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ค าน า 

การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นี้  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย ได้แก่ ด้านทรัพยากรพืชป่า  ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่  
ทรัพยากรแมลง  และทรัพยากรสัตว์ป่า  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริง สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ และเพื่อเป็นการลด
ปัญหาและท าความเข้าใจกับราษฎรโดยรอบของพื้นที่ให้เห็นความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งที่เหลืออยู่ และเป็นแนวทางในการฟื้นฟูพื้นทีท่ีเ่สือ่ม
โทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพดังเดิม  

การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินรอบพื้นที่สวนป่า อันจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพในเบื้องต้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการปลูกสร้างสวนป่าที่มีการ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 
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3-11 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1) 52 
 ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %) ในแปลงส ารวจที่ 1 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2516  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-12 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1) 53 
 ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %) ในแปลงส ารวจที่ 2 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2516  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-13 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  54 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 3 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2516  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-14 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  55 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 1 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2521  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-15 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  56 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 2 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2521  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-16 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  57 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 3 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2521  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-17 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  58 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 1 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2527  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-18 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  59 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 2 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2527  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
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3-19 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  60 
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  

 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 3 แปลงปีปลูก  
 พ.ศ. 2527  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-20 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  61 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 1 แปลงป่าธรรมชาติ  
 สวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง 
3-21 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  62 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที ่2 แปลงป่าธรรมชาติ  
 สวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง 
3-22 จ านวนต้น (De: trees•plot-1) ความถ่ี (F: plot-1) ความเด่นพื้นที่หน้าตัด (Do: m2 •plot-1)  63 

ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ความเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %)  
 และ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: %)  ในแปลงส ารวจที่ 3 แปลงป่าธรรมชาติ  
 สวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง 
3-23 ค่าความหลากชนิดประเมินโดย Shannon – Weiner diversity indices (H) ของ 64 
 แปลงปีปลูก พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2527 และจากแปลงป่าธรรมชาติ 
 (ค่าในวงเลบ็หมายถึง จ านวนต้น/จ านวนชนิด) 
4-1 รายช่ือเห็ดราขนาดใหญท่ี่พบจากการส ารวจในพื้นทีส่วนป่าแม่มาย 72 
4-2 ค่าดัชนีช้ีวัดความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ทีพ่บในแปลงศึกษาพื้นที่สวนป่าแม่มาย 73 
5-1 ร้อยละจ านวนชนิด อันดับ จ านวนวงศ์และชนิดของแมลงทีส่ ารวจพบในพื้นที่ 99 

สวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง  
5-2 ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของแมลงทีส่ ารวจในแต่ละพื้นที่ 101 
5-3 จ านวนชนิดของแมลงที่จัดสถานภาพบทบาททางนิเวศทีส่ ารวจพบในพื้นที่แปลงปปีลูก 102 
 พ.ศ.2516  พื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ.2521  พื้นที่แปลงปีปลูก พ.ศ.2527 และพื้นที่แปลง 
 ป่าธรรมชาติ 

5-4 ร้อยละของจ านวนตัวของแมลงที่จัดสถานภาพบทบาททางนเิวศที่ส ารวจพบในพื้นที่ 103 
 แปลงปีปลูก พ.ศ.2516 พื้นที่แปลงปีปลูก พ.ศ.2521 พื้นที่แปลงปีปลูก พ.ศ.2527  
 และพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ 
5-5 บัญชีรายช่ือแมลงและบทบาททางนเิวศวิทยาของแมลงทีส่ ารวจในพื้นที่ศึกษา ได้แก่  103 
 แปลงปีปลูก พ.ศ.2516  แปลงปีปลูก พ.ศ.2521  แปลงปีปลูก พ.ศ.2527  และ 
 แปลงป่าธรรมชาติ ของสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หน้า 

6-1 สัตว์เลี้ยงลกูด้วยที่นมส ารวจพบบริเวณสวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง และสถานภาพ 115 
ทางการอนุรักษ์ที่จัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ ตามพระราชบัญญัติสงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

6-2 สัตว์เลี้ยงลกูด้วยที่นมส ารวจพบบริเวณสวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง จ าแนกตาม 116 
ถ่ินที่อาศัยในสวนป่าได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลกูปี  
พ.ศ. 2521 (PT2521)  แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงป่าธรรมชาติ (NF) 

6-3 ชนิดนกป่าที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง และสถานภาพทางการอนรุักษ์ 117 
ที่จัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

6-4 ชนิดนกป่าที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง จ าแนกตามถิ่นที่อาศัยในสวนป่า  121 
ได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 (PT2521) 
แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงป่าธรรมชาติ (NF) 

6-5 ชนิดสัตว์เลื้อยคลานที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง และสถานภาพ 125 
 ทางการอนุรักษ์ ทีจ่ัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ ตามพระราชบัญญัติสงวนและ 
 คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
6-6 ชนิดสัตว์เลื้อยคลานที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง จ าแนกตามถิ่นที่อาศัย 127 

ในสวนป่าได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลกูปี พ.ศ. 2521  
(PT2521)  แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงปา่ธรรมชาติ (NF) 

6-7 ชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง และสถานภาพ 129 
ทางการอนุรักษ์ ทีจ่ัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ ตามพระราชบัญญัติสงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

6-8 ชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง จ าแนกตาม 130 
ถ่ินที่อาศัยในสวนป่าได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลกูปี  
พ.ศ. 2521 (PT2521)  แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงป่าธรรมชาติ (NF) 

6-9 จ านวน สถานภาพตามฤดูกาล สถานภาพการอนรุักษ์ ความชุกชุมของสัตว์ป่าทีพ่บ 131 
บริเวณพื้นที่สวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง และการจัดสถานภาพทางนิเวศวิทยาที่จัดท าโดย 
IUCN (2012) สผ. (2548) และตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

7-1 แสดงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 136 
7-2 พจนานุกรมฐานข้อมลูทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 137 
7-3 การจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และ 139 

เห็ดราขนาดใหญ ่
8-1 ผลผลิตจากป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน ์ 155 
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สารบัญภาพ 

ภาพท่ี    หน้า 

2-1 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง  5 
2-2 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นทีส่วนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง  7 
2-3 แผนที่ชุดดิน บริเวณพื้นทีส่วนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง  8 
2-4 แผนที่แสดงแหล่งน้ าบริเวณพื้นทีส่วนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง  9 
2-5 แผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศและความสงูจากระดับน้ าทะเล ในพื้นที่สวนป่าแมม่าย 10 
 จังหวัดล าปาง 
2-6 แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝน บริเวณพื้นทีส่วนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 11 
2-7 แผนที่แสดงรปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 13 
3-1 สภาพป่าแปลงปี พ.ศ. 2516 15 
3-2 สภาพป่าแปลงปี พ.ศ. 2521 15 
3-3 สภาพป่าแปลงปี พ.ศ. 2527 16 
3-4 สภาพป่าแปลงป่าธรรมชาติ 16 
3-5 รูปร่างแปลงตัวอย่างขนาด 20 เมตร x 50 เมตร 17 
3-6 คณะท างานเข้าพื้นทีส่ ารวจทรพัยากรพืช และอุปกรณ์การวางแปลง 18 
3-7 การวางแปลงตัวอย่างโดยใช้กล้องรังวัด และแบ่งแปลงตัวอย่างขนาด 10 X 10 ตารางเมตร 18 
3-8 การเกบ็ข้อมลูวัดขนาดความโต ติดหมายเลขประจ าต้นและบันทึกข้อมลู 18 
3-9 วงศ์ของพรรณไม้ที่ครอบครองพื้นทีห่น้าตัดสงูสุด 10 อันดับแรกของไม้ยืนต้น 32 

ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ทีพ่บในแปลงส ารวจแปลงป ี
พ.ศ. 2516, 2521, 2527 และในแปลงป่าธรรมชาติ สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 

3-10 ลักษณะโครงสร้างของหมู่ไมท้ั้งแนวดิ่งและแนวระนาบในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 36 
3-11 ลักษณะโครงสร้างของหมู่ไมท้ั้งแนวดิ่งและแนวระนาบในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 37 
3-12 ลักษณะโครงสร้างของหมู่ไมท้ั้งแนวดิ่งและแนวระนาบในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 38 
3-13 ลักษณะโครงสร้างของหมู่ไมท้ั้งแนวดิ่งและแนวระนาบในแปลงป่าธรรมชาติ 39 
3-14 จ านวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนาดความโต (DBH Classes)  49 

ในแปลงส ารวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2516  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-15 จ านวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนาดความโต (DBH Classes)  49 

ในแปลงส ารวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-16 จ านวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนาดความโต (DBH Classes)  50 

ในแปลงส ารวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2527  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง  
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
ภาพท่ี    หน้า 

3-17 จ านวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนาดความโต (DBH Classes)  50 
 ในแปลงส ารวจ แปลงป่าธรรมชาติ  สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
3-18 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดบัความสูงเพียงอก (เซนติเมตร) และ 51 

ความสูงทัง้หมด (เมตร) ของต้นไม้ ในแปลงส ารวจแปลงปีปลูก 2516 (สีน้ าเงิน), 2521  
(สีเขียว), 2527 (สีด า) และ ป่าธรรมชาติ (สีแดง) พร้อมเส้นแนวโน้มพยากรณ์ความสงูที่ได้ 
จากการประมาณโดยใช้สมการรูป Hyperbolic  equation (H=1/[(1/aD)+(1/H*)] ตาม 
วิธีการของ Ogawa and Kira (1977) 

3-19 ตัวอย่างชนิดพรรณไม้ที่พบในแปลงส ารวจ 66 
4-1 การเดินส ารวจ และการเกบ็ตัวอย่างเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่ศึกษาแปลงปลูกใน 69 

แต่ละเดือน; 1=เดือนมีนาคม; 2= เดือนเมษายน; 3=พฤษภาคม และ 4= เดือนมิถุนายน 
4-2 การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster analysis) ของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละแปลง 74 
5-1 พื้นที่ส ารวจในสวนป่าแม่มาย (ก-ง) และ การเก็บตัวอย่างแมลงบนต้นพืช (จ-ฉ) 90 
5-2 การส ารวจและเกบ็ตัวอย่างแมลงโดยตรง (ก-ข) และใช้สวิงจบัแมลง (sweep net) (ค-ง)  91 

และตัวอย่างแมลงในขวดฆ่าแมลงและขวดบรรจุแอลกอฮอล ์(จ-ฉ) 
5-3 การเกบ็ตัวอย่างแมลงโดยใช้กับดักหลุมพราง (pitfall traps), การเลือกพื้นที่ (ก),  92 

การขุดกับดัก (ข-ค) และการเก็บตัวอย่างแมลงในกับดัก (ง) 
5-4 ต าแหน่งการปักเข็มแมลงจ าพวกผเีสือ้ (ก) และ มวน (ข) 93 
5-5 ตัวอย่างแมลงในอันดบั Coleoptera วงศ์ Chrysomelidae (ก), วงศ์ Cerambycidae (ข),  97 
 วงศ์ Staphylinidae (ค), ตั๊กแตนกิ่งไม้ อันดับ Phasmatodea (ง), แมลงในอันดบั  
 Hymenoptera วงศ์ Apidae (จ), และ วงศ์ Formicidae (ฉ) 
5-6 ตัวอย่างแมลงในระยะหนอนของอันดับ Lepidoptera; วงศ์ Pieridae (ก),  98 
 วงศ์ Danaidae (ข),วงศ์ Papilionidae และ วงศ์ Sphingidae  
5-7 ร้อยละของความถ่ีของชนิดแมลงทีส่ ารวจพบในสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 99 
5-8 ร้อยละของจ านวนชนิดของชนิดแมลงทีส่ ารวจพบในแตล่ะพืน้ที่ศึกษา คือ พื้นที่แปลง 100 
 ปปีลูก พ.ศ. 2516  พื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ. 2521  พื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ. 2527 และ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน (ออป.เหนือบน) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสวนป่า
ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 58 สวนป่า มีพื้นที่จ านวน 369,567.62 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ 
ด าเนินงานภายใต้แนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นสร้างความสมดุลให้แก่การจัดการ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์สังคมว่าการท าไม้อย่างมีระบบจัดการที่ดี 
สามารถอยู่ควบคู่ไปได้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยไม่สร้างปัญหาให้แก่กัน  ซึ่งฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า จะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสนับสนุนประเด็ นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี  
โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริง สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ และเพื่อเป็นการลด
ปัญหาและท าความเข้าใจกับราษฎรโดยรอบของพื้นที่ให้เห็นความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งที่เหลืออยู่ และเป็นแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ที่
เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพดังเดิม อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบ
การจัดการปลูกสร้างสวนป่าที่มีการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ เพื่อให้เป็นสวนปา่
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย  
อ.เมือง จ.ล าปาง 

2. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย อ .เมือง  
จ.ล าปาง 

3. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ความรู้ในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มาย อ.เมือง จ.ล าปาง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน
รอบพื้นที่สวนป่า 

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินงานการส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย มี
ขอบเขตการศึกษาดังนี้ 

1. การส ารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง ด าเนินการ
ส ารวจทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรพืชและพันธ์ุไม้ป่า ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 
ทรัพยากรสัต ว์ป่า ประกอบด้วย สัต ว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammals) สัตว์จ าพวกนก (birds) 
สัตว์เลื้อยคลาน (reptiles)  และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibians)  แมลง เน้นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน
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และแมลงกลุ่มอื่นๆ ซึ่งในการส ารวจด าเนินการโดยนักวิจัยที่มีความรู้และความเช่ียวชาญในทรัพยากร
ชีวภาพแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนท้องถ่ิน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะสวนป่าแม่มาย จังหวัด
ล าปาง และชุมชนท้องถ่ิน ให้สามารถร่วมมือกันในการส ารวจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

2. จัดวิทยากรในการประชุมช้ีแจงโครงการ และฝึกอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การส ารวจ และเก็บ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรพืชและป่าไม้ ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
และแมลง 

3. จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง ใน
รูปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS  database) เป็นการจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิง
บรรยาย ในด้านทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรพืชป่า ทรัพยากรสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า  ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ  และการใช้ที่ดิน 

4. ประเมินการใช้ประโยชน์จากพืชป่าและสัตว์ป่า ของชุมชนรอบสวนป่าแม่มาย 

พื้นที่ด ำเนินกำร 

ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนป่าแม่มาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

โครงการนี้มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 270 วัน (ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2557)  

คณะด ำเนินงำน 

1)  หัวหน้ำโครงกำร  
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง 
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่ติดต่อ : 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัทพ์ : 0-5387-3363 ต่อ 118 โทรสาร : 0-5387-3494  E-mail: kriangsa@mju.ac.th ; 

kriangsa.chang@gmail.com 

2)  ผู้ร่วมวิจัย 
2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ 
หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่ติดต่อ : 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัทพ์ : 0-5387-3363 โทรสาร : 0-5387-3367  E-mail: luxana@mju.ac.th 

luxsana@gmail.com 
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2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล 
หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่ติดต่อ : 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัทพ์ : 0-5387-5622  โทรสาร : 0-5387-3494  E-mail: kanitta@mju.ac.th 

kanitta.satien@gmail.com 
2.3) ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี 
หน่วยงาน : คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่ติดต่อ : 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัทพ์ : 0-5387-5805 โทรสาร : 0-5349-8168 

E-mail: witchaphart@mju.ac.th 
2.4) ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ล ายอง 
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัทพ์ : 0-5394-3346-51 โทรสาร: 0-5394-1447 

E-mail: scboi009@gmail.com 
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ 
หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัทพ์ : 0-5394-4098-9 โทรสาร : 0-5394-4666 

E-mail: agitswph@gmail.com 
2.6 ดร.ปิยวรรณ สุทธิประพันธ์ 
หน่วยงาน : คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ : 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัทพ์ : 0-5394-4026 ต่อ 13 โทรสาร : 0-5322-2268 

E-mail: piyawanss43@gmail.com 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสวนป่าแม่มาย 

ความเป็นมาและลักษณะทั่วไป 

สวนป่าแม่มายเป็นสวนป่าโครงการที่ 1 สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ปลูกสร้างโดยงบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)  

สวนป่าแม่มาย ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่อาง–แม่จาง ท้องที่หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านแลง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ใกล้กับเข่ือนกิ่วลม ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าปางประมาณ 33 กิโลเมตร  
ต าแหน่งที่ตั้งส านักงานอยู่ในพิกัด  ละติจูดที่ 18 องศา 30 ลิปดา และ ลองจิจูดที่ 99 องศา 37 ลิปดา  
ที่ตั้งส านักงานอยู่สูงจากน้ าทะเลปานกลาง 280-450 เมตร  สวนป่าแม่มายเริ่มด าเนินงานปลูกสร้าง 
สวนป่า  ตั้งแต่ปี  2510  โดยใช้ระบบหมู่บ้านป่าไม้สวนป่าเป็นแรงงาน  ปลูกเป็นสวนป่าสักทั้งหมด  และ
ได้จดทะเบียนสวนป่าตาม ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ .ศ. 2535  เมื่อปี พ.ศ.2536  ทั้งหมด  (ตาม
หนังสือรับรอง สป.3 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 07  ลว.1 พ.ย.2536) พื้นที่แปลงปลูกสร้างสวนป่า ครอบคลุมพื้นที่
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  พื้นที่สวนป่ามี  จ านวน  18  แปลงปี  2511 - 2528  รวมเนื้อที่ 
20,522  ไร่  (ภาพที่ 1) เริ่มตัดสางขยายระยะไม้สักมาจ าหน่ายตั้งแต่ปี  2538  ปีละประมาณ 3,000-
5,000  ลูกบาศก์เมตร ในปี พ.ศ. 2553  สวนป่าแม่มายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสวนป่าในเชิงธุรกิจ โดยใช้
ทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่ในการบริหารจัดการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสวนป่าที่มีการจัดการสวนป่าเป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บนหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) และ สปย. ภายในปี 2556-2559 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการสวนป่าให้ได้มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะปลูกสร้าง

และพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจที่สมบูรณ์อ านวยประโยชน์ด้านป่าไม้  เป็นฐานในการสร้าง
รายได้ให้กับสวนป่าอย่างยั่งยืน 

2. สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมไม้ เป็นแหล่งผลิตไม้สักสวนป่า ส่วนหนึ่งจะน ามาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม  โดยการน าเอาเศษปลายไม้ และ เศษหัวไม้ที่เหลือทิ้ง น ามาตัด ตบแต่ง และจัดกอง จ าหน่าย 
สร้างรายได้เพิ่มข้ึน รวมทั้งมีการหมายวัดตัดทอนที่เน้นคุณภาพ ตรงเปลา และจัดสินค้า ให้ตรงความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในสินค้าที่ดีข้ึน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ิน สวนป่าแม่มาย ตั้งอยู่ในต าบลบ้านแลง  มี 5 
หมู่บ้าน ที่อยู่ติดกับสวนป่า การด าเนินงานสวนป่าย่อมมีผลกระทบโดยตรงกับชุมชน การส่งเสริมให้ชุมชน
ในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่ต้องเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อชุมชนจะเป็นผลดีต่อสวนป่า 

4. สงวนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สวนป่าแม่มาย มีพื้นที่หลากหลาย ทั้ง
ที่เป็นป่าปลูก และที่สภาพเป็นป่าธรรมชาติที่คุณค่าทางระบบนิเวศน์ สมควรสงวนอนุรักษ์ไว้ ส่งเสริมการ
งดใช้สารเคมีที่ เป็นอันตรายในพื้นที่สวนป่า ลดการเผาเศษไม้ที่เหลือจากการท าไม้จะช่วยท าให้
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
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ภาพท่ี 2-1 แผนที่แสดงขอบเขตพื้นทีส่วนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง 
 
วัตถุประสงค์ (ระยะ 5 ป)ี 

1. ปลูกสร้างสวนป่าตามแนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  มีพื้นที่ให้ผลผลิต 18,410.45 ไร่  
ให้เป็นแหล่งส ารองวัตถุดิบไม้เพื่อการใช้สอยในชุมชนและอุตสาหกรรมไม้ภายในประเทศ  โดยการปลูก
บ ารุงสวนป่าที่มีอยู่เดิมและดูแลปลูกสร้างสวนป่ารอบตัดฟันที่สอง ให้มีผลผลิตที่ดี และมีความต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน 

2. สร้างงานให้แก่เกษตรกรและชุมชนท้องถ่ิน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต
ปัญหาการอพยพแรงงาน (เกษตรกร ชุมชนท้องถ่ินรอบๆ สวนป่า มีรายได้เพิ่มข้ึนจากกิจกรรมการจ้างงาน
โดยตรงและรายได้เสริมจากการเก็บหาของป่าในพื้นที่อนุรักษ์ที่ทางสวนป่าก าหนดไว้ เพื่อน าไปบริโภค
และ/หรือ จ าหน่าย) 
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3. ชุมชนในท้องถ่ินมีการติดต่อสื่อสารกับทางสวนป่า ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานสวนป่า  ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเกิดช่องทางในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

4. สงวนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ทั้งในพื้นที่ให้ผลผลิต และพื้นที่ที่สวนป่าก าหนดให้เป็นพื้นที่
อนุรักษ์และมีความส าคัญประเภทต่างๆ จ านวน 2,152.93 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 10.13 ของพื้นที่สวนป่า
ทั้งหมด (แหล่งน้ า 0.84 ไร่, แนวป้องกันรอบนอก 124.23 ไร่, แนวอนุรักษ์สองฝั่งล าห้วย 1,048.17 ไร่, 
พื้นที่ที่มีคุณค่าสูง 25.22 ไร่, พื้นที่ป่าเต็งรัง 954.47 ไร่) ลดการท าลายป่าธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนและ
เป็นแบบอย่างในการงดใช้สารพิษ  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 

ทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรธรณี 
ในพื้นที่บริเวณสวนป่าแม่มาย เป็นหินตะกอน หินช้ัน และหินแปร กลุ่มหินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

หินงาว ในยุคเพอร์เมียน อายุหินทางธรณีวิทยาอยู่ระหว่าง 245-286 ล้านปี รองลงมาเป็นกลุ่มหินล าปาง 
ในยุค ไทรแอสซิก อายุหินทางธรณีวิทยาอยู่ระหว่าง 210-245 ล้านปี โดยพบหินฟิลไลต์ หินทราย หิน
ทรายแป้ง หินดินดาน หินเชิร์ต หินกรวดมน และหินปูนกระจายอยู่อย่างมากทั่วพื้นที่โดยเฉพาะทางด้าน
ทิศตะวันออกของพื้นที่ อยู่ในหมวดหินผากิ่วลม กลุ่มหินงาว และตามมาด้วยพวกหินปูนสีเทาช้ันหนา 
แสดงลักษณะหน้าผาหินปูนชัดเจน และหินทรายเนื้อภูเขาไฟ และหินดินดาน แทรกกระจายตัวอยู่ทั่วไป 
อยู่ในหมวดหินผาหวด กลุ่มหินงาว ส่วนทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ พบกลุ่มหินโคลน สีเทาถึงด า แทรกสลับ
ด้วยหินทราย ช้ันบางถึงช้ันหนา พบซากหอยสองฝา อยู่ในหมวดหินฮ่องหอย กลุ่มหินล าปาง  พบหินปูน สี
เทาด า ช้ันหนาปานกลางถึงไม่แสดงช้ัน แทรกสลับบางบริเวณด้วยหินทราย และหินโคลน อยู่ในหมวดหิน
ผาก้าน กลุ่มหินล าปาง และพบหินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมนสีแดง อยู่ในหมวดหินพระธาตุ 
กลุ่มหินล าปาง (ภาพที่ 2-2) (ที่มา: แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดล าปาง กรมทรัพยากรธรณี มาตราส่วน 
1:250,000, พ.ศ.2551) 

ทรัพยากรดิน 
ลักษณะดินโดยส่วนใหญ่เป็นดินชุดมวกเหล็ก ดินชุดลี้ และดินชุดงาว ชุดดินที่ 47 พบได้ทั่วไปใน

พื้นที่บริเวณกว้าง เป็นดินพวกดินร่วนปนดินเหนียว เป็นดินตื้นถึงช้ันหินพื้นลึก 50-80 เซนติเมตร ดินมีสี
น้ าตาลปนแดง เกิดจากการสลายตัวผุพักของหินเนื้อละเอียด มีสภาพเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา 
มีความลาดชันประมาณร้อยละ 12-35 ดินมีการระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึง 
ปานกลาง ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5-7.0 ส่วนบริเวณพื้นที่สูงชันข้ึนไปโดยรอบพื้นที่เป็นดินชุดที่ลาดชัน
เชิงซ้อน ชุดดินที่ 62 พบได้บริเวณตอนบนของพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขา มีทั้งดินลึกและดินตื้น มีความลาดชัน
มากกว่าร้อยละ 35 มีการกัดกร่อนของดินง่าย มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป  
(ภาพที่ 2-3) (ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2557) 

 
 



- 7 - 
 

 
ภาพท่ี 2-2 แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นทีส่วนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 
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ภาพท่ี 2-3 แผนที่ชุดดิน บริเวณพื้นที่สวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 
 
ทรัพยากรน้้า 
ในบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง มีล าห้วยขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เป็นล าห้วยมีน้ า

ตลอดปี ได้แก่ น้ าแม่มาย ห้วยลอง และน้ าแม่อาง และมีล าห้วยแห้งกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่สวนป่าซึ่งมี
น้ าเฉพาะช่วงน้ าหลากในฤดูฝน มีพื้นที่แหล่งน้ าขนาดใหญ่ คือ เข่ือนกิ่วลม อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของพื้นที่สวนป่าแม่มาย และแม่น้ าวังทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่สวนป่าแม่มาย (ภาพที่ 2-4) 
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ภาพท่ี 2-4 แผนที่แสดงแหล่งน้ าบรเิวณพื้นที่สวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นที่สวนป่าแม่มายส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ระหว่างเขาหินตะกอน หินช้ัน และหินแปร มี

ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 235 – 995 เมตร ความลาดชันร้อยละ 5-25 ท าให้จัดได้ว่า
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลอนลาดถึงเนินเขา สภาพป่าเดิมเป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้สัก ปัจจุบันพบว่าในพื้นที่มี
ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังกันไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ 
เต็ง รัง ชิงชัน เหียง พลวง และอื่นๆ (ภาพที่ 2-5) 
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ภาพท่ี 2-5 แผนที่แสดงลกัษณะภูมิประเทศและความสงูจากระดับน้ าทะเล ในพื้นทีส่วนป่าแม่มาย 
 จังหวัดล าปาง 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524-2553 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,049.2 มิลลิเมตรต่อ

ปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 
26.4 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  1,100-1,150 
มิลลิเมตรต่อปี และฤดูแล้งเดือนมกราคม ถึง เมษายน และความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยต่อปีร้อยละ 71.50  
(ภาพที่ 2-6) (ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยา, 2557) 



- 11 - 
 

 
ภาพท่ี 2-6 แผนที่แสดงปริมาณน้ าฝน บริเวณพื้นทีส่วนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
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ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
ลักษณะรูปแบบของการใช้ที่ดินในบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง จากข้อมูลองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พบว่าสวนป่าแม่มายมีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน 
21,243.29 ไร่ (ตารางที่ 2-1) แยกเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิต 18,410.45 ไร่  พื้นที่อนุรักษ์จ านวน 2,152.93 ไร่ 
และพื้นที่อื่นๆ 679.91 ไร่  ไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นไม้สัก รองลงมาเป็น ไม้ยางพารา ตามล าดับ  
(ภาพที่ 2-7) 

ตารางท่ี 2-1 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 

แปลง 
ปีพ.ศ. 

รายละเอียดการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ไร่) 

รวม
ท้ังหมด 

Productive Area Non-Productive Area Conservation Area 

แปลงสัก 
พื้นท่ี 
ท ากิน
สมาชิก 

ทาง
ตรวจ
การ 

พื้นท่ี
บุกรุก 

แหล่ง
น้ า 

พืน้ท่ี
กันชน 

พืน้ท่ีสอง
ฝั่งล าห้วย 

HCV 
พื้นท่ีป่า
เต็งรัง 

2511 734.90 182.88 18.62 0.96 - 23.73 34.79 - - 995.88 

2512 922.33 103.61 16.70 5.19 - 43.08 62.68 - - 1,153.59 

2513 897.53 - 11.60 - 0.84 22.40 61.04 9.69 127.78 1,130.88 

2514 1,181.35 - 21.40 - - - 156.73 
 

322.97 1,682.45 

2515 799.82 - 8.87 - - - 86.99 
 

75.68 971.36 

2516 951.11 - 4.06 - - - 80.63 4.60 99.79 1,140.19 

2517 933.86 - 9.85 24.41 - - 7.03 - - 975.15 

2518 992.39 - 13.27 - - - - - 59.89 1,065.55 

2519 863.44 - 6.15 - - - 24.24 - - 893.83 

2520 1,024.44 - 11.55 - - - 43.97 - 121.02 1,200.98 

2521 737.56 - 9.10 - - 11.62 31.83 - 7.25 797.36 

2522 1,140.86 - 11.63 - - 23.40 23.86 0.92 12.40 1,213.07 

2523 2,333.39 - 37.94 121.58 - - 79.12 10.01 8.39 2,590.43 

2524 1,319.52 - 18.85 9.95 - - 68.13 - 32.06 1,448.51 

2525 731.96 - 6.31 - - - 20.28 - - 758.55 

2526 965.78 - 12.39 - - - 168.44 - 86.01 1,232.62 

2527 918.84 - 5.67 - - - 94.85 - - 1,019.36 

2528 961.37 - 7.37 - - - 3.56 - 1.23 973.53 

รวม 18,410.45 286.49 231.33 162.09 0.84 124.23 1,048.17 25.22 954.47 21,243.29 

หมายเหต ุ: Productive Area หมายถึง พื้นที่ใหผ้ลผลิต,  Non-Productive Area หมายถึง พื้นที่อ่ืนๆ,  Conservation 
Area หมายถึง พื้นที่อนุรกัษ์  และ HCV (High Conservation Value Area) หมายถึง พื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง  
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ภาพท่ี 2-7 แผนที่แสดงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
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บทท่ี 3 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรพืชป่า 

 
วิธีด าเนนิการศกึษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิดพันธุ์พืช 

ท ำกำรคัดเลือกพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของสังคมพืชที่ปรำกฏอยู่ในสวนป่ำแม่มำย จังหวัดล ำปำง โดย
กำรสุ่มส ำรวจแบบเจำะจง (perspective random sampling) ในแปลงปลูกสักปี 2516 แปลงปลูกสักปี 
2521 แปลงปลูกสักปี 2527 แปลงป่ำธรรมชำติหรือพื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่ำ (ภำพที่ 3-1 ถึง 3-4)  โดยแต่
ละแปลงปลูกจะท ำ กำรวำงแปลงตัวอย่ำงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 20 เมตร x 50 เมตร พื้นที่ละจ ำนวน 3 
แปลง เพื่อท ำกำรเก็บข้อมูลด้ำนองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุพืชซึ่งมีอุปกรณ์และวิธีกำรดังนี้ 

อุปกรณ์ 
1.  แบบบันทึกข้อมูล 
2.  อุปกรณ์เครื่องเขียน 
3.  แผงอัดพรรณไม้ กระดำษลูกฟูก และถุงพลำสติก 
4.  เครื่องมือหำค่ำพิกัดจำกดำวเทียม (GPS) 
5.  กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล (ถ้ำมี) 
6.  หนังสือรำยช่ือพรรณไม้ 
7.  อุปกรณ์วัดกำรเติบโตของต้นไม้  
8.  เสำเหล็กขนำด 1 เมตร 
9.  เทปวัดระยะ 
10. หมำยเลขประจ ำต้น 
 
วิธีการศึกษา 

1. คัดเลือกพื้นที่ทีเ่ป็นตัวแทนของสงัคมพืชในพื้นที่แปลงปีปลูกที่ศึกษำ เพื่อเป็นพื้นทีส่ ำหรับกำร
ส ำรวจข้อมูลโครงสร้ำงและองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุในป่ำแต่ละประเภท ด้วยวิธีกำรวำงแปลงตัวอย่ำง
ช่ัวครำว (temporary plot) ขนำด 20 เมตร x 50 เมตร ให้กระจำยครอบคลมุในสงัคมป่ำธรรมชำติแต่ละ
ประเภทที่ได้มีกำรจัดจ ำแนกไว้แล้วในพื้นที่ โดยใช้กำรสุ่มส ำรวจแบบเจำะจงตำมควำมเหมำะสม พร้อมท ำ
กำรวัดต ำแหน่งพกิัดต ำแหน่งที่ตัง้ทำงภูมิศำสตร์ (พกิัด UTM) ของที่ตัง้แปลงด้วยเครื่องมือ GPS 

2. กำรวำงแปลงตัวอย่ำง ในที่นี้ท ำกำรวำงแปลงตัวอย่ำงรปูสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 20 เมตร x 50 
เมตร โดยในแปลงตัวอย่ำงท ำกำรแบ่งแปลงยอ่ยขนำด 10 เมตร x 10 เมตร ได้จ ำนวนทั้งสิ้น 10 แปลง
ย่อย (ภำพที่ 3-5) 

ภำยในแปลงย่อยขนำด 10 เมตร x 10 เมตร วำงแปลงขนำด 4 เมตร x 4 เมตร และขนำด  
1 เมตร x 1 เมตรจ ำนวนอย่ำงละ 10 แปลง เพื่อท ำกำรเก็บข้อมูลด้ำนองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุพืช 
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ภาพท่ี 3-1  สภำพป่ำแปลงปี พ.ศ. 2516 

 

 
ภาพท่ี 3-2  สภำพป่ำแปลงปี พ.ศ. 2521 
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ภาพท่ี 3-3  สภำพป่ำแปลงปี พ.ศ. 2527 

 

 
ภาพท่ี 3-4  สภำพป่ำแปลงป่ำธรรมชำติ 
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ภาพท่ี 3-5  รูปร่ำงแปลงตัวอย่ำงขนำด 20 เมตร x 50 เมตร 
 

3. กำรเก็บข้อมูลไม้ยืนต้น 

3.1 เข้ำท ำกำรเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ในแปลงขนำด 10 เมตร x 10 เมตร โดยใช้กล้องรังวัดและ
เทปวัดระยะ (ภำพที่ 3-6 ถึง 3-8) โดยท ำกำรวัดไม้ใหญ่ที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูงเพียงอก 
(สูงจำกพื้นดิน 1.30 เมตร) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรข้ึนไป หรือขนำดวัดรอบตั้งแต่ 14.1 เซนติเมตร พร้อม
บันทึกหมำยเลขต้น ช่ือท้องถ่ิน และขนำดวัดรอบ  

3.2 ท ำกำรเก็บข้อมูลไม้หนุ่มในแปลงขนำด 4 เมตร x 4 เมตร ท ำกำรวัดไม้หนุ่มที่มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูงเพียงอก ต่ ำกว่ำ 4.5 เซนติเมตร และมีควำมสูงตั้งแต่ 1.3 เมตรข้ึนไป 
พร้อมบันทึกหมำยเลขต้น ช่ือท้องถ่ิน และขนำดวัดรอบ 

3.3 ส่วนกล้ำไม้เก็บข้อมูลในแปลงขนำด 1 เมตร x 1 เมตร ท ำกำรนับจ ำนวนกล้ำไม้ คือไม้ที่
มีที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 1.3 เมตร และพืชคลุมดิน พร้อมท ำกำรจ ำแนกชนิดพันธ์ุไม้ทั้งหมดที่พบในแปลง
ตัวอย่ำง 
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ภาพท่ี 3-6  คณะท ำงำนเข้ำพื้นที่ส ำรวจทรัพยำกรพืช และอุปกรณ์กำรวำงแปลง 
 

 

 
ภาพท่ี 3-7  กำรวำงแปลงตัวอย่ำงโดยใช้กลอ้งรังวัด และแบ่งแปลงตัวอย่ำงขนำด 10 X 10 ตำรำงเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 3-8  กำรเกบ็ข้อมลูวัดขนำดควำมโต ติดหมำยเลขประจ ำต้นและบันทึกข้อมลู 
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การศึกษาลักษณะโครงสร้างของหมู่ไม้ทางแนวดิ่งและแนวราบ 

จำกข้อมูลกำรส ำรวจด้ำนองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุ ขนำดควำมโตทำงเส้นผ่ำศูนย์กลำงของ
แปลงปลูกสักปี 2516 แปลงปลูกสักปี 2521 แปลงปลูกสักปี 2527 แปลงป่ำธรรมชำติหรือพื้นที่อนุรักษ์
ของสวนป่ำ โดยกำรวำงแปลงขนำด ขนำด 20 เมตร x 50 เมตร พื้นที่ละจ ำนวน 3 แปลงตัวอย่ำง พร้อมนี้
ยังได้ท ำกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงของช้ันขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเพียงอก กำรศึกษำค่ำควำมส ำคัญทำง
นิเวศวิทยำของพรรณพืช กำรศึกษำควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุ และกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงทำง
แนวดิ่ง (vertical) และแนวรำบ (Horizontal) ของเรือนยอดต้นไม้ในแปลงตัวอย่ำง โดยท ำกำรสุ่มเลือก
ศึกษำแปลงปีปลูกละ 1 พื้นที่ รวม 4 พื้นที่ โดยใช้พื้นที่เดียวกันกับแปลงตัวอย่ำงที่ศึกษำองค์ประกอบของ
ชนิดพันธ์ุ ขนำดควำมโตทำงเส้นผ่ำศูนย์กลำงเพียงอก ซึ่งมีขั้นตอนและผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

อุปกรณ์ 
1. แบบบันทึกข้อมูล 
2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 
3. เทปวัดระยะทำง 20 เมตร 
4. เทปวัดระยะทำง 50 เมตร 
5. กระดำษกรำฟ 
6. กระดำษลอกลำย 
7. ไม้วัดควำมสูง 

วิธีการศึกษา 
เก็บข้อมูลโครงสร้ำงสงัคมพืชด้ำนต้ัง (profile diagram) และกำรปกคลุมของเรือนยอด (crown 

cover diagram) ที่เป็นตัวแทนที่ดีภำยในแปลงตัวอย่ำง โดยสุ่มเลือกขนำดพื้นที่ 10 x 50 ตำรำงเมตร 
ท ำกำรศึกษำ ดังนี ้

1. วัดควำมสูงทั้งหมด และควำมสูงกิ่งสดกิ่งแรกของต้นไม้แต่ละต้นในแปลงตัวอย่ำง พร้อม
บันทึกข้อมูลในแบบบันทึก 

2. วัดควำมกว้ำงของทรงพุ่มเรือนยอดแต่ละต้น โดยวัดด้ำนทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ 
และทิศใต้  

3. บันทึกต ำแหน่งของไม้แต่ละต้นเพื่อน ำไปใช้ในกำรระบุต ำแหน่งในกำรแสดงลักษณะ
โครงสร้ำงทำงแนวรำบ 

4. น ำข้อมูลที่ได้น ำมำพล๊อตกรำฟ แสดงโครงสร้ำงสังคมพืชด้ำนต้ัง (profile diagram) และกำร
ปกคลุมของเรือนยอด (crown cover diagram) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ควำมหนำแน่นของพรรณไม้ ค ำนวณค่ำควำมหนำแน่นของต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่แปลงตัวอย่ำง 
โดยใช้ค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RDe) จำกสูตร 

 

ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์  (%) = 
จ ำนวนต้นของพรรณไมช้นิดนัน้ทัง้หมด 

จ ำนวนต้นของพรรณไมทุ้กชนิดรวมกนั 
X 100 

 

2. ควำมถ่ี ใช้ค่ำควำมถ่ีสัมพัทธ์ (relative frequency, RF) จำกสูตร 

 

 

ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (%) = 
ค่ำควำมถ่ีของพรรณไม้ชนิดน้ัน 

ผลรวมของค่ำควำมถ่ีของพรรณไม้ทุกชนิดรวมกัน 
   X 100 

 

3. ควำมเดน่ของพรรณพืช ใช้ค่ำควำมเด่นสมัพัทธ์ (relative dominance, RDo) จำกสตูร 

 
ควำมเด่นสัมพทัธ์(%)   = 

ผลรวมของพืน้ทีห่น้ำตัดของพรรณไมช้นิดนัน้ 

ผลรวมของพืน้ทีห่น้ำตัดของพรรณไมทุ้กชนิด 
X 100 

 

ส ำหรับพื้นที่หน้ำตัดของต้นไม ้(BAi) นั้นค ำนวณโดยใช้สูตร 

   
4
D

  
2

BAi  

 ในเมื่อ BAi = พื้นที่หน้ำตัดของพรรณไม้ชนิดที่ i (ตำรำงเมตร) เมื่อ i = 1,2,…n 
n = จ ำนวนชนิดพรรณไม้ทั้งหมด 

 D = ขนำดเส้นเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสงูเพียงอก (เมตร) 

ดังนั้นผลรวมของพื้นทีห่น้ำตัดของพรรณไม้ทั้งหมดในแปลงตวัอย่ำงเท่ำกับ 


n

1i

BAi  

4. ค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพรรณพืช (importance value index, IVI) คือผลรวมของค่ำควำม
สัมพัทธ์ต่ำงๆ ของชนิดพันธุไม้นั้นในสังคม นั่นคือ ผลรวมของค่ำควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ ค่ำควำมถ่ีสัมพัทธ์ 
และค่ำควำมเด่นสมัพัทธ์ 

5 กำรสร้ำงและวิเครำะห์สมกำรเพื่อพยำกรณ์ควำมสงูต้นไม ้ตำมวิธีกำรของ Ogawa and Kira 
(1977) โดยน ำค่ำควำมสูงต้นไม้ที่ได้ในแต่ละช้ันอำยุมำสร้ำงสมกำรควำมสัมพันธ์ใน hyperbolic ดังนี ้

 H = 1/[(1/AD)+(1/H*)] 
 โดยที่ H  =  ควำมสูงของต้นไม้ (เมตร) 
         a  =  ค่ำคงที่ที่เฉพำะเจำะจงของแต่ละพื้นที ่
        H* =  ค่ำคงที่ที่บ่งบอกถึงค่ำควำมสูงสูงสุด (upper limit) ที่ต้นไม้จะสงูได้ 
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6. ดัชนีควำมหลำกชนิด (Shannon-Wiener index of diversity) ค ำนวณตำมวิธีกำรของ 
Krebs (1972) ดังนี ้





s

1i

pilnpi H  

ในเมื่อ pi = สัดส่วนระหว่ำงจ ำนวนต้นของพรรณไม้ชนิดที่ i ต่อจ ำนวนต้นของพรรณไม้ทั้งหมด 
(เมื่อ i = 1, 2, 3,… s) 

S =  จ ำนวนชนิดพรรณไม้ทั้งหมดในแปลงที่ศึกษำ 
Ln =  ล๊อกกำริทึ่มฐำนธรรมชำติ 

 
ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรพัยากรพืชป่า 
 

1. ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของชนิด 

   1.1 พ้ืนท่ีแปลงส ารวจแปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2516 (อายุ 41 ปี) 

 1.1.1 ชนิดและจ านวนของไม้ใหญ่ 

เมื่อพิจำรณำแยกตำมรำยแปลงที่ส ำรวจ พบว่ำแปลงที่ 1 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้ที่มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรจ ำนวน 140 ต้น พบจ ำนวนชนิด 19 ชนิด 18 สกุล และจ ำนวนวงศ์ 
เท่ำกับ 13 วงศ์ โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.724 ตำรำงเมตร แปลงที่ 2 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้
จ ำนวน 89 ต้น พบจ ำนวนชนิด 18 ชนิด 18 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 13 วงศ์ โดยมีขนำด
พื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 2.487 ตำรำงเมตร แปลงที่ 3 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้จ ำนวน 61 ต้น พบจ ำนวนชนิด 
11 ชนิด 11 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 7 วงศ์ โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.831 ตำรำงเมตร  
(ตำรำงที่ 3-1) 

พื้นที่หน้ำตัดรวมของวงศ์พรรณไม้ โดยภำพรวมแล้วพบว่ำ วงศ์ของพรรณไม้ที่
ครอบครองพื้นที่หน้ำตัดสูงสุด   5  อันดับแรก  ได้แก่   วงศ์ Lamiaceae,   Leguminosae – 
Papilionoideae,   Anacardiaceae,    Leguminosae – Mimosoideae,   และ   Rubiaceae   โดยมี
พื้นที่หน้ำตัดรวมเท่ำกับ 4.611, 0.586, 0.257, 0.203 และ 0.176 ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3-2 
และภำพที่ 3-9) โดยมีรำยละเอียดของชนิดพันธ์ุไม้ที่พบในแต่ละแปลงปีปลูกดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 3-6 

1.1.2 ลักษณะโครงสร้างทางแนวดิ่งและแนวราบ 

จำกกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงทำงแนวดิ่งและแนวรำบ ของหมู่ไม้ในแปลงปลูกปีต่ำงๆ 
ซึ่งพบว่ำโครงสร้ำงป่ำของแปลงปี พ.ศ. 2516 ทำงแนวดิ่งและแนวรำบ จำกภำพที่ 3-10 จะเห็นได้ว่ำใน
แนวดิ่งนั้น เรือนยอดช้ันบนของหมู่ไม้มีเพียงชนิดเดียวคือ สัก (หมำยเลขใต้กรำฟ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28 และ 30) มีควำมสูงส่วนใหญ่มำกกว่ำ 16 เมตรข้ึนไป ส่วนเรือน
ยอดช้ันรอง ได้แก่ ยอป่ำ ชิงชัน แดง กำงข้ีมอด ผ่ำเสี้ยน สีเสียดแก่น และ หมีเหม็น  

ส่วนในแนวรำบนั้นจะเห็นได้ว่ำในมีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกเรือนยอดปกคลุมอยู่พอควรแสดงให้
เห็นถึงกำรแก่งแย่งกันของไม้ที่ปลูกในตลอดระยะเวลำยำวนำน โดยปรำกฎลูกไม้ (ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
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ต่ ำกว่ำ 4.5 เซนติเมตร และมีควำมสูงมำกกว่ำ 1.30 เมตร) ในแปลงที่ส ำรวจได้จ ำนวนทั้งสิ้น 24 ชนิด 49 
ต้น และพบกล้ำไม้ (ควำมสูงต่ ำกว่ำ 1.30 เมตร) จ ำนวนทั้งสิ้น 56 ชนิด (ตำรำงที่ 3-7) 

จ ำนวนต้นของแต่ละช้ันขนำดควำมโตที่ระดับควำมสูงเพียงอกในแปลงส ำรวจ ขนำด 
20X50 พบว่ำแปลงปลูก พ.ศ. 2516 ที่มีอำยุมำกที่สุดถึง 41 ปี จ ำนวนต้นไม้ที่ขนำดเล็ก (ควำมโต < 10 
เซนติเมตร) จะมีจ ำนวนต้นน้อยกว่ำแปลงปลูกที่มีอำยุน้อย พบว่ำมี 147 ต้น จำกจ ำนวนต้นไม้ทั้งหมด 
290 ต้น ซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำติของกำรแก่งแย่งแข่งขัน (ตำรำงที่ 3-8 และ 3-9 และ ภำพที่ 3-14) 

ในส่วนควำมสูงนั้นพบว่ำเส้นแนวโน้มพยำกรณ์ควำมสูงที่ได้จำกกำรประมำณโดยใช้
สมกำรรูป Hyperbolic  equation จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูง 
เพียงอก (เซนติเมตร) และ ควำมสูงทั้งหมด (เมตร) ของต้นไม้ ได้ค่ำ ค่ำควำมสูงสูงสุด (upper limit) หรือ 
H* เท่ำกับ 28.5 เมตร (ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 3-10 และภำพที่ 3-18)  

1.1.3 ความส าคัญทางนิเวศวิทยา 

ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ ของแต่ละแปลงส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2516 มี
ควำมผันแปรไปตำมชนิดและองค์ประกอบของพรรณไม้ (ตำรำงที่ 3-11 ถึง 3-13)  ถึงแม้ว่ำจะเป็นแปลงที่
ปลูกในปีเดียวกันก็ตำม ด้วยเป็นสวนป่ำสักดังนั้นชนิดพรรณไม้ที่มีค่ำ IVI สูงสุดคือ สัก โดยมีค่ำ เท่ำกับ 
124.789, 133.443 และ 180.639 ของแปลงส ำรวจที่ 1, 2 และ 3 ตำมล ำดับ ค่ำ IVI มีควำมมำก น้อย
แตกต่ำงกัน ระหว่ำงแปลงที่ 1-2 กับ แปลงที่ 3 อันเนื่องมำจำกควำมผันแปรเฉพำะจุด เฉพำะบริเวณ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ำ ค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์ (Rdo) ของไม้สักในแปลงที่ 3 มีค่ำโดดเด่นมำกถึง 94.598 ในขณะที่ 
แปลงที่ 1 และ 2 ค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์ ของไม้สัก เท่ำกับ 71.724 และ 64.823 ตำมล ำดับ 

โดยแปลงที่ 1 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น ประดู่ ยำบใบยำว เม่ำสร้อย กำง
ข้ีมอด โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 31.308, 17.890, 17.509 และ 13.278 ตำมล ำดับ  แปลงที่ 2 ชนิดที่มีค่ำ IVI 
สูงรองจำกไม้สัก เช่น ชิงชัน ยอป่ำ แดง และ ตุ้ม โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 27.083, 22.281, 19.801 และ 
18.236 ตำมล ำดับ  แปลงที่ 3 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น ยอป่ำ ชิงชัน แดง กวำวเครือ โดยมีค่ำ 
IVI เท่ำกับ 27.970, 22.075, 14.560 และ 14.326 ตำมล ำดับ  

1.1.4 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

ในกำรประเมินควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุโดยใช้ Shannon-Wiener index (H) 
พบว่ำแปลงปีปลูก พ.ศ. 2516 มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 2.300 และมีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 1.614 (ตำรำงที่ 3-23) โดย
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.989 

 

1.2 พ้ืนท่ีแปลงส ารวจแปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2521 (อายุ 36 ปี) 

1.2.1 ชนิดและจ านวนของไม้ใหญ่ 

พิจำรณำแยกตำมรำยแปลงที่ส ำรวจ  พบว่ำแปลงที่ 1 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้ที่มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรจ ำนวน 115 ต้น พบจ ำนวนชนิด 22 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 19 
สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 16 วงศ์ โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.302 ตำรำงเมตร แปลงที่ 2 
พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้จ ำนวน 103 ต้น พบจ ำนวนชนิด 21 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 19 สกุล และจ ำนวน



- 23 - 
 

วงศ์ เท่ำกับ 16 วงศ์ โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.396 ตำรำงเมตร แปลงที่ 3 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้
จ ำนวน 137 ต้น พบจ ำนวนชนิด 25 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 23 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 16 วงศ์ 
โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 2.111 ตำรำงเมตร  (ตำรำงที่ 3-1) 

พื้นที่หน้ำตัดรวมของวงศ์พรรณไม้ โดยภำพรวมแล้วพบว่ำ วงศ์ของพรรณไม้ที่ครอบครอง
พื้นที่หน้ำตัดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วงศ์ Lamiaceae, Leguminosae – Papilionoideae, 
Rubiaceae,  Clusiaceae, และ Lythraceae โดยมีพื้นที่หน้ำตัดรวมเท่ำกับ 2.965, 0.251, 0.227, 
0.141 และ 0.081 ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3-3 และภำพที่ 3-9) 

1.2.2 ลักษณะโครงสร้างทางแนวดิ่งและแนวราบ 

จำกกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงทำงแนวดิ่งและแนวรำบ ของหมู่ไม้ในแปลงปลูกปีต่ำงๆ 
ซึ่งพบว่ำโครงสร้ำงป่ำของแปลงปี พ.ศ. 2521 ทำงแนวดิ่งและแนวรำบ โครงสร้ำงของแปลงปี พ.ศ. 2521 
ทำงแนวดิ่งและแนวรำบ จำกภำพที่ 3-11 จะเห็นได้ว่ำในแนวดิ่งนั้น เรือนยอดช้ันบนของหมู่ไม้มีเพียงชนิด
เดียวคือ สัก (หมำยเลขใต้กรำฟ 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 26, 27, 29, 31, 32 และ 33)  มีควำม
สูงส่วนใหญ่มำกกว่ำ 14 เมตรข้ึนไป ส่วนเรือนยอดช้ันรอง ได้แก่ ล ำไยป่ำ กระโดน หำดแดง แคหัวหมู กุ๊ก 
ยอป่ำ กระทุ่มหมู โมกมัน และ แดง 

ส่วนในแนวรำบนั้นจะเห็นได้ว่ำในมีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกเรือนยอดปกคลุมอยู่พอควรแสดงให้
เห็นถึงกำรแก่งแย่งกันของไม้ที่ปลูก โดยปรำกฏลูกไม้ (ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงต่ ำกว่ำ 4.5 เซนติเมตร และ
มีควำมสูงมำกกว่ำ 1.30 เมตร) ในแปลงที่ส ำรวจได้จ ำนวนทั้งสิ้น 25 ชนิด 61 ต้น และพบกล้ำไม้ (ควำม
สูงต่ ำกว่ำ 1.30 เมตร) จ ำนวนทั้งสิ้น 44 ชนิด (ตำรำงที่ 3-7) 

จ ำนวนต้นของแต่ละช้ันขนำดควำมโตที่ระดับควำมสูงเพียงอกในแปลงส ำรวจ ขนำด 
20X50 พบว่ำแปลงปลูก พ.ศ. 2521 ที่มี 36 ปี จ ำนวนต้นไม้ที่ขนำดเล็ก (ควำมโต < 10 เซนติเมตร) จะมี
จ ำนวนต้นน้อยกว่ำแปลงปลูกที่มีอำยุน้อย พบว่ำมี 230 ต้น จำกจ ำนวนต้นไม้ทั้งหมด 355 ต้นซึ่งเป็นไป
ตำมธรรมชำติของกำรแก่งแย่งแข่งขัน (ตำรำงที่ 3-8 ถึง 3-9 และ ภำพที่ 3-15) 

ในส่วนควำมสูงนั้นพบว่ำเส้นแนวโน้มพยำกรณ์ควำมสูงที่ได้จำกกำรประมำณโดยใช้
สมกำรรูป Hyperbolic  equation จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูง 
เพียงอก (เซนติเมตร) และ ควำมสูงทั้งหมด (เมตร) ของต้นไม้ ได้ค่ำ ค่ำควำมสูงสูงสุด (upper limit) หรือ 
H* เท่ำกับ 28.3 เมตร ซึ่งมีขนำดใกล้เคียงกับแปลงปี พ.ศ. 2516 (ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 3-10 และ 
ภำพที่ 3-18) 

1.2.3 ความส าคัญทางนิเวศวิทยา 

ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ ของแต่ละแปลงส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 มี
ควำมผันแปรไปตำมชนิดและองค์ประกอบของพรรณไม้ เช่นเดียวกับแปลงส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2516  
(ตำรำงที่ 3-14 ถึง 3-16) ชนิดพรรณไม้ที่มีค่ำ IVI สูงสุดคือของแต่ละแปลงส ำรวจคือ สัก โดยมีค่ำ เท่ำกับ 
113.444, 139.385 และ 118.725 ของแปลงส ำรวจที่ 1, 2 และ 3 ตำมล ำดับ ค่ำ IVI มีควำมมำก น้อย
แตกต่ำงกัน ระหว่ำงแปลงที่ 1, 2 และ 3 แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ ในแปลงที่ 2 ไม่เพียงแต่มีค่ำ IVI สูงสุดแล้ว 
ยังพบอีกว่ำ มีค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ (RDe) และ ค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์ (RDo) สูงกว่ำแปลงที่ 1 และ 3 
อีกด้วย 
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โดยแปลงที่ 1 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น ยอป่ำ กระพี้จั่น แดง ติ้วขน โดยมีค่ำ 
IVI เท่ำกับ 39.240,  30.222,  16.237  และ  14.408 ตำมล ำดับ  แปลงที่ 2 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำก
ไม้สัก เช่น แคหำงค่ำง ขำงหัวหมู ตะแบกเปลือกบำง ยอป่ำ ติ้วขน โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 20.985,  15.277, 
11.761,  10.787  และ  10.500 ตำมล ำดับ  แปลงที่ 3 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น กระพี้จั่น 
หนำมจี้ เปล้ำแพะ ยอป่ำ ชิงชัน โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 63.593,  15.101,  12.774,  12.522 และ  9.681 
ตำมล ำดับ  

1.2.4 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

กำรประเมินควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุโดยใช้ Shannon-Wiener index (H) พบว่ำ
แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 2.295 และมีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 2.085 (ตำรำงที่ 3-23) โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.220 

 

1.3 พ้ืนท่ีแปลงส ารวจแปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2527 (อายุ 30 ปี) 

1.3.1 ชนิดและจ านวนของไม้ใหญ่ 

แปลงปี พ.ศ. 2527 พบว่ำแปลงที่ 1 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้ที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรจ ำนวน 150 ต้น พบจ ำนวนชนิด 25 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 23 สกุล และจ ำนวน
วงศ์ เท่ำกับ 16 วงศ์ โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 2.111 ตำรำงเมตร แปลงที่ 2 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้
จ ำนวน 175 ต้น พบจ ำนวนชนิด 22 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 21 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 15 วงศ์ 
โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.844 ตำรำงเมตร แปลงที่ 3 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้จ ำนวน 150 ต้น พบ
จ ำนวนชนิด 18 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 16 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 13 วงศ์ โดยมีขนำด
พื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.518 ตำรำงเมตร (ตำรำงที่ 3-1) 

พื้นที่หน้ำตัดรวมของวงศ์พรรณไม้ โดยภำพรวมแล้วพบว่ำ วงศ์ของพรรณไม้ที่
ครอบครองพื้ นที่ หน้ ำตั ดสู ง สุด  5 อันดับแรก  ได้แก่  วง ศ์  Lamiaceae, Leguminosae – 
Papilionoideae, Leguminosae – Mimosoideae, Rubiaceae และ Anacardiaceae โดยมี
พื้นที่หน้ำตัดรวมเท่ำกับ 3.797, 0.997, 0.190, 0.145 และ 0.091 ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3-4 
และภำพที่ 3-9) 

1.3.2 ลักษณะโครงสร้างทางแนวดิ่งและแนวราบ 

โครงสร้ำงของแปลงปี พ.ศ. 2527 ทำงแนวดิ่งและแนวรำบ จำกภำพที่ 3-12  จะเห็นได้
ว่ำในแนวดิ่งนั้น เรือนยอดช้ันบนของหมู่ไม้มีเพียงชนิดเดียวคือ สัก (หมำยเลขใต้กรำฟ 2, 6, 7, 8, 10, 17, 
20, 28, 33, 38, 39, 44, 47, 61, 69, 70, 74, 81 และ 82)  มีควำมสูงส่วนใหญ่มำกกว่ำ 16 เมตรข้ึนไป 
ส่วนเรือนยอดช้ันรองโดดเด่นด้วย ประดู่เป็นส่วนมำก 

สว่นในแนวรำบนั้นจะเห็นได้ว่ำในมีพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกเรือนยอดปกคลุมอยู่พอควรแสดงให้
เห็นถึงกำรแก่งแย่งกันของไม้ที่ปลูก โดยปรำกฏลูกไม้ (ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงต่ ำกว่ำ 4.5 เซนติเมตร และ
มีควำมสูงมำกกว่ำ 1.30 เมตร) ในแปลงที่ส ำรวจได้จ ำนวนทั้งสิ้น 25 ชนิด 68 ต้น และพบกล้ำไม้ (ควำม
สูงต่ ำกว่ำ 1.30 เมตร) จ ำนวนทั้งสิ้น 36 ชนิด (ตำรำงที่ 3-7) 
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จ ำนวนต้นของแต่ละช้ันขนำดควำมโตที่ระดับควำมสูงเพียงอกในแปลงส ำรวจ ขนำด 
20X50 พบว่ำแปลงปลูก พ.ศ. 2527 ที่มี 30 ปี จ ำนวนต้นไม้ที่ขนำดเล็ก (ควำมโต < 10 เซนติเมตร) จะมี
จ ำนวนต้นน้อยกว่ำแปลงปลูกที่มีอำยุน้อย พบว่ำมี 312 ต้น จำกจ ำนวนต้นไม้ทั้งหมด 475 ต้นซึ่งเป็นไป
ตำมธรรมชำติของกำรแก่งแย่งแข่งขันเช่นกัน (ตำรำงที่ 3-8 และ 3-9 และ ภำพที่ 3-16) 

ในส่วนควำมสูงนั้นพบว่ำเส้นแนวโน้มพยำกรณ์ควำมสูงที่ได้จำกกำรประมำณโดยใช้
สมกำรรูป Hyperbolic  equation จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูง 
เพียงอก (เซนติเมตร) และ ควำมสูงทั้งหมด (เมตร) ของต้นไม้ ได้ค่ำ ค่ำควำมสูงสูงสุด (upper limit) หรือ 
H* เท่ำกับ 29.5 เมตร ซึ่งมีขนำดใกล้เคียงกับแปลงปี พ.ศ. 2516 และ แปลง ปี พ.ศ. 2521 (ดังแสดงไว้ใน
ตำรำงที่ 3-10)  

1.3.3 ความส าคัญทางนิเวศวิทยา 

ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ ของแต่ละแปลงส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2527 มี
ควำมผันแปรไปตำมชนิดและองค์ประกอบของพรรณไม้ ค่อนข้ำงน้อยกว่ำแปลงปีปลูก พ.ศ. 2516 และ 
แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 (ตำรำงที่ 3-17 ถึง 3-19)  ชนิดพรรณไม้ที่มีค่ำ IVI สูงสุดคือของแต่ละแปลง
ส ำรวจคือ สัก โดยมีค่ำ เท่ำกับ 114.136, 117.544 และ 106.764 ของแปลงส ำรวจที่ 1, 2 และ 3 
ตำมล ำดับ ค่ำ IVI ของไม้สักแตกต่ำงกันไม่มำกนักในระหว่ำงแปลงส ำรวจที่ 1, 2 และ 3 มีค่ำควำม
หนำแน่นสัมพัทธ์ (RDe) ค่ำควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF) และ ค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์ (RDo) ค่อนข้ำงใกล้เคียงกันอีก
ด้วย 

โดยแปลงที่ 1 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น ประดู่ อ้อยช้ำง แดง กำงข้ีมอด ยำบ
ใบยำว โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 51.420, 16.837, 15.508, 9.330 และ 8.608 ตำมล ำดับ แปลงที่ 2 ชนิดที่มี
ค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น ประดู่ ชิงชัน ตุ้ม ยอป่ำ กระทุ่มหมู โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 84.544, 18.710, 
11.530, 11.051 และ 8.378 ตำมล ำดับ  แปลงที่ 3 ชนิดที่มีค่ำ IVI สูงรองจำกไม้สัก เช่น ประดู่ ตุ้ม 
ชิงชัน ยอป่ำ แดง โดยมีค่ำ IVI เท่ำกับ 73.991, 25.050, 17.494, 15.150 และ 12.025 ตำมล ำดับ  

นอกจำกไม้สักซึ่งเป็นไม้ที่ปลูกสร้ำงข้ึนแล้วจะเห็นได้ว่ำแปลงปีปลูก พ.ศ. 2527 นี้ มี 
ประดู่เป็นไม้ที่ข้ึนคละเป็นจ ำนวนมำกกระจำยทั่วทุกแปลงส ำรวจ โดยพบจ ำนวน 37, 86 และ 53 ต้น 
ตำมล ำดับแปลงส ำรวจ โดยมีค่ำ IVI เป็นล ำดับที่สองของทุกแปลงส ำรวจ 

1.3.4 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

กำรประเมินควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุโดยใช้ Shannon-Wiener index (H) พบว่ำ
แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 2.346 และมีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 1.994 (ตำรำงที่ 3-23) โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.022 

1.4 พ้ืนท่ีแปลงส ารวจแปลงป่าธรรมชาต ิ

1.4.1 ชนิดและจ านวนของไม้ใหญ่ 

แปลงป่ำธรรมชำติ พบว่ำแปลงที่ 1 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้ที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 
4.5 เซนติเมตรจ ำนวน 93 ต้น พบจ ำนวนชนิด 15 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 13 สกุล และจ ำนวนวงศ์ 
เท่ำกับ 11 วงศ์ โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.964 ตำรำงเมตร แปลงที่ 2 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้



- 26 - 
 

จ ำนวน 97 ต้น พบจ ำนวนชนิด 17 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 15 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 12 วงศ์ 
โดยมีขนำดพื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.821 ตำรำงเมตร แปลงที่ 3 พบว่ำมีจ ำนวนต้นไม้จ ำนวน 121 ต้น พบ
จ ำนวนชนิด 25 ชนิด จ ำนวนสกุลเท่ำกับ 24 สกุล และจ ำนวนวงศ์ เท่ำกับ 18 วงศ์ โดยมีขนำด
พื้นที่หน้ำตัดทั้งหมด 1.811 ตำรำงเมตร (ตำรำงที่ 3-1) 

พื้นที่หน้ำตัดรวมของวงศ์พรรณไม้ โดยภำพรวมแล้วพบว่ำ วงศ์ของพรรณไม้ที่
ครอบครองพื้นที่หน้ำตัดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ วงศ์ Leguminosae – Papilionoideae, Meliaceae, 
Dipterocarpaceae, Anacardiaceae และLamiaceae โดยมีพื้นที่หน้ำตัดรวมเท่ำกับ 2.482, 0.713, 
0.619, 0.396 และ 0.392 ตำรำงเมตร ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 3-5) 

1.4.2 ลักษณะโครงสร้างทางแนวดิ่งและแนวราบ 

โครงสร้ำงของแปลงป่ำธรรมชำติ ทำงแนวดิ่งและแนวรำบ จำกภำพที่ 3-14 จะเห็นได้ว่ำ
ในแนวดิ่งนั้น เรือนยอดช้ันบนของหมู่ไมป้ระกอบด้วย ยมหนิ ประดู่  มีควำมสูงไมเ่กิน 22 เมตร ส่วนเรือน
ยอดช้ันรอง ได้แก่ กุ๊ก เก็ดแดง ปอนก แคหำงค่ำง รัง มะกอกป่ำ เป็นต้น 

ส่วนในแนวรำบนั้นจะเห็นได้ว่ำในมีพื้นทีท่ี่ไม่ได้ถูกเรือนยอดปกคลุมอยู่พอควรแสดงให้
เห็นถึงกำรแกง่แย่งกันของไม้ที่ปลูก โดยปรำกฏลกูไม้ (ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงต่ ำกว่ำ 4.5 เซนติเมตร และ
มีควำมสูงมำกกว่ำ 1.30 เมตร) ในแปลงทีส่ ำรวจได้จ ำนวนทัง้สิ้น 10 ชนิด 11 ต้น และพบกล้ำไม้ (ควำม
สูงต่ ำกว่ำ 1.30 เมตร) จ ำนวนทั้งสิ้น 54 ชนิด (ตำรำงที่ 3-7) 

จ ำนวนต้นไม้ของแต่ละช้ันขนำดควำมโตที่ระดับควำมสูงเพียงอกในแปลงส ำรวจ ขนำด 
20X50 เมตร พบว่ำ ต้นไม้ขนำดเล็ก (ควำมโต < 10 เซนติเมตร) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 156 ต้น จำกจ ำนวน
ต้นไม้ทั้งหมด 310 ต้น ซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำติของกำรแก่งแย่งแข่งขันเช่นกัน เช่นเดียวกันกับแปลงปลูกที่
มีอำยุมำก เช่น แปลงปลูก ปี พ.ศ. 2516 (ตำรำงที่ 3-8 และ 3-9 และ ภำพที่ 3-17) จะเห็นได้ว่ำจ ำนวน
ต้นไม้ของแต่ละช้ันขนำดควำมโตจะมีน้อยกว่ำแปลงปลูกอำยุน้อย เช่นแปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 และ แปลง
ปลูกปี พ.ศ. 2521 

ในส่วนควำมสูงนั้นพบว่ำเส้นแนวโน้มพยำกรณ์ควำมสูงที่ได้จำกกำรประมำณโดยใช้
สมกำรรูป Hyperbolic  equation จำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูง 
เพียงอก (เซนติเมตร) และ ควำมสูงทั้งหมด (เมตร) ของต้นไม้ ได้ค่ำ ค่ำควำมสูงสูงสุด (upper limit) หรือ 
H* เท่ำกับ 32.6 เมตร ซึ่งมีขนำดสูงกว่ำแปลงปี พ.ศ. 2516 ปี แปลง พ.ศ. 2521 และ แปลง พ.ศ. 2527 
(ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 3-10)  

1.4.3 ความส าคัญทางนิเวศวิทยา 

ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ ของแต่ละแปลงส ำรวจ แปลงป่ำอนุรักษ์ มีควำมผัน
แปรไปตำมชนิดและองค์ประกอบของพรรณไม้ (ตำรำงที่ 3-20 ถึง 3-22) ชนิดพรรณไม้ที่มีค่ำ IVI สูงสุด
ของแต่ละแปลงส ำรวจคือ ประดู่ โดยมีค่ำ เท่ำกับ 89.154,  66.551 และ 63.447 ของแปลงส ำรวจที่ 1, 2 
และ 3 ตำมล ำดับ ค่ำ IVI ของประดู่แตกต่ำงกันไม่มำกนักในระหว่ำงแปลงส ำรวจ โดยค่ำควำมหนำแน่น
สัมพัทธ์ และ ค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์ ของแปลงส ำรวจที่ 1 ค่อนข้ำงสูงกว่ำ แปลงส ำรวจที่ 2 และ 3 เล็กน้อย 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำ อ้อยช้ำง รัง ยมหิน กระพี้จั่น พบกระจำยทุกแปลงส ำรวจ อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำประดู่จะ
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มีค่ำ IVI สูงที่สุดในทุกแปลงตัวอย่ำงแต่ก็ไม่พบกำรกระจำยในทุก ๆ แปลงย่อย โดยมีค่ำควำมถ่ี ในแปลง
ส ำรวจที่ 1, 2 และ 3 เท่ำกับ 8, 9  และ 9 ตำมล ำดับ  

1.4.4 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

กำรประเมินควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุโดยใช้ Shannon-Wiener index (H) พบว่ำ
แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 มีค่ำสูงสุดเท่ำกับ 2.718 และมีค่ำต่ ำสุดเท่ำกับ 2.224 (ตำรำงที่ 3-23) โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.431 

 
ตารางท่ี 3-1 จ ำนวนต้น (N) จ ำนวนชนิด (Species) จ ำนวนสกุล (Genus) จ ำนวนวงศ์ (Family) 

พื้นที่หน้ำตัด (BA: ตำรำงเมตร) ควำมโตสูงสุด (dbh: เซนติเมตร) และ ควำมโตเฉลี่ย (dbh: 
เซนติเมตร) ต่อพื้นที่ ของไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ในแปลง
ส ำรวจแปลงปีปลูก 2516, 2521, 2527 และ ป่ำธรรมชำติ (NF) ขนำด 20 X 50 ตำรำงเมตร 
ในสวนป่ำแม่มำย จังหวัดล ำปำง 

แปลง แปลง
ส ารวจที ่

จ านวน
ต้น 

จ านวน
ชนิด 

จ านวน
สกุล 

จ านวน
วงศ์ 

พ้ืนที่ 
หน้าตัด 

ความโต
สูงสุด 

ความโต
เฉลี่ย 

2516 1 140 19 18 13 1.724 27.5 10.7 
2516 2 89 18 18 13 2.487 50.6 16 
2516 3 61 11 11 7 1.831 40.1 16.6 
2521 1 115 22 19 16 1.302 28.8 10.2 
2521 2 103 21 19 16 1.396 31.4 11.7 
2521 3 137 25 21 16 1.464 34.5 9.3 
2527 1 150 25 23 16 2.111 34.4 11.5 
2527 2 175 22 21 15 1.844 26.3 9.8 
2527 3 150 18 16 13 1.518 25.7 9.9 
NF 1 93 15 13 11 1.964 37.9 14.3 
NF 2 97 17 15 12 1.821 42.6 12.8 
NF 3 120 25 24 18 1.811 32.9 12.1 

ผลรวม 12 1430 64 52 29 21.273 - - 
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ตารางท่ี 3-2  วงศ์ของพรรณไม้ จ ำนวนต้น และพื้นที่หน้ำตดั ของไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร (เรียงตำมอันดับพื้นทีห่น้ำตัด) ที่พบในแปลงส ำรวจ แปลงปปีลูก 
พ.ศ. 2516  สวนป่ำแม่มำย จังหวัดล ำปำง 

อันดับ วงศ์ จ านวนต้น 
พ้ืนท่ีหน้าตัด 
(ตารางเมตร) 

1 Lamiaceae 135 4.611 
2 Leguminosae - Papilionoideae 30 0.586 
3 Anacardiaceae 15 0.257 
4 Leguminosae - Mimosoideae 27 0.203 
5 Rubiaceae 26 0.176 
6 Tiliaceae 15 0.053 
7 Lauraceae 3 0.032 
8 Phyllanthaceae 10 0.029 
9 Bombacaceae 8 0.023 
10 Combretaceae 1 0.016 
11 Lythraceae 4 0.015 
12 Annonaceae 5 0.013 
13 Sapindaceae 5 0.011 
14 Meliaceae 2 0.007 
15 Apocynaceae 2 0.006 
16 Caesalpiniaceae 2 0.005 

 รวม 290 6.042 
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ตารางท่ี 3-3 วงศ์ของพรรณไม้ จ ำนวนต้น และพื้นที่หน้ำตัด ของไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 
4.5 เซนติเมตร (เรียงตำมอันดับพื้นทีห่น้ำตัด) ที่พบในแปลงส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521  
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

อันดับ วงศ์ จ านวนต้น 
พ้ืนท่ีหน้าตัด 
(ตารางเมตร) 

1 Lamiaceae 124 2.965 
2 Leguminosae- Papilionoideae 78 0.251 
3 Rubiaceae 33 0.227 
4 Clusiaceae 8 0.141 
5 Lythraceae 14 0.081 
6 Anacardiaceae 6 0.076 
7 Bignoniaceae 8 0.07 
8 Leguminosae-Mimosoideae 14 0.069 
9 Annonaceae 8 0.053 
10 Moraceae 10 0.048 
11 Euphorbiaceae 10 0.045 
12 Strychnaceae 7 0.02 
13 Simaroubaceae 7 0.02 
14 Ericaceae 6 0.019 
15 Apocynaceae 5 0.018 
16 Irvingiaceae 1 0.016 
17 Lecythidaceae 5 0.011 
18 Sapindaceae 4 0.01 
19 Meliaceae 3 0.008 
20 Dipterocarpaceae 2 0.007 
21 Caesalpiniaceae 1 0.003 
22 Leguminosae - Caesalpinioideae 1 0.002 
 รวม 355 4.162 
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ตารางท่ี 3-4 วงศ์ของพรรณไม้ จ ำนวนต้น และพื้นที่หน้ำตัด ของไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 
4.5 เซนติเมตร (เรียงตำมอันดับพื้นทีห่น้ำตัด) ที่พบในแปลงส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2527  
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

อันดับ วงศ์ จ านวนต้น 
พ้ืนท่ีหน้าตัด 
(ตารางเมตร) 

1 Lamiaceae 128 3.797 
2 Leguminosae- Papilionoideae 205 0.997 
3 Leguminosae-Mimosoideae 24 0.19 
4 Rubiaceae 43 0.145 
5 Anacardiaceae 21 0.091 
6 Caesalpiniaceae 5 0.04 
7 Tiliaceae 5 0.038 
8 Strychnaceae 4 0.026 
9 Irvingiaceae 1 0.018 
10 Euphorbiaceae 5 0.017 
11 Meliaceae 4 0.016 
12 Burseraceae 3 0.015 
13 Bombacaceae 5 0.014 
14 Combretaceae 5 0.013 
15 Annonaceae 4 0.012 
16 Lythraceae 4 0.008 
17 Bignoniaceae 2 0.007 
18 Moraceae 1 0.007 
19 Phyllanthaceae 2 0.007 
20 Lecythidaceae 1 0.006 
21 Clusiaceae 1 0.004 
22 Sterculiaceae 1 0.003 
23 Apocynaceae 1 0.002 
 รวม 475 5.473 
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ตารางท่ี 3-5 วงศ์ของพรรณไม้ จ ำนวนต้น และพื้นที่หน้ำตัด ของไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 
4.5 เซนติเมตร (เรียงตำมอันดับพื้นทีห่น้ำตัด) ที่พบในแปลงส ำรวจ แปลงป่ำธรรมชำติ     
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

อันดับ วงศ์ จ านวนต้น 
พ้ืนท่ีหน้าตัด 
(ตารางเมตร) 

1 Leguminosae- Papilionoideae 99 2.482 
2 Meliaceae 30 0.713 
3 Dipterocarpaceae 41 0.619 
4 Anacardiaceae 55 0.396 
5 Lamiaceae 19 0.392 
6 Burseraceae 4 0.256 
7 Tiliaceae 4 0.216 
8 Bombacaceae 11 0.131 
9 Rubiaceae 18 0.113 
10 Sapindaceae 8 0.066 
11 Lauraceae 1 0.054 
12 Leguminosae-Mimosoideae 2 0.031 
13 Strychnaceae 6 0.03 
14 Bignoniaceae 3 0.023 
15 Lythraceae 3 0.021 
16 Moraceae 1 0.02 
17 Clusiaceae 2 0.02 
18 Euphorbiaceae 1 0.007 
19 Annonaceae 1 0.005 
20 Sterculiaceae 1 0.003 
 รวม 310 5.597 
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แปลงปี พ.ศ. 2516 

 
แปลงปี พ.ศ. 2521 

 
แปลงปี พ.ศ. 2527 

 
แปลงป่าธรรมชาต ิ

 
 
ภาพท่ี 3-9  วงศ์ของพรรณไม้ที่ครอบครองพื้นที่หน้ำตัดสูงสดุ 10 อันดับแรกของไม้ยืนต้นที่มีขนำด

เส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ที่พบในแปลงส ำรวจแปลงปี พ.ศ. 2516, 2521, 2527 
และในแปลงป่ำธรรมชำติ สวนป่ำแมม่ำย จังหวัดล ำปำง 
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ตารางท่ี 3-6  รำยช่ือชนิดพันธ์ุไม้ยืนต้น จ ำนวนต้น ของไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4.5 
เซนติเมตร ในแปลงส ำรวจแปลงปีปลูก 2516, 2521, 2527 และ ป่ำธรรมชำติ (NF) ขนำด 
20 X 50 ตำรำงเมตร ในสวนป่ำแม่มำย จังหวัดล ำปำง 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF รวม 
Anacardiaceae       
มะกอกป่ำ Spondias pinnata (L.f.) Kurz 7 4 7 3 21 
มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania latifolia Roxb. - - 2 - 2 
มะเหลี่ยมหิน Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T. 

Yamaz. 
- 1 - - 1 

อ้อยช้ำง Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 8 1 12 52 73 
Annonaceae       
ขำงหัวหมู Miliusa velutina (Dunal) Hook.f. & 

Thoms. 
5 8 4 1 18 

Apocynaceae       
โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 2 4 1 - 7 
โมกหลวง Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) 

wall. ex G. Don 
- 1 - - 1 

Bignoniaceae       
แคหำงค่ำง Markhamia stipulata Seem.ex K. 

Schum. Var. kerrii Sprague 
- 8 2 3 13 

Bombacaceae       
งิ้ว Bombax ceiba Linn. 8 - 5 11 24 
Burseraceae       
ตะคร้ ำ Garuga pinnata Roxb. - - 1 - 1 
มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill - - 2 4 6 
Caesalpiniaceae       
รำชพฤกษ์ Cassia fistula L. - - 2 - 2 
เสี้ยวป่ำ Bauhinia saccocalyx Pierre 2 1 3 - 6 
Clusiaceae       
ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. - - - 1 1 
ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer 

subsp. Pruniflorum Gogel.  
- 8 1 1 10 

Combretaceae       
ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Will. var. 

Lanceolata Clarke 
1 - - - 1 

สมอแหน Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. - - 5 - 5 
Dipterocarpaceae      
เต็ง Shorea obtusa Wall. - 2 - 10 12 
รัง Shorea siamensis Miq. - - - 31 31 
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ตารางท่ี 3-6 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF รวม 
Ericaceae       
ส้มปี้ Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer - 6 - - 6 
Euphorbiaceae       
เต็งหนำม Bridelia retusa (L.) A. Juss. - - - 1 1 
เปล้ำแพะ Croton acutifolius Esser - 6 5 - 11 
เปล้ำหลวง Croton oblongifolius Roxb. - 1 - - 1 
เหมือดโลด Aporusa villosa Lindl. Baill. - 3 - - 3 
Irvingiaceae       
กระบก Irvingia malayana Oliv. ex a. Benn. - 1 1 - 2 
Lamiaceae       
ซ้อ Gmelina arborea Roxb. 1 - - - 1 
ตีนนก Vitex peduncularis Wall.ex Schauer - 2 - 17 19 
ผ่ำเสี้ยน Vitex canescens Kurz 4 - - - 4 
สัก Tectona grandis Linn.f. 130 122 128 2 382 
Lauraceae       
หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. 3 - - 1 4 
Lecythidaceae       
กระโดน Careya sphaerica Roxb. - 5 1 - 6 
Leguminosae- Caesalpinioideae      
แสมสำร  Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & 

Barneby 
- 1 - - 1 

Leguminosae- Papilionoideae      
กระพี้จ่ัน Millettia brandisiana Kurz.  2 68 9 25 104 
กวำวเครือ Millettia extensa Benth. 3 2 - - 5 
เก็ดด ำ Dalbergia assamica    Benth. - 1 - - 1 
ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble 14 5 20 12 51 
ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus Kurz 11 2 176 62 251 
Leguminosae-Mimosoideae      
กำงขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 7 3 6 1 17 
แดง Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen 15 8 17 1 41 
พฤกษ์ Albizia lebbeck (Linn.)Benth. - 3 1 - 4 
สีเสียด Acacia catechu (L.f.) Willd. 5 - - - 5 
Lythraceae       
ตะแบกเปลือกบำง Lagerstroemia floribunda Jack - 9 1 3 13 
ตะแบกใหญ่ Lagerstroemia calyculata Kurz - 3 - - 3 
เสลำด ำ Lagerstroemia venusta Wall. 3 2 1 - 6 
อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. 1 - 2 - 3 
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ตารางท่ี 3-6 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF รวม 
Meliaceae       
ยมหิน Chukrasia velutina Roem. 2 - 4 30 36 
ล ำไยป่ำ Walsura robusta Roxb. - 3 - - 3 
Moraceae       
ข่อย Streblus asper Lour. - 1 - - 1 
มะหำด Artocarpus lacucha Buch.-Ham. - 5 1 1 7 
หำดด ำ Artocarpus sp. - 4 - - 4 
Phyllanthaceae       
เม่ำสร้อย Antidesma acidum Retz. 10 - 2 - 12 
Rubiaceae  - - - - - 
กระทุ่มหมู Mitragyna brunonis (Wall. ex G. Don) 

Craib. 
2 3 6 2 13 

ตุ้ม Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdal 7 - 25 - 32 
ยอเถื่อน Morinda elliptica Ridl. - 4 - - 4 
ยอป่ำ Morinda coreia Buch.Ham. 16 25 12 6 59 
หนำมแท่ง Catunaregam tomentosa  (Blume ex 

DC.)Triveng 
1 1 - 10 12 

Sapindaceae       
ขี้หนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre - 2 - - 2 
ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken 5 2 - 8 15 
Simaroubaceae       
หนำมจ้ี Harrisonia perforata (Blanco) Merr. - 7 - - 7 
Sterculiaceae       
ปอขำว Sterculia pexa Pierre - - 1 - 1 
ปอเลียง Eriolaena candollei Wall. - - - 1 1 
Strychnaceae       
แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. - 7 4 6 17 
Tiliaceae       
ปอม่ืน Grewia eriocarpa Juss. 3 - - 2 5 
ยำบใบยำว Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib 12 - 5 2 19 
รวม  290 355 475 310 1,430 
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ภาพท่ี 3-10  ลักษณะโครงสร้ำงของหมู่ไม้ทัง้แนวดิ่งและแนวระนำบในแปลงปลูกปี 2516  
  (สัก: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30; 
   ยอป่ำ: 17, 27, 29, 31; 
   ชิงชัน: 6, 13; 
   แดง: 1; 
   กำงข้ีมอด: 5, 25; 
   ผ่ำเสี้ยน: 24; 
   สีเสียดแก่น: 7, 9; 
   หมเีหม็น: 19) 
  

1 2    3 4       5  6   7     8     9  10    11   12      13   14  16     19     21                                  22 23    25    28                          29             30 31
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ภาพท่ี 3-11  ลักษณะโครงสร้ำงของหมู่ไม้ทัง้แนวดิ่งและแนวระนำบในแปลงปลูกปี 2521  
  (สัก: 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 33; 
   ล ำไยป่ำ: 4, 28, 30; 
   กระโดน: 3, 14, 15; 
   หำดแดง: 6, 18; 
   แคหัวหม:ู 5, 8, 10, 23, 25; 
   กุ๊ก: 24; 
   ยอป่ำ: 20; 
   กระทุ่มหม:ู 16; 
   โมกมัน: 21; 
   แดง: 19) 
 
  

1  3   5        7  8   9     10   11   14     15   17    19       20        21     23    25 26 27 28                29       30        31     32    33   
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ภาพท่ี 3-12  ลักษณะโครงสร้ำงของหมู่ไม้ทัง้แนวดิ่งและแนวระนำบในแปลงปลูกปี 2527  
  (ประดู:่1, 4, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 41, 43, 46, 
48, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80; 
   สัก: 2, 6, 7, 8, 10, 17, 20, 28, 33, 38, 39, 44, 47, 61, 69, 70, 74, 81, 82; 
   กระทุ่มหม:ู 3, 5; 
   ยอ: 14; 
   เก็ด: 21, 37, 77; 
   ตะแบก: 23; 
   กระพีจ้ั่น: 27, 52; 
   ตุ้ม: 31, 32, 42, 53; 
   หำดด ำ: 40; 
   กำงข้ีมอด: 55; 

  สมอแหน: 57; 
  มะเกิม้: 36; 
  กระโดน: 64; 
  ยอป่ำ: 66) 

 

1  6   7 8        10   12 1314  17     21            22         28 31 33        38 39    43    48 51  54    56     61  63 65  69     71  72 74  77     82
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ภาพท่ี 3-13  ลักษณะโครงสร้ำงของหมู่ไม้ทัง้แนวดิ่งและแนวระนำบในแปลงป่ำธรรมชำติ 
  (ยมหิน: 1, 5, 6, 17, 19, 23, 28, 36, 38, 43; 
   กุ๊ก: 2, 3, 4, 11, 16, 20, 25, 30, 40, 44, 45; 
   กระพีจ้ั่น: 7, 24, 37; 
   ติ้ว: 8; 
   ประดู:่ 3, 14, 21, 26, 31, 33, 34; 
   รัง: 10; 
   เก็ดแดง: 13, 15, 35; 
   งิ้ว: 12; 
   ปอนก: 18; 
   หนำมแทง่: 22, 32, 39; 

   แคหำงค่ำง: 27; 
   มะกอก: 29, 42; 

    ตีนนก: 41) 
  

1   3   4  5      6           9     11    13        14    15    18    21     25    28   29             31   32    34     36  38  40         41       43    45
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ตารางท่ี 3-7 รำยช่ือชนิดพันธ์ุไม้ยืนต้น จ ำนวนต้น ของลูกไม้ยืนต้นที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงต่ ำกว่ำ 4.5 
เซนติเมตร และสูงมำกกว่ำ 1.30 เมตร ในแปลงส ำรวจแปลงปีปลูก 2516, 2521, 2527 และ 
ป่ำธรรมชำติ (NF) ขนำด 20 X 50 ตำรำงเมตร ในสวนป่ำแม่มำย จังหวัดล ำปำง 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF รวม 
Anacardiaceae       
มะกอกป่ำ Spondias pinnata (L.f.) Kurz - 1 1 - 2 
อ้อยช้ำง Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 2 1 3 1 7 
Annonaceae       
ขำงหัวหมู Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & 

Thoms. 
4 2 - 1 7 

Apocynaceae       
โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 1 2 - - 3 
Bignoniaceae       
แคหำงค่ำง Markhamia stipulata Seem.ex K. 

Schum. var. kerrii Sprague 
1 1 - - 2 

Bombacaceae       
งิ้วป่ำ Bombax ceiba Linn. 2 - - - 2 
Caesalpiniaceae       
เสี้ยวป่ำ Bauhinia saccocalyx Pierre 1 - 1 - 2 
Clusiaceae       
ติ้ว Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer 

subsp. Pruniflorum Gogel.  
- - 2 1 3 

Combretaceae       
สะแกนำ Combretum quadrangulare Kurz 1 - - - 1 
Dipterocarpaceae      
พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb.   - - 1 - 1 
รัง Shorea siamensis Miq.  - - 1 - 1 
Euphorbiaceae       
เต็งหนำม Bridelia retusa (L.) A. Juss.  - - 1 - 1 
เปล้ำแพะ Croton acutifolius Esser - - 1 - 1 
เม่ำไข่ปลำ Antidesma ghaesembilla  Gaertn. - 1 3 - 4 
Irvingiaceae       
กระบก Irvingia malayana Oliv. ex a. Benn. - 1 - - 1 
Lamiaceae      
กำสำมปีก Vitex peduncularis Wall.ex Schauer  - - - 1 1 
ซ้อ Gmelina arborea Roxb.  - - - 1 1 
ตีนนก Vitex peduncularis Wall.ex Schauer 1 - - - 1 
ผ่ำเสี้ยน Vitex canescens Kurz 2 - - - 2 
สัก Tectona grandis Linn.f. 2 2 4 - 8 
  



- 41 - 
 

ตารางท่ี 3-7 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF รวม 
Lecythidaceae       
กระโดน Careya sphaerica Roxb. - 2 - - 2 
Leguminosae- Caesalpinioideae      
แสมสำร Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & 

Barneby 
2 - - - 2 

หนำมหัน Caesalpinia godefroyana O.Kze. C - 1 - 2 3 
Leguminosae- Papilionoideae      
เก็ดแดง Dalbergia oliveri Gamble  2 2 1 - 5 
เก็ดด ำ Dalbergia cultrata Graham ex Benth.  - - 3 - 3 
กระพี้จ่ัน Millettia brandisiana Kurz.  1 12 7 1 21 
กวำวเครือ Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab 4 - - - 4 
ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus Kurz 5 2 14 - 21 
Leguminosae-Mimosoideae      
แดง Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen 2 2 2 - 6 
กำงขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 1 - - - 1 
ทิ้งถ่อน Albizia procera (Roxb.) Benth. - 1 - - 1 
สีเสียดแก่น Acacia catechu (L.f.) Willd. - - 1 - 1 
Lythraceae       
เสลำ Lagerstroemia tomentosa C.Presl  2 8 - - 
ตะแบก Lagerstroemia calyculata Kurz - 5 1 1 7 
Meliaceae       
ยมหิน Chukrasia velutina Roem. - - - 1 1 
ล ำไยป่ำ Walsura robusta Roxb. 1 2 - - 3 
Poaceae       
ไผ่ไร่ Gigantochloa albociliata Munro - 3 - - 3 
ไผ่ซำง Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees - - 1 - 1 
ไผ่บง Bambusa longispatha - 2 - 1 3 
ไผ่ข้ำวหลำม Cephalostachyum pergracile  2 - - - 
Rubiaceae       
กระทุ่มหมู Mitragyna brunonis (Wall. ex G. Don) 

Craib. 
1 1 9 - 11 

ตุ้มกว้ำว  Haldina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale  1 - 5 - 6 
ยอป่ำ Morinda coreia Buch.Ham. 3 4 3 - 10 
หนำมแท่ง Catunaregam tomentosa  (Blume ex 

DC.)Triveng 
- - 1 - 1 
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ตารางท่ี 3-7 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF รวม 

Sapindaceae       
ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken 2 - - - 2 
Simaroubaceae       
หนำมจ้ี Harrisonia perforata (Blanco) Merr. 1 1 - - 2 
Strychnaceae       
แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. - 2 1 - 3 
Tiliaceae       
ปอม่ืน Grewia eriocarpa Juss. 2 - - - 2 
ปอยำบ Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib - - 1 - 1 
 รวมจ านวนตน้ที่พบ 49 61 68 11 189 
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ตารางท่ี 3-8 รำยช่ือชนิดพันธ์ุไม้ยืนต้น จ ำนวนต้น ของกล้ำไม้ยืนต้นที่มีขนำดควำมสูงน้อยกว่ำ 1.30 
เมตร ในแปลงส ำรวจแปลงปปีลกู 2516, 2521, 2527 และ ป่ำธรรมชำติ (NF) ขนำด  
20 X 50 ตำรำงเมตร ในสวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF 

Araceae      
บุด Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) 

Nicolson. 
/ - / - 

Amaryllidaceae      
พลับพลึงป่ำแคระ Crinum sp. / - / - 
Anacardiaceae      
กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. - - / / 
มะเหลี่ยมหิน Rhus javanica L. var. chinensis (Mill.) T. 

Yamaz. 
- - - / 

Annonaceae      
ขำงหัวหมู Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms. / / - - 
Apocynaceae      
โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. / / - - 
Asclepiadadaceae      
ผักสลิด Telosma minor Craib / - / / 
Asteraceae      
สำบเสือ Chromolaena odorata(L.) King & Robinson  / / - / 
Bignoniaceae  / / - / 
เพกำ Oroxylum indicum  (L.) Kurz  / - - - 
กำสะลองค ำ Radermachera ignea (kurz) Steenis / - - - 
ปีบ Millingtonia hortensis Linn.f / / - / 
Caesalpiniaceae      
เสี้ยวป่ำ Bauhinia saccocalyx Pierre / - - / 
รำชพฤกษ์  Cassia fistula L.  - - - / 
Capparidaceae      
ส้มเสี้ยน Cleome viscosa L. - - / - 
Clusiaceae      
ติ้ว Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer subsp. 

Pruniflorum Gogel.  
- / / / 

ติ้วเลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. 
Share. 

- - - / 
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ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF 

Commelinaceae      
ผักปรำบแดง Commelina sp. / - - - 
Cyperaceae      
หญ้ำแห้วหมู Cyperus rotundus Linn. / - - / 
Dilleniaceae      
ส้ำน Dillenia ovata Wall.  - - / - 
Dioscoreaceae  - - - / 
กลอย Dioscorea hispida Dennst. var. hispida  / - / / 
มันเสียม  Dioscorea alata  - - - / 
หนำมจ้วก Dioscorea esculenta Burk / / / - 
Dipterocarpaceae      
เต็ง Shorea obtusa Wall. - - / / 
รัง  Shorea siamensis Miq. - - - / 
Euphorbiaceae      
เปล้ำแดง Croton acutifolius Esser - / / - 
เม่ำไข่ปลำ Antidesma ghaesembilla  Gaertn. - - / / 
ก้ำงปลำ Phyllanthus reticulatus Poir / - - - 
คล้ำยลูกใต้ใบ Phyllanthus sp. / - / - 
ผักหวำนบ้ำน Sauropus androgynus  (L.) Merr. / - - - 
Hypoxidaceae      
กูดพร้ำว Curculigo sp. / / / / 
หญ้ำดอกค ำ Hypoxis sp. / - - / 
Lamiaceae      
Unknown Lamiaceae sp. - - - / 
กำสำมปีก Vitex peduncularis Wall.ex Schauer  - - - / 
ตีนนก Vitex peduncularis Wall.ex Schauer / / - / 
ผ่ำเสี้ยน Vitex canescens Kurz / - - - 
สัก Tectona grandis Linn.f. / - - - 
อัคคีทวำร Clerrodendrum serratum - / - / 
Lecythidaceae      
กระโดน Careya sphaerica Roxb. - / - - 
Leguminosae- Caesalpinioideae     
เครือส้มเสี้ยน  Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep. - - - / 
รำชพฤกษ์ Cassia fistula  L. - - - / 
หนำมเล็บแมว Pterolobium integrum Craib. - / - / 
หนำมหัน Caesalpinia godefroyana O.Kze. C / / - / 
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ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF 

Leguminosae- Papilionoideae     
เก็ดแดง Dalbergia oliveri Gamble  / - - - 
เกล็ดปลำช่อน Phyllodium pulchellum (L.) Desv. - / - / 
เครือเขำขน Cajanus goensis Dalzell  / / / / 
กระพี้จ่ัน Millettia brandisiana Kurz.  / / / / 
กวำวเครือขำว Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab / / / - 
ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus Kurz / / / / 
มะแฮะ Flemingia sp. / - - / 
หมำมุ่ย Mucuna pruiens (Linn.) DC.  - / - - 
Leguminosae-Mimosoideae     
กำงขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. / - / / 
ทิ้งถ่อน Albizia procera (Roxb.) Benth. - / - - 
พฤกษ์ Albizia lebbeck (Linn.)Benth. / - - - 
ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC.  - / - - 
Lythraceae      
เสลำ Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. / / - - 
ตะแบก Lagerstroemia sp. / / / / 
Meliaceae      
ยมหิน Chukrasia velutina Roem. - / / / 
ล ำไยป่ำ Walsura robusta Roxb. / - - / 
Mimosaceae      
สีเสียดแก่น  Acacia catechu Willd. / - - - 
Moraceae      
หำดแดง Artocarpus sp. - / - - 
Phyllanthaceae      
เม่ำสร้อย Antidesma acidum Retz. / - / - 
Poaceae      
ไผ่ข้ำวหลำม Cephalostachyum pergracile / - - - 
ไผ่บงป่ำ Bambusa longispatha / / - / 
หญ้ำแพรก Cynodon dactylon (L.) Pers. - - - / 
หญ้ำขจรจบ Pennisetum pedicellatum  Trin.  - - / - 
หญ้ำคำ Imperata cylindica (L.) P. Beauv  / / / - 
หญ้ำต้นติด Brachiaria reptans (L.) Gard.&C.E. Hubb. / / - / 
หญ้ำตีนกำ Eleusine indica (L.) Gaertn / - / - 
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ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF 

Rhamnaceae      
ก้องแกลบ Ventilago denticulata Willd. / - - - 
ก ำลังเสือโคร่ง Ziziphus attopoensis Pierre - / - - 
พุทรำป่ำ  Zizyphus mauritiana Lamk - - - / 
Rubiaceae      
เข็มป่ำ Ixora cibdela Craib  / - - - 
กระทุ่มหมู Mitragyna brunonis (Wall. ex G. Don) Craib. - / / / 
ตดหมำ Paederia pilifera Hook.f.  / / / / 
ตุ้มขว้ำว Haldina cordifolia  (Roxb.) Ridsdale  - - / - 
ยอป่ำ Morinda coreia Buch.Ham. / / - - 
หนำมแท่ง Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 

Tirveng. 
- / / - 

Rutaceae      
มะตูม Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.  / - - - 
Sapindaceae      
ขี้หนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre - / - / 
Schizaceae      
ย่ำนลิเภำ Lygodium microphyllum (cav.) R. Br.  / / / / 
Selaginellaceae      
พ่อค้ำตีเมีย Selaginella argentea Spring  - / - / 
Simaroubaceae      
หนำมจ้ี Harrisonia perforata (Blanco) Merr. / / - / 
Stemonaceae      
หนอนตำยหยำก Stemona tuberose Lour. - / / - 
Sterculiaceae      
ปอเลียง Eriolaena candollei Wall. - - - / 
ปอใบใหญ่ Sterculia sp. - - / - 
ปอบิด Helicteres isora L.  / - - - 
ปอฟำน Sterculia guttata Roxb - / - - 
Strychnaceae      
แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. - - - / 
Styracaceae      
ก ำยำน Styrax benzoides Craib - - - / 
Tiliaceae      
ปอม่ืน Grewia eriocarpa Juss. / - - - 
ปอยำบ Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib - - - / 
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ตารางท่ี 3-8 (ต่อ) 

ชื่อวงศ์ / ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 2516 2521 2527 NF 

Unidentified      
Unknown Unknown / / - - 
Unknown Unknown / - - - 
Unknown Unknown - - / - 
เครือเชือก Unknown - / - - 
เครือหนำม Unknown - - / - 
กำวเชือก Unknown - - / - 
ปอเชือก Unknown - / - - 
หนำมกระชำก Unknown - - / / 
องุ่นดิน Unknown - - - / 
Zingiberaceae      
เปรำะป่ำ Kaempferia pulchra   Ridl. - - - / 
กระเจียว Curcuma alismatifolia - / - / 
กระเจียวขำว Curcuma parviflora Wall.  / - - - 
กระชำย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. / - - - 
ขิงแมงดำ Zingiber kerrii Craib  / - - - 
 รวมชนิดที่พบ 56 44 36 54 
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ตารางท่ี 3-9 จ ำนวนต้นของแต่ละช้ันขนำดควำมโตทีร่ะดับควำมสูงเพียงอกในแปลงส ำรวจ ขนำด 20X50 
ตำรำงเมตร สวนป่ำแม่มำย จังหวัดล ำปำง 

ชั้นขนาดความโต แปลงปี 2516 แปลงปี 2521 แปลงปี 2527 แปลงป่าธรรมชาต ิ
(เซนติเมตร) (3แปลง) (3แปลง) (3แปลง) (3แปลง) 

0 - 5 30 49 54 11 
5 - 10 117 181 258 145 
10 - 15 31 46 48 61 
15 - 20 38 40 68 32 
20 - 25 39 26 31 31 
25 - 30 20 9 14 19 
30 - 35 9 4 2 6 
35 - 40 3 0 0 3 
40 - 45 1 0 0 2 
45 - 50 1 0 0 0 
50 - 55 1 0 0 0 
55 - 60 0 0 0 0 

รวม 290 355 475 310 
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ภาพท่ี 3-14  จ ำนวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนำดควำมโต (DBH Classes) ในแปลง
ส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2516  สวนป่ำแมม่ำย จังหวัดล ำปำง 

 

 

ภาพท่ี 3-15 จ ำนวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนำดควำมโต (DBH Classes) ในแปลง
ส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2521  สวนป่ำแมม่ำย จังหวัดล ำปำง 
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ภาพท่ี 3-16  จ ำนวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนำดควำมโต (DBH Classes) ในแปลง
ส ำรวจ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2527  สวนป่ำแมม่ำย จังหวัดล ำปำง 

 

 

ภาพท่ี 3-17  จ ำนวนต้นไม้ (No. of individuals) ในแต่ละช้ันขนำดควำมโต (DBH Classes) ในแปลง
ส ำรวจ แปลงป่ำธรรมชำติ  สวนป่ำแมม่ำย จังหวัดล ำปำง 
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ภาพท่ี 3-18  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่ระดับควำมสูงเพียงอก (เซนติเมตร) และ 
ควำมสูงทั้งหมด (เมตร) ของต้นไม้ ในแปลงส ำรวจแปลงปีปลูก 2516 (สีน้ ำเงิน)  2521 (สี
เขียว)  2527 (สีด ำ) และ ป่ำธรรมชำติ (สีแดง) พร้อมเส้นแนวโน้มพยำกรณ์ควำมสูงที่ได้จำก
กำรประมำณโดยใช้สมกำรรูป Hyperbolic  equation (H=1/[(1/aD)+(1/H*)] ตำมวิธีกำร
ของ Ogawa and Kira (1977) 

 

ตารางท่ี 3-10  ค่ำสัมประสิทธ์เฉพำะเจำะจงของแต่ละพื้นที่(a) และ ค่ำควำมสูงสูงสุด (upper limit) 
(H*) ที่ได้จำกกำรประมำณโดยใช้สมกำรรูป Hyperbolic  equation 
(H=1/[(1/aD)+(1/H*)] ตำมวิธีกำรของ Ogawa and Kira (1977) 

แปลงส ารวจ a H* 
แปลงปี พ.ศ. 2516 1.90 28.5 
แปลงปี พ.ศ. 2521 2.192 28.3 
แปลงปี พ.ศ. 2527 2.145 29.5 
แปลงป่ำธรรมชำติ 1.265 32.6 
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ตารางท่ี 3-11  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 1 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2516   
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 54 10 1.237 38.571 14.493 71.724 124.789 
2 ประดู ่ 11 8 0.204 7.857 11.594 11.857 31.308 
3 ยำบใบยำว 12 5 0.036 8.571 7.246 2.072 17.890 
4 เม่ำสร้อย 10 6 0.029 7.143 8.696 1.671 17.509 
5 กำงขี้มอด 5 5 0.042 3.571 7.246 2.461 13.278 
6 อ้อยช้ำง 7 4 0.024 5.000 5.797 1.384 12.181 
7 แดง 6 4 0.029 4.286 5.797 1.665 11.748 
8 งิ้ว 8 3 0.023 5.714 4.348 1.307 11.369 
9 ยอป่ำ 3 3 0.031 2.143 4.348 1.776 8.266 
10 มะกอกป่ำ 4 3 0.012 2.857 4.348 0.681 7.886 
11 ชิงชัน 3 3 0.010 2.143 4.348 0.579 7.070 
12 ขำงหัวหมู 3 3 0.008 2.143 4.348 0.480 6.971 
13 ตะคร้อ 3 3 0.006 2.143 4.348 0.355 6.846 
14 เสลำด ำ 3 2 0.010 2.143 2.899 0.567 5.609 
15 กระพี้จ่ัน 2 2 0.006 1.429 2.899 0.339 4.666 
16 สีเสียด 2 2 0.005 1.429 2.899 0.273 4.600 
17 กระทุ่มหมู 2 1 0.007 1.429 1.449 0.430 3.308 
18 ยมหิน 1 1 0.005 0.714 1.449 0.264 2.427 
16 เสี้ยวป่ำ 1 1 0.002 0.714 1.449 0.115 2.279 
 Grand Total 140 69 1.724 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-12  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 2 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2516   
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 42 9 1.612 47.191 21.429 64.823 133.443 
2 ชิงชัน 6 3 0.328 6.742 7.143 13.199 27.083 
3 ยอป่ำ 6 5 0.090 6.742 11.905 3.635 22.281 
4 แดง 6 5 0.029 6.742 11.905 1.155 19.801 
5 ตุ้ม 7 4 0.021 7.865 9.524 0.847 18.236 
6 มะกอกป่ำ 3 2 0.217 3.371 4.762 8.746 16.879 
7 ปอม่ืน 3 2 0.017 3.371 4.762 0.675 8.808 
8 ผ่ำเสี้ยน 3 2 0.012 3.371 4.762 0.479 8.612 
9 สีเสียด 1 1 0.078 1.124 2.381 3.149 6.654 
10 หมีเหม็น 2 1 0.026 2.247 2.381 1.052 5.680 
11 โมกมัน 2 1 0.006 2.247 2.381 0.260 4.888 
12 ขำงหัวหมู 2 1 0.004 2.247 2.381 0.174 4.802 
13 ซ้อ 1 1 0.016 1.124 2.381 0.651 4.155 
14 ตะเคียนหนู 1 1 0.016 1.124 2.381 0.634 4.138 
15 อินทนิลบก 1 1 0.005 1.124 2.381 0.203 3.708 
16 เสี้ยวป่ำ 1 1 0.003 1.124 2.381 0.134 3.639 
17 ยมหิน 1 1 0.003 1.124 2.381 0.117 3.621 
18 หนำมแท่ง 1 1 0.002 1.124 2.381 0.066 3.571 
 Grand Total 89 42 2.487 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-13  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 3 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2516  
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 34 10 1.732 55.738 30.303 94.598 180.639 
2 ยอป่ำ 7 5 0.025 11.475 15.152 1.343 27.970 
3 ชิงชัน 5 4 0.032 8.197 12.121 1.757 22.075 
4 แดง 3 3 0.010 4.918 9.091 0.552 14.560 
5 กวำวเครือ 3 3 0.006 4.918 9.091 0.317 14.326 
6 กำงขี้มอด 2 2 0.007 3.279 6.061 0.377 9.716 
7 ตะคร้อ 2 2 0.005 3.279 6.061 0.246 9.586 
8 สีเสียด 2 1 0.003 3.279 3.030 0.187 6.496 
9 หมีเหม็น 1 1 0.006 1.639 3.030 0.334 5.003 
10 อ้อยช้ำง 1 1 0.004 1.639 3.030 0.195 4.865 
11 ผ่ำเสี้ยน 1 1 0.002 1.639 3.030 0.095 4.765 
 Grand Total 61 33 1.831 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-14  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ  
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 1 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2521   
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 38 10 0.833 33.043 16.393 64.008 113.444 
2 ยอป่ำ 18 8 0.142 15.652 13.115 10.889 39.656 
3 กระพี้จ่ัน 17 7 0.056 14.783 11.475 4.328 30.586 
4 แดง 6 5 0.037 5.217 8.197 2.823 16.237 
5 ติ้วขน 4 3 0.079 3.478 4.918 6.084 14.480 
6 แสลงใจ 6 4 0.018 5.217 6.557 1.417 13.192 
7 มะหำด 3 3 0.017 2.609 4.918 1.276 8.803 
8 มะกอกป่ำ 2 2 0.044 1.739 3.279 3.412 8.430 
9 ตะแบกเปลือกบำง 3 3 0.008 2.609 4.918 0.628 8.154 
10 หำดด ำ 4 2 0.009 3.478 3.279 0.659 7.415 
11 โมกมัน 2 2 0.010 1.739 3.279 0.789 5.807 
12 พฤกษ์ 2 2 0.006 1.739 3.279 0.440 5.458 
13 ขำงหัวหมู 1 1 0.011 0.870 1.639 0.841 3.350 
14 กำงขี้มอด 1 1 0.007 0.870 1.639 0.525 3.034 
15 แคหำงค่ำง 1 1 0.007 0.870 1.639 0.504 3.012 
16 ประดู ่ 1 1 0.003 0.870 1.639 0.267 2.776 
17 เปล้ำแพะ 1 1 0.003 0.870 1.639 0.237 2.746 
18 เสี้ยวป่ำ 1 1 0.003 0.870 1.639 0.237 2.746 
19 ตะคร้อ 1 1 0.003 0.870 1.639 0.194 2.703 
20 ข่อย 1 1 0.002 0.870 1.639 0.175 2.684 
21 กระโดน 1 1 0.002 0.870 1.639 0.147 2.656 
22 เปล้ำหลวง 1 1 0.002 0.870 1.639 0.123 2.632 
 Grand Total 115 61 1.302 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-15  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ  
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 2 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2521   
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 45 10 1.032 43.689 21.739 73.956 139.385 
2 แคหำงค่ำง 6 5 0.060 5.825 10.870 4.291 20.985 
3 ขำงหัวหมู 6 3 0.041 5.825 6.522 2.930 15.277 
4 ตะแบกเปลือกบำง 4 3 0.019 3.883 6.522 1.356 11.761 
5 ยอป่ำ 3 3 0.019 2.913 6.522 1.352 10.787 
6 ติ้วขน 4 1 0.062 3.883 2.174 4.443 10.500 
7 ส้มปี้ 6 1 0.019 5.825 2.174 1.337 9.336 
8 กระโดน 4 2 0.009 3.883 4.348 0.629 8.861 
9 เหมือดโลด 3 2 0.008 2.913 4.348 0.581 7.841 
10 มะหำด 2 2 0.020 1.942 4.348 1.438 7.728 
11 ยอเถื่อน 4 1 0.014 3.883 2.174 0.997 7.054 
12 กระทุ่มหมู 2 2 0.007 1.942 4.348 0.512 6.802 
13 โมกมัน 2 2 0.006 1.942 4.348 0.457 6.746 
14 ล ำไยป่ำ 2 2 0.004 1.942 4.348 0.314 6.604 
15 ตะแบกใหญ่ 3 1 0.018 2.913 2.174 1.298 6.384 
16 มะกอกป่ำ 2 1 0.015 1.942 2.174 1.084 5.200 
17 กระบก 1 1 0.016 0.971 2.174 1.165 4.310 
18 อ้อยช้ำง 1 1 0.011 0.971 2.174 0.755 3.900 
19 ประดู ่ 1 1 0.008 0.971 2.174 0.548 3.693 
20 แดง 1 1 0.006 0.971 2.174 0.428 3.573 
21 หนำมแท่ง 1 1 0.002 0.971 2.174 0.128 3.273 
 Grand Total 103 46 1.396 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-16 จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ  
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 3 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2521   
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 39 10 1.069 28.467 17.241 73.016 118.725 
2 กระพี้จ่ัน 51 9 0.159 37.226 15.517 10.849 63.593 
3 หนำมจ้ี 7 5 0.020 5.109 8.621 1.371 15.101 
4 เปล้ำแพะ 5 4 0.033 3.650 6.897 2.228 12.774 
5 ยอป่ำ 4 4 0.040 2.920 6.897 2.706 12.522 
6 ชิงชัน 5 3 0.013 3.650 5.172 0.859 9.681 
7 เสลำด ำ 2 2 0.032 1.460 3.448 2.209 7.118 
8 กำงขี้มอด 2 2 0.006 1.460 3.448 0.421 5.329 
9 ตีนนก 2 1 0.031 1.460 1.724 2.117 5.301 
10 ขี้หนอน 2 2 0.005 1.460 3.448 0.324 5.233 
11 ตะแบกเปลือกบำง 2 2 0.004 1.460 3.448 0.264 5.172 
12 กวำวเครือ 2 1 0.010 1.460 1.724 0.685 3.869 
13 เต็ง 2 1 0.007 1.460 1.724 0.464 3.648 
14 มะเหลี่ยมหิน 1 1 0.006 0.730 1.724 0.417 2.871 
15 พฤกษ์ 1 1 0.006 0.730 1.724 0.376 2.830 
16 ล ำไยป่ำ 1 1 0.004 0.730 1.724 0.275 2.729 
17 กระทุ่มหมู 1 1 0.004 0.730 1.724 0.244 2.698 
18 แคหำงค่ำง 1 1 0.003 0.730 1.724 0.209 2.663 
19 ตะคร้อ 1 1 0.002 0.730 1.724 0.163 2.617 
20 แดง 1 1 0.002 0.730 1.724 0.159 2.613 
21 แสมสำร  1 1 0.002 0.730 1.724 0.141 2.595 
22 เก็ดด ำ 1 1 0.002 0.730 1.724 0.136 2.590 
23 แสลงใจ 1 1 0.002 0.730 1.724 0.136 2.590 
24 โมกหลวง 1 1 0.002 0.730 1.724 0.119 2.573 
25 ขำงหัวหมู 1 1 0.002 0.730 1.724 0.111 2.565 
 Grand Total 137 58 1.464 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-17  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ  
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 1 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2527   
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 46 10 1.451 30.667 14.706 68.763 114.136 
2 ประดู ่ 37 10 0.254 24.667 14.706 12.048 51.420 
3 อ้อยช้ำง 9 6 0.042 6.000 8.824 2.014 16.837 
4 แดง 10 5 0.031 6.667 7.353 1.488 15.508 
5 กำงขี้มอด 5 3 0.033 3.333 4.412 1.585 9.330 
6 ยำบใบยำว 4 3 0.032 2.667 4.412 1.529 8.608 
7 เปล้ำแพะ 5 3 0.017 3.333 4.412 0.821 8.566 
8 ยมหิน 4 3 0.016 2.667 4.412 0.738 7.817 
9 พฤกษ์ 1 1 0.093 0.667 1.471 4.414 6.551 
10 กระพี้จ่ัน 4 2 0.014 2.667 2.941 0.658 6.266 
11 มะกอกป่ำ 3 2 0.015 2.000 2.941 0.714 5.655 
12 เม่ำสร้อย 2 2 0.007 1.333 2.941 0.340 4.614 
13 ขำงหัวหมู 2 2 0.006 1.333 2.941 0.305 4.580 
14 ชิงชัน 2 2 0.006 1.333 2.941 0.264 4.538 
15 แสลงใจ 2 2 0.005 1.333 2.941 0.260 4.534 
16 งิ้ว 2 2 0.004 1.333 2.941 0.210 4.484 
17 กระทุ่มหมู 2 2 0.004 1.333 2.941 0.180 4.455 
18 เสี้ยวป่ำ 2 1 0.028 1.333 1.471 1.328 4.132 
19 มะม่วงหัวแมงวัน 2 1 0.009 1.333 1.471 0.408 3.212 
20 กระบก 1 1 0.018 0.667 1.471 0.858 2.995 
21 มะกอกเกลื้อน 1 1 0.007 0.667 1.471 0.353 2.490 
22 รำชพฤกษ์ 1 1 0.006 0.667 1.471 0.300 2.437 
23 ยอป่ำ 1 1 0.004 0.667 1.471 0.166 2.304 
24 ตุ้ม 1 1 0.003 0.667 1.471 0.140 2.278 
25 แคหำงค่ำง 1 1 0.002 0.667 1.471 0.115 2.253 
 Grand Total 150 68 2.111 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-18  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 2 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2527  
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 43 10 1.373 24.571 18.519 74.454 117.544 
2 ประดู ่ 86 10 0.311 49.143 18.519 16.883 84.544 
3 ชิงชัน 10 6 0.035 5.714 11.111 1.885 18.710 
4 ตุ้ม 8 3 0.026 4.571 5.556 1.403 11.530 
5 ยอป่ำ 4 4 0.025 2.286 7.407 1.358 11.051 
6 กระทุ่มหมู 4 3 0.010 2.286 5.556 0.536 8.378 
7 กระพี้จ่ัน 3 3 0.007 1.714 5.556 0.379 7.649 
8 ขำงหัวหมู 2 1 0.005 1.143 1.852 0.291 3.286 
9 มะกอกป่ำ 2 1 0.004 1.143 1.852 0.217 3.212 
10 มะหำด 1 1 0.007 0.571 1.852 0.391 2.814 
11 กำงขี้มอด 1 1 0.006 0.571 1.852 0.319 2.743 
12 กระโดน 1 1 0.006 0.571 1.852 0.312 2.736 
13 แดง 1 1 0.005 0.571 1.852 0.276 2.700 
14 มะกอกเกลื้อน 1 1 0.005 0.571 1.852 0.274 2.697 
15 รำชพฤกษ์ 1 1 0.004 0.571 1.852 0.232 2.656 
16 ปอขำว 1 1 0.003 0.571 1.852 0.167 2.591 
17 อ้อยช้ำง 1 1 0.003 0.571 1.852 0.140 2.563 
18 ตะแบกเปลือกบำง 1 1 0.002 0.571 1.852 0.131 2.554 
19 งิ้ว 1 1 0.002 0.571 1.852 0.091 2.514 
20 สมอแหน 1 1 0.002 0.571 1.852 0.088 2.512 
21 โมกมัน 1 1 0.002 0.571 1.852 0.087 2.510 
22 เสี้ยวป่ำ 1 1 0.002 0.571 1.852 0.086 2.509 
 Grand Total 175 54 1.844 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-19 จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 3 แปลงปปีลกู พ.ศ. 2527  
สวนป่ำแม่มำย จงัหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 สัก 39 10 0.973 26.000 16.667 64.097 106.764 
2 ประดู ่ 53 10 0.334 35.333 16.667 21.991 73.991 
3 ตุ้ม 16 7 0.041 10.667 11.667 2.717 25.050 
4 ชิงชัน 8 6 0.033 5.333 10.000 2.161 17.494 
5 ยอป่ำ 7 5 0.033 4.667 8.333 2.150 15.150 
6 แดง 6 4 0.021 4.000 6.667 1.358 12.025 
7 สมอแหน 4 2 0.011 2.667 3.333 0.740 6.740 
8 แสลงใจ 2 2 0.021 1.333 3.333 1.368 6.034 
9 มะกอกป่ำ 2 2 0.012 1.333 3.333 0.785 5.452 
10 งิ้ว 2 2 0.008 1.333 3.333 0.518 5.185 
11 อ้อยช้ำง 2 2 0.006 1.333 3.333 0.387 5.054 
12 กระพี้จ่ัน 2 2 0.004 1.333 3.333 0.241 4.908 
13 อินทนิลบก 2 1 0.004 1.333 1.667 0.262 3.262 
14 ยำบใบยำว 1 1 0.006 0.667 1.667 0.405 2.738 
15 แคหำงค่ำง 1 1 0.005 0.667 1.667 0.320 2.653 
16 ติ้วขน 1 1 0.004 0.667 1.667 0.242 2.576 
17 ตะคร้ ำ 1 1 0.002 0.667 1.667 0.138 2.471 
18 เสลำด ำ 1 1 0.002 0.667 1.667 0.120 2.453 
 Grand Total 150 60 1.518 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-20  จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 1 แปลงป่ำธรรมชำติ  สวนป่ำ 
แม่มำย จังหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 ประดู ่ 24 8 0.936 25.806 15.686 47.661 89.154 
2 อ้อยช้ำง 19 8 0.157 20.430 15.686 8.002 44.119 
3 ยมหิน 12 5 0.248 12.903 9.804 12.616 35.323 
4 กระพี้จ่ัน 6 5 0.159 6.452 9.804 8.068 24.324 
5 รัง 5 5 0.027 5.376 9.804 1.399 16.580 
6 หนำมแท่ง 7 4 0.023 7.527 7.843 1.187 16.557 
7 ตีนนก 5 4 0.062 5.376 7.843 3.172 16.391 
8 ชิงชัน 5 3 0.042 5.376 5.882 2.139 13.397 
9 ปอม่ืน 2 2 0.137 2.151 3.922 6.978 13.051 
10 งิ้ว 2 2 0.013 2.151 3.922 0.638 6.710 
11 มะกอกป่ำ 2 1 0.041 2.151 1.961 2.105 6.217 
12 เต็ง 1 1 0.057 1.075 1.961 2.927 5.963 
13 หมีเหม็น 1 1 0.054 1.075 1.961 2.737 5.773 
14 ติ้วขน 1 1 0.005 1.075 1.961 0.249 3.285 
15 แคหำงค่ำง 1 1 0.002 1.075 1.961 0.121 3.157 
 Grand Total 93 51 1.964 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-21 จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 2 แปลงป่ำธรรมชำติ  สวนป่ำ 
แม่มำย จังหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 ประดู ่ 17 9 0.595 17.526 16.364 32.661 66.551 
2 รัง 15 8 0.317 15.464 14.545 17.379 47.388 
3 อ้อยช้ำง 20 8 0.093 20.619 14.545 5.121 40.285 
4 ตีนนก 8 5 0.212 8.247 9.091 11.649 28.988 
5 ยมหิน 9 5 0.153 9.278 9.091 8.392 26.762 
6 มะกอกเกลื้อน 3 3 0.224 3.093 5.455 12.292 20.840 
7 ชิงชัน 7 3 0.023 7.216 5.455 1.281 13.952 
8 งิ้ว 3 3 0.069 3.093 5.455 3.779 12.327 
9 แสลงใจ 4 2 0.023 4.124 3.636 1.249 9.009 
10 กระพี้จ่ัน 3 1 0.027 3.093 1.818 1.487 6.398 
11 ตะคร้อ 2 2 0.008 2.062 3.636 0.447 6.145 
12 ยำบใบยำว 1 1 0.029 1.031 1.818 1.578 4.427 
13 มะหำด 1 1 0.020 1.031 1.818 1.114 3.963 
14 กระทุ่มหมู 1 1 0.009 1.031 1.818 0.496 3.345 
15 เต็ง 1 1 0.008 1.031 1.818 0.450 3.299 
16 ยอป่ำ 1 1 0.008 1.031 1.818 0.423 3.272 
17 หนำมแท่ง 1 1 0.004 1.031 1.818 0.200 3.049 
 Grand Total 97 55 1.821 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-22 จ ำนวนต้น (De: trees•plot-1) ควำมถ่ี (F: plot-1) ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด (Do: m2 •plot-1) 
ควำมหนำแน่นสัมพทัธ์ (RDe: %) ควำมถ่ีสัมพัทธ์ (RF: %) ควำมเด่นสัมพทัธ์ (RDo: %) และ 
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ (IVI: %)  ในแปลงส ำรวจที่ 3 แปลงป่ำธรรมชำติ  สวนป่ำ
แม่มำย จังหวัดล ำปำง 

No. ชื่อสามัญ De F Do RDe RF RDo IVI 
1 ประดู ่ 21 9 0.609 17.500 12.329 33.619 63.447 
2 ยมหิน 9 7 0.313 7.500 9.589 17.257 34.346 
3 กระพี้จ่ัน 16 6 0.091 13.333 8.219 5.027 26.579 
4 รัง 11 7 0.109 9.167 9.589 5.992 24.748 
5 อ้อยช้ำง 13 6 0.094 10.833 8.219 5.204 24.257 
6 เต็ง 8 4 0.101 6.667 5.479 5.558 17.705 
7 งิ้ว 6 5 0.049 5.000 6.849 2.732 14.582 
8 ตะคร้อ 6 3 0.058 5.000 4.110 3.198 12.308 
9 ตีนนก 4 3 0.075 3.333 4.110 4.125 11.568 
10 ยอป่ำ 5 3 0.053 4.167 4.110 2.910 11.187 
11 ตะแบกเปลือกบำง 3 3 0.021 2.500 4.110 1.149 7.758 
12 สัก 2 2 0.043 1.667 2.740 2.357 6.764 
13 แคหำงค่ำง 2 2 0.021 1.667 2.740 1.138 5.545 
14 ยำบใบยำว 1 1 0.050 0.833 1.370 2.749 4.952 
15 แสลงใจ 2 2 0.007 1.667 2.740 0.389 4.796 
16 มะกอกเกลื้อน 1 1 0.032 0.833 1.370 1.755 3.958 
17 หนำมแท่ง 2 1 0.014 1.667 1.370 0.766 3.802 
18 กำงขี้มอด 1 1 0.027 0.833 1.370 1.514 3.717 
19 ติ้วเกลี้ยง 1 1 0.015 0.833 1.370 0.827 3.031 
20 มะกอกป่ำ 1 1 0.010 0.833 1.370 0.557 2.760 
21 เต็งหนำม 1 1 0.007 0.833 1.370 0.382 2.586 
22 ขำงหัวหมู 1 1 0.005 0.833 1.370 0.253 2.456 
23 แดง 1 1 0.004 0.833 1.370 0.218 2.422 
24 ปอเลียง 1 1 0.003 0.833 1.370 0.186 2.390 
25 กระทุ่มหมู 1 1 0.002 0.833 1.370 0.136 2.339 
26 ประดู ่ 21 9 0.609 17.500 12.329 33.619 63.447 
 Grand Total 120 73 1.811 100 100 100 300 
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ตารางท่ี 3-23 ค่ำควำมหลำกชนิดประเมินโดย Shannon – Weiner diversity indices (H) ของแปลง 
ปีปลูก พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2527 และจำกแปลงปำ่ธรรมชำติ (ค่ำในวงเลบ็หมำยถึง 
จ ำนวนต้น/จ ำนวนชนิด) 

แปลงส ารวจ แปลงปี 2516 แปลงปี 2521 แปลงปี 2527 แปลงป่าธรรมชาต ิ
แปลงที่ 1 2.300 2.295 2.346 2.224 

 (140/19) (115/22) (150/25) (93/15) 
แปลงที่ 2 2.052 2.280 1.727 2.353 

 (89/18) (103/21) (175/22) (97/17) 
แปลงที่ 3 1.614 2.085 1.994 2.718 

 (61/11) (137/25) (150/18) (120/25) 
เฉลี่ย 1.988 2.220 2.022 2.431 

 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช 

จำกกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงและควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุในสวนป่ำสักที่ปลูกสร้ำงข้ึน 
อำยุ 41, 36, และ 30 ปี และป่ำอนุรักษ์ โดยกำรวำงแปลงตัวอย่ำงขนำด 50 เมตร x 20 เมตร พื้นที่ละ 3 
แปลง จะเห็นได้ว่ำไม่เพียงแต่ไม้สักเท่ำนั้นที่ขึ้นปรำกฎแต่ยังมีพรรณไม้อีกหลำกหลำยชนิดจ ำนวนมำก ทั้ง
ชนิดไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม และกล้ำไม้ รวมถึงไม้พื้นล่ำง ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมหลำกชนิด โดยใช้ 
Shannon – Weiner diversity indices มีค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 1.988 ถึง 2.220 ซึ่งมีค่ำใกล้เคียงกับค่ำ
ดัชนีควำมหลำกชนิดที่ได้จำกแปลงป่ำธรรมชำติ (2.431)  

ส ำหรับกำรประเมินควำมหลำกหลำยของชนิดพันธ์ุโดยใช้ Shannon-Wiener index(H) นั้นไม่ได้
พิจำรณำถึงจ ำนวนชนิดเพียงอย่ำงเดียวแต่จะพิจำรณำถึงควำมเท่ำเทียมกัน (Evenness) ของจ ำนวนชนิด
ต่อจ ำนวนต้นในแต่ละชนิดนั้นๆ อีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่ำ ในแปลงส ำรวจที่ 2 ของแปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 
และ แปลงปีปลูก พ.ศ. 2527  พบจ ำนวนชนิดมำกกว่ำในป่ำธรรมชำติ แต่ก็ไม่ได้ท ำให้มีค่ำควำม
หลำกหลำยของชนิดพันธ์ุสูงกว่ำแปลงส ำรวจในป่ำธรรมชำติแต่อย่ำงใด 

ค่ำดัชนีควำมส ำคัญทำงนิเวศวิทยำ จะประกอบไปด้วย จ ำนวนต้น ควำมถ่ีที่พบพรรณไม้ในแต่ละ
ชนิด ควำมเด่นพื้นที่หน้ำตัด โดยจะผ่ำนกำรค ำนวณในรูปของควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ ควำมถ่ีสัมพัทธ์ 
ควำมเด่นสัมพัทธ์ ค่ำควำมหนำแน่นในรูปของค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ ซึ่งเป็นค่ำที่บอกถึงจ ำนวนต้นไม้
ต่อพื้นที่นั้นจะมีค่ำมำกหรือน้อย ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำยประกำรด้วยกัน เช่น ขนำดของต้นไม้ ควำมอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ และอิทธิพลของมนุษย์ โดยทั่วไปแล้ว ไม้ที่มีขนำดใหญ่ ย่อมมีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ
ไม้ที่มีขนำดเล็ก ในสภำพสังคมที่อุดมสมบูรณ์เท่ำกันนั่นคือ ในพื้นที่ที่มีไม้ขนำดเล็กที่มีจ ำนวนต้นอยู่มำก
ย่อมมีควำมหนำแน่นสูง ค่ำควำมถ่ีของชนิดพรรณไม้ต่ำงๆ เป็นค่ำที่บอกถึงกำรข้ึนกระจำยของพรรณไม้
ชนิดนั้นๆ ในสังคม ชนิดพรรณไม้ที่มีค่ำควำมถ่ีมำกแสดงว่ำมีกำรข้ึนกระจำยอย่ำงกว้ำงขวำงในสังคม ส่วน
พรรณไม้ที่มีค่ำควำมถ่ีสัมพัทธ์น้อย แสดงถึงช่วงกำรข้ึนกระจำยแคบหรือเป็นพรรณไม้ที่หำยำกในสังคม
นั้นๆ พรรณไม้บำงชนิดมีค่ำควำมหนำแน่นค่อนข้ำงสูงแต่มีค่ำควำมถ่ีต่ ำ ทั้งนี้เนื่องจำกพรรณไม้ดังกล่ำว 
ค่อนข้ำงจะปรำกฏอยู่เป็นกลุ่มในพื้นที่แคบๆ ของพื้นที่ป่ำประเภทนั้นๆ เท่ำนั้น 
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จ ำนวนต้นของแต่ละช้ันขนำดควำมโตที่ระดับควำมสูงเพียงอกในแปลงส ำรวจต่ำงๆ พบว่ำ แปลง
ปลูกที่มีอำยุมำก จ ำนวนต้นไม้ที่ขนำดเล็ก (ควำมโต < 10 เซนติเมตร) จะมีจ ำนวนต้นน้อยกว่ำแปลงปลูก
ที่มีอำยุน้อย ซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำติของกำรแก่งแย่งแข่งขัน โดยเฉพำะ ช้ันขนำดควำมโตที่ 5 – 10 
เซนติเมตร ในแปลงปี 2516 พบว่ำมี 117 ต้น ในขณะที่ แปลงปี 2521 แปลงปี 2527 มีจ ำนวน 118 และ 
258 ต้น ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 7)  และเมื่อพิจำรณำในแปลงปีเดียวกันในภำพรวม จะเห็นได้ว่ำ จ ำนวน
ต้นไม้ของช้ันขนำดควำมโตที่ใหญ่ข้ึน ก็จะมีจ ำนวนต้นน้อยลงไปด้วย ส ำหรับจ ำนวนต้นของไม้ขนำดเล็ก 
(ควำมโต < 10 เซนติเมตร)  ของแปลงปี 2527 พบว่ำมีจ ำนวนสูงที่สุด พบว่ำมีมำกกว่ำ 300 ต้น ซึ่งไม่ใช่
เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่ำงใด เนื่องจำกเป็นแปลงปลูกป่ำที่มีอำยุน้อยที่สุดในตัวอย่ำงที่ศึกษำ โดยทั่วไปแล้วก็
ปลูกสร้ำงสวนป่ำจะท ำกำรเตรียมพื้นที่ ก ำจัดวัชพืช รวมถึงกำรเก็บริบสุมเผำจนสะอำดทั่วพื้นที่แล้วจึง
ด ำเนินกำรปลูก ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรเปิดพื้นที่ให้โล่งเตียน พร้อมและเหมำะสมส ำหรับพรรณไม้ชนิดอื่นๆ ที่
จะเติบโตในพื้นที่นั้นอีกด้วย จึงท ำให้มีจ ำนวนชนิดและไม้ขนำดเล็กขึ้นปะปนแย่งชิงทรัพยำกรในพื้นที่อยู่
อย่ำงหนำแน่น 

เมื่อพิจำรณำถึงสภำพกำรณ์กำรสืบต่อพันธ์ุตำมธรรมชำติจะเห็นได้ว่ำในแปลงป่ำธรรมชำตินั้น
สักษณะกำรกระจำยของช้ันขนำดควำมโตทำงเส้นผ่ำศูนย์กลำงเพียงอกมีจ ำนวนมำกในช้ันขนำดเล็กและ
ลดหลั่นลงตำมควำมโต ซึ่งเป็นรูปแบบคล้ำยอักษร J กลับด้ำนหรือที่เรียกว่ำ revers J shape ซึ่งบ่งบอก
ไว้มีไม้ขนำดเล็กที่มำกพอที่จะสืบต่อพันธ์ุในรุ่นต่อๆ ไป ส่วนในแปลงสวนป่ำสักนั้น เมื่อไม้ที่ปลูกข้ึนมีอำยุ
มำกข้ึนก็จะเบียดบังตำยลงบ้ำงแต่ก็เป็นกำรเปิดพื้นที่ให้มีแสงเพิ่มข้ึนท ำให้ไม้พื้นล่ำงได้รับแสงในกำร
เติบโต ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ำแปลกแต่อย่ำงใดที่พบไม้พื้นล่ำงอยู่ในพื้นป่ำอย่ำงมำกพอ ดังนั้นในมุมมอง
ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนพืชในกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำไม้สักของสวนป่ำแม่มำยนั้นไม่ได้ส่งผล
ต่อควำมหลำกหลำยของพืชพันธ์ุอื่นๆ แต่อย่ำงใด 

ส ำหรับมุมมองทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์นั้นจะพบว่ำจำกข้อมูลกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงในส่วน
ของควำมสูงโดยศึกษำจำกกำรใช้รูปสมกำรควำมสูงที่ได้น ำเสนอไปแล้วนั้นพบว่ำ ในขนำดควำมโตที่
เท่ำกันของไม้ที่ปลูกสร้ำงขึ้น กับไม้ที่ข้ึนเองในสภำพธรรมชำตินั้น กลับพบว่ำ เส้นแนวโน้มของสวนป่ำไม้
สักอำยุต่ำงๆ ตั้งแต่ 30 ป ีถึง 41 ปี มีควำมสูงมำกกว่ำไม้ในสภำพธรรมชำติ และหำกพิจำรณำให้ลึกซึ้งข้ึน
แล้วจะพบว่ำไม้ที่ปลูกขึ้นนั้นจะมีลักษณะรูปทรงเข้ำใกล้ทรงกระบอก (cylinder) มำกกว่ำสภำพไม้ที่ข้ึนใน
ป่ำธรรมชำติ จึงท ำให้ไม้ในสวนป่ำมีปริมำตรไม้มำกข้ึนอีกด้วย 

ดังนั้นกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำโดยใช้ไม้สักของสวนป่ำแม่มำยนั้นไม่เพียงแต่จะคงควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของพื้นที่ไว้แต่ยังเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำต่อพื้นที่สวนป่ำ และตอบสนองควำมต้องกำรกำรใช้
ประโยชน์ไม้ของชำติอีกด้วย 
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เม่ำสร้อย (Antidesma acidum Retz.)  แดง (Xylia xylocarpa Taub. var. Kerrii Nielsen) 

    
ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)  สัก (Tectona grandis Linn.f.) 

    
ผ่ำเสีย้น (Vitex canescens Kurz)   ยอป่ำ (Morinda coreia Buch.Ham.) 

    
แสลงใจ (Strychnos nux-vomica Linn.) ติ้วขน (Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer sub sp.  

Pruniflorum Gogel.) 

ภาพท่ี 3-19  ตัวอย่ำงชนิดพรรณไม้ที่พบในแปลงส ำรวจ  
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เหมือดโลด (Aporusa villosa Lindl. Baill) กระทุ่มหม ู(Mitragyna brunonis (Wall. ex G. Don)  

Craib.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัง (Shorea siamensis Miq.)   ยมหิน (Chukrasia velutina Roem.) 

ภาพท่ี 3-19  (ต่อ) 
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บทท่ี 4 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 

 
วัตถุประสงค์ของการส ารวจเฉพาะเห็ดราขนาดใหญ่  

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิด (species diversity) เห็ดราขนาด
ใหญ่ในบริเวณพื้นที่สวนป่าแม่มาย 

2. เพื่อศึกษาความมากชนิด (species abundance) ของเห็ดราขนาดใหญ่แต่ละชนิดที่พบใน
บริเวณพื้นที่สวนป่าแม่มาย 

3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยให้เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
 
วิธีด าเนนิการศกึษา 

1. การเก็บตัวอย่าง 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 

โดยท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างข้อมูลชนิด และจ านวนเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละแปลงตัวอย่างบน
พื้นดิน ซากพืช กิ่งไม้ ต้นไม้ที่ตายแล้ว หรือยังมีชีวิต โดยจะท าการเก็บตัวอย่างพร้อมการบันทึก
รายละเอียดบริเวณที่พบเห็ดโดยการระบุพิกัด ต าแหน่ง และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ในแปลงศึกษาพรรณ
ไม้แปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 แปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 และแปลงป่าธรรมชาติหรือ
พื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่า (ภาพที่ 4-1) โดยแบ่งแปลงตัวอย่างขนาด 20×50 เมตร จ านวนพื้นที่ละ 3 แปลง 
รวมทั้งหมดเป็น 12 แปลงใหญ่ โดยในแปลงใหญ่ได้ท าการแบ่งแปลงย่อยขนาด 10×10 เมตร ได้จ านวน
ทั้งสิ้น 10 แปลงย่อย และท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างในแปลงพรรณไม้ขนาด  4×4  เมตร รวมทั้งสิ้น  
120  แปลง  ศึกษาและเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน  จากนั้นท าการเก็บดอกเห็ดใส่ถุงกระดาษ
เพื่อน าไประบุชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่อไป   

อุปกรณ์ 
1. ตะกร้า 
2. มีด 
3. ถุงกระดาษ 
4. เข็มทิศ/GPS 
5. กรรไกร 
6. เสียม 
7. อลูมิเนียมฟลอยด์ 
8. แว่นขยาย 
9. แปรง 
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ภาพท่ี 4-1 การเดินส ารวจ และการเกบ็ตัวอย่างเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่ศึกษาแปลงปลกูในแต่ละเดือน; 
1=เดือนมีนาคม; 2= เดือนเมษายน; 3=พฤษภาคม และ 4= เดือนมิถุนายน  

2. การจัดจ าแนกดอกเห็ด 
การจัดจ าแนกและศึกษาเห็ดแต่ละชนิดทางสัณฐานวิทยา เช่นรูปร่างภายนอกที่มองเห็นด้วยตา

เปล่า และลักษณะที่ส าคัญภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อระบุชนิด และการจัดจ าแนกตามอนุกรมวิธานเพื่อ
จ าแนกการเป็นประโยชน์และโทษของดอกเห็ดที่พบตามข้อมูลที่สามารถสืบค้นหรือหนังสือเห็ดราใน
ประเทศไทยที่มีการรายงาน โดยการรายงานเป็นกลุ่มที่ได้จากการจ าแนกในระดับช้ัน อันดับ วงศ์ สกุล 
และชนิด 

 
หนังสือที่ใช้ในการระบุชนิด ได้แก่ 

นิวัฒ เสนาะเมือง 2553. เห็ดป่าเมืองไทย: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ยูนิเวอร์แซล กราฟฟิค แอนด์ เทรดด้ิง. 

ราชบัณฑิตยสถาน 2539. เห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในประเทศไทย. ส านักพิมพ์อมรินทร์. 
อนงค์ จันทร์ศรีกุล และคณะ 2551. ความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Anong Chandrasrikul et al 2011. Mushroom (Basidiomycetes) In Thailand. Scand-Media 

Corparation Ltd. Thailand. 
Thomas Laessoe 2000. Mushrooms. The Clearest Recognition Guides Available. Dorling 

Kindersley Limited, London.  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลให้ทราบค่าดัชนีความหลากหลาย ความมากชนิด ของเห็ดราในแต่ละพื้นที่
เพื่อเปรียบเทียบกันแต่ละพื้นที่ พร้อมจัดกลุ่มของเห็ดราเพื่อระบุการใช้ประโยชน์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงกันของ Jaccard (Jaccard similarity 
coefficients) และ Shannon-Wiener Diversity Index and Simpson’s index of diversity ในแต่ละ
พื้นที่ศึกษา 

 
ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรพัยากรเหด็ราขนาดใหญ่ 
 

การส ารวจเห็ดและราขนาดใหญ่ภายในพื้นที่สวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ
บน จังหวัดล าปาง ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนพบเห็ดและราขนาดใหญ่จ านวน 2 กลุ่มคือ 
แอสโคไมซีส (ascomycete) และเบสิดิโอไมซีส (basidiomycete) แยกออกเป็น 5 อันดับ คือ 
Agaricales, Auriculariales, Pezizales, Polyporales และ Xylariales แยกออก เป็น 14 วงศ์ คือ 
Auriculariaceae, Clavariaceae, Ganodermataceae, Hygrophoraceae, Lyophyllaceae, 
Marasmiaceae, Nidulariaceae, Polyporaceae, Psathyrellaceae, Pyronemataceae, 
Russulaceae, Sarcosomataceae, Schizophyllaceae และ Xylariaceae แยกออกเป็น 23 สกุล 
ได้แก่ Aleuria, Auricularia, Clavaria, Cyathus, Daedaleopsis, Daldinia, Galiella, 
Ganoderma, Hygrophorus, Hymenochaete, Hypoxylon, Lentinus, Marasmius, Microporus, 
Psathyrella, Polyporus, Pycnoporus, Russula, Trametes, Termitomyces, Trichaptum, 
Schizophyllum และ Xylaria และแยกออกเป็นชนิดรวมทั้งหมด 29 ชนิด โดยแสดงรายช่ือเห็ดและรา
ขนาดใหญ่ที่พบในแปลงศึกษาไว้ในตารางที่ 4-1  
 

แปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 
จากการวางแปลงส ารวจในพื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ. 2516  พบเห็ดและราขนาดใหญ่จ านวน 7 

ชนิด ความถ่ีที่พบเท่ากับ 30 โดยมีจ านวนชนิดและปริมาณเห็ดที่พบน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแปลง
ศึกษาอื่นๆในระยะที่ 4 เดือนที่ท าการศึกษาส ารวจ เห็ดและราขนาดใหญ่ที่พบบ่อยและมากที่สุดมี 3 ชนิด 
ได้แก่ Aleuria luteonitens, Ganoderma capense และ Schizophyllum commune โดยเฉพาะ 
G. capense ที่เป็นเห็ดที่ปรสิตของต้นราชพฤกษ์ และประดู่ ก่อความเสียหายท าให้ต้นไม้ดังกล่าวยืนต้น
ตายเป็นวงกว้าง 
 

แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 
จากการวางแปลงส ารวจในพื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 มีจ านวนชนิดและปริมาณเห็ดที่พบเป็น

อันดับที่สามของแปลงศึกษาทั้งหมดในระยะที่ท าการศึกษา ในแปลงพบเห็ดและราขนาดใหญ่ จ านวน 10 
ชนิด ความถ่ีที่พบเท่ากับ 33 เห็ดและราขนาดใหญ่ที่พบบ่อยและมากที่สุดมี 2 ชนิด ได้แก่ Hypoxylon 
fendleri และ Schizophyllum commune 
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แปลงปลูกปี พ.ศ.2527 
จากการวางแปลงส ารวจในพื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 พบเห็ดและราขนาดใหญ่ จ านวน 17 

ชนิด ความถ่ีที่พบเท่ากับ 80 โดยมีจ านวนชนิดและปริมาณเห็ดมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่ข้ึนบนดิน 
เห็ดและราขนาดใหญ่ที่พบบ่อยและจ านวนมากที่สุด ได้แก่  Hypoxylon fendleri, Marasmius 
pellucidus Psathyrella candolleana, และ ยังพบเห็ดที่สามารถกินได้อีกสองชนิดคือ Russula 
alboareolata และ Termitomyces microcarpus 
 

แปลงป่าธรรมชาต ิ
จากการวางแปลงส ารวจในพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ พบเห็ดและราขนาดใหญ่ จ านวน 12 ชนิด 

ความถ่ีที่พบเท่ากับ 44 โดยพบเห็ดและราขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของพื้นที่ที่ท าการศึกษาส ารวจทั้งหมด 
ซึ่งเห็ดและราขนาดใหญ่ที่พบบ่อยและมากที่สุด ได้แก่  Psathyrella candolleana รองลงมาคือ 
Hypoxylon fendleri 
 
ตารางท่ี 4-1 รายช่ือเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบจากการส ารวจในพื้นที่สวนป่าแม่มาย 

ชนิดท่ี ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามัญ 
ความถี่ท่ีพบในแปลงศึกษา 

2516 2521 2527 ป่าธรรมชาต ิ
Ascomycete 
 Order Pezizales 
 Family Pyronemataceae 

1 Aleuria luteonitens เห็ดถ้วยเหลือง 8 - - - 
 Family Sarcosomataceae 
2 Galiella rufa เห็ดจมูกหม ู - - - 3 
 Order Xylariales 
 Family Xylariaceae 
3 Daldinia concentrica เห็ดดันหม ี 1 3 4 - 
4 Hypoxylon fendleri - 3 9 14 10 
5 Xylaria arbuscula เห็ดธูป - - - 4 
6 Xylaria schweinitzii - - 4 12 - 

Basidiomycete 
 Order Agaricales 
 Family Auriculariaceae 

7 Auricularia polytricha เห็ดหหูน ู - - 1 1 
 Family Clavariaceae 
8 Clavaria rosea เห็ดปะการงัสีแดง - - 4 - 
 Family Nidulariaceae      
9 Cyathus stercoreus เห็ดรงันก - 3 - - 
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ตารางท่ี 4-1 (ต่อ) 

ชนิดท่ี ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อสามัญ 
ความถี่ท่ีพบในแปลงศึกษา 

2516 2521 2527 ป่าธรรมชาต ิ
 Family Ganodermataceae 

10 Ganoderma capense เห็ดขวานม่วงแดง 8 - - - 
11 Ganoderma tropicum หลินจือดอกซ้อน - - 3 - 
12 Ganoderma lucidum เห็ดหลินจือ - - 1 - 
 Family Hygrophoraceae 

13 Hygrophorus speciosus เห็ดลูกชุบแดง 2 - - - 
 Family Schizophyllaceae 

14 Schizophyllum 
commune 

เห็ดแครง 5 8 5 1 
 Family Lyophyllaceae 

15 Termitomyces 
microcarpus 

เห็ดโคนข้าวตอก - - 3 - 
 Family Marasmiaceae      

16 Marasmius pellucidus เห็ดรม่ซี่ถ่ี - - 7 - 
 Family Psathyrellaceae      

17 Psathyrella candolleana เห็ดเนือ้ร่วน - - 14 12 
 Order Polyporales 
 Family Polyporaceae 

18 Microporus xanthopus กรวยทองตะก ู - 2 - 1 
19 Daedaleopsis confragosa เห็ดกระด้าง - - 3 4 
20 Lentinus polychrous เห็ดลม 3 - - 2 
21 Lentinus squarrosulus เห็ดขอนขาว - - 1 - 
22 Pycnoporus sanguineus ขอนแดงรูเล็ก - 1 - 4 
23 Polyporus squamosus เห็ดมันอึง่ - 1 - - 
24 Trichaptum sp. 1 - - 1 3 1 
25 Trichaptum sp. 2 - - 1 - - 
26 Trametes versicolor เห็ดหิง้หลากส ี - - - 1 
27 Trametes orientalis เห็ดขอนบรูพา - - 1 - 
28 Hymenochaete tabacina เห็ดหนงัแข็งขน - - 1 - 
 Order Rassulales      
 Family Russulaceae      

29 Russula alboareolata เห็ดน้ าแปง้ - - 3 - 
รวมความถี่ท่ีพบ 30 33 80 44 
รวมชนิดท่ีพบ 7 10 17 12 
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จากการส ารวจความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ ในพื้นที่ศึกษาสวนป่าแม่มาย องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2557 พื้นที่ศึกษามีทั้งหมด  
4 แปลง คือ แปลงปี 2516 2521 2527 และแปลงป่าธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่าพบเห็ดและราขนาด
ใหญ่ทั้งหมดสองกลุ่ม คือ Ascomycete และ Basidiomycete โดยพบกลุ่ม Ascomycete 6 ชนิด และ
กลุ่ม Basidiomycete 23 ชนิด (ตารางที่ 4-2) เห็ดราขนาดใหญ่ในกลุ่ม Basidiomycete มีจ านวนชนิดที่
พบมากกว่ากลุ่ม Ascomycete แปลงปี 2527 มีค่าความถ่ีที่พบเห็ดราขนาดใหญ่และชนิดที่พบมากที่สุด 
รองลงมาคือแปลงป่าธรรมชาติ แปลงปี 2521 และแปลงปี 2516 ตามล าดับ ค่าดัชนีช้ีวัดความหลากหลาย
ของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener Diversity Index: H´) และดัชนีช้ีวัดความหลากหลายของ 
Simpson (Simpson Diversity Index: 1-D) มีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกันกับความถ่ีที่พบเห็ดรา
ขนาดใหญ่และชนิดที่พบ คือแปลงปี 2527 มีค่า H´ และ 1-D มากที่สุด รองลงมาคือแปลงป่าธรรมชาติ 
แปลงปี 2521 และแปลงปี 2516 ตามล าดับ ขณะที่ค่าดัชนีช้ีวัดความหลากหลายของ Simpson’s index 
(D) มีแนวโน้มตรงกันข้ามกับค่าความถ่ีที่พบเห็ดและราขนาดใหญ่และชนิดที่พบ และตรงกันข้ามกับค่า
ดัชนีวัดความหลากหลาย H´ และ 1-D โดยแปลงปี 2516 มีค่า D มากที่สุด รองลงมาคือ แปลงปี 2521 
แปลงป่าธรรมชาติ และแปลงปี 2527 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4-2 ค่าดัชนีช้ีวัดความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแปลงศึกษาพื้นทีส่วนป่าแมม่าย  

ค่าดัชนีชี้วัด 
แปลงท่ีศึกษา 

2516 2521 2527 ป่าธรรมชาต ิ
Simpson’s index (D) 0.195 0.171 0.108 0.160 
Simpson Diversity Index (1-D) 0.804 0.828 0.891 0.839 
Shannon-Wiener Diversity Index (H´) 1.757 1.983 2.470 2.098 

 
การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster analysis) ของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละแปลง และ

วิเคราะห์หาค่า Bootstrap จ านวน 1000 ซ้ าของการสุ่มดึงจ านวนชนิดที่พบในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง 
(ภาพที่ 4-2) พบว่าชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแปลงปี 2521 มีความคล้ายคลึงกันกับแปลงป่า
ธรรมชาติ แต่มีค่า Bootstrap ต่ าเพียง 44% แสดงถึงความเช่ือมั่นระดับต่ าของสายสัมพันธ์ความ
คล้ายคลึงกันของจ านวนชนิดที่พบ ในขณะที่ทั้งแปลงป่าธรรมชาติและแปลงปี 2521 ถูกจัดเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับแปลงปี 2527 ด้วยค่า Bootstrap 53% แสดงให้เห็นว่าชนิดของเห็ดราที่พบในแปลงปี 2527 
มีความคล้ายคลึงกับชนิดที่พบในแปลงป่าธรรมชาติและแปลงปี 2521 ส่วนชนิดเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบใน
แปลงปี 2516 ถูกจัดแยกออกไปจากกลุ่มแปลงป่าธรรมชาติ แปลงปี 2521 และ 2527 ด้วยค่า 
Bootstrap 100% แสดงให้เห็นว่าชนิดของเห็ดราที่พบในแปลงปี 2516 มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับ
ชนิดที่พบในแปลงอื่นๆ 
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ภาพท่ี 4-2  การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster analysis) ของเห็ดราขนาดใหญท่ี่พบในแตล่ะแปลง 
 
ข้อมูลของเหด็ราขนาดใหญท่ี่พบในแปลงศกึษาพืน้ที่สวนป่าแม่มาย 
 
1. Ascomycete  
 Order Pezizales Family Pyronemataceae 
 Aleuria luteonitens   
 เห็ดถ้วยเหลือง  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
แอโพทีเซียม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2–2.5 
เซนติเมตร รูปร่างคล้ายจาน ไม่มีก้าน สีเหลืองสด 
ด้านนอกผิวเรียบเนื้อบางเปราะ แตกหักง่าย 
แอสคัส  มีขนาด 12.5–145 ไมโครเมตร  
แอสโคสปอร์  มีขนาด 10.5–15 × 6–8 ไมโครเมตร 
รูปทรงรียาว ผิวขรุขระเมื่อแก่ 
ท่ีอยู่อาศัย  สามารถเจริญได้บนพื้นดิน บนกิ่งไม้ 
และเศษไม้ผุพัง 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
 
  

% 

% 

% 
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2. Ascomycete  
 Order Pezizales Family Sarcosomataceae 
 Galiella rufa   
 เห็ดจมูกหม ู  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
แอโพทีเซียม พบรวมกันเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8–4.5 เซนติเมตร สูง 1–2.5 
เซนติเมตร รูปร่างคล้ายถ้วยก้นตื้น แต่เมื่อแก่คล้าย
จาน ภายในสีส้มถึงเหลืองครีม ผิวหน้าเรียบ เป็นที่
สร้างสปอร์ ผนังข้างนอกค่อนข้างเหนียว สีน้ าตาลที่
ขอบนอก เนื้อด้านในเหมือนเยลลี่มีลักษณะเป็นวุ้น 
แอสคัส  มีขนาด 47.5–145 ไมโครเมตร  
แอสโคสปอร์  8.5–11 × 18 – 25 ไมโครเมตร  
ท่ีอยู่อาศัย  สามารถเจรญิได้ บนกิ่งไมผุ้พงั 

- กินได้ มีประโยชน์ทางยา 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
 
3. Ascomycete  
 Order Xylariales Family Xylariaceae 
 Daldinia concentrica   
 เห็ดดันหม ี  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
สโตรมา  พบรวมกันเป็นกลุ่มหรือเดียว มีขนาด 1–3 
เซนติเมตร ครึ่งวงกลม ผิวเรียบสีน้ าตาลอมม่วง 
เพริทีเซียม  เรียงเป็นช้ันสลบักันระหว่างสีขาวและสี
เทาใต้ผิวสโตรมา 
แอสคัส  มีขนาด 10–11 × 120–185 ไมโครเมตร 
ทรงกระบอกมี 8 สปอร์ 
แอสโคสปอร์  4.8–7.0 × 11.7–14.5 ไมโครเมตร 
ผิวสปอร์เรียบ ปลายมน สีน้ าตาลเข้ม  
ท่ีอยู่อาศัย สามารถเจริญได้ บนกิ่งไม้ผุพัง หรือตอไม้
ที่ตายแล้ว 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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4. Ascomycete  
 Order Xylariales Family Xylariaceae 
 Hypoxylon fendleri   
 -  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
สโตรมา  ค่อนข้างแข็ง เกิดเป็นกลุ่มแน่น มีขนาด  
5–9 เซนติเมตร สีม่วงแดง แดงอิฐ ให้สีส้มเมื่อ
ทดสอบกับ KOH 
เพริทีเซียม  มีขนาด 2 – 4  มิลลิเมตร 
แอสคัส  มีขนาด 5–8.5 × 75–150 ไมโครเมตร 
ทรงกระบอก  
แอสโคสปอร์  4–6 × 9.5–11.5 ไมโครเมตร ผิว
สปอร์เรียบ ปลายมน สีน้ าตาลเข้ม  
ท่ีอยู่อาศัย  สามารถเจริญได้บนกิ่งไม้ในป่าเต็งรัง  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
 

5. Ascomycete  
 Order Xylariales Family Xylariaceae 
 Xylaria arbuscula  
 เห็ดธูป  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
สโตรมา  ก้านยาว ค่อนข้างแข็ง เกิดเป็นกลุ่ม มีขนาด 
1–3.5 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ าตาล ด้านในสีขาว 

เพริทีเซียม  มีขนาด 0.2 – 0.4  มิลลิเมตร กลม 
แอสคัส  มีขนาด 5–8 ×130–190 ไมโครเมตร 
ทรงกระบอก ปลายเป็นวงแหวนท าปฏิกิริยากับ 
Melzer ติดสีน้ าเงิน 

แอสโคสปอร์  4–5.5 × 11.5–13.5 ไมโครเมตร ผิว
สปอร์เรียบ ปลายมน สีน้ าตาลเข้ม  

ท่ีอยู่อาศัย  สามารถเจริญได้บนกิ่งไม้ผุ  
 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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6. Ascomycete  
 Order Xylariales Family Xylariaceae 
 Xylaria schweinitzii  
 -  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
สโตรมา ค่อนข้างแข็ง ทรงแท่ง ก้านสั้น เกิดเป็นกลุ่ม 
มีขนาด 0.5–1.8 × 1.8 – 3.0 เซนติเมตร ผิวนอกสี
น้ าตาลด า ด้านในสีขาวหรือ เทา 
เพริทีเซียม  มีขนาด 0.2 – 1.0 มิลลิเมตร รูปร่าง
กลม 
แอสคัส  มีขนาด 9–10 ×90–135 ไมโครเมตร 
ทรงกระบอกยาว  
แอสโคสปอร์  7–8 × 20–26.5 ไมโครเมตร ผิว
สปอร์เรียบ ทรงรีผนังด้านหนึ่งตัดตรง เรียงแถวเดียว
สีน้ าตาลเข้ม มี 8 สปอร์ 
ท่ีอยู่อาศัย  สามารถเจริญได้บนกิ่งไม้ที่ตายแล้ว 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
 
7. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Auriculariaceae 
 Auricularia polytricha  
 เห็ดหหูน ู  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
หมวก  มีขนาด 2.5–3.5 × 4–10 เซนติเมตร รูปร่าง
เกือบกลมหรือรูปพัด ดอกเห็ดสดเป็นวุ้น มีขนใต้
หมวก ขอบเป็นคลื่น น้ าตาลเข้ม ด้านเจริญพันธ์ุเรียบ  
สปอร์  มีขนาด 9–12 × 4-5 ไมโครเมตร รูป
ทรงกระบอกยาว เรียบ ผนังบาง มีสีขาวบน
กระดาษพิมพ์ 
ท่ีอยู่อาศัย  เจริญเป็นกลุ่ม และซ้อนกันบนท่อนไม้ผุ 

- กินได ้
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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8. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Clavariaceae 
 Clavaria rosea   
 เห็ดปะการงัสีแดง  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด มีความกว้าง 1–5 × 2–5 เซนติเมตร 
รูปร่างคล้ายเข็ม บางทีแบนเป็นร่องยาว หรืองอเรียบ 
ยอดแหลมหรือมนทู่ สชีมพูอมแดง 
ก้าน ลักษณะไม่เด่นชัด โคนขาว 
เน้ือ มีลักษณะเปราะ ชมพูอมแดง 
สปอร์ มีขนาด 5–8 × 2–3.5 ไมโครเมตร รูปไข่หรือ
ทรงรีกว้าง เรียบ ผนังบาง มีสีขาวบนกระดาษ 
ท่ีอยู่อาศัย เกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มบนดิน 

- กินได ้
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
 

 

9. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Nidulariaceae 
 Cyathus stercoreus   
 เห็ดรงันก  
 ลักษณะสัณฐานวิทยา 

ดอกเห็ด  มีรูปร่างเป็นกรวย กว้าง 3–8 × 8–16 
มิลลิเมตร ผนงัเรียบ มีขน สีเหลอืงและสเีหลือง
น้ าตาล ด้านในดอกมีไข่สีเทา ไข่ติดผนังด้านใน โดย
ไข่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1–2 มิลลเิมตร  
สปอร์  มีลักษณะรูปร่างรี เรียบ มีขนาด 15–30 × 
16–40 ไมโครเมตร  
ท่ีอยู่อาศัย  พบบนไม้ผุช้ืน 
 
 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 

 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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10. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Ganodermataceae 
 Ganoderma capense   
 เห็ดขวานม่วงแดง  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด เกิดดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ขนาด 6–7.5 
เซนติเมตร ดอกรูปไตหรือพัด หมวกดอกผิวมันวาว สี
น้ าตาลแดงเข้มถึงสีด า ขอบดอกมีสีขาว ก้านดอก
ค่อนข้างสั้น หนา มีสีเดียวกับดอก เนื้อดอกสีน้ าตาล 
ช้ันของรูสีน้ าตาลเข้ม ผิวใต้หมวกสีขาวถึงสีเทาอ่อน 
เมื่อถูกสัมผัสเปลี่ยนสีเป็นสีน้ าตาล  
สปอร์ กลมรีขนาด 5–6.5 × 8.5–10.5 ไมโครเมตร 
ท่ีอยู่อาศัย เกิดบนโคนไม้ยืนต้นเป็นทั้งปรสิต และ 
ซาโปรไฟต์กับพืชยืนต้น  

- กินได้ มีคุณสมบัตเิป็นยา 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

11. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Ganodermataceae 
 Ganoderma tropicum  
 เห็ดหลินจือดอกซ้อน  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด เกิดเป็นกลุ่มหลายๆ ดอกซ้อนกัน ก้าน
เดียวกันมีหลายดอก ขนาด 8 × 47 เซนติเมตร ดอก
รูปไตหรือพัด ผิวด้านบนมันวาว สีน้ าตาลแดงถึง 
สีน้ าตาลแกมส้ม ขอบดอกมีสีขาวอ่อน เนื้อดอก 
สีน้ าตาลแดง ผิวด้านใต้หมวกสีขาวถึงสีเหลืองนวล 
เมื่อถูกสัมผัสเปลี่ยนสีเป็นสีน้ าตาล  
สปอร์  รูปร่างกลมรีขนาด 8–10 × 5–7 ไมโครเมตร  
ท่ีอยู่อาศัย  เกิดบนโคนไม้ยืนต้นเป็นทั้งปรสิต และ 
ซาโปรไฟต์กับพืชยืนต้น 

- กินได ้มีคุณสมบัตเิป็นยา 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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12. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Ganodermataceae 
 Ganoderma lucidum  
 เห็ดหลินจือ  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด เกิดดอกเดี่ยว ขนาด 3.4 × 17 เซนติเมตร 
ดอกรูปไตหรือพัด ผิวหมวกมันวาว สีน้ าตาลแดงถึงสี
น้ าตาลแกมส้ม ก้านขนาดใหญ่ติดแบบด้านข้าง ผิว
มันวาว สีน้ าตาล เนื้อดอกสีน้ าตาลแดง ช้ันที่เป็นรูมีสี
น้ าตาลเข้ม ผิวด้านใต้ดอกสีขาวถึงสีขาวแกมเทา เมื่อ
ถูกสัมผัสเปลี่ยนสีเป็นสีน้ าตาล สปอร์กลมรี ขนาด 
7.5–8.3 × 9.5–12.8 ไมโครเมตร  
ท่ีอยู่อาศัย  เกิดบนโคนไม้ยืนต้นเป็นทั้งปรสิต และ 
ซาโปรไฟต์กับพืชยืนต้น 

- กินได ้มีคุณสมบัตเิป็นยา 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

13. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Hygrophoraceae 
 Hygrophorus speciosus  
 เห็ดลูกชุบสีแดง  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3–5 เซนติเมตร นูน กลาง
หมวกเป็นตุ่มนูนเล็กๆ เรียบ ขอบมักแตกเป็นร่อง
รัศมีเมื่อดอกแก่ สีแดงอมส้มบริเวณกลางหมวก  
สีจางลงเป็นส้มอมเหลือง จนเกือบขาว  
ครีบ  ติดก้าน กว้าง เรียงห่างเล็กน้อย ขาว 
ก้าน  มีขนาด 2.8–4.5 × 1.7–2.4 เซนติเมตร  
รูปทรงกระบอก เนื้อมีลักษณะบาง สีขาว 
สปอร์  มีขนาด 8.5–10.4 × 5.0–6.4 ไมโครเมตร 
รูปทรงรี เรียบ ผนังบาง มีสีขาวบนกระดาษ 
ท่ีอยู่อาศัย บนพื้นดิน  

- ไม่มีข้อมูลว่ากินได ้
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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14. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Schizophyllaceae 
 Schizophyllum commune  
 เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาด 1–5 × 1–4 เซนติเมตร รูปร่าง
คล้ายพัด ขอบหมวกเห็ดงอลง มีรอยฉีกขาด ดอก
เห็ดมีสีขาวหรือขาวปนเทา  
ครีบ  ดอกเห็ดเรียงออกจากฐานดอกเห็ด มีสีน้ าตาล
อมชมพูหรือน้ าตาลอมชมพู บางครั้งพบก้านดอกเห็ด
ที่มีขนาดสั้น  
สปอร์  มีขนาด 4–5 × 1–2 ไมโครเมตร 
ทรงกระบอก ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย  พบบนกิ่งไม้พุ  

- กินได ้มีคุณสมบัตเิป็นยา 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

15. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Lyophyllaceae 
 Termitomyces microcarpus  
 เห็ดโคนข้าวตอก  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5–3.5 
เซนติเมตร กลางดอกเห็ดนูนเล็กน้อย สีขาว  
ครีบ  ติดก้าน สีขาว ก้านมีขนาด 2–5 × 0.1–0.25 
เซนติเมตร ทรงกระบอก ผิวเรียบ สีขาว  
สปอร์  มีขนาด 5–8 × 3–5 ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย พบบนพื้นดินรังปลวก 
 

- กินได ้
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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16. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Marasmiaceae 
 Marasmius pellucidus  
 เห็ดรม่ซี่ถ่ี  
 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5–6.5 เซนติเมตร 
กลางหมวกเป็นแอ่งเล็กน้อย โปร่งแสง ขอบหมวกเป็น
คลื่น มีริ้วยาว สีขาว บางครั้งตรงกลางหมวกดอก มีสี
น้ าตาลอ่อน  
ครีบ ติดก้าน สีขาว ก้านดอกเห็ดทรงกระบอก ขนาด 
5–10 × 0.1–0.25 เซนติเมตร ผิวเรียบ ด้านในกลวง 
ปลายบนก้านสีขาวและค่อยเป็นสีน้ าตาลแดงลงไปที่
โคนก้าน  
สปอร์ มีขนาด 8–10 × 3–5 ไมโครเมตร รูปร่างรียาว 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย พบบนดิน  

- กินได ้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

17. Basidiomycete  
 Order Agaricales Family Psathyrellaceae 
 Psathyrella candolleana  
 เห็ดเนือ้ร่วน  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–5 เซนติเมตร 
รูประฆังแล้วแบนออก ดอกเห็ดฉีดขาด สีน้ าตาลอ่อน
จนไปถึงสีน้ าตาล ดอกแก่มีสีซีดลงแต่ยังคงมีสีน้ าตาล
ตรงกลางหมวก  
ครีบ  ติดก้าน สีน้ าตาล ก้านมีขนาด 5–10 × 0.3–0.5 
เซนติเมตร  ทรงกระบอก ผิวเรียบ กลวง มีวงแหวนติด
ก้าน  
สปอร์  มีขนาด 6–10 × 4–6 ไมโครเมตร รูปร่างรี  
ท่ีอยู่อาศัย พบบนดิน  

- กินได ้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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18. Basidiomycete  
 Order Polyporales Family Polyporaceae 
 Microporus xanthopus  
 เห็ดกรวยทองตะก ู  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5–10 เซนติเมตร 
ทรงกรวย ขอบหมวกเป็นริ้ว สีน้ าตาลอมเหลืองจนไป
ถึงสีน้ าตาลเข้ม  
ก้าน  มีขนาด 1–2 × 0.2–0.5 เซนติเมตร รูปร่าง
ทรงกระบอก ผิวเรียบ สีน้ าตาล  
สปอร์ มีขนาด 5–8 × 2–3 ไมโครเมตร รูปร่างรี ยาว 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย  พบบนกิ่งไม้ผุ  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

19. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Daedaleopsis confragosa  
 เห็ดกระด้าง  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
หมวก  มีขนาด 4–10 × 5–12 เซนติเมตร หนา 
1.5–5 มิลลิเมตร ลักษณะนูน เรียบ มีแถบวงกลม
ซ้อนกัน และมีเส้นรัศมี ขาวหม่นถึงน้ าตาลอ่อน  
รูยาว 1.2 เซนติเมตร มีสีขาว ปากรู 1–2 รู ต่อ
มิลลิเมตร เกือบกลม บางทีรูคดเค้ียวหรือคล้ายครีบ 
ขาวถึงน้ าตาลอ่อน ไม่มีก้าน เนื้อมีสีขาวถึงน้ าตาล
อ่อน 
สปอร์  มีขนาด 7–12 × 2–3 ไมโครเมตร รูป
ทรงกระบอกโค้ง เรียบ ไม่มีสี 
ท่ีอยู่อาศัย  บนซากกิ่งไม้ที่ตายแล้ว  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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20. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Lentinus polychrous  
 เห็ดลม หรือ เห็ดบด  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
หมวก  มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5–15 เซนติเมตร 
ทรงกรวย มีสีขาวเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน ปกคลุม
ด้วยขนสั้นสีน้ าตาลอ่อน โดยเฉพาะบริเวณกลาง
หมวก มีรอยฉีกตามขอบครีบ เรียวยาวลงไปติดก้าน 
เรียงถ่ี ขอบเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อย สีน้ าตาลอ่อน
เปลี่ยนเป็นน้ าตาลเทา ก้านรูปทรงกระบอก 0.5–2.5 
× 0.5–1.4 เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางหรือไม่กึ่งกลาง
ดอก แข็ง เนื้อเหนียว มีสีขาวหม่น 
สปอร์ มีขนาด 6–9 × 2.7–3.3 ไมโครเมตร รูปทรงรี 
โค้งงอเล็กน้อย เรียบ ผนังบาง ขาวบนกระดาษพิมพ์ 
ท่ีอยู่อาศัย เจริญบนขอนไม้  

- กินได ้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

21. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Lentinus squarrosulus  
 เห็ดขอนขาว  
 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
หมวก มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2–7 เซนติเมตร ทรง
กรวย ขอบบางมักฉีกขาด สีขาว ถึงน้ าตาลอ่อนเมื่อ
แก่ ขนสีน้ าตาลอ่อน ครีบเรียวยาวลงไปติดก้าน แคบ 
เรียงถ่ี สีขาว ก้าน 1–3 × 0.2–0.5 เซนติเมตร  
รูปทรงกระบอก อยู่กึ่งกลางหรือไม่กึ่งกลางดอก  
สีขาว เนื้อบาง เหนียว  
สปอร์ มีขนาด 5–8 × 2–2.5 ไมโครเมตร รูปทรงรี
ยาว เรียบ ผนังบาง ขาวบนกระดาษพิมพ์ 
ท่ีอยู่อาศัย เกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่ม บนขอนไม้
และต่อไม้ผุ  

- กินได ้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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22. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Pycnoporus sanguineus  
 เห็ดขอนแดงรูเล็ก  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด มีขนาด 5-12 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายพัด 
สีส้มแดง เมื่อแก่สีซีดลง ใต้หมวกเห็ดเป็นรูสีแดง  
สปอร์ มีขนาด 2.2–3.5 × 4.6–5.5 ไมโครเมตร  
รูปทรงกระบอก ผนังเรียบ พบกิ่งไม้ผุ  
ท่ีอยู่อาศัย บนกิ่งไม้และขอนไมผุ้  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

23. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Polyporus squamosus  
 เห็ดมันอึง่  

 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5–10 เซนติเมตร 
กลางหมวกเห็ดเป็นแอ่ง มีสีขาวจนสีน้ าตาลอ่อน ใต้
หมวกเห็ดเป็นรูสีขาว  
สปอร์ มีขนาด 5.5–6 × 10–15ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย พบบนกิ่งไมผุ้  

- กินได้  
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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24. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Trichaptum sp. 1  
 -  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาด 0.5–1 เซนติเมตร แผ่เป็นแผ่น มี
ขนละเอียดบนหมวกเห็ด ขอบเรียบหรือฉีดขาด สี
น้ าตาลอ่อน ใต้หมวกเห็ดเป็นรูสีน้ าตาลอ่อน  
สปอร์  มีขนาด 2–3 × 5–6 ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย พบบนกิ่งไมผุ้  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

25. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Trichaptum sp. 2  
 -  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาด 2–5 เซนติเมตร แผ่เป็นแผ่น ขอบ
เรียบหรือฉีดขาด สีน้ าตาลอ่อนจนถึงสีน้ าตาลแก่ ใต้
หมวกเห็ดเป็นรูสีน้ าตาลอ่อน 
สปอร์  มีขนาด 2–4 × 3–6 ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย พบบนกิ่งไมผุ้  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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26. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Trametes versicolor  
 เห็ดหิง้หลากส ี  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาด 5–10 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายพัด 
มีหลายสีเช่น เหลือง เทาอมเหลือง น้ าตาลแดง เห็น
เป็นวงซ้อนชัดเจน ใต้หมวกเห็นเป็นรู สีขาว  
สปอร์  มีขนาด 1.5–2 × 5–6 ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย  พบบนกิ่งไม้ผุ  
 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

27. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family  Polyporaceae 
 Trametes orientalis  
 เห็ดขอนบรูพา  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาด 2–5 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายพัด 
มีขนอ่อน มีสีเทาถึงน้ าตาลอ่อน ใต้หมวกเห็นเป็นรู  
สีน้ าตาลอ่อน  
สปอร์  มีขนาด 2–3 × 5–7 ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังเรียบ  
ท่ีอยู่อาศัย  พบบนกิ่งไม้ผุ  

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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28. Basidiomycete  
 Order  Polyporales Family Polyporaceae 
 Hymenochaete tabacina  
 เห็ดหนงัแข็งขน  

 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาด 1–7 เซนติเมตร สีน้ าตาลเข้ม เป็น
คลื่น มีขนบนหมวกเห็ด ขอบดอกมีสีน้ าตาลอ่อน ใต้
ดอกเห็ดเป็นรูสีขาวถึงสีน้ าตาลอ่อน 
สปอร์  มีขนาด 1–2 × 4–6 ไมโครเมตร รูปร่างร ี
ผนังเรียบ 
ท่ีอยู่อาศัย พบบนกิ่งไมผุ้  
 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     

29. Basidiomycete  
 Order Russulales Family Russulaceae 
 Russula alboareolata  
   
 
 

ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ดอกเห็ด  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–5 เซนติเมตร 
กลางหมวกเป็นแอ่ง  ขอบหมวกเป็นริ้ว สีขาว ครีบ
ติดก้าน สีขาว  
ก้าน  มีขนาด 1.5–2 × 1–1.5 เซนติเมตร ผิวเรียบ 
สีขาว  
สปอร์  มีขนาด 5–8 × 5–7 ไมโครเมตร รูปร่างรี 
ผนังมีสันเช่ือมเป็นตาข่าย  
ท่ีอยู่อาศัย  พบบนพื้นดิน  
 
 

- ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 
 ปี 2516 ปี 2521 ปี 2527 ป่าธรรมชาติ 
ต าแหน่งที่พบ     
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บทท่ี 5 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 

วิธีด าเนนิการศกึษา 

ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงประกอบไปด้วยการสืบค้นข้อมลูส าคัญที่
เกี่ยวข้องและการส ารวจในพื้นที่โดยตรง ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้  

วิธีการศึกษา 
1. ท าการส ารวจโดยก าหนดแนวเส้นทางส ารวจในแต่ละพื้นที่ เดินส ารวจตามเส้นทาง ความ

กว้างจากเส้นทางเดินส ารวจประมาณ 5-10 เมตร ท าการสุ่มส ารวจตามกิ่ง ล าต้น ใบไม้ พุ่มไม้ ตามพื้นดิน 
ใต้ต้นไม้ รวมทั้งบริเวณซากพืชซากสัตว์  (ภาพที่ 5-1) เมื่อพบแมลงจะท าการวินิจฉัยจ าแนกชนิดและ
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส าหรับแมลงที่ไม่สามารถจ าแนกได้จะจับด้วยมือเปล่า
หรือใช้ปากคีบแมลงหรือใช้สวิงจับแมลง  หากเป็นแมลงที่มีปีกหรือปีกบอบบางให้ใส่ในขวดฆ่าแมลงแล้ว
เก็บในซองกระดาษเก็บแมลง หากเป็นแมลงขนาดเล็กหรือด้วงปีกแข็ง ให้ใส่ในขวดฆ่าแมลง หรือขวด
บรรจุแอลกอฮอล์ (ภาพที่ 5-2) บันทึกชนิดแมลง และจ านวนที่พบในแต่ละพื้นที่ แล้วน ากลับไปจ าแนก 

2. เก็บตัวอย่างแมลงโดยใช้กับดักหลุมพราง  (pitfall traps) ส าหรับการดักจับแมลงที่มี
พฤติกรรมการเดินหรือหากินตามพื้นผิวดิน โดยการสุ่มเลือกจุดที่ต้องการวางกับดักในแต่ละพื้นที่แล้วขุด
วางกับดักที่ท าจากแก้วพลาสติก หรือถังพลาสติก ให้ปากแก้วหรือถังเสมอกับผิวดิน โดยถังหรือแก้ว
พลาสติกควรมีความลึกเพียงพอเพื่อป้องกันแมลงหลบหนี อาจใช้ก้อนหินวางปิดทับปากกับดักหรือใช้แผ่น
ไม้วางไว้ด้านบนกับดัก หรือท าหลังคาเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกลงไปในกับดัก วางกับดักทิ้งไว้ประมาณ 24 
ช่ัวโมงแล้วท าการเก็บกับดัก หากสามารถจ าแนกชนิดได้ จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส าหรับตัวอย่างแมลงที่
ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้จะเก็บใส่ในขวดฆ่าแมลงหรือขวดบรรจุแอลกอฮอล์ แล้วน ากลับไปจ าแนก  
บันทึกชนิดแมลง และจ านวนที่พบในแต่ละพื้นที่ (ภาพที่ 5-3) 

3. จัดรูปร่างแมลง ตัวอย่างแมลงที่เก็บได้ หลังจากที่น าออกจากขวดฆ่าแมลงหรือขวดบรรจุ
แอลกอฮอล์แล้ว หากเป็นแมลงที่มีล าตัวขนาดกลางและใหญ่ จะปักด้วยเข็มปักแมลง (insect pins) แล้ว
จัดรูปร่าง 

ต าแหน่งการปักเข็มแมลงจะปักจากด้านสันหลังทะลุด้านล่างของล าตัวแมลง ให้เข็มตั้งฉากกับตวั
แมลง หากเป็นแมลงจ าพวก ผึ้ง แมลงปอ ผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืนจะปักเข็มตรงบริเวณกึ่งกลาง
ล าตัว ระหว่างฐานของปีกคู่แรก จากนั้นท าการจัดรูปร่างและจัดปีกบนไม้จัดแมลง หรือแผ่นโฟมเซาะร่อง 
ผีเสื้อมักจัดปีกให้ขอบปีกล่างของปีกคู่แรกตั้งฉากกับล าตัว ส่วนปีกคู่หลังมักซ้อนเหลื่อมอยู่ด้านล่าง ให้มี
ช่องว่างระหว่างปีกทั้งสองคู่น้อยที่สุด  (ภาพที่ 5-4 ก) แมลงวัน ต่อ แตนจะปักเข็มบริเวณระหว่างฐานปีก
คู่แรก ให้เยื้องขวามือเล็กน้อย ตั๊กแตนปักเข็มบริเวณส่วนท้ายของสันหลักอกปล้องแรก โดยให้เยื้อง
ขวามือเล็กน้อย มวนต่างๆ ปักเข็มบริเวณสามเหลี่ยมสันหลัง (scutellum) โดยให้เยื้องขวามือเล็กน้อย 
(ภาพที่ 5-4 ข) และด้วงชนิดจะปักเข็มลงที่ปีกคู่แรกข้างขวา ตรงบริเวณโคนปีกเยื้องทางขวามือเล็กน้อย  
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ภาพท่ี 5-1  พื้นที่ส ารวจในสวนป่าแม่มาย (ก-ง) และ การเก็บตัวอย่างแมลงบนต้นพืช (จ-ฉ) 
  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 
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ภาพท่ี 5-2  การส ารวจและเกบ็ตัวอย่างแมลงโดยตรง (ก-ข) และใช้สวิงจบัแมลง (sweep net) (ค-ง)  
และตัวอย่างแมลงจากขวดฆ่าแมลงและขวดบรรจุแอลกอฮอล์ (จ-ฉ) 

  

จ ฉ 

ก ข 

ง 

ค 
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ภาพท่ี 5-3  การเก็บตัวอย่างแมลงโดยใช้กับดักหลมุพราง (pitfall traps), การเลอืกพื้นที่ (ก), 
การขุดกับดัก (ข-ค)  

 

ก 

ข ค 
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ภาพท่ี 5-4  ต าแหน่งการปักเข็มแมลงจ าพวกผีเสื้อ (ก) และ มวน (ข) 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูของแมลงที่ส ารวจพบในพื้นที่ศึกษา จะท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาดังนี ้

1.  ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) 

ท าการวิเคราะห์โดยการจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธาน ซึ่งการจ าแนกทางอนุกรมวิธานได้ใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาภายนอกของแมลงในการจ าแนกเป็นหลัก โดยแต่ละกลุ่มได้ท าการจ าแนกในระดบัอนัดบั 
(order) วงศ์ (family) สกุล (genus) และชนิด (species) ตามล าดับ ในการจ าแนกได้ใช้วิธีการหลาย
แนวทางด้วยกัน ทั้งจากกุญแจการจ าแนกชนิด เอกสารอ้างอิง ผู้เช่ียวชาญ และจากตัวอย่างจริง ต าราและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะใช้อ้างอิงในการจ าแนกชนิดแมลงดังนี้ 

- ผีเสื้อกลางวันและผเีสือ้กลางคืน (Butterflies and moths)  

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ,์ 2540. ผีเสื้อ. ส านักพิมพส์ารคดี. กรุงเทพฯ. 
จารจุินต์ นภีตะภัฏ และเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. 2544. ผีเสื้อ. ส านักพิมพ์วนา. กรงุเทพฯ. 
องุ่น ลิ่ววานิช. 2544. ผีเสื้อและหนอน. กองกีฏวิทยาและสตัววิทยา กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 
Ek-Amnuay, P. 2006. Butterflies of Thailand. Baan lae Suan - Amarin Printing and 

Publishing Public, Bangkok. 
Inoue H., R.D. Kennett and I.J. Kitching. 1997. Moths of Thailand Vol. Two Spingidae. 

Chok Chai Press, Bangkok. 
Pinratana, A. 1981. Butterflies in Thailand Volume 4. The Viratham Press, Bangkok. 
Pinratana, A. 1983. Butterflies in Thailand Volume 2. The Viratham Press, Bangkok. 
Pinratana, A. 1985. Butterflies in Thailand Volume 5. The Viratham Press, Bangkok. 
Pinratana, A. 1988. Butterflies in Thailand Volume 6. The Viratham Press, Bangkok.  

ก ข 



 
 

- 94 - 
 

Pinratana, A. and J.N. Eliot. 1992. Butterflies in Thailand Volume 1. Bosco Offset, 
Bangkok. 

Pinratana, A. and J.N. Eliot. 1996. Butterflies in Thailand Volume 3. Bosco Offset, 
Bangkok. 

 
- ด้วง (Beetles)  

พิสุทธ์ิ เอกอ านวย. 2545. แมลงปีกแข็งในประเทศไทย. ส านักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพฯ. 
สมหมาย ช่ืนราม. 2545. ด้วงเต่าในประเทศไทย Lady Beetles in Thailand. กลุ่มงาน 
 อนุกรมวิธานแมลง, กองกีฏและสัตววิทยา, กรมวิชาการเกษตร. 
Gressitt J. L., and J. A. Rondon. 1970. Cerambycidae of Loas. Pacific Insect Monograph,  
 Honolulu, Hawii. 
Tung, V.W.Y. 1983. Common Malaysian Beetles. Longman Malaysia Sdn. Bhd., Kuala 

Lumpur. 

- แมลงปอ (Dragonflies)  

พิสุทธ์ิ เอกอ านวย. 2538. แมลงปอของไทย. ส านักพิมพ์ตน้อ้อ. กรุงเทพฯ. 
Pinratana A., B. Kiauta, and M. Hamalainen. 1988. List of the Odonata of Thailand and  
 Annotated Bibliography. Viratham Press. Bangkok. 
 

- แมลงกลุม่อื่นๆ  

Borrer, D.J., C.A. Triplehorn and N.F. Johnson. 1989. Study of Insects (6th Edition). 
Saunders College Publishing, New York. 

Gullan, P.J. and P.S. Cranston.  2010.  The Insects: An Outline of Entomology.  4th ed. 
Blackwell Publishing, Inc., Malden, Massachusetts.  565 pp. 

Hutacharern, C., and N. Tubtim. 1995. Checklist of Forest Insects in Thailand. Office of 
Environmental Policy and Planing. Bangkok. 

Mayr, E.  1977.  Principles of Systematic Zoology.  Tata McGraw-Hill Publishing 
Company Ltd., New Delhi.  428 pp. 

Mayr, E. and P.D. Ashlock.  1991.  Principles of Systematic Zoology.  2nd ed.   
 McGraw-Hill, Inc., New York.  475 pp. 
McGavin, G.C. 2001. Essential Entomology. Oxford University Press, New York. 
Triplehorn, C.A. and N.F. Johnson. 2005.  Borror and DeLong’s Introduction to the 

Study  of  Insects.  7th ed. Thomson Brooks/Cole, Belmont, California.  864 pp. 
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2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายชนิด (Species diversity index) Shannon-Weiner 
index หรือ Shannon-Weaver index (Krebs, 1972; Price, 1975; Odum, 1983) โดยมีสูตรดังนี้คือ 
 

          S  
  H =    (pi )(loge pi) 

                              i = 1  
 

โดยที่ H  =  ดัชนีความหลากหลายชนิด (index of species diversity) 
 S   =  จ านวนชนิด (number of species) 
 pi     =  สัดส่วนจ านวนทั้งหมดของชนิด i  (proportion of total sample belonging to 

the i species) หรือ สัดส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต (i = 1, 2, 3,…) 
ต่อจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

3. ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index)  

เป็นค่าแสดงการกระจายของชนิดแมลงในพื้นที่ศึกษา ซึ่งหากในพื้นที่มีจ านวนในแต่ละชนิด
ใกล้เคียงกันจะมีค่าดัชนีความสม่ าเสมอสูง หรือมีการกระจายตัวสม่ าเสมอกัน และจะมีค่าดัชนีความ
สม่ าเสมอลดลงเมื่อมีความสัมพันธ์ของการกระจายแต่ละชนิดในสังคมแตกต่างกันออกไป วิเคราะห์ดัชนี
ความหลากชนิดพรรณ หรือความสม่ าเสมอของชนิด ค่า Evenness index หรือ ค่า Equitability 
(Krebs, 1972; Price, 1975) 
 

   J = H / loge S 
 

โดยที่ J   =  ดัชนีความหลากชนิดพรรณ หรือความสม่ าเสมอของชนิด 
H  =  ดัชนีความหลากหลายชนิด Shannon-Weiner index หรือ Shannon-Weaver index 
S   =  จ านวนชนิด (number of species) 

 
4. ดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index; SI)  

เป็นการเปรียบเทียบการปรากฏของแมลงที่ส ารวจพบในพื้นที่ต่างๆ ในสวนป่า ว่ามีความ
คล้ายคลึงกันมากน้อยอย่างไร โดยใช้สมการค านวณดังนี ้ 
 

SI = 2n*100/(A+B)  
 

โดยที่  SI =  ดัชนีความคล้ายคลึง  
n =  จ านวนชนิดแมลงที่พบทั้งพื้นที่ศึกษา A และ B  
A =  จ านวนชนิดแมลงทั้งหมดที่พบในพื้นที่ศึกษา A  
B =  จ านวนชนิดแมลงทั้งหมดที่พบในพื้นที่ศึกษา B 
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5.  ระดับความมากชนิดของแมลง (Species abundance)  
ในการจัดระดับความมากชนิดของแมลงในแต่ละชนิด เพื่อน ามาแบ่งเกณฑ์ระดับของความมาก

ชนิด ซึ่งสูตรที่ใช้ในการค านวณ ดังนี ้ 
 

ระดับความมากชนิด  =   จ านวนครั้งที่พบ x 100  
จ านวนครั้งทีเ่ข้าส ารวจทั้งหมด  

ระดับพบมาก  =   อัตราร้อยละ 71-100 
ระดับพบกลาง  =   อัตราร้อยละ 31-70 
ระดับพบน้อย  =   อัตราร้อยละ 1-30 

การจัดสถานภาพแมลง  

การจัดสถานภาพหรือบทบาททางนิเวศ โดยแบ่งประเภทของแมลง เป็นกลุ่มที่มีบทบาททางนิเวศ
คือ แมลงกินพืช กินสัตว์ พวกตัวห้ า ตัวเบียน ผู้ย่อยสลาย และแมลงผสมเกสร เป็นต้น และท าการ
ประเมินสถานภาพของแมลงกลุ่มต่างๆ  โดยยึดหลักสถานภาพของแมลงตาม IUCN RED LIST / 
THAILAND RED LIST เป็นหลัก นอกจากนี้จะยึดหลักของศักยภาพของพื้นที่และความสามารถของแมลง
ในการด ารงอยู่ทั้งกรณีสามารถเพิ่มประชากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนมีโอกาสหมดไปจากพื้นที่นั้นๆ  

 
ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง 

ความหลากหลายชนิดของแมลง 

จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงเพื่อการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง โดย
ใช้สองวิธีการคือ การเดินส ารวจโดยตรงและการใช้วิธีวางกับดักหลุมพราง ในสวนป่าแม่มาย จังหวัด
ล าปาง จากพื้นที่ส ารวจ 4 พื้นที่ คือ พื้นที่แปลงปลูกต้นสักแบ่งตามปีปลูก พ.ศ. 2516 ปีปลูก 2521 ปี
ปลูก 2527 และแปลงป่าธรรมชาติ พบแมลงรวม 104 ชนิด 44 วงศ์ 12 อันดับ ดังนี้ คือ อันดับ 
Blattodea Coleoptera Diptera Hemiptera Hymenoptera Isoptera Lepidoptera Mantodea 
Neuroptera Odonata Orthoptera และ Phasmatodea (ภาพที่  5-5 และ 5-6)  โดยแมลงในอันดับ 
Hymenoptera พบจ านวนชนิดมากที่สุดเท่ากันคือ 33 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของจ านวนชนิดที่พบ
ทั้งหมด (ตารางที่ 5-1) อันดับของแมลงที่พบรองลงมา ได้แก่ อันดับ Lepidoptera และ Hemiptera พบ 
23 และ 11 ชนิด ตามล าดับ ส าหรับพวกด้วงในอันดับ  Coleoptera แมลงวันชนิดต่าง ๆ ในอันดับ 
Diptera และปลวก อันดับ Isoptera พบจ านวนเท่ากันคือ 7 ชนิด แมลงจ าพวกจิ้งหรีด ตั๊กแตนในอันดับ 
Orthoptera พบ 6 ชนิด แมลงช้าง อันดับ Neuroptera และ แมลงสาบ อันดับ Blattodea พบจ านวน
เท่ากันคือ 3 ชนิด และ ตั๊กแตนต าข้าว อันดับ Mantodea พบจ านวนเท่ากัน 2 ชนิด และ แมลงปอ 
อันดับ Odonata และ ตั๊กแตนกิ่งไม้ อันดับ Phasmatodea ส ารวจพบชนิดแมลงจ านวน 1 ชนิดเท่ากัน 
(ตารางที่ 5-2)  
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ภาพท่ี 5-5  ตัวอย่างแมลงในอันดบั Coleoptera วงศ์ Chrysomelidae (ก), วงศ์ Cerambycidae (ข), 

วงศ์ Staphylinidae (ค), ตั๊กแตนกิ่งไม้ อันดับ Phasmatodea (ง), แมลงในอันดบั 
Hymenoptera วงศ์ Apidae (จ), และ วงศ์ Formicidae (ฉ) 
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ภาพท่ี 5-6 ตัวอย่างแมลงในระยะหนอนของอันดับ Lepidoptera; วงศ์ Pieridae (ก), วงศ์ Danaidae (ข), 

วงศ์ Papilionidae และ วงศ์ Sphingidae  
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ตารางท่ี 5-1  ร้อยละจ านวนชนิด อันดับ จ านวนวงศ์และชนิดของแมลงทีส่ ารวจพบในพื้นทีส่วนป่าแมม่าย 
จังหวัดล าปาง 

 

ส าหรับความถ่ีที่พบชนิดของแมลงในแต่ละอันดับ แมลงในอันดับ  Lepidoptera มีความถ่ีของ
การพบมากที่สุดคือ ร้อยละ 28.56 รองลงมาคือ อันดับ Hemiptera และ Hymenoptera คิดเป็นร้อยละ 
27.28 และ 15.39 ตามล าดับ (ภาพที่ 5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5-7  ร้อยละของความถ่ีของชนิดแมลงที่ส ารวจพบในสวนป่าแม่มาย จงัหวัดล าปาง 

อันดับ (Order) จ านวน (Number) ร้อยละจ านวนชนิด 
วงศ์ (Family) ชนิด (Species) 

Blattodea 2 3 2.88 
Coleoptera 6 7 6.73 
Diptera 7 7 6.73 
Hemiptera 10 11 10.58 
Hymenoptera 5 33 31.73 
Isoptera 1 7 6.73 
Lepidoptera 6 23 22.12 
Mantodea 1 2 1.92 
Neuroptera 2 3 2.88 
Odonata 1 1 0.96 
Orthoptera 2 6 5.77 
Phasmatodea 1 1 0.96 

รวม (Total) 44 104 100.00 
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่ศึกษาในบริเวณสวนป่าแม่มายออกเป็น 4 พื้นที่หลักโดยแบ่งเป็น
แปลงตามปีที่ปลูกต้นสักและแปลงป่าธรรมชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ของสวนป่า เมื่อเปรียบเทียบความ
หลากหลายชนิดของแมลงในแต่ละพื้นที่ จะพบว่าความหลากหลายชนิดของแมลงเริ่มเห็นความแตกต่าง
กัน แปลงปีปลูก พ.ศ. 2516 พบจ านวนชนิดของแมลงมากที่สุด คือ 59 ชนิด รองลงมาเป็นแปลงปีปลูก 
พ.ศ. 2527 และแปลงป่าธรรมชาติ พบจ านวนเท่ากันคือ 53 ชนิด และแปลงปีปลูก พ.ศ. 2521 พบ
จ านวน 52 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 56.73, 50.96 และ 50.00 ของจ านวนชนิดที่พบทั้งหมด ตามล าดับ  
(ภาพที่ 5-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5-8  ร้อยละของจ านวนชนิดของชนิดแมลงทีส่ ารวจพบในแต่ละพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่แปลง 
ปปีลูก พ.ศ.2516  พื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ.2521  พื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ. 2527 และ
พื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ 

 
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายชนิด (Species diversity index)  และ 
ดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index)  

การวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายชนิด โดยใช้สูตรของ Shannon-Weaver index ตาม 
Price (1975) และ Odum (1983) พบว่าค่าดัชนีความหลากหลายชนิดของแมลงที่ส ารวจพบในแต่ละ
พื้นที่ของสวนป่าแม่มายมีความแตกต่างกันไม่มากนัก โดยพบค่าความหลากหลายชนิดของแมลงในพื้นที่
แปลงป่าธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาเป็นพื้นที่แปลงปีปลูก 2527 พื้นที่แปลงปีปลูก 2516 และ 2521 มี
ค่าเท่ากับ 4.38  4.37  4.31 และ 4.28 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าพื้นที่แปลงปีปลูก 2521 พบค่าดัชนีความ
หลากหลายชนิดน้อยกว่าพื้นที่อื่น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับถนนเส้นหลักที่ใช้เดินทางสัญจรระหว่าง
หมู่บ้าน มีการใช้เส้นทางเดินรถอย่างต่อเนื่อง เป็นพื้นที่ที่มีการรบกวนและมีสภาพที่อาจไม่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัยของแมลง นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่ไหล่เนินเขา ค่อนข้างชัน และมีเศษซากพืชทับถมน้อย  

การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness index) แสดงการกระจายของชนิดแมลงใน
สังคมหรือพื้นที่ศึกษาในแต่ละแปลง พบว่าค่าความสม่ าเสมอในแต่ละพื้นที่ของสวนป่าแม่มายมีค่า
ใกล้เคียงกันมาก โดยมีค่าดัชนีความสม่ าเสมอ อยู่ระหว่าง 0.73-0.77 โดยพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติมีดัชนี
ความสม่ าเสมอสูงสุด และพื้นที่ป่าปีปลูก 2516 มีค่าดัชนีน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความสม่ าเสมอนี้
แสดงถึงสังคมแมลงในพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ มีการกระจายสม่ าเสมอกัน ท าให้มีค่าดัชนีไม่แตกต่างกัน  



 
 

- 101 - 
 

ดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) เป็นการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของการปรากฏ
ของแมลงทั้งหมดที่ส ารวจพบในพื้นที่ต่างๆ ในสวนป่าแม่มาย ผลจากการวิเคราะห์พบว่าดัชนีความ
คล้ายคลึงกันอยู่ที่ระหว่าง 0.45-0.85 โดยค่าดัชนีความคล้ายคลึงมีค่าสูงที่สุดในการเปรียบเทียบระหว่าง
แมลงในพื้นที่แปลงปีปลูกปี 2516 และแปลงป่าธรรมชาติ โดยมีค่าความคล้ายคลึง 0.85 (ตารางที่ 5-2) 
ซึ่งเป็นค่าที่ท าให้ทราบได้ว่าแมลงที่ส ารวจพบในทั้งสองพื้นที่มีความคล้ายคลึงกันในระดับมาก ส่วนพื้นที่ที่
มีความคล้ายคลึงกันน้อยที่สุดคือพื้นที่แปลงปีปลูกปี 2516 และ แปลงปีปลูกปี 2527 โดยมีค่าความ
คล้ายคลึง 0.45 
 
ตารางท่ี 5-2  ค่าดัชนีความคล้ายคลึงของแมลงที่ส ารวจในแต่ละพื้นที่ 

พื้นที่ศึกษา แปลงปีปลูก 2516 แปลงปีปลูก 2521 แปลงปีปลูก 2527 แปลงป่าธรรมชาต ิ
แปลงปีปลูก 2516 1 0.79 0.45 0.85 
แปลงปีปลูก 2521  1 0.49 0.71 
แปลงปีปลูก 2527   1 0.58 
แปลงป่าธรรมชาติ    1 
 

ระดับความมากชนิดของแมลง (Species abundance)  

ในการจัดระดับความมากชนิดของแมลงในแต่ละชนิด เพื่อน ามาเป็นแบ่งเกณฑ์ระดับความมาก
ชนิด ได้แบ่งเกณฑ์ระดับความมากชนิดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับพบมาก ระดับพบกลาง และ ระดับพบ
น้อย ดังนี้  

ระดับพบมาก  =   อัตราร้อยละ 71-100 
ระดับพบกลาง  =   อัตราร้อยละ 31-70 
ระดับพบน้อย  =   อัตราร้อยละ 1-30 

ผลการวิเคราะห์ระดับความมากชนิดของแมลงแต่ละชนิด พบว่ามีชนิดของแมลงที่มีค่าความมาก
ชนิดของแมลง ระหว่างร้อยละ 71-100 หรือมีความมากชนิดระดับพบมาก ซึ่งสามารถพบได้ทั้งพื้นที่แปลง
ปีปลูก 2516 พื้นที่แปลงปีปลูก 2521 พื้นที่แปลงปีปลูก 2527 และแปลงป่าธรรมชาติ โดยพบจ านวนชนิด
แมลงทั้งสิ้น 5 ชนิด ประกอบไปด้วย แมลงกลุ่มมวน วงศ์ Pyrrhocoridae จ านวน 1 ชนิด กลุ่มมดในวงศ์ 
Formicidae จ านวน 1 ชนิด กลุ่มผีเสื้อกลางวัน จ านวน 3 ชนิด โดยกลุ่มผีเสื้อกลางที่พบทั้ง 4 พื้นที่ส่วน
ใหญ่ เป็นผีเสื้อเณร ผีเสื้อคูน และผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ า ซึ่งพบตั้งแต่ช่วงเริ่มส ารวจพื้ นที่ซึ่งเป็นช่วง
หน้าแล้งฝนทิ้งช่วง จนถึงช่วงปลายของการส ารวจ 

แมลงที่มีระดับความมากชนิดในระดับพบกลาง พบทั้งหมดจ านวน 24 ชนิด และแมลงที่มีระดับ
พบน้อยมีมากถึง 75 ชนิด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความมากชนิดในระดับพบน้อยมีจ านวนชนิดของแมลงมาก เมื่อ
เทียบกับจ านวนแมลงที่ส ารวจพบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์ของแมลงในแต่ละพื้นที่มีความ
แตกต่างกัน ท าให้สามารถพบเห็นชนิดแมลงในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยมีความเห็น
หากมีการส ารวจครอบคลุมทุกฤดูกาลและในพื้นที่บริเวณกว้างอาจจะท าให้ระดับความมากชนิดและ 
ความหลากหลายชนิดของแมลงมีมากกว่าน้ี เนื่องจากการส ารวจในครั้งนี้มีเวลาในการส ารวจน้อย และไม่
ครอบคลุมฤดูกาลของแมลง ท าให้ผลที่ได้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้  
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การจัดสถานภาพทางนิเวศ 

จากบญัชีรายช่ือแมลงทีส่ ารวจทั้งหมดในครัง้นี้ไม่พบชนิดแมลงที่มีสถานภาพตาม IUCN RED 
LIST/ THAILAND RED LIST แต่พบชนิดแมลงที่อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
พันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora : CITES) หรอื อนสุญัญาไซเตส ตามบัญชีหมายเลข 2 (Appendix 
II (A2)) จ านวน 1 ชนิด คือ ผีเสื้อถุงทอง พบในพื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ. 2521 และ 2527 

ในการจัดจ าแนกบทบาททางนิเวศของแมลงได้ท าการจัดแบง่กลุม่แมลงทีม่ีบทบาททางนิเวศได้ 4 
กลุ่มหลกั คือ 1) Carnivore กลุ่มแมลงที่กินเนื้อ กินสัตว์อื่น รวมทั้งแมลงทีเ่ป็นตัวห้ าและตัวเบียน 2) 
Herbivore กลุ่มแมลงกินพืช 3) Decomposer กลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลาย และ 4) Pollinator กลุ่ม
แมลงช่วยผสมเกสร (ตารางที่ 5-3)  ผลการส ารวจพบกลุ่มแมลงที่กินเนือ้ กินสัตว์อื่นรวมทั้งแมลงที่เป็นตัว
ห้ าและตัวเบียน จ านวน 42 ชนิด  รองลงมาเป็นกลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร และกลุ่มแมลงกินพืช จ านวน 32 
และ 22 ชนิด ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มแมลงที่ช่วยย่อยสลายพบจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ ด้วงมูลสัตว์ วงศ์ 
Scarabaeidae อันดับ Coleoptera ซึ่งพบในกองมูลสตัว์เลี้ยงของชาวบ้านที่น ามาเลี้ยงปลอ่ยในพื้นที ่
และ ปลวก ในอันดับ Isoptera โดยปลวกพบในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดทุกแปลง 
 
ตารางท่ี 5-3 จ านวนชนิดของแมลงที่จัดสถานภาพบทบาททางนิเวศที่ส ารวจพบในพื้นที่แปลงปีปลูก 

พ.ศ.2516 พื้นที่แปลงปีปลูก พ.ศ.2521 พื้นที่แปลงปีปลูก พ.ศ.2527 และพื้นที่แปลงป่า
ธรรมชาติ 

 

 
ในสัดส่วนจ านวนตัวของแมลงที่จัดสถานภาพบทบาททางนิเวศ พบว่ากลุ่มแมลงที่กินสัตว์ 

(Carnivore) พบจ านวนตัวมากที่สุด ร้อยละ 40.38 ของจ านวนตัวแมลงที่พบทั้งหมด (ตารางที่ 5-4) โดย
กลุ่มนี้พบว่ามดเป็นตัวห้ าที่มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจ านวนตัวที่มีบทบาทเป็นตัวกินสัตว์ ใน
บทบาทของแมลงผสมเกสรพบเป็น พวกผีเสื้อกลางวันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพบในทุกพื้นที่ศึกษา ส าหรับแมลง
ที่เป็นผู้ช่วยย่อยสลายพบแมลงในกลุ่มด้วงมูลสัตว์และปลวก โดยปลวกพบในทุกพื้นที่ส ารวจ 
 

  

บทบาททางนิเวศ 
พ้ืนท่ีศึกษา 

รวม แปลงปีปลูก 
พ.ศ.2516 

แปลงปีปลูก 
พ.ศ.2521 

แปลงปีปลูก 
พ.ศ.2527 

แปลงป่า
ธรรมชาต ิ

Carnivore 25 23 23 26 42 
Herbivore 16 10 13 10 22 
Decomposer 2 1 3 3 8 
Pollinator 16 18 14 14 32 
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ตารางท่ี 5-4 ร้อยละของจ านวนตัวของแมลงทีจ่ัดสถานภาพบทบาททางนเิวศที่ส ารวจพบในพื้นที่แปลง 
ปีปลูก พ.ศ.2516 พื้นที่แปลงปปีลกู พ.ศ.2521 พื้นที่แปลงปปีลูก พ.ศ.2527 และพื้นที่แปลง
ป่าธรรมชาติ 

 

 
ตารางท่ี 5-5  บัญชีรายช่ือแมลงและบทบาททางนเิวศวิทยาของแมลงทีส่ ารวจในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ แปลง

ปีปลูก พ.ศ.2516  แปลงปีปลูก พ.ศ.2521  แปลงปปีลกู พ.ศ.2527  และแปลงป่าธรรมชาติ 
ของสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 

อันดับ/วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
พ้ืนที่ศึกษา บทบาท

ทางนิเวศ 2516 2521 2527 ป่า 
ธรรมชาติ 

Order Blattodea 
      Family Blaberidae 
      แมลงสาบถ้ า  + + + + C 

Family Blattellidae       
แมลงสาบนิลวงทอง Hemithyrsocera lateralis +    C 
แมลงสาบเล็ก Blattella sp. + + 

 
+ C 

Order Coleoptera 
      Family Buprestidae 
      แมลงทบักลมขาเขยีว Sternocera aequisignata 

   
+ H 

Family Cerambycidae 
      ด้วงหนวดยาว Dorysthenes sp. +    H 

ด้วงหนวดยาว Paraleprodera sp. + + 
  

H 
Family Chrysomelidae       

ด้วงกินใบ Chrysochus sp. + + + + H 
Family Curculionidae       

แมลงค่อมทอง Hypomeces squamosus    + H 
Family Scarabaeidae 

      ด้วงมูลสัตว ์ Paragymnopleurus sp. 
   

+ D 
Family Staphylinidae 

      ด้วงก้นกระดกเหลือง unknow 1 + + 
  

C 
  

บทบาททางนิเวศ 
พ้ืนท่ีศึกษา รวม 

แปลงปีปลูก 
พ.ศ.2516 

แปลงปีปลูก 
พ.ศ.2521 

แปลงปีปลูก 
พ.ศ.2527 

แปลงป่า
ธรรมชาต ิ

Carnivore 42.37 44.23 43.40 49.06 40.38 
Herbivore 27.12 19.23 24.53 18.87 21.16 
Decomposer 3.39 1.92 5.66 5.66 7.69 
Pollinator 27.12 34.62 26.41 26.41 30.77 
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ตารางท่ี 5-5  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
พ้ืนที่ศึกษา บทบาท

ทางนิเวศ 2516 2521 2527 ป่า 
ธรรมชาติ 

Order Diptera 
      Family Calliphoridae 
      แมลงวันหัวเขยีว Chrysomya megacephala 

   
+ P 

Family Musca 
      แมลงวันบา้น Musca domestica 

   
+ P 

Family Bombyliidae 
      แมลงวันผึง้ Bombylius sp. + 

   
P 

Family Asilidae 
      แมลงวันหัวบุบ unknow 1 + + + + C 

Family Syrphidae 
      แมลงดอกไม้ unknow 1 + + 

  
P 

Family Tachinidae 
      แมลงวันก้นขน Argyrophylax nigrotibialis + 

 
+ 

 
C 

Family Sarcophagidae  
      แมลงวันหลังลาย Parasarcophaga ruficornis 

  
+ 

 
C 

Order Hemiptera   
     Family Aleyrodidae 

      แมลงหวี่ขาวเกลียว Aleurodicus dispersus  +   H 
Family Alydidae       

มวน Riptortus sp. 
   

+ H 
Family Cercopidae       

เพลี้ยกระโดดด าจุดขาว
แดง 

Callitettix versicolor   +  H 
Family Cicadidae 

      จักจั่น unknown1 + + + + H 
Family Coreidae 

      มวนนักกล้าม Anoplocnemis phasiana + 
   

H 
มวนนักกล้าม Anoplocnemis sp. 

  
+ 

 
H 

Famly Fulgoridae 
      จักจั่นงวง Pyrops candelaria  

   
+ H 

Family Membracidae 
      จักจั่นเขา Leptocentrus sp. + 

   
H 

Family Monophlebidae       
เพลี้ย Monophlebidus sp. +   + H 

Family Pyrrhocoridae       
มวนแดง Probergrothius nigricornis + + + + H 

Family Reduviidae       
มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris + + + + C 
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ตารางท่ี 5-5  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
พ้ืนที่ศึกษา บทบาท

ทางนิเวศ 2516 2521 2527 ป่า 
ธรรมชาติ 

Order Hymenoptera 
      Family Formicidae 
      มดน้ าผึ้ง Anoplolepis gracilipes + + + + C 

มดตะลานปล้องขีเ้ถ้า Camponotus rufoglaucus + + + + C 
มด Camponotus sp. +    C 
แมลงมัน Carebara castanea + 

   
C 

มด Crematogaster aurita + + + + C 
มด Crematogaster bouvandi + 

  
+ C 

มดฮ้ีทุ่ง Crematogaster rogenhofen + 
 

+ 
 

C 
มด Crematogaster sp. + 

   
C 

มด Diacamma  sp.  +   C 
มดก้นห้อยธรรมดา Dolichoderus thoracicus 

  
+ 

 
C 

มด Dolichoderus sp. 
   

+ C 
มด Meranoplus  sp. +   + C 
มด Lepisiota sp. 

  
+ 

 
C 

มดละเอียดจีน Monomorium chinense 

  
+ + C 

มดแดง หรือ มดส้ม Oecophylla smaragdina + + + + C 
มดคันร่องโค้ง Pheidole plagiaria 

  
+ 

 
C 

มด Polyrhachis  sp.  +  + C 
มด Tapinoma  sp.  +  + C 
มด Technomyrmex  sp.    + C 
มด Tetramorium  sp.   + + C 
มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra + + + + C 

Family Apidae 
      ผึ้งม้ิม Apis florea + + 

  
P 

ผึ้งหลวง Apis dorsata + + 
  

P 
แมลงภู ่ Xylocopa sp.  +   P 
ชันโรงตัวใหญ ่ Trigona apicalis + +   P 
ชันโรง Tetragonula sp.   +  P 

Family Mutilidae 
      มดขนปก Trogaspidea sp. 

 
+ 

  
C 

Family Pompilidae 
      ต่อแมงมุม Cyphonomyx sp. + + 

 
+ C 

Family Vespidae 
      ต่อรัง Vespa affinis  

 
+ 

  
C 

แตนดินหลังเหลืองแดง Delta esuriens + 
 

+ 
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ตารางท่ี 5-5 (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
พ้ืนที่ศึกษา 

บทบาท
ทางนิเวศ 2516 2521 2527 

ป่า 
ธรรมชาติ 

Order Isoptera 
      Family Termitidae       

ปลวก Globitermes sp.    + 
 

D 
ปลวก Hypotermes sp.1    + D 
ปลวก Hypotermes sp.2 +    D 
ปลวก Microcerotermes sp.  + +  D 
ปลวก Macrotermes sp.    + D 
ปลวก Odontotermes sp. +    D 
ปลวก Termes sp.   +  D 

Order Lepidoptera   
     Family Pieridae 

      ผีเสื้อเณร Eurema hecabe + + + + P 
ผีเสื้อเณร Eurema sp.2 

  
+ 

 
P 

ผีเสื้อหนอนคูน Catopsilia pomona + + + + P 
ผีเสื้อหนอนกาฝาก Delias sp. + + 

  
P 

ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina 
   

+ P 
ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ ่ Hebomoia glaucippe  + + 

  
P 

ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม Appias  sp. + 
 

+ 
 

P 
Family Nymphalidae 

      ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา Neptis hylas + + + 
 

P 
ผีเสื้อสีตาลจุดตา Ypthima sp. 

 
+ 

  
P 

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Acraea violae 
 

+ 
  

P 
Family Danaidae 

      ผีเสื้อหนอนใบรัก Danaus chrysippus + 
 

+ 
 

P 
ผีเสื้อจรกา Euploea core + + + + P 

Family Lycaenidae 
      ผีเสื้อฟ้าหิง่ห้อยสีคล้ า Chilades pandava + + + + P 

ผีเสื้อฟ้าดอกหญ้า Zizina otis 
 

+ + 
 

P 
ผีเสื้อฟ้า Lampides sp. + 

  
+ P 

ผีเสื้อแสดหางยาว Loxura atymnus + + 
  

P 
Family Papilionidae 

      ผีเสื้อถงุทอง Troides sp. 
 

+ + 
 

P 
ผีเสื้อหางตุ้ม Pachliopta aristolochiae 

   
+ P 

ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus + + + + P 
ผีเสื้อหางติง่ธรรมดา Papilio polytes 

 
+ 

 
+ P 
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ตารางท่ี 5-5  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
พื้นทีศ่ึกษา 

บทบาท
ทางนิเวศ 2516 2521 2527 

ป่า 
ธรรมชาติ 

ผีเสื้อเชงิลายธรรมดา Papilio clytia +  +  P 
ผีเสื้อหนอนจ าป ี Graphium sp.  +   P 

Family Sphingidae       
หนอนผีเสื้อเหยีย่ว Acherontia styx  +  + P 

Order Mantodea   
     Family Mantidae       

ตั๊กแตนต าขา้วสีน้ าตาล Hierodula sp. + 
 

+ + C 
ตั๊กแตนดอกไม้ Creobroter sp. 

 
+ 

  
C 

Order Neuroptera   
     Family Ascalaphidae 

      แมลงช้างหนวดยาว unknown 1 
  

+ 
 

C 
Family Myrmeleontidae 

     
 
 
 

แมลงช้างหนวดสั้น Myrmeleon sp. + + + + C 
แมลงช้างหนวดสั้น unknown 1 

  
+ 

 
C 

Order Odonata   
     Family Libellulidae       

แมลงปอบ้านเสือเขียว Orthetrum sabina    + C 
Order Orthoptera   

     Family Acrididae 
      ตั๊กแตนหนวดสั้น Chondracris sp. + 

 
+ + H 

ตั๊กแตนขาลายแข้งแดง Xenocatantops humilis + + + + H 
ตั๊กแตนหนวดสั้นหน้ายาว Acrida sp. +  + + H 
ตั๊กแตนหนวดสั้นเหลืองด า Traulia azureipennis + + +  H 

Family Gryllidae       
จิ้งหรีด Acheta sp. + + + + H 
จิ้งหรีด Gryllus sp. +    H 

Order Phasmatodea        
Family Phasmatidae       

ตั๊กแตนก่ิงไม้ Ramulus sp.  +  + H 

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย (+) หมายถึง พบในพื้นที่ และ เครื่องหมาย (-) หมายถึงไม่พบในพื้นที ่
บทบาททางนเิวศ: กินเนื้อ กินสัตว์ ตัวห้ า ตัวเบียน (Carnivore, C), กินพืช (Herbivore, H), 
ย่อยสลาย (Decomposer, D), และ ผสมเกสร (Pollinator, P) 
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ภาพท่ี 5-9 ตัวอย่างแมลงในอันดบั Lepidoptera ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู (Pachliopta aristolochiae) 

(ก), ผเีสือ้จรกา (Euploea core) (ข), ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ (Hebomoia glaucippe) (ค), 
ผีเสื้อคูน (Catopsilia pomona) (ง), ผีเสื้อกะลาสี (Neptis hylas) (จ), และ ผเีสือ้เณร 
(Eurema hecabe) (ฉ) 

ก ข 

ค ง 

จ

  ค 

ฉ

  ค 
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บทท่ี 6 
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การส ารวจทรัพยากรด้านสัตว์ป่าในพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง  ได้ศึกษาสัตว์ที่มีกระดูก 
สันหลังจ านวน 4 กลุ่มประกอบด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammals) สัตว์จ าพวกนก (birds) 
สัตว์เลื้อยคลาน (reptiles) และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibians) โดยมีอุปกรณ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้  

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
2. กล้องส่องทางไกล กล้องถ่ายภาพ และเลนส์บันทึกภาพขนาด 300 มม.  
3. เครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม  (GPS) 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. อุปกรณ์ภาคสนาม ตาข่าย กรง ถุงเก็บตัวอย่าง 
6. คู่มือส าหรับจ าแนกชนิดสัตว์ป่า ใช้เอกสารจ าแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของ Lekagul and 

McNeely (1988) การจ าแนกชนิดนกใช้เอกสารของ Lekagul and Round (1991)  
การจ าแนกชนดิสัตว์เลื้อยคลานใช้ตามเอกสารของ Cox (1991) Taylor (1963) ดวงกมล 
(2527) และวิโรจน์ (2544) การจ าแนกชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกใช้ตามเอกสารของ 
Taylor (1962)  วันเพ็ญ (2533) และวิโรจน์ (2544)  ค านวณความหลากหลาย และ
ความชุกชุมของสัตว์ป่าจากจ านวนที่พบตามเอกสารของนริศ (2543)  

วิธีการศึกษา 

แบ่งประเภทของสัตว์ป่าที่ด าเนินการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม 
นกป่า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  การส ารวจด าเนินการในพื้นที่ที่ก าหนด ได้แก่ แปลง
ปลูกสัก และพื้นที่ป่าธรรมชาติ  

การส ารวจภายในพื้นที่ที่ก าหนด โดยวางแปลงแบบเป็นระบบ (line plot system) ให้ครอบคลุม
พื้นที่ที่ก าหนด ท าการเดินส ารวจ แล้วหยุดเป็นจุดส ารวจ โดยก าหนดให้แต่ละจุดส ารวจห่างกัน 200 เมตร 
ใช้เวลาในการสังเกตบนจุดส ารวจ จุดละ 10 นาที เมื่อครบก าหนดจึงเดินทางไปยังจุดใหม่ต่อไป  จนครบ
ระยะทางตามความยาวของเส้นส ารวจแต่ละเส้นตามที่ก าหนด  โดยพื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 ก าหนด
จุดได้ 22 จุด  พื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 ก าหนดจุดได้ 29 จุด  พื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ. 2516  ก าหนด
จุดได้ 23 จุด  และพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ ก าหนดจุดได้ 26 จุด  รวมจุดส ารวจทั้งหมด 100 จุด ดัง 
ภาพที่ 6-1  สามารถแบ่งวิธีการส ารวจได้ดังนี้  
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ภาพท่ี 6-1  การวางแปลงเกบ็ตัวอย่างแบบเป็นระบบในพื้นที่ศึกษา 
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1. การสังเกตค้นหาโดยตรง (direct method)  

เป็นการส ารวจภาคสนาม (field survey) เพื่อค้นหาตัวสัตว์ป่า หรือสิ่งบ่งช้ีที่ระบุชนิดสัตว์ป่า 
เช่น รอยตีน กองมูล ซาก ขน รูและโพรง ร่องรอยการท ารังหรือการท าเครื่องหมาย และการจ าแนกจาก
เสียงร้อง การสังเกตตามสถานที่ที่มีโอกาสพบเห็นสัตว์ป่า  เช่น ต้นไม้ที่ก าลังให้ผลแก่สัตว์ป่า แหล่งน้ า 
เป็นต้น 

1.1 กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ส ารวจโดยค้นหาตัวสัตว์หรือสิ่งบ่งช้ีชนิด เช่น รอยตีน 
กองมูล ซาก ขน รูและโพรง ร่องรอยการท ารัง รวมถึงการใช้ Harp trap เพื่อศึกษาค้างคาว 

1.2 กลุ่มนก  ส ารวจในภาพรวมโดยกระจายจุดส ารวจให้ครอบคลุมลักษณะทางนิเวศทุก
ลักษณะ และใช้การเดินสังเกตในเวลาเช้าและเวลาเย็น ส่วนการศึกษาภายในพื้นที่ที่ก าหนด ใช้การวางจุด
ส ารวจตามเส้นอย่างเป็นระบบในเวลากลางวัน คาดว่าในเวลากลางวัน นก รวมทั้งสัตว์ประเภทอื่นหลบเข้า
ไปใช้พื้นที่ป่า การส ารวจประชากรนกใช้วิธี Point count method โดยก าหนดให้หยุดที่จุดส ารวจจุดละ 
10 นาที เมื่อพบนก หรือสัตว์ประเภทอื่น รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน ท าการจ าแนก
ชนิด บันทึกจ านวน โดยใช้กล้องส่องทางไกลช่วยสังเกตและจ าแนกชนิด หรืออาจจ าแนกชนิดจากการฟัง
เสียงร้อง เสียงขัน แล้วจึงเดินทางไปยังจุดต่อไป จนครบตลอดทั้งเส้นส ารวจ  

1.3 กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ใช้การส ารวจในพื้นที่ในทุกสภาพ
นิเวศทุกลักษณะในพื้นที่ศึกษา คุ้ยหาบริเวณที่เป็นกองวัสดุ ขอนไม้ โขดหิน ใบไม้ที่กองทับถมอยู่บนพื้นดิน 
ในโพรง และมองหาบนต้นไม้ขณะที่เดินตามเส้นทางส ารวจ 

1.4 กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  ใช้การส ารวจตามแหล่งน้ าที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 
โดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกตัวเต็มวัย ที่อยู่ตามล าห้วยและแหล่งน้ าขัง 

 
2.  การส ารวจทางอ้อม (indirect method)  

ใช้การสอบถามกับราษฎรท้องถ่ิน ข้อมูลจากวิธีการนี้ได้ใช้เสริมความหลากชนิดสัตว์ป่าที่ไม่
พบจากการค้นหาโดยตรง โดยเฉพาะข้อมูลด้านการพบสัตว์ที่คุ้นเคย ข้อมูลที่เคยได้จากการล่าสัตว์ และ
ชนิดสัตว์ป่าที่น ามาบริโภคหรือการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของราษฎรท้องถ่ิน รวมถึงข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีหลักฐานแน่ชัด และเป็นไปได้สูงที่จะเข้ามาอาศัยในพื้นที่สวนป่า 
 

การจ าแนกชนิดของสัตว์ป่า 
การจ าแนกชนิดและการตรวจสอบความถูกต้องของสัตว์ป่าแต่ละชนิด  การเรียงล าดับ

อนุกรมวิธานในตารางบัญชีรายช่ือสัตว์ป่าแต่ละประเภทใช้เอกสารดังต่อไปนี้ เป็นหลัก ได้แก่  สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมใช้เอกสารของ Lekagul and McNeely (1988)  Corbet and Hill (1992)  นกใช้เอกสารของ 
Lekagul and Round (1991) และ King et al. (1975)  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกใช้เอกสารของ ธัญญา 
(2546)  Taylor (1962)  Pough et al. (2004)  และวิโรจน์ (2544)  สัตว์เลื้อยคลานใช้เอกสารของ 
Taylor (1963)  Cox (1991)  Pough et al. (2004)  และวิโรจน์ (2544)  อย่างไรก็ตาม ท าการ
ตรวจสอบและปรับปรุงช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ของสัตว์ป่าที่พบโดยตรวจสอบจาก Catalogue of 
Life: 15th March 2012 (IUCN, 2012) ที่สามารถเข้าถึงได้ ตาม http://www.catalogueoflife.org/ 
annual-checklist/col/details/species/id/6849003  
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ความหลากชนิดสัตว์ป่าที่รวบรวมข้อมูลได้จากการค้นหาโดยตรง  และจากการสอบถามได้
น าเสนอเป็นบัญชีรายช่ือสัตว์ป่าแต่ละกลุ่มเรียงล าดับตามหลักอนุกรมวิธาน และข้อมูลการกระจายของ
สัตว์ป่า แต่ละชนิดในพื้นที่ส ารวจ ระดับความชุกชุมสัมพัทธ์ และสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การประเมินระดับความชุกชุม ใช้ความถ่ีของการพบสัตว์ป่าแต่ละชนิดมาค านวณเป็นค่า 
ร้อยละความชุกชุมสัมพัทธ์ โดยใช้แนวทางของ Pettingill (1970) คือ 

ร้อยละความชุกชุมสัมพัทธ์ =   จ านวนครั้งที่พบสัตว์ x 100 
จ านวนครั้งที่ส ารวจ 
 

2. การประเมินความชุกชุมสัมพัทธ์มี 3 ระดับคือ  
ชุกชุมมาก (very common: VC) ได้แก่ ชนิดที่พบเห็นได้บ่อยมากในระหว่างการส ารวจโดย

มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ร้อยละ 67–100  
ชุกชุมปานกลาง (common: C) ได้แก่ ชนิดที่พบจากการส ารวจได้ค่อนข้างบ่อย โดยมีค่า

ความชุกชุมสัมพัทธ์ร้อยละ 34–66 และ 
ชนิดที่ชุกชุมน้อย (Uncommon: UC) ได้แก่ ชนิดที่พบจากการส ารวจน้อยครั้งโดยมีค่าความ

ชุกชุมสัมพัทธ์ร้อยละ 1–33  และยังรวมทั้งชนิดที่ได้ข้อมูลจากการสอบถาม แล้วน าผลไปใส่ไว้ในตาราง
บัญชีรายช่ือสัตว์ป่า  

3. ศึกษาเปรียบเทียบชนิดสัตว์ป่า ที่เข้าใช้ หรือพบในพื้นที่ชนิดต่างๆ เพื่อน ามาจัดล าดับการ
เลือกใช้พื้นที่อาศัยที่ก าหนดไว้ โดยใช้ค่าความถ่ีของการปรากฏในสัตว์แต่ละชนิด ตามวิธีของ Johnson’s 
relative ranking  

การจัดท าสถานภาพของสัตว์ป่า 
1. สถานภาพของสัตว์ตามฤดูกาล ในที่นี้หมายถึงสถานภาพที่ใช้จ าแนกสัตว์เป็นหรือมีชีวิตอยู่ 

(Lekagul and Round, 1991) 
1.1 สัตว์ป่าประจ าถ่ิน (resident: R) ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีการสร้างรังวางไข่

ในพื้นที่ 
1.2 สัตว์ที่อพยพโยกย้ายตามฤดูกาล (winter visitor: W) หมายถึงสัตว์ที่ปกติมักเดินทางเข้า

มาเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เมื่อพ้นจากฤดูหนาวสัตว์ประเภทนี้มักเดินทางกลับไปยังแหล่งที่อาศัยเดิมส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตหนาวของโลก 

1.3 สัตว์ป่าที่เป็นทั้งสัตว์ประจ าถ่ินและที่อพยพโยกย้ายตามฤดูกาล (resident and winter 
visitor: R/W) 

1.4 สัตว์ป่าอพยพผ่าน (passage migrant: PM) หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติเดินทางมาจากแหล่ง
อื่น เข้ามาใช้พื้นที่ศึกษาเป็นที่พักสะสมอาหารก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเป้าหมาย ที่ปกติเป็นประเทศทาง
ตอนใต้ของประเทศไทย เช่น ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลีย เมื่อสิ้นสุดฤดูสัตว์ป่ากลุ่มนี้ ก็
เดินทางกลับแหล่งเดิมโดยอาจพบในพื้นที่ระหว่างที่เดินทางอพยพกลับ เป็นต้น 
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1.5 สัตว์ป่าที่อพยพเข้ามาท ารังวางไข่ (breeding visitor: B) หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติเดิน
ทางเข้ามาใช้พื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่จับคู่ สร้างรังวางไข่ แล้วจึงเดินทางออกไป  

2. สถานภาพการอนุรักษ์ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ได้แก่ สัตว์ป่าสงวน (Reserved 
Animal: R) ได้แก่ ชนิดหายากและใกล้สูญพันธ์ุหรือสูญพันธ์ุไปแล้วมีจ านวน 15 ชนิด ตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (ราชกิจจานุเบกษา, 2535) และ สัตว์ป่าคุ้มครอง 
(Protected Animal: P) ได้แก่ ชนิดที่คุ้มครองไว้ไม่ให้ประชากรลดลงและเพื่อมิให้บางชนิดต้องสูญพันธ์ุมี
จ านวน 1,302 ชนิด ตามรายช่ือในบัญชีกฎกระทรวงก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  พ.ศ. 
2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546)  

3. การจัดสถานภาพของสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยใช้เกณฑ์ของ ONEP (2005) พิจารณาตาม
สภาวการณ์การถูกคุกคามในประเทศไทย และใช้เกณฑ์ของ IUCN (2012) ที่สามารถเข้าถึงการจัด
สถานภาพ ตาม http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search เป็นการพิจารณาตามสภาวการณ์
ถูกคุกคามระดับโลกและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยนานาชาติ เพื่อท าการก าหนดสถานภาพของสัตว์ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ตามภาวการณ์ถูกคุกคาม (Threatened) จ าแนกเป็น 3 ระดับตามความรุนแรงของการถูก
คุกคามจากมากไปน้อยตามล าดับ ได้แก่ (IUCN, 2012 และ ONEP, 2005) 

3.1 สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) เป็นชนิดที่ประสบกับความ
เสี่ยงสูงมากต่อการสูญพันธ์ุในธรรมชาติ  

3.2 สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered: EN) เป็นชนิดที่ประสบกับความเสี่ยงสูงต่อการ 
สูญพันธ์ุในธรรมชาติ  

3.3 สัตว์ป่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable: VU) เป็นชนิดที่ประสบกับความเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์ุในธรรมชาติและให้เป็นสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงน้อย  คือ ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: 
NT) เป็นชนิดที่ใกล้เป็นสัตว์ป่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ 

3.4 ในกรณีที่สัตว์ป่ายังคงมีจ านวนประชากรและการกระจายอยู่ ในธรรมชาติมาก ได้จัด
สถานภาพไว้ 2 ประเภทคือ เป็นกังวลน้อย (Least Concern: LC) หรือยังมีข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับการ
จัดสถานภาพการอนุรักษ์ (Data Deficient: DD) 
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ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรพัยากรสัตว์ป่า 

การส ารวจความหลากหลายทางด้านสัตว์ป่า ในพื้นที่สวนปา่แม่มาย จังหวัดล าปาง ได้ใช้วิธีการ
ส ารวจโดยตรง เช่น การพบเห็นสัตว์ป่า ได้ยินเสียงรอ้ง ร่องรอยทัง้จากรอยตีนหรอืกองมูล เป็นต้น และ
การส ารวจโดยการสอบถามจากราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนของคนในชุมชนท้องถ่ิน เพื่อให้ชุมชนในท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการส ารวจและปลกูฝงัแนวคิดในการอนุรกัษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ รายงานนี ้ ได้สรปุจ านวนชนิดใน
แต่ละสถานภาพการอนุรกัษ์ สถานภาพตามฤดูกาล ตามถิ่นที่อาศัย ซึ่งได้ผลการส ารวจในแต่ละประเภท 
ของสัตว์ป่าดังนี ้

ความหลากหลายชนิดและโครงสร้างทางสังคมสัตว์ป่า  

1. สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม 
การส ารวจสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม กระท าบนเส้นทางเดินและจุดส ารวจจ านวน 100 จุด ใน

แปลงปลกูป่าปี พ.ศ. 2516  2521  2527  และแปลงป่าธรรมชาติ และการสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางใน
การส ารวจ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 11 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทัง้หมดเป็นสัตว์ป่าประจ าถ่ิน 
(resident) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในพื้นที ่ มีสถานภาพการอนุรกัษ์เป็น least concern ตามการจัด
ของ IUCN (2555) 10 ชนิด และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 จ านวน 3 ชนิด รายละเอียดดงัตารางที ่ 6-1 ส่วนการส ารวจสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม จ าแนกตาม
ถ่ินที่อาศัย พบว่าสวนป่าแปลงปลกูปี พ.ศ. 2516 พบ  6 ชนิด แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 พบ 11 ชนิด  
แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 พบ 11 ชนิด  และแปลงป่าธรรมชาติ พบ 6 ชนิด ดังตารางที่ 6-2 

2. นกป่า 
ผลการส ารวจนกป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สวนป่า ตามเส้นทางเดิน และจุดส ารวจจ านวน 100 

จุด บรเิวณแปลงป่าธรรมชาติ พ.ศ. 2515  แปลงปลูกป่า ป ีพ.ศ. 2516  2521  2527  และการสอบถาม 
เพื่อเป็นแนวทางในการส ารวจ พบนกป่าจ านวนทั้งสิ้น 65 ชนิด เป็นนกประจ าถ่ิน 57 ชนิด เป็นทั้งนก
อพยพโยกย้ายตามฤดูกาลและประจ าถ่ิน 8 ชนิด พิจารณาสถานภาพทางการอนุรกัษ์ตามทีจ่ัดโดย IUCN 
(2012) ที่พิจารณาสถานภาพสัตว์ป่าตลอดทั้งแหลง่การกระจายในธรรมชาติ พบว่า เป็นนกที่มสีถานภาพ
เป็นกงัวลน้อย (least concern) จ านวน 65 ชนิด และส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีจ านวน 60 ชนิด 
รายละเอียดดังตารางที ่6-3  ส่วนการส ารวจนกป่า จ าแนกตามถิ่นที่อาศัย พบว่าสวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 
2516 พบ  27 ชนิด แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 พบ 67 ชนิด  แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 พบ 67 ชนิด  และ
แปลงป่าธรรมชาติ พบ 32 ชนิด ดังตารางที่ 6-4 
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ตารางท่ี 6-1  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยที่นมส ารวจพบบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง และสถานภาพ
ทางการอนุรักษ์ ที่จัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ ตามพระราชบัญญัติ สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Order Scandentia 
Family Tupaiide 

      

กระแตเหนือ Tupaia belangeri R UC LC - P 
Order Soricomorpha 
Family Talpidae 

      

ตุ่น Talpa micrura R UC LC - - 
Order Rodentia 
Family Sciuridae 

      

กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii R C LC - - 
กระเล็นขนปลายหสูั้น Tamiops rodolphei R C LC - - 
กระรอกบินเล็กแก้มขาว

บ่าง 
Hylopetes phayrel R UC LC - - 

Order Rodentia 
Family Muridae 

      

อ้นใหญ่ Rhizomys sumatrensis R UC LC - - 
Order Carnivora 
Family Viverridae 

      

ชะมดเชด็ Viverricula indica R UC LC - P 
อีเห็นธรรมดา Arctogalidia trivirgata R UC LC - - 

Family Canidae         
หมาจิ้งจอก Canis aureus  R UC LC - P 

Order Artiodactyla 
Family Suidae 

      

หมูป่า Sus scrofa R UC - - - 
Order Lagomorpha 
Family Leporidae 

      

กระต่ายป่า Lepus peguensis R UC LC - - 
หมายเหตุ  
1 อักษรย่อแสดงประเภทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; R = สัตว์ประจ าถิ่น 
2 อักษรย่อแสดงความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม; VC = ชุกชุมมาก หรือ very common, 
C = ชุกชุมปานกลาง หรือ common และ UC = ชุกชุมน้อย หรือ uncommon 
3 อักษรย่อแสดงสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่จ าแนกโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ พ.ร.บ. สัตว์ป่า (2535) 
; EN = ใกล้สูญพันธ์ุ หรือ Endangerded, NT = ใกล้ถูกคุกคาม, LC = ไม่เป็นกังวล หรือ Least concern VU = มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ, DD = มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ data deficient   สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal = R)  สัตว์ป่า
คุ้มครอง (Protected animal = P)  สัตว์ป่านอกประเภท (Non protected animal = N)  
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ตารางท่ี 6-2 สัตว์เลี้ยงลกูด้วยที่นมส ารวจพบบริเวณสวนปา่แม่มาย จังหวัดล าปาง จ าแนกตามถิ่นที่อาศัย
ในสวนป่าได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลกูปี พ.ศ. 2521 
(PT2521)  แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงปา่ธรรมชาติ (NF) 

 
อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 

Order Scandentia 
Family Tupaiide 

     

กระแตเหนือ Tupaia belangeri + + + + 
Order Soricomorpha 
Family Talpidae 

     

ตุ่น Talpa micrura + + + + 
Order Rodentia 
Family Sciuridae 

     

กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii + + + + 
กระเล็นขนปลายหสูั้น Tamiops rodolphei + + + + 
กระรอกบินเล็กแก้มขาว

บ่าง 
Hylopetes phayrel + + + + 

Order Rodentia 
Family Muridae 

     

อ้นใหญ่ Rhizomys sumatrensis + + + + 
Order Carnivora 
Family Viverridae 

     

ชะมดเชด็ Viverricula indica - + + - 
อีเห็นธรรมดา Arctogalidia trivirgata - + + - 

Family Canidae        
หมาจิ้งจอก Canis aureus  - + + - 

Order Artiodactyla 
Family Suidae 

     

หมูป่า Sus scrofa - + + - 
Order Lagomorpha 
Family Leporidae 

     

กระต่ายป่า Lepus peguensis - + + - 
 จ านวนชนิดรวม 6 11 11 6 

หมายเหตุ     สัญลักษณ์ (-) หมายถึง ไม่พบ    และ    (+) หมายถึง พบ 
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ตารางท่ี 6-3 ชนิดนกป่าที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง และสถานภาพทางการอนรุักษ์ ทีจ่ัด
โดย IUCN (2012) สผ. (2548) และ ตามพระราชบญัญัต ิ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 

 
อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 

   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 
Order Galliformes 
Family Phasianidae 

      

ไก่ป่า  Gallus gallus  R C LC - P 
นกกระทาทุ่ง Francolinus pintadeanus R C LC - P 

Family Rallidae       
นกกวัก  Amaurornis phoenicurus  R UC LC - P 

Family Picidae       
นกหัวขวานด่างแคระ Dendrocopos canicapillus W UC LC - P 

Family Megalaimidae       
นกตั้งล้อ Megalaima virens R VC LC - P 
นกโพระดกธรรมดา  Megalaima lineata  R VC LC - P 
นกโพระดกคอสีฟ้า Megalaima asiatica R C LC - P 

Family Pittidae       
นกแต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis R/W C LC - P 

Order Strigiformes 
Family Tytonidae 

      

นกแสก  Tyto alba  R UC LC - P 
Family Ardeidae       

นกยางไฟธรรมดา  Ixobrychus cinnamomeus  R/W UC LC - P 
Order Falcoiformes       
Family Accipitridae       

เหยีย่วนกเขาชิครา Accipiter badius R C LC - P 
เหยีย่วปีกแดง Butastur liventer R C LC - P 

Order Charadriiformes 
Family Charadriidae 

      

นกกระแตแตแ้ว๊ด  Vanellus indicus  R C LC - P 
Order Columbiformes 
Family Columbidae 

      

นกพิราบ  Columba livia  R VC LC - - 
นกเขาชวา  Geopelia striata  R VC LC - - 
นกเขาไฟ  Streptoplia teanquebarica  R VC LC - - 
นกเขาใหญ ่ Streptopelia chinensis  R VC LC - - 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Order Cuculiformes 
Family Cuculidae 

      

นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis merulinus R C LC - P 
นกกระปูดใหญ ่ Centropus sinensis  R C LC - P 
นกบั้งรอกใหญ ่ Phaenicophaeu stristis R UC LC - P 
นกเขียวก้านตองปีกสีฟา้  Chloropsis 

cocochinchinensis  
R C LC - P 

นกกาเหว่า  Eudynamys scolopacea  R C LC - P 
นกคัดคูหงอน Clamator coromandus R/W VC LC - P 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 

      

นกเค้าโมง  Glaucidium cuculoides  R UC LC - P 
Family Caprimulgidae       

นกตบยงุเล็ก Caprimulgus asiaticus R C LC - P 
Family Alcedinidae       

นกกระเต็นน้อยธรรมดา Alcedo atthis R/W VC LC - P 
Order Apodiformes 
Family Apodidae 

      

นกแอ่นตาล  Cypsiurusbala siensis  R VC LC - P 
นกนางแอ่นบ้าน  Hirundo rustica  R/W VC LC - P 

Order Coraciiformes 
Family Coraciidae 

      

นกตะขาบทุง่  Coracias benghalensis  R C LC - P 
นกตะขาบดง Eurystomus orientalis R C LC - P 

Family Halcyonidae       
นกกะเต็นอกขาว  Halcyon smyrnensis  R/W C LC - P 

Order Passeriformes 
Family Chloropseidae 

      

นกขมิ้นน้อยธรรมดา  Aegithina tiphia  R C LC - P 
Family Pycnonotidae       

นกปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotus aurigaster R VC LC - P 
นกปรอดสวน  Pycnonotus blanfordi  R VC LC - P 
นกปรอดเหลืองหัวจุก  Pycnonotus melanicterus  R C LC - P 
นกปรอดคอลาย  Pycnonotus finlaysoni  R UC LC - P 
นกปรอดหัวโขน  Pycnonotus jocosus   R UC LC - P 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Family Corvidae       
นกแซงแซวเล็กเหลือบ Dicrurus aeneus R UC LC - P 
นกแซงแซวสเีทา  Dicrurus leucophaeus  RW VC LC - P 
นกแซงแซวหางปลา  Dicrurus macrocercus  RW VC LC - P 
นกแซงแซวหงอนขน Dicrurus hottentottus R/W UC LC - P 
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ ่ Dicrurus paradiseus R UC LC - P 
นกปีกลายสก๊อท Garrulus glandarius R C LC - P 
นกขุนแผน Urocissa erythrorhyncha R C LC - P 
นกกาแวน Crypsirina temia R C LC - P 
อีกา  Corvus macrorhynchos  R C LC - P 

Family Sittidae       
นกไต่ไม้หน้าผากก ามะหยี ่ Sitta frontalis C VC LC - P 

Family Monarchidae       
นกจับแมลงจุกด า Hypothymis azurea R/W UC LC - P 
นกพญาไฟเล็ก Pericrocotus cinnamoneu R UC LC - P 

Family Dicaeidae       
นกกาฝากสีเรียบ Dicaeum concolor R C LC - P 

Family Zosteropidae       
นกแว่นตาขาวสีทอง Zosterops palpebrosus R VC LC - P 

Family Sylviidae       
นกกระรางหัวหงอก Garrulax leucolophus R C LC - P 
นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps R C LC  P 
นกกินแมลงอกเหลือง Macronous gularis R C LC - P 
นกกระจ้อยคอขาว Abroscopus superciliaris R C LC - P 
นกกระจิบคอด า Orthotomus atrogularis R C LC - P 
นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius R C LC - P 

Family Passeridae       
นกกระจอกบ้าน Passer montanus R VC LC - - 

Family Muscicapidae       
นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis R C LC - P 
นกกางเขนดง Copsychus malabaricus R C LC - P 

Family Sturnidae       
นกเอ้ียงสาลิกา Acridotheres tristis R VC LC - P 
นกเอ้ียงหงอน Acridotheres grandis R VC LC - P 
นกก้ิงโครงคอด า Sturnus nigricollis R C LC - P 
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ตารางท่ี 6-3 (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Family Nectarinidae       
นกกินปลีอกเหลือง Nectarinia jugularis R VC LC - P 
นกกินปลีด าม่วง Nectarinia asiatica R C LC - P 

หมายเหต ุ 
1 อักษรยอ่แสดงประเภทของนก; R = สัตว์ประจ าถ่ิน; R/W = อพยพเข้ามาในฤดูหนาวและประจ าถ่ิน;  

W=อพยพเข้ามาในฤดูหนาว; R/B = ประจ าถ่ินและอพยพเข้ามาท ารังวางไข่  
2 อักษรยอ่แสดงความชุกชุมของนก; VC = ชุกชุมมาก หรอื very common, C = ชุกชุม ปานกลาง หรือ 

common และ UC = ชุกชุมน้อยหรือ uncommon  
3 อักษรยอ่แสดงสถานภาพของนก ที่จ าแนกโดย IUCN ป ี2555 สผ. ป ี2548 และ พ.ร.บ. สัตว์ป่า ป ี2535 ;  

EN = ใกล้สญูพันธ์ุ หรอื Endangerded; NT = ใกล้ถูกคุกคาม; LC = ไม่เป็นกังวล หรือ Least concern;  
VU = มีแนวโน้มใกลสู้ญพันธ์ุ; ; DD = มีข้อมูลไมเ่พียงพอ หรือ data deficient;     สัตว์ป่าสงวน 
(Reserved animal = R)  สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal = P)  สัตว์ป่านอกประเภท (Non 
protected animal = N) 
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ตารางท่ี 6-4ชนิดนกป่าที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง จ าแนกตามถิ่นที่อาศัยในสวนป่า ได้แก ่
สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 (PT2521)  แปลงปลูกป ี
พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงป่าธรรมชาติ (NF) 

 
อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 

Order Galliformes 
Family Phasianidae 

     
ไก่ป่า  Gallus gallus  + + + + 
นกกระทาทุ่ง Francolinus pintadeanus + + + + 

Family Rallidae   + +  
นกกวัก  Amaurornis phoenicurus  - + + - 

Family Megalaimidae      
นกตั้งล้อ Megalaima virens - + + + 
นกโพระดกธรรมดา  Megalaima lineata  - + + + 
นกโพระดกคอสีฟ้า Megalaima asiatica - + + - 

Family Picidae      
นกหัวขวานด่างแคระ Dendrocopos canicapillus - + + + 

Family Pittidae   + +  
นกแต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis - + + + 

Order Strigiformes 
Family Tytonidae 

     
นกแสก  Tyto alba  - + + - 

Family Ardeidae      
นกยางไฟธรรมดา  Ixobrychus cinnamomeus  - + + - 

Order Falcoiformes      
Family Accipitridae      

เหยีย่วนกเขาชิครา Accipiter badius + + + - 
เหยีย่วปีกแดง Butastur liventer + + + - 

Order Charadriiformes 
Family Charadriidae 

     
นกกระแตแตแ้ว๊ด  Vanellus indicus  - + + - 

Order Columbiformes 
Family Columbidae 

     
นกพิราบ  Columba livia  - + + - 
นกเขาชวา  Geopelia striata  - + + - 
นกเขาไฟ  Streptoplia teanquebarica  - + + - 
นกเขาใหญ ่ Streptopelia chinensis  + + + + 
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ตารางท่ี 6-4  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 
Order Cuculiformes      
Family Cuculidae      

นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis merulinus - + + - 
นกกระปูดใหญ ่ Centropus sinensis  + + + + 
นกบั้งรอกใหญ ่ Phaenicophaeu stristis + + + + 
นกเขียวก้านตองปีกสีฟา้ Chloropsis 

cocochinchinensis  
+ + + + 

นกกาเหว่า Eudynamys scolopacea  + + + + 
นกคัดคูหงอน Clamator coromandus + + + + 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 

     

นกเค้าโมง Glaucidium cuculoides  + + + + 
Family Caprimulgidae      

นกตบยงุเล็ก Caprimulgus asiaticus - + + - 
Family Alcedinidae      

นกกระเต็นน้อยธรรมดา Alcedo atthis - + + - 
Order Apodiformes 
Family Apodidae 

     

นกแอ่นตาล Cypsiurusbala siensis  - + + - 
นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica  - + + - 

Order Coraciiformes 
Family Coraciidae 

     

นกตะขาบทุง่ Coracias benghalensis  - + + - 
นกตะขาบดง Eurystomus orientalis - + + - 

Family Halcyonidae      
นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis  - + + - 

Order Passeriformes 
Family Chloropseidae 

     

นกขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithina tiphia  + + + + 
Family Pycnonotidae      

นกปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotus aurigaster - + + - 
นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi  - + + + 
นกปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotus melanicterus  + + + + 
นกปรอดคอลาย Pycnonotus finlaysoni  + + + + 
นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus  - + + - 

Family Corvidae      
นกแซงแซวเล็กเหลือบ Dicrurus aeneus + + + - 
นกแซงแซวสเีทา  Dicrurus leucophaeus  - + + - 
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ตารางท่ี 6-4  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 
นกแซงแซวหางปลา  Dicrurus macrocercus  - + + - 
นกแซงแซวหงอนขน Dicrurus hottentottus - + + - 
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ ่ Dicrurus paradiseus - + + + 
นกปีกลายสก๊อท Garrulus glandarius + + + + 
นกขุนแผน Urocissa erythrorhyncha - + + + 
นกกาแวน Crypsirina temia - + + - 
อีกา  Corvus macrorhynchos  - + + - 

Family Sittidae      
นกไต่ไม้หน้าผากก ามะหยี ่ Sitta frontalis - + + + 

Family Monarchidae      
นกจับแมลงจุกด า Hypothymis azurea + + + + 
นกพญาไฟเล็ก Pericrocotus cinnamoneu - + + - 

Family Dicaeidae      
นกกาฝากสีเรียบ Dicaeum concolor - + + - 

Family Zosteropidae      
นกแว่นตาขาวสีทอง Zosterops palpebrosus - + + - 

Family Sylviidae      
นกกระรางหัวหงอก Garrulax leucolophus + + + + 
นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps + + + + 
นกกินแมลงอกเหลือง Macronous gularis + + + + 
นกกระจ้อยคอขาว Abroscopus superciliaris + + + + 
นกกระจิบคอด า Orthotomus atrogularis - + + - 
นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius + + + + 

Family Passeridae      
นกกระจอกบ้าน Passer montanus + + + + 

Family Muscicapidae      
นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis + + + + 
นกกางเขนดง Copsychus malabaricus + + + + 

Family Sturnidae      
นกเอ้ียงสาลิกา Acridotheres tristis - + + - 
นกเอ้ียงหงอน Acridotheres grandis - + + - 
นกก้ิงโครงคอด า Sturnus nigricollis - + + - 

Family Nectarinidae      
นกกินปลีอกเหลือง Nectarinia jugularis + + + + 
นกกินปลีด าม่วง Nectarinia asiatica + + + + 
 จ านวนชนิดรวม 27 67 67 32 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์ (-) หมายถึง ไม่พบ    และ    (+) หมายถึง พบ  
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3. สัตว์เลื้อยคลาน 

ผลการส ารวจสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณสวนป่าและจุดส ารวจจ านวน 100 จุด 
ในแปลงป่าธรรมชาติ พ.ศ. 2515  แปลงปลูกปี พ.ศ. 2516  2521  2527  และการสอบถาม เพื่อเป็น
แนวทางในการส ารวจพบสัตว์เลื้อยคลานจ านวน 26 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าประจ าถ่ิน 
(resident) มีสถานภาพการอนุรักษ์เป็น least concern 2 ชนิด   มีแนวโน้มสูญพันธ์ุ 1 ชนิด และ ใกล้
สูญพันธ์ุ 1 ชนิด ตามการจัดของ IUCN (2012) มีสถานภาพการอนุรักษ์เป็น least concern 7 ชนิด มี
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) 1 ชนิด ตามการจัดของส านักนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ. 
2535 จ านวน 12 ชนิด รายละเอียดดังตารางที่ 6-5  

ส่วนการส ารวจสัตว์เลื้อยคลาน จ าแนกตามถิ่นที่อาศัย พบว่าสวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 
พบ 12 ชนิด แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 พบ 23 ชนิด  แปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 พบ 23 ชนิด  และแปลงป่า
ธรรมชาติ พบ 8 ชนิด ดังตารางที่ 6-6 

 
4. สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  

ผลการส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบริเวณแหล่งน้ าใกล้เคียงพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ พ.ศ. 
2515  แปลงปลูกปี พ.ศ. 2516  2521  2527  และการสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการส ารวจพบพบ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรวม 8 ชนิด เป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกประจ าถ่ินทั้งหมด มีสถานภาพการ
อนุรักษ์เป็น least concern จ านวน 6 ชนิด และสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) 1 ชนิด 
ตามการจัดของ IUCN (2012)  มีสถานภาพการอนุรักษ์เป็น least concern จ านวน 6 ชนิด และ มี
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) 1 ชนิด ตามการจัดของส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตารางที่ 6-7 

ส่วนการส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน จ าแนกตามถิ่นที่อาศัย พบว่าสวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 
2516 พบ  8 ชนิด แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 พบ 8 ชนิด  แปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 พบ 8 ชนิด  และแปลง
ป่าธรรมชาติ พบ 1 ชนิด ดังตารางที่ 6-8 
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ตารางท่ี 6-5 ชนิดสัตว์เลื้อยคลานที่พบบรเิวณสวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง และสถานภาพทางการ
อนุรักษ์ ที่จัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Order Squamata 
Family Agamidae 

      

แย ้ Leiolepis belliana R C - - P 
Family Agamidae   C    

ก้ิงก่าหัวสีฟ้า ก้ิงก่าสวน Calotes mystaceus  R C - LC P 
ก้ิงก่าแก้วเหนือ  Calotes emma alticristata  R C - LC P 
ก้ิงก่าหัวแดง  Calotes versicolor  R C - LC P 

Family Colubridae    -   
งูสิง  Ptyas korros  R UC - - - 
งูทางมะพร้าวลายขดี  Elaphe radiata  R UC - - P 
งูไซ  Enhydris bocourti  R UC - - - 
งูเขยีวกาบหมาก  Gonyosoma 

oxycephalum  
R UC - - - 

Family Viperidae       
งูเขยีวหางไหม ้ Trimeresurus popeiorum  R UC - - - 
งูกะปะ   Calloselasma 

rhodostoma 
R UC - LC - 

Family Elapidae       
งูเหา่  Naja kaouthia  R UC - - P 
งูสามเหลี่ยม Bungarus  fasciatus R UC - - - 
งูจงอาง Ophiophagus  hannah   R UC - - - 

Family Pythonidae       
งูเหลือม  Python reticulatus  R UC - LC P  

Family Xenopeltidae       
งูแสงอาทติย ์ Xenopeltis unicolor  R UC LC LC P 

Family Varanidae       
ตะกวด  Varanus bengalensis  R UC - NT P 
เหี้ย  Varanus salvator  R UC LC LC P  

Family Scincidae       
จิ้งเหลนบ้าน  Mabuya multifasciata  R C - - - 
จิ้งเหลนภูเขาเกลด็เรียบ  Sphenomorphus 

maculatus  
R C - - - 

จิ้งเหลนหลากลาย  Mabuya macularia  R C - - - 
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง Lygosoma bowringii R UC - - - 
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ตารางท่ี 6-5  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Family Gekkonidae       
จิ้งจกหางหนาม  Hemidactylus frenatus  R C - - - 
จิ้งจกหางเรียบ  Hemidactylus garnotii  R C - - - 
ตุ๊กแกบ้าน  Gekko gecko  R C - - - 

Order Testudines 
Family Bataguridae  

      

เต่านา Malayemys subtrijuga R C VU - P 
Family Testudinidae        

เต่าเหลือง Indotestudo  elongate R C EN - P 
หมายเหตุ  
1 อักษรย่อแสดงประเภทของสตัว์เลี้อยคลาน; R = สัตว์ประจ าถิน่ 
2 อักษรย่อแสดงความชุกชุมของสตัว์เลื้อยคลาน; VC = ชุกชุมมาก หรือ very common, 

C = ชุกชุม ปานกลาง หรือ common และ UC = ชุกชุมน้อยหรือ uncommon 
3 อักษรย่อแสดงสถานภาพของสัตวเ์ลี้อยคลาน ทีจ่ าแนกโดย IUCN ปี 2555 สผ. ป ี2548 และ 

พ.ร.บ. สัตว์ปา่ ป ี2535 ; EN = ใกล้สญูพันธุ์ หรือ Endangerded; NT = ใกล้ถูกคุกคาม; 
LC = ไม่เป็นกังวล หรือ Least concern; VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ;์ DD = มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ data 
deficient;     สตัว์ป่าสงวน (Reserved animal = R)  สัตวป์า่คุ้มครอง (Protected animal = P)  สัตว์ปา่
นอกประเภท (Non protected animal = N) 
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ตารางท่ี 6-6  ชนิดสัตว์เลื้อยคลานทีพ่บบรเิวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง จ าแนกตามถิ่นที่อาศัยใน
สวนป่าได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลูกปี พ.ศ. 2521 
(PT2521)  แปลงปลกูปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงปา่ธรรมชาติ (NF) 

 
อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 

Order Squamata 
Family Agamidae 

     

แย ้ Leiolepis belliana + + + + 
Family Agamidae      

ก้ิงก่าหัวสีฟ้า ก้ิงก่าสวน Calotes mystaceus  + + + + 
ก้ิงก่าแก้วเหนือ  Calotes emma alticristata  + + + + 
ก้ิงก่าหัวแดง  Calotes versicolor  + + + + 

Family Colubridae      
งูสิง  Ptyas korros  + + + + 
งูทางมะพร้าวลายขดี  Elaphe radiata  - + + - 
งูไซ  Enhydris bocourti  - + + - 
งูเขยีวกาบหมาก  Gonyosoma oxycephalum  - + + - 

Family Viperidae      
งูเขยีวหางไหม ้ Trimeresurus popeiorum  + + + + 
งูกะปะ   Calloselasma 

rhodostoma 
- + + - 

Family Elapidae      
งูเหา่  Naja kaouthia  - + + - 
งูสามเหลี่ยม Bungarus  fasciatus - + + - 
งูจงอาง Ophiophagus  hannah   - + + - 

Family Pythonidae      
งูเหลือม  Python reticulatus  + + + + 

Family Xenopeltidae      
งูแสงอาทติย ์ Xenopeltis unicolor  + + + + 

Family Varanidae      
ตะกวด  Varanus bengalensis  - + + - 
เหี้ย  Varanus salvator  - + + - 

Family Scincidae      
จิ้งเหลนบ้าน  Mabuya multifasciata  - - - - 
จิ้งเหลนภูเขาเกลด็เรียบ  Sphenomorphus 

maculatus  
- + + - 

จิ้งเหลนหลากลาย  Mabuya macularia  - - - - 
จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง Lygosoma bowringii - - - - 
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ตารางท่ี 6-6  (ต่อ) 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 
Family Gekkonidae      

จิ้งจกหางหนาม  Hemidactylus frenatus  + + + + 
จิ้งจกหางเรียบ  Hemidactylus garnotii  + + + + 
ตุ๊กแกบ้าน  Gekko gecko  + + + + 

Order Testudines 
Family Bataguridae  

     

เต่านา Malayemys subtrijuga + + + + 
Family Testudinidae       

เต่าเหลือง Indotestudo  elongate - + + - 
 จ านวนชนิดรวม 12 23 23 8 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์ (-) หมายถึง ไม่พบ    และ    (+) หมายถึง พบ 
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ตารางท่ี 6-7 ชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง และสถานภาพ
ทางการอนุรักษ์ ที่จัดโดย IUCN (2012) สผ. (2548) และตามพระราชบัญญัตสิงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ประเภท1 ความ สถานภาพ 3 
   ชุกชุม2 IUCN สผ. พ.ร.บ. 

Order Anura 
Family Bufonidae 

      

คางคกบ้าน  Duttaphrynus melanostictus  R C LC LC - 
Family Dicroglossidae       

กบนา  Hoplobatrachus rugulosus  R UC LC LC - 
Family Ranidae       

เขียดจะนา  Occidozyga lima  R C LC LC - 
Family Rhacophoridae       

ปาดบา้น Rhacophorus leucomystax R C - - - 
Family Microhylidae       

อ่ึงแว่น Calluella guttulata  R C LC LC - 
อ่ึงเค้า  Glyphoglossus molossus  R C NT NT - 
อ่ึงอ่างบา้น  Kaloula pulchra  R C LC LC - 
อ่ึงขาค า Microhyla pulchra  R C LC LC - 

หมายเหต ุ 
1 อักษรยอ่แสดงประเภทของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก; R = สัตว์ประจ าถ่ิน  
2 อักษรยอ่แสดงความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก; VC = ชุกชุมมาก หรือ very common;  

C = ชุกชุมปานกลาง หรือ common และ UC = ชุกชุมน้อยหรือ uncommon  
3 อักษรยอ่แสดงสถานภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ที่จ าแนกโดย IUCN ป ี2555 สผ. ป ี2548 และ  

พ.ร.บ. สัตว์ป่า ป ี2535 ; EN = ใกล้สูญพันธ์ุ หรือ Endangerded; NT = ใกล้ถูกคุกคาม; LC = ไม่เป็น
กังวล หรือ Least concern; VU = มีแนวโน้มใกล้สญูพนัธ์ุ; DD = มีข้อมูลไมเ่พียงพอ หรือ data 
deficient;    สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal = R)  สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal = P)  
สัตว์ป่านอกประเภท (Non protected animal = N) 
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ตารางท่ี 6-8 ชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบบริเวณสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง จ าแนกตาม
ถ่ินที่อาศัยในสวนป่าได้แก่ สวนป่าแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516 (PT2516) แปลงปลูกปี พ.ศ. 
2521 (PT2521)  แปลงปลูกปี พ.ศ. 2527 (PT2527) และแปลงป่าธรรมชาติ (NF) 

 
อันดับ/วงศ์/ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ PT2516 PT2521 PT2527 NF 

Order Anura 
Family Bufonidae 

     

คางคกบ้าน  Duttaphrynus melanostictus  + + + + 
Family Dicroglossidae      

กบนา  Hoplobatrachus rugulosus  + + + - 
Family Ranidae      

เขียดจะนา  Occidozyga lima  + + + - 
Family Rhacophoridae      

ปาดบา้น Rhacophorus leucomystax + + + - 
Family Microhylidae      

อ่ึงแว่น Calluella guttulata  + + + - 
อ่ึงเค้า  Glyphoglossus molossus  + + + - 
อ่ึงอ่างบา้น  Kaloula pulchra  + + + - 
อ่ึงขาค า Microhyla pulchra  + + + - 
 จ านวนรวมชนิด 8 8 8 1 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์ (-) หมายถึง ไม่พบ    และ    (+) หมายถึง พบ 
 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรสัตว์ป่าของสวนป่าแม่มาย จังหวัด

ล าปาง โดยแบ่งประเภทของสัตว์ป่าที่ด าเนินการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม  
นกป่า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ในพื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2527  พื้นที่แปลง
ส ารวจปี พ.ศ. 2521 พื้นที่แปลงส ารวจปี พ.ศ. 2516  และ พื้นที่แปลงส ารวจป่าธรรมชาติ รวมจุดส ารวจ
ทั้งหมด 100 จุด  พบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม จ านวน 11 ชนิด  นกป่าจ านวน 65 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 
จ านวน 26 ชนิด  และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 8 ชนิด โดยมีรายละเอียดจ านวนสถานภาพตาม
ฤดูกาล สถานภาพการอนุรักษ์ ความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบ และการจัดสถานภาพทางนิเวศวิทยา ที่จัดท า
โดย IUCN (2012)  ส านักนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2548) และตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังตารางที่ 6-9 
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ตารางท่ี 6-9 จ านวน สถานภาพตามฤดูกาล สถานภาพการอนุรักษ์ ความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบบริเวณ
พื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง และการจัดสถานภาพทางนิเวศวิทยาที่จัดท าโดย  
IUCN (2012) สผ. (2548) และตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

  สถานภาพตามฤดูกาล1 ความชุกชุม2 สถานภาพทางการอนุรักษ์3 
ประเภท จ านวน        IUCN สผ พรบ. 

 ชนิด R W R/W R/B VC C UC LC NT VU EN LC VU DO NT P 
1.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 11 11 - - - - 2 9 10 - - - - - - - 3 
2.นกป่า 65 57 - 8 - 20 32 12 65 - - - - - - - 60 
3.สัตว์เลื้อยคลาน 26 26 - - - - 13 14 2 1 1 - 7 - - 1 12 
4.สัตว์สะเทินน้ า

สะเทินบก 
8 8 - - - - 7 1 6 1 - - 6 - - 1 - 

หมายเหตุ  
1 อักษรย่อแสดงประเภทของนก; R = สัตว์ประจ าถิ่น; R/W = อพยพเข้ามาในฤดูหนาวและประจ าถิ่น;  

W=อพยพเข้ามาในฤดูหนาว; R/B = ประจ าถิ่นและอพยพเข้ามาท ารังวางไข่  
2 อักษรย่อแสดงความชุกชุมของนก; VC = ชุกชุมมาก หรือ very common, C = ชุกชุม ปานกลาง หรือ common 

และ UC = ชุกชุมน้อยหรือ uncommon  
3 อักษรย่อแสดงสถานภาพของนก ที่จ าแนกโดย IUCN ปี 2555 สผ. ปี 2548 และ พ.ร.บ. สัตว์ป่า ปี 2535 ;  

EN = ใกล้สูญพันธ์ุ หรือ Endangerded; NT = ใกล้ถูกคุกคาม; LC = ไม่เป็นกังวล หรือ Least concern;  
VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ; ; DD = มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ data deficient;     สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal 
= R)  สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal = P)  สัตว์ป่านอกประเภท (Non protected animal = N)   
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หมูป่า (Sus scrofa) กระต่ายป่า (Lepus peguensis) 

  
ไก่ป่า (Gallus gallus) นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus) 

  
ตะกวด (Varanus bengalensis) แย ้(Leiolepis belliana) 

  
ปาดบา้น (Rhacophorus leucomystax) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) 

ภาพท่ี 6-2  ตัวอย่างสัตว์ป่าที่พบบรเิวณพื้นทีส่วนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=514753 

http://www.dnp.go.th/wildlifednp 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sinxsarasat
&month=18-07-2012&group=1&gblog=22 

http://www.gotoknow.org/posts/263454 
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กองมลูอีเห็น รอยเล็บอเีห็น 

  
รอยหาอาหารของหมูป่า รอยเท้าหมปู่า 

  

โพรงกระรอกบินเล็กแกม้ขาว ร่องรอยตุ่น 

  
ร่องรอยไก่ป่า ไข่ไก่ป่า 

ภาพท่ี 6-3  การส ารวจและร่องรอยของสัตว์ป่าทีส่ ารวจพบบริเวณพื้นที่สวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 
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รังเหยี่ยว คราบง ู

 
 

รูแยป้าดบ้าน ที่อยู่ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

  
การส ารวจเวลากลางคืน หาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

  
การติดตั้ง Harp trap Harp trap 

ภาพท่ี 6-4  การส ารวจและร่องรอยของสัตว์ป่าที่ส ารวจพบบริเวณพื้นที่สวนป่าแมม่าย จังหวัดล าปาง 
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บทท่ี 7 
การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในการจัดท าระบบฐานข้อมลูภูมสิารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย จังหวัด
ล าปางจะด าเนินการจัดสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และฐานข้อมลูเชิงบรรยาย (attribute 
data) ที่สามารถเช่ือมโยงในรูปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) โดยมีขั้นตอน
การศึกษาดังนี ้

1. การก าหนดลักษณะและขอบเขตระบบฐานข้อมูลที่ต้องการ เป็นการก าหนด หรือระบุลักษณะ
โครงสร้างข้อมูล (Data structure) ที่ต้องการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ลักษณะภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยา 
และการใช้ที่ดิน  การเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโดยน าข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
รวบรวมภาคสนาม (Ground survey) ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ ได้แก่ 
ทรัพยากรพืชป่า ทรัพยากรสัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่  สรุปได้ดังตารางที่ 7-1 

3. ออกแบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย โดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมลู
เชิงบรรยายที่ต้องการ และค านึงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีความถูกต้อง โดยการอ้างอิง
ระบบต าแหน่งเชิงพื้นที่ แหล่งที่มาของข้อมูลและความละเอียดของข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมโยง
ได้กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  

4. จัดสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย ที่ได้ออกแบบไว้ภายใต้
สิ่งแวดล้อมของโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ที่เลือกใช้ส าหรับการจัดเก็บ และน ารายละเอียดต่างๆของ
ฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบ เช่น การจัดท าข้อมูล การอธิบายความหมายของช้ันข้อมูล ตารางข้อมูลทั้งหมด
ในฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงบรรยายในแต่ละตารางข้อมูล เหล่านี้น ามาจัดเก็บไว้ในพจนานุกรมฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Data dictionary) ดังตารางที่ 7-2 

5. การจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง 
ภายหลังจากรวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษาและแผนที่ฐาน ส ารวจและน าเข้าข้อมูลกลุ่มข้อมูลทรัพยากร
กายภาพและสิ่งแวดล้อมของการจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และฐานข้อมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute data)  ที่ผ่านไปในข้ันตอนก่อนหน้าแล้วนั้น ในข้ันตอนต่อไปจึงน าผลข้อมูลจากการส ารวจ
กลุ่มข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรพืชป่า กลุ่มข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่า กลุ่ม
ข้อมูลความหลากหลายของแมลง และกลุ่มข้อมูลความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ โดยพิจารณา
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจทั้งหมดมาจัดท าระบบฐานข้อมูลโดยตระหนักถึงการเข้าถึงของผู้ใช้งานให้สะดวก
และเข้าใจง่ายในการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากจากการส ารวจในแต่ละจุดในพื้นที่สวนป่าแม่มาย มา



- 136 - 
 

ท าการบันทึกและจัดเก็บลงในโปรแกรม Microsoft Access 2007 (ผู้ใช้ต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft 
Office 2007) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูฐานข้อมูลที่น าเข้าได้โดยตรง ซึ่งการน าเสนอฐานข้อมูลเชิงตาราง
จากฐานข้อมูล Microsoft Access สามารถเรียกดูตารางฐานข้อมูลพรรณพืช สัตว์ป่า แมลง และเห็ดรา
ขนาดใหญ่ ที่อยู่ในไฟล์ฐานข้อมูลที่ได้น าเข้าออกมาแสดงได้โดยตรง รายละเอียดการจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทรัพยากรพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ สรุปได้ดังตารางที่ 7-3 
 
ตารางท่ี 7-1  แสดงการจัดท าฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ   
 

ชื่อข้อมูล ประเภท แหล่งท่ีมา ปี 
กลุ่มข้อมูลแผนที่ฐาน 
ขอบเขตพื้นทีส่วนป่าแม่มาย polygon องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ 2550 
แผนที่ภูมิประเทศขนาดมาตราส่วน 1:50000 raster กรมแผนที่ทหาร 2550 
เส้นช้ันความสงู polyline กรมแผนที่ทหาร 2550 
เส้นทางคมนาคม polyline กรมแผนที่ทหาร 2550 
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรกายภาพและสิง่แวดล้อม 
ทรัพยากรธรณี polygon กรมทรัพยากรธรณี 2551 
ทรัพยากรดิน polygon กรมพฒันาที่ดิน 2552 
ทรัพยากรน้ า polyline กรมแผนที่ทหาร 2550 
ลักษณะภูมิประเทศ (contour line) polyline กรมแผนที่ทหาร 2550 
อุตุนิยมวิทยา point กรมอุตุนิยมวิทยา คาบ 30 ปี 
การใช้ที่ดิน polygon องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ 2550 
กลุ่มข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรพืชป่า จากการเกบ็ตัวอย่างภาคสนาม 2557 
กลุ่มข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรสัตว์ป่า จากการเกบ็ตัวอย่างภาคสนาม 2557 
กลุ่มข้อมูลความหลากหลายแมลง จากการเกบ็ตัวอย่างภาคสนาม 2557 
กลุ่มข้อมูลความหลากหลายเห็ดราขนาดใหญ่ จากการเกบ็ตัวอย่างภาคสนาม 2557 
กลุ่มข้อมูลรูปภาพ 
แบบจ าลองความสูงของภูมิประเทศ raster จากข้อมลูเส้นข้ันความสูง 2557 
แบบจ าลองประมาณปริมาณฝนเชิงพื้นที่ raster จากข้อมลูอุตุนิยมวิทยา 2557 
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ตารางท่ี 7-2  พจนานุกรมฐานข้อมลูทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อฟิลด์ฐานข้อมูล 
(Field name) 

ชนิดข้อมูล 
(Data type) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

หมายเหตุ 
(Remark) 

1. ทรัพยากรธรณี 
R_type String อักษรย่อชนิดหิน (Rock type) - 
Type String ชื่อชนิดหิน (Type) - 
Group String ชื่อกลุ่มหิน (Group) - 
Formation String ชื่อหน่วยหิน (Formation) - 
Period String ยุคหิน (Period) อายุธรณีวิทยา 
Million_Y String อายุหิน (Million years) หน่วย: ล้านป ี

2. ทรัพยากรดิน 
SoilGroup String กลุ่มชุดดิน - 
PROV String จังหวดัล าปาง (LPG) - 
Landform String สภาพพ้ืนที่  

- ราบเรียบ (Flat) 
- ลูกคลื่นลอนลาดน้อย  
(Slightly undulating) 
- ลูกคลื่นลอนลาด (Undulating) 
- ลูกคลื่นลอนชัน (Rolling) 
- เนินเขา (Hilly) 
- พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex) 

- 

Slope String ความลาดชันของพื้นที่ (ร้อยละ) 
- ร้อยละ 0-2 
- ร้อยละ 5-12 
- ร้อยละ 12-20 
- ร้อยละ 20-35 
- มากกว่าร้อยละ 35 

- 

Depth String ความลึก 
- ลึกมาก 
- ลึกปานกลาง 
- ลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น 
- ตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังหรือเศษหิน 
- ตื้นถึงชั้นหินพื้น 
- ตื้นถึงตื้นมากถงึชั้นปูนมาร์ล 

- 

Drainage String การระบายน้ าของดิน 
- เลวหรือค่อนข้างเลว 
- ค่อนข้างเลว 
- ดีปานกลางถงึด ี
- ด ี

- 
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ตารางที่ 7-2  (ต่อ) 

ชื่อฟิลด์ฐานข้อมูล 
(Field name) 

ชนิดข้อมูล 
(Data type) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

หมายเหตุ 
(Remark) 

เน้ือดิน String -เน้ือดินชั้นบน (Up_texture) 
-เน้ือดินชั้นล่าง (Lo_texture) 

- 

Soil_pH String ปฏิกิริยาดิน (pH) - 
Fertility String ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

     -สูง 
     -ปานกลาง 
     -ต่ า 

- 

3. ทรัพยากรน  า 
Name String ชื่อแหลง่น้ า - 
Type Integer ประเภทแหล่งน้ า 

     -0 อ่างเก็บน้ า 
     -1 แม่น้ า 
     -2 ล าน้ า มีน้ าตลอดป ี
     -3 ล าน้ า มีน้ าไม่ตลอดป ี
     -4 ล าน้ า ทางน้ า มีน้ าไม่ตลอดป ี

- 

Type_1 String ค าอธิบายลักษณะแหลง่น้ า - 
Length Float ความยาวเส้น (เมตร) - 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 
TP_ELEV Integer ระดับความสงู (เมตร) น้ าทะเลปานกลาง 
Length Float ความยาวเส้น (เมตร) - 

5. อุตุนิยมวิทยา 
X_Co Double ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ - 
Y_Co Double ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ - 
NAME_ST String ชื่อสถานีตรวจอากาศ - 
NO_ST Double หมายเลขประจ าสถานีฯ - 
TEMP Double อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เฉลีย่ 30 ป ี
RAINFALL Double ปริมาณน้ าฝน (มิลลเิมตร) เฉลีย่ 30 ป ี
R_HUMIDITY Double ความชื้นสัมพัทธ ์(ร้อยละ) เฉลีย่ 30 ป ี

6. การใช้ที่ดิน 
PLANT_NAME String สวนป่าแม่มาย - 
AREA_NAME Double ปีที่ปลูกป่า - 
AREA Double พื้นที่ (ตารางเมตร) - 
AREA_RAIS Float พื้นที่ (ไร่) - 
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ตารางท่ี 7-3 การจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ 

ชื่อฟิลด์ฐานข้อมูล 
(Field name) 

ประเภทข้อมูล 
(Data type) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

กลุ่มฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรพืชป่า 
rec_ID Number หมายเลข record 
rec_no Double ล าดับเลข record 
Local_name Text ชื่อสามัญ 
Botanical_name Text ชื่อทางพฤกษศาสตร์ 
Family Text ชื่อวงศ ์
Teakyr2516 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2516 
Teakyr2521 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2521 
Teakyr2527 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2527 
NF Text พื้นที่ป่าธรรมชาต ิ
กลุ่มฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่า 
rec_ID Number หมายเลข record 
rec_no Double ล าดับเลข record 
Type Text ชนิดพันธุ์สัตวป์่า ได้แก่ 

     Mammal สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 
     Bird นกป่า 
     Reptile สัตว์เลื้อยคลาน 
     Amphibian สัตว์สะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก 

ชื่อพื้นเมือง Text ชื่อพื้นเมืองของพันธุ์สัตว์ปา่ 
ชื่อสามัญ Text ชื่อสามัญของพันธุ์สตัว์ป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Text ชื่อวิทยาศาสตร์ของพันธุ์สตัว์ป่า 
Family Text ชื่อวงศ ์
ประเภท Text สถานภาพตามฤดูกาล ไดแ้ก่ 

     R สัตว์ประจ าถิ่น 
     W อพยพเขา้มาในฤดูหนาว 
     R/W อพยพเข้ามาในฤดูหนาวและประจ าถิ่น 
     R/B ประจ าถิ่นและอพยพเข้ามาท ารังวางไข ่     

ความชุกชุม Text ความชุกชุมของสตัว์ป่า ไดแ้ก่ 
     VC ชุกชุมมาก หรือ very common 
     C ชุกชุมปานกลาง หรือ common 
     UC ชุกชุมน้อย หรือ uncommon 

IUCN_2012 Text สถานภาพของสตัว์ป่าที่จ าแนกโดย IUCN 2012  
     EN ใกล้สูญพันธุ์ หรือ endangered 
     NT ใกล้ถูกคุกคาม หรือ near threatened 
     LC ไม่เป็นกังวล หรือ Least concern 
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ตารางท่ี 7-3  (ต่อ) 

ชื่อฟิลด์ฐานข้อมูล 
(Field name) 

ประเภทข้อมูล 
(Data type) 

ค าอธิบาย 
(Description) 

สผ_2548 Text สถานภาพทางการอนุรักษต์ามการจดัของส านักงาน
นโยบายและแผน พ.ศ.2548 ไดแ้ก่ 
     EN ใกล้สูญพันธุ์ หรือ Endangered   
     VU มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรือ Vulnerable 
     NT ใกล้ถูกคุกคาม หรือ Near threatened 
     LC ไม่เป็นกังวล หรือ Least concern 
     DD มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ Data deficient 

พรบ_2535 Text พระราชบัญญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2535  
     ค สัตวป์่าคุ้มครอง 
     ส สตัว์ปา่สงวน 

Teakyr2516 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2516 
Teakyr2521 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2521 
Teakyr2527 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2527 
NF Text พื้นที่ป่าธรรมชาต ิ
กลุ่มฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรแมลง 
rec_ID Number หมายเลข record 
rec no Text ล าดับ record 
common name Text ชื่อสามัญ 
scientific name Text ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Family Text ชื่อวงศ ์
Teakyr2516 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2516 
Teakyr2521 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2521 
Teakyr2527 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2527 
NF Text พื้นที่ป่าธรรมชาต ิ
กลุ่มฐานข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 
rec_ID Number หมายเลข record 
rec no Text ล าดับ record 
common name Text ชื่อสามัญ 
scientific name Text ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Family Text ชื่อวงศ ์
Teakyr2516 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2516 
Teakyr2521 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2521 
Teakyr2527 Text ส ารวจพบในแปลงปลูกป่าป ีพ.ศ.2527 
NF Text พื้นที่ป่าธรรมชาต ิ
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การน าเสนอฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภายหลังการจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่เช่ือมโยงกันได้ด้วยระบบเชิงต าแหน่ง  (Coordinate System) ของพื้นที่แล้ว การน าเสนอฐานข้อมูล
ประกอบด้วยการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 

1. การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบของแผนที่ ที่เช่ือมโยงกันได้ระหว่างข้อมลู
เชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย และข้อมูลเชิงต าแหน่ง ของฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบด้วย แผนที่ทรัพยากรธรณี แผนที่ทรัพยากรดิน  
แผนที่ทรัพยากรน้ า แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ แผนที่อุตุนิยมวิทยา และแผนที่การใช้ที่ดิน 

2. การน าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในรูปแบบตาราง ประกอบไปด้วย
ตารางข้อมูลของทรัพยากรด้านพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล 
(Microsoft Access) ที่สามารถแสดงผลทั้งหมด เลือกแสดงผล หรือสืบค้นจากฐานข้อมูลโดยตรง 

3. การน าเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้จัดเก็บลงสู่ระบบ
ฐานข้อมูลของไฟล์ภาพถ่าย น าเสนอผ่านโปรแกรมกูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการเช่ือมโยงข้อมูล (Geo tags) ด้วยโปรแกรม Picasa เพื่อ
น าเสนอและเรียกค้นข้อมูลด้านพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ ได้โดยตรงจากข้อมูลเชิงพื้นที่
ผ่านโปรแกรมกูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) ที่เช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต 

 

การออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

การออกแบบเพื่อจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่สวนป่าแม่มาย ประกอบด้วย 
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS database) ด้วยการจัดท าฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่  (Spatial data) และฐานข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) ประกอบด้วยฐานข้อมูล 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ลักษณะภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยา และการใช้ที่ดิน ภายใต้
ลักษณะและขอบเขตระบบฐานข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์การศึกษา ที่สามารถเรียกดูได้ด้วย
โปรแกรมภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (Arc GIS) และมีการเช่ือมโยงกับข้อมูลจากการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพทางด้านพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ ด้วยจุดต าแหน่งเชิงพื้นที่ของ
แปลงเก็บตัวอย่างของพื้นที่แปลงปลูกปี พ.ศ.2516, พ.ศ.2521, พ.ศ.2527 และแปลงป่าธรรมชาติ ร่วมกับ
การจัดเก็บข้อมูลจากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดรา
ขนาดใหญ่ ทั้งหมดน ามาจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย กลุ่มทรัพยากร
พืช สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ ที่สามารถเรียกดูได้ด้วยโประแกรม Microsoft Access 2007 
ของชุดโปรแกรม Microsoft Office รวมถึงการน าเสนอฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของรูปภาพผ่านโปรแกรมกเูกลิ 
เอิร์ธ (Google Earth) ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมเช่ือมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เนต ในการน าเสนอ เรียกค้น
ข้อมูลพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ได้โดยตรงจากพื้นที่ศึกษา รายละเอียดดังนี ้

1. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS database) พื้นที่สวนป่า 

แม่มาย ระบบต าแหน่งเชิงพื้นที่ WGS84 (World Geodetics 1984) แสดงผลด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
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1.1) ทรัพยากรธรณี  แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นทีส่วนปา่แม่มายจากแผนที่พื้นฐาน
ธรณีวิทยาจังหวัดล าปาง (กรมทรพัยากรธรณี, 2551) คุณลักษณะข้อมูลแบบรปูปิด (Polygon) เช่ือมโยง
ข้อมูลเชิงพื้นที่และบรรยาย แสดงผลข้อมลูในรปูแผนทีท่ีเ่ช่ือมโยงกันได้เกี่ยวกับชนิดหิน ช่ือชนิดหิน  
กลุ่มหิน หน่วยหิน ยุคหิน และอายุหิน เป็นต้น (ภาพที่ 7-1) 

 
 

ภาพท่ี 7-1 ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี 
 

1.2) ทรัพยากรดิน แสดงลักษณะทรัพยากรดินจากแผนที่พื้นฐานแผนที่ชุดดินและแผนที่
กลุ่มดิน จงัหวัดล าปาง ขนาดมาตราส่วน 1: 25,000 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2552) คุณลักษณะข้อมูลแบบรูป
ปิด (Polygon) เช่ือมโยงข้อมลูเชิงพื้นที่และบรรยาย แสดงผลในรูปแผนทีท่ี่เช่ือมโยงกันได้เกี่ยวกับ ช่ือ
กลุ่มชุดดิน จังหวัด สภาพพื้นที่ ความลาดชันของพื้นที่ ความลึก การระบายน้ าของดิน เนื้อดิน ปฏิกริิยา
ดิน (pH) ความอุดมสมบรูณ์ของดิน  เป็นต้น (ภาพที่ 7-2) 

 
 

ภาพท่ี 7-2  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรดิน 
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1.3) ทรัพยากรน  า  แสดงลักษณะทรัพยากรน้ าจากแผนทีพ่ื้นฐานภูมิประเทศ (กรมแผนที่
ทหาร, 2550)  คุณลักษณะข้อมูลรปูเส้น (Polyline)  เช่ือมโยงข้อมลูเชิงพื้นที่และบรรยาย แสดงผลข้อมูล
ในรูปแผนที่ทีเ่ช่ือมโยงกันได้เกี่ยวกับ ช่ือแหลง่น้ า ประเภทแหลง่น้ า ลักษณะแหลง่น้ า ความยาวเส้น  
(ภาพที่ 7-3) 

 
 

ภาพท่ี 7-3  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
 

1.4) ลักษณะภูมิประเทศ  แสดงลักษณะภูมิประเทศแผนทีพ่ื้นฐานภูมิประเทศ (กรมแผนที่
ทหาร, 2550) ประมวลผลจากค่าระดับความสูงของแบบจ าลองความสูงสามมิติของภูมปิระเทศ (Digital 
Elevation Model) เพื่อจ าแนกระดับความสงูของพื้นผิวภูมิประเทศ  แสดงผลเป็นข้อมูลภาพ (Raster) 
แสดงความแตกต่างของพื้นที่ของระดับความสูงต่ าภูมปิระเทศจากระดบัน้ าทะเลปานกลาง (ภาพที่ 7-4) 

 
 

ภาพท่ี 7-4  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิประเทศ 
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1.5) อุตุนิยมวิทยา  แสดงลักษณะภูมิอากาศ จากฐานข้อมูลสารสนเทศสถิติภูมิอากาศใน
คาบ 30 ปี (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเชียงใหม่, 2556) คุณลักษณะ
ข้อมูลแบบจุด (Point) เช่ือมโยงข้อมลูเชิงพื้นที่และบรรยาย แสดงผลในรูปแผนที่ทีเ่ช่ือมโยงกันได้เกี่ยวกบั 
ช่ือสถานีตรวจอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ เป็นต้น รวมถึงประมวลผลค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้ าฝนด้วยแบบจ าลองในการคาดประมาณปรมิาณน้ าฝนเชิงพื้นที่  (Kriging model)  แสดงผลเป็น
ข้อมูลภาพ (Raster)   และเส้นปรมิาณน้ าฝนเท่าของปรมิาณน้ าฝนเฉลี่ยบนพื้นที่ (ภาพที7่-5) 

 
 

ภาพท่ี 7-5  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 
 

1.6) การใช้ท่ีดิน  แสดงการใช้ที่ดิน จากฐานข้อมลูองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สวนป่า 
แม่มาย จังหวัดล าปาง คุณลักษณะข้อมลูแบบพื้นที่รปูปิด (Polygon) ฐานข้อมูลบรรยาย ได้แก่ ช่ือสวนป่า 
หน่วยงาน ส านักงาน การใช้ประโยชน์ และขนาดพื้นที่ เป็นต้น (ภาพที่ 7-6) 

 
ภาพท่ี 7-6  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการใช้ที่ดิน 
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2. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของกลุ่มทรัพยากรพืช สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาด

ใหญ่ เรียกดูได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 โดยสามารถเรียกดูฐานข้อมูลที่น าเข้า การพิมพ์
รายงาน และการน าเข้าฐานข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสามารถเรียกดู
ฐานข้อมูลที่น าเข้าได้โดยตรง การค้นหาตามรายการที่ตอ้งการ การแสดงในรปูแบบของรายงาน รวมถึง
การน าเข้าข้อมลูเพิ่มเตมิหรือแก้ไขข้อมลู (ภาพที่ 7-7)  รายละเอียดดงันี้  

 

ภาพท่ี 7-7  ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าแม่มาย 

2.1)  ฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรพืชป่า      ตารางฐานข้อมลูประกอบด้วย
รายละเอียดส าคัญ ได้แก่ ช่ือสามัญ, ช่ือทางพฤกษศาสตร์, ช่ือวงศ์, แปลงปลูกป่าทีส่ ารวจพบชนิดพันธ์ุพืช 
ได้แก่ แปลงปลกูป่าปี พ.ศ.2516 แปลงปลูกป่าปี พ.ศ.2521 แปลงปลกูป่าปี พ.ศ.2527 และป่าธรรมชาติ 
(ภาพที่ 7-8 และภาพที่ 7-9) 

 
ภาพท่ี 7-8  ฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรพืชป่า 



- 146 - 
 

 
ภาพท่ี 7-9  การเพิ่มและแก้ไขข้อมลูความหลากหลายทรัพยากรพืชป่า 

2.2) ฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรสัตว์ป่า    ฐานข้อมูลประกอบด้วย
รายละเอียดส าคัญ ได้แก่ ชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า (สัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนม นกป่า สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก), ช่ือพื้นเมือง, ช่ือสามญั, ช่ือทางพฤกษศาสตร์, ช่ือวงศ์, ประเภทพันธ์ุสัตว์ของสถานภาพ
ตามฤดูกาล (สัตว์ประจ าถ่ิน สัตว์ที่อพยพเข้ามาในฤดูหนาว สัตว์ที่อพยพเข้ามาในฤดูหนาวประจ าถ่ิน และ
สัตว์ประจ าถ่ินและอพยพเข้ามาท ารงัวางไข่), ความชุกชุม (ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง ชุกชุมน้อย), 
สถานภาพของสัตว์ป่าที่จ าแนกโดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการสงวนทรัพยากรธรรมชาติ หรือ IUCN 
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 2012 หรือ The 
World Conservation Congress ในปัจจุบัน) สถานภาพทางการอนรุักษ์ตามการจัดของส านักงาน
นโยบายและแผน พ.ศ.2548  สถานภาพตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แปลง
ปลูกป่าทีส่ ารวจพบชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า ได้แก่ แปลงปลกูป่าป ี พ.ศ.2516 แปลงปลูกป่าปี พ.ศ.2521 แปลง
ปลูกป่าปี พ.ศ.2527 และป่าธรรมชาติ (ภาพที่ 7-10 และภาพที่ 7-11) 

 

ภาพท่ี 7-10  ฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรสัตว์ป่า 
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ภาพท่ี 7-11  การเพิ่มและแก้ไขข้อมลูความหลากหลายทรพัยากรสัตว์ป่า 
 

2.3) ฐานข้อมูลความหลากหลายแมลง         ฐานข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียด
ส าคัญ ได้แก่ ช่ือสามัญ, ช่ือทางพฤกษศาสตร์, ช่ือวงศ์, แปลงปลกูป่าทีส่ ารวจพบชนิดพันธ์ุพืช ได้แก่ แปลง
ปลูกป่าปี พ.ศ.2516 แปลงปลกูป่าปี พ.ศ.2521 แปลงปลูกป่าปี พ.ศ.2527 และป่าธรรมชาติ (ภาพที่ 7-12 
และภาพที่ 7-13) 

 

 
 

ภาพท่ี 7-12  ฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรแมลง 
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ภาพท่ี 7-13  การเพิ่มและแก้ไขข้อมลูความหลากหลายทรพัยากรแมลง 
 
2.4) ฐานข้อมูลความหลากหลายเห็ดราขนาดใหญ่   ฐานข้อมูลประกอบด้วย

รายละเอียดส าคัญ ได้แก่ ช่ือสามัญ, ช่ือทางพฤกษศาสตร์, ช่ือวงศ์, แปลงปลูกป่าทีส่ ารวจพบชนิดพันธ์ุพืช 
ได้แก่ แปลงปลกูป่าปี พ.ศ.2516 แปลงปลูกป่าปี พ.ศ.2521 แปลงปลกูป่าปี พ.ศ.2527 และป่าธรรมชาติ 
(ภาพที่ 7-14 และ   ภาพที่ 7-15) 

 

 
 
ภาพท่ี 7-14  ฐานข้อมูลความหลากหลายทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 
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ภาพท่ี 7-15  การเพิ่มและแก้ไขข้อมลูความหลากหลายทรพัยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 
 
3. การน าเสนอฐานข้อมูลเชิงพื นท่ีผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ในรูปแบบการน าเสนอฐานข้อมลูจากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชป่า สัตว์ป่า 
แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ ที่ได้กล่าวถึงรปูแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างระบบฐานข้อมูลดัง
รายละเอียดข้างต้นแล้ว หลงัจากน าเข้าข้อมลูแล้ว จากระบบฐานข้อมลูเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย
สามารถเรียกดฐูานข้อมูลที่น าเข้าได้ในรูปแบบรูปภาพ แสดงผลข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพชนิดพืช
และสัตว์ที่โดดเด่นในพื้นทีผ่่านโปรแกรมกเูกลิ เอิร์ธ (Google Earth) ซึ่งเป็นฟรีโปรแกรมที่มี
ความสามารถในการจัดเก็บ น าเข้าข้อมลูได้ง่าย และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง จาก
การสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงข้อมลูภาพ ต าแหน่งเชิงพื้นที่ กบัสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
โปรแกรมกูเกลิ เอิร์ธ ด้วยโปรแกรม Picasa 3.9 โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมและติดตัง้จากเว็บไซต ์
http:picasa.google.com ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างฐานข้อมูลที่ได้จากค่าพิกัดแปลงป่าที่ท าการส ารวจมา
ก่อนหน้านีล้งบนไฟล์ภาพถ่าย (Geo tag) และบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็นนามสกลุ KMZ  (Keyhole Markup 
Zip) ซึ่งมีขนาดไฟลเ์ลก็ สามารถส่งผ่านข้อมลูทางเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์ได้ง่าย และโปรแกรมสามารถ
น าเสนอและเรียกค้นข้อมลูพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ่ได้โดยตรงจากข้อมลูเชิงพื้นที่ศึกษา 
ข้ันตอนการสร้างไฟล์ KMZ และการน าเสนอข้อมลูในโปรแกรมกเูกลิ เอิร์ธ เป็นดังนี้ (ภาพที่ 7-16 ถึงภาพ
ที่ 7-19) 
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-  ท าการเปิดโปรแกรม Picasa และ A  ท าการเพิม่โฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพทีม่ีค่าพิกัดในรปูภาพ
แล้วB) คลิกเลือกโฟลเดอรจ์ะปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียว 

 

ภาพท่ี 7-16  การเปิดโปรแกรม Picasa และการน าเข้าภาพถ่ายที่มีค่าพิกัดในรปูแล้ว 

-  ท าการเลือกเกบ็รายการทีเ่ลือก ด้านล่างทีเ่ป็นเครื่องหมายรูปหมุดสเีขียว ซึ่งหลังจากเลือกภาพ
แล้วขอบภาพในโฟลเดอรป์รากฏเป็นสีฟ้า 

 
 

-  การส่งออกไฟล์ไปยังกูเกลิเอิร์ธ ชนิดไฟล์นามสกลุ KMZ (Keyhole Markup Zip) ซึ่งจะท า
การเช่ือมโยงข้อมลูรูปภาพกบัต าแหน่งพกิัดพื้นทีท่ี่ได้บันทึกภาพในพื้นที่ส ารวจ วิธีการโดยเลือกแถบเมน ู
“เครื่องมือ” เลือก “ติดป้ายสถานที่” และเลือก “ส่งออกไปยังไฟล์ Google”  ท าการบันทึกและตัง้ช่ือ
ไฟล ์
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ภาพท่ี 7-17  แสดงการเลือกเกบ็รายการจากโปรแกรม และวิธีการส่งออกไฟล ์

-  การน าเสนอข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพโดยสามารถแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ของจุด
ส ารวจทรัพยากรพืชป่า สัตว์ป่า แมลง และเห็ดราขนาดใหญ ่ในลักษณะภาพถ่ายของเช่ือมโยงกับต าแหนง่
เชิงพื้นที่และสภาพพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมกูเกิล เอิร์ธ โดยท าการเปิดไฟล์นามสกุล KMZ ที่บันทึกไว้
ก่อนหน้านี้  

 

ภาพท่ี 7-18  การน าเสนอฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านโปรแกรมกูเกลิ เอิร์ธ 
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-  โปรแกรมจะแสดงภาพที่ได้จากการส ารวจ ที่มีค่าพกิัด ปรากฏตามต าแหน่งต่างๆ ที่ได้ส ารวจใน
พื้นที ่
 

 
 

ภาพท่ี 7-19  การแสดงภาพที่ได้จาการส ารวจในโปรแกรมกูเกลิ เอิร์ธ 
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บทท่ี 8 
การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากสวนป่าแม่มาย 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ผลผลติจากป่า (Non Timber Forest Products) ของชุมชนรอบสวน
ป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง  ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า ออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
พืชผักป่า  พืชกินหัว หน่อไม้ เห็ดป่า แมลงและผลผลิตแมลง  และสัตว์ป่า โดยท าการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) จากผู้รู้ในชุมชนถึงชนิดพรรณพืช และพันธ์ุสัตว์ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อการบริโภค และ
จ าหน่าย (ภาพที่ 8-1) 
 

ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า 
 

การใช้ประโยชน์ผลผลิตจากป่า (Non Timber Forest Products) ของชุมชน ได้ก าหนดลักษณะ
การใช้ประโยชน์ผลผลติจากป่าของคนในชุมชน ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ พืชผักป่า พืชกินหัว/เหง้า  หน่อไม้ 
เห็ดป่า แมลงและผลผลิตแมลง  และสัตว์ป่า ซึ่งผลผลิตจากป่าเหล่านี้ชุมชนน ามาใช้ประโยชน์ทั้งน ามา
บริโภคและจ าหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
พืชผักป่า 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่าชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าตลอดทั้งปี  ชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชผักป่า 

41 ชนิด ได้แก่ ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) ใช้ทั้งบริโภค และจ าหน่าย ราคากิโลกรัมละ 
200 บาท  ไม้ตุ๊ด หรือ ไม้พฤกษ์ (Albizia lebbeck (Linn.) Benth.) บริโภค และจ าหน่าย ราคา 5 บาท
ต่อก า  ผักเฮือด หรือ เลียบ (Ficus lacor Buch.) บริโภค และจ าหน่าย ราคา 10 บาทต่อก า เป็นต้น 
รวมถึงผลไม้ป่าต่างๆ เช่น มะขามป้อม มะปรางป่า มะม่วงป่า เป็นต้น รายละเอียดดังตารางที่ 8-1  
นอกจากนี้ชุมชนยังมีการใช้ประโยชน์พืชป่า เป็นสุมนไพรอีกด้วย เช่น ผลมะขามป้อม อมแก้ไอ 

 
พืชกินหัว/เหง้า 
ชุมชนใช้ประโยชน์จากพืชกินหัว 4 ชนิด ได้แก่ กลอย (Dioscorea hispida Dennst. var. 

hispida)  หนามจ๊วก หรือมันมือเสือ (Dioscorea esculenta Burk) มันเสา หรือมันเลอืดนก 
(Dioscorea alata) และมันหัวช้าง  พืชที่ใช้ประโยชน์จากเหง้า 3 ชนิด คือ กระชาย ขมิ้นป่า ข่าป่า 
 

หน่อไม้ 
ชุมชนใช้ประโยชน์จากไผป่ระเภทต่างๆ ส าหรับการบริโภคและจ าหน่าย 6 ชนิด ได้แก่ หน่อไร่ 

(Gigantochloa albociliata (Munro) Munro) ราคาขาย 20 บาทต่อกิโลกรัม  หนอ่บง (Bambusa 
longispatha) ราคาขาย 15 บาทต่อกิโลกรัม  หน่อซาง (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) 
ราคาขาย 15 บาทต่อกิโลกรมั  หน่อรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble)  ราคาขาย 6-7 บาทต่อ
กิโลกรัม  หน่อป้างหรอื หน่อข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile) และหน่อหก 
(Dendrocalamus hamiltonii Nees) 
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ภาพท่ี 8-1  การสนทนากลุ่มชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากผลผลิตป่า จากสวนป่าแมม่าย 
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ตารางท่ี 8-1  ผลผลิตจากป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง ส่วนที่ใช ้ การใช้ประโยชน์ ราคา 

    ประโยชน์ บริโภค จ าหน่าย (บาท) 

1 ผักหวาน Melientha suavis Pierre ผักหวานป่า ใบ √ √ 200/กก. 

2 พฤกษ์ Albizia lebbeck 
(Linn.)Benth. 

ตุ๊ด ใบ √ √ 5/ก า 

3 ขี้เหล็ก Senna siamea (Lan.) Irwin 
& Bkrneby 

ขี้เหล็ก ใบ √ √ 5/ก า 

4 เลียบ Ficus lacor Buch. ผักเฮือด ใบ √ √ 10/ก า 

5 มะไฟป่า Baccaurea ramiflona 
Lour. 

มะไฟป่า ผล √ - - 

6 คอแลน Nephelium melliferum หมากคอแลน 
ลิ้นจ่ีป่า 

ผล √ - - 

7 มะกอกป่า Spondias pinnata (L.f.) 
Kurz 

มะกอก
เกลื้อน 

ผล, 
ยอดอ่อน 

√ - - 

8 มะกอก
เกลื้อน 

Canarium subulatum 
Guill. 

มะเก้ิม ผล √ - - 

9 มะขามป้อม Phyllanthus imblica L. มะขามป้อม ผล √ - - 

10 มะแฟน Protium serratum (Wall.) 
Engl 

มะแฟน, 
ส้มแป้น 

 √ - - 

11 เพกา Orxylum indicum Kurz มะริดไม้ ฝักอ่อน √ - - 

12 มะม่วงป่า Mangifera ssp. มะม่วงป่า  √ - - 

13 ล าไยป่า Walsura robusta Roxb. ล าไยป่า ผล √ - - 

14 กระท้อน Sandoricum koetjape 
Merr. 

กระท้อน, 
มะตื่น 

ผล √ - - 

15 มะแขว่น  Zanthoxylum limonella 
Alston. 

มะแขว่น ผล √ - - 

16 มะตูม Aegl marmelos (Linn.) 
Corr. 

มะปีน ผล √ - - 

17 มะปราง Bouea bumanica Griff. มะปราง, 
มะผาง 

ผล √ - - 

18 สลอดเถา Elaeagnus latifolia L. มะหลอด ผล √ - - 

19 มะเฟืองป่า Lepisanthes tetraphylla 
(Vahl) Radlk 

มะเฟืองป่า ผล √ - - 

20 ตะขบป่า Flacourtia indica Merr. มะเกว๋น ผล √ - - 

21 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. มะเกลือ ผล √ - - 

22 มะเก๋ียง Syzygium paniala Roxb. มะเก๋ียงป่า ผล √ - - 
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ตารางท่ี 8-1  (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง ส่วนที่ใช ้ การใช้ประโยชน์ ราคา 

    ประโยชน์ บริโภค จ าหน่าย (บาท) 

23 มะระขี้นก Momordica charantia 
Linn. 

มะห่อย, ผัก
ไห่ 

ใบ √ - - 

24 ดอกก้าน Amorphophallus bulbifer 
(Roxb.) Blume 

ดอกก้าน,  
อีร่อ 

ใบ √ - - 

25 เม่าสร้อย Antidesma acidum Retz. เม่าสร้อย ใบ √ - - 

26 บอนเขียว Schismatoglottis 
calyptrata Zoll.&Mor. 

บอน ใบ √ - - 

27 ชะอม Acacia pennapa (L.) 
(Willd.) Subsp. 

ผักหละ ใบ √ √ 5/ก า 

28 ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) 
DC. 

ส้มป่อย ใบ √ √ 5/ก า 

29 สะแล Broussonetie kurzii Corner ผักสะแล ดอก √ - - 

30 สะค้าน Piper ribesioides Wall. จะค่าน ใบ √ - - 

31 ลิงลาว Aspidistra 
sutepensis K.Laren 

ลิงลาว,  
นางลาว 

ใบ √ √ 10/ก า 

32 หวาย Calamus sp. หวาย ใบ √ √ 20/ก า 

33 ดีงูหล้า Tacca chantrieri Andr. ดีงูหล้า ใบ √ - - 

34 ผักหนาม Lasia spinosa Thw. ผักหนาม,  
กะลี 

กินทั้งต้น √ - - 

35 ขจร Telosma minor Craib ผักสลิด ทั้งต้น √ √ 5/ก า 

36 ผักแว่น Oxalis corniculata Linn. ผักแว่น ใบ √ √ 5/ก า 

37 ไพล Zingiber cassumunar 
Roxb.  

ปูเลย, ไพล ใบ,เหง้า √ - - 

38 ผักสาบ Adenia viridiflora  Craib ผักสาบ,  
ผักอีนูน 

ใบ √ √ 10/ก า 

39 พ่อค้าตีเมีย Selaginella argentea 
Spring  

กับแก้, พ่อค้า
ตีเมีย 

ต้นอ่อน √ - - 

40 ผักกูดขาว Diplazium esculentum 
Sw. 

ผักกูด ใบ √ √ 5/ก า 

41 กล้วยป่า Musa acuminata Colla กล้วยป่า ล าต้น,ปลี √ - - 

ที่มา : จากการสนทนากลุ่ม 
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เห็ดป่า 
จากการสนทนากลุม่ ชุมชนใช้ประโยชน์จากเห็ดป่ากันมาก 7 ชนิด ได้แก่ เหด็โคนหรือเห็ดปลวก  

(Termitomyces spp.) เหด็ไข่ห่าน หรือเห็ดระโงก (Amanita  spp.) เหด็หล่มขาวหรือเห็ดตะไคล  
(Russula spp.) เหด็แดง (Russula lepida Fr.) เห็ดหูหนู (Auricularia polytricha) เห็ดลมหรือเห็ดบด 
(Lentinus polychrous) และ เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ (Astraeus hygrometricus)จากการสอบถาม 
พบว่าชุมชนใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าการน ามาบริโภคและจ าหน่าย โดยเห็ดมีราคาจ าหนา่ยต่อกโิลกรัมสูง 
โดยบางชนิดอาจมีราคาสงูถึง 100-150 บาทต่อกิโลกรัม เช่น เห็ดโคน และเห็ดหล่มขาว เป็นต้น ชุมชนจงึ
น าไปจ าหนา่ยเพื่อเป็นการเพิม่รายได้แก่ครัวเรือน 
 

แมลงและผลผลิตแมลง 
ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากแมลงและผลผลิตแมลง หลากหลายชนิด ได้แก่ จิ้งหรีด หรือ จิ้งกุ่ง 

แมลงมัน แมลงเม่า จักจั่น ตั๊กแตน แมลงกว่าง ด้วง แมงข้ีควาย หรือ กุดจี้  ผึง้ ต่อหัวเสือ  ไข่มดแดง 
หนอนรถด่วนหรือหนอนกินเยือ่ไผ ่ แมงจอน  แมงนูนหรือแมลงอีนูน เป็นต้น 
 

สัตว์ป่า 
ชุมชนรอบสวนป่าแม่มาย มกีารล่าสัตว์ ทัง้เพือ่การบรโิภคในครัวเรือนและจ าหน่าย สัตว์ป่าที่

ชาวบ้านล่าและขายได้ราคาสงู ได้แก่ หมูป่า ราคาจ าหน่าย 250 บาทต่อกิโลกรัม  แลน หรือตะกวด ราคา 
400-600 บาทต่อกิโลกรัม  ฟาน หรืออเีก้ง ราคา 600 บาทต่อกิโลกรัม  อีเห็น 250-300 บาทต่อกิโลกรัม  
ไก่ป่า ราคา 150-170 บาทต่อตัว  งูสิง  ราคา 100-150 บาทต่อตัว  ตัวตุ่น  ราคา 100 บาทต่อตัว  
กระรอก 120-170 บาทต่อตัว  กระแต ราคา 150 บาทต่อตัว  หนูหวาย 50 บาทต่อตัว  อึ่ง  ราคา  
150-200 บาทต่อกิโลกรมั  กบป่า ราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม  เขียด 20 บาทต่อถุง หรือประมาณครึ่ง
กิโลกรัม เป็นต้น นกป่าที่ชาวบ้านล่ามาบรโิภค เช่น นกกระทาทุ่ง นกเขา นกกะปูดใหญ่ นกปรอด นกแซว 
เป็นต้น  สัตว์เลือ้ยคลานที่ชาวบ้านล่ามาบริโภค เช่น งูเห่า งสูิง งจูงอาง งูกะปะ งูเขียว กิ้งก่า เป็นต้น 
 

จากการสอบถามชุมชนแสดงให้เห็นว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่มายแห่งนี้มี
ความส าคัญต่อชุมชนทั้งเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนที่พึ่งพิงสวนป่าในรูปของผลผลิตป่า 
ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ (NTFPs)  
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บทท่ี 9 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

การส ารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง ด าเนินการส ารวจ
ทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรพืชและพันธ์ุไม้ป่า ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
ประกอบด้วย  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  (mammals)  สัตว์จ าพวกนก (birds)  สัตว์เลื่อยคลาน  (reptiles)  และ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibians)  แมลง เน้นกลุ่มผีเสื้อกลางวันและแมลงกลุ่มอื่นๆ  ซึ่งในการส ารวจ
ด า เนินการโดยนัก วิจัยซึ่ งมี ความเ ช่ียวชาญในทรัพยากร ชีวภาพแต่ละประเภทดังกล่ าวข้างต้น 
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสวนป่าแม่มาย องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ และชุมชนท้องถ่ิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะ  
สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง และชุมชนท้องถ่ิน ให้สามารถร่วมมือกันในการส ารวจและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรพืชป่า 

การศึกษาความหลากหลากทางชีวภาพด้านทรัพยากรพืชและพันธ์ุไม้ป่า จากการศึกษาลักษณะ
โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของชนิดพันธ์ุพืช ในสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง โดยวางแปลง
ตัวอย่างช่ัวคราวขนาด 20 เมตร X 50 เมตร ในแปลงปลูกปี พ.ศ. 2516, 2521, 2527 และ ในพื้นที่ป่า
ธรรมชาติ พื้นที่ละ 3 แปลง มีองค์ประกอบของชนิดพรรณไม้ที่พบดังนี้ 

แปลงปลกูป ีพ.ศ. 2516 พบจ านวนทั้งสิ้น 29 ชนิด ซึ่งนอกจากไม้สกัแล้วยังมีชนิดพรรณไมท้ี่โดดเด่น
ในแปลงอกีหลากหลายเช่น ประดู่ ยาบใบยาว เม่าสร้อย กางข้ีมอด อ้อยช้าง แดง งิ้ว เป็นต้น ส่วนไมห้นุ่ม 
(pole) และกล้าไม้ (seedling) พบจ านวนทัง้สิ้น 49 และ 56 ชนิด ตามล าดับ 

แปลงปลกูป ีพ.ศ. 2521 พบจ านวนทัง้สิ้น 42 ชนิด เช่น สัก ยอป่า กระพีจ้ั่น แคหางค่าง ขางหัวหม ู
เปล้าแพะ แสลงใจ เป็นต้น ส่วนไม้หนุม่และกล้าไม้ พบจ านวนทั้งสิ้น 61 และ 44 ชนิด ตามล าดับ 

แปลงปลกูป ีพ.ศ. 2527 พบจ านวนทั้งสิ้น 35 ชนิด เช่น สัก ประดู่ อ้อยช้าง แดง กางข้ีมอด ชิงชัน 
ตุ้ม ยอป่า เป็นต้น ส่วนไม้หนุม่และกล้าไม้ พบจ านวนทัง้สิ้น 68 และ 36 ชนิด ตามล าดับ 

แปลงป่าธรรมชาติ พบจ านวนทัง้สิ้น 30 ชนิด พบประดูเ่ปน็ชนิดพันธ์ุไม้ที่โดดเด่นมากทีสุ่ดนอกจากนี้
ยังพบชนิดพรรณไม้อื่นๆเช่น ยาบใบยาว เม่าสร้อย กางข้ีมอด อ้อยช้าง แดง งิ้ว เป็นต้น ส่วนไม้หนุ่มและกล้า
ไม้ พบจ านวนทั้งสิ้น 11 และ 54 ชนิด ตามล าดับ 

ค่าดัชนีความหลากชนิดโดยใช้ Shannon – Weiner diversity indices พบว่าในแปลงปลกูป่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.988 ถึง 2.220 แปลงป่าธรรมชาติมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.431 

ลักษณะการกระจายของช้ันขนาดความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก ทั้งในแปลงปลูกป่า และป่า
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นรปูแบบคล้ายอักษร J กลับด้านหรือที่เรียกว่า revers J shape แสดงว่ามีไม้ขนาดเล็กที่มาก
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พอที่จะสบืต่อพันธ์ุในรุ่นต่อๆ ไป ในส่วนของลักษณะความสูงทั้งหมดนั้นจากการศึกษาโดยใช้เส้นพยากรณ์
ความสูงพบว่าในแปลงปลกูป่าน้ันมลีักษณะของแนวโนม้ความสูงใกล้เคียงกันและมีความสงูสงูกว่าป่าธรรมชาติ
ในขนาดความโตที่เท่ากัน  ดังนั้นการปลกูสร้างสวนป่าไม้สกัของสวนป่าแม่มายนั้นไม่เพียงแต่จะยังคงลักษณะ
ทางโครงสร้างและความหลากหลายชนิดของพันธ์ุไม้ของพื้นที่ไว้ ทั้งไม้ขนาดใหญ่ (tree) ไม้หนุ่ม (pole) และ
กล้าไม้ (seedling) และยังเป็นการสร้างมูลค่าต่อพื้นที่สวนป่า และตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ไม้
ของชาติอีกด้วย 

นอกจากนีไ้ม้สักที่ได้มีการปลูกสร้างและดูแลเป็นอย่างดีแล้ว ในด้านองค์ประกอบของชนิดพันธ์ุพืชที่
ข้ึนปะปนในสวนป่าพบว่ามีชนิดพรรณพืชที่มีคุณค่าในด้านเป็นการอาหารและพืชสมุนไพรอยู่หลากหลายชนิด 
อาทิ เช่น กวาวเครือ (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab.) เพกา (Oroxylum indicum  (L.) Kurz) 
เสี้ยวป่า (Bauhinia saccocalyx Pierre)  กลอย (Dioscorea hispida Dennst. var. hispida )  ปอบิด 
(Helicteres isora L.)  ไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata Munro)  ไผ่ซาง (Dendrocalamus strictus 
(Roxb.) Nees)  ไผ่บง (Bambusa longispatha)  ไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile) หาก 
สวนป่าได้มีการจัดการการใช้ประโยชน์ และมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในด้านชีพลักษณ์ ด้านนิเวศวิทยา การต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์ และจัดการควบคู่ไปกับการดูแลสวนป่า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ 
จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืช ในส่วนความสูงนั้นพบว่าเส้นแนวโน้มพยากรณ์ความสูงที่ได้จากการ
ประมาณโดยใช้สมการรูป Hyperbolic  equation ระหว่างความสัมพันธ์ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ
ความสูงเพียงอก (เซนติเมตร) และ ความสูงทั้งหมด (เมตร) ของต้นไม้ พบว่ามีค่าความสูงสูงสุด (upper limit) 
หรือ H* มีขนาดใกล้เคียงกันของไม้ที่ปลูกสร้างขึ้น และพบว่า เส้นแนวโน้มของสวนป่าไม้สักอายุต่างๆ ตั้งแต่ 
30 ป ีถึง 41 ปี มีความสูงมากกว่าไม้ในสภาพธรรมชาติ และหากพิจารณาให้ลึกซึ้งข้ึนแล้วจะพบว่าไม้ที่ปลูก
ข้ึนน้ันจะมีลักษณะรูปทรงเข้าใกล้ทรงกระบอก (cylinder) มากกว่าสภาพไม้ที่ข้ึนในป่าธรรมชาติ จึงท าให้ไม้
ในสวนป่ามีปริมาตรไม้มากข้ึนอีกด้วย อย่างไรก็ดีหากได้มีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของรูปทรงของต้นไม้   
(tree shape) โดยละเอียด เช่น ความแตกต่างของการจัดการสวนป่า การปลูกโดยใช้กล้าในรูปแบบต่างๆ  
อาทิเช่น การปลูกโดยเหง้า หรือ จากกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต่อลักษณะของรูปทรงของต้นไม้จะ
สามารถเข้าใจถึงลักษณะความผันแปรด้านรูปทรงต่อการเลือกใช้กล้ารูปแบบต่างๆ ได้  

ส าหรับสภาพการณ์การสืบต่อพันธ์ุตามธรรมชาติจะเห็นได้ว่าในแปลงป่าธรรมชาตินั้นลักษณะการ
กระจายของช้ันขนาดความโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกมีจ านวนมากในช้ันขนาดเล็กและลดหลั่นลงตาม
ความโต ซึ่งเป็นรูปแบบคล้ายอักษร J กลับด้านหรือที่เรียกว่า revers J shape ซึ่งบ่งบอกไว้มีไม้ขนาดเล็กที่
มากพอที่จะสืบต่อพันธ์ุในรุ่นต่อๆ ไป ส่วนในแปลงสวนป่าสักนั้น เมื่อไม้ที่ปลูกข้ึนมีอายุมากข้ึนก็จะเบียดบัง
ตายลงบ้างแต่ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้มีแสงเพิ่มข้ึนท าให้ไม้พื้นล่างได้รับแสงในการเติบโต ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่า
แปลกแต่อย่างใดที่พบไม้พื้นล่างอยู่ในพื้นป่าอย่างมากพอ ดังนั้นในมุมมองของความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านพืชในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักของสวนป่าแม่มายนั้นไม่ได้ส่งผลต่อความหลากหลายของพืชพันธ์ุอื่นๆ 
แต่อย่างใด หากทางสวนป่าได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการวางแปลงตัวอย่างถาวรขนาดใหญ่ จะ
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดและองค์ประกอบ รวมถึงพลวัตของป่า อันจะสามารถน าผลที่ได้มาใช้ใน
การจัดการสวนป่าเพื่อตอบสนองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
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ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 

การส ารวจเห็ดและราขนาดใหญ่ภายในพื้นที่สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนมิถุนายน จากจ านวน 4 แปลงศึกษาคือ ปลูกปี 2516 2521 2527 และป่าธรรมชาติพบเห็ดและราขนาด
ใหญ่จ านวนทัง้หมด  29 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ แอสโคไมซสี (ascomycete) 6 ชนิด และเบสิดิโอไม
ซีส  (basidiomycete) 23 ชนิด โดยแปลงปลูกปี 2527 พบจ านวนชนิดเห็ดและราขนาดใหญ่มากที่สุดจ านวน 
17 ชนิด รองลงมาคือป่าธรรมชาติจ านวน 12 ชนิด แปลงปลูกปี 2521 จ านวน 10 ชนิด และพบว่าแปลงปลกู
ปี 2516 มีจ านวนเห็ดและราขนาดใหญ่น้อยทีสุ่ดคือ 7 ชนิด พบ Hypoxylon fendleric และ 
Schizophyllum commune ในทุกแปลงที่ศึกษา พบเห็ดกินได้จ านวน 14 ชนิดคือ Auricularia 
polytricha, Galiella rufa, Clavaria rosea, Ganoderma capense, Ganoderma tropicum, 
Ganoderma lucidum, Schizophyllum commune, Termitomyces microcarpus, Marasmius 
pellucidus, Psathyrella candolleana, Lentinus polychrous, Lentinus squarrosulus, Polyporus 
squamosus, Russula alboareolata โดยใช้ประโยชน์ทางยา 5 ชนิดคือ Galiella rufa, Schizophyllum 
commune, Ganoderma lucidum, Ganoderma tropicum และ Ganoderma capense พบความถ่ีที่
พบเห็ดเห็ดและราขนาดใหญ่ในแปลงปลูกปี 2527 คือ 80 รองลงมาคือป่าธรรมชาติ แปลงปลูกปี 2521 และ 
แปลงปลกูปี 2516 คือ 44, 33 และ 30 ตามล าดับ    การวิเคราะห์ค่าดัชนีช้ีวัดความหลากหลายของ 
Shannon-Wiener Diversity Index และ Simpson Diversity Index มีแนวโน้มเป็นไปในทางเดียวกันกับ
ความถ่ีที่พบเห็ดราขนาดใหญ่และชนิดที่พบ คือแปลงปี 2527 มีค่า Shannon-Wiener Diversity Index และ 
Simpson Diversity Index มากที่สุด รองลงมาคือแปลงป่าธรรมชาติ แปลงปี 2521 และแปลงปี 2516 
ตามล าดับ นอกจากนี้การวิเคราะห์การจัดกลุม่ของเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบในแต่ละแปลงปลูกพบว่า เห็ดและรา
ขนาดใหญ่ที่พบในแปลงปลูกปี 2516 มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับชนิดทีพ่บในแปลงอื่นๆ ที่ศกึษา 

จากการศึกษาความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่ในแต่ละแปลงศึกษาพบว่า แปลงปี 2527 เป็น
แปลงที่มีความหลากหลายมากทีสุ่ด ซึ่งมีกลุ่มเห็ดกินได้ เช่น เห็ดน้ าแป้ง (R. alboareolata) และเห็ด 
ขอนขาว (L. squarrosulus) ที่สามารถเป็นอาหารและขายเพื่อเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านได้ อีกทั้งยังช่วย
บ่งบอกความสมบรูณ์ของป่า โดยเฉพาะเห็ดน้ าแป้งที่เป็นเห็ดดอกโตไมคอร์ไรซา ซึง่อยู่อาศัยอย่างแบบพึ่งพา
กับรากไม้ยืนต้น  ส่วนแปลงปลูก ปี 2516 มีเห็ดโคนน้อย (T. microcarpus) ที่เป็นเห็ดกินได้และอยู่ร่วมแบบ
พึงพาอาศัยกับปลวก โดยอาศัยสารอาหารจากปลวกกินเศษพืชในการเจริญเป็นดอกเห็ดซึ่งชุมชนสามารถใช้
เป็นอาหารและสร้างรายได้เสริมของชาวบ้านได้ 

ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นแมลง 

การส ารวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง ได้ท าการศึกษาใน 4 พื้นที่ของสวนป่า
แม่มาย ได้แก่ พื้นที่แปลงปลกูต้นสักปีปลูก พ.ศ. 2516 แปลงปปีลูก 2521 แปลงปปีลูก 2527 และแปลงป่า
ธรรมชาติ ผลจากการศึกษาส ารวจพบแมลงทัง้สิ้น 104 ชนิด 44 วงศ์ 12 อันดับ ดังนี้คือ อันดับ Blattodea 
Coleoptera Diptera Hemiptera Hymenoptera Isoptera Lepidoptera Mantodea Neuroptera 
Odonata Orthoptera และ Phasmatodea โดยแมลงในอันดับ Hymenoptera (พวกมด ต่อ แตน ผึ้ง) พบ
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จ านวนชนิดมากที่สุดคือ 33 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของจ านวนชนิดที่พบทั้งหมด อันดับของแมลงที่พบ
รองลงมา ได้แก่ อันดับ Lepidoptera (พวกผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืน) และ Hemiptera (พวกมวน
และเพลี้ย) พบ 23 และ 11 ชนิด ตามล าดับ อันดับ Coleoptera (พวกด้วง) Diptera (พวกแมลงวัน) และ 
Isoptera (ปลวก) พบจ านวนชนิดเท่ากันคือ 7 ชนิด อันดับ Orthoptera (พวกจิ้งหรีด และตั๊กแตน) พบ 6 
ชนิด อันดับ Neuroptera (แมลงช้าง) และ Blattodea (พวกแมลงสาบ) พบจ านวนเท่ากันคือ 3 ชนิด อันดับ 
Mantodea (พวกตั๊กแตนต าข้าว) พบจ านวน 2 ชนิด อันดับ Odonata (แมลงปอ) และ Phasmatodea 
(ตั๊กแตนกิ่งไม้) ส ารวจพบชนิดแมลงจ านวน 1 ชนิดเท่ากนั ส าหรับชนิดของแมลงที่พบในแตล่ะพื้นทีส่ ารวจ 
พบว่า ในพื้นที่แปลงปปีลูก 2516 พบจ านวนชนิดแมลงมากที่สุด คือ 59 ชนิด พื้นที่แปลงปปีลกู 2527 และ
แปลงป่าธรรมชาติส ารวจพบชนิดแมลงจ านวนเท่ากันคือ 53 ชนิด และพื้นที่แปลงปปีลูก 2521 พบจ านวน
ชนิดแมลง 52 ชนิด ส่วนการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายชนิดของแต่ละพื้นที่ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 4.28-
4.38 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าทัง้ 4 พื้นที่ส ารวจมีความหลากหลายของแมลงคล้ายคลงึกัน 

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพื้นที่สวนป่าแม่มาย พบว่าแมลงส่วนใหญ่เปน็
แมลงที่มีความส าคัญในระบบนิเวศ ซึ่งการปลูกป่าในพื้นที่แปลงปลูกนี้ท าให้ธรรมชาติเกิดความสมดุลและเป็น
แหล่งอาศัยของแมลงหลากหลายชนิด เอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เป็นแหล่งอาหารและ
แหล่งโปรตีนที่หาง่ายและราคาถูกให้กับชาวบ้านได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงควรร่วมมือกันระหว่างสวนป่าแม่มาย
กับชุมชนในการปลูกและรักษาพื้นที่ป่าเพื่อท าให้ชาวบ้านชุมชนโดยรอบและสวนป่าแม่มายสามารถพึ่งพา
อาศัยกันได้อย่างยั่งยืน 

ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นทรัพยากรสัตว์ป่า 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรสัตว์ป่าของสวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปาง โดย
แบ่งประเภทของสัตว์ป่าที่ด าเนินการศึกษา ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ป่าเลี้ยงลกูด้วยนม  นกป่า 
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ในพื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2516  พื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 
2521 พื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2527  และ พื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ รวมจุดส ารวจทั้งหมด 100 จุด  พบสัตว์
ป่าเลี้ยงลกูด้วยนม จ านวน 11 ชนิด 11 สกุล 8 วงศ์ 7 อันดับ  นกป่าจ านวน 65 ชนิด 50 สกุล 29 วงศ์ 10 
อันดับ สัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 26 ชนิด 22 สกุล 12 วงศ์ 2 อันดับ  และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 8 
ชนิด 8 สกุล 5 วงศ์ 1 อันดับ สถานภาพตามฤดูกาลพบว่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกทัง้หมดเป็นสัตว์ประจ าถ่ิน มีนกป่า 8 ชนิดที่เป็นทั้งสัตว์ประจ าถ่ินและอพยพมาท ารัง
วางไข่ในบางฤดูกาล  ความชุกชุมพบว่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมชุกชุมปานกลาง จ านวน 2 ชนิด ชุกชุมน้อย
จ านวน 2 ชนิด  นกป่า ชุกชุมมากจ านวน  20 ชนิด ชุกชุมปานกลางจ านวน 32 ชนิด ชุกชุมน้อยจ านวน 12 
ชนิด  สัตว์เลือ้ยคลาน ชุกชุมปานกลางจ านวน 13 ชนิด ชุมชุมน้อยจ านวน 14 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก ชุกชุมปานกลางจ านวน 7 ชนิด ชุกชุมน้อยจ านวน 1 ชนิด 

สถานภาพทางการอนุรกัษ์ที่จัดท าโดย IUCN พบสัตว์ป่าเลีย้งลูกด้วยนมที่จัดว่าไม่เป็นกังวลจ านวน 9 
ชนิด นกป่าที่จัดว่าไม่เป็นกงัวลจ านวน 65 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานที่จัดว่าไม่เป็นกังวลจ านวน 2 ชนิด ใกล้ถูก
คุกคาม 1 ชนิด มีแนวโน้มใกล้สญูพันธ์ุ 1 ชนิด  และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่จัดว่าไมเ่ป็นกงัวลจ านวน 6 
ชนิด ใกล้ถูกคุกคาม 1 ชนิด  
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สถานภาพทางการอนุรักษ์ที่จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) พบสัตว์เลื้อยคลานที่จัดว่าไม่เป็นกังวลจ านวน 7 ชนดิ ใกล้ถูกคุกคาม จ านวน 1 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกที่จัดว่าไม่เป็นกังวลจ านวน 1 ชนิด  ใกล้ถูกคุกคาม จ านวน 1 ชนิด 

สถานภาพทางการอนุรกัษ์ที่จัดท าตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  พบสัตว์
ป่าเลี้ยงลกูด้วยนมทีจ่ัดเป็นสัตว์คุ้มครองจ านวน 4 ชนิด  นกป่าทีจ่ัดเป็นสัตว์คุ้มครองจ านวน 60 ชนิด และ
สัตว์เลื้อยคลานทีจ่ัดเป็นสัตว์คุ้มครองจ านวน 12 ชนิด 

การพบเห็นสัตว์ป่าและร่อยรอยในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 พื้นที่ พบว่าสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมปู่า 
อีเห็น ตุ่น มักพบในพื้นที่แปลงปลกูป่าปี พ.ศ. 2527  และพืน้ที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2521 มากกว่าพื้นที่แปลง
ปลูกป่าปี พ.ศ. 2516 และพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ อาจจะเนื่องมาจากพื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2516 และ 
พื้นที่แปลงป่าธรรมชาติอยู่ใกล้พื้นที่ของชุมชนและถนน  ประกอบกับพื้นที่แปลงป่าธรรมชาติมีขนาดค่อนข้าง
เล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่แปลงปลกูป่าปี พ.ศ. 2527  และพื้นที่แปลงปลกูป่าปี พ.ศ. 2521 

นกป่าส่วนใหญ่พบกระจายอยู่โดยทั่วไปในทุกพื้นที่ศึกษา อย่างไรก็ตาม ไกป่่ามักพบในพื้นที่แปลง
ปลูกป่าปี พ.ศ. 2527  และพื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2521 มากกว่า พื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2516 และ
พื้นที่แปลงป่าธรรมชาติ ด้วยเหตผุลเดียวกัน 

สัตว์เลื้อยคลานพบกระจายอยูท่ั่วไป อย่างไรก็ตามในพื้นทีแ่ปลงปลกูป่าปี พ.ศ. 2527  และพื้นที่
แปลงปลกูป่าปี พ.ศ. 2521 มักพบมากกว่า พื้นที่แปลงปลูกป่าปี พ.ศ. 2516 และพื้นที่แปลงส ารวจป่า
ธรรมชาติ ด้วยเหตุผลเดียวกัน 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมกัพบตามแหล่งน้ าโดยทั่วไป โดยเฉพาะแหล่งน้ าทีม่ีน้ าไหลตลอดปี และ
แหล่งน้ าที่พื้นที่ต้นน้ ามกีารใช้สารเคมทีางการเกษตรค่อนข้างน้อย 

ทั้งนี้ สัตว์ป่าทีส่ ารวจพบในพื้นทีส่วนป่าแมม่าย พบว่ามีสัตว์ป่าที่ควรให้ความส าคัญ คือ หมูป่า และ
ไก่ป่า เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่ชาวบ้านนิยมล่าเพื่อน ามาบริโภคกันในครัวเรือนและจ าหน่าย ดังนั้นจงึควรวาง
แนวทางในการช่วยดูแลรักษาสัตว์ดังกล่าวไว้ เช่น ไม่ให้ล่าในช่วงมีลูกอ่อนหรอืวางไข่ และไม่ควรล่าเพือ่การค้า
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากการส ารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าแม่มาย จังหวัดล าปางครั้งนี้ พบว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารวจมีช่วงเวลาที่จ ากัด  อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดด้านระยะเวลาของการเบิกจ่าย
งบประมาณซึ่งปีงบประมาณ 2557 เริ่มต้นในเดือน ตุลาคม 2556 แต่ผู้วิจัยสามารถเริ่มงานได้จริงในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2557 ท าให้มีระยะเวลาของการท างานที่จ ากัด ส่งผลให้ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบรอบทุกฤดูกาล ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง ประกอบกับความผันแปร
ด้านสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ฤดูฝนที่มาค่อนข้างล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เช่น เห็ดชนิด
ต่างๆ หรือ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก บางชนิดที่สามารถพบได้ค่อยข้างชุกชุมในฤดูฝน อย่างไรก็ตามจากการ
สัมภาษณ์การใช้ประโยชน์ของป่าจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากป่าในบริเวณรอบสวนป่าแม่มายและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการส ารวจครั้งนี้ พอจะอนุมานได้ว่าหากมีระยะเวลาที่ครอบคลุมทุกฤดูกาลจะสามารถพบ
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ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรพืชและพันธ์ุไม้ป่า ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
ประกอบด้วย  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  (mammals)  สัตว์จ าพวกนก (birds)  สัตว์เลื้อยคลาน  (reptiles)  และ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibians) แมลง มากกว่าข้อมูลที่รายงานในเล่มนี้ แสดงให้เห็นว่า การปลูก
สร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นการสร้างความสมดุลทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม (ความ
หลากหลายทางชีวภาพ) ทางด้านเศรษฐกิจ (ประโยชน์จากเนื้อไม้ ประโยชน์จากของป่า (Non-Timber 
Forest Product) ) และด้านสังคม (การมีงานท าจากการเก็บหาของป่า ท าให้ลดการอพยพย้ายถ่ิน การมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์เพื่อลูกหลานในอนาคต) 

อย่างไรก็ตามการปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นการลงทุนในระยะยาวที่ต้องใช้
ระยะเวลายาวนานจึงจะได้รับผลตอบแทน  ภาพลักษณ์ของการปลูกสร้างสวนป่าในมุมมองของ
บุคคลภายนอกอาจมองได้ว่าผลที่ได้รับเกิดข้ึนเฉพาะด้านเนื้อไม้เท่านั้น  ดังนั้นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ควร
จะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการปลูกสร้างสวนป่าตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงอายุที่จะตัดฟันมาใช้
ประโยชน์ (ควรมีพื้นที่สวนป่าต้นแบบที่มีการติดตามผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสังคมว่า 
การปลูกสร้างสวนป่านั้นมิได้ให้ผลประโยชน์ในมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามจากผลการวิจัยช้ินนี้
ช้ีให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อสวนป่ามีอายุถึงระยะเวลาหนึ่งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้ตอบ
แทนสังคมครบทุกด้านทั้งใน มิติเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
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รายช่ือผู้ช่วยนักวิจัย 

ผู้ช่วยนักวิจัยการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นทรัพยากรพืชป่า 

นายไพศาล ค ากาศ สาขาวิชาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยืน  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายสุรสิทธ์ิ  จ าปา สาขาวิชาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยั่งยืน  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

นายวิสูตร  แดงบุตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผู้ช่วยนักวิจัยการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 

ดร. นครินทร์ สุวรรณราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดร. จตุรงค์ ค าหล้า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวอมรรัตน์ ใจยะเสน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยนักวิจัยการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นแมลง 

นายศุภสิทธ์ิ ศรีกันหา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสาวรัตนาพร ไชยศรี ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสาวสริิกานต์ สวัสดิส์ลงุ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสาวลักขกิา ปัญญารักษา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นางสาววิธุวดี แสงท้าว ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 


