ีพบในแตละแปลงของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

แปลงสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 

 
แปลงปลูกสักป 

 
แปลงปลูกสักป 

 ปาธรรมชาติ 

ฤดูหนาว ก พ ฤดูรอน มี ค ฤดูฝน มิ ย รวม ฤดู

ดัช
นีค

วา
มห

ลา
กห

ลา
ยข

อง
ชน

ิดเห
็ด

ฤดูหนาว           ฤดูรอน               ฤดูฝน 

ตัวแทนของแปลงปลูกไมสักท่ีอายุนอยท่ีสุดในการสํารวจครั้งนี้มีความคลายคลึงกับเห็ดในปาธรรมชาตินอย
ท่ีสุด กลาวคือ มีคาความคลายคลึงเทากับรอยละ แสดงใหเห็นวาพืชพรรณและปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
ของแปลงปลูกสักท่ีมีอายุมากจะมีความใกลเคียงกับสภาพปาธรรมชาติ ซึ่งเปนปาดังเดิมในพื้นท่ีกอนท่ีจะปลูก
สรางสวนปา ตารางท่ี 

ภาพท่ี คาดัชนีความหลากหลายของเห็ดท่ีพบท้ังหมดในสวนปาแมจาง 

ตารางท่ี  ความชุกชุมของเห็ดท่ีพบในสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
ชนิดเห็ด รอยละความชุกชุม 
เห็ดแครง 
ขอนแดงรูเล็ก 

วงปขอนไม 
ดันหมี 

ตารางท่ี ความคลายคลึงของชนิดเห็ดท่ีพบในแตละแปลงของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

แปลงสํารวจ 
แปลงปลูกสักป 

2522 
แปลงปลูกสักป 

2544 
แปลงปลูกสักป 

2554 ปาธรรมชาติ 

ฤดูหนาว ก พ ฤดูรอน มี ค ฤดูฝน มิ ย รวม ฤดู

ดัช
นีค

วา
มห

ลา
กห

ลา
ยข

อง
ชน

ิดเห
็ด

ฤดูหนาว           ฤดูรอน               ฤดูฝน 

 

แปลงปลูกสักป 2522 100 33.3 22.2 50.0 
แปลงปลูกสักป 2544  100 36.4 20.0 
แปลงปลูกสักป 2554   100 15.4 
ปาธรรมชาติ    100 

 

. ความหลากหลายของเห็ดท่ีพบในแตแปลงสํารวจ 

 จากการสํารวจเห็ดในแปลงปลูกสักป พบเห็ดจํานวน ชนิด คือ เห็ดแครง 
และ  ซึ่งสามารถพบไดท้ัง ชนิดนี้ไดท้ังฤดูหนาวและฤดูรอน การสํารวจครั้งนี้ไม

พบเห็ดข้ึนในแปลงปลูกสักป เลย สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมท้ัง ฤดูกาล มีคาเทากับ 
เมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดพบวาในฤดูรอนพบวามีคาสูงกวาฤดูหนาว กลาวคือมี

คาเทากับ และ ตามลําดับ ภาพท่ี ซึ่งในแปลงนี้พบวาเห็ดแครงเปนเห็ดท่ีรับประทานได
และมีความชุกชุมสูงกวา 

สําหรับแปลงปลูกสักป นั้นพบเห็ดท้ังหมด ชนิด ฤดูหนาวพบเห็ด ชนิด ไดแก 
 และ เห็ดกรวยทองตะกู สวนฤดูรอนพบเห็ดจํานวน ชนิดเชนกัน ไดแก 

 และ ท้ังนี้ในฤดูฝนไมพบเห็ดข้ึนในแปลงปลูกสักป เลย คาดัชนีความ
หลากหลายของเห็ดรวมท้ัง ฤดูกาลเทากับ และเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดใน
ละฤดูกาล พบวาฤดูหนาวมีคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดสูงกวาฤดูรอน กลาวคือ มีคาเทากับ และ 

ตามลําดับ ภาพท่ี ซึ่งพบวา  เปนเห็ดท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด มีรอยละความชุกชุม
เทากับ เห็ดชนิดนี้เปนเห็ดท่ีเปนแซบโปรไฟต เนื้อเหนียวไมสามารถรับประทานได
 ในแปลงปลูกสักป สํารวจพบเห็ดท้ังหมด ชนิด ฤดูหนาวพบ ชนิด ไดแก เห็ด ขอนแดงรูเล็ก

เห็ดวงปขอนไม และ เห็ดนิ้วมือคนตาย 
สวนฤดูรอนพบเห็ด ชนิด ไดแก เห็ด ขอนแดงรูเล็ก 

เห็ดแครง และเห็ดวงปขอนไม 
ท้ังนี้ในฤดูฝนไมพบเห็ดข้ึนในแปลงปลูกสักป เลย สําหรับคาดัชนีความหลากหลาย

ของเห็ดรวมท้ัง ฤดูกาล มีคาเทากับ และเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดในละ
ฤดูกาลพบวา ฤดูรอนมีคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดสูงกวาฤดูหนาว กลาวคือ มีคาเทากับ และ 

ตามลําดับ ภาพท่ี เห็ดท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุดในแปลงนี้ คือ เห็ด ขอนแดงรูเล็ก  คารอยละความ
ชุกชุม เทากับ  ซึ่งเห็ดชนิดนี้เปนเห็ดท่ีรับประทานไมได แตสามารถนํามาใชทําสียอมเสนไหม ใหสีสัน
สวยงาม

ในแปลงปาธรรมชาติสํารวจพบเห็ดท้ังหมด ชนิด ฤดูหนาวพบเห็ด ชนิด ไดแก เห็ด ดันหมี 
และ  สําหรับฤดูรอนพบเห็ด 

ชนิด ไดแก เห็ด ดันหมี  และ เห็ดแครง 
 ท้ังนี้ในฤดูฝนไมพบเห็ดข้ึนในแปลงปาธรรมชาติเลย โดยคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมท้ัง 

ฤดูกาล มีคาเทากับ และเมื่อเปรียบเทียบคาดัชนีความหลากหลายของเห็ดในละฤดูกาลพบวา ฤดู

ยอนติาชมรรธาปนใดห็เบักงลึคยาลคมาวคีมีนงัรคจวราสํรากนใดสุทียอนุยาอทีกสัมไกลูปงลปแงอขนทแวตั
ะลยอรบักาทเงลึคยาลคมาวคาคีมอคืวาลกดสุที ๆงาตมอลดวแยจัจปะลแณรรพชืพาวนห็เหใงดสแ

กูลปะจทีนอกทีนืพนใมดิเงดัาปนปเงึซติาชมรรธาปพาภสบักงยคีเลกใมาวคีมะจกามุยาอีมทีกสักลูปงลปแงอข
าปนวสงารส ทีงาราต

ทีพาภ งาจมแาปนวสนใดมหงทับพทีดห็เงอขยาลหกาลหมาวคีนชดัาค

ทีงาราต งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวสนใบพทีดห็เงอขมชุกชุมาวค
ดห็เดินช มชุกชุมาวคะลยอร

 งรคแดห็เ (Schizophllyrum commune) 
 กล็เูรงดแนอข (Pycnoporussanguineus) 

Polyporus sp. 
Trametes sp. 

 มไนอขปงว (Lentinus fasciatus) 
 ีมหนดั (Daldinia concentrica) 

Xylaria sp. 
Colibia sp. 
Phellinus sp.1 
Coprinus sp. 
Hexagonia apiaria 
Lenzites sp. 
Microporus xanthopus 

ทีงาราต งาปาลํดัวหงจังาจมแาปนวสงอขงลปแะลตแนใบพทีด็หเดินชงอขงลึคยาลคมาวค

จวราํสงลปแ
ปกัสกูลปงลปแ ปกัสกูลปงลปแ ปกัสกูลปงลปแ

ติาชมรรธาป

วานหดูฤ ก พ นอรดูฤ มี ค นฝดูฤ มิ ย รวม ฤดู

ด็หเดินชงอขยาลหกาลหมาวคีนชดั

นฝดูฤนอรดูฤวานหดูฤ
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	 ส�าหรับแปลงปลูกสักปี	 2544	 นั้นพบเห็ดทั้งหมด	 4	 ชนิด	 ฤดูหนาวพบเห็ด	 2	 ชนิด	 ได้แก่	
Trametes	 sp.	 และ	 เห็ดกรวยทองตะกู	 (Microporus xanthopus)	 ส่วนฤดูร้อนพบเห็ดจ�านวน	
2	ชนิดเช่นกัน	ได้แก่	Polyporus sp.	และ	Colibia sp.	ทั้งนี้ในฤดูฝนไม่พบเห็ดขึ้นในแปลงปลูกสักปี	
2544	เลย	ค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมทั้ง	3	ฤดูกาลเท่ากับ	0.857	และเมื่อเปรียบเทียบค่า
ดัชนคีวามหลากหลายของเหด็ในละฤดูกาล	พบว่าฤดูหนาวมค่ีาดัชนคีวามหลากหลายของเหด็สูงกว่า
ฤดูร้อน	กล่าวคือ	มีค่าเท่ากับ	0.637	และ	0.287	ตามล�าดับ	(ภาพที่	5.7B)	ซึ่งพบว่า	Polyporus	sp.	
เป็นเหด็ทีมี่ความชุกชุมมากท่ีสดุ	มีร้อยละความชุกชุมเท่ากบั	73.33	เหด็ชนดินีเ้ป็นเหด็ท่ีเป็นแซบโปร
ไฟต์	เนื้อเหนียวไม่สามารถรับประทานได้
	 ในแปลงปลูกสักปี	2554	ส�ารวจพบเห็ดทั้งหมด	7	ชนิด	ฤดูหนาวพบ	3	ชนิด	ได้แก่	เห็ดขอน
แดงรูเล็ก	(Pycnoporus sanguineus),	เห็ดวงปีขอนไม้	(Lentinus fasciatus)	และ	เห็ดนิ้วมือคน
ตาย	 (Xylaria	sp.)	 ส่วนฤดูร้อนพบเห็ด	6	ชนิด	 ได้แก่	Coprinus	sp.,	Polyporus	sp.,	 เห็ดขอน
แดงรูเล็ก	(Pycnoporus sanguineus),	เห็ดแครง	(Schizophllyrum commune),	Colibia	sp.	
และ	เห็ดวงปีขอนไม้	(Lentinus fasciatus)	ทั้งนี้ในฤดูฝนไม่พบเห็ดขึ้นในแปลงปลูกสักปี	2554	เลย	
ส�าหรับค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดรวมทั้ง	3	ฤดูกาล	มีค่าเท่ากับ	1.582	และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดในละฤดูกาลพบว่า	 ฤดูร้อนมีค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดสูง
กว่าฤดูหนาว	กล่าวคือ	มีค่าเท่ากับ	1.467	และ	1.017	ตามล�าดับ	(ภาพที่	5.7C)	เห็ดที่มีความชุกชุ
มมากที่สุดในแปลงนี้	คือ	เห็ดขอนแดงรูเล็ก	ค่าร้อยละความชุกชุม	เท่ากับ	39.24	ซึ่งเห็ดชนิดนี้เป็น
เห็ดที่รับประทานไม่ได้	แต่สามารถน�ามาใช้ท�าสีย้อมเส้นไหม	ให้สีสันสวยงาม
	 ในแปลงป่าธรรมชาติส�ารวจพบเห็ดทั้งหมด	6	ชนิด	ฤดูหนาวพบเห็ด	4	ชนิด	ได้แก่	เห็ดดัน
หมี	(Daldinia concentrica),	Trametes	sp.,	Phellinus	sp.1	และ	Hexagonia apiaria	ส�าหรับ
ฤดูร้อนพบเห็ด	3	ชนิด	ได้แก่	เห็ดดันหมี	(Daldinia concentrica),	Lenzites	sp.	และ	เห็ดแครง	
(Schizophllyrum commune)	 ทั้งนี้ในฤดูฝนไม่พบเห็ดขึ้นในแปลงป่าธรรมชาติเลย	 โดยค่าดัชนี
ความหลากหลายของเห็ดรวมทั้ง	 3	ฤดูกาล	มีค่าเท่ากับ	 0.711	และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความ
หลากหลายของเห็ดในละฤดูกาลพบว่า	 ฤดูหนาวมีค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดสูงกว่าฤดูร้อน	
กล่าวคือ	มีค่าเท่ากับ	1.279	และ	0.300	ตามล�าดับ	(ภาพที่	5.7D)	โดยเห็ดที่มีความชุกชุมมากที่สุด	
คือ	เห็ดแครง	ค่าร้อยละความชุกชุม	เท่ากับ	82.22	เห็ดชนิดนี้เป็นเห็ดที่สามารถน�ามารับประทานได้	
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แนวทางการใช้ประโยชน์และการอนรัุกษ์เห็ดราขนาดใหญ่ สวนป่าแม่จาง จงัหวดัล�าปาง
	 จากการส�ารวจและจ�าแนกประเภทเห็ดตามการใช้ประโยชน์และโทษของเห็ดต่อมนุษย์	 พบ
เห็ดที่ไม่ทราบข้อมูลการรับประทาน	21	ชนิด	และพบเห็ดที่สามารถรับประทานได้จ�านวน	4	ชนิด	
ได้แก่	 เห็ดจมูกหมู	 (Galiella javanica),	 เห็ดหูหนู	 (Auricularia fuscosuccinia),	 เห็ดหูหนู	 
(Auricularia polytricha)	และเห็ดแครง	(Schizophyllum commune)	(ตารางที่	5.2	)	นอกจาก
เห็ดแครงสามารถรับประทานได้แล้ว	 เห็ดชนิดน้ียังสามารถน�ามาผสมกับไข่แล้วรับประทานจะช่วย
บรรเทาอาการเกี่ยวกับประจ�าเดือนของสตรี	และมีสรรพคุณบ�ารุงร่างกายให้แข็งแรง	สามารถยังยั้ง
การเกิดมะเร็งได้	(Ying	et	al.,	1987)	ปัจจุบันสามารถน�ามาเพาะเลี้ยงในโรงเรือน	สามารถผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมได้
	 อย่างไรก็ตามงานสวนป่าควรมีการจัดการในการน�าเห็ดมาใช้ประโยชน์	เช่น	ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของเห็ดต่อระบบนิเวศ	 การเก็บควรมีการปล่อยให้เห็ดคงอยู่ใน
พื้นที่บางส่วน	เพื่อเป็นการรักษาพันธุกรรมไม่ให้เห็ดหายไปจากพื้นที่	เป็นต้น	นอกจากนั้นควรมีการ
ศึกษาเพื่อแยกชนิดเห็ดกินได	้ เห็ดกินไม่ได้ให้ชัดเจน	 เน่ืองจากอาจเกิดความเข้าใจผิดน�าเห็ดพิษมา
รับประทานซ่ึงการส่งผลถึงชีวิต	 ซ่ึงวิธีการเหล่านี้จะน�าไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของเห็ดใน
พื้นที่สวนป่าแม่จาง	อย่างยั่งยืนตลอดไป

ภาพที่ 5.7	ค่าดัชนีความหลากหลายของเห็ดในแปลงส�ารวจ	(A)	แปลงปลูกสักปี	2522	(B)	แปลง
ปลูกสักปี	2544	(C)	แปลงปลูกสักปี	2554	(D)	แปลงป่าธรรมชาติ
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สรุป
	 ในการส�ารวจและเก็บข้อมลูความหลากหลายของเหด็ในสวนป่าแม่จาง	ระหว่างเดือนมกราคม-	
มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 พบเห็ดทั้งในแปลงและนอกแปลงส�ารวจจ�านวนทั้งสิ้น	 25	 ชนิด	 ซึ่งนับได้มี
จ�านวนชนิดเห็ดที่พบน้อย	 อาจเน่ืองจากการเก็บข้อมูลครั้งน้ีได้ด�าเนินการในฤดูหนาวและร้อน	 ถึง
แม้ว่าได้ส�ารวจในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูฝนก็ตาม	 แต่ยังมีฝนตกในปริมาณน้อย	 ท�าให้มีความช้ืน
ของดินและอากาศไม่หมาะสมต่อการปรากฎของเห็ด	 การเกิดและพัฒนาของเส้นใยเป็นดอกเห็ด
แต่ละชนิดมากหรือน้อยมีอิทธิพลมาจากปัจจัยแวดล้อมต่าง	ๆ	ได้แก่	อุณหภูมิ	แสง	ความชื้น	และ
ปริมาณน�้าฝน	เป็นต้น	Tibuhwa	et	al.,	(2011)	รายงานว่าปริมาณน�้าฝนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผล
ต่อการออกดอกของเห็ด	ปรมิาณน�า้ฝนรายเดอืนมีความสมัพันธ์กบัค่าดชันีความหลากหลายของเหด็
ในทิศทางเดียวกัน	หรอือาจกล่าวได้ว่าเมือ่ปรมิาณน�า้ฝนน้อยจะส่งผลให้ค่าดัชนคีวามหลากหลายของ
เห็ดน้อยด้วย	(บารมี,	2549)	วชัรพรรณ	(2554)	ไดส้�ารวจเห็ดในจงัหวดัจันทบุรแีละพบว่าเห็ดมคีวาม
หลากชนิดมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม	-	กันยายน	ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน�้าฝนมากที่สุดในรอบปี
ที่ท�าการศึกษา		ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าเห็ดส่วนใหญ่ที่พบเป็นเห็ดที่มีเนื้อหมวกเหนียวและแข็ง	ซึ่ง
อยู่ในวงศ์	Polyporaceae	สามารถพบได้ในฤดูหนาวและฤดูฝน	หรือในสภาพที่แห้งแล้ง	สอดคล้อง
กับการศึกษาของ	บารมี	(2549)	ซึง่รายงานว่าในฤดูแล้งกลุม่เหด็ทีม่โีครงสร้างแข็งและคงทนมีจ�านวน
ชนิดมากกว่า	กลุ่มเห็ดที่มีโครงสร้างอ่อนนิ่ม	และเน่าเละง่าย	
	 เห็ดที่พบในแปลงปลูกสักปี	2522	ซึ่งเป็นแปลงปลูกไม้สักที่อายุมากที่สุดในการส�ารวจครั้งนี้
มคีวามคลา้ยคลงึของชนิดเหด็กับป่าธรรมชาตมิากทีสุ่ด	เนือ่งจากมสีภาพแวดล้อม	พรรณพชืปกคลมุ
ดิน	และปริมาณเศษซากพืชใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากที่สุด	การฟื้นฟูและคงรักษาสภาพพื้นป่าให้
มีความอุดมสมบูรณ์	จะส่งผลต่อความหลากหลายของชนิดเห็ดด้วย	
	 จากผลการส�ารวจพบเห็ดที่สามารถน�ามารับประทานได้	 4	 ชนิด	 ในจ�านวนนี้บางชนิด	 เช่น	
เห็ดแครง	 และเห็ดหูหนู	 ซึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าเป็นเห็ดที่ความชุกชุมมาก	 โดยเฉพาะเห็ดแครง	 ดัง
นั้นจึงเป็นเห็ดท่ีสามารถส่งเสริมให้ชาวบ้านน�าไปเพาะในโรงเรือนเพื่อการบริโภคในครัวเรือน	 และ
ผลิตเห็ดเชิงเศรษฐกิจได้	
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ข้อเสนอแนะ
	 1.		เหด็ท�าหน้าทีเ่ป็นผูย่้อยสลายอินทรยีสารให้เป็นแร่ธาตแุละคืนกลบัเข้าสูต้่นไม้ซึง่เป็นผูผ้ลติ
ในระบบนเิวศอีกครัง้	ดงันัน้การอนรัุกษ์ความหลากหลายเหด็จะช่วยท�าให้ดนิมีความอุดมสมบรูณ์และ
ท�าให้ต้นไม้ที่ขึ้นบริเวณนั้นมีการเติบโตดี		ดังนั้นจึงควรรักษาสภาพของสวนป่า	หรือการกันพื้นที่ส่วน
หนึ่งของสวนป่าให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์	เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเห็ดในสวนป่าให้มากยิ่งขึ้น
	 2.		เหด็เป็นทรพัยากรท่ีมีประโยชน์ต่อชาวบ้านท่ีอาศยัโดยรอบสวนป่า		ชาวบ้านสามารถเกบ็
หาเพื่อน�าไปบริโภค	และน�าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้		ควรอนุญาติให้ชาวบ้านเข้ามา
เก็บหาเห็ดพื้นที่สวนป่า	เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้านและเป็นการใช้ประโยชน์ความหลาก
หลายทางชีวภาพของเห็ดอย่างยั่งยืน	
	 3.	 ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะเห็ดบางชนิดที่สามารถรับประทานได้และมีศักยภาพในการ
ผลิตเชิงเศรษฐกิจ	เช่น	เห็ดแครง	เห็ดหูหนู	เป็นต้น	
	 4.	 เห็ดบางชนิดสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 เห็ดขอนแดงรูเล็กสามารถน�า
มาท�าสีย้อมเส้นไหม	 และเห็ดกรวยทองตากูสามารถน�ามาท�าเครื่อประดับตกแต่งบ้านได้	 ดังนั้นจึง
ควรแนะน�าและให้ความรู้แก่ชาวบ้านเก่ียวกับประโยชน์ของเห็ดและส่งเสริมให้น�าเห็ดดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น
	 5.	ควรแนะน�าชาวบ้านให้รู้บทบาทท่ีส�าคัญของเห็ดในระบบนิเวศ	ประโยชน์และโทษของเห็ด	
เพื่อสร้างร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายของเห็ดอย่างยั่งยืนในพื้นที่สวนป่าแม่จางต่อไป
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บทที่ 6
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทาง

ชีวภาพสวนป่าแม่จาง
ค�าน�า
	 การศึกษามูลค่าของผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ในพื้นที่ภาคเหนือ	 พบการศึกษามูลค่าการ
ใช้ประโยชน์ทางตรงจากป่าชุมชนบ้านสามขา	จังหวัดล�าปาง	มีมูลค่ารวม	1,150,864.56	บาท	โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากป่าชุมชนบ้านสามขาคือ	ระดับการ
ศึกษา	 (ธัญญาภรณ์,	 2550)	 แสดงถึงชุมชนเห็นความส�าคัญของผลผลิตจากป่า	 และได้มีการศึกษา
เรื่องการจัดการป่าเพื่อให้ได้อาหารธรรมชาติจากป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนห้วยไคร้	ต�าบลเวียง	ต�าบล
เทิง	จังหวัดเชียงราย	พบว่า	มีอาหารที่หมุนเวียนตลอดปีถึง	296	ชนิด	ที่ขึ้นทั่วไปและเจริญเติบโต
งอกงามตามระบบนิเวศของอาหารแต่ละชนิด	แบ่งออกเป็นกลุ่มพืช	184	ชนิด	กลุ่มสัตว์และแมลง	
70	ชนิด	และกลุ่มเห็ด	42	ชนิด	รวมผลผลิตต่อปีเฉพาะกลุ่มพืชประมาณ	14	ตัน	กลุ่มสัตว์และแมลง
ประมาณ	5	ตัน	และกลุ่มเห็ดประมาณ	8	ตัน	(มนัชยา,	2549)	และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน
รอบอุทยานแห่งชาติแม่จริม	จังหวัดน่าน	พบการเก็บหน่อไม้มากที่สุด	ปริมาณเฉลี่ย	26.12	กก./ครัว
เรือน/ปี	ปริมาณรวม	47,669	กก./ปี	คิดเป็นมูลค่า	238,434	บาท/ปี	(จุฬาภรณ์,	2544)	ซึ่งแสดงให้
เหน็ว่า	เมือ่ชาวบ้านมคีวามสามารถในการใช้ประโยชน์จากป่าและเข้าใจในเรือ่งการอนรุกัษ์ทรพัยากร
ป่าได้ดี	 ท�าให้เกิดแนวร่วมในการตระหนักเห็นคุณค่าของการเข้าไปหาของป่าและการจัดการเพื่อให้
คงเหลือถึงคนรุ่นหลังต่อไป
	 การด�าเนนินโยบายเก่ียวกับการจัดการผลผลิตจากป่าท่ีไม่ใช่เนือ้ไม้	ต้องมีการปรับให้เหมาะสม
กับพื้นที่ก่อนน�าไปใช้	โดยค�านึงถึงทรัพยากรที่มีในรูปของ	non-timber	forest	resources	(NTFR)	
หรือ	 non-timber	 forest	 products	 (NTFP)	 ด้วย	 ต้องค�านึงถึงการท�าให้สมดุลกันระหว่างการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรและความยัง่ยนืในการใช้ผลผลติจากป่าทีไ่ม่ใช่เนือ้ไม้	ซึง่น่าจะมกีารสร้างเครอืข่าย
ในการอนุรักษ์ร่วมกัน	รวมทั้งการวางแผนและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	เพื่อให้มีทรัพยากรเหล่า
นี้ใช้ในปีถัดไป	และการวางแผนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร	ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น
เพื่อการปกป้องทรัพยากรที่มีอยู่	(Secretariat	of	Convention	on	Biological	Diversity,	2001)	
ซึ่งสอดคล้องกับ	M.	Schaafsma,	et	al.	(2011)	ที่	the	Eastern	Arc	Mountains	in	Tanzania	
พบการกระจายตามพ้ืนท่ีของปริมาณและมูลค่าของผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เน้ือไม้	 (NTFP)	 สามารถ
เก็บผลผลิตได้จากป่า	ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน	โดยที่มีการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมและ
มีกฎระเบียบในการบังคับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือให้ทรัพยากรคงอยู่อย่างยั่งยืน	 และเป็นการช่วย
ลดความยากจนภายในอนาคตได้	(Brian	P.	Mulenga	et	al.,	2012)	เนื่องจากรายได้	1	ใน	3	ของ
ครัวเรือนมาจากการหาของป่า	(Angelsen	A.	and	Wunder	S.,	2003)	
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	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการบรหิารจดัการสวนป่า	เพ่ือให้เกดิความย่ังยืนใน	3	องค์ประกอบ
หลัก	คือ	ความยั่งยืนด้านสังคม		ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม		และความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	โดยได้
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ	โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์
ด้านสังคม	 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านอุตสาหกรรมไม้และบริการ	 ซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะใช้
ประโยชน์พื้นที่สวนป่าเพื่อการเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการที่ก�าหนดร่วมกันระหว่าง
สวนป่ากบัชมุชน	ในด้านการเก็บหาผลผลิตท่ีมใิช่ไม้ในพ้ืนท่ีสวนป่า	จากพ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในสวนป่า	ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณี	ที่มีการก�าหนดร่วมกัน
ระหว่างสวนป่ากบัชมุชนท้องถิน่	ดังน้ัน	จงึได้มกีารประเมนิมลูค่าการใช้ประโยชน์ของของป่าท้ังมลูค่า
ทางตรงและทางอ้อม	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสิน
ใจในการวางแผนการจัดการหรือใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางใน
การช่วยให้ชุมชนอยู่ร่วมกันกับสวนป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของผลผลิตที่ได้จากสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	
	 2.	 เพ่ือประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพของผลผลิตที่ได้จาก 
สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
	 3.	เพื่อหาแนวทางในการช่วยให้ชุมชนอยู่ร่วมกันกับสวนป่าได้อย่างยั่งยืน

วิธีการศึกษา
	 การศึกษาเรือ่งการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกจิของความหลากหลายทางชวีภาพเพ่ือให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาจ�าเป็นต้องอาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้
	 1.	คัดเลอืกพ้ืนท่ีในการท�าการศึกษา	ในพ้ืนท่ีชมุชนรอบสวนป่าแม่จาง	อ�าเภอแม่เมาะ	จงัหวัด
ล�าปาง
การเก็บข้อมูลในการศึกษานี้มีการเก็บข้อมูลใน	2	ระดับ	ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ	ดังนี้
	 2.	ข้อมลูปฐมภมูิ	(primary	data)	เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสัมภาษณแ์บง่ออกเปน็	
3	ขั้นตอน	คือ
	 	 ขัน้แรก	เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์ผูน้�าชมุชนในพืน้ที่รอบ
สวนป่า	 โดยท�าในระดับหมู่บ้านของกลุ่มที่ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้น�าหมู่บ้านเก่ียวกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ	สังคม	การใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่รอบสวนป่า	ข้อมูลที่ได้น�ามาใช้ในการวิเคราะห์สรุป
ภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน	(ภาพที่	6.1A)
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	 	 ขัน้ท่ีสอง	เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยวธิกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในหมูบ้่านท่ีมี
การใช้ประโยชน์จากป่า	เป็นการสัมภาษณ์ในระดับครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง	(ภาพท่ี	6.1B)	ซ่ึงแต่ละ
หมู่บ้านมีการเข้าไปใช้ประโยชน์หาของป่าจากสวนป่าตลอดทัง้ปี	จากนัน้ท�าการสุม่ตวัอย่างแบบอย่าง
ง่าย	(simple	random	sampling)	
	 	 ขั้นที่สาม	ส�ารวจและเก็บข้อมูลการค้าขาย	ณ	ตลาดชุมชน	ใกล้บริเวณพื้นที่สวนป่า	
เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพของชุมชนรอบพื้นที่สวนป่า
แบบสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนตัวอย่าง	ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับข้อมูล	3	ส่วน	คือ	
	 	 	 ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป
	 	 	 ส่วนที่	2	การใช้ประโยชน์จากสวนป่าตลอดทั้งปี	
	 	 	 ส่วนที่	3	การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากสวนป่า
	 3.	ข้อมูลทุติยภูมิ	(secondary	data)	เป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และกายภาพของ
พื้นที่ศึกษา	ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารเผยแพร่	ข้อมูลทางสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง	งานวิจัย	รวมทั้ง
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ	และข้อมูลจากสวนป่า

ภาพที่ 6.1 การสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	A)	การสัมภาษณ์
ผู้น�าชุมชน	B)	การสัมภาษณ์ชาวบ้าน

A B
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 ประกอบด้วยผลตอบแทนท่ีได้ของผลผลิตจากป่าของเกษตรกรตัวอย่างในพื้นท่ี	 ซ่ึงของป่า
เป็นผลผลิตที่ไม่มีต้นทุนในการเพาะปลูก	ดังนั้น	วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจากการท�ากิจกร
รมนั้นๆ	โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
	 	 รายได้ของผลผลิต	=	รายได้ที่เป็นเงินสด	+	รายได้ที่ไม่เป็นเงินสด
	 	 มูลค่ารวม	=	รายได้ของผลผลิต	x	จ�านวนครัวเรือนทั้งหมด

ผลและวิจารณ์
 ข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประโยชน์จากป่าในพื้นที่สวนป่าแม่จาง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	90	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	
ในเขตชุมชนต�าบลสบป้าด	และต�าบลนาสัก	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ที่มีการเข้าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ของสวนป่าแม่จาง	พบว่า
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือน
	 กลุม่ตัวอย่างทีพ่บเป็นเพศชายร้อยละ	48.9	และเพศหญงิร้อยละ	51.1	ซึง่มีอายเุฉล่ีย	52.06	ปี	
ส่วนใหญ่มอีาชีพหลัก	ได้แก่	การรับจ้างท�างานในโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะร้อยละ	57.8	รองลงมาคือเกษตรกร
ร้อยละ	21.11	และอาชพีอ่ืนๆ	(ค้าขาย,	แม่บ้าน,	ซ่อมรถ)	บางส่วนเป็นกลุม่ผูส้งูอายรุ้อยละ	10	รายได้เฉลีย่	
76,592	บาท/ปี	หัวหน้าครัวเรือนเกนิกว่าคร่ึงจบช้ันประถมศกึษาร้อยละ	71.1	รองลงมาคอื	ระดับมธัยมศกึษา																																																																																																																																							
(ตอนต้นและตอนปลาย)	คดิเป็นร้อยละ	17.78	มีบางส่วนทีไ่ม่ได้รบัการศกึษา	(ตารางที	่6.1)	แสดงถงึ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชาวบ้านได้เป็นอย่างด	ีจ�านวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉล่ีย	4.31	คน/ครัวเรือน	 
และเป็นแรงงานในภาคการเกษตรเฉล่ีย	 1.64	 คน/ครัวเรือน	 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เฉลี่ย	 45.09	 ปี	 (ตารางที่	 6.2)	 แสดงถึงระยะเวลาที่สวนป่าก่อตั้งในปี	 2511	 (อายุ	 47	 ปี)	 และ 
ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่รอบสวนป่าเป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกัน	 ท�าให้เกิดความผูกพันระหว่างสวนป่า
และชาวบ้านได้เป็นอย่างดี	

ตารางที่ 6.1	ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือน

 กลุมตัวอยางท่ีพบเปนเพศชายรอยละ และเพศหญิงรอยละ ซึ่งมีอายุเฉล่ีย ป สวน
ใหญมีอาชีพหลัก ไดแก การรับจางทํางานในโรงงานไฟฟาแมเมาะรอยละ รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 

และอาชีพอื่นๆ คาขาย แมบาน ซอมรถ บางสวนเปนกลุมผูสูงอายุรอยละ รายไดเฉล่ีย 
บาท ป หัวหนาครัวเรือนเกินกวาครึ่งจบช้ันประถมศึกษารอยละ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
และตอนปลาย คิดเปนรอยละ มีบางสวนท่ีไมไดรับการศึกษา ตารางท่ี แสดงถึงการรับรูขอมูล
ขาวสารของชาวบานไดเปนอยางดี จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย คน ครัวเรือน และเปนแรงงานใน
ภาคการเกษตรเฉล่ีย คน ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานเฉล่ีย  ป ตารางท่ี แสดง
ถึงระยะเวลาท่ีสวนปากอต้ังในป อายุ ป และชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบสวนปาเปนระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสวนปาและชาวบานไดเปนอยางดี 

ตารางท่ี  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนาครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 

เพศ     
ชาย  44 48.90 
หญิง  46 51.10 

อายุเฉล่ีย (ป) 52.06   
 
ตารางท่ี ตอ

รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 
อาชีพหลัก

รับจาง ทํางานโรงไฟฟาแมเมาะ
เกษตรกร ทํานา ทําไร ทําสวน
คาขาย
แมบาน
ซอมรถ
ผูสูงอายุ

รายไดเฉล่ีย บาท ป
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ไมไดรับการศึกษา
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 กลุมตัวอยางท่ีพบเปนเพศชายรอยละ และเพศหญิงรอยละ ซึ่งมีอายุเฉล่ีย ป สวน
ใหญมีอาชีพหลัก ไดแก การรับจางทํางานในโรงงานไฟฟาแมเมาะรอยละ รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 

และอาชีพอื่นๆ คาขาย แมบาน ซอมรถ บางสวนเปนกลุมผูสูงอายุรอยละ รายไดเฉล่ีย 
บาท ป หัวหนาครัวเรือนเกินกวาครึ่งจบช้ันประถมศึกษารอยละ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
และตอนปลาย คิดเปนรอยละ มีบางสวนท่ีไมไดรับการศึกษา ตารางท่ี แสดงถึงการรับรูขอมูล
ขาวสารของชาวบานไดเปนอยางดี จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย คน ครัวเรือน และเปนแรงงานใน
ภาคการเกษตรเฉล่ีย คน ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานเฉล่ีย  ป ตารางท่ี แสดง
ถึงระยะเวลาท่ีสวนปากอต้ังในป อายุ ป และชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบสวนปาเปนระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสวนปาและชาวบานไดเปนอยางดี 

ตารางท่ี  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนาครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 

เพศ
ชาย 
หญิง 

อายุเฉล่ีย ป
 
ตารางท่ี 6.1(ตอ) 

รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 
อาชีพหลัก    

รับจาง (ทํางานโรงไฟฟาแมเมาะ)  52 57.80 
เกษตรกร (ทํานา, ทําไร, ทําสวน)  19 21.11 
คาขาย  7 7.78 
แมบาน  1 1.11 
ซอมรถ  2 2.22 
ผูสูงอายุ  9 10.00 

รายไดเฉล่ีย (บาท/ป) 76,592   
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา  64 71.10 
มัธยมศึกษาตอนตน  7 7.78 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  9 10.00 
ปวช.  2 2.20 
ปวส.  1 1.11 
ปริญญาตร ี  1 1.1 
ไมไดรับการศึกษา  6 6.67 

 

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน

	 การเข้าไปใช้ประโยชน์จากสวนป่าแม่จางของชมุชนรอบสวนป่าพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมกีาร
เข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บของป่าในฤดูฝนร้อยละ	73.33	รองลงมาคือฤดูร้อนร้อยละ	24.44	และ
ฤดูหนาวร้อยละ	1.11	พบเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เข้าไปหาของป่าตลอดปีคิดเป็นร้อยละ	1.11	ของป่า
ท่ีได้ส่วนใหญ่น�ามาบริโภคในครัวเรือนร้อยละ	 97.78	 มีบางส่วนท่ีเก็บของป่ามาเพ่ือจ�าหน่ายเพียง
อย่างเดียวร้อยละ	2.22	ดั้งนั้น	การใช้ประโยชน์จากสวนป่าแม่จางของชาวบ้าน	คือ	การหาของป่ามา 
บริโภคในครัวเรือน	ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง		(ตารางที่	6.3)

ตารางท่ี 6.2 ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย 

จํานวนสมาชิกในบานเฉล่ีย (คน/ครัวเรือน) 4.31 
แรงงานในภาคการเกษตร (คน/ครัวเรือน) 1.64 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีอาศัยอยูในหมูบาน (ป) 45.09 
 

 การเขาไปใชประโยชนจากสวนปาแมจางของชุมชนรอบสวนปาพบวาโดยสวนใหญแลวมีการเขาไปใช
ประโยชนในการเก็บของปาในฤดูฝนรอยละ รองลงมาคือฤดูรอนรอยละ และฤดูหนาวรอยละ 

พบเพียงหนึ่งคนเทานั้นท่ีเขาไปหาของปาตลอดปคิดเปนรอยละ ของปาท่ีไดสวนใหญนํามาบริโภค
ในครัวเรือนรอยละ  มีบางสวนท่ีเก็บของปามาเพื่อจําหนายเพียงอยางเดียวรอยละ ด้ังนั้น การใช
ประโยชนจากสวนปาแมจางของชาวบาน คือ การหาของปามาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเปนการลดคาใชจายดาน
อาหารของครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง  ตารางท่ี 

ตารางท่ี การเขาไปเก็บหาของปา ของชุมชนรอบสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

รายการ รวม รอยละ 
การเขาไปใชประโยชนจากสวนปา

เคย
ไมเคย

ฤดูกาลท่ีเขาไปใชประโยชน
ฤดูฝน
ฤดูหนาว
ฤดูรอน
ตลอดป

ลักษณะการใชประโยชนจากของปา
บริโภคในครัวเรือน
จําหนายในหมูบาน

 
 สวนท่ี 2 การใชประโยชนจากปาตลอดท้ังป  
 ผลผลิตท่ีไดจากสวนปาแมจาง 

ผลผลิตจากปาท่ีพบในฤดูหนาวมีเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ ไดแก สมุนไพร กระรอก กระแต 
และหนู สวนแมงมันพบรอยละ ตารางท่ี ในฤดูรอนพบไขมดแดงและผักหวาน รอยละ และ 

ตามลําดับ ตารางท่ี ดานฤดูฝนมีผลผลิตท่ีไดจากปาจํานวนมากแบงเปน ประเภท คือ เห็ด 
หนอไม ผัก และสัตว ซึ่งในประเภทเห็ด พบเห็ดสามอันดับแรกท่ีมีปริมาณผลผลิตมาก คือเห็ดระโงก รอยละ 

รองลงมาคือเห็ดโคน รอยละ และเห็ดเผาะ รอยละ สวนเห็ดอื่นๆ พบในอัตราท่ีตํ่ากวา
รอยละ ไดแก เห็ดลม เห็ดขอน เห็ดตะไค เห็ดหลมเห็ดดาน เห็ดแพะ เห็ดดิน เห็ดกระดาง เห็ดบง เห็ด

 กลุมตัวอยางท่ีพบเปนเพศชายรอยละ และเพศหญิงรอยละ ซึ่งมีอายุเฉล่ีย ป สวน
ใหญมีอาชีพหลัก ไดแก การรับจางทํางานในโรงงานไฟฟาแมเมาะรอยละ รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 

และอาชีพอื่นๆ คาขาย แมบาน ซอมรถ บางสวนเปนกลุมผูสูงอายุรอยละ รายไดเฉล่ีย 
บาท ป หัวหนาครัวเรือนเกินกวาครึ่งจบช้ันประถมศึกษารอยละ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
และตอนปลาย คิดเปนรอยละ มีบางสวนท่ีไมไดรับการศึกษา ตารางท่ี แสดงถึงการรับรูขอมูล
ขาวสารของชาวบานไดเปนอยางดี จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย คน ครัวเรือน และเปนแรงงานใน
ภาคการเกษตรเฉล่ีย คน ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานเฉล่ีย  ป ตารางท่ี แสดง
ถึงระยะเวลาท่ีสวนปากอต้ังในป อายุ ป และชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบสวนปาเปนระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสวนปาและชาวบานไดเปนอยางดี 

ตารางท่ี  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนาครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 

เพศ
ชาย 
หญิง 

อายุเฉล่ีย ป
 
ตารางท่ี 6.1(ตอ) 

รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 
อาชีพหลัก

รับจาง ทํางานโรงไฟฟาแมเมาะ
เกษตรกร ทํานา ทําไร ทําสวน
คาขาย
แมบาน
ซอมรถ
ผูสูงอายุ

รายไดเฉล่ีย บาท ป
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ไมไดรับการศึกษา
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ตารางที่ 6.3	การเข้าไปเก็บหาของป่า	ของชุมชนรอบสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

 ส่วนที่ 2 การใช้ประโยชน์จากป่าตลอดทั้งปี 
 ผลผลิตที่ได้จากสวนป่าแม่จาง
	 ผลผลติจากป่าทีพ่บในฤดหูนาวมเีพยีงเลก็น้อย	คดิเป็นรอ้ยละ	1.10	ได้แก่	สมนุไพร	กระรอก	
กระแต	และหนู	ส่วนแมงมันพบร้อยละ	4.40	 (ตารางที่	6.4)	 ในฤดูร้อนพบไข่มดแดงและผักหวาน	
ร้อยละ	29.70	และ	22.00	ตามล�าดับ	(ตารางที่	6.5)	ด้านฤดูฝนมีผลผลิตที่ได้จากป่าจ�านวนมากแบ่ง
เป็น	4	ประเภท	คือ	เห็ด	หน่อไม้	ผัก	และสัตว์	ซึ่งในประเภทเห็ด	พบเห็ดสามอันดับแรกที่มีปริมาณ
ผลผลิตมาก	คือ	เห็ดระโงก	ร้อยละ	45.10	รองลงมาคือเห็ดโคน	ร้อยละ	22.00	และ	เห็ดเผาะ	ร้อย
ละ	18.70	ส่วนเห็ดอื่นๆ	พบในอัตราที่ต�่ากว่าร้อยละ	15	ได้แก่	เห็ดลม	(เห็ดขอน)	เห็ดตะไค	(เห็ด
หล่ม	เห็ดด่าน)	เห็ดแพะ	(เห็ดดิน)	เห็ดกระด้าง	(เห็ดบง),	เห็ดถ่าน	(เห็ดถ่านไฟ)	เห็ดมุม	เห็ดหูหนู	
เห็ดน�้าหมาก	(เห็ดแดง)	และ	เห็ดหิน	ด้านประเภทของป่าที่พบปริมาณมากที่สุด	คือหน่อรวก	ร้อยละ	
39.6	รองลงมาคือหน่อไร่	หน่อซาง	และ	หน่อบง	เป็นต้น	ประเภทผักพบบุกอีรอก	(ผักก้าน)	ปริมาณ
มากที่สุด	ร้อยละ	22.00	ส่วนผักอื่นๆ	พบเพียงเล็กน้อย	ได้แก่	พริกป่า	พฤกษ์	(ผักตุ๊ด),	ดอกขจร	(ผัก
สลิด)	ผักอีนูน	(ผักสาบ)	ผักพ่อค้าตีเมีย	หมากผู้หมากเมีย	(ดอกอาว)	และ	ผักแซ่ว	ประเภท	เป็นต้น	
สัตว์พบเพียงเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ	4	ได้แก่	อึ่งอ่าง	เขียด	และ	กบ	เป็นต้น	(ตารางที่	6.6)

ตารางท่ี  ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย 

จํานวนสมาชิกในบานเฉล่ีย คน ครัวเรือน
แรงงานในภาคการเกษตร คน ครัวเรือน
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีอาศัยอยูในหมูบาน ป

 การเขาไปใชประโยชนจากสวนปาแมจางของชุมชนรอบสวนปาพบวาโดยสวนใหญแลวมีการเขาไปใช
ประโยชนในการเก็บของปาในฤดูฝนรอยละ รองลงมาคือฤดูรอนรอยละ และฤดูหนาวรอยละ 

พบเพียงหนึ่งคนเทานั้นท่ีเขาไปหาของปาตลอดปคิดเปนรอยละ ของปาท่ีไดสวนใหญนํามาบริโภค
ในครัวเรือนรอยละ  มีบางสวนท่ีเก็บของปามาเพื่อจําหนายเพียงอยางเดียวรอยละ ด้ังนั้น การใช
ประโยชนจากสวนปาแมจางของชาวบาน คือ การหาของปามาบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเปนการลดคาใชจายดาน
อาหารของครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง  ตารางท่ี 

ตารางท่ี การเขาไปเก็บหาของปา ของชุมชนรอบสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

รายการ รวม รอยละ 
การเขาไปใชประโยชนจากสวนปา   

เคย 90 100.00 
ไมเคย - - 

ฤดูกาลท่ีเขาไปใชประโยชน   
ฤดูฝน 66 73.33 
ฤดูหนาว 1 1.11 
ฤดูรอน 22 24.44 
ตลอดป 1 1.11 

ลักษณะการใชประโยชนจากของปา   
บริโภคในครัวเรือน 88 97.78 
จําหนายในหมูบาน 2 2.20 

 
 สวนท่ี 2 การใชประโยชนจากปาตลอดท้ังป  
 ผลผลิตท่ีไดจากสวนปาแมจาง 

ผลผลิตจากปาท่ีพบในฤดูหนาวมีเพียงเล็กนอย คิดเปนรอยละ ไดแก สมุนไพร กระรอก กระแต 
และหนู สวนแมงมันพบรอยละ ตารางท่ี ในฤดูรอนพบไขมดแดงและผักหวาน รอยละ และ 

ตามลําดับ ตารางท่ี ดานฤดูฝนมีผลผลิตท่ีไดจากปาจํานวนมากแบงเปน ประเภท คือ เห็ด 
หนอไม ผัก และสัตว ซึ่งในประเภทเห็ด พบเห็ดสามอันดับแรกท่ีมีปริมาณผลผลิตมาก คือเห็ดระโงก รอยละ 

รองลงมาคือเห็ดโคน รอยละ และเห็ดเผาะ รอยละ สวนเห็ดอื่นๆ พบในอัตราท่ีตํ่ากวา
รอยละ ไดแก เห็ดลม เห็ดขอน เห็ดตะไค เห็ดหลมเห็ดดาน เห็ดแพะ เห็ดดิน เห็ดกระดาง เห็ดบง เห็ด
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ถาน เห็ดถานไฟ เห็ดมุมเห็ดหูหนูเห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง และ เห็ดหินดานประเภทของปาท่ีพบปริมาณมาก
ท่ีสุด คือหนอรวก รอยละ รองลงมาคือหนอไรหนอซางและหนอบงเปนตน ประเภทผักพบ บุกอีรอก ผัก
กาน  ปริมาณมากท่ีสุด รอยละ สวนผักอื่นๆ พบเพียงเล็กนอย ไดแก พริกปาพฤกษ ผักตุด ดอกขจร 
ผักสลิด ผักอีนูน ผักสาบ ผักพอคาตีเมียหมากผูหมากเมีย ดอกอาว และผักแซว  ประเภท เปนตน สัตวพบ
เพียงเล็กนอยไมเกินรอยละ ไดแก อึ่งอางเขียด และกบ เปนตน ตารางท่ี 

ตารางท่ี 6.4 ผลผลิตจากของปาในฤดูหนาว ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 
ผลผลิตจากปาฤดูหนาว รวม รอยละ 
สมุนไพร 1 1.10 
กระรอก 1 1.10 
กระแต (ไหน) 1 1.10 
หน ู 1 1.10 
แมงมัน 4 4.40 
 

ตารางท่ี  ผลผลิตของปา ในฤดูรอนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูรอน รวม รอยละ 
ผักหวาน
ไขมดแดง

ตารางท่ี  ผลผลิตของปาฤดูฝน ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูฝน รวม รอยละ 
เห็ด

เห็ดเผาะ เห็ดถอบ
เห็ดโคน
เห็ดลม เห็ดขอน
เห็ดระโงก
เห็ดตะไค เห็ดหลม เห็ดดาน
เห็ดแพะ เห็ดดิน
เห็ดกระดาง เห็ดบง
เห็ดถาน เห็ดถานไฟ
เห็ดมุม
เห็ดหูหนู
เห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง

ถาน เห็ดถานไฟ เห็ดมุมเห็ดหูหนูเห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง และ เห็ดหินดานประเภทของปาท่ีพบปริมาณมาก
ท่ีสุด คือหนอรวก รอยละ รองลงมาคือหนอไรหนอซางและหนอบงเปนตน ประเภทผักพบ บุกอีรอก ผัก
กาน  ปริมาณมากท่ีสุด รอยละ สวนผักอื่นๆ พบเพียงเล็กนอย ไดแก พริกปาพฤกษ ผักตุด ดอกขจร 
ผักสลิด ผักอีนูน ผักสาบ ผักพอคาตีเมียหมากผูหมากเมีย ดอกอาว และผักแซว  ประเภท เปนตน สัตวพบ
เพียงเล็กนอยไมเกินรอยละ ไดแก อึ่งอางเขียด และกบ เปนตน ตารางท่ี 

ตารางท่ี  ผลผลิตจากของปาในฤดูหนาว ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
ผลผลิตจากปาฤดูหนาว รวม รอยละ 
สมุนไพร
กระรอก
กระแต ไหน
หนู
แมงมัน

ตารางท่ี  ผลผลิตของปา ในฤดูรอนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ผลผลิตจากปาฤดูรอน รวม รอยละ 
ผักหวาน 20 22.00 
ไขมดแดง 27 29.70 
 

ตารางท่ี  ผลผลิตของปาฤดูฝน ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูฝน รวม รอยละ 
เห็ด

เห็ดเผาะ เห็ดถอบ
เห็ดโคน
เห็ดลม เห็ดขอน
เห็ดระโงก
เห็ดตะไค เห็ดหลม เห็ดดาน
เห็ดแพะ เห็ดดิน
เห็ดกระดาง เห็ดบง
เห็ดถาน เห็ดถานไฟ
เห็ดมุม
เห็ดหูหนู
เห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง

ถาน เห็ดถานไฟ เห็ดมุมเห็ดหูหนูเห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง และ เห็ดหินดานประเภทของปาท่ีพบปริมาณมาก
ท่ีสุด คือหนอรวก รอยละ รองลงมาคือหนอไรหนอซางและหนอบงเปนตน ประเภทผักพบ บุกอีรอก ผัก
กาน  ปริมาณมากท่ีสุด รอยละ สวนผักอื่นๆ พบเพียงเล็กนอย ไดแก พริกปาพฤกษ ผักตุด ดอกขจร 
ผักสลิด ผักอีนูน ผักสาบ ผักพอคาตีเมียหมากผูหมากเมีย ดอกอาว และผักแซว  ประเภท เปนตน สัตวพบ
เพียงเล็กนอยไมเกินรอยละ ไดแก อึ่งอางเขียด และกบ เปนตน ตารางท่ี 

ตารางท่ี  ผลผลิตจากของปาในฤดูหนาว ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
ผลผลิตจากปาฤดูหนาว รวม รอยละ 
สมุนไพร
กระรอก
กระแต ไหน
หนู
แมงมัน

ตารางท่ี  ผลผลิตของปา ในฤดูรอนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูรอน รวม รอยละ 
ผักหวาน
ไขมดแดง

ตารางท่ี  ผลผลิตของปาฤดูฝน ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน รวม รอยละ 
เห็ด   

เห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) 17 18.70 
เห็ดโคน 20 22.00 
เห็ดลม (เห็ดขอน) 14 15.40 
เห็ดระโงก 41 45.10 
เห็ดตะไค (เห็ดหลม, เห็ดดาน) 6 6.60 
เห็ดแพะ (เห็ดดิน) 4 4.40 
เห็ดกระดาง (เห็ดบง) 1 1.10 
เห็ดถาน (เห็ดถานไฟ) 3 3.30 
เห็ดมุม 2 2.20 
เห็ดหูหนู 2 2.20 
เห็ดน้ําหมาก (เห็ดแดง) 1 1.10 

ตารางที่ 6.4 ผลผลิตจากของป่าในฤดูหนาว	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ตารางที่ 6.5 ผลผลิตของป่า	ในฤดูร้อน	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ตารางที่ 6.6	ผลผลิตของป่าฤดูฝน	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

เห็ดหิน 2 2.20 
หนอไม   

หนอไร 20 22.00 
หนอรวก (หนอฮวก) 36 39.60 

ตารางท่ี 6.6(ตอ) 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน รวม รอยละ 
หนอซาง
หนอบง
หนออื่นๆ

ผัก
บุกอีรอก ผักกาน
พริกปา
พฤกษ ผักตุด
ดอกขจร ผักสลิด
ผักอีนูน ผักสาบ
ผักพอคาตีเมีย
หมากผูหมากเมีย ดอกอาว
ผักแซว

สัตว
     อึ่งอาง
     เขียด
     กบ
 
 ความถ่ีและระยะทางในการเขาไปเก็บของปาของชาวบาน  
 ดานจํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาของชาวบานพบวาในฤดูหนาวมีการเขาไปลา กระรอกและ
หนูเฉล่ีย ครั้ง ป รองลงมาคือกระแตเฉล่ีย ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตร สวนสมุนไรพบเพียง 

ครั้ง ป ระยะทางเฉล่ีย กิโลเมตร และการเก็บแมงมันจํานวนเฉล่ีย ครั้ง ป ระยะทางเฉล่ีย 
ตารางท่ี ในฤดูรอนพบการเก็บผักหวานและไขมดแดง จํานวนครั้ง ครั้ง ปในผักหวาน และจํานวน 

ครั้ง ปในไขมดแดง ระยะทางเฉล่ีย กิโลเมตร ตารางท่ี ในฤดูฝนพบการจํานวนครั้งการเก็บ
เห็ดโคนมากท่ีสุดประมาณ ครั้ง ป และจํานวนท่ีใกลเคียงกันประมาณ ครั้ง ป ไดแก เห็ดเผาะ เห็ด
ถอบ เห็ดลม เห็ดขอน เห็ดระโงกเห็ดตะไค เห็ดหลมเห็ดดาน  ระยะทางในการไปเก็บประมาณ 
กิโลเมตร สวนเห็ดท่ีเหลือจํานวนครั้งในการเก็บเฉล่ียนอยกวา ครั้ง ป ระยะทางในการเก็บไกลท่ีสุดคือ เห็ด
แพะ เห็ดดิน กิโลเมตร รองลงมาคือ เห็ดถาน เห็ดถานไฟ กิโลเมตร นอกนั้นมีระยะทางในการ
เก็บเห็ดตํ่ากวา กิโลเมตร สวนการเก็บหนอไม จํานวนครั้งท่ีมีการเก็บใกลเคียงกันคือ หนอซางและหนอบง
ประมาณ ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ดานหนอไรและหนอรวก จํานวนครั้งในการเก็บ



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์
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เห็ดหิน
หนอไม

หนอไร
หนอรวก หนอฮวก

ตารางท่ี 6.6(ตอ) 
 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน รวม รอยละ 
หนอซาง 16 17.60 
หนอบง 15 16.50 
หนออื่นๆ 22 24.20 

ผัก   
บุกอีรอก (ผักกาน) 20 22.00 
พริกปา 3 3.30 
พฤกษ (ผักตุด) 5 5.50 
ดอกขจร (ผักสลิด) 2 2.20 
ผักอีนูน (ผักสาบ) 7 7.70 
ผักพอคาตีเมีย 1 1.10 
หมากผูหมากเมีย (ดอกอาว) 1 1.10 
ผักแซว 1 1.10 

สัตว 
 

 
     อึ่งอาง 3 3.30 
     เขียด 2 2.20 
     กบ 3 3.30 
 
 ความถ่ีและระยะทางในการเขาไปเก็บของปาของชาวบาน  
 ดานจํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาของชาวบานพบวาในฤดูหนาวมีการเขาไปลา กระรอกและ
หนูเฉล่ีย ครั้ง ป รองลงมาคือกระแตเฉล่ีย ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตร สวนสมุนไรพบเพียง 

ครั้ง ป ระยะทางเฉล่ีย กิโลเมตร และการเก็บแมงมันจํานวนเฉล่ีย ครั้ง ป ระยะทางเฉล่ีย 
ตารางท่ี ในฤดูรอนพบการเก็บผักหวานและไขมดแดง จํานวนครั้ง ครั้ง ปในผักหวาน และจํานวน 

ครั้ง ปในไขมดแดง ระยะทางเฉล่ีย กิโลเมตร ตารางท่ี ในฤดูฝนพบการจํานวนครั้งการเก็บ
เห็ดโคนมากท่ีสุดประมาณ ครั้ง ป และจํานวนท่ีใกลเคียงกันประมาณ ครั้ง ป ไดแก เห็ดเผาะ เห็ด
ถอบ เห็ดลม เห็ดขอน เห็ดระโงกเห็ดตะไค เห็ดหลมเห็ดดาน  ระยะทางในการไปเก็บประมาณ 
กิโลเมตร สวนเห็ดท่ีเหลือจํานวนครั้งในการเก็บเฉล่ียนอยกวา ครั้ง ป ระยะทางในการเก็บไกลท่ีสุดคือ เห็ด
แพะ เห็ดดิน กิโลเมตร รองลงมาคือ เห็ดถาน เห็ดถานไฟ กิโลเมตร นอกนั้นมีระยะทางในการ
เก็บเห็ดตํ่ากวา กิโลเมตร สวนการเก็บหนอไม จํานวนครั้งท่ีมีการเก็บใกลเคียงกันคือ หนอซางและหนอบง
ประมาณ ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ดานหนอไรและหนอรวก จํานวนครั้งในการเก็บ

 ความถี่และระยะทางในการเข้าไปเก็บของป่าของชาวบ้าน
	 ด้านจ�านวนครัง้ในการเข้าป่าไปเก็บของป่าของชาวบ้านพบว่าในฤดหูนาวมีการเข้าไปล่า	กระรอก
และหนูเฉลี่ย	60	ครั้ง/ปี	รองลงมาคือกระแตเฉลี่ย	20	ครั้ง/ปี	ระยะทางประมาณ	6	กิโลเมตร	ส่วน
สมุนไรพบเพียง	1	ครั้ง/ปี	ระยะทางเฉลี่ย	8	กิโลเมตร	และการเก็บแมงมันจ�านวนเฉลี่ย	2.50	ครั้ง/ปี	
ระยะทางเฉลี่ย	4.75	(ตารางที่	6.7)	ในฤดูร้อนพบการเก็บผักหวานและไข่มดแดง	จ�านวนครั้ง	21.05	
ครั้ง/ปีในผักหวาน	และจ�านวน	19.84	ครั้ง/ปีในไข่มดแดง	ระยะทางเฉลี่ย	3-5	กิโลเมตร	(ตารางที่	
6.8)	 ในฤดูฝนพบการจ�านวนคร้ังการเก็บเห็ดโคนมากท่ีสุดประมาณ	 13.21	 คร้ัง/ปี	 และจ�านวนท่ี
ใกล้เคียงกันประมาณ	6-9	ครั้ง/ปี	ได้แก่	เห็ดเผาะ	(เห็ดถอบ)	เห็ดลม	(เห็ดขอน)	เห็ดระโงก	เห็ดตะ
ไค	(เห็ดหล่ม	เห็ดด่าน)	ระยะทางในการไปเก็บประมาณ	3.5-5.5	กิโลเมตร	ส่วนเห็ดที่เหลือจ�านวน
ครั้งในการเก็บเฉลี่ยน้อยกว่า	 5	 ครั้ง/ปี	 ระยะทางในการเก็บไกลที่สุดคือ	 เห็ดแพะ	 (เห็ดดิน)	 7.66	
กิโลเมตร	รองลงมาคือ	เห็ดถ่าน	(เห็ดถ่านไฟ)	6.83	กิโลเมตร	นอกนั้นมีระยะทางในการเก็บเห็ดต�่า
กว่า	5.5	กิโลเมตร	ส่วนการเก็บหน่อไม้	จ�านวนครั้งที่มีการเก็บใกล้เคียงกันคือหน่อซางและหน่อบง	
ประมาณ	21-24	ครั้ง/ปี	ระยะทางประมาณ	4	กิโลเมตร	ด้านหน่อไร่และหน่อรวก	จ�านวนครั้งในการ
เก็บประมาณ	10-16	ครั้ง/ปี	และมีระยะทางในการเก็บที่ใกล้เคียงกันเท่ากับ	3.6	กิโลเมตร	ด้านการ
เก็บผักที่พบจ�านวนครั้งเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ดอกขจร	(ผักสลิด)	เฉลี่ย	14	ครั้ง/ปี	มีระยะทางในการเก็บ	

 กลุมตัวอยางท่ีพบเปนเพศชายรอยละ และเพศหญิงรอยละ ซึ่งมีอายุเฉล่ีย ป สวน
ใหญมีอาชีพหลัก ไดแก การรับจางทํางานในโรงงานไฟฟาแมเมาะรอยละ รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 

และอาชีพอื่นๆ คาขาย แมบาน ซอมรถ บางสวนเปนกลุมผูสูงอายุรอยละ รายไดเฉล่ีย 
บาท ป หัวหนาครัวเรือนเกินกวาครึ่งจบช้ันประถมศึกษารอยละ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
และตอนปลาย คิดเปนรอยละ มีบางสวนท่ีไมไดรับการศึกษา ตารางท่ี แสดงถึงการรับรูขอมูล
ขาวสารของชาวบานไดเปนอยางดี จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย คน ครัวเรือน และเปนแรงงานใน
ภาคการเกษตรเฉล่ีย คน ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานเฉล่ีย  ป ตารางท่ี แสดง
ถึงระยะเวลาท่ีสวนปากอต้ังในป อายุ ป และชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบสวนปาเปนระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสวนปาและชาวบานไดเปนอยางดี 

ตารางท่ี  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนาครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 

เพศ
ชาย 
หญิง 

อายุเฉล่ีย ป
 
ตารางท่ี 6.1(ตอ) 

รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 
อาชีพหลัก

รับจาง ทํางานโรงไฟฟาแมเมาะ
เกษตรกร ทํานา ทําไร ทําสวน
คาขาย
แมบาน
ซอมรถ
ผูสูงอายุ

รายไดเฉล่ีย บาท ป
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ไมไดรับการศึกษา
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2.5	กิโลเมตร	ส่วนผักอื่น	ๆ	ได้แก่		บุกอีรอก	(ผักก้าน)	พริกป่า	พฤกษ์	(ผักตุ๊ด)	ผักอีนูน	(ผักสาบ)	
ผักพ่อค้าตีเมีย	หมากผู้หมากเมีย	(ดอกอาว)	และผักแซ่ว	มีจ�านวนครั้งในการเก็บต�่ากว่า	12	ครั้ง/ปี	
ระยะทางในการเก็บผักเฉลี่ยกว่า	 6	 กิโลเมตร	 ประเภทสัตว์ที่พบในฤดูฝนมีจ�านวนครั้งในการไปหา
กบมากที่สุดเฉลี่ย	8	ครั้ง/ปี	รองลงมาคืออึ่งอ่าง	6	ครั้ง/ปี	และเขียด	4	ครั้ง/ปี	ระยะทางประมาณ	3	
กิโลเมตรในการออกไปหาสัตว์เหล่านี้	(ตารางที่	6.9)

ตารางที่ 6.7	จ�านวนครั้งในการเข้าป่าไปเก็บหาของป่าและระยะทางในฤดูหนาว	ในพื้นที่สวนป่าแม่
จาง	จังหวัดล�าปาง

ตารางที่ 6.8 จ�านวนครั้งในการเข้าป่าไปเก็บของป่าและระยะทางในฤดูร้อน	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

ประมาณ ครั้ง ป และมีระยะทางในการเก็บท่ีใกลเคียงกันเทากับ กิโลเมตร ดานการเก็บผักท่ีพบ
จํานวนครั้งเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดอกขจร ผักสลิด  เฉล่ีย  ครั้ง ป มีระยะทางในการเก็บ กิโลเมตร สวนผัก
อื่น ๆ ไดแก  บุกอีรอก ผักกาน พริกปา พฤกษ ผักตุด ผักอีนูน ผักสาบ ผักพอคาตีเมีย หมากผูหมากเมีย 
ดอกอาว และผักแซว มีจํานวนครั้งในการเก็บตํ่ากวา ครั้ง ป ระยะทางในการเก็บผักเฉล่ียกวา กิโลเมตร 
ประเภทสัตวท่ีพบในฤดูฝนมีจํานวนครั้งในการไปหากบมากท่ีสุดเฉล่ีย ครั้ง ป รองลงมาคืออึ่งอาง ครั้ง ป 
และเขียด ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตรในการออกไปหาสัตวเหลานี้ ตารางท่ี 

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บหาของปาและระยะทางในฤดูหนาว ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง 
จังหวัดลําปาง
 

ผลผลิตจากปาฤดูหนาว 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

(คร้ัง/ป) 
ระยะทางเฉลี่ย 

(กม.) 
สมุนไพร 1.00 8.00 
กระรอก 60.00 6.00 
กระแต (ไหน) 20.00 6.00 
หน ู 60.00 6.00 
แมงมัน 2.50 3.85 
 

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาและระยะทางในฤดูรอนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัด
ลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูรอน จํานวนคร้ังเฉลี่ย 
คร้ัง ป  

ระยะทางเฉลี่ย 
กม  

ผักหวาน
ไขมดแดง

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาและระยะทางในฤดูฝนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัด
ลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

คร้ัง ป  
ระยะทางเฉลี่ย 

กม  
เห็ด

ประมาณ ครั้ง ป และมีระยะทางในการเก็บท่ีใกลเคียงกันเทากับ กิโลเมตร ดานการเก็บผักท่ีพบ
จํานวนครั้งเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดอกขจร ผักสลิด  เฉล่ีย  ครั้ง ป มีระยะทางในการเก็บ กิโลเมตร สวนผัก
อื่น ๆ ไดแก  บุกอีรอก ผักกาน พริกปา พฤกษ ผักตุด ผักอีนูน ผักสาบ ผักพอคาตีเมีย หมากผูหมากเมีย 
ดอกอาว และผักแซว มีจํานวนครั้งในการเก็บตํ่ากวา ครั้ง ป ระยะทางในการเก็บผักเฉล่ียกวา กิโลเมตร 
ประเภทสัตวท่ีพบในฤดูฝนมีจํานวนครั้งในการไปหากบมากท่ีสุดเฉล่ีย ครั้ง ป รองลงมาคืออึ่งอาง ครั้ง ป 
และเขียด ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตรในการออกไปหาสัตวเหลานี้ ตารางท่ี 

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บหาของปาและระยะทางในฤดูหนาว ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง 
จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูหนาว 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

คร้ัง ป  
ระยะทางเฉลี่ย 

กม  
สมุนไพร
กระรอก
กระแต ไหน
หนู
แมงมัน

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาและระยะทางในฤดูรอนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัด
ลําปาง
 

ผลผลิตจากปาฤดูรอน จํานวนคร้ังเฉลี่ย 
(คร้ัง/ป) 

ระยะทางเฉลี่ย 
(กม.) 

ผักหวาน 21.05 3.92 
ไขมดแดง 19.84 3.74 
 

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาและระยะทางในฤดูฝนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัด
ลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

คร้ัง ป  
ระยะทางเฉลี่ย 

กม  
เห็ด
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ตารางที่ 6.9 จ�านวนครั้งในการเข้าป่าไปเก็บของป่าและระยะทางในฤดูฝน	 ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง

ประมาณ ครั้ง ป และมีระยะทางในการเก็บท่ีใกลเคียงกันเทากับ กิโลเมตร ดานการเก็บผักท่ีพบ
จํานวนครั้งเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดอกขจร ผักสลิด  เฉล่ีย  ครั้ง ป มีระยะทางในการเก็บ กิโลเมตร สวนผัก
อื่น ๆ ไดแก  บุกอีรอก ผักกาน พริกปา พฤกษ ผักตุด ผักอีนูน ผักสาบ ผักพอคาตีเมีย หมากผูหมากเมีย 
ดอกอาว และผักแซว มีจํานวนครั้งในการเก็บตํ่ากวา ครั้ง ป ระยะทางในการเก็บผักเฉล่ียกวา กิโลเมตร 
ประเภทสัตวท่ีพบในฤดูฝนมีจํานวนครั้งในการไปหากบมากท่ีสุดเฉล่ีย ครั้ง ป รองลงมาคืออึ่งอาง ครั้ง ป 
และเขียด ครั้ง ป ระยะทางประมาณ กิโลเมตรในการออกไปหาสัตวเหลานี้ ตารางท่ี 

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บหาของปาและระยะทางในฤดูหนาว ในพื้นท่ีสวนปาแมจาง 
จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูหนาว 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

คร้ัง ป  
ระยะทางเฉลี่ย 

กม  
สมุนไพร
กระรอก
กระแต ไหน
หนู
แมงมัน

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาและระยะทางในฤดูรอนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัด
ลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูรอน จํานวนคร้ังเฉลี่ย 
คร้ัง ป  

ระยะทางเฉลี่ย 
กม  

ผักหวาน
ไขมดแดง

ตารางท่ี  จํานวนครั้งในการเขาปาไปเก็บของปาและระยะทางในฤดูฝนในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัด
ลําปาง 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

(คร้ัง/ป) 
ระยะทางเฉลี่ย 

(กม.) 
เห็ด   

เห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) 8.67 4.75 
เห็ดโคน 13.21 4.97 
เห็ดลม (เห็ดขอน) 7.42 3.54 
เห็ดระโงก 10.25 4.43 
เห็ดตะไค (เห็ดหลม, เห็ดดาน) 7.40 5.50 
เห็ดแพะ (เห็ดดิน) 5.00 7.66 
เห็ดกระดาง (เห็ดบง) 3.00 2.00 
เห็ดถาน (เห็ดถานไฟ) 2.33 6.83 
เห็ดมุม 2.00 3.75 
เห็ดหูหนู 3.00 2.00 
เห็ดน้ําหมาก (เห็ดแดง) 4.00 2.25 
เห็ดหิน 3.50 3.00 

หนอไม   
หนอไร 11.00 3.97 
หนอรวก (หนอฮวก) 15.75 4.67 
หนอซาง 20.00 4.08 
หนอบง 23.60 3.90 
หนออื่นๆ 14.75 4.57 

ผัก   
บุกอีรอก (ผักกาน) 11.71 3.56 
พริกปา 12.00 4.50 
พฤกษ (ผักตุด) 2.60 4.20 
ดอกขจร (ผักสลิด) 14.00 2.50 
ผักอีนูน (ผักสาบ) 6.57 4.35 
ผักพอคาตีเมีย 5.00 6.00 
หมากผูหมากเมีย (ดอกอาว) 2.00 4.00 
ผักแซว 10.00 3.00 

ตารางท่ี 6.9(ตอ) 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

คร้ัง ป  
ระยะทางเฉลี่ย 

กม  
สัตว

อึ่งอาง
เขียด
กบ

 มูลคาของผลผลิตท่ีไดจากสวนปาแมจาง  
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เห็ดเผาะ เห็ดถอบ
เห็ดโคน
เห็ดลม เห็ดขอน
เห็ดระโงก
เห็ดตะไค เห็ดหลม เห็ดดาน
เห็ดแพะ เห็ดดิน
เห็ดกระดาง เห็ดบง
เห็ดถาน เห็ดถานไฟ
เห็ดมุม
เห็ดหูหนู
เห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง
เห็ดหิน

หนอไม
หนอไร
หนอรวก หนอฮวก
หนอซาง
หนอบง
หนออื่นๆ

ผัก
บุกอีรอก ผักกาน
พริกปา
พฤกษ ผักตุด
ดอกขจร ผักสลิด
ผักอีนูน ผักสาบ
ผักพอคาตีเมีย
หมากผูหมากเมีย ดอกอาว
ผักแซว

ตารางท่ี 6.9(ตอ) 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
จํานวนคร้ังเฉลี่ย 

(คร้ัง/ป) 
ระยะทางเฉลี่ย 

(กม.) 
สัตว   

อึ่งอาง 6.00 2.75 
เขียด 4.00 2.00 
กบ 8.00 3.00 

 

 มูลคาของผลผลิตท่ีไดจากสวนปาแมจาง   มูลค่าของผลผลิตที่ได้จากสวนป่าแม่จาง
	 ผลผลิตท่ีได้จากป่าในฤดูหนาวพบสมุนไพรได้ปริมาณ	 10	 กก.	 ราคาเฉล่ีย	 100	 บาท/กก.	
มูลค่าของสมุนไพร	1,000	บาท/ครัวเรือน/ปี	ส่วนแมงมันแม้จะได้ปริมาณน้อยเฉลี่ย	2.75	กก.	แต่
ราคาสูงถึง	750	บาท/กก.	ดังนั้นมูลค่าของแมงมันมีสูงถึง	2,062.50	บาท/ครัวเรือน/ปี	ส่วนกระรอก	
กระแต	มีประมาณเฉลี่ย	2-4	ตัว	ราคาเฉลี่ยอยู่ในช่วง	80-120	บาท/ตัว	และหนูปริมาณเฉลี่ย	7	ตัว	
ราคาเฉลี่ย	60	บาท/ตัว	มูลค่าเฉลี่ยของสัตว์ทั้งสามประเภทนี้ประมาณ	326.00	บาท/ครัวเรือน/ปี	
ดังนั้น	ผลผลิตจากป่าในฤดูหนาวมีมูลค่ารวมเท่ากับ	4,042.50	บาท/ครัวเรือน/ปี	(ตารางที่	6.10)

	 ผลผลิตที่ได้จากสวนป่าในฤดูร้อนพบผักหวานและไข่มดแดง	ผักหวานได้ปริมาณ	11.55	กก.	 
ราคาเฉลีย่	162.5	บาท/กก.	มูลค่าของผักหวาน	1,876.88	บาท/ครัวเรือน/ปี	ส่วนไข่มดแดงได้ปริมาณ
เฉลี่ย	 11.61	 กก.	 ราคา	 144	 บาท/กก.	 มูลค่าของไข่มดแดง	 2,020.14	 บาท/ครัวเรือน/ปี	 ดังนั้น	 
ผลผลิตจากป่าในฤดูร้อนมีมูลค่ารวมเท่ากับ	3,897.02	บาท/ครัวเรือน/ปี	(ตารางที่	6.11)

ตารางที ่6.10 ปริมาณและราคาของผลผลติจากป่าในช่วงฤดหูนาว	ของสวนป่าแม่จาง	จงัหวัดล�าปาง

 ผลผลิตท่ีไดจากปาในฤดูหนาวพบสมุนไพรไดปริมาณ กก ราคาเฉล่ีย บาท กก มูลคาของ
สมุนไพร บาท ครัวเรือน ป สวนแมงมันแมจะไดปริมาณนอยเฉล่ีย กก แตราคาสูงถึง บาท
กก ดังนั้นมูลคาของแมงมันมีสูงถึง บาท ครัวเรือน ป สวนกระรอก กระแต มีประมาณเฉล่ีย 
ตัว ราคาเฉล่ียอยูในชวง บาท ตัว และหนูปริมาณเฉล่ีย ตัว ราคาเฉล่ีย บาท ตัว มูลคาเฉล่ียของ
สัตวท้ังสามประเภทนี้ประมาณ บาท ครัวเรือน ป ดังนั้น ผลผลิตจากปาในฤดูหนาวมีมูลคารวมเทากับ 

บาท ครัวเรือน ป ตารางท่ี 

ตารางท่ี 6.10 ปริมาณและราคาของผลผลิตจากปาในชวงฤดูหนาว ของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ผลผลิตจากปาฤดูหนาว 
ปริมาณเฉลี่ย 

(หนวย) 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/หนวย) 
มูลคา 

(บาท/ครัวเรือน) 
สมุนไพร (กก.) 10.00 100.00 1,000.00 
กระรอก (ตัว) 2.00 120.00 240.00 
กระแต (ไหน) (ตัว) 4.00 80.00 320.00 
หนู (ตัว) 7.00 60.00 420.00 
แมงมัน (กก.) 2.75 750.00 2,062.50 
รวม 4,042.50 

 

 ผลผลิตท่ีไดจากสวนปาในฤดูรอนพบผักหวานและไขมดแดง  ผักหวานไดปริมาณ กก ราคา
เฉล่ีย บาท กก มูลคาของผักหวาน  บาท ครัวเรือน ป สวนไขมดแดงไดปริมาณเฉล่ีย 
กก ราคา บาท กก มูลคาของไขมดแดง บาท ครัวเรือน ป ดังนั้น ผลผลิตจากปาในฤดูรอนมี
มูลคารวมเทากับ  บาท ครัวเรือน ป ตารางท่ี 

ตารางท่ี  ปริมาณและราคาของผลผลิตจากปาในชวงฤดูรอนของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูรอน ปริมาณเฉลี่ย 
กก  

ราคาเฉลี่ย 
บาท กก  

มูลคา 
บาท ครัวเรือน  

ผักหวาน
ไขมดแดง
รวม  

 ผลผลิตท่ีไดจากสวนปาในฤดูฝนพบเห็ดท่ีไดปริมาณมากหาอันดับแรก ไดแก เห็ดลม เห็ดขอน
ปริมาณ กก รองลงมาคือ เห็ดระโงก  ปริมาณ กก เห็ดโคน ปริมาณ กก เห็ดเผาะ ปริมาณ 

กก และเห็ดตะไค กก ซึ่งเห็ดเหลานี้เปนเห็ดท่ีมีราคาในทองตลาดสูง โดยเฉพาะเห็ดโคน 
เห็ดเผาะ และเห็ดระโงก สวนเห็ดอื่นๆ ท่ีเหลือมีปริมาณทีนอยกวา กก แตราคาของเห็ด
ถานและเห็ดน้ําหมากมีราคาสูง อยูในชวง บาท กก สวนราคาเห็ดอื่นๆ ตํ่ากวา บาท กก สวนการ

 กลุมตัวอยางท่ีพบเปนเพศชายรอยละ และเพศหญิงรอยละ ซึ่งมีอายุเฉล่ีย ป สวน
ใหญมีอาชีพหลัก ไดแก การรับจางทํางานในโรงงานไฟฟาแมเมาะรอยละ รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 

และอาชีพอื่นๆ คาขาย แมบาน ซอมรถ บางสวนเปนกลุมผูสูงอายุรอยละ รายไดเฉล่ีย 
บาท ป หัวหนาครัวเรือนเกินกวาครึ่งจบช้ันประถมศึกษารอยละ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
และตอนปลาย คิดเปนรอยละ มีบางสวนท่ีไมไดรับการศึกษา ตารางท่ี แสดงถึงการรับรูขอมูล
ขาวสารของชาวบานไดเปนอยางดี จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย คน ครัวเรือน และเปนแรงงานใน
ภาคการเกษตรเฉล่ีย คน ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานเฉล่ีย  ป ตารางท่ี แสดง
ถึงระยะเวลาท่ีสวนปากอต้ังในป อายุ ป และชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบสวนปาเปนระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสวนปาและชาวบานไดเปนอยางดี 

ตารางท่ี  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนาครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 

เพศ
ชาย 
หญิง 

อายุเฉล่ีย ป
 
ตารางท่ี 6.1(ตอ) 

รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 
อาชีพหลัก

รับจาง ทํางานโรงไฟฟาแมเมาะ
เกษตรกร ทํานา ทําไร ทําสวน
คาขาย
แมบาน
ซอมรถ
ผูสูงอายุ

รายไดเฉล่ีย บาท ป
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ไมไดรับการศึกษา
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	 ผลผลิตที่ได้จากสวนป่าในฤดูฝนพบเห็ดที่ได้ปริมาณมากห้าอันดับแรก	 ได้แก่	 เห็ดลม	 (เห็ด
ขอน)	ปริมาณ	8.25	กก.	รองลงมาคือ	เห็ดระโงก	ปริมาณ	5.75	กก.	เห็ดโคน	ปริมาณ	5.71	กก.	
เห็ดเผาะ	ปริมาณ	5.70	กก.	และ	เห็ดตะไค	4.50	กก.	ซึ่งเห็ดเหล่านี้เป็นเห็ดที่มีราคาในท้องตลาดสูง	
โดยเฉพาะเห็ดโคน	(204.21)	เห็ดเผาะ	(192.50)	และ	เห็ดระโงก	(137.28)	ส่วนเห็ดอื่นๆ	ที่เหลือมี
ปริมาณทน้ีอยกว่า	3	กก.	แต่ราคาของเหด็ถ่านและเหด็น�า้หมากมรีาคาสงู	อยู่ในช่วง	75-78	บาท/กก.	
ส่วนราคาเห็ดอื่นๆ	ต�่ากว่า	55	บาท/กก.	ส่วนการเก็บหน่อไม้ได้ปริมาณมากที่สุดคือหน่อรวก	97.25	
กก.	รองลงมาคือหน่อซาง	52.25	กก.	หน่อบง	42.90	กก.	และหน่อไร่	30.00	กก.	ด้านราคาของหน่อ
ไม้อยู่ในช่วง	16-27	บาท/กก.	ประเภทผัก	พบพริกป่าที่มีปริมาณการเก็บมากที่สุด	15.00	กก.	ส่วน
ผักอื่นๆ	ปริมาณการเก็บน้อยกว่า	6	กก.	แต่ราคาของผักอีนูนมีราคาสูงถึง	61.43	บาท	รองลงมาคือ
ผักแซ่วราคา	50	บาท	ส่วนผักอื่นๆ	ราคาต�่ากว่า	30	บาท	ด้านการออกไปหาอึ่งอ่างพบปริมาณมาก
ที่สุด	20.00	กก.ในบรรดาสัตว์ที่พบในฤดูฝน	มีราคาเฉลี่ย	150.00	บาท/กก.	รองลงมาคือกบปริมาณ	
14.33	กก.	ราคา	126.67	บาท/กก.	และเขียดปริมาณ	2.80	กก.	ราคา	100	บาท/กก.	ดังนั้น	มูลค่า
รวมของผลผลิตจากป่าในฤดูฝนเท่ากับ	16,482.11	บาท/ครัวเรือน/ปี	(ตารางที่	6.12)

ตารางที่ 6.11 ปริมาณและราคาของผลผลิตจากป่าในช่วงฤดูร้อน	ของสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ตารางที่ 6.12 ปริมาณและราคาของผลผลิตจากป่าในช่วงฤดูฝน	ของสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

 ผลผลิตท่ีไดจากปาในฤดูหนาวพบสมุนไพรไดปริมาณ กก ราคาเฉล่ีย บาท กก มูลคาของ
สมุนไพร บาท ครัวเรือน ป สวนแมงมันแมจะไดปริมาณนอยเฉล่ีย กก แตราคาสูงถึง บาท
กก ดังนั้นมูลคาของแมงมันมีสูงถึง บาท ครัวเรือน ป สวนกระรอก กระแต มีประมาณเฉล่ีย 
ตัว ราคาเฉล่ียอยูในชวง บาท ตัว และหนูปริมาณเฉล่ีย ตัว ราคาเฉล่ีย บาท ตัว มูลคาเฉล่ียของ
สัตวท้ังสามประเภทนี้ประมาณ บาท ครัวเรือน ป ดังนั้น ผลผลิตจากปาในฤดูหนาวมีมูลคารวมเทากับ 

บาท ครัวเรือน ป ตารางท่ี 

ตารางท่ี  ปริมาณและราคาของผลผลิตจากปาในชวงฤดูหนาว ของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูหนาว 
ปริมาณเฉลี่ย 

หนวย  
ราคาเฉลี่ย 
บาท หนวย  

มูลคา 
บาท ครัวเรือน  

สมุนไพร กก
กระรอก ตัว
กระแต ไหน ตัว
หนู ตัว
แมงมัน กก
รวม  

 ผลผลิตท่ีไดจากสวนปาในฤดูรอนพบผักหวานและไขมดแดง  ผักหวานไดปริมาณ กก ราคา
เฉล่ีย บาท กก มูลคาของผักหวาน  บาท ครัวเรือน ป สวนไขมดแดงไดปริมาณเฉล่ีย 
กก ราคา บาท กก มูลคาของไขมดแดง บาท ครัวเรือน ป ดังนั้น ผลผลิตจากปาในฤดูรอนมี
มูลคารวมเทากับ  บาท ครัวเรือน ป ตารางท่ี 

ตารางท่ี 6.11 ปริมาณและราคาของผลผลิตจากปาในชวงฤดูรอนของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง 

ผลผลิตจากปาฤดูรอน ปริมาณเฉลี่ย 
(กก.) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลคา 
(บาท/ครัวเรือน) 

ผักหวาน 11.55 162.50 1,876.88 
ไขมดแดง 11.61 174.00 2,020.14 
รวม 3,897.02 

 

 ผลผลิตท่ีไดจากสวนปาในฤดูฝนพบเห็ดท่ีไดปริมาณมากหาอันดับแรก ไดแก เห็ดลม เห็ดขอน
ปริมาณ กก รองลงมาคือ เห็ดระโงก  ปริมาณ กก เห็ดโคน ปริมาณ กก เห็ดเผาะ ปริมาณ 

กก และเห็ดตะไค กก ซึ่งเห็ดเหลานี้เปนเห็ดท่ีมีราคาในทองตลาดสูง โดยเฉพาะเห็ดโคน 
เห็ดเผาะ และเห็ดระโงก สวนเห็ดอื่นๆ ท่ีเหลือมีปริมาณทีนอยกวา กก แตราคาของเห็ด
ถานและเห็ดน้ําหมากมีราคาสูง อยูในชวง บาท กก สวนราคาเห็ดอื่นๆ ตํ่ากวา บาท กก สวนการ

เก็บหนอไมไดปริมาณมากท่ีสุดคือหนอรวก กก รองลงมาคือหนอซาง กก หนอบง กก
และหนอไร กก ดานราคาของหนอไมอยูในชวง บาท กก ประเภทผัก พบพริกปาท่ีมีปริมาณ
การเก็บมากท่ีสุด กก สวนผักอื่นๆ ปริมาณการเก็บนอยกวา กก แตราคาของผักอีนูนมีราคาสูงถึง 

บาท รองลงมาคือผักแซวราคา บาท สวนผักอื่นๆ ราคาตํ่ากวา บาท ดานการออกไปหาอึ่งอาง
พบปริมาณมากท่ีสุด กก ในบรรดาสัตวท่ีพบในฤดูฝน มีราคาเฉล่ีย บาท กก รองลงมาคือกบ
ปริมาณ กก ราคา บาท กก และเขียดปริมาณ กก ราคา บาท กก ดังนั้น มูลคา
รวมของผลผลิตจากปาในฤดูฝนเทากับ บาท ครัวเรือน ป ตารางท่ี 

ตารางท่ี  ปริมาณและราคาของผลผลิตจากปาในชวงฤดูฝนของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
ปริมาณเฉลี่ย 

(กก.) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลคา 
(บาท/ครัวเรือน) 

เห็ด    
เห็ดเผาะ (เห็ดถอบ) 5.70 192.50 1,097.25 
เห็ดโคน 5.71 204.21 1,166.04 
เห็ดลม (เห็ดขอน) 8.25 92.00 759.00 
เห็ดระโงก 5.75 137.28 789.36 
เห็ดตะไค (เห็ดหลม, เห็ดดาน) 4.50 74.00 333.00 
เห็ดแพะ (เห็ดดิน) 2.00 40.00 80.00 
เห็ดกระดาง (เห็ดบง) 2.00 20.00 40.00 

ตารางท่ี 6.12(ตอ) 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
ปริมาณเฉลี่ย 

กก  
ราคาเฉลี่ย 
บาท กก  

มูลคา 
บาท ครัวเรือน  

เห็ดถาน เห็ดถานไฟ
เห็ดมุม
เห็ดหูหนู
เห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง
เห็ดหิน

หนอไม
หนอไร
หนอรวก หนอฮวก
หนอซาง
หนอบง
หนออื่นๆ

ผัก
บุกอีรอก ผักกาน
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เก็บหนอไมไดปริมาณมากท่ีสุดคือหนอรวก กก รองลงมาคือหนอซาง กก หนอบง กก
และหนอไร กก ดานราคาของหนอไมอยูในชวง บาท กก ประเภทผัก พบพริกปาท่ีมีปริมาณ
การเก็บมากท่ีสุด กก สวนผักอื่นๆ ปริมาณการเก็บนอยกวา กก แตราคาของผักอีนูนมีราคาสูงถึง 

บาท รองลงมาคือผักแซวราคา บาท สวนผักอื่นๆ ราคาตํ่ากวา บาท ดานการออกไปหาอึ่งอาง
พบปริมาณมากท่ีสุด กก ในบรรดาสัตวท่ีพบในฤดูฝน มีราคาเฉล่ีย บาท กก รองลงมาคือกบ
ปริมาณ กก ราคา บาท กก และเขียดปริมาณ กก ราคา บาท กก ดังนั้น มูลคา
รวมของผลผลิตจากปาในฤดูฝนเทากับ บาท ครัวเรือน ป ตารางท่ี 

ตารางท่ี  ปริมาณและราคาของผลผลิตจากปาในชวงฤดูฝนของสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
ปริมาณเฉลี่ย 

กก  
ราคาเฉลี่ย 
บาท กก  

มูลคา 
บาท ครัวเรือน  

เห็ด
เห็ดเผาะ เห็ดถอบ
เห็ดโคน
เห็ดลม เห็ดขอน
เห็ดระโงก
เห็ดตะไค เห็ดหลม เห็ดดาน
เห็ดแพะ เห็ดดิน
เห็ดกระดาง เห็ดบง

ตารางท่ี 6.12(ตอ) 
 

ผลผลิตจากปาฤดูฝน 
ปริมาณเฉลี่ย 

(กก.) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

มูลคา 
(บาท/ครัวเรือน) 

เห็ดถาน (เห็ดถานไฟ) 1.40 78.33 109.66 
เห็ดมุม 1.25 55.00 68.75 
เห็ดหูหนู 3.00 20.00 60.00 
เห็ดน้ําหมาก (เห็ดแดง) 4.00 70.00 280.00 
เห็ดหิน 1.25 20.00 25.00 

หนอไม    
หนอไร 30.00 20.25 607.50 
หนอรวก (หนอฮวก) 97.25 16.75 1,628.94 
หนอซาง 52.25 26.97 1,409.18 
หนอบง 42.90 19.33 829.26 
หนออื่นๆ 47.00 18.67 877.49 

ผัก    
บุกอีรอก (ผักกาน) 8.39 26.47 222.08 
พริกปา 15.00 22.50 337.50 
พฤกษ (ผักตุด) 3.80 30.00 114.00 
ดอกขจร (ผักสลิด) 3.00 5.00 15.00 
ผักอีนูน (ผักสาบ) 4.28 61.43 262.92 
ผักพอคาตีเมีย 0.50 10.00 5.00 
หมากผูหมากเมีย (ดอกอาว) 1.00 20.00 20.00 
ผักแซว 5.00 50.00 250.00 

สัตว    
อึ่งอาง 20.00 150.00 3,000.00 
เขียด 2.80 100.00 280.00 
กบ 14.33 126.67 1,815.18 

รวม 16,482.11 
 

สวนท่ี 4 ทัศนคติของชาวบานบริเวณรอบสวนปาท่ีมีตอการทํางานของแมจาง 
ทัศนคติของชาวบานบริเวณรอบสวนปาโดยสวนใหญอยูในเกณฑท่ีสูงตอการทํางานของสวนปาแมจาง 

มีประเด็นหลัก ไดแก การอนุญาตใหเขาไปหาของปาใน พื้นท่ีสวนปา รอยละ รองลงมาคือ วิถีชีวิตและ
ประเพณีของชุมชนทองถ่ินสอดคลองกับหลักการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน  รอยละ และสวนปาแมจาง
มีมาตรการปองกันผลกระทบความเสียหายและความสูญเสียท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนตอชุมชนรอบสวนปา  เชน ไฟ
ปา รวมท้ังสวนปาแมจางมีการจัดทํากิจกรรมรวมกับชุมชนรอบสวนปาและชุมชนรอบสวนปามีการเสนอความ
คิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน รอยละ และ ตามลําดับ สวนประเด็น
อื่นๆ อยูในเกณฑท่ีดีสําหรับทัศนคติในการยอมรับการทํางานของสวนปาแมจางของชาวบานบริเวณรอบสวน
ปาในชวงรอยละ ตารางท่ี 
ตารางท่ี  ทัศนคติของชาวบานบริเวณรอบสวนปาท่ีมีตอการทํางานของ สวนปาแมจาง

รายการ มี ไมมี 
ชุมชนรอบสวนปามีการเสนอความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน

วิถีชีวิตและประเพณีของชุมชนทองถ่ินสอดคลองกับหลักการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน

ชุมชนรอบสวนปามีโอกาสไดรับการจางงานเปนลําดับแรก

ชุมชนรอบสวนปามีโอกาสไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน

สวนปาแมจางมีสวนรวมกับองคกรทองถ่ินในการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานเพื่อแกไขความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สวนปาแมจางมีสวนรวมกับองคกรทองถ่ินในการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานเพื่ออนุรักษ

 กลุมตัวอยางท่ีพบเปนเพศชายรอยละ และเพศหญิงรอยละ ซึ่งมีอายุเฉล่ีย ป สวน
ใหญมีอาชีพหลัก ไดแก การรับจางทํางานในโรงงานไฟฟาแมเมาะรอยละ รองลงมาคือเกษตรกรรอยละ 

และอาชีพอื่นๆ คาขาย แมบาน ซอมรถ บางสวนเปนกลุมผูสูงอายุรอยละ รายไดเฉล่ีย 
บาท ป หัวหนาครัวเรือนเกินกวาครึ่งจบช้ันประถมศึกษารอยละ รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
และตอนปลาย คิดเปนรอยละ มีบางสวนท่ีไมไดรับการศึกษา ตารางท่ี แสดงถึงการรับรูขอมูล
ขาวสารของชาวบานไดเปนอยางดี จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย คน ครัวเรือน และเปนแรงงานใน
ภาคการเกษตรเฉล่ีย คน ครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบานเฉล่ีย  ป ตารางท่ี แสดง
ถึงระยะเวลาท่ีสวนปากอต้ังในป อายุ ป และชาวบานท่ีอาศัยอยูรอบสวนปาเปนระยะเวลาท่ี
ใกลเคียงกัน ทําใหเกิดความผูกพันระหวางสวนปาและชาวบานไดเปนอยางดี 

ตารางท่ี  ขอมูลท่ัวไปของหัวหนาครัวเรือน
รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 

เพศ
ชาย 
หญิง 

อายุเฉล่ีย ป
 
ตารางท่ี 6.1(ตอ) 

รายการ เฉลี่ย รวม รอยละ 
อาชีพหลัก

รับจาง ทํางานโรงไฟฟาแมเมาะ
เกษตรกร ทํานา ทําไร ทําสวน
คาขาย
แมบาน
ซอมรถ
ผูสูงอายุ

รายไดเฉล่ีย บาท ป
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช
ปวส
ปริญญาตรี
ไมไดรับการศึกษา



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

187

 ส่วนที่ 4 ทัศนคติของชาวบ้านบริเวณรอบสวนป่าที่มีต่อการท�างานของแม่จาง
	 ทศันคตขิองชาวบ้านบรเิวณรอบสวนป่าโดยส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ทีส่งูต่อการท�างานของสวน
ป่าแม่จาง	มีประเด็นหลัก	ได้แก่	การอนุญาตให้เข้าไปหาของป่าในพื้นที่สวนป่า	ร้อยละ	96	รองลง
มาคอืวิถชีวิีตและประเพณขีองชมุชนท้องถิน่สอดคล้องกับหลักการจดัการสวนป่าอย่างย่ังยืน	ร้อยละ	
85.30	และสวนป่าแม่จางมีมาตรการป้องกันผลกระทบความเสียหายและความสูญเสียที่มีโอกาสจะ
เกิดขึ้นต่อชุมชนรอบสวนป่า	เช่น	ไฟป่า	รวมทั้งสวนป่าแม่จางมีการจัดท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบ
สวนป่าและชมุชนรอบสวนป่ามีการเสนอความคดิเห็นต่อการพฒันาการจัดการส่วนป่าอย่างยัง่ยนื	ร้อย
ละ	64.40	,58.90	และ	57.80	ตามล�าดับ	ส่วนประเด็นอื่นๆ	อยู่ในเกณฑ์ที่ดีส�าหรับทัศนคติในการ
ยอมรับการท�างานของสวนป่าแม่จางของชาวบ้านบริเวณรอบสวนป่าในช่วงร้อยละ	50-56	(ตารางที่	
6.13)

ตารางที่ 6.13 ทัศนคติของชาวบ้านบริเวณรอบสวนป่าที่มีต่อการท�างานของ	สวนป่าแม่จาง

พริกปา
พฤกษ ผักตุด
ดอกขจร ผักสลิด
ผักอีนูน ผักสาบ
ผักพอคาตีเมีย
หมากผูหมากเมีย ดอกอาว
ผักแซว

สัตว
อึ่งอาง
เขียด
กบ

รวม  

สวนท่ี 4 ทัศนคติของชาวบานบริเวณรอบสวนปาท่ีมีตอการทํางานของแมจาง 
ทัศนคติของชาวบานบริเวณรอบสวนปาโดยสวนใหญอยูในเกณฑท่ีสูงตอการทํางานของสวนปาแมจาง 

มีประเด็นหลัก ไดแก การอนุญาตใหเขาไปหาของปาใน พื้นท่ีสวนปา รอยละ รองลงมาคือ วิถีชีวิตและ
ประเพณีของชุมชนทองถ่ินสอดคลองกับหลักการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน  รอยละ และสวนปาแมจาง
มีมาตรการปองกันผลกระทบความเสียหายและความสูญเสียท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนตอชุมชนรอบสวนปา  เชน ไฟ
ปา รวมท้ังสวนปาแมจางมีการจัดทํากิจกรรมรวมกับชุมชนรอบสวนปาและชุมชนรอบสวนปามีการเสนอความ
คิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน รอยละ และ ตามลําดับ สวนประเด็น
อื่นๆ อยูในเกณฑท่ีดีสําหรับทัศนคติในการยอมรับการทํางานของสวนปาแมจางของชาวบานบริเวณรอบสวน
ปาในชวงรอยละ ตารางท่ี 
ตารางท่ี  ทัศนคติของชาวบานบริเวณรอบสวนปาท่ีมีตอการทํางานของ สวนปาแมจาง
 
 

รายการ มี ไมมี 
1. ชุมชนรอบสวนปามีการเสนอความคิดเห็นตอการพัฒนาการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน 52 

(57.80) 
38 

(42.20) 
2. วิถีชีวิตและประเพณีของชุมชนทองถ่ินสอดคลองกับหลักการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน 79 

(87.80) 
11 

(12.20) 
3. ชุมชนรอบสวนปามีโอกาสไดรับการจางงานเปนลําดับแรก 51 

(56.70) 
39 

(43.30) 
4. ชุมชนรอบสวนปามีโอกาสไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการสวนปาอยางยั่งยืน 50 

(55.60) 
40 

(44.40) 
5. สวนปาแมจางมีสวนรวมกับองคกรทองถ่ินในการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานเพื่อแกไขความ
ยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

44 
(48.90) 

46 
(51.10) 

6. สวนปาแมจางมีสวนรวมกับองคกรทองถ่ินในการสนับสนุนปจจัยพื้นฐานเพื่ออนุรักษ 45 45 
ส่ิงเเวดลอม (50.00) (50.00) 
7. สวนปาแมจางมีมาตรการปองกันผลกระทบความเสียหายและความสูญเสียท่ีมีโอกาสจะ
เกิดข้ึนตอชุมชนรอบสวนปา 

58 
(64.40) 

32 
(35.60) 

8. สวนปาแมจางมีการติดตอส่ือสารรับฟงขอมูลกับชุมชนรอบสวนปาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 43 
(47.80) 

47 
(52.20) 

9. สวนปาแมจางมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนรอบสวนปา 53 
(58.90) 

37 
(41.10) 

10. สวนปาแมจางมีการอนุญาตใหเขาไปหาของปาในสวนปาของสวนปา 87 
(96.70) 

3 
(3.30) 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ 

 

สวนท่ี 5 การประเมินมูลคาของปาท่ีไดจากสวนปาแมจาง 
 การประเมินมูลคาของปา ในแตละฤดู ของสวนปาแมจาง จากการสํารวจพบฤดูฝนใหมูลคามากท่ีสุด 

 บาท ครัวเรือน สวนฤดูหนาวและฤดูรอนมีมูลคาใกลเคียงกัน และ  บาท
ครัวเรือน ตามลําดับ เมื่อคํานวณมูลคาท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนตลอดปเทากับ  บาท
ครัวเรือน ซึ่งมูลคาท่ีเกิดข้ึนนี้เปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด เนื่องจากวาชาวบานเขาไปหาของปาตามฤดูกาลเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญประมาณรอยละ  ดังนั้น จึงคํานวณมูลคาออกเปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด จะ
ทําใหไดขอมูลตรงกับสภาพวิถีชีวิตของชาวบานรอบๆ สวนปาแมจางไดเหมาะสม

ตารางท่ี มูลคาของปาในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ท่ีไมเปนเงินสดในแตละฤดู

มูลคาของปาในแตละฤดู มูลคาเฉลี่ย 
บาท ครัวเรือน  

ฤดูหนาว 
ฤดูรอน 
ฤดูฝน
รวมตลอดท้ังป

มูลคารวมท้ังหมด ของผลผลิตท่ีไดจากปา ท่ีชาวบานรอบสวนปาใน ตําบลสบปาด 
ครัวเรือน และ ตําบลนาสัก ครัวเรือน อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ไดเขาไปใชประโยชนในการหา
อาหาร ท้ังท่ีเปนพืชอาหารและสัตวอาหารในสวนปาตลอดปซึ่งเปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด เนื่องจากชาวบาน
นํามาบริโภคในครัวเรือนประมาณ  บาท ป ตารางท่ี เมื่อคํานวณมูลคาตอสวนปาท้ังหมดท่ี
มีพื้นท่ีตามรังวัดดวยระบบ ป ท่ีมีพื้นท่ีสวนปาท้ังหมด ไร ทําใหทราบวามูลคาท่ีไมเปนเงิน
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ส่ิงเเวดลอม
สวนปาแมจางมีมาตรการปองกันผลกระทบความเสียหายและความสูญเสียท่ีมีโอกาสจะ

เกิดข้ึนตอชุมชนรอบสวนปา
สวนปาแมจางมีการติดตอส่ือสารรับฟงขอมูลกับชุมชนรอบสวนปาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

สวนปาแมจางมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนรอบสวนปา

สวนปาแมจางมีการอนุญาตใหเขาไปหาของปาในสวนปาของสวนปา

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ

สวนท่ี 5 การประเมินมูลคาของปาท่ีไดจากสวนปาแมจาง 
 การประเมินมูลคาของปา ในแตละฤดู ของสวนปาแมจาง จากการสํารวจพบฤดูฝนใหมูลคามากท่ีสุด 

 บาท ครัวเรือน สวนฤดูหนาวและฤดูรอนมีมูลคาใกลเคียงกัน และ  บาท
ครัวเรือน ตามลําดับ เมื่อคํานวณมูลคาท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนตลอดปเทากับ  บาท
ครัวเรือน ซึ่งมูลคาท่ีเกิดข้ึนนี้เปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด เนื่องจากวาชาวบานเขาไปหาของปาตามฤดูกาลเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญประมาณรอยละ  ดังนั้น จึงคํานวณมูลคาออกเปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด จะ
ทําใหไดขอมูลตรงกับสภาพวิถีชีวิตของชาวบานรอบๆ สวนปาแมจางไดเหมาะสม

ตารางท่ี มูลคาของปาในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ท่ีไมเปนเงินสดในแตละฤดู
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มูลคารวมท้ังหมด ของผลผลิตท่ีไดจากปา ท่ีชาวบานรอบสวนปาใน ตําบลสบปาด 
ครัวเรือน และ ตําบลนาสัก ครัวเรือน อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ไดเขาไปใชประโยชนในการหา
อาหาร ท้ังท่ีเปนพืชอาหารและสัตวอาหารในสวนปาตลอดปซึ่งเปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด เนื่องจากชาวบาน
นํามาบริโภคในครัวเรือนประมาณ  บาท ป ตารางท่ี เมื่อคํานวณมูลคาตอสวนปาท้ังหมดท่ี
มีพื้นท่ีตามรังวัดดวยระบบ ป ท่ีมีพื้นท่ีสวนปาท้ังหมด ไร ทําใหทราบวามูลคาท่ีไมเปนเงิน

ส่ิงเเวดลอม
สวนปาแมจางมีมาตรการปองกันผลกระทบความเสียหายและความสูญเสียท่ีมีโอกาสจะ

เกิดข้ึนตอชุมชนรอบสวนปา
สวนปาแมจางมีการติดตอส่ือสารรับฟงขอมูลกับชุมชนรอบสวนปาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

สวนปาแมจางมีการทํากิจกรรมรวมกับชุมชนรอบสวนปา

สวนปาแมจางมีการอนุญาตใหเขาไปหาของปาในสวนปาของสวนปา

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือคารอยละ

สวนท่ี 5 การประเมินมูลคาของปาท่ีไดจากสวนปาแมจาง 
 การประเมินมูลคาของปา ในแตละฤดู ของสวนปาแมจาง จากการสํารวจพบฤดูฝนใหมูลคามากท่ีสุด 

 บาท ครัวเรือน สวนฤดูหนาวและฤดูรอนมีมูลคาใกลเคียงกัน และ  บาท
ครัวเรือน ตามลําดับ เมื่อคํานวณมูลคาท่ีเกิดข้ึนจากการใชประโยชนตลอดปเทากับ  บาท
ครัวเรือน ซึ่งมูลคาท่ีเกิดข้ึนนี้เปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด เนื่องจากวาชาวบานเขาไปหาของปาตามฤดูกาลเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญประมาณรอยละ  ดังนั้น จึงคํานวณมูลคาออกเปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด จะ
ทําใหไดขอมูลตรงกับสภาพวิถีชีวิตของชาวบานรอบๆ สวนปาแมจางไดเหมาะสม

ตารางท่ี มูลคาของปาในพื้นท่ีสวนปาแมจาง ท่ีไมเปนเงินสดในแตละฤดู

มูลคาของปาในแตละฤดู มูลคาเฉลี่ย 
(บาท/ครัวเรือน) 
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รวมตลอดท้ังป 24,421.63 

มูลคารวมท้ังหมด ของผลผลิตท่ีไดจากปา ท่ีชาวบานรอบสวนปาใน ตําบลสบปาด 
ครัวเรือน และ ตําบลนาสัก ครัวเรือน อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ไดเขาไปใชประโยชนในการหา
อาหาร ท้ังท่ีเปนพืชอาหารและสัตวอาหารในสวนปาตลอดปซึ่งเปนมูลคาท่ีไมเปนเงินสด เนื่องจากชาวบาน
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 ส่วนที่ 5 การประเมินมูลค่าของป่าที่ได้จากสวนป่าแม่จาง
	 การประเมินมูลค่าของป่าในแต่ละฤดูของสวนป่าแม่จาง	 จากการส�ารวจพบฤดูฝนให้มูลค่า
มากที่สุด	16,482.11	บาท/ครัวเรือน	ส่วนฤดูหนาวและฤดูร้อนมีมูลค่าใกล้เคียงกัน	4,042.50	และ	
3,897.02	บาท/ครัวเรือน	ตามล�าดับ	เมื่อค�านวณมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ตลอดปีเท่ากับ	
24,421.63	บาท/ครัวเรือน	ซึ่งมูลค่าที่เกิดขึ้นนี้เป็นมูลค่าที่ไม่เป็นเงินสด	เนื่องจากว่าชาวบ้านเข้าไป
หาของป่าตามฤดูกาลเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	 98	 ดังน้ัน	 จึงค�านวณ
มูลค่าออกเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นเงินสด	 จะท�าให้ได้ข้อมูลตรงกับสภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ	 สวน
ป่าแม่จางได้เหมาะสม

ตารางที่ 6.15	มูลค่าของป่าที่ไม่เป็นเงินสดทั้งที่เป็นพืชอาหารและสัตว์อาหารในสวนป่าแม่จาง

	 มูลค่ารวมทั้งหมดของผลผลิตที่ได้จากป่า	 (NTFPs)	ที่ชาวบ้านรอบสวนป่าใน	ต�าบลสบป้าด	
(1,404	ครัวเรือน)		และ	ต�าบลนาสัก	(1,286	ครัวเรือน)	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	ได้เข้าไปใช้
ประโยชน์ในการหาอาหาร	ท้ังท่ีเป็นพืชอาหารและสตัว์อาหารในสวนป่าตลอดปีซึง่เป็นมูลค่าท่ีไม่เป็น
เงนิสด	เน่ืองจากชาวบ้านน�ามาบริโภคในครัวเรือนประมาณ	65,694,184	บาท/ปี	(ตารางที	่6.15)	เมือ่
ค�านวณมูลค่าต่อสวนป่าทั้งหมดที่มีพื้นที่ตามรังวัดด้วยระบบ	GPS	ปี	2548	ที่มีพื้นที่สวนป่าทั้งหมด	
19,350	ไร่	ท�าให้ทราบว่ามูลค่าท่ีไม่เป็นเงนิสดท่ีเกิดจากสวนป่าของผลผลิตจากป่า	(NTFPs)	ประมาณ	
3,394	บาท/ไร่	ที่สวนป่าได้อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าในสวนป่าได้	(ตารางที่	6.16)	

ตารางที ่6.16	มูลค่าของป่าท่ีไม่เป็นเงินสดเฉล่ียต่อพืน้ท่ีท้ังหมด	ในพืน้ท่ีสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง

ตารางที่ 6.14 มูลค่าของป่าในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	ที่ไม่เป็นเงินสดในแต่ละฤดู

สดท่ีเกิดจากสวนปาของผลผลิตจากปา ประมาณ บาท ไร ท่ีสวนปาไดอนุญาตใหชาวบานเขา
ไปหาของปาในสวนปาได ตารางท่ี 
ตารางท่ี  มูลคาของปาท่ีไมเปนเงินสดท้ังท่ีเปนพืชอาหารและสัตวอาหารในสวนปาแมจาง
 

 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
(ครัวเรือน) 

มูลคาเฉลี่ย 
(บาท/ครัวเรือน/ป) 

มูลคารวมท้ังหมดของปา 
(บาท) 

2,690 24,421.63 65,694,184.70 
 

หมายเหตุ : พื้นท่ีศึกษาครอบคลุม ตําบลสบปาด (1,404 ครัวเรือน) และ ตําบลนาสัก (1,286 ครัวเรือน) 

อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

ตารางท่ี  มูลคาของปาท่ีไมเปนเงินสดเฉล่ียตอพื้นท่ีท้ังหมดในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง

พื้นท่ีท้ังหมด  
ไร  

มูลคารวมท้ังหมดของปา 
บาท ป  

มูลคาเฉลี่ย 
บาท ไร ป  

 
สรุป 
 จาก การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ สวนปาแมจาง พบวา ชาวบาน 
ในตําบลสบปาด และตําบลนาสัก มีการเขาไปเก็บผลผลิตในพื้นท่ีสวนปาในชวงฤดูฝนเปนสวนใหญ เนื่องจาก
ในฤดูฝนมีผลผลิตจากปาจํานวนมาก รองลงมาคือชวงฤดูรอน  และพบเพียงสวนนอยท่ีเขาไปเก็บผลลิตจาก
สวนปาในชวงฤดูหนาว โดยในชวงฤดูฝนมีการเก็บผลผลิตเปนเปนประเภทหลักๆ ไดแก ประเภทเห็ด เชน เห็ด
ระโงก เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดถอบ และ เห็ดลม เห็ดขอน เปนตน  ประเภทหนอไม ไดแก หนอรวก หนอฮ
วก หนอไร  หนอซาง และ หนอบง เปนตน ประเภทผัก ไดแก บุกอีรอก ผักกาน พริกปา พฤกษ ผักตุด
ดอกขจร ผักสลิด และ ผักอีนูน ผักสาบ เปนตน และประเภทสัตว ไดแก อึ่งอาง กบ และ เขียด เปนตน สวน
ในชวงฤดูรอน พบเพียง ชนิดไดแก ผักหวาน และไขมดแดง  และในชวงฤดูหนาว พบเพียงปริมาณเล็กนอย 
ไดแก แมงมัน กระรอก กระแต ไหน หนู และสมุนไพร ซึ่งสอดคลองกับงานของศุภวัฒน ท่ีศึกษา
โครงสรางปา การจัดการและการใชประโยชนจากปา พบวาปาชุมชนบานศรีบุญเรือง จังหวัดนาน พบเห็ด พืช
อาหาร พืชสมุนไพร สัตวปา และแมลง ซึ่งพื้นท่ีปาชุมชนในภาคเหนือมีงานของยงยุทธ ท่ีสอดคลองกัน
ในการศึกษาปาชุมชนบานใหมจัดสรร จังหวัดแพร ท่ีพบความหลากหลายของชนิดพืชและสัตวมากข้ึน พบผัก
ปา ไมไผ ผลไมปา ไขมด ฟน สมุนไพร หนอไม และสัตวปา วัตถุประสงคในการเก็บหาสวนใหญเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน มีแตกตางในพื้นท่ีลุมน้ําปงเขตอําเภอเชียงดาวในการศึกษาของปองพล ท่ีพบการหา
หนอไมปามากท่ีสุดเฉล่ียไดผลผลิต กก ป สวนพืชอื่นๆ พบเพียงเล็กนอยในพื้นท่ี

จากการวิเคราะห ขอมูลพบวา มูลคาผลผลิตจากสวนปาแมจางตลอดท้ังปมีมูลคารวมท้ังส้ินเทากับ 
บาท ครัวเรือน ป มูลคารวมท้ังหมดของผลผลิตท่ีไดจากปา ท่ีชาวบานรอบสวนปาไดเขา

สดท่ีเกิดจากสวนปาของผลผลิตจากปา ประมาณ บาท ไร ท่ีสวนปาไดอนุญาตใหชาวบานเขา
ไปหาของปาในสวนปาได ตารางท่ี 
ตารางท่ี  มูลคาของปาท่ีไมเปนเงินสดท้ังท่ีเปนพืชอาหารและสัตวอาหารในสวนปาแมจาง

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
ครัวเรือน  

มูลคาเฉลี่ย 
บาท ครัวเรือน ป  

มูลคารวมท้ังหมดของปา 
บาท  

หมายเหตุ พื้นท่ีศึกษาครอบคลุม ตําบลสบปาด ครัวเรือน และ ตําบลนาสัก ครัวเรือน
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ตารางท่ี  มูลคาของปาท่ีไมเปนเงินสดเฉล่ียตอพื้นท่ีท้ังหมดในพื้นท่ีสวนปาแมจาง จังหวัดลําปาง
 

พื้นท่ีท้ังหมด  
(ไร) 

มูลคารวมท้ังหมดของปา 
(บาท/ป) 

มูลคาเฉลี่ย 
(บาท/ไร/ป) 

19,350 65,694,184 3,394 
 
สรุป 
 จาก การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ สวนปาแมจาง พบวา ชาวบาน 
ในตําบลสบปาด และตําบลนาสัก มีการเขาไปเก็บผลผลิตในพื้นท่ีสวนปาในชวงฤดูฝนเปนสวนใหญ เนื่องจาก
ในฤดูฝนมีผลผลิตจากปาจํานวนมาก รองลงมาคือชวงฤดูรอน  และพบเพียงสวนนอยท่ีเขาไปเก็บผลลิตจาก
สวนปาในชวงฤดูหนาว โดยในชวงฤดูฝนมีการเก็บผลผลิตเปนเปนประเภทหลักๆ ไดแก ประเภทเห็ด เชน เห็ด
ระโงก เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดถอบ และ เห็ดลม เห็ดขอน เปนตน  ประเภทหนอไม ไดแก หนอรวก หนอฮ
วก หนอไร  หนอซาง และ หนอบง เปนตน ประเภทผัก ไดแก บุกอีรอก ผักกาน พริกปา พฤกษ ผักตุด
ดอกขจร ผักสลิด และ ผักอีนูน ผักสาบ เปนตน และประเภทสัตว ไดแก อึ่งอาง กบ และ เขียด เปนตน สวน
ในชวงฤดูรอน พบเพียง ชนิดไดแก ผักหวาน และไขมดแดง  และในชวงฤดูหนาว พบเพียงปริมาณเล็กนอย 
ไดแก แมงมัน กระรอก กระแต ไหน หนู และสมุนไพร ซึ่งสอดคลองกับงานของศุภวัฒน ท่ีศึกษา
โครงสรางปา การจัดการและการใชประโยชนจากปา พบวาปาชุมชนบานศรีบุญเรือง จังหวัดนาน พบเห็ด พืช
อาหาร พืชสมุนไพร สัตวปา และแมลง ซึ่งพื้นท่ีปาชุมชนในภาคเหนือมีงานของยงยุทธ ท่ีสอดคลองกัน
ในการศึกษาปาชุมชนบานใหมจัดสรร จังหวัดแพร ท่ีพบความหลากหลายของชนิดพืชและสัตวมากข้ึน พบผัก
ปา ไมไผ ผลไมปา ไขมด ฟน สมุนไพร หนอไม และสัตวปา วัตถุประสงคในการเก็บหาสวนใหญเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน มีแตกตางในพื้นท่ีลุมน้ําปงเขตอําเภอเชียงดาวในการศึกษาของปองพล ท่ีพบการหา
หนอไมปามากท่ีสุดเฉล่ียไดผลผลิต กก ป สวนพืชอื่นๆ พบเพียงเล็กนอยในพื้นท่ี

จากการวิเคราะห ขอมูลพบวา มูลคาผลผลิตจากสวนปาแมจางตลอดท้ังปมีมูลคารวมท้ังส้ินเทากับ 
บาท ครัวเรือน ป มูลคารวมท้ังหมดของผลผลิตท่ีไดจากปา ท่ีชาวบานรอบสวนปาไดเขา



โครงการส�ารวจและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง รายงานฉบับสมบูรณ์

189

สรุป
	 จากการประเมนิมลูค่าทางเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่จางพบว่า	ชาว
บ้าน		ในต�าบลสบป้าด	และต�าบลนาสัก	มีการเข้าไปเก็บผลผลิตในพื้นที่สวนป่าในช่วงฤดูฝนเป็นส่วน
ใหญ่	เน่ืองจากในฤดฝูนมีผลผลติจากป่าจ�านวนมาก	รองลงมาคอืช่วงฤดรู้อน		และพบเพยีงส่วนน้อยท่ี
เข้าไปเกบ็ผลลิตจากสวนป่าในช่วงฤดูหนาว	โดยในช่วงฤดูฝนมกีารเก็บผลผลิตเป็นเป็นประเภทหลักๆ	
ได้แก่	ประเภทเห็ด	เช่น	เห็ดระโงก	เห็ดโคน	เห็ดเผาะ	(เห็ดถอบ)	และ	เห็ดลม	(เห็ดขอน)	เป็นต้น		
ประเภทหน่อไม้	ได้แก่	หน่อรวก			(หน่อฮวก)	หน่อไร่		หน่อซาง	และ	หน่อบง	เป็นต้น	ประเภทผัก	
ได้แก่	บุกอีรอก(ผักก้าน)	พริกป่า	พฤกษ์	(ผักตุ๊ด)	ดอกขจร	(ผักสลิด)	และ	ผักอีนูน(ผักสาบ)	เป็นต้น	
และประเภทสัตว์	ได้แก่	อึ่งอ่าง	กบ	และ	เขียด	เป็นต้น	ส่วนในช่วงฤดูร้อน	พบเพียง	2	ชนิดได้แก่	ผัก
หวาน	และไข่มดแดง		และในช่วงฤดูหนาว	พบเพียงปริมาณเล็กน้อย	ได้แก่	แมงมัน	กระรอก	กระแต	
(ไหน่)	หน	ูและสมุนไพร	ซ่ึงสอดคล้องกับงานของศภุวฒัน์	(2553)	ทีศ่กึษาโครงสร้างป่า	การจดัการและ
การใช้ประโยชน์จากป่า	พบว่าป่าชุมชนบ้านศรีบุญเรือง	จังหวัดน่าน	พบเห็ด	พืชอาหาร	พืชสมุนไพร	
สัตว์ป่า	และแมลง	ซ่ึงพ้ืนทีป่่าชมุชนในภาคเหนือมีงานของยงยทุธ	(2553)	ทีส่อดคล้องกนัในการศกึษา
ป่าชุมชนบ้านใหม่จัดสรร	จังหวัดแพร่	ที่พบความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์มากขึ้น	พบผักป่า	
ไม้ไผ่	ผลไม้ป่า	ไข่มด	ฟืน	สมุนไพร	หน่อไม้	และสัตว์ป่า	วัตถุประสงค์ในการเก็บหาส่วนใหญ่เพื่อการ
บรโิภคในครวัเรอืน	มแีตกต่างในพ้ืนท่ีลุ่มน�า้ปิงเขตอ�าเภอเชยีงดาวในการศึกษาของปองพล	(2552)	ท่ี
พบการหาหน่อไม้ป่ามากทีสุ่ดเฉล่ียได้ผลผลิต	9,793.84	กก./ปี	ส่วนพชือืน่ๆ	พบเพยีงเล็กน้อยในพืน้ที ่
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 มูลค่าผลผลิตจากสวนป่าแม่จางตลอดทั้งปีมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
เท่ากับ	24,421.63	บาท/ครัวเรือน/ปี	มูลค่ารวมทั้งหมดของผลผลิตที่ได้จากป่า	(NTFPs)	ที่ชาวบ้าน
รอบสวนป่าได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในการหาอาหาร	ทัง้ทีเ่ป็นพชือาหารและสตัว์อาหารในสวนป่าตลอด
ปีซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่เป็นเงินสด	 เนื่องจากชาวบ้านน�ามาบริโภคในครัวเรือนประมาณ	 65,694,184	
บาท/ปี	เมือ่ค�านวณมลูค่าต่อสวนป่าท้ังหมด	ท�าให้ทราบว่ามลูค่าท่ีไม่เป็นเงินสดท่ีเกิดจากสวนป่าของ
ผลผลติจากป่า	(NTFPs)	ประมาณ	3,394	บาท/ไร่	มูลค่ารวมของผลผลติท่ีได้จากป่าในช่วงฤดูฝนมีค่า
เท่ากับ	16,482.11	บาท/ครัวเรือน/ปี		ในส่วนผลผลิตจากป่าในช่วงฤดูร้อนพบเพียงผักหวานและไข่
มดแดง	มลูค่ารวมของผลผลิตทีไ่ด้จากป่าในช่วงฤดูร้อนมค่ีาเท่ากับ	3,897.02	บาท/ครัวเรือน/ปี	และ
ในส่วนของฤดูหนาวพบผลผลิตจากป่า	ได้แก่	สมุนไพร	แมงมัน	กระรอก	กระแต	และหนู	มูลค่ารวม
ของผลผลิตที่ได้จากป่าในช่วงฤดูหนาวมีค่าเท่ากับ	4,042.50	บาท/ครัวเรือน/ปี		ดังนั้นในช่วงฤดูฝน
ผลผลิตที่ได้จากป่าพบประเภทเห็ด	ได้แก่	เห็ดลม	(เห็ดขอน)	เห็ดระโงก	เห็ดโคน	เห็ดเผาะ	และ	เห็ด
ตะไค	ซึง่เห็ดเหล่านีเ้ป็นเห็ดทีม่รีาคาสูงในท้องตลาด	โดยเฉพาะเห็ดโคน	เห็ดเผาะ	และเห็ดระโงก	ส่วน
เห็ดอืน่ๆ	ท่ีเหลือมปีริมาณท่ีน้อย	และมรีาคาท่ีไม่สูงมากนัก	ส่วนการเกบ็ของป่าประเภทหน่อไม้ได้แก่	
หน่อรวก	หน่อซาง	หน่อบง	และ	หน่อไร่	ประเภทผักได้แก่	บุกอีรอก	(ผักก้าน)	พริกป่า	พฤกษ์	(ผัก
ตุ๊ด)	ดอกขจร	(ผักสลิด)	ผักอีนูน	(ผักสาบ)	เป็นต้น	ส่วนการออกไปหาของป่าประเภทสัตว์	พบได้แก่	
อึ่งอ่าง	กบ	และเขียด		อย่างไรก็ตามระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน	ภราดร	(2548)	ที่อยู่
บนพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร	เป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ	
ในการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไปพร้อมกับการอนุรักษ์พ้ืนทีป่่าให้คงอยู	่และการอนุรักษ์
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ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า	 (สวาท,	 2545)	 เพราะมูลค่าผลประโยชน์จาก
ป่าที่ชุมชนได้รับ	เป็นแรงจูงใจที่จะช่วยให้ชาวบ้านร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าได้	ดังนั้น	การอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนรอบสวนป่า	 ควรมีการตระหนักผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและการท�างานของ
สวนป่า	 ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนการเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันประสบผลส�าเร็จและเหมาะสมกับ
แต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน

ภาพท่ี 6.4 การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างในเขตชุมชนหมู่ท่ี	1	หมู่ท่ี	2	และ	หมู่ท่ี	3	ต�าบลสบป้าด		อ�าเภอ
แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

ภาพที่ 6.2 การเก็บข้อมูลภาพรวมของผลผลิตที่ได้จากป่าในพื้นที่สวนป่า

ภาพที่ 6.3 การส�ารวจตลาดชุมชน	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง
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บทที่ 7
การออกแบบและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่จาง จังหวัดล�าปาง
	 ในการออกแบบเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	
จังหวดัล�าปาง	ได้จัดท�าแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี	(Spatial	data)	และฐานข้อมูลเชิงบรรยาย	(Attribute	
data)	โดยพิจาณาข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจ	ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงต�าแหน่งของจุดส�ารวจหรือ
ตวัแทนของพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการส�ารวจ	และข้อมูลจากการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพท้ังด้านพืช	
สัตว์ป่า	แมลง	และเห็ดราขนาดใหญ่	เป็นต้น	จากการจัดเก็บข้อมูลในการส�ารวจทั้งหมด	สามารถน�า
เสนอข้อมลูเชงิต�าแหน่งของพืน้ทีใ่ห้อยูใ่นรปูแบบของจดุส�ารวจหรอืแต่ละพืน้ทีส่�ารวจ	และข้อมลูเชงิ
บรรยายของพ้ืนท่ีส�ารวจได้จัดท�าในรปูแบบของตารางฐานข้อมูล	excel	ท่ัวไป	ท�าให้สามารถน�าข้อมูล
ที่ได้มาท�าการออกแบบฐานข้อมูลต่อไป	ซึ่งสามารถด�าเนินการได้ดังนี้	

7.1 การจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
	 ในรปูแบบการจดัท�าระบบฐานข้อมลูในครัง้น้ี	ได้ตระหนักถึงการเข้าถึงของผูใ้ช้งาน	ให้สะดวก
และเข้าใจง่ายในการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่จ�านวนมากที่ได้จากการส�ารวจในแต่ละจุดในพื้นที่สวนป่า
แม่จาง	 คณะผู้วิจัยจึงได้ด�าเนินการจัดสร้างฐานข้อมูลเป็นเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายที่สามารถเชื่อม
โยงในรูปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS	 database)	 โดยได้จัดท�าฐานข้อมูลผ่าน
โปรแกรมระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์	Arc	GIS	และฟรีโปรแกรมจากกลูเกิล้เอร์ิธ	(Google	Earth)	โดย
ก�าหนดลักษณะขอบเขตของระบบฐานข้อมลู	และระบุลกัษณะโครงสร้างของข้อมลูทีต้่องการจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูล	ส่วนฐานข้อมูลที่เป็นตารางข้อมูลเชิงพื้นที่	และตารางข้อมูลเชิงบรรยายซึ่งประกอบ
ไปด้วยตารางข้อมูลของทรัพยากรด้านพรรณพืช	สัตว์ป่า	แมลง	และเห็ดราขนาดใหญ่	ท�าการบันทึก
และจดัเกบ็ลงในโปรแกรม	Microsoft	Access	2007	(ผู้ใช้งานต้องมีชุดโปรแกรม	Microsoft	Ofice)	
	 ดังนัน้	หลังจากน�าเข้าฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเรยีบร้อยแล้ว	สามารถเรยีก
ดูฐานข้อมูลที่น�าเข้าได้โดยตรง	ซึ่งน�าเสนอฐานข้อมูลเชิงตารางในโปรแกรม	Microsoft	Access	ใน
การแสดงผลจากฐานข้อมูล	Microsoft	Access	สามารถเปิดตารางของพรรณพืช	สัตว์ป่า	แมลง	และ
เห็ดราขนาดใหญ่	ที่อยู่ในไฟล์	(ภาพที่	7.1)	เพื่อเรียกดูรายการหรือตารางที่ได้น�าเข้าออกมาแสดงได้
โดยตรง	ส่วนข้อมูลเชิงพื้นที่	ได้น�าเสนอผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 7.1	 การเข้าสู่ฐานข้อมูลแสดงผลในระบบฐานข้อมูล	 ซึ่งจัดเก็บและประมวลผลในโปรแกรม	
Microsoft	Access	

7.2 การน�าเสนอฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
	 ในรูปแบบการน�าเสนอฐานข้อมูล	จากฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ด้านพืช	
สัตว์ป่า	 แมลง	 และเห็ดราขนาดใหญ่	 ที่ได้อธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบฐาน
ข้อมูล	ดังรายละเอียดข้างต้น	หลังจากน�าเข้าข้อมูลแล้ว	จากระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิง
บรรยายสามารถเรียกดูฐานข้อมูลที่น�าเข้าได้	 ซึ่งน�ามาแสดงผลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ได้สองวิธีคือ	ผ่านโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์	ArcGIS	และผ่านโปรแกรมกลูเกิ้ลเอิร์ธ	 (Google	
Earth)	มีขั้นตอนดังนี้		
	 1.	จากฐานข้อมลูเชงิพืน้ทีก่บัข้อมลูเชงิบรรยายทีไ่ด้จดัเกบ็ลงสู่ระบบฐานข้อมลูผ่านโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	ArcGIS	ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดเก็บ	น�าเข้า	และการ
วเิคราะห์ข้อมลูทีม่ปีระสทิธภิาพต่อการใช้งาน	จากการสร้างความสมัพนัธ์ของฐานข้อมลูทีเ่กิดขึน้	โดย
ใช้ความสัมพันธ์เช่ือมโยงข้อมูลด้วยวิธีการ	 Relate	 table	 ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์	(Relational	Database)	สามารถน�าเสนอ	และเรียกค้นข้อมูลด้านพืช	แมลง	สัตว์ป่า	และ
เห็ดราขนาดใหญ่	ได้โดยตรงจากข้อมูลเชิงพื้นที่ศึกษา	ดังต่อไปนี้
	 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช	 โดยสามารถแสดงผลข้อมูลเชิง
พื้นที่ของจุดส�ารวจพันธุ์ไม้	และเชื่อมตารางความสัมพันธ์ของข้อมูลพันธุ์ไม้	เพื่อแสดงบัญชีชนิดพันธุ์
ไม้ต้น	ที่ส�ารวจพบ	พร้อมทั้งแสดงภาพของชนิดไม้	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	(ภาพที่	7.2)
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ภาพที่ 7.2	 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายด้านพืช	 ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	 ในรูปแบบเชิง
พื้นที่	และเชิงบรรยาย

ภาพที่ 7.3 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายด้านแมลง	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	ในรูปแบบเชิง
พื้นที่	และเชิงบรรยาย

	 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง	 โดยสามารถแสดงผลข้อมูล
เชิงพื้นที่ของจุด/หรือพื้นที่ส�ารวจแมลง	และเชื่อมตารางความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านแมลงเพื่อแสดง
ชนิดพันธุ์และสถานภาพของแมลงที่ส�ารวจพบ	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง	(ภาพที่	7.3)
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ภาพที่ 7.4 การน�าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางด้านสัตว์ป่า	 ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	ในรูปแบบ
เชิงพื้นที่	และเชิงบรรยาย

	 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่า	โดยสามารถแสดงผลข้อมูล
เชิงพื้นที่ของจุดหรือพื้นที่สารวจสัตว์ป่า		และเชื่อมตารางความสัมพันธ์ของข้อมูลของข้อมูลด้านสัตว์
ป่า	เพือ่แสดงชนิดพนัธุแ์ละสถานภาพของสัตว์ทีส่�ารวจพบ	ในพืน้ทีส่วนป่าแม่จาง	จังหวดัล�าปาง	(ภาพ
ที่	7.4)

	 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพด้านเหด็ราขนาดใหญ่	โดยสามารถแสดง
ผลข้อมูลเชิงพืน้ทีข่องจุดส�ารวจความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่	และเช่ือมตารางความสมัพนัธ์
ของข้อมลูเหด็	เพ่ือแสดงชนิดพันธ์ุ	พร้อมท้ังแสดงภาพชนิดของเหด็ท่ีส�ารวจพบในพ้ืนท่ีสวนป่าแม่จาง	
จังหวัดล�าปาง	(ภาพที่	7.5)
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ภาพที่ 7.5 การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายด้านเห็ดราขนาดใหญ่	ในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	ใน
รูปแบบเชิงพื้นที่	และเชิงบรรยาย

	 2.	การน�าเสนอฐานข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูลเชิงบรรยายที่ได้จัดเก็บลงสู่ระบบฐานข้อมูลผ่าน
โปรแกรม	 Google	 Earth	 ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดเก็บ	 น�าเข้าข้อมูลได้ง่าย	
และมปีระสทิธิภาพต่อการใช้งานได้ดีในระดับหนึง่	จากการสร้างความสมัพนัธ์ของฐานข้อมลูท่ีเกดิข้ึน	
โดยใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลด้วยโปรแกรม	Picasa	3.9	โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมและติด
ตั้งจาก	http://picasa.google.com		ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างฐานข้อมูลที่ได้จากค่าพิกัดของไฟล์
ภาพ	นามสกุลไฟล์ที่ได้จะเป็น	.KMZ	ซึ่งข้อดีของไฟล์นามสกุลนี้จะมีขนาดเล็ก	และสามารถส่งข้อมูล
ผ่านทาง	mail	ได้ง่าย	ทั้งนี้ในโปรแกรมสามารถน�าเสนอ	และเรียกค้นข้อมูลด้านพืช	สัตว์ป่า	แมลง	
และเหด็ราขนาดใหญ่	ได้โดยตรงจากข้อมลูเชงิพ้ืนทีศึ่กษาซึง่มขีัน้ตอนการด�าเนินการในการสร้างไฟล์	
.KMZ	และน�าเสนอข้อมูลในโปรแกรม	Google	Earth	ดังต่อไปนี้	(ภาพที่	7.6-7.14)
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ภาพที่ 7.6 ท�าการเปิดโปรแกรม	Picasa	และ	A)	ท�าการแอดโฟลเดอร์รูปที่มีค่าพิกัดในรูปแล้ว	B)	
เลือกโฟลเดอร์แล้วท�าการคลิกเลือกเครื่องหมายถูกขวามือ

ภาพที่ 7.7	แสดงภาพตามโฟลเดอร์ที่ต้องการ	หลังจากนั้นน�าทุกโฟลเดอร์และทุกภาพไปสร้างพิกัด
ให้กับรูปภาพ
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ภาพที่ 7.8 กดเลือกภาพตามวงกลมสีแดงและก�าหนดพิกัดโดยการกดตามวงกลมสีน�้าเงิน

ภาพที่ 7.9 พิมพ์พิกัดลงในช่องว่างและกดเครื่องหมายค้นหาและกดตกลง	ภาพก็จะมีพิกัดโดยจะมี
จุดสีแดงขึ้นอยู่ที่มุมขวาล่าง
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ภาพที่ 7.10 ท�าการเลือกเก็บรายการที่เลือก	ด้านล่างที่เป็นเครื่องหมายรูปหมุดสีเขียว	(ลูกศรชี้)	ซึ่ง
หลังจากเลือกภาพแล้ว	ขอบภาพในโฟลเดอร์จะขึ้นขอบสีฟ้า

ภาพที่ 7.11 ท�าการส่งออกไปยังไฟล์	Google	Earth	 (เป็นการสร้างไฟล์	 .KMZ	 โดยจะท�าการลิ้ง
ข้อมูลภาพกับต�าแหน่งตามพิกัดที่ได้จากการบันทึกภาพในพื้นที่การส�ารวจ)	 วิธีการส่งออกไฟล์หรือ	
export	iles	โดยท�าการเลือกที่เมนูบาร์	แถบเครื่องมือ	เลือกติดป้ายสถานที่	และเลือกส่งออกไปยัง
ไฟล์	Google	Earth
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ภาพที่ 7.12	ท�าการบันทึกและตั้งชื่อไฟล์ในนามสกุล	.KMZ

ภาพท่ี 7.13	การน�าเสนอฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยสามารถแสดงผลข้อมูลเชิงพืน้ที่
ของจดุส�ารวจท่ีพบเพือ่แสดงบญัชีชนิดพนัธุไ์ม้	สัตว์ป่า	แมลง	และเห็ดราขนาดใหญ่	ซ่ึงแสดงเป็นภาพ
ลักษณะของสภาพพื้นที่ป่าที่ส�ารวจในพื้นที่ศึกษาสวนป่า	โดยท�าการเปิดไฟล์	.KMZ	ที่บันทึกไว้	ด้วย
โปรแกรม	Google	Earth	โดยเลือกที่เมนูบาร์	เปิดไฟล์ที่สร้างจาก	Picasa
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ภาพที่ 7.14 โปรแกรมจะแสดงภาพที่ได้จากการส�ารวจ	ที่มีค่าพิกัด	ปรากฏตามต�าแหน่งต่างๆ	ที่ได้
ส�ารวจในพื้นที่สวนป่าแม่จาง	จังหวัดล�าปาง
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