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ค าน า 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในประเทศไทยนั้นได้รับความสนใจและมีความส าคัญมากใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งต้องค านึงถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนด้วย 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพ่ือ
ประโยชน์แก่การป่าไม้ มีพันธกิจที่ส าคัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ โดย
เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้ 
และบริการ และส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ช้างไทย และเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาแก่ประชาชนและ
ภาคเอกชน 

ดังจะเห็นได้ว่าสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เมื่อมีการปลูกเป็นเวลาหลายปี และเป็นพ้ืนที่กว้าง 
จะมีบทบาทในการเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่ส าคัญ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมท่ีหลงเหลืออยู่ก่อนปลูกสร้างสวนป่า หรือสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนย้ายมาอาศัยในภายหลัง 
ซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจมีความส าคัญมากหากมีการศึกษาต่อไปในอนาคต ดังนั้นการส ารวจเบื้องต้นเพ่ือทราบถึง
ทรัพยากรทางชีวภาพในพ้ืนที่จึงมีความส าคัญมากส าหรับการจัดการพ้ืนที่สวนป่าตามวัตถุประสงค์ 

อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้กับคนในชุมชน และเป็นการพัฒนาต่อยอดอาชีพ อันเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง พ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จะเป็นการสนับสนุนบทบาทดั งกล่าวของสวนป่าของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และยังเป็นการช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
บ้านเกิด รวมทั้งเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง โดยการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนท้องถิ่น 

2. เพ่ือจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าทุ่งเกวียน 
จังหวัดล าปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

การด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกอบด้วยส่วน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การส ารวจสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ประกอบด้วยการส ารวจทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญ คือ ทรัพยากรพืชและพันธุ์ไม้ป่า ทรัพยากรเห็ดราขนาด
ใหญ่ ทรัพยากรสัตว์ป่า แบ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังได้แก่ แมลง เน้นกลุ่มผีเสื้อกลางวัน และหอย ในกลุ่มสัตว์มี
กระดูกสันหลังได้แก่ ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งในการส ารวจจะ
ด าเนินการโดยนักวิจัยที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในทรัพยากรชีวภาพแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง และชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกันในการ
ส ารวจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

2. จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง เป็นการ
จัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยาย ในด้านทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรพืชป่า ทรัพยากรสัตว์ป่า 
รวมทั้งทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะท างานส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่าทุ่งเกวียน 

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
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ข้อมูลพื้นฐานสวนป่าทุ่งเกวียน 

 
ที่ตั้งสวนป่า 

สวนป่าทุ่งเกวียนตั้งอยู่ที่ กม. 26-27 ถนน ล าปาง-เชียงใหม่ หมู่ 6 ต าบลเวียงตาล อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง มีพ้ืนที่สวนป่าทั้งหมด 16,508.93 ไร่ โดยในการศึกษาครั้งนี้บริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดจะครอบคลุม
พ้ืนที่โดยรอบสวนป่าระยะ 2 กิโลเมตร จะท าให้มีพ้ืนที่ศึกษามีเนื้อที่ประมาณ 69,125.87 ไร่ สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 300-400 เมตร โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 แปลง ที่ตั้งพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน ดังตารางที่ 1. 

 
ตารางท่ี 1 ที่ตั้งพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน 
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18๐ 20´ 09´´  
ระหว่างเส้นแวงที่ 99๐ 15´ 13´´  
พิกัด UTM 47  Q ( Map datum Indian 1975) 528021 E 

2029499 N 

 
สภาพภูมิประเทศ 

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับเนินเขาเล็ก ๆ มีที่ราบเฉพาะในบริเวณใกล้ ๆ ล าน้ า ล าน้ าที่ส าคัญๆ ได้แก่ ห้วย
แม่ปูน ห้วยแม่สัน และห้วยแม่ป๋อน มีภูเขาผีปันน้ าซึ่งมียอดดอยที่ส าคัญ คือ ดอยขุนตาล โอบล้อมทางทิศ
ตะวันตก ความลาดชันของพ้ืนที่ประมาณ 20 – 40 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 1 
 
ทรัพยากรกายภาพ 

 
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 

สวนป่าอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพ้ืนที่มีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและในฤดูหนาวอากาศ
ค่อนข้างหนาว 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน โดยใช้ข้อมูลที่ตรวจวัดโดย
สถานีเกษตรล าปาง อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา (2552) ซึ่งเป็นสถานี
ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการมากที่สุด พบว่าจากสภาพที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ และอิทธิพลของลมมรสุม 
ส่งผลให้พ้ืนที่ มีอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี และมีความแตกต่างกันของฤดูกาลอย่างเด่นชัด โดยอากาศจะ
ร้อนจัดในฤดูร้อนและจะหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก โดย
ช่วงที่มีอากาศร้อนจัดที่สุดคือเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด คือ 41.60 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้โดยฝนจะตกชุกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม หลังจากนั้นไปฝนจะตกไม่มากนัก 
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ภาพที่ 1.แผนที่แสดงพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน  
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ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาอากาศหนาวและแห้งมา โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นและจะหนาวจัด
ในช่วงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด คือ 10.50 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554)  

ปริมาณน ้าฝน 
ปริมาณน้ าฝน จากลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางในพ้ืนที่ มีฤดู

แล้งคั่นอยู่เป็นเวลาหลายเดือน และมีฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อเดือน ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 1,105.0 
มิลลิเมตรต่อปี 

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติน้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี ของอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ของสถานีส ารวจ
อุทกวิทยาสวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ล าปางของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นสถานี
ที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ปรากฎดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลสถิตนิ้ าฝนย้อนหลัง 5 ปี ของสถานีส ารวจอุทกวิทยาสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ปี 

เดือน  
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

มกราคม 4.4  18.4    0.0  4.4 18.4 0.0 35.5  5.6  
กุมภาพันธ์ 0.0  2.0   17.2  0.0 2.0 17.2 0.0 1.7 
มีนาคม 13.0  35.0  51.6  13.0 35.0 51.6 57.8 70.4 
เมษายน 72.9  116.6   149.7  72.9 116.6 149.7 4.3 108.7 
พฤษภาคม 254.3  107.3  268.9  254.3 107.3 268.9 67.2  
มิถุนายน 193.7  131.1  235.1 193.7 131.1 235.1 164.3  
กรกฎาคม 190.3  125.4  209.0  190.3 125.4 209.0 221.8  
สิงหาคม 141.7  98.4  266.6  141.7 98.4 266.6 511.4  
กันยายน 257.1  387.0  223.0  257.1 387.0 223.0 243.0  
ตุลาคม 61.4  33.3   69.8  61.4 33.3 69.8 153.4  
พฤศจิกายน 30.9  36.2   0.0   30.9 36.2 0.0 0.0  
ธันวาคม 0.0  25.3  2.3  0.0 25.3 2.3 28.7  

รวม  1219.7 1116.0 1493.2 1219.7 1116.0 1493.2 1487.4   
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ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
 

ธรณีวิทยาสวนป่าทุ่งเกวียน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ตะกอนและหินตะกอน หินแปร หินอัคนี 
โดย 

หินตะกอนและหินแปร ประกอบด้วย 
- ตะกอนเนินตะพัก ชั้นกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินและดินลูกรัง 
- ตะกอนที่ราบน้ าท่วมถึง ดินสะสมตัวตอนน้ าหลาก สีเทา-เทาขาว  ชั้นดินสลับกับชั้นทราย  
- หินกรวดมน หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ตและหินชนวน 
- หินฟิลไลต์ หินฟิลไลต์เนื้อปนถ่านและหินฟิลไลต์เนื้อซิลิกา 
 
หินอัคนี ประกอบด้วย  

          หินไบโอไทต์แกรนิต ทัวมารีนแกรนิต ไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต แกรนโนไดโอไรต์ มัสโคไวต์ทัว
มารีนแกรนิต ไบโอไทต์ทัวมารีนแกรนิต 

 
ความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวในพ้ืนที่จังหวัดล าปางนั้น พบว่า ปรากฎรอยเลื่อนเถินอยู่ทางด้านใต้ของ

จังหวัด โดยตั้งต้นจากด้านตะวันตกของอ าเภอเถิน จังหวัดล าปางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  ขนานกับรอยเลื่อน
แพร่ไปทางด้านเหนือ ของอ าเภอเถินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือขนานกับรอยเลื่อนแพร่ ไปทางด้านเหนือของ
อ าเภอวังชิ้น และอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 90 กิโลเมตร และรอยเลื่อนแม่ทา ตาม
แนวล าน้ าแม่วอง และแนวล าน้ าแม่ทาในเขต จ.เชียงใหม่ และ จ.ล าพูน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 55 กิโลเมตร 
แต่ไม่พบรายงานความเสียหายรุนแรงใดๆในพ้ืนที่สวนป่าและใกล้เคียง ดังภาพที่ 2  

การด าเนินงานของสวนป่าไม่ได้มีการด าเนินการใดๆที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรณีวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

 
ทรัพยากรดิน 
 
 เนื่องจากการปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นการปลูกป่าทดแทนการท าไม้สัมปทาน 
เพ่ือให้สามารถมีการใช้ประโยชน์จากไม้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการด าเนินงานของสวนป่าในระยะเริ่มต้น
นั้นจะมีการด าเนินการเปิดพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูก ซึ่งมีโอกาสท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ ในระยะ
ของการดูแลรักษานั้นพบว่ามีการดายวัชพืช แต่ก็เป็นลักษณะของการใช้แรงงานคน มิได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของดิน ซึ่งปัจจุบันมีไม้ชั้นอายุต่างๆ ครอบคลุมในพ้ืนที่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรดินในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตามการตัดไม้ในแปลงที่ครบก าหนดรอบตัดฟัน โดยอาจมีการตัดฟันไม้ออก
ทั้งหมด จึงอาจท าให้พ้ืนที่มีการเปิดโล่งขาดสิ่งปกคลุมดิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะหากมีการปล่อยพ้ืนที่ไว้เป็นระยะเวลานาน และมีปัจจัยด้านฝนเข้ามาเป็นปัจจัยเร้าใน
พ้ืนที่  

พ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง พ้ืนที่ศึกษามีดินที่จ าแนกได้  10 หน่วยดิน มีเนื้อที่
ประมาณ 69,125.87 ไร่ ประเมินความเหมาะสมดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ สรุปได้ใน ตารางที่ 3 ดังนี้  
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ภาพที่ 2 แผนที่รอยเลื่อนแม่ทาและรอยเลื่อนเถิน (กรมทรัพยากรธรณี, 2552) 
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ตารางท่ี 3 ผลการส ารวจและจ าแนกดินในพ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน 

หน่วยดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน ลักษณะและสมบัติดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
1) ดินชุดโคราช (Kt) 
Fine-loamy, siliceous, 
isohyperthermic Typic 
(Oxyaquic) Kandiustults 

เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมา
ทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน  สภาพ
พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  ความลาดชัน 
2-5%  การระบายน้ าดีปานกลาง  การไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินปานกลาง  การซึมผ่านได้ของน้ า
ปานกลาง 

เป็นดินลึก  ดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดิน
ร่วนปนทราย  สีน้ าตาลเข้มหรือน้ าตาล  ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ส่วนใหญ่มีอนุภาคดิน
เหนียวไม่เกิน 35%  สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปน
เหลือง อาจพบสีเทาปนน้ าตาล สีเทาหรือสีเทาปน
ชมพูในดินล่างลึกลงไป  พบจุดประสีน้ าตาลแก่
หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลึกมากกว่า 100 
เซนติเมตรจากผิวดิน  อาจพบก้อนเหล็กสะสมใน
ดินล่าง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเป็นกรดจัด
มาก (pH 4.5-5.0) ในดินล่าง 

172.81 
 

0.25 

2) ดินชุดหางดง (Hd) 
Fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic 
Endoaqualfs 

เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณตะพักล าน้ าหรือที่
ราบระหว่างเขา  สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ความลาดชัน 0-2%  การระบายน้ าเลว  
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า  การซึมผ่านได้
ของน้ าช้า 

เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  สีเทาถึงสีเทาเข้ม  
มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.5-6.5)  ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทรายแป้ง  สีเทา  มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือ
สีน้ าตาลแก่  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็น
ด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) 

248.85 0.36 

3) ดินชุดแม่ริม (Mr) 
Loamy-skeletal, mixed, 

เกิดจากตะกอนน้ าพา ส่วนใหญ่เป็นพวกกรวด
และหินมนเล็กบริเวณเนินตะกอนรูปพัด หรือ

เป็นดินตื้นหรือตื้นมากถึงชั้นก้อนกรวดและหินมน
เล็กหนาแน่นตั้งแต่ภายใน 50 เซนติเมตรจากผิว

857.16 1.24 
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หน่วยดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน ลักษณะและสมบัติดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
isohyperthermic Typic 
(Kandic) Paleustults 

ตะพักล าน้ า  สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา  ความลาดชัน 3-35%  
การระบายน้ าดี  การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า
ถึงเร็ว  การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 

ดิน  ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน อาจมีกรวดและหินมนเล็กปะปน  สี
น้ าตาลถึงสีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปนเทา  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.5-6.5)  ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดิน
ร่วนเหนียวปนทราย มีกรวดและหินมนเล็กปะปน
อยู่หนาแน่นมาก มากกว่า 35% โดยปริมาตร  ดิน
ล่างในระดับที่ลึก ๆ อาจเป็นดินเหนียว  สีน้ าตาล
ปนเหลืองถึงสีแดงปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

4) ดินชุดพาน (Ph) 
Fine, kaolinitic, 
isohyperthermic Typic 
(Plinthic) Endoaqualfs 

เกิดจากตะกอนน้ าพา บริเวณตะพักล าน้ าและที่
ราบระหว่างเขา  สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ  ความลาดชัน 0-2%  การระบายน้ า
เลว  การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า  การซึมผ่าน
ได้ของน้ าช้า 

เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  สีน้ าตาลปนเทา
ถึงสีเทาปนน้ าตาลอ่อน  มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือ
สีน้ าตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินล่างเป็นดินเหนียว  
สีเทาหรือสีเทาอ่อน  มีจุดประสีน้ าตาลแก่หรือสี
น้ าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลา
แลงอ่อนสีแดง 5-50% โดยปริมาตร  อาจพบก้อน
ลูกรังปะปนอยู่บ้าง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง
ถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.0-8.0) 

5,343.43 7.73 

5) ดินชุดสันป่าตอง (Sp) 
Coarse-loamy, siliceous, 

เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณเนินตะกอนรูปพัด 
และตะพักล าน้ า  สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน

เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินทรายปนดินร่วน  สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปน

2,882.55 4.17 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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หน่วยดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน ลักษณะและสมบัติดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
semiactive, 
isohyperthermic Typic 
(Kandic) Paleustults 

ลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน  ความลาดชัน 2-
20%  การระบายน้ าดีปานกลาง  การไหลบ่าของ
น้ าบนผิวดินช้าถึงปานกลาง  การซึมผ่านได้ของ
น้ าปานกลางถึงเร็ว 

เทาเข้ม  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดินล่างเป็นดินร่วนปน
ทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายในส่วนลึก ๆ  สี
น้ าตาลซีดหรือสีน้ าตาลปนเหลืองอ่อน  ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

6) ดินชุดปากช่อง (Pc) 
Very fine, kaolinitic, 
isohyperthermic Rhodic 
Kandiustox 

เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เศษ
หินเชิงเขาของหินดินดานที่แทรกกับหินปูนใน
สภาพภูมิประเทศแบบคาสต์  สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาด
ชัน 2-8%  การระบายน้ าดี  การไหลบ่าของน้ า
บนผิวดินปานกลาง  การซึมผ่านได้ของน้ าปาน
กลาง 

เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแป้ง  สีน้ าตาลปนแดงเข้ม  ดินล่าง
เป็นดินเหนียว สีน้ าตาลปนแดงเข้ม สีแดง  อาจ
พบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล่าง  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 
6.0-7.0) ในดินบน และเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
จัด (pH 4.5-5.5) ในดินล่าง 

1,119.84 1.62 

7) ดินชุดล าปาง (Lp) 
Fine-silty, mixed, 
semiactive, 
isohyperthermic Typic 
(Aeric)  
Endoaqualfs 

เกิดจากตะกอนน้ าพาบริเวณตะพักล าน้ า
ระดับกลางและท่ีราบระหว่างเขา  สภาพพ้ืนที่
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-
2%  การระบายน้ าเลว  การไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินช้า  การซึมผ่านได้ของน้ าช้า 

เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง 
ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  สีเทาปน
ชมพู สีน้ าตาลปนเทาถึงสีน้ าตาลอ่อน มีจุดประสี
น้ าตาลแก่หรือสีน้ าตาลปนเหลือง  ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5)  ดิน
ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งถึงดินร่วนปน
ดินเหนียว  สีเทาปนชมพูหรือสีเทาอ่อน มีจุดประสี
น้ าตาลแก่ สีน้ าตาลปนเหลือง หรือสีแดงปนเหลือง 
บางแห่งอาจมีศิลาแลงอ่อนและก้อนลูกรังปะปน
อยู่บ้าง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด 

27.65 0.04 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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หน่วยดิน ลักษณะภูมิสัณฐาน ลักษณะและสมบัติดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
(pH 4.5-5.5) 

8) ดินชุดห้างฉัตร (Hc) 
Fine-loamy, kaolinitic, 
isohyperthermic Typic 
Kandiustults 

เกิดจากตะกอนน้ าพา ส่วนใหญ่มาจากพวก
หินแกรนิต และทับถมอยู่บนหินแกรนิต บริเวณ
เนินตะกอนรูปพัด   สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน ความลาดชัน 2-
20%  การระบายน้ าดี  การไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินปานกลางถึงเร็ว  การซึมผ่านได้ของน้ าปาน
กลาง 

เป็นดินลึกมาก  ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดิน
ร่วนเหนียวปนทราย  สีน้ าตาลเข้มหรือสีน้ าตาลปน
แดงเข้ม  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง (pH 
5.5-7.0)  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดิน
เหนียว หรือดินเหนียวปนทราย  สีแดงปนเหลือง
ถึงสีแดง  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรด
จัด (pH 4.5-5.5) 

6.91 0.01 

9) หน่วยผสมของดินตะกอน 
(AC) 
Sand Ustifluvent 

เกิดจากตะกอนทับถมของตะกอนล าน้ า  สภาพ
พ้ืนที่เป็นทีร่าบลุ่มต่ าใกล้แหล่งน้ าธรรมชาติ  การ
ระบายน้ าค่อนข้างดี  การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน
ปานกลาง  การซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง 

เป็นดินลึกท่ีเนื้อดินเป็นชั้นดินสลับของตะกอน
หยาบและละเอียดสลับกัน ระดับธาตุอาหารพืช
ปานกลาง ดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 
5.0-6.0) 

4,036.95 5.84 

10) ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) เป็นพื้นที่ภูเขามีความลาดชันมากกว่า 35%  54,429.71 78.74 
รวม 69,125.87 100 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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กลุ่มชุดดินที่ 35 ชุดดินโคราช (Kt) กลุ่มชุดดินที่ 5 ชุดดนิหางดง (Hd) 

  

กลุ่มชุดดินที่ 48 ชุดดินแม่ริม กลุ่มชุดดินที่ 5 ชุดดนิพาน (Ph) 

  

กลุ่มชุดดินที่ 40 ชุดดินสันป่าตอง (Sp) กลุ่มชุดดินที่ 29 ชุดดินปากช่อง (Pc) 

  

กลุ่มชุดดินที่ 16 ชุดดินล าปาง (Lp) กลุ่มชุดดินที่ 35 ชุดดินห้างฉัตร (Hc) 
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การจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจได้ด าเนินการจ าแนกตามระบบการจ าแนกตาม
คู่มือการจ าแนกความเหมาะสมของที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ (เอกสารวิชาการเล่มที่ 28 กรมพัฒนาที่ดิน, 2523) 
ซึ่งเป็นการน าเอาลักษณะและสมบัติต่างๆ ของดินที่ถือว่าเป็นลักษณะถาวร (Permanent Soil Characteristics) 
เป็นข้อมูลในการจ าแนกลักษณะเหล่านี้ ได้แก่ เนื้อดิน (Soil Texture) ความลึกของดิน (Soil Depth) 
ความสามารถในการซาบซึมน้ าของดิน (Permeability) ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน (Water Holding 
Capacity) โครงสร้างของดิน (Soil structure) ความลาดชันของพ้ืนที่ (Slope) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Nutrient Supplying Power) และการกัดกร่อนของดิน (Erosion) ซึ่งมีผลการประเมินสรุปได้ดังตารางท่ี 3 

ความเหมาะสมหลักของท่ีดินส าหรับปลูกข้าว (Paddy: P)  

ผลการศึกษาชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกข้าว ในพ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน 
จ าแนกได้ 3 ระดับชั้นดังนี้ 

ชั้นความเหมาะสมดีมาก (Very Well Suited: P-I):  ชั้นความเหมาะสมนี้ไม่มีข้อจ ากัด ใด ๆ ในการ
ปลูกข้าว ดินและพ้ืนที่มีความเหมาะสมดี หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่ ดินชุดพาน (Ph) ดินชุดหาง
ดง (Hd) และล าปาง (Lp) มีเนื้อที่ประมาณ 5,619.93 ไร่ หรือร้อยละ 8.13 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชั้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมหรือเหมาะสมเล็กน้อย (Poorly Suited: P-IV) : ชั้นความเหมาะสมนี้มี
ข้อจ ากัดในระดับรุนแรง ซึ่งยากต่อการปรับปรุงแก้ไข อาจด าเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ แต่ต้องใช้การลงทุนสูงและ
ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก จนอาจไม่คุ้มการลงทุน แต่ถ้าเมื่อมีความจ าเป็นต้องน าที่ดินมาใช้ประโยชน์ก็สามารถ
จัดการปรับปรุงแก้ไขได้ หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่ หน่วยผสมของดินตะกอน (AC) ซึ่งดินนี้เป็น
ดินตะกอนน้ าทับถมเชิงซ้อนที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายสลับกับดินเนื้อร่วน ไม่กักเก็บน้ า  และมีธาตุอาหารพืชใน
ปริมาณต่ า มีเนื้อที่ประมาณ 4,036.95 ไร่ หรือร้อยละ 5.84 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชั้นที่ไม่เหมาะสม (Non-Suited: P-V): ชั้นความเหมาะสมนี้มีข้อจ ากัดอย่างรุนแรงมากไม่สามารถ
แก้ไขปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช อีกทั้งยังอาจท าให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมา ถ้าน ามาใช้
ประโยชน์ ข้อจ ากัดได้แก่พ้ืนที่สูง และดินเนื้อหยาบไม่อุ้มน้ า ดินที่จ าแนกไว้ในชั้นนี้ 6 หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความ
เหมาะสมนี้ได้แก่ ดินชุดโคราช (Kt) ดินชุดแม่ริม (Mr) ดินชุดสันป่าตอง (Sp) ดินชุดปากช่อง (Pc) ดินชุดห้างฉัตร 
(Hc) และท่ีลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีเนื้อที่ประมาณ 59,468.99 ไร่ หรือร้อยละ 86.03 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ความเหมาะสมหลักของท่ีดินส าหรับปลูกพืชไร่ (Non-Annual Crop: N)  

ผลการศึกษาชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกพืชไร่ ในพ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน 
จ าแนกได้ 3 ระดับชั้นดังนี้ 

ชั้นความเหมาะสมของที่ดินระดับดี (Well Suited: N-II) ส าหรับปลูกพืชไร่ ได้แก่ ดินและที่ดินที่
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยในด้านเนื้อดินที่เป็นดินร่วนปนทราย มักเกิดการกัดกร่อนหรือชะล้างพังทลายได้ง่าย พบที่ดินที่
มีความเหมาะสมในระดับนี้ในทุกพ้ืนที่โครงการฯ ดินที่พบว่าจัดเป็นดินที่เหมาะสมระดับดีส าหรับปลูกพืชไร่ได้แก่ 
ดินชุดสันป่าตอง (Sp) และ ดินชุดปากช่อง (Pc) มีเนื้อที่ประมาณ 4,002.39ไร่ หรือประมาณร้อยละ 5.79 ของ
พ้ืนที่ศึกษา 
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ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suited: N-III) : ชั้นความเหมาะสมนี้ มีข้อจ ากัด
ระดับปานกลางในการปลูกพืช แต่สามารถแก้ไขได้ โดยวิธีการที่ต้องมีการจัดการที่เหมาะ สมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่
ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในระดับปานกลาง อาจต้องขอค าแนะน าจากนักวิชา การเพ่ือช่วยในการวางแผน  และการ
จัดการพ้ืนที่ เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วสามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้เหมาะสมดี หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสม
นี้ได้แก่ดินชุดโคราช (Kt) ดินชุดหางดง (Hd)  ดินชุดแม่ริม (Mr) ดินชุดพาน (Ph) ดินชุดห้างฉัตร (Hc) หน่วยผสม
ของดินตะกอน (AC)และล าปาง(Lp)  มีเนื้อที่ประมาณ 10,693.77 ไร่หรือประมาณร้อยละ 15.47 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชั้นที่ไม่เหมาะสม (Non-Suited: N-V) : ชั้นความเหมาะสมนี้มีข้อจ ากัดอย่างรุนแรงมากไม่สามารถ
แก้ไขปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช อีกทั้งยังอาจท าให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมา ถ้าน ามาใช้
ประโยชน์ หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่ ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC)  มีเนื้อที่ประมาณ 54,429.71 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 78.74 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ความเหมาะสมหลักของท่ีดินส าหรับปลูกไม้ผล/ ไม้ยืนต้น (Fruit Trees/Trees: F)  

ผลการศึกษาชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ในพ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่ง
เกวียน จ าแนกได้ 3 ระดับชั้น ดังนี้ 

ชั้นความเหมาะสมของที่ดินระดับดี (Well Suited: F-II) ส าหรับปลูกไม้ผล ได้แก่ ดินและที่ดินที่
มีข้อจ ากัดเล็กน้อยในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินที่พบว่าจัดเป็นดินที่เหมาะสมระดับดีส าหรับปลูกพืชไร่
ได้แก่ ดินชุดปากช่อง (Pc) มีเนื้อที่ประมาณ 1,119.84 ไร่หรือประมาณร้อยละ 1.62 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชั้นที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suited: F-III) ชั้นความเหมาะสมนี้ มีข้อจ ากัด
ระดับปานกลางในการปลูกพืช แต่สามารถแก้ไขได้ โดยวิธีการที่ต้องมีการจัดการที่เหมาะ สมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่
ยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในระดับปานกลาง อาจต้องขอค าแนะน าจากนักวิชา การ เพ่ือช่วยในการวางแผน และการ
จัดการพ้ืนที่ เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วสามารถปลูกพืชต่าง ๆ ได้ หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่ดิน
ชุดโคราช (Kt) ดินชุดหางดง (Hd) ดินชุดแม่ริม (Mr) ดินชุดพาน (Ph) ดินชุดห้างฉัตร (Hc) หน่วยผสมของดิน
ตะกอน (AC)และล าปาง(Lp) มีเนื้อที่ประมาณ 10,693.77 ไร่หรือประมาณร้อยละ 15.47 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชั้นที่ไม่เหมาะสม (Non-Suited: F-V) ชั้นความเหมาะสมนี้มีข้อจ ากัดอย่างรุนแรงมากไม่สามารถ
แก้ไขปรับปรุง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช อีกทั้งยังอาจท าให้เกิดปัญหาต่าง  ๆ ตามมา ถ้าน ามาใช้
ประโยชน์ หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่.ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีเนื้อที่ประมาณ 54,429.71 ไร่
หรือประมาณร้อยละ 78.74 ของพ้ืนที่ศึกษา  

ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน  

ผลการศึกษาสามารถจ าแนกชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ศึกษา
บริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน เป็น 3 ชั้นดังนี้ 

ชั้นความเหมาะสมของที่ดินมาก (Very Well Suited: L-I) ส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็น ผล
การศึกษาพบพื้นท่ีที่มีที่ดินที่มีความเหมาะสมระดับดีมากส าหรับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นดินไม่มีข้อจ ากัดใดๆ แต่มี
ความจ า เป็นต้องบ ารุงดินเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ และสามารถดูดซับความชื้นได้เพียงพอส าหรับพืช
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พรรณต่างๆ พบดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่ดินชุดปากช่อง (Pc) มีเนื้อที่ประมาณ 1,119.84 ไร่หรือ
ประมาณร้อยละ 1.62 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชนิดความเหมาะสมปานกลางส าหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวร (Moderately Suited:L-II) : ชั้น
ความเหมาะสมนี้ดิน และที่ดินมีข้อจ ากัดปานกลาง แต่สามารถปรับปรุงและจัดการได้ แต่ถ้าไม่จ าเป็นไม่ควร
น ามาใช้ในการท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวร หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้ แก่ดินชุดโคราช  (Kt) ดินชุด
หางดง (Hd) ดินชุดแม่ริม (Mr) ดินชุดพาน (Ph) ดินชุดห้างฉัตร (Hc) หน่วยผสมของดินตะกอน (AC)และล าปาง
(Lp) มีเนือ้ที่ประมาณ 10,693.77 ไร่หรือประมาณร้อยละ 15.47  ของพ้ืนที่ศึกษา 

ชั้นที่ไม่เหมาะสมส าหรับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Non-Suited: L-III) ชั้นความเหมาะสมนี้ ดินและที่ดินมี
ข้อจ ากัดมากและรุนแรง อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ถ้าน ามา ใช้ท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และไม่
คุ้มกับการลงทุน หน่วยดินที่จัดไว้ในชั้นความเหมาะสมนี้ได้แก่ ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) มีเนื้อที่ประมาณ 
54,429.71 ไร่หรือประมาณร้อยละ 78.74 ของพ้ืนที่ศึกษา 

ตารางท่ี 4 แสดงชั้นความเหมาะสมของดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน 

หน่วยดิน 

ชั้นความเหมาะสมเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื้อที ่

ข้าว 
P 

พืชไร่ 
N 

ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น 

F 

หญ้าเลี้ยง
สัตว์ 
L 

ไร ่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ศึกษาบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 69,125.87 100.00 

1) ดินชุดโคราช (Kt) 
Fine-loamy, siliceous, 
isohyperthermic Typic 
(Oxyaquic) Kandiustults 

P-V t N-III n F- III mn L-II e 172.81 0.25 

2) ดินชุดหางดง (Hd) 
Fine, mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic 
Endoaqualfs 

P-I N-III d F-III d L-II d 248.85 0.36 

3) ดินชุดแม่ริม (Mr) 
Loamy-skeletal, mixed, 
isohyperthermic Typic (Kandic) 
Paleustults 

P-V t N-III gn F- III gm 
 

L- II egn 
 

857.16 1.24 

4) ดินชุดพาน (Ph) 
Fine, kaolinitic, isohyperthermic 
Typic (Plinthic) Endoaqualfs 

P-I N-III d F-III d L-II fd 5,343.43 7.73 

5) ดินชุดสันป่าตอง (Sp) 
Coarse-loamy, siliceous, 

P-V st N-II 
emn 

F-III mn L-II enm 2,882.55 4.17 
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หน่วยดิน 

ชั้นความเหมาะสมเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ เนื้อที ่

ข้าว 
P 

พืชไร่ 
N 

ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น 

F 

หญ้าเลี้ยง
สัตว์ 
L 

ไร ่ ร้อยละ 

semiactive, isohyperthermic 
Typic (Kandic) Paleustults 
6) ดินชุดปากช่อง (Pc) 
Very fine, kaolinitic, 
isohyperthermic Rhodic 
Kandiustox 

P- V t N-II n F-II n 
 

L-I 
 

1,119.84 1.62 

7) ดินชุดล าปาง (Lp) Fine-silty, 
mixed, semiactive, 
isohyperthermic Typic (Aeric)  
Endoaqualfs 

P-I N-III d F-III d L-II fd 27.65 0.04 

8) ดินชุดห้างฉัตร (Hc)Fine-loamy, 
kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandiustults 

P-V t N-III n F- III mn L-II e 6.91 0.01 

9) หน่วยผสมของดินตะกอน (AC) 

Sandy  Ustifluvent 

P-IV 
smt 

N-III 
emn 

F-III smn L-II emn 4,036.95 5.84 

10) ที่ลาดชันเชิงซ้อน (SC) P-V t N-V t F-V t L- III t 54,429.71 78.74 

 

ทรัพยากรน้ า 
 

ลุ่มน้ าวัง มีพ้ืนที่ประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร เป็นแควที่มีขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแม่น้ า
เจ้าพระยา  มีความยาวตามล าน้ าประมาณ 460 กิโลเมตร  เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ าบริเวณ ดอยหลวง บ้าน
ป่าหุ่ง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ลุ่มน้ าตอนบน มีเทือกเขาผีปันน้ าล้อมรอบ สภาพเป็นเนินเขามีพ้ืนที่ราบ
น้อย ตอนกลางของลุ่มน้ าเป็นที่ราบสลับเนินเขาในเขตตัวเมืองจังหวัดล าปาง ส่วนตอนล่างเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบ
และไหลไปบรรจบกับแม่น้ าปิง ตอนท้ายเขื่อนภูมิพล ประมาณ 30 กิโลเมตร ที่บ้านปากวัง  ต าบลตากออก อ าเภอ
บ้านตาก จังหวัดตาก ลุ่มน้ าวังมีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดล าปาง (ยกเว้น อ.งาว และ ต.แม่มอก ต.
เวียงมอก อ.เถิน) และจังหวัดตาก (อ าเภอสามเงา และ อ าเภอบ้านตาก) มีพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรประมาณ ร้อยละ 
17.5 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า มีปริมาณน้ าฝนวัดได้ 1,105.0 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 1,582.24 ล้าน ลบ.ม./ปี 
โดยมีร้อยละ 82.84 เป็นปริมาณน้ าท่าในฤดูฝน และในฤดูแล้ง ร้อยละ 17.16  ลุ่มน้ าแม่น้ าวังตอนกลาง พ้ืนที่



 
 

16 

 

ประมาณ 2,132 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา และอ าเภอแม่ทะ มี
ลุ่มน้ าย่อยที่ส าคัญ คือ น้ าแม่ยาว น้ าแม่ตาล น้ าแม่เก๋ียง  

จากข้อมูลปริมาณน้ าท่าและน้ านองของกรมชลประทาน (2552) พบว่า มีสถานีตรวจวัดอยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่สวนป่า 1 สถานีที่เป็นตัวแทนบ่งบอกลักษณะอุทกวิทยาของพ้ืนที่ในภาพรวม คือ W.20 ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้าน
ท่าล้อ โดยมีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 12.89 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ านองสูงสุด 127.18 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ดังตารางที่ 5 

โครงการพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นพ้ืนที่สวนป่าที่มีล าห้วยต่างๆ ที่ไหลผ่านพ้ืนที่จ านวนไม่มาก และ
ล าห้วยส าคัญประกอบด้วยห้วยแม่สัน ซึ่งเป็นล าน้ าที่ถูกเลือกใช้เป็นตัวแทนล าห้วยที่ไหลผ่านกลางพ้ืนที่แปลงสวน
ป่าทุ่งเกวียนในการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน โดยห้วยแม่สันจะมี
ปริมาณน้อยมากพบมีปริมาณน้ าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ าของสวนป่าและบริเวณล าน้ าที่อยู่ด้านท้ายของอ่างเก็บน้ า 

 
ตารางท่ี 5 ปริมาณน้ าท่า และน้ านองในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงสวนป่าทุ่งเกวียน 

สถานี แม่น้ า สถานที่ตั้งสถานี 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 
(ลบ.ม./วินาที) 

พื้นที่รองรับน้ า 
(ตารางกิโลเมตร) 

ปริมาณน้ านองสูงสุด
เฉลี่ยรายปี 
(ลบ.ม./วินาที) 

W.20 
 

วัง 
 

บ้านท่าล้อ 
อ.เมือง จ.ล าปาง 

12.89 1,740 127.18 

ที่มา : กรมชลประทาน (2552) 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินการของสวนป่าจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุทกวิทยา
น้ าผิวดินและแหล่งน้ าของพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนจากการด าเนินการของสวนป่าที่เป็นไปตามสภาพพ้ืนที่ แต่จาก
สภาพของพ้ืนที่สวนป่า พบว่า เป็นพ้ืนที่สวนป่าที่มีล าห้วยต่างๆที่ไหลผ่านพ้ืนที่จ านวนไม่มากนัก ห้วยแม่สัน ซึ่ง
เป็นล าน้ าที่ถูกเลือกใช้เป็นตัวแทน เป็นล าห้วยที่ไหลผ่านกลางพ้ืนที่แปลงโครงการสวนป่าเศรษฐกิจทุ่งเกวียน โดย
ล าห้วยจะมีปริมาณน้อยมากในช่วงฤดูแล้ง พบมีปริมาณน้ าเฉพาะในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ าของสวนป่าและบริเวณ
ล าน้ าที่อยู่ด้านท้ายของอ่างเก็บน้ า ขณะที่ช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้ ามากขึ้นในล าห้วย ในอ่างเก็บน้ าของสวนป่าและ
บริเวณล าน้ าที่อยู่ด้านท้ายของอ่างเก็บน้ า นอกจากน้ าในล าห้วยจะถูกน ามาใช้เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมของสวนป่า
แล้ว ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนก็มีกิจกรรมอ่ืนๆที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าในพ้ืนที่ เช่น การเกษตร ศูนย์
อนุรักษ์ช้างไทย เป็นต้น ท าให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ปริมาณน้ าหลายภาคส่วนด้วยกัน แม้ว่าในพ้ืนที่สวนป่าจะมีอ่าง
เก็บน้ าที่สามารถจะกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง แต่ก็เป็นการใช้ประโยชน์เฉพาะในพ้ืนที่สวนป่า ขณะที่ใน
บริเวณพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ าและบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ าก็จะพบกับปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ง
จะเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดินและแหล่งน้ าในพ้ืนที่สวนป่าได้ 

คุณภาพน้ าผิวดิน 
การศึกษาคุณภาพน้ าในล าน้ าตัวอย่างได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า คือ ห้วยแม่สัน เพ่ือการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าออกเป็น 3 บริเวณ คือ บริเวณล าน้ าก่อนเข้าพ้ืนที่สวนป่า 
บริเวณตอนกลางของล าน้ าที่ไหลผ่านพ้ืนที่สวนป่า และบริเวณล าน้ าที่ไหลออกจากพ้ืนที่สวนป่า โดยมีการเก็บ
ตัวอย่าง 2 ช่วงเวลา คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด ดังตารางที่ 6 
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ลักษณะของสภาพพื้นที่ศึกษา  
บริเวณล าน้ าก่อนเข้าพื้นที่สวนป่า เป็นแนวพ้ืนที่ตอนบนของแปลงสวนป่าก่อนเข้าพ้ืนที่ 

โครงการสวนป่า แปลง ปี พ.ศ. 2513 อยู่ใกล้สถานีป้องกันไฟป่าล าปาง สองฝั่งของล าน้ ามีสภาพติดถนนในฝั่ง
ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นสถานีป้องกันไฟป่าล าปาง ช่วงฤดูแล้งล าน้ ามีลักษณะของพ้ืนท้องเป็นทรายส่วนใหญ่ ไม่
มีน้ าในล าน้ า ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ ส่วนช่วงฤดูฝนล าน้ ามีลักษณะเป็นน้ าไหลเอ่ือย น้ าค่อนข้างใส 
ปริมาณน้ าน้อย พ้ืนท้องล าน้ ามีสภาพเป็นทรายหยาบและกรวดขนาดเล็ก 

บริเวณตอนกลางของล าน้ าที่ไหลผ่านพื้นที่สวนป่า พ้ืนที่เป็นอ่างเก็บน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ของ
สวนป่า เป็นบริเวณที่อยู่ในสวนป่าแปลง ปี พ.ศ. 2518 และแปลง ปี พ.ศ. 2523 ช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ าในอ่าง
เก็บน้ า ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ น้ าในอ่างเก็บน้ าเป็นแบบน้ านิ่ง สีน้ ามีลักษณะเป็นสีเขียว อ่างเก็บน้ ามี
พ้ืนที่ติดกับสวนป่า โดยด้านขวาติดสวนป่าแปลง ปี พ.ศ. 2523 ด้านซ้ายติดสวนป่าแปลง ปี พ.ศ. 2518 ส่วนช่วง
ฤดูฝนล าน้ ามีลักษณะเป็นน้ าค่อนข้างใสและมีสีน้ าในลักษณะเป็นสีเหลืองปนเขียวเล็กน้อย ปริมาณน้ ามากกว่า
ในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนท้องล าน้ ามีสภาพเป็นกรวดขนาดใหญ่และก้อนหินขนาดต่างๆ  

บริเวณล าน้ าที่ไหลออกจากพื้นที่สวนป่า เป็นบริเวณพ้ืนที่ที่อยู่ท้ายแปลงสวนป่าทุ่งเกวียน ฤดูแล้ง
ล าน้ ามีลักษณะการไหลของน้ าแบบไหลช้า มีปริมาณน้ าน้อย มีสีน้ าค่อนข้างใส พ้ืนท้องน้ าเป็นทราย ส่วนช่วงฤดู
ฝนล าน้ ามีลักษณะเป็นน้ าไหลช้า น้ าค่อนข้างใสและมีสีน้ าในลักษณะเป็นสีเหลืองปนเขียวเล็กน้อย ปริมาณน้ าน้อย 
พ้ืนท้องล าน้ ามีสภาพส่วนใหญ่เป็นพ้ืนทรายและหินกรวดขนาดเล็ก   บริเวณโดยรอบพบมีมูลช้างปรากฏอยู่เป็น
จ านวนหลายแห่ง ล าน้ าช่วงบริเวณนี้เป็นบริเวณส่วนท้ายของสวนป่า โดยฝั่งด้านขวาของล าน้ าป็นแปลง ปี พ.ศ. 
2523 และฝั่งด้านซ้ายเของล าน้ าป็นแปลง ปี พ.ศ.2518 
 

นิเวศวิทยาทางน้ า 
 

จากข้อมูลในการศึกษา พบจ านวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์
หน้าดินในห้วยแม่สัน โครงการสวนป่าทุ่งเกวียน สามารถตรวจพบสิ่งมีชีวิตทั้งกลุ่มแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ และสัตว์หน้าดิน ในล าห้วยทั้งในช่วงฤดูแล้งและช่วงฤดูฝน และมีความแตกต่างในด้านชนิดพันธุ์และปริมาณ
ของสิ่งมีชีวิตตามฤดูกาล ช่วงเวลาและพ้ืนที่ของล าห้วย จากพ้ืนที่โครงการสวนป่ามีลักษณะที่เป็นป่าปลูกมีพันธุ์ไม้
ในพ้ืนที่สวนป่าและล าห้วยส่วนใหญ่ในพ้ืนที่สวนป่าก็เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีกิจกรรมอ่ืนที่เข้าไปรบกวนในพ้ืนที่
สวนป่า ประกอบการด าเนินการของสวนป่ามีมาเป็นระยะเวลานาน และการด าเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนที่
สวนป่าและปล่อยให้ไม้ที่ปลูกในสวนป่าเจริญเติบโตเป็นไปตามธรรมชาติ ประกอบกับการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศทางน้ าได้มีการปรับตัวให้สามารถอยู่ได้ในสภาพปัจจุบัน การด าเนินการของสวนป่าก็จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อนิเวศวิทยาทางน้ าในพ้ืนที่สวนป่า การส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ าอาจเกิดขึ้นได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ของน้ าในล าห้วยที่อยู่ภายนอกพ้ืนที่สวนป่าจากกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ก่อนน้ าไหลเข้าพ้ืนที่สวนป่า ก็
อาจสามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศทางน้ าได้ และในบางพ้ืนที่ของสวนป่าที่มีบางกิจกรรม
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า เช่น พ้ืนที่กิจกรรมต่างๆ ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  ซึ่งคาดว่าจะ
ส่งผลกระทบน้อยหรือในระดับที่ไม่มากต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น กรณีศึกษา สวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน 

จุด
ศึกษา 

ช่วง 
เวลา 

Temp 
(oC) 

pH 
Color    
(Unit 
Color) 

Turbidity 
(NTU) 

Conductivity    
(mhos/cm) 

TSS                  
(mg/l) 

TDS              
(mg/l) 

DO                   
(mg/l) 

BOD                 
(mg/l) 

NH3-N            
(ppm) 

NO3-N            
(mg/l) 

PO4
-3-P            

(mg/l) 

Hardness    
(mg/l as 
CaCO3) 

TCB           
(MPN/1
00 ml) 

ก่อน
พ้ืนที่ 

ฤดู
แล้ง 

- - - - - - - - - - - - - - 

ฤดู
ฝน 

28.0 6.9 4 1 108 0.6 171.0 6.9 3 0.08 < 0.1 < 0.1 127.0 230 

กลาง
พ้ืนที่ 

ฤดู
แล้ง 

31 9.0 5 16 181 20.3 183.4 7.0 8 0.11 0.2 < 0.1 168.0 130 

ฤดู
ฝน 

29.0 8.8 17 9 144 6.0 107.0 7.8 4 0.06 < 0.1 < 0.1 75.0 20 

หลัง
พ้ืนที่ 

ฤดู
แล้ง 

29 7.7 5 5 241 1.6 157.8 7.5 4 0.12 < 0.1 < 0.1 162.0 1,400 

ฤดู
ฝน 

28.0 7.2 34 14 127 20.4 132.6 7.6 4 0.06 < 0.1 < 0.1 88.0 1,400 

WQS 
1 

 
ธรรมชาต ิ ธรรมชาต ิ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ ธรรมชาติ 

WQS 
2 

 
ธรรมชาต ิ 5.0 - 

9.0 
- - - - - 6.0 1.5 0.5 < 5.0 < 0.1 - 5,000 

WQS 
3 

 
ธรรมชาต ิ 5.0 - 

9.0 
- - - - - 4.0 2.0 0.5 < 5.0 < 0.1 - 20,000 
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หมายเหตุ WQS หมายถึง มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน 
WQS 1 หมายถึง เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
WQS 2 หมายถึง เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคและบริโภค การอนุรักษ์สัตว์น้ า การประมง 
การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 
WQS 3 หมายถึง เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
เครื่องหมาย – หมายถึง ไม่ได้ก าหนดคา่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ธ’ หมายถึง อุณหภูมิของน้ าจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 c 
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จากตารางที่ 6 แสดงคุณภาพน้ าผิวดินของห้วยแม่สันเป็นล าน้ าที่ถูกเลือกใช้เป็นตัวแทนของสวนป่า
ทุ่งเกวียน คุณภาพน้ าผิวดินในบริเวณพ้ืนที่ท าการเก็บตัวอย่าง พบว่า จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใน
บริเวณพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน น้ าในล าห้วยมีคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินตามเกณฑ์
ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค การอนุรักษ์สัตว์
น้ าและเกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรทั้งในช่วงฤดู
แล้งและช่วงฤดูฝน มีเพียงค่าความสกปรกของน้ า (BOD) ที่มีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินที่
ก าหนดเล็กน้อย โดยมีค่าความสกปรกอยู่ระหว่าง 3-8 มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของบริ เวณ
ตอนกลางของล าน้ าที่มีค่าสูงสุดในช่วงฤดูแล้งมีค่าเท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าต่ าสุดเท่ากับ 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตรในช่วงฤดูฝน 

ในส่วนของผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในล าห้วยของพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จากผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าผิวดินพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน ช่วงฤดูกาลที่ต่างกันมีผลให้คุณภาพน้ าผิวดินมีคุณภาพแตกต่าง
โดยเฉพาะทางลักษณะกายภาพของน้ า ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะมีค่าสีและความขุ่นของน้ าสูงกว่าฤดูแล้ง  อันเป็น
ลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าผิวดินของแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลในพ้ืนที่
ป่าทั่วไป ในส่วนของคุณภาพน้ าผิวดินที่มีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าที่ก าหนด ในพ้ืนที่สวนป่ามี
เพียงค่าความสกปรกของน้ าเท่านั้นและมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อย และคุณภาพน้ าผิวดินตลอดล า
ห้วยตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพ้ืนที่ถึงช่วงที่ไหลผ่านออกสู่ภายนอกพ้ืนที่สวนป่ามีการแปรผันของคุณภาพน้ าผิวดิน
น้อย และมีคุณภาพน้ าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่สวนป่าและพ้ืนที่รอบ
นอก และการด าเนินการของพ้ืนที่สวนป่า ก็ไม่ท าให้คุณภาพน้ าผิวดินที่ออกจากพ้ืนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์น้ าเพราะคุณภาพน้ าที่ออกจากพ้ืนที่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเกษตรได้ และถือได้ว่าผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ าผิวดินในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนจะมีโอกาสเกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินและ
สิ่งแวดล้อมได้น้อย และปัจจัยทางฤดูกาลเท่านั้นที่มีผลกระทบด้านคุณภาพน้ าผิวดินทางกายภาพในพ้ืนที่สวน
ป่า ในส่วนของผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าของล าห้วยแม่สันที่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่เป็นส่วน
ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย พบมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าบริเวณพ้ืนที่ที่น้ าไหลออกจากพ้ืนที่
สวนป่า ท าให้มีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าที่ก าหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของน้ าในล าห้วยของพ้ืนที่รอบนอกสวนป่า 

 
ทรัพยากรป่าไม้ 
 

โดยชนิดสังคมพืชที่อยู่รายล้อมพ้ืนที่สวนป่า ส่วนใหญ่เป็นประเภทกลุ่มป่าผลัดใบ (Deciduous 
Forests) ที่ส าคัญ 2 ประเภทคือ ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) และป่าเต็งรัง (Deciduous 
Dipterocarp Forest) เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 

ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ นับว่าเป็นชนิดป่าที่ขึ้นปกคลุมใกล้เคียงกับพ้ืนที่สวนป่า ดังนั้นการ
ทดแทนตามธรรมชาติภายในพ้ืนที่สวนป่าจึงมักพบพรรณไม้เด่นในป่าชนิดนี้มาก ส าหรับการกระจายของป่า
ชนิดนี้ในพ้ืนที่พบกระจายอยู่ทั่วไปในระดับความสูงตั้งแต่ 250 – 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักเป็นองค์ประกอบเด่น ไฟป่ามักเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้งและ
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เกิดข้ึนเป็นประจ าทุก ๆ ปี นับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่คอยควบคุมโครงสร้างและระบบนิเวศของป่าชนิดนี้ การ
จ าแนกสังคมพืชนี้ในขั้นต้นคือ ใช้ลักษณะของการผลัดใบทิ้งของพรรณไม้ในช่วงฤดูแล้งและมีช่วงระยะเวลาที่
ต้นไม้ไม่มีใบยาวนานประมาณ 3-4 เดือน โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมไปจนถึงเมษายน เรือนยอดป่า
คงเหลือแต่กิ่งก้านคล้ายไม้ตายแห้งหมดทั้งป่า และจัดเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีต่อการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง 
ลักษณะในขั้นถัดไปที่ใช้จ าแนกสังคมพืชนี้จากสังคมพืชผลัดใบอ่ืน ๆ คือ พันธุ์ไม้ดัชนีของสังคมและโครงสร้าง
ทางด้านตั้งเป็นหลัก ไม้ดัชนีในชั้นเรือนยอด ได้แก่ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa) ตะคร้ า (Garuga 
pinnata) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) ตะแบกแดง 
(Lagerstronia calyculata) เสลา (L. tomentosa) ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenolusa) รกฟ้า 
(Terminalia alata) ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata var. lanceolata) และขานาง (Homalium 
tomentosum) เป็นต้น ความสูงเรือนยอดของไม้ชั้นบนสุดอยู่ระหว่าง 25–30 เมตร ส าหรับป่าผสมผลัดใน
พ้ืนที่ พบว่าได้ผ่านการบุกรุกท าลายมาแล้วอย่างหนัก จากการท าสัมปทานไม้ ดังนั้นพรรณพืชดัชนีที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่นไม้แดง ประดู่ ตะเคียนหนู มะค่าโมง ฯลฯ จึงถูกตัดฟันลงไปเป็นจ านวนมาก ที่
เหลืออยู่ในปัจจุบันก็จัดเป็นไม้ขนาดวัยรุ่น (Sapling) หรือมีไม่มากนักที่เป็นแม่ไม้ยืนต้นอยู่ในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
ส่วนพันธุ์ไม้เด่นในระดับเรือนยอดชั้นรองได้แก่ กาสามปีก (Vitex peduncularis) ผ่าเสี้ยน (V.canescens ) 
มะเกลือป่า ( Diospyros mollis) มะกอกป่า (Spondias pinnata) เป็นต้น ในเรือนยอดชั้นไม้พุ่มและชั้นพ้ืน
ป่า ที่ส ารวจพบได้แก่ เปล้าหลวง (Croton oblongifolius) เล็บเหยี่ยว (Zizyphus oenoplia)  หนามคนทา 
(Harrisonia  perforate) และเอ้ืองหมายนา (Costus speciosus) เป็นต้น กลุ่มพันธุ์ไม้ในระดับเรือนยอดชั้น
รองที่ส าคัญของป่าผสมผลัดใบ คือ ไผ่ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ไผ่ป่า (Bambusa arundinacea) ไผ่รวก 
(Thyrsostachys siamensis) และไผ่ซางนวล (Dendrocalamus strictus) เป็นต้น 

ป่าเต็งรัง (Deciduous Dipterocarp Forest)  

ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชหนึ่งในกลุ่มป่าของป่าผลัดใบ (Deciduous forests) ลักษณะส าคัญอันดับแรก
ของการจ าแนกคือ การผลัดใบของพรรณไม้ส่วนใหญ่ในทุกระดับชั้นเรือนยอด และไม้ดัชนีในสังคมป่าเต็งรังที่
ส าคัญประกอบด้วยไม้ในวงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) ที่มีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้งได้แก่ เต็ง (Shorea 
obtuse) รัง (S. siamensis) ยางเหียง (D. obtusifolius) พลวง (D. tuberculatus) และยางกราด (D. 
intricatus)  ปกติไม้เหล่านี้ต้องเป็นไม้เด่นในชั้นเรือนยอดและต้องพบปรากฏอยู่อย่างน้อยสองชนิดขึ้นไป  
ลักษณะโครงสร้างของสังคมและปัจจัยแวดล้อมอาจมีส่วนช่วยในการตัดสินใจด้วยเช่นกัน  ป่าเต็งรังโดยทั่วไป
มักไม่มีไม้ไผ่ผสมอยู่ยกเว้นบริเวณรอยต่อระหว่างป่าชนิดนี้กับป่าผสมผลัดใบอาจพบเห็นได้บ้าง ปกติป่าเต็งรัง
มักมีเรือนยอดค่อนข้างห่างหรือเป็นลักษณะเรือนยอดเปิด (Open canopy) พบการกระจายของสังคมพืชชนิด
นี้อยู่ในระดับความสูง 100-800 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยเฉพาะบริเวณบริเวณทุ่งยายหอม และ
ใกล้เขื่อนทุ่งนา พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ก่อแพะ (Quercus kerrii) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) 
ยอป่า (Morinda coreia) ติ้วขน (Cratoxylum formosum) กระพ้ีจั่น (Millettia brandisiana) สมอไทย 
(Terminalia chebula) มะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania latifolia) กระท่อมหมู (Mitragyna brunonis) 
กระโดน (Careya sphaerica) ตับเต่าต้น (Diospyros ehretioides) และเหมือดโลด (Aporusa villosa) 
เป็นต้น ไฟป่ามักเกิดขึ้นเป็นประจ าจนนักนิเวศวิทยาหลายท่านเชื่อว่าสังคมป่าชนิดนี้เป็นสังคมถาวรที่มีไฟป่า
เป็นตัวก าหนด (Pyric climax community) เช่นเดียวกับสังคมป่าผสมผลัดใบ ไฟป่าจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การจัดโครงสร้าง การคงชนิดพันธุ์ในสังคมและการสืบพันธุ์ของไม้ในพ้ืนที่ ไม้พ้ืนล่างของป่าเต็งรังประกอบด้วย
พรรณพืชที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาเหมาะสมกับการด ารงชีพในที่แห้งแล้ง และมีไฟป่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง 
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ตลอดจนมีการปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลที่มีการแบ่งแยกค่อนข้างเด่นชัดระหว่างช่วงการเจริญเติบโตและช่วงพัก 
พืชส่วนใหญ่ในชั้นนี้สืบพันธุ์ด้วยหัว เมล็ด หน่อใต้ดินหรือการแตกหน่อจากราก ส่วนที่เป็นล าต้นมักตายหมดไป
และกลายเป็นเชื้อเพลิงแก่ไฟป่า การตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นไปอย่างรวดเร็ว คือสามารถ
ก่อกิจกรรมเพ่ือให้ครบวงจรของชีวิตได้ภายในช่วงเวลาอันสั้น พืชส าคัญในชั้นนี้ได้แก่ มหาก่าน (Linostoma 
persimilis) ปอเต่าไห้ (Helicteres hirsuta)  ส้มกั้ง (Pygmaeopremna herbacea) ส้านดิน (Dillenia 
hookeri) เปราะป่า (Kaempferia marginata) เป็นต้น ขึ้นผสมกับพืชล้มลุกและหญ้าอีกหลายชนิด  ความ
หนาแน่นของพืชชั้นล่างแปรผันตามปริมาณแสงที่ลอดผ่านเรือนยอดชั้นบน ๆ ลงมา ส่วนที่เรือนยอดชั้นบน 
ค่อนข้างหนาแน่นและต่อเนื่องกว้างขวาง ความหนาแน่นของพืชคลุมผิวดินมักมีน้อย แต่ในส่วนที่ป่ามีเรือน
ยอดค่อนข้างเปิดพืชคลุมดินมักแน่นทึบ 

นอกเหนือจากสวนป่าสักแล้ว บริเวณรอบๆ พื้นที่ของสวนป่ายังพบป่าธรรมชาติขึ้นปกคลุมอยู่โดยรอบ
พ้ืนที่สวนป่า ซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่ป่าธรรมชาติเหล่านี้อยู่ภายในพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้ งในส่วนอุทยานแห่งชาติ และเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พบชนิดป่าที่ส าคัญคือ ป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

สวนป่าสัก (Teak plantation) 

ภายหลังปลูกสักเมื่อปี พ.ศ. 2511 และมีการจัดการโดยการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิม (Native Species) 
ไว้ในพ้ืนที่สวนป่า และปล่อยให้มีการสืบต่อพันธุ์ (Regeneration) ตามธรรมชาติเป็นระยะเวลาประมาณ 45 ปี 
พบว่า ความหลากหลายของพันธุ์พืชในสวนป่าสักมีเพ่ิมมากขึ้น ชนิดพรรณไม้เหล่านี้ล้วนเป็นพรรณไม้ส าคัญที่
มักพบขึ้นได้ดีในป่าผสมผลัดใบและป่าดิบชื้น ส่วนชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมชนิดอื่น ๆ  

การสืบต่อพันธุ์ (Forest Regeneration) ภายในสวนป่าทุ่งเกวียนพบว่า มีไม้ชนิดไม้วัยรุ่นจากป่าผสม
ผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) เดิมของพ้ืนที่ รุกเข้ามาตั้งตัวมากถึง 30 ชนิดและมีการสืบต่อพันธุ์ที่ดี 
กล่าวคือ พันธุ์ไม้ดั้งเดิมหลายชนิดประสบความส าเร็จในการตั้งตัวจนเติบโตเป็นไม้ใหญ่ในระดับเรือนยอดชั้นรอง
ได้ เช่น แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima ประดู่ (Pterocarpus 
macrocarpus) ขะเจ๊าะ (Millettia leucantha) โมกมัน (Wrightia arborea.) ตะเคียนหนู (Anogeissus 
acuminata. var. lanceolata) สัก(Tectona grandis.) แสลงใจ (Strychnos nux-vomica.) เสี้ยวฟ่อม
(Bauhinia viridescens var. viridescens) และ คูน (Cassia fistula) เป็นต้น 

 

 ทรัพยากรป่าไม้นั้นมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งมีชีวิตในทุกกลุ่ม และเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่
สามารถเกิดข้ึนใหม่ได้ (Renewable natural resources) แต่ทรัพยากรป่าไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการบ ารุง
ดูแลรักษาที่ใช้ระยะเวลาที่นานกว่าพืชเกษตรกรรมอ่ืน การท าไม้ในประเทศไทยได้มีการท ามาตั้งแต่ในอดีต 
และต่อมาได้มีการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักขึ้นมาทดแทน เพ่ือเป็นแหล่งผลิตไม้ไว้ในการท าไม้ เนื่องจากป่าไม้ใน
ธรรมชาติมปีริมาณลดน้อยลง 

 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้เป็นการตรวจสอบว่าหลังจากการปลูกสร้างสวนป่าเป็น
ระยะเวลามากกว่า 30 ปี พ้ืนที่สวนป่าผ่านการจัดการโดยใช้ระบบวนวัฒน์จัดการเพ่ือผลิตไม้ ใช้เทคนิคของ
การตัดฟันเพื่อการสืบต่อพันธุ์ตามระบบวนวัฒน์ต่างๆ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ระบบวนวัฒน์ การตัดไม้เมื่อโต
ปานกลางและปฏิบัติการทางวนวัฒนวิทยา อ่ืนๆ เพ่ือผลผลิตไม้ และใช้ประโยชน์พ้ืนที่อย่างยั่งยืนเพ่ือ
ตรวจสอบการเข้ามาของไม้ดั้งเดิม 



 
 

23 

 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 

ทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถทดแทนได้ (Renrwable 
natural resources) เป็นทรัพยากรส าคัญต่อระบบนิเวศและมนุษย์ โดยทางตรงและทางอ้อม การมีสัตว์ป่าที่มี
ความหลากชนิดย่อมเป็นผลดีต่อมนุษย์ต่อการใช้ประโยชน์โดยตรงเป็นแหล่งอาหาร เช่น หมูป่า กระรอก 
ตะกวด อ่ึงอ่างบ้าน อ่ึงปากขวด กบนา งูสิงบ้าน งูเหลือม มดแดง แมลงมัน หอยขม เป็นต้นซึ่งชาวบ้าน
โดยรอบสวนป่าได้เข้ามาหาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนตามฤดูการ ประโยชน์โดยอ้อมเพ่ือความเพริดเพลิน จับมา
เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น นกชนิดต่างๆ 

 การปลูกสร้างสวนป่า (Forest plantation) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่วนใหญ่เป็น
การปลูกต้นไม้ใหญ่แบบเชิงเดี่ยวหรือชนิดเดียว (Mono species) ในบริเวณพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนที่ป่าไม้
ที่จัดเป็นประเภทป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจ (Economics forest) โดยปลูกไม้สักเป็นส่วนใหญ่ หลังจากมีการปลูก
สร้างสวนป่าท าให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งหาอาหาร หลบภัย ตลอดจนสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า มีสัตว์ป่า
หลายชนิดปรับตัวให้อาศัยในพ้ืนที่สวนป่าได้อย่างดี มีการสืบพันธุ์สร้างประชากรให้เพ่ิมขึ้นได้ การส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการสัตว์ป่าในพ้ืนที่สวนป่าในอนาคตเพ่ือจะ
ได้มทีรัพยากรสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ชาวบ้านรอบสวนป่าได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ส าหรับทรัพยากรสัตว์ป่าภายในสวนป่าทุ่งเกวียนยังไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการ มีเพียงข้อมูลจาก
การสอบถาม จึงให้ความส าคัญในการส ารวจเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ 
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คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ลักษณะการใช้ที่ดินพ้ืนที่สวนป่าและพ้ืนที่โดยรอบในระยะ 2 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
เบญจพรรณมากที่สุด รองลงมา คือสวนป่าปลูกและพ้ืนที่เกษตรกรรมตามล าดับ โดยพบผลกระทบด้านภูมิ
ทัศน์ (Landscape Impact) คือ มีลักษณะของพ้ืนที่เกษตรและป่าเสื่อมโทรมกระจายอยู่ทางด้านใต้ของพ้ืนที่
สวนป่า  

ในส่วนของพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่เกษตรเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีศักยภาพด้านการเกษตร และไม่ถูกควบคุมดูแล ส่วนชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีการตั้ ง ถิ่น
ฐานในลักษณะของหมู่บ้านสวนป่า ซึ่งมีต าแหน่ง และขอบเขตชัดเจน ไม่มีแนวโน้มของการบุกรุกพ้ืนที่  

ผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านอ่ืนๆนั้น พบว่ามีพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีอยู่ใกล้เคียง คือ อุทยานแห่งชาติ
ดอยขุนตาล และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ซึ่งมีอาณาเขตคาบเกี่ยวกับบริเวณพ้ืนที่ศึกษา แม้ว่าการ
ด าเนินงานของสวนป่ามีขอบเขตของพ้ืนที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติด้ วยหลักการอนุรักษ์ แต่ลักษณะการ
ด าเนินงานของสวนป่าปลูกจะต้องช่วงของการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ี อาจจะเป็นการรบกวนการด ารงชีพของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีความเกี่ยวเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในระดับที่รุนแรงจน
ก่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมทางด้านนิเวศวิทยา  

 

  
น้ าและการใช้น้ า การคมนาคม และการพัฒนาแหล่งแร่  

จากการศึกษาปริมาณน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของชุมชนรอบสวนป่าทุ่งเกวียน พบว่าสวนป่า
และชุมชนใช้น้ าบาดาลในการอุปโภคและซื้อน้ าจากร้านค้าในการบริโภค  ส าหรับปริมาณน้ าใช้มีเพียงพอต่อ
ความต้องการของชุมชน  ในเรื่องของคุณภาพน้ า เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ก าจัดน้ าเสียโดยการปล่อยทิ้งไป
ตามธรรมชาติ น้ าเสียเหล่านี้เมื่อระบายหรือซึมลงสู่พ้ืนดินด้านล่างไม่ทันเวลาจะขังตัวเป็นบ่อน้ าเสียขนาดเล็ก 
ซึ่งจะเป็นแหล่งสะสมความสกปรกและเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับสมาชิกในชุมชนและ
สร้างมลพิษท้ังทางด้านกลิ่นและทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และยังมีประชาชนบางส่วนระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ การกระท าดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานของสวนป่า ในทางกลับกันต้นไม้
จะเป็นตัวที่คอยดูดซับน้ าและชะลอการไหลของน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ดังนั้นการด าเนินงานของสวนป่า
จึงไม่มีผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพน้ าของชุมชน  

ในส่วนของผลกระทบด้านการติดต่อสื่อสารและการคมนาคม จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนอย่างทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับระบบการ
คมนาคมภายในชุมชน และระหว่างชุมชนกับสังคมภายนอก สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้น การ
ด าเนินงานของสวนป่าจึงไม่มีผลกระทบในด้านนี้  

ส าหรับผลกระทบต่อการพัฒนาแหล่งแร่ก็ยังไม่พบว่ามีผลกระทบใดๆ เนื่องจากแร่ดีบุกมีการ
ส ารวจพบนั้นยังมีปริมาณน้อยมาก และยังไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาเชิงธุรกิจ 
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของการด าเนินงานของสวนป่าทุ่งเกวียน จากการศึกษาพ้ืนที่

ในรัศมี 2 กิโลเมตรจากสวนป่า ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 หมู่บ้าน 943 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 2,957 คน เป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการด าเนินงานของสวนป่า ส าหรับตัวชี้วัดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจที่ส าคัญคือรายได้สุทธิต่อครัวเรือนเปรียบเทียบกับหนี้สิน ซึ่งพบว่าประชากรมีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนเท่ากับ 15,304 บาทต่อปี แต่มีหนี้สินอยู่ถึง 17,740 บาทต่อครัวเรือน ดังนั้น การด าเนินงานของสวน
ป่าจะมีผลต่อการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนแต่ก็เป็นเพียงการสร้างรายได้เสริมเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจาก
รายได้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านในชุมชน ได้มาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท าสวนผลไม้ 
และการท านา ส่วนผลกระทบของการด าเนินงานของสวนป่าทางด้านสังคม พบว่า ชาวบ้านนิยมเป็นสมาชิก
กลุ่มแม่บ้าน/สตรีอาสากลุ่มลูกค้า ธกส. และกลุ่มฌาปนกิจ ซึ่งมีการรวมกลุ่มทางสังคมน้อยมาก ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน ส าหรับผลกระทบที่มีต่อทัศนคติของประชาชน จากการศึกษาพบว่า 
การด าเนินงานของสวนป่ายังมีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนที่ยังไม่เชื่อว่าสวนป่ามีเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อการดูแลรักษาป่า ทั้งนี้เพราะสวนป่ามีกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชนน้อยเกินไป ซึ่งในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหา
ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยภาพรวมแล้วประชาชนมีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของสวนป่า 

 การสาธารณสุขและโภชนาการ 
ผลกระทบของการด าเนินงานสวนป่าในด้านสาธารณสุขและโภชนาการ จากการศึกษาพบว่า 

ประชากรรอบพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากพอสมควร  เช่น โรคความดัน
โลหิต โรคไขข้อและกระดูก โรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจ ซึ่งแต่ละโรคมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายใน
ครอบครัวและชุมชน ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการด าเนินงานด้านป่าไม้ ดังนั้น การด าเนินงานของสวนป่าจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขแต่อย่างใด 

การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ 
ผลกระทบของการด าเนินงานของสวนป่าต่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ จาก

การศึกษา พบว่า การด าเนินงานของสวนป่าอาจจะมีผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักกันดี 
ได้แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ (ศูนย์อนุรักษช์้างไทย) ในกรณีที่เป็นภาพลักษณ์ระหว่างอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย
ของช้างกับการท าไม้ หรือ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับการท าไม้ เช่น การเปิดพ้ืนที่หน้าดินจากการตัด
ไม้  เสียงเลื่อยยนต์ที่เกิดจากการท าไม้ การเลือกพ้ืนที่สร้างหมอนไม้ใกล้กับพ้ืนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้
เนื่องจากในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาชมการแสดงของช้างและควาญ
ช้าง และเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นจ านวนมาก 
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กิจกรรมของสวนป่าทุ่งเกวียน 
 

สวนป่าทุ่งเกวียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   
 
การปลูกสร้างสวนป่าและงานบ ารุงรักษาสวนป่า  

ด าเนินการตามหลักวิชาด้านการจัดการป่าไม้ และวนวัฒนวิทยาโดยได้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นโดยท าการปลูกสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้ที่ผสมผสานการพัฒนาชนบทการเกษตร
และระบบการปลูกสร้างสวนป่าที่ใช้ได้ผลในการป่าไม้พม่าที่เรียกว่า Taungya System หรือ การปลูกป่าโดย
อาศัยชาวไร่ ส าหรับหมู่บ้านป่าไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นลักษณะวิธีการดัดแปลงให้กับสังคมไทย
มากขึ้นโดยเรียกว่าเป็น Modified System ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดหมู่บ้านป่าไม้ไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1.1 เพ่ือยับยั้งหรือชะลอการถางป่าท าไร่เลื่อนลอยอันเป็นภัยอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของป่าไม้เมืองไทย 
 1.2 เพ่ือเป็นแหล่งระดมแรงงาน (Source of Labors) ส าหรับใช้ในการปลูกสร้างสวนป่า 
 1.3 เพื่อเป็นการพัฒนาชนบท ยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้นให้มีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง ให้มี
การศึกษา และการรักษาพยาบาลตามควรแก่อัตภาพ 
 1.4 เป็นการชะลอการเคลื่อนย้ายของประชากรชนบทเข้าสู่ชุมชนโดยการสร้างชุมชนขึ้นใหม่ในชนบทและ
หางานให้ท าโดยการปลูกสร้างสวนป่าทุ่งเกวียนในปัจจุบันจะจ้างแรงงานจาก 2 แหล่ง คือ 

 หมู่บ้านป่าไม้ 
 ราษฎรใกล้เคียงสวนป่า 

ทั้ งนี้ เป็นไปตามหลักการปลูกสร้ างสวนป่าเศรษฐกิจอย่ างยั่ งยืนของ อ.อ.ป. เพ่ือมุ่ งเน้นให้  
สวนป่ามีความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานปลูกสร้างสวนป่าของสวนป่าทุ่งเกวียนมีการแบ่งแปลงปลูกและการดูแลรักษา ดัง
ตารางท่ี 2 โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆโดยสรุปดังนี้ 
 
การเตรียมพื้นที่ปลูก 
 

 ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการดังนี้ 
การถางวัชพืช ในพ้ืนที่ที่จะปลูก แบบทั่วทั้งพ้ืนที่ แต่มีการอนุรักษ์ไม้อนุรักษ์ต่างๆ (Eternity  
Trees) ที่เป็นไม้สัก และไม้กระยาเลยต่างๆ ไว้ในพ้ืนที่หน่วยจัดการ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ไม้ที่ใกล้
จะสูญพันธุ์ (Endangered  Tree) ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable Tree) ไม้หายาก 
(Rare Tree) และไม้ที่ถูกคุกคาม (Threaten  Tree) ไม้ผล (Fruit Tree) ไม้ขนาดใหญ่ (Very 
Big Tree) และไม้อายุมาก(Very Old Tree) ไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์ป่า 
การเก็บริบรวมกอง  จะเก็บริบรวมกองแยกย่อยเป็นกองเล็กๆ ไว้ระหว่างแถวของตอไม้สักเดิม  
เพ่ือง่ายสะดวกต่อการก าจัดท าลายวัชพืช และการปักหลักหมายปลูก ตามล าดับ 

 
การปลูก 
 การเตรียมหลุมและการขุดหลุมปลูก ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

-ขุดหลุมดินให้มีขนาด 30 X 30 X 30 ซม.   
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- การขุดหลุมให้ยึดด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก (ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ลาดชัน ไม่ควรขุดหลุมทิ้ง
เอาไว้) 
- รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก (ปุ๋ยรองก้นหลุม ต้องหมักนานกว่า 2 เดือน เพ่ือให้แห้ง และ
ป้องกันปลวกเข้าท าลาย) 
- ขนาดกล้าไม้ที่น าไปปลูก จะต้องมีความสูง  ระหว่าง 20-30 ซม. (ลักษณะล าต้นสมบูรณ์
แข็งแรง  ควรตัดใบประมาณ ½ ใบ ) 
- การกรีดถุง ให้กรีดขึ้นประมาณ 1/3 ของถุง จ านวน 2 รอย ห่าง ประมาณ 2 นิ้ว 
- การฉีกถุงระวังอย่าให้ดินแตก (กรณีดินแตกไม่ควรน าไปปลูก ) รากจะสูญเสียความชื้น 
- การปลูกควรใช้อัตราส่วนของ คนงานปลูก จ านวน  3  คน ต่อ คนงานขนกล้าไม้  1  คน

(ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพภูมิประเทศ)  
 

การบ ารุง ดูแลรักษา 
 
 การดายวัชพืช ด าเนินการ 3 ครั้ง  ดังนี้  
ดายวัชพืชครั้งที่ 1 ( ดายวงกลม ) เพ่ือง่ายต่อการใส่ปุ๋ย ลดการรบกวนของวัชพืช พร้อมพรวนดินรอบล าต้นใน
รัศมี 50 ซม. 

- ดายวัชพืชครั้งที่ 2 ( ดายทั่วพ้ืนที่ ) เพ่ือเปิดแสง ลดการรบกวนจากวัชพืช  
- ดายวัชพืชครั้งที่ 3 (ดายกองกลาง) เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง และป้องกันไฟ  

ข้อแนะน า : ในกรณีที่ขาดแคลนแรงงาน ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าแทน ในพ้ืนที่ที่มีวัชพืชหนาแน่น รุนแรง 
อาจพิจารณาดายวัชพืชมากกว่า 3 ครั้ง และควรจัดล าดับความส าคัญ การดายวัชพืช ในพ้ืนที่ที่มี วัชพืชรุนแรง
มากที่สุดก่อน 
 การใส่ปุ๋ย ด าเนินการดังนี้ 

- ให้ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน 
- ครั้งที่ 1 ใส่พร้อมการปลูก โรยรอบๆต้น  

   ข้อแนะน า : ควร ใส่ปุ๋ยช่วงที่มีฝนตกชุก หรือมีฝนตกชุกก่อนการใส่ปุ๋ย 
- ครั้งที่ 2 ใส่พร้อมกับการดายวงกลม 
- ครั้งที่ 3 ใส่ห่างจากครั้งที่ 2 ประมาณ 15 วัน - 1 เดือน 

การเก็บเกี่ยวเมื่อครบรอบตัดฟัน (Final Harvesting) 
(1) ด าเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ.2535 
-      การจัดท าแผนระยะยาว 
-      ตรวจสอบแผนงานประจ าปี 
-      วางแผนงาน 
-      ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่ก่อนการท าไม้ (Site Inspection) 
-     ส ารวจปรับปรุงเส้นทางชักลากขนส่งไม้ 
-     ส ารวจคัดเลือกไม้ที่จะท าออก 
-     ประชาสัมพันธ์เสนอแผนงาน ชี้แจงแผนงานต่อชุมชน / หน่วยงานท้องที่ 
-     แจ้งขอตัดตามมาตรา พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 
-     การก าหนดอัตราค่าจ้างท าไม้ 
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-    ขออนุมัติจ้างท าไม้ 
-    โค่นล้มไม้ที่ท าการส ารวจคัดเลือก 
-    ชักลาก ถอนตอ ไม้ท่อนไว้ริมทางตรวจการ 
-    ตีตราประจ าสวนประทับที่หัวไม้ เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ 
-    ลากขนไม้รวมหมอนไม้ถาวร 
-    หมายตัดทอนไม้ 
-    ตรวจวัด หมายตัดทอน ประทับตราสวนป่า 
-    ชักลากเรียงหมอน/จัดกองเตรียมจ าหน่าย 
-    จัดท าบัญชีไม้พร้อมตรวจสอบ/ตรวจทาน/แก้ไข 
-    รายงานสตอก 
-    จ าหน่ายไม้ 
-    ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่หลังการท าไม้ (Site Inspection)   
-    วิเคราะห์ สรุปผล  ปรับปรุงแผนงาน 
-  

 
ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการด าเนินการปลูกสร้างสวนป่า 

กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 

สวนป่าปลูกใหม่ขยาย/ ปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 อายุ 1 ปี 
 

 

 
 ถางป่า 

 
มกราคม – กุมภาพันธ์ 

ยามป้องกันไฟ มกราคม – เมษายน 

เตรียมหลัก-ปักหลักหมายปลูก กุมภาพันธ์ 

เก็บริบ มีนาคม – เมษายน 

เตรียมกล้า-เหง้า มีนาคม – พฤษภาคม 
เ ปลูก เมษายน – พฤษภาคม 

ปลูกซ่อม มิถุนายน – กรกฎาคม 

ดายวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่) มิถุนายน – กรกฎาคม 

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 กรกฎาคม 

ดายวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางทั่วพื้นที่) กรกฎาคม – สิงหาคม 

ดายวัชพืชครั้งที่ 3 (ถางทั่วพื้นที่) กันยายน – ตุลาคม 

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สิงหาคม 

ดายวัชพืชครั้งที่ 4 (ถางป้องกันไฟ) ตุลาคม – พฤศจิกายน 

รังวัดพ้ืนที่ปลูก ตุลาคม – ธันวาคม 
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กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 

นับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ตุลาคม – ธันวาคม 

งานบ ารุงดูแลรักษาสวนป่าอายุ 2-3 ปี  

แต่งหน่อ-เกลาตอ เมษายน 

ดายวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่) มิถุนายน - กรกฎาคม 

ใส่ปุ๋ย กรกฎาคม 

ดายวัชพืชครั้งที่ 2 (ถางทั่วพื้นที่) สิงหาคม - กันยายน 

ดายวัชพืชครั้งที่ 3 (ถางป้องกันไฟ) ตุลาคม - พฤศจิกายน 

ป้องกันไฟ ธันวาคม-เมษายน 

ตรวจนับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ธันวาคม 

งานบ ารุงดูแลรักษาสวนป่าอายุ 4-5 ปี  

ดายวัชพืชครั้งที่ 1 มิถุนายน - กรกฎาคม 

ดายวัชพืชครั้งที่ 2 สิงหาคม - กันยายน 

ส ารวจวัดการเจริญเติบโต มิถุนายน - กรกฎาคม 

ซ่อมแซมทางตรวจการ พฤษภาคม - สิงหาคม 

ป้องกันไฟ ธันวาคม-เมษายน 

ตรวจนับเปอร์เซ็นต์รอดตาย ธันวาคม 

งานบ ารุงดูแลรักษาสวนป่าอายุ 6 ปีขึ้นไป  

ดายวัชพืชครั้งที่ 1 (ถางทั่วพื้นที่) สิงหาคม - กันยายน 

ป้องกันไฟไหม้สวนป่า พฤศจิกายน-เมษายน 

ซ่อมแซมทางตรวจการ เมษายน-กันยายน 

ส ารวจวัดการเจริญเติบโต กันยายน-ธันวาคม 

ตรวจป้องกันการลักลอบตัดไม้และบ ารุงพ้ืนที่ มกราคม-ธันวาคม 

  
 
แผนการด าเนนิงานโครงการ 
 

สวนป่าทุ่งเกวียนได้ด าเนินการข้ึนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 ได้เริ่ม
เข้าด าเนินการท าไม้ครั้งแรก โดยตัดสางขยายระยะจากสวนป่า ออกมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา
และได้พัฒนาแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านการตลาด ตามนโยบายและแนวทางของ อ.อ.ป. ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของ อ.อ.ป. โดยจัดท าเป็นแผนการท าไม้ 30 ปี 
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การส ารวจทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพโดยทั่วไปเป็นการที่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ และชนิด มาอาศัยอยู่
ร่วมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนโลก ซึ่งหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย แบคทีเรีย โปรติกส์ เห็ดรา พืช และสัตว์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน 
มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใดบ้างดังนี้ 

 

1 การส ารวจทรัพยากรพรรณไม้ในสวนป่าทุ่งเกวียน 

การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรป่าไม้ ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นการ
ร่วมมือกันศึกษาส ารวจโดยมีนักวิชาการ เจ้าหน้าที่สวนป่า และชาวบ้าน มาร่วมกันท าการส ารวจโดยใช้พ้ืนที่ใน
สวนป่าทุ่งเกวียน 

1.1 การเลือกสุ่มแปลงสวนป่าในการส ารวจ  

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรป่าไม้โดยการใช้ข้อมูลจากแผนที่แปลงปลูกเพ่ือ
ดูลักษณะภูมิประเทศ และพ้ืนที่โดยรอบสวนป่าลักษณะการใช้ที่ดิน เส้นทางคมนาคม ขนาดพ้ืนที่แปลงปลูก
สวนป่า และแปลงปลูกในช่วงปีต่างๆมีการด าเนินกิจกรรมการท าไม้หรือถึงระยะการท าไม้ในรอบตัดฟัน
(Rotation) 

การคัดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากสวนป่ามีลักษณะโครงสร้างการปลูก
สร้างสวนป่าโดยใช้ไม้สักเป็นไม้หลัก และสามารถคัดเลือกแปลงที่มีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงแปลงที่มีอายุรอบ
ตัดฟันสามารถท าไม้ออกได้ได้ร่วมกันคัดเลือกส ารวจพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของสังคมพืชที่ปรากฏอยู่โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในแต่ละช่วงชั้นอายุของแปลงปลูกไม้สัก (Teak plantation) 
จัดกลุ่มแปลงอายุออกเป็น 2 ช่วงอายุเฉลี่ย และแปลงป่าธรรมชาติหรือพ้ืนที่สงวน (Natural forest) ดังนี้ 

- แปลงปลูกอายุเฉลี่ย 1-10 ปี เป็นช่วงเริ่มต้นการตั้งตัวของกล้าต้นไม้สักท าให้ต้องมีการก าจัดวัชพืช 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง 
  - แปลงปลูกอายุเฉลี่ย 21 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่ต้นสักมีการเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่พอถึงช่วง
อายุในรอบตัดฟันท าไม้ได้ 
  - แปลงป่าเต็งรัง 
  - แปลงป่าเบญจพรรณ 

1.2 วิธีการศึกษาและส ารวจ 

1.2.1 ในการศึกษาการทดแทนสังคมพันธุ์ไม้ยืนต้นในสวนป่า ใช้วิธีศึกษาด้วยการวางแปลง
ส ารวจโดยการวางแปลงขนาดใหญ่จ านวน 12 แปลง โดยแต่ละแปลงตัวอย่างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และวาง
แปลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกว่า ลดหลั่นกันลงไปในแปลงเดียวกัน ดังนี้  

  - วางแปลงใหญ่ขนาด 20 x 50 เมตร จ านวน 12 แปลง ในพ้ืนที่ที่เลือกไว้ส าหรับการเก็บ
ข้อมูล 
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- วางแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 10 แปลง ภายในพ้ืนที่แปลงขนาด 20 x 50 
เมตร 

  -  วางแปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร ภายในพ้ืนที่แปลงขนาด 10 x 10 เมตร ทุกแปลง รวม
จ านวน 10 แปลง 

  -  วางแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร ภายในพ้ืนที่แปลงขนาด 4 x 4 เมตร ทุกแปลง รวม
จ านวน 10 แปลง 

1.2.2  ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลต่างของพันธุ์ไม้ที่พบในแปลงตัวอย่างขนาดที่แบ่งไว้ ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

- บันทึกข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ (Tree species) 

- วัดขนาดความโตของล าต้นด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก โดยวัดความสูงจากพ้ืนถึงระดับ
ความสูง 1.30 เมตร (Diameter at Breast Height: DBH)  

  - บันทึกข้อมูลความสูงทั้งต้น (Total height) โดยเครื่องวัดความสูงต้นไม้ Haga เป็น
เครื่องมือวัดความสูงโดยใช้หลักการของพิทากอรัส โดยวัดระยะทางในแนวราบจากจุดที่เรายืนอยู่ ไปถึงต้นไม้ที่
จะวัด ซึ่งอาจใช้เทปวัดระยะหรืออุปกรณ์อ่ืน จากนั้นเมื่อเล็งเป้าไปยังยอดไม้และล็อคค่าไว้ ค่าท่ีเราอ่านได้จาก
เครื่องมือ เมื่อรวมกับความสูงของผู้วัดก็จะเป็นความสูงของต้นไม้  

ท าการแบ่งชั้นของต้นไม้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ไม้ใหญ่ (Tree) คือ ไม้ที่มี DBH > 4.5 cm. ใช้ส ารวจในแปลงขนาด 10x10 เมตร 

ไม้หนุ่ม (Sapling) คือ ไม้ที่มี DBH < 4.5 cm. สูง > 1.3 m. ใช้ส ารวจในแปลงขนาด 4x4 
เมตร 

  กล้าไม้ (Seedling) คือ ไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร ใช้ส ารวจในแปลงขนาด 1x1 เมตร 

การวางแปลงส ารวจพืช ขนาด 20 x 50 เมตร จ านวน 12 แปลงตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น แปลงปลูกสัก
อายุน้อยกว่า 15 ปี 3 แปลงตัวอย่าง  แปลงปลูกสักอายุมากกว่า 15 ปี 3 แปลงตัวอย่าง แปลงป่าเต็งรัง 3 
แปลงตัวอย่าง และแปลงป่าเบญจพรรณ จ านวน 3 แปลงตัวอย่าง ท าการวัดต้นไม้และวาดภาพโครงสร้างด้าน
ตั้งและการปกคลุมของเรือนยอด 

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่สวนป่ามีการศึกษาและส ารวจ
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านทรัพยากรป่าไม้ ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 

1.3.1 จากการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของสังคมพืช โดยการวางแปลงส ารวจ 12 แปลง 
แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ เฉลี่ย และแปลงป่าธรรมชาติหรือพ้ืนที่สงวน (Natural forest) 

    -ช่วงอายุเฉลี่ยง 1-10 ปี จ านวน 3 แปลง 
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    -ช่วงอายุเฉลี่ยง 21 ปีขึ้นไป จ านวน 3 แปลง 

    - แปลงส ารวจบริเวณป่าเต็งรัง จ านวน 3 แปลง 

    - แปลงส ารวจบริเวณป่าเบญจพรรณ จ านวน 3 แปลง 

1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างสังคมพืชด้านตั้ง (Profile diagram) และการปกคลุมของ
เรือนยอด (Crown cover diagram) ที่เป็นตัวแทนที่ดีภายในแปลง ใช้ข้อมูลในแปลงที่ท าการศึกษาส ารวจ 

1.3.3 จ าแนกชนิดพรรณพืชที่ส ารวจในแปลง 

1.3.4 ประเมินค่าดัชนีความส าคัญของพรรณพืช (Importance value Index) (IVI) ของพืช
แต่ละชนิดในสังคมพืช 

1.3.5 วิเคราะห์หาพันธุ์ไม้เด่นที่น ามาเป็นตัวชี้วัด (Indicator) ของแต่ละสังคมพืช 

 

2 ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ 

ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่เป็นทรัพยากรประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้แล้วหมดไปแต่สามารถทดแทนได้ 
(Renewable natural resources) เป็นทรัพยากรส าคัญต่อระบบนิเวศและมนุษย์ โดยทางตรงและทางอ้อม 
การมีเห็ดราที่มีความหลากชนิดย่อมเป็นผลดีต่อมนุษย์ต่อการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร  

2.1 วัตถุประสงค์ 

 2.1.1 เพ่ือศึกษาส ารวจ รวบรวมข้อมูลความหลากชนิด (Species diversity) ของเห็ดรา
ขนาดใหญ่ในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า 

 2.1.2 เพ่ือศึกษาความชุกชุมหรือการปรากฏ (Species abundance) ของเห็ดราขนาดใหญ่
แต่ละชนิดที่ส ารวจพบในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า 

 2.1.3 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยให้เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและนักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการส ารวจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า 

 2.1.4 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าทุ่งเกวียน เป็น
การจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยาย ในด้านทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

2.2 เป้าหมาย 
 เพ่ือส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน โดย

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนในท้องถิ่นในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการวางแผนบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาการใช้ประโยชน์โดยชุมชนบนฐานความหลากหลายของทรัพยากรใน
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ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความตะหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ที่มีอยู่ 

2.3 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดราขนาดใหญ่ ด าเนินการในพ้ืนที่สวน

ป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในพ้ืนที่สวนป่า โดยการศึกษาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ และชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

2.4 ลักษณะพื้นที่ศึกษา 
 การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดราขนาดใหญ่ศึกษาในแปลงปลูก ลักษณะ

พ้ืนที่ทั่วไปเป็นภูเขาสลับล าห้วยมีความลาดชันปานกลาง-มากที่ราบมีน้อย ความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ประมาณ 300-400 เมตร เป็นสวนป่าไม้สักอายุ 1-30 ปี ที่ผ่านการตัดสางขยายระยะ (Thinning) และมี
การท าความสะอาดตัดหญ้าออก มีไฟป่าเข้าเป็นบางปี 

 
2.5 วิธีการศึกษา  

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเห็ดราขนาดใหญ่โดยการใช้พื้นที่เดียวกับแปลงส ารวจ
การศึกษาการทดแทนสังคมพืชไม่ยืนต้นโดยใช้พื้นที่แปลงย่อย ในแปลง 4x4 เมตร  

การคัดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลเห็ดราขนาดใหญ่ เนื่องจากสวนป่ามีลักษณะโครงสร้างการ
ปลูกสร้างสวนป่าโดยใช้ไม้สักเป็นไม้หลัก และสามารถคัดเลือกแปลงที่มีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงแปลงที่มีอายุ
รอบตัดฟันสามารถท าไม้ออกได้ได้ร่วมกันคัดเลือกส ารวจพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนของสังคมพืชที่ปรากฏอยู่โดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในแต่ละช่วงชั้นอายุของแปลงปลูกไม้สัก (teak plantation) 
จัดกลุ่มแปลงอายุออกเป็น 2 ช่วงอายุเฉลี่ย และแปลงป่าธรรมชาติหรือพ้ืนที่สงวน (natural forest) ดังนี้ ชั้น
อายุ 1-10 ปี จ านวน 30 แปลง ชั้นอายุ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 30 แปลง แปลงป่าเต็งรัง จ านวน 30 แปลง และ
แปลงป่าเบญจพรรณ จ านวน 30 แปลง 

- แปลงปลูกอายุเฉลี่ย 1-10 ปี เป็นช่วงเริ่มต้นการตั้งตัวของกล้าต้นไม้สักท าให้ต้องมี
การก าจัดวัชพืช เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง 

- แปลงปลูกอายุเฉลี่ย 21 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่ต้นสักมีการเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่พอถึง
ช่วงอายุในรอบตัดฟันท าไม้ได้ 

- แปลงป่าเต็งรัง 
- แปลงป่าเบญจพรรณ 

 
3 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

3.1 วัตถุประสงค์ 

  3.1.1 เพ่ือศึกษาส ารวจ รวบรวมข้อมูลความหลากชนิด (Species diversity) ของสัตว์ป่าใน
บริเวณพ้ืนที่สวนป่า 

 3.1.2 เพ่ือศึกษาความชุกชุมหรือการปรากฏ (Species abundance) ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด
ที่ส ารวจพบในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า 
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 3.1.3 เพ่ือประเมินสถานภาพปัจจุบัน (Wildlife status) ของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที่ส ารวจพบ
ในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า 

 3.1.4 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนโดยให้เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและนักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการส ารวจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพ้ืนที่สวนป่า 

 3.1.5 เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าทุ่งเกวียน เป็น
การจัดท าฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงบรรยาย ในด้านทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

3.2 เป้าหมาย 

เพ่ือส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน โดยการ
มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และชุมชนในท้องถิ่นในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการวางแผนบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาการใช้ประโยชน์โดยชุมชนบนฐานความหลากหลายของทรัพยากรใน
ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความตะหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ท่ีมีอยู่ 

3.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ด าเนินการในพ้ืนที่
สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในพ้ืนที่สวนป่า โดยการศึกษาร่วมกันกับนักวิชาการด้านทรัพยากรป่าไม้
หัวหน้าสวนป่า ท าการศึกษาในพื้นที่โดยรอบส านักงาน และเส้นทางส ารวจจ านวน 2 เส้นทางระยะทางเส้นละ 
3 กิโลเมตร ในเส้นทางจะมีจุดศึกษาทั้งหมด 7 จุดมีระยะห่างจุดละ 500 เมตร จะใช้พ้ืนที่ในบริเวณเส้นทาง
ศึกษาร่วมกันในการส ารวจและศึกษาความหลากหลายสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม (Mammals) สัตว์จ าพวกนก (Birds) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
(Amphibians) และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มแมลง (Insect) โดยเฉพาะกลุ่มผีเสื้อกลางวัน 
(Butterflies) 

โดยการศึกษาส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่าตามขอบเขตการศึกษาสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เน้นศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่า 4 กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) สัตว์
จ าพวกนก (Birds) สัตว์เลื้อยคลาน (Rertiles) และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) เหตุผลส าคัญที่
ต้องศึกษาใน 4 กลุ่มนี้เนื่องจากเป็นสัตว์ป่ากลุ่มที่มีช่วงอายุ (Life cycle) ยาวนานหลายปี อัตราการเพ่ิม
ประชากรข่อนข้างต่ า เป็นสัตว์กลุ่มที่ต้องการสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยที่เฉพาะ (Specific habitats) และมีภัย
คุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ใน4 กลุ่มนี้ การเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่า
นั้นได้ท าการศึกษาในเส้นทางส ารวจแล้วยังได้มีการเก็บข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ที่อยู่นอกพ้ืนที่แปลงศึกษาเพ่ือ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเฉพาะสวนป่าทุ่งเกวียน และชุมชนท้องถิ่นได้ท าการศึกษาส ารวจและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ได้อย่างยั้งยืนต่อไปในอนาคต 
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3.4 พื้นที่ศึกษา 

การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ได้ด าเนินการส ารวจเก็บ
ข้อมูลในเส้นทางส ารวจใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางตรวจการของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนแต่จะเลี่ยงจาก
ถนน 5 เมตร เพ่ือท าการวางแปลงส ารวจกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก แมลง และหอย ใช้เส้นทางทั้งหมด 2 เส้นทางดังนี้ 

เส้นทางส ารวจเส้นที่ 1 ข้างล าห้วยสวนสัตว์ ผ่านสวนป่าสัก 

เส้นทางส ารวจเส้นที่ 2 เส้นทางหมอนไม้ผ่านป่าธรรมชาติ 

3.5 วิธีการศึกษา 

การศึกษาส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน
เป็นการร่วมมือกันศึกษาส ารวจโดยมีนักวิชาการ เจ้าหน้าที่สวนป่า และชาวบ้าน มาร่วมกันท าการส ารวจโดย
ใช้พื้นที่ในสวนป่า 

  3.5.1 การเลือกเส้นทางในการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

การคัดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ได้
ร่วมกันคัดเลือกเส้นทางส ารวจที่ก าหนดขึ้นในเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการลาดตะเวนจ านวน 2 เส้นทาง 

  3.5.2 การวางแผนการเก็บข้อมูลด้านสัตว์ป่า 

การเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่าใช้การก าหนดพ้ืนที่ส ารวจเป็นแนวส ารวจ (line 
transects) ที่ก าหนดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาใช้ระยะทาง 3 กิโลเมตร ในเส้นทางส ารวจจะมีจุดที่ใช้ในการวางแปลง 
7 จุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและทุกๆ 500 เมตร และการเลือกพ้ืนที่ส ารวจที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะของสัตว์ป่า เช่น 
แหล่งน้ า เพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่ส ารวจในสวนป่า 

  3.5.3 วิธีการศึกษาและส ารวจ 

วิธีการศึกษาส ารวจและเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่าใช้วิธีการส ารวจแบ่งตามกลุ่มสัตว์ดังนี้ 
-การศึกษาส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
- การส ารวจสัตว์กลุ่มนก 
- การส ารวจสัตว์เลื้อยคลาน 
- การส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
- การส ารวจแมลง 
-. การส ารวจหอย 
- การส ารวจปลา 
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3.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในพ้ืนที่สวนป่าทุ่ง
เกวียน มีการศึกษาและส ารวจเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาได้ดังนี ้

1) ความหลากชนิด (Species diversity) วิเคราะห์โดยใช้หลักอนุกรมวิธานในสัตว์ป่า
แต่ละกลุ่ม จากต าราและเอกสาร ในแต่ละกลุ่มสัตว์ป่าดังนี้ 

  (1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อ้างอิงตาม Lekagul and McNeely (1977),Corbet 
and Hill (1992)และ Francis (2001) 

  (2) นก อ้างอิงตาม Lekagul and Round (1991),จารุจินต์ นภีตะภัฎ และคณะ 
(2550,2555) 

  (3) สัตว์เลื้อยคลาน อ้างอิงตาม Taylor (1963,1965),Cox (1991),Mutsui (1996) 
และ Cox et al (1998) 

  (4) สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก อ้างอิงตาม Taylor (1962),Matsui (1996), ธัญญา 
จั่นอาจ(2546) และ ธัญญา จั่นอาจ และคณะ (2555) 

2) ระดับความชุกชุมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด (Species abundance) ระบุเป็น 3 ระดับ 
ตามแนวทางการจัดระดับโดย Pettingill (1970) จากสมการ 

  ร้อยละขอองความชุกชุม     =      จ านวนครั้งที่พบสัตว์  X  100 

          จ านวนครั้งที่ส ารวจ 

3) สถานภาพของสัตว์ป่า อ้างอิงตามเอกสารที่ได้มีการก าหนดตามสถานภาพไว้แล้วดังนี้ 

(1) สถานภาพตามกฎหมาย อ้างอิงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 และกฎกระทรวง ก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 

(2) สถานภาพเชิงการอนุรักษ์ในประเทศไทย อ้างอิงตามส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 

(3) สถานภาพเพ่ือการอนุรักษ์ระดับโลก อ้างอิงตาม IUCN (2012) 

(4) สถานภาพตามฤดูกาล อ้างอิงตาม Round (2000) 

4) สถานภาพของสัตว์ป่าตามการจัดสถานภาพของทรัพยากรทางชีวภาพในประเทศ
ไทยโดยส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2548) ได้ก าหนดสถานภาพของบสัตว์ป่า
จากคุณสมบตัิของชนิดที่ก าลังจะสูญพันธุ์ และการถูกคุกคามแต่ละชนิดเป็น “ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม” ในสภาพ
พ้ืนที่ของประเทศไทยเช่นเดียวกับการจัดสถานภาพของสัตว์ป่าในระดับโลกโดย IUCN ( International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources ) เป็นการจัดสถานภาพของสัตว์ป่า ใน
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สภาพพ้ืนที่ทั่วโลกไม่เฉพาะเจาะจงเป็นของมูลรวมของสัตว์ชนิดนั้นๆในระดับโลกเป็นรายชื่อสัตว์ป่าชนิดที่อยู่
ในสภาวะอันตรายโดยมีการจัดสถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดระดับของแต่ละสถานภาพดังนี้ 

(1) สถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct : EX) หมายถึง สัตว์ป่าชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดย
ประชากรตัวสุดท้ายของชนิดนี้ได้ตายจากโลกไปแล้ว 

(2) สถานภาพสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild : EW) หมายถึง 
สัตว์ป่าชนิดที่ไม่มีประชากรอยู่ในธรรมชาติของถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม แต่ยังมีตัวมีชีวิตอยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยงหรือ
ถิ่นอ่ืนนอกถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม  

(3) สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered : CE) หมายถึง สัตว์
ป่าชนิดที่ประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติที่สูงมากในอนาคตอันใกล้นี้ 

(4) สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered : EN) หมายถึง สัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในกลุ่ม
ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้  

(5) สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable : VU) หมายถึง สัตว์ป่าที่ไม่อยู่
ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและใกล้สูญพันธุ์แต่ประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตใน
ระยะกลาง 

(6) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) หมายถึง สัตว์ป่าชนิด
พันธุ์ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ แต่ประสบกับ
ปัญหาการถูกคุกคาม ประชากรใกล้ที่จะมีคุณสมบัติเข้าอยู่ในจ าพวกมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ 

(7) สถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern : LC) หมายถึง สัตว์ป่า
ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  หรือใกล้
ถูกคุกคาม จึงเป็นกลุ่มชนิดสัตว์ป่าที่น่าเป็นห่วงน้อยที่สุด 

(8) สถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD) หมายถึง สัตว์ป่าที่ไม่มี
ชนิดข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยตรงหรือโดยอ้อม เพราะไม่มีข้อมูลที่
เหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณและการกระจายเพียงพอที่จะจัดเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (threatened species) 

 

3.5.5 การส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  

เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เส้นทางส ารวจโดยมีหลักการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด โดย
วิธีการดังนี้  

       (1) วิธีการส ารวจโดยตรง (Directed count methods) เป็นวิธีที่เข้าไปส ารวจเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน  
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       (2) วิธีการส ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง (Observation) เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เพ่ือ
ค้นหาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จากการเห็นตัว เสียงร้อง ร่องรอย ขน และที่อยู่ 

       (3) วิธีการค้นหา (Searching) เป็นการค้นหาสัตว์ป่าในพ้ืนที่ เช่น ขอนไม้ ในโพรง ซอกหิน 

       (4) วิธีการส่องไฟ (Spotlight count) เป็นวิธีการใช้ไฟส าหรับส่องสัตว์ป่าใช้ในเวลา
กลางคืนเพื่อส ารวจกลุ่มสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน 

       (5) วิธีการส ารวจรอยตีน (Tracks count) เป็นวิธีการดูรอยตีนสัตว์ป่าที่พบเพ่ือจ าแนกชนิด 

       (6) การส ารวจกองมูล (Dung count) เป็นวิธีการดูกองมูลสัตว์ป่าที่พบเพ่ือท าการ
จ าแนกชนิด 

       (7) การใช้กับดัก (Life trap) เป็นการใช้กับดักในการจับสัตว์ป่าในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมจะใช้กับดักหลายชนิด เช่น การดักด้วยตาข่ายใช้กับกลุ่มค้างคาว ที่บินผ่านในช่วงเวลากลางคืน การดัก
จับด้วยกรงใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 

       (8) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานส ารวจและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยมีการศึกษาในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

       (9) การสอบถาม (Inquiry) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่
อยู่ในพื้นท่ี 

3.5.6 การส ารวจสัตว์กลุ่มนก 

เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เส้นทางส ารวจโดยมีหลักการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด โดย
วิธีการดังนี ้

       (1) วิธีการส ารวจโดยตรง (Directed count methods) เป็นวิธีที่เข้าไปส ารวจเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ศึกษาท าการส ารวจตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยการเดินตามแนวส ารวจที่เลือกไว้ 

       (2) วิธีการส ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง (Observation) เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เพ่ือ
ค้นหาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จากการเห็นตัว เสียงร้อง ร่องรอย ขน และที่อยู่ 

       (3) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานส ารวจและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยมีการศึกษาในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

       (4) การสอบถาม (Inquiry) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่
อยู่ในพื้นท่ี 

       (5) การเก็บข้อมูลสัตว์กลุ่มนก ในการเก็บข้อมูลจะมีการจดบันทึกข้อมูลสัตว์ที่พบ พร้อม
กับจ านวนครั้งในการพบแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนที่ส ารวจ บันทึกข้อมูล เช่น ภาพถ่าย  
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3.5.7 การส ารวจสัตว์เลื้อยคลาน 

เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เส้นทางส ารวจโดยมีหลักการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด โดย
วิธีการดังนี้ 

       (1) วิธีการส ารวจโดยตรง (Directed count methods) เป็นวิธีที่เข้าไปส ารวจเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงเวลากลางวันเดินส ารวจบนเส้นทางส ารวจระยะทาง 3,000 เมตร ก าหนดจุดส ารวจทุกๆ 
500 เมตรจ านวน 7 จุดส ารวจโดยละเอียดบริเวณจุดจุดละ 30 นาที 

       (2) วิธีการส ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง (Observation) เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เพ่ือ
ค้นหาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จากการเห็นตัว เสียงร้อง ร่องรอย ขน และที่อยู่ 

       (3) วิธีการค้นหา (Searching) เป็นการค้นหาสัตว์ป่าในพ้ืนที่ เช่น ขอนไม้ ในโพรง ซอก
หิน 

       (4) วิธีการส่องไฟ (Spotlight count) เป็นวิธีการใช้ไฟส าหรับส่องสัตว์ป่าใช้ในเวลา
กลางคืนเพื่อส ารวจกลุ่มสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน 

       (5) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานส ารวจและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานที่เคยมีการศึกษาในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

        (6) การสอบถาม (Inquiry) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่
อยู่ในพื้นท่ี 

        (7) การเก็บข้อมูลสัตว์เลื้อยคลาน ในการเก็บข้อมูลจะมีการจดบันทึกข้อมูลสัตว์ที่พบ 
พร้อมกับจ านวนครั้งในการพบแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนที่ส ารวจ บันทึกข้อมูล เช่น ภาพถ่าย  

3.5.8 การส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  

เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เส้นทางส ารวจโดยมีหลักการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด โดย
วิธีการดังนี ้

       (1) วิธีการส ารวจโดยตรง (Directed count methods) เป็นวิธีที่เข้าไปส ารวจเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่ศึกษาในช่วงเวลากลางวันเดินส ารวจบนเส้นทางส ารวจระยะทาง 3,000 เมตร ก าหนดจุดส ารวจทุกๆ 
500 เมตรจ านวน 7 จุดส ารวจโดยละเอียดบริเวณจุดจุดละ 30 นาที 

       (2) วิธีการส ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง (Observation) เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เพ่ือ
ค้นหาสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จากการเห็นตัว เสียงร้อง ร่องรอย ขน และที่อยู่ 

       (3) วิธีการค้นหา (Searching) เป็นการค้นหาสัตว์ป่าในพ้ืนที่ เช่น ขอนไม้ ในโพรง ซอกหิน 

       (4) วิธีการส่องไฟ (Spotlight count) เป็นวิธีการใช้ไฟส าหรับส่องสัตว์ป่าใช้ในเวลา
กลางคืนเพื่อส ารวจกลุ่มสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน    
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       (5) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานส ารวจและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยมีการศึกษาในพื้นที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

       (6) การสอบถาม (Inquiry) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่
อยู่ในพื้นท่ี 

      (7) การเก็บข้อมูลสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ในการเก็บข้อมูลจะมีการจดบันทึกข้อมูล
สัตว์ที่พบ พร้อมกับจ านวนครั้งในการพบแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนที่ส ารวจ บันทึกข้อมูล เช่น ภาพถ่าย  

3.5.9 การส ารวจแมลง  

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพ้ืนที่สวนป่า เน้นวิธีการศึกษาเพ่ือ
ทราบถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ สถานะภาพของแมลงทั้งตามกฎหมายและในพ้ืนที่สวนป่าเอง รวมถึง
บทบาทของแมลงบางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศสวนป่าและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับพ้ืนที่สวนป่า 
โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็นดังนี้ 

1) วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล  
เก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

(1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่มีการศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายของแมลง
ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสวนป่า 

(2) การส ารวจแมลงในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงต้องใช้หลายวิธีในการ
ส ารวจ ดังนี้ 

    - การส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงโดยตรง ตามเส้นทางส ารวจและจุดส ารวจที่ก าหนด
ไว้ โดยใช้การสังเกตตรวจนับชนิดและจ านวนที่พบ และใช้สวิง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับเก็บตัวอย่างแมลง 
ตรวจจับชนิดที่ไม่สามารถจ าแนกได้ เพ่ือน ากลับมาจัดจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ  

    - การใช้กับดักหลุม (Pitfall trap) ส าหรับส ารวจแมลงที่อาศัยและหากินบริเวณพ้ืนดิน
ในสวนป่า โดยการน าแก้วใส่น้ ายาล้างจานประมาณหนึ่งในสามของแก้ว น าไปฝังไว้ตามแนวเส้นทางส ารวจ 
จ านวนเส้นละ 10 แก้ว โดยให้ส่วนแก้วอยู่สูงพอดีกับพ้ืนดิน น าไปฝังทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงค่อยเก็บตัวอย่างแมลง
น ามาจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป 

    - การใช้กับดักแสงไฟ (Light trap) เพ่ือท าการศึกษาแมลงที่ออกหากินในช่วงเวลา
กลางคืน ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยการเปิดหลอดไฟแบบพิเศษเพ่ือล่อให้แมลงเข้ามาติดกับผ้าสีขาว
ที่ได้ขึงกางไว้ จากนั้นจึงท าการตรวจสอบชนิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างแมลงชนิดที่ไม่สามารถจ าแนกได้ เพ่ือน ามา
จัดรูปร่างและจ าแนกในห้องปฏิบัตคิการต่อไป 

    - ท าการถ่ายภาพแมลงทุกชนิดที่ส ารวจพบ เพ่ือบันทึกเป็นฐานข้อมูลของพ้ืนที่สวนป่า
และใช้ประกอบการท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอ ออป.ต่อไป 

2) การจัดจ าแนกแมลง 
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แมลงที่เก็บตัวอย่างและถ่ายภาพได้จะถูกน ามาจัดรูปร่างและจัดจ าแนกลักษณะทาง
อนุกรมวิธานทั้งในระดับ อันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genus) และชนิด (Species) ในห้องปฏิบัติการ
ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเทียบลักษณะกับตัวอย่ างที่ได้รับ
การจัดจ าแนกไว้แล้วทั้งที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ภายในประเทศซึ่งมีการ
เก็บรักษาและจัดจ าแนกแมลงไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มแมลงนั้นๆ เป็นหลัก 
และจ าแนกตามคู่มือที่มีการใช้รูปวิธานจัดจ าแนกแมลง หรือเอกสารทางด้านแมลงต่างๆ ตามรายชื่อใน
เอกสารอ้างอิง 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลของแมลงที่ส ารวจพบในสวนป่า ประกอบด้วยการจัดท าบัญชีรายชื่อ
แมลงทั้งหมดที่พบจากการส ารวจตามเส้นทางและพ้ืนที่ใกล้เคียงสวนป่า โดยการจัดจ าแนกแบ่งกลุ่มตาม 
อันดับ วงศ์ สกุล และชนิด พร้อมกับจัดสถานะภาพของแมลงในสวนป่าทั้งในระดับความหลากหลายของ
ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ และสถานะภาพในพ้ืนที่เองด้วยการ
วิเคราะห์จ านวนชนิด จ านวนตัวของแมลงที่พบในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือหาดัชนีความหลากหลายและความคล้ายคลึง 
เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะแสดงเป็นกลุ่มพบบ่อยมาก พบบ่อย พบไม่บ่อย และหายาก ซึ่ง
สูตรที่ใช้ในการค านวณ ดังนี้ 

 ระดับความมากมาย =      จ านวนครั้งที่พบ x 100 

     จ านวนครั้งที่เข้าส ารวจทั้งหมด 

โดยแบ่งระดับความมากมายออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับพบบ่อยมาก (V; Very common) = อัตราร้อยละ 76-100 

ระดับพบบ่อย (C; Common)  = อัตราร้อยละ 56-75 

ระดับพบไม่บ่อย (U; Uncommon)  = อัตราร้อยละ 26-50 

ระดับหายาก (R; Rare)   = อัตราร้อยละ 1-25 

3.5.10 การส ารวจหอย 

การส ารวจหอยในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนเป็นการส ารวจเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบชนิดของหอยที่
พบในพ้ืนที่ จะท าการสุ่มส ารวจตามเส้นทางส ารวจพืช และบริเวณอ่ืนๆ ของสวนป่าที่คาดว่าจะมีหอยชนิด
ต่างๆ อาศัยอยู่ทั้ง หอยที่อาศัยบนบกและหอยน้ าจืด 

3.5.11 การส ารวจปลา 

การส ารวจปลาในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนเป็นการส ารวจเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบชนิดของปลาที่
พบในพ้ืนที่ จะท าการสุ่มส ารวจตามแหล่งน้ าต่างๆ ภายในสวนป่าที่คาดว่าจะมีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่รวมถึง
การส ารวจด้วยการสอบถามจากผู้ใช้ประโยชน์แหล่งน้ า หรือชุมชนโดยรอบ 
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงพิกัดแปลงส ารวจพันธุ์ไม้ ในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงเส้นและจุดส ารวจสัตว์ ในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : พืชพรรณ 

Biodiversity of Flora 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : พืชพรรณ 

Biodiversity of Flora 

นายสัญชัย เมฆฉาย 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 พ้ืนที่ที่ท าการปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกือบทั้งหมดแต่เดิมแล้วก็คือป่า
ธรรมชาติที่ผ่านการท าไม้ หรือมีความเสื่อมโทรมลงไปจากสาเหตุต่างๆ อย่างไรก็ตามพ้ืนเหล่านั้นยังคงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ต่างๆ หลงเหลืออยู่บ้างไม่มากก็น้อย ดังจะเห็นได้ว่าภายในสวนป่าต่างๆ ที่
ปลูกไว้ระยะหนึ่ง จะมีลูกไม้ หรือกล้าไม้เข้ามาเติบโตภายในพ้ืนที่ ลูกไม้หรือกล้าไม้นี้อาจจะมีการกระจายเมล็ด
มาจาก ลม หรือการน ามาโดยสัตว์และมนุษย์ก็ได้ ซึ่งหากปล่อยให้เติบโตต้นไม้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นไม้ใหญ่และ
กลายเป็นป่าสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งพันธุ์ไม้ท่ีเข้ามาตั้งตัวตามธรรมชาติได้ในพ้ืนที่สวนป่าจะเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมประจ า
ประเภทป่าดั้งเดิมในบริเวณนั้นเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม  

 การศึกษาพันธุ์ไม้ภายในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชพรรณ และชนิดไม้ท่ีเข้ามาตั้งตัวได้ในพ้ืนที่  

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือศึกษา ส ารวจและเก็บ
ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จากสวนป่าทุ่งเกวียน และชาวบ้านจากชุมชนโดยรอบสวนป่าตามหลักการการมีส่วนรวม
ของชุมชนท้องถิ่น โดยมีนักวิชาการจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติช่วยท าการวางแผนการส ารวจ
และจัดอบรมเบื้องต้นในการเก็บข้อมูลตามระบบและวิธีการที่ถูกต้อง  

 การเลือกสุ่มแปลงสวนป่าในการส ารวจ  

 การเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านทรัพยากรป่าไม้ มีการวางแผนเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่แปลงปลูกป่าประกอบกับการส ารวจในพ้ืนที่จริง เพ่ือประเมินลักษณะภูมิ
ประเทศ และพ้ืนที่โดยรอบสวนป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน เส้นทางคมนาคม ขนาดพ้ืนที่แปลงปลูกสวนป่า และ
แปลงปลูกในช่วงปีต่าง ๆ มีการด าเนินกิจกรรมการท าไม้หรือถึงระยะการท าไม้ในรอบตัดฟัน  (Rotation) เป็น
เครื่องมือตัดสินเพ่ือเลือกพ้ืนที่ส ารวจ  

 เนื่องจากสวนป่ามีลักษณะโครงสร้างการปลูกสร้างสวนป่าโดยมีไม้สักเป็นไม้หลัก ซึ่งทราบอายุของ
ต้นไม้ที่แน่นอนในการปลูกบริเวณต่างๆ ดั้งนั้นจึงสามารถคัดเลือกพ้ืนที่ส ารวจทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุ์ไม้ในแปลงปลูกจากอายุของการปลูกเพ่ือเป็นตัวแทนของสังคมพืชที่ปรากฏอยู่เป็นการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในแต่ละช่วงชั้นอายุของแปลงปลูกไม้สัก (Teak 
compartment) การเลือกแปลงตัวอย่างครั้งนี้สามารถท าการแบ่งกลุ่มแปลงส ารวจอายุออกเป็น 2 ช่วงอายุ
เฉลี่ย และท าการเก็บข้อมูลในแปลงป่าธรรมชาติหรือพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า (Natural forest) เพ่ือ
เปรียบเทียบกัน ดังนี้ 
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 แปลงปลูกอายุ 1-10 ปี สภาพพ้ืนที่เป็นแปลงปลูกไม้สักช่วงเริ่มต้นการตั้งตัวของต้นกล้าไม้สัก ต้องมี
การก าจัดวัชพืช และการตัดสางขยายระยะเพ่ือบ ารุงต้นสักให้สมบูรณ์และลดการแก่งแย่งอาหารจากวัชพืช
ต่างๆ ท าให้สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างเปิดโล่ง แสงสามารถส่องถึงพ้ืนดินได้มาก ท าการวางแปลงส ารวจบริเวณนี้ 
จ านวน 3 แปลงตัวอย่าง 

 แปลงปลูกอายุมากกว่า 20 ปี เป็นช่วงที่ต้นสักมีการเจริญเติบโตเต็มที่มีขนาดล าต้นใหญ่ มีความสูง
มากและเรือนยอดกว้างใหญ่ พ้ืนป่ามีพันธุ์ไม้พ้ืนล่างปกคลุมมากกว่าแปลงปลูกอายุ 1-10 ปี เนื่องจากต้นสักมี
ขนาดใหญ่และตั้งตัวได้ดีไม่จ าเป็นต้องก าจัดวัชพืชมากนัก ท าการวางแปลงส ารวจบริเวณนี้ จ านวน 3 แปลง
ตัวอย่าง 

 แปลงป่าธรรมชาติป่าเบญจพรรณ เป็นพื้นที่สงวนของสวนป่าเป็นบริเวณที่ยังไม่ได้ท าการเปลี่ยนแปลง
สภาพจากเดิมมากนัก มีไม้ไผ่ขึ้นหนาแน่นยังคงสภาพเป็นป่าดั้งเดิมและมีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติเติบโตอยู่ ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ใกล้ล าห้วยหรือบริเวณที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกไม้สัก ท าการวางแปลงส ารวจบริเวณนี้ จ านวน 
3 แปลงตัวอย่าง 

 แปลงป่าธรรมชาติป่าเต็งรัง เป็นพ้ืนที่สงวนของสวนป่าเป็นบริเวณที่ปลูกสักได้ไม่ดี เนื่องจากเป็น 
บริเวณสันเขา ยอดเขา หรือพ้ืนที่ที่ดินตื้นมีหินโพล่ มีพรรณไม้แคระแกลนท าการวางแปลงส ารวจบริเวณนี้ 
จ านวน 3 แปลงตัวอย่าง 

การส ารวจและเก็บข้อมูล 

 1. ในการศึกษาการทดแทนสังคมพันธุ์ไม้ยืนต้นในสวนป่า ใช้วิธีศึกษาด้วยการวางแปลงส ารวจโดยการ
วางแปลงขนาดใหญ่จ านวน 12 แปลง โดยแต่ละแปลงตัวอย่างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และวางแปลงรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กกว่า ลดหลั่นกันลงไปในแปลงเดียวกัน ดังนี้  

  1.1 วางแปลงใหญ่ขนาด 20 x 50 เมตร จ านวน 12 แปลง ในพ้ืนที่ที่เลือกไว้ส าหรับการเก็บ
ข้อมูล 

  1.2 วางแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 10 แปลง ภายในพ้ืนที่แปลงขนาด 20 x 50 
เมตร 

  1.3 วางแปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร ภายในพ้ืนที่แปลงขนาด 10 x 10 เมตร ทุกแปลง รวม
จ านวน 10 แปลง 

  1.4 วางแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร ภายในพ้ืนที่แปลงขนาด 4 x 4 เมตร ทุกแปลง รวม
จ านวน 10 แปลง 

 2. ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลต่างของพันธุ์ไม้ที่พบในแปลงตัวอย่างขนาดที่แบ่งไว้ ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

2.1 บันทึกข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ (Tree species) 
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2.2 วัดขนาดความโตของล าต้นด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก โดยวัดความสูงจากพ้ืนถึงระดับ
ความสูง 1.30 เมตร (Diameter at Breast Height : DBH)  

  2.3 บันทึกข้อมูลความสูงทั้งต้น (Total height) โดยเครื่องวัดความสูงต้นไม้ Haga เป็น
เครื่องมือวัดความสูงโดยใช้หลักการของพิทากอรัส โดยวัดระยะทางในแนวราบจากจุดที่เรายืนอยู่ ไปถึงต้นไม้ที่
จะวัด ซึ่งอาจใช้เทปวัดระยะหรืออุปกรณ์อ่ืน จากนั้นเมื่อเล็งเป้าไปยังยอดไม้และล็อคค่าไว้ ค่าที่เราอ่านได้จาก
เครื่องมือ เมื่อรวมกับความสูงของผู้วัดก็จะเป็นความสูงของต้นไม้  

ท าการแบ่งชั้นของต้นไม้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  ไม้ใหญ่ (Tree) คือ ไม้ที่มี DBH > 4.5 cm. ใช้ส ารวจในแปลงขนาด 10x10 เมตร 

  ไม้หนุ่ม (Sapling) คือ ไม้ที่มี DBH < 4.5 cm. สูง > 1.3 m. ใช้ส ารวจในแปลงขนาด 4x4 เมตร 

  กล้าไม้ (Seedling) คือ ไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร ใช้ส ารวจในแปลงขนาด 1x1 เมตร 

การวางแปลงส ารวจพืช ขนาด 20 x 50 เมตร จ านวน 12 แปลงตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น แปลง
ปลูกสักอายุน้อยกว่า 15 ปี 3 แปลงตัวอย่าง  แปลงปลูกสักอายุมากกว่า 15 ปี 3 แปลงตัวอย่าง แปลงป่าเต็งรัง 
3 แปลงตัวอย่าง และแปลงป่าเบญจพรรณ จ านวน 3 แปลงตัวอย่าง ท าการวัดต้นไม้และวาดภาพโครงสร้าง
ด้านตั้งและการปกคลุมของเรือนยอด 

ผลการศึกษา 

พรรณไม้ที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียนเป็นพรรณไม้ที่พบในป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ชื่อพรรณไม้
ได้อ้างอิงตามหนังสือพรรณไม้เมืองเหนือ ในการส ารวจและการวางแปลงส ารวจรวมทั้ง การส ารวจบนเส้นทาง 
พบต้นไม้ 35 วงศ ์(Families) 83 สกุล (Genera) 99 ชนิด (Species) ดังแสดงในตารางที่ 12 

พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ทางสวนป่าได้สงวน และรักษาไว้เพ่ือเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า ซึ่ง
อนุญาตให้ชาวบ้านได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการเก็บหาของป่า เช่น ผักพ้ืนบ้าน เห็ด สมุนไพร และไม้ฟืน เป็น
ต้น นอกจากนี้ในบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอีกหลายชนิด ดังจะ
เห็นได้จากการพบร่องรอย และข้อมูลการพบสัตว์ชนิดต่างๆ ในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน  
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แปลงปลูกสักอายุน้อยกว่า 15 ปี 

แปลงปลูกสัก อายุน้อยกว่า 15 ปี ไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้สักระยะปลูก ขนาด 4 x 4 
เมตร ความสูงไม่เกิน 10 เมตร มีไม้สักที่เหลือจากรอบตัดฟันที่แล้วที่มีขนาดใหญ่ 1-2 ต้น ส าหรับในแปลง 20 
x 50 เมตร ไม่มีไม้ดั้งเดิมเข้ามาในแปลงเนื่องจากมีการจัดการก่อนปลูก ลักษณะเรือนยอดเป็นเรือนยอด 2 ชั้น 
คือ เรือนยอดชั้นแรกเป็นไม้สักท่ีปลูกใหม่เรือนยอดความสูงไม่เกิน 10 เมตร เรือนยอดไม่ต่อเนื่องกัน เป็นเรือน
ยอดส่วนใหญ่ มีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเรือนยอดท่ีสองเป็นเรือนยอดชั้นบนของไม้สักที่เหลือจากรอบตัด
ฟันที่แล้วความสูงประมาณ 20 เมตร มีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (ดังภาพท่ี 5) 

จากการวางแปลงตัวอย่างเพ่ือหาค่าความส าคัญของพรรณไม้ในแปลงอายุน้อยกว่า 15 ปี 
พบไม้ในแปลงจ านวน 7 ชนิด ไม้เด่นที่มีค่าความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่สั ก (Tectona grandis) 
224.99 ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifoius) 35.529 มะแฟน (Protium serratum) 13.105 ยางพลวง 
(Dipterocarpus tuberculatus) 4.761และแดง (Xylia xylocarpa) 7.536 ตามรายละเอียดตามตารางที่ 8 
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ตารางท่ี 8 ค่าความส าคัญของพรรณไม้แปลงปลูกสักอายุ 1-10 ปี 

ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Do RD RF RDO IVI 
1 สัก Tectona grandis  7.376 86.430 69.049 69.512 224.991 
2 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifoius 1.749 7.143 11.904 16.482 35.529 
3 มะแฟน Protium serratum 0.658 2.143 4.761 6.201 13.105 
4 ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatus 0.504 1.428 4.761 4.749 10.938 
5 แดง Xylia xylocarpa  0.143 1.428 4.761 1.347 7.536 
6 กระโดน Careya arborea 0.170 0.714 2.38 1.602 4.696 
7 เพกา Oroxylum indicum  0.012 0.714 2.380 0.113 3.207 

 
 รวม   10.611 100.000 100.000 100 300 
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ภาพที่ 6 โครงสร้างด้านตั้ง และการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูกสักอายุน้อยกว่า 15 ปี 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพพ้ืนที่แปลงปลูกสักอายุน้อยกว่า 15 ปี 
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แปลงปลูกสักอายุมากกว่า 20 ปี 

แปลงปลูกสักอายุมากกว่า 20 ปี ไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่เหลือจากการตัดฟันเป็นไม้
สักขนาดใหญ่ความสูงระหว่าง 20-30 เมตร มีจ านวน 8 ต้นในในแปลง 20 x50 เมตร มีไม้ดั้งเดิมเข้ามา ได้แก่ 
ไม้ แคหางค่าง แดง ประดู่ กระโดน เป็นต้น ปลูก เรือนยอดเป็นเรือนยอด 2 ชั้นคือไม้สักที่ปลูกเดิมเรือนยอด
ความสูง 20–30 เมตรเรือนยอดต่อเนื่องกัน เป็นเรือนยอดส่วนใหญ่ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เรือนยอดที่สอง
เป็นเรือนยอดชั้นล่าง ของไม้สักที่แตกหน่อ จากรอบตัดฟันที่แล้วความสูงประมาณ 10 เมตร และไม้ธรรมชาติ 
มีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (ดังภาพท่ี 7) 

จากการวางแปลงตัวอย่างเพ่ือหาค่าความส าคัญของพรรณไม้ในแปลงอายุมากกว่า 20 ปี 
พบไม้ในแปลงจ านวน 14 ชนิด ไม้เด่นที่มีค่าความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่สัก (Tectona grandis) 
190.863 ตะคร้ า(Garuga pinnata) 19.964 ประดู่(Pterocarpus macrocarpus) 14.644 งิ้วป่า (Bombax 
anceps)13.058 และกระพ้ีจั่น (Millettia brandisiana) 7.536 ตามรายละเอียดตามตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 ค่าความส าคัญของพรรณไม้แปลงปลูกสักอายุมากกว่า 20 ปี 

ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Do RD RF RDO IVI 
1 สัก Tectona grandis  15.293 71.560 56.604 62.699 190.863 
2 ตะคร้ า Garuga pinnata  1.686 5.505 7.547 6.912 19.964 
3 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  2.888 0.917 1.887 11.840 14.644 
4 งิ้วป่า Bombax anceps 1.817 1.835 3.774 7.449 13.058 
5 กระพี้จั่น Millettia brandisiana 0.054 6.422 5.660 0.221 12.303 
6 ตะแบก Lagerstroemia calyculata  1.308 1.835 1.887 5.363 9.085 
7 แดง Xylia xylocarpa  0.062 2.752 5.660 0.254 8.666 
8 ผ่าเสี้ยน Vitex canescens 0.151 2.752 3.774 0.619 7.145 
9 แคหางค่าง Markhamia sttpulata 0.018 1.835 3.774 0.074 5.683 
10 ยมหิน Chukrasia velutina 0.679 0.917 1.887 2.784 5.588 
11 ยางโอน Polyalthia viridis 0.414 0.917 1.887 1.697 4.501 
12 เพกา Oroxylum  ndicum  0.008 0.917 1.887 0.033 2.837 
13 แคทราย Stereospermum  colais 0.007 0.917 1.887 0.029 2.833 
14 ตะคร้อ Schieichera oleosa 0.006 0.917 1.887 0.024 2.828 

 
 รวม   24.391 100.000 100.000 100.000 300.000 
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ภาพที่ 8 โครงสร้างด้านตั้ง และการปกคลุมของเรือนยอดแปลงปลูกสักอายุมากกว่า 20 ปี 

 

ภาพที่ 9 ภาพพ้ืนที่แปลงปลูกสักอายุมากกว่า 20 ปี 
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แปลงป่าธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ 

ป่าธรรมชาติป่าเบญจพรรณ เป็นแปลงปลูกสักที่มีไม้ป่าธรรมชาติเข้ามาเป็นเป็นจ านวน
มากและไม้สักไม่สามารถโตในพ้ืนที่ได้จึงเป็นที่ที่แปลงอนุรักษ์มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเรือนยอดแบ่งเป็น 2 ชั้น
เรือนยอด เรือนยอดส่วนใหญ่ความสูงประมาณ 10-15 เมตร ปกคลุมประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และเรือนยอด
ชั้นบน ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ความสูงประมาณ 20 เมตร ไม่ต่อเนื่องกัน  พ้ืนป่าค่อนข้างรก มีต้นไผ่ ขึ้น
แทรกในพ้ืนที่ (ดังภาพท่ี 9) 

จากการวางแปลงตัวอย่างเพ่ือหาค่าความส าคัญของพรรณไม้ในแปลงป่าเบญจพรรณ พบ
ไม้ในแปลงจ านวน 38 ชนิด ไม้เด่นที่มีค่าความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่สัก (Tectona grandis) 
41.378 ประดู่(Pterocarpus macrocarpus) 36.826 แดง (Xylia xylocarpa)23.995 เต็ง (Shorea 
obtusa)และรกฟ้า (Terminalia alata) 7.536 ดังรายละเอียดในตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 ค่าความส าคัญของพรรณไม้แปลงป่าธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ 

ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Do RD RF RDO IVI 
1 สัก Tectona grandis  4.075 12.376 8.527 20.475 41.378 
2 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  4.000 7.426 9.302 20.098 36.826 
3 แดง Xylia xylocarpa  2.106 6.436 6.977 10.582 23.995 
4 เต็ง Shorea  btusa 0.327 14.356 7.752 1.643 23.751 
5 รกฟ้า Terminalia  alata 0.963 6.436 6.977 4.839 18.252 
6 รัง Shorea siamensis 1.527 4.950 5.426 7.672 18.048 
7 ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatus 0.746 5.446 6.202 3.748 15.396 
8 มะกอกเกลื้อน  Canarium subulatum  1.095 2.970 4.651 5.502 13.123 
9 ยอป่า Morinda tomentosa 0.374 4.455 3.876 1.879 10.210 
10 กระพี้จั่น  Millettia brandisiana 0.499 2.970 3.101 2.507 8.578 
11 กางขี้มอด  Albizia odoratissima  0.884 1.980 1.550 4.442 7.972 
12 แสลงใจ  Strychnos nuxvomica 0.290 0.690 4.651 1.457 6.798 
13 รักใหญ่ Gluta usitata 0.208 1.980 2.325 1.045 5.350 
14 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifoius 0.272 1.485 2.325 1.367 5.177 
15 ผ่าเสี้ยน  Vitex canescens 0.194 1.485 2.325 0.975 4.785 
16 งิ้วป่า Bombax anceps 0.061 1.485 2.325 0.306 4.116 
17 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria 0.120 1.485 1.550 0.603 3.638 
18 ตะคร้อ Schieichera oleosa 0.367 0.990 0.775 1.844 3.609 
19 ปอเลียง Eriolaena candollei 0.167 0.990 1.550 0.839 3.379 
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ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Do RD RF RDO IVI 

20 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa 0.152 0.990 1.550 0.764 3.304 
21 เก็ดด า Dalbergia cultrata 0.134 0.990 1.550 0.673 3.213 
22 พลับพลา Microcos tomentosa 0.131 0.990 1.550 0.658 3.198 
23 ปอมืน Colona floribunda 0.180 0.990 0.775 0.904 2.669 
24 เหมือดโลด  Aporosa villosa 0.012 0.990 1.550 0.06 2.600 
25 กาสามปีก  Vitex peduncularis 0.112 0.990 0.775 0.563 2.328 
26 อ้อยช้าง Lannea coromandelica 0.077 0.990 0.775 0.387 2.152 
27 ขี้หนอน Schoepfia fragrans 0.170 0.495 0.775 0.854 2.124 
28 แคหางค่าง Markhamia sttpulata 0.105 0.495 0.775 0.527 1.797 
29 ยมหิน Chukrasia velutina 0.099 0.495 0.775 0.497 1.767 
30 สาทร  Millettia leucantha  0.077 0.495 0.775 0.387 1.657 
31 มะดูก Xanthophyllum virens 0.069 0.495 0.775 0.347 1.617 
32 กระโดน  Careya arborea 0.066 0.495 0.775 0.332 1.602 
33 หว้า Syzygium cumini 0.064 0.495 0.775 0.321 1.591 
34 ก่อแพะ Quercus kerrii 0.061 0.495 0.775 0.306 1.576 
35 เสี้ยวดอกขาว Bauhinia variegata 0.049 0.495 0.775 0.246 1.516 
36 มะเดื่อปล้อง  Ficus hispida  0.045 0.495 0.775 0.226 1.496 
37 งิ้วแดง Bombax ceiba 0.013 0.495 0.775 0.065 1.335 
38 เสลา  Lagerstroemia tomentosa  0.011 0.495 0.775 0.055 1.325 

 
 รวม   19.902 100.000 100.000 100.000 300.000 
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ภาพที่ 10 โครงสร้างด้านตั้ง และการปกคลุมของเรือนยอดแปลงป่าธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ 

 

ภาพที่ 11 ภาพพ้ืนที่แปลงป่าธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ 



 
 

58 

 

แปลงป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง 

ป่าธรรมชาติป่าเต็งรัง เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมที่ปลูกสัก คือ เป็นสันเขา ยอดเขา หรือเป็นพ้ืนที่ดินตื้นมี
หินต้นไม้ที่งอกได้มีลักษณะแคระแกร็น เป็นที่ที่แปลงอนุรักษ์มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น เรือนยอดแบ่งเป็น 2 ชั้น
เรือนยอด เรือนยอดส่วนใหญ่ความสูงประมาณ 10-15 เมตร ปกคลุมประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์และเรือนยอด
ชั้นบน ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ความสูงประมาณ 40 เมตร ต่อเนื่องและซ้อนทับกันพ้ืนป่าค่อนข้างโล่งไม้พ้ืน
ล่างเป็นหญ้าเพ็ก สาบเสือ เนื่องจากมีไฟไหม้เกือบทุกปี (ดังภาพท่ี 11) 

จากการวางแปลงตัวอย่างเพ่ือหาค่าความส าคัญของพรรณไม้ในแปลงป่าเต็งรัง พบไม้ในแปลงจ านวน 
31 ชนิด ไม้เด่นที่มีค่าความส าคัญสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ยางพลวง (Dipterocarpus tuberculatus) 
51.301 เต็ง (Shorea obtusa ) 47.225 ประดู่(Pterocarpus macrocarpus) 30.973 รัง (Shorea 
siamensis) 25.124 และ เก็ดด า (Dalbergia cultrata) ตามรายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางท่ี 11 ค่าความส าคัญของพรรณไม้แปลงป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง 

ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Do RD RF RDO IVI 
1 ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatus 6.674 14.915 8.876 27.510 51.301 
2 เต็ง Shorea obtusa 3.528 22.034 10.651 14.540 47.225 
3 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus  2.668 10.508 9.467 10.997 30.973 
4 รัง Shorea siamensis 2.830 8.136 5.325 11.663 25.124 
5 เก็ดด า Dalbergia cultrata 1.600 8.136 6.509 6.596 21.241 
6 รักใหญ่ Gluta usitata 1.333 7.119 5.325 5.493 17.937 
7 อ้อยช้าง Lannea coromandelica 0.698 4.746 6.509 2.876 14.130 
8 กระท่อมหมู  Mitragyna rotundifolia 0.030 0.678 13.018 0.124 13.819 
9 รกฟ้า Terminalia alata 0.415 4.746 5.325 1.711 11.782 
10 มะกอกเกลื้อน  Canarium subulatum  0.783 2.712 4.142 3.226 10.080 
11 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifoius 0.459 3.729 4.142 1.893 9.764 
12 กางขี้มอด  Albizia odoratissima  0.852 1.695 2.367 3.513 7.575 
13 กระพี้จั่น  Millettia brandisiana 0.075 1.695 2.367 0.311 4.372 
14 ตะแบก  Lagerstroemia calyculata  0.705 0.339 0.592 2.904 3.835 
15 ตะคร้อ Schieichera oleosa 0.077 1.017 1.775 0.319 3.111 
16 เหมือดโลด  Aporosa villosa 0.196 0.678 1.183 0.806 2.668 
17 พลับพลา Microcos tomentosa 0.178 0.678 1.183 0.735 2.596 
18 ปอเลียง Eriolaena candollei 0.172 0.678 1.183 0.710 2.571 
19 มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania lanzan 0.137 0.678 1.183 0.565 2.426 
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ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Do RD RF RDO IVI 
20 มะกอกป่า  Spondias pinnata  0.351 0.339 0.592 1.445 2.376 
21 แดง Xylia xylocarpa  0.107 0.678 1.183 0.441 2.302 
22 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa 0.072 0.678 1.183 0.298 2.159 
23 เพกา  Oroxylum indicum  0.026 0.678 1.183 0.106 1.967 
24 มะหาด  Artocarpus lakoocha 0.145 0.339 0.592 0.599 1.530 
25 มะแฟน Protium serratum 0.061 0.339 0.592 0.251 1.182 
26 แสลงใจ  Strychnos nuxvomica 0.027 0.339 0.592 0.111 1.042 
27 ตะขบฝรั่ง Muntingia caloneura 0.025 0.339 0.592 0.104 1.035 
28 เม่าไข่ปลา Antidesma ghasembilla 0.012 0.339 0.592 0.048 0.979 
29 ติ้วขน  Cratoxylum formosum  0.010 0.339 0.592 0.040 0.971 
30 ปอมืน Colona floribunda 0.009 0.339 0.592 0.036 0.967 
31 ยอป่า Morinda tomentosa 0.007 0.339 0.592 0.027 0.958 

 
 รวม   24.26133 100.0004 100.0005 100 300 
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ภาพที่ 12 โครงสร้างด้านตั้ง และการปกคลุมของเรือนยอดแปลงป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพพ้ืนที่แปลงป่าธรรมชาติ ป่าเต็งรัง 
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ตารางท่ี 12 พรรณไม้ที่พบในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Family Anacardiaceae 

  1 มะกอกป่า  มะกอก Spondias pinnata  
2 มะม่วงหัวแมงวัน ฮักหมู Buchanania lanzan 
3 รักใหญ่ รัก Gluta usitata 
4 อ้อยช้าง อ้อยช้าง กุ๊ก Lannea coromandelica 
5 มะม่วงป่า  มะม่วงจิ้งหรีด Mangifera caloneura 
Family Annonaceae 

  6 ยางโอน ยาง Polyalthia viridis 
Family Apocynaceae 

  7 สัตตบรรณ  ตีนเป็ด Alstonia scholaris  
8 โมกมัน โมก Wrightia arborea   
9 โมกหลวง โมกหลวง โมก Holarrhena pubescens 
Family Bignoniaceae 

  10 แคหัวหมู  แคบิด แคหางอ่ึง Fernandoa adenophylla 
11 แคหางค่าง แค Markhamia sttpulata 
12 ปีบดอกขาว ปีบ  Millingtonia hortensis 
13 เพกา  ลิ้นฟ้า ลิ้นไม้ มะลิดไม้ Oroxylum indicum  
14 กาสะลองค า ปีบทอง ปีบทอง Radermachera ignea 
15 แคทราย แค แคหิน Stereospermum colais 
Family Bombacaceae 

  16 งิ้วป่า งื้ว Bombax anceps 
17 งิ้วแดง งิ้ว งิ้วหนาม Bombax ceiba 
Family Burseraceae 

  18 มะกอกเกลื้อน  มะเกิ้ม Canarium subulatum  
19 ตะคร้ า  คร้ า แขกเต้า Garuga pinnata  
20 มะแฟน มะแฟน ปี Protium serratum 
Family Combretaceae 

  21 ตะเคียนหนู ตะเคียนหนู เหว Anogeissus acuminata 
22 รกฟ้า ฮกฟ้า Terminalia alata 
23 สมอพิเภก สมอพิเภก สมอ Terminalia bellerica 
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ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
24 สมอไทย สมอไทย สมอ Terminalia chebula 
Family Dilleniaceae 

  25 ส้านหิ่ง  ส้านหิน ส้าน Dillenia parviflora 
Family Dipterocarpaceae 

  26 ยางเหียง เหียง Dipterocarpus obtusifoius 
27 ยางพลวง ตองตึง ตึง Dipterocarpus tuberculatus 
28 เต็ง เต็ง แงะ Shorea obtusa 
29 รัง รัง เปา Shorea siamensis 
Family Ebenaceae 

  30 ตับเต่าต้น มะพลับดง Diospyros ehretioides 
31 มะเกลือ มะเกลือ Diospyros mollis 
32 พญารากด า ไม้ด า อีด า Diospyros rubra 
33 ตะโกนา ตะโก Diospyros rhodcalyx 
Family Euphorbiaceae 

  34 เม่าไข่ปลา มะเม่า Antidesma ghasembilla 
35 เหมือดโลด  เหมือด Aporosa villosa 
36 เต็งหนาม เต็งหนาม เต็ง Bridelia retusa 
37 เปล้า เปล้า Croton stellatopilosus 
38 ค าแสด ค าแสด Mallots philippensis 
39 มะขามป้อม มะขามป้อม Phyllanthus emblica  
40 ขันทองพยาบาท จ้ าเมี่ยง Suregada multiflora 
Family Fagaceae 

  41 ก่อแพะ ก่อ Quercus kerrii 
Family Flacourtiaceae 

  42 ตะขบป่า มักเบน Flacourtia indica 
Family Guttiferae 

  43 ติ้วขน  ต้ิว Cratoxylum formosum  
Family Irvingiaceae 

  44 กระบก มะมื่น Irvingia malayana 
Family Labiatae 

  45 ซ้อ ซ้อ แต้งขาว Gmelina arborea 
46 สัก สัก Tectona grandis  
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ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
47 ผ่าเสี้ยน  ตีนนก Vitex canescens 
48 กาสามปีก  ตีนนก Vitex peduncularis 
Family Lauraceae 

  49 หมีเหม็น   ดอกจุ๋ม Litsea glutinosa 
Family Lecythidaceae 

  50 กระโดน  ปุย Careya arborea 
51 มะค่าโมง  มะค่า Afzelia xylocarpa  
Family Leguminosae  - Mimosoideae 
52 ปันแถ แดงน้ า Albizia lucidior 
53 กางขี้มอด  ขี้มอด คางแดง Albizia odoratissima  
54 แดง แดง Xylia xylocarpa  
55 กระถินยักษ์  กระถิน Leucaena leucocephala  
56 กางหลวง ไม้กาง ไม้แสงเงิน สารค า Albizia chinensis 
Family Leguminosae  - Papilionoideae 
57 ทองหลาง ทองหลาง Erythrina stricta 
Family Leguminosae - Caesalpinioideae 
58 เสี้ยวดอกขาว เสี้ยว  Bauhinia variegata 
59 ราชพฤกษ์ คูณ ลมแล้ง Cassia fistula  
60 มะค่าแต้ มะค่าหนาม Sindora siamensis 
Family Leguminosae - Papilionoideae 
61 ทองกวาว ทองกวาว ก๋าว จาน Butea  monosperma 
62 เก็ดด า เก็ด ไม้เก็ด Dalbergia cultrata 
63 กระพี้จั่น  ปี้จั่น Millettia brandisiana 
64 สาทร  ขะเจ๊าะ Millettia leucantha  
65 ประดู่  ดู่ Pterocarpus macrocarpus  
Family Loganiaceae 

  66 แสลงใจ  มะตึง Strychnos nuxvomica 
Family Lythraceae 

  67 ตะแบก  เปือย Lagerstroemia calyculata  
68 อินทนิลบก อินทนิล Lagerstroemia macrocarpa 
69 อินทนิลน้ า อินทนิล Lagerstroemia speciosq 
70 เสลา  เสลา Lagerstroemia tomentosa  
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ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Family Melastomataceae 

  71 พลองขี้ควาย กี้ เหมือดจี้ดง ฟอง Memecylon plebejum 
Family Meliaceae 

  72 ยมหิน ยมหิน Chukrasia velutina 
73 ยมหอม ยมหอม Toona ciliata 
74 เลี่ยน เลี่ยน Melia toosendan 
75 กัดลิ้น กัดลิ้น Walsura pinnata 
Family Moraceae 

  76 มะหาด  ขนุนป่า หาด Artocarpus lakoocha 
77 ปอสา ปอสา สา Broussonetia papyrifera  
78 มะเดื่อปล้อง  เดื่อ Ficus hispida  
79 มะเดื่ออุทุมพร  มะเดื่อเกลี้ยง มะเดื่อน้ า Ficus racemosa  
80 ข่อย  ไม้ฝอย Streblus asper 
Family Myrtaceae 

  81 หว้า หว้า Syzygium cumini 
Family Ochaceae 

  82 กระแจะ ช้างน้าว กระแจะ Ochna integerrinma 
Family Olacaceae 

  83 ขี้หนอน ขี้หนอน Schoepfia fragrans 
Family Polygalaceae 

  84 มะดูก มะดูก ดูก Xanthophyllum virens 
Family Rubiaceae 

  85 กระทุ่มบก กระทุ่มน้ า Anthocephalus chinensis 
86 ส้มกบ ส้มกบ Hymenodictyon exelsum 
87 กระท่อมหมู  กระทุ่ม กระทุ่มเนิน ตุ้ม Mitragyna rotundifolia 
88 ยอป่า สะรัก Morinda tomentosa 
89 แข้งกวาง แข้งกวาง Wendlandia tinctoria 
90 กระทุ่มน้ า ไม้ตุ้ม Nauclea orientalis 
91 ค ามอกหลวง มอก Gardenia sootepensis 
Family Sapindaceae 

  92 มะหวด มะหวด Lepisanthes rubiginosa   
93 ตะคร้อ คร้อ มะเกน Schieichera oleosa 
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ชนิดที่ ชื่อไทย ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
94 คอแลน  หมากคอแลน ล าไยป่า Dimocarpus longan 
Family Sterculiaceae 

  95 ปอเลียง ปอเลียง เลียงฝ้าย Eriolaena candollei 
Family Tiliaceae 

  96 ปอมืน ปอ Colona floribunda 
97 ปอลาย ปอลาย ปอ Grewia eriocarpa 
98 พลับพลา พลับพลา คอม ลาย Microcos tomentosa 
99 ตะขบฝรั่ง มะแกน Muntingia caloneura 

 

พรรณไม้บางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน 

เต็ง : Shorea obtuse 

Family Dipterocaceae 

เป็นไม้ผลัดใบ ล าต้นตรง เปลือกต้นสีน้ าตาลออกแดงช่วง
ต้นอ่อน เปลี่ยนเป็นสีออกด าเมื่ออายุมากขึ้น เปลือกมีรอยแตกลึก 
เปลือกชั้นในสีน้ าตาลออกเหลือง มีชันสีเหลือง ใบมนรีแคบหรือ
ขอบขนานปลายป้านหรือกลม ฐานใบรูปหัวใจ ใบแก่ก่อนร่วงมีสี
เหลือง ดอกมีสีขาวหรือเหลืองครีม ช่อดอกห้อยลง กลีบดอกแหลม
และแคบบิดเป็นเกลียวซ้อนกันแต่ฐานไม่เชื่อมกัน ผลมีปีกขนาด
ใหญ่ 3 ปีก ไม้และเปลือก ให้น้ าฝาดชนิด Pyrogallol ใช้เป็นยา

สมานแผล ห้ามโลหิต เปลือก ใช้ฝนกับน้ าปูนใส เป็นยาสมานแผลเรื้อรังและแผลพุพอง ราก แก้ท้องร่วง แก้บิด 
เป็นยาห้ามโลหิต ยาสมานท้อง แก่น แก้กระษัย แก้เลือดลม ยาง แก้บิด ปิดธาตุ แก้ฝีในท้อง สมานบาดแผล 
แก้น้ าเหลืองเสีย ใบ รักษาบางแผลแผลพุพองของเด็ก เนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้างบ้านได ้

 
ยางเหียง : Dipterocarpus obtusifolius 

Family Dipterocaceae 

 เป็นไม้ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างเล็ก เปลือกต้นสี
เทาเข้ม หนา มีลอยแตกลึก ใบ รูปไข่กว้าง ปลายป้านหรือกลมทั้ง 
2 ด้าน ฐานเป็นรูปหัวใจ ใบอ่อนมีขนยาวแหลม ใบแก่ด้านบนมีสี
เขียวเข้มมีขนบนเส้นใบและขนสีขาวยาวกว่าด้านบน ดอกมีสีชมพู
สด ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-7 ดอก ก้านดอกสั้น และมีขนแน่น ผลมี
ปีกยาว 2 ปีก เปลือกต้นแก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ไข้ตาลขโมย รากแก้
ท้องเสีย ท าฝาบ้าน ใบใช้ห่อของ  ทางภาคเหนือใช้ใบแก่ ห่อยาสูบ
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และห่อของสดแทนใบกล้วย และเนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้ 

ยางพลวง ตึง ตองตึง : Dipterocarpus tuberculatus 

Family Dipterocaceae 

เป็นไม้ผลัดใบ ความสูง 25 ม. กิ่งก้านเป็นตะปุ่มตะป่่าและ
คดงอ ฐานใบกลมหรือรูปหัวใจ ใบแก่เรียบเกลี้ยง หูใบสีชมพูสด 
กลีบดอกสีแดง-ม่วงเข้มเพียงด้านเดียว ผลมีปีกใหญ่ 2 ปีกยาว ไม้
ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ทางภาคเหนือนิยมใช้ใบแก่ มุง
หลังคาและท าฝากระท่อม ใช้รองผลสตรอเบอรี่ไม่ให้ติดดิน เน่าเสีย หรือผิวไม่สวย  และใช้ในการห่อข้าวนึ่ง 
เห็ดและผักต่างๆ 

รัง เปา : Shorea siamensis 

Family Dipterocaceae 

เป็นไม้ผลัดใบ ความสูง 25 ม. 
เปลือกต้นสีเทาแข็งและหนามาก มีรอยแตก
ลึก เปลือกด้านในสีแดงออกน้ าตาล น้ ายางสี
เหลืองอ่อนถึงน้ าตาล ใบรูปไข่ ปลายกลมหรือ
แหลมเล็กน้อยฐานเป็นรูปหัวใจ ใบอ่อนสี
น้ าตาลออกแดงมีขนรูปดาว ใบแก่สีเขียวหม่น
เกือบจะเรียบเกลี้ยง ดอกมีสีเหลืองสดแต้มสี
แดงกลุ่มละ 5-20 ดอก ดอกจะออกก่อนแตก
ใบอ่อน กลีบดอกบิดเป็นเกลียวคล้ายปากแตร 
ปลายกลีบโค้งไปข้างหลัง ฐานกลีบเชื่อมกัน 

ผลมีปีกขนาดใหญ่ 3 ปีก ปลายป้าน และปีกขนาดเล็ก 2 ปีก โดยทั่วไป เนื้อไม้ใช้ท าเสา หมอนรางรถไฟ ท า
ส่วนต่างๆ ของเครื่องเรือน และการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน ใช้ท าเรือ และเครื่องมือ 
กสิกรรม นอกจากนี้ “ชัน” ซึ่งได้จากไม้รังยังสามารถน ามาผสมกบน ามันยางใช้ทาไม้ ยาเรือ ยาแนวไม้ และ
ภาชนะท่ีท าด้วยไม้ไผ่ 

ปอเลียง เลียงฝ้าย เลียงมัน : Kydia calycina 

Family Malvaceae 

ไม้ผลัดใบเป็นพุ่ม เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูง 10 ม. เปลือกต้นสีเทาบาง มีรอยย่นแตกเป็นตะปุ่ม 
เปือกชั้นในเป็นใยสีเทาอ่อน ใบรูปกลมหรือไข่กว้าง ฐานรูปหัวใจหรือสอบเข้ากว้างๆ ขอบใบหยักเป็นพูที่ปลาย
ของเส้นใบ ใบอ่อนมีขนสีเงินรูปดาว ใบแก่มีขนหยาบขึ้นปกคลุมโดยเฉพาะด้านล่างหนาแน่นกว่าด้านบน ดอก
สีขาวหรือชมพู เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผลขนาด 2-3 ซม. มีริ้วสีชมพูสดหรือเขียวอ่อน 4 อัน ผลกมีกลีบเลี้ยง
บางห่อหุ้มแห้งและแตกได้ มี 3 เมล็ด เนื้อไม้เหนียวใช้ท าเสา เพลาล้อเกวียน เครื่องมือกสิกร กระดาน พ้ืน 
รอด และเครื่องเรือนได้ดี 
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มะแฟน : Protium serratum  

Family Burseraceae 

 เป็นไม้ผลัดใบระยะสั้น ความสูง 30 ม. ล าต้นสั้น กิ่งแผ่ขยายออก เปลือกต้นสีเทาอ่อนเมื่ออายุมากขึ้น
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง มีร่องแตกลึกตามยาว เปลือกชั้นในมีน้ ายางสีชมพูส้ม ใบย่อย 2-4 คู่ ที่เรียงเกือบจะ
ตรงข้ามกัน ขอบใบเรียบมีหยักเล็กน้อยที่ปลายใบ ใบอ่อนมีขนสีเทากระจายทั่วใบ ใบแก่เรียบและเป็นมัน ไม่มี
หูใบ ผลอ่อนสีเขียวเหลืองเม่ือผลสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีด า ผลกลมเป็นพูตื้น ๆ 2-3 พูเนื้อใน
ฉ่ าน้ ามีเมล็ด 1-3 เมล็ด เนื้อไม้เหนียว เลื่อยผ่าไสกบตกแต่งง่าย ใช้ท าเสา กระดานพ้ืน ฝา ฝ้า เพดานท าเครื่อง
เรือน เครื่องใช้ทางการเกษตร วงกบ ประตูหน้าต่าง ผลสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมหวาน 

มะกอกเกลื้อน มะเกิ้ม : Canarium subulatum 

Family Burseraceae 

 เป็นไม้ผลัดใบ ความสูง 20 ม. ล าต้นตั้งตรง เรือน
ยอดกลม เปลือกต้นสีน้ าตาลเทาถึงเทาแก่ เปลือกชั้นในสี
น้ าตาลอ่อนมีขีดเส้นสีขาวและมีน้ ายางใสซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสี
ออกด า ใบแก่มีสีแดงเข้ม ดอกสีครีม ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ในซอกใบ ผลขนาด 2.8-3.5 ซม. ออกเป็นช่อยาวสีเขียว

เหลืองรูปไข่ปลายแหลม หน้าตัดตามขวางเป็นสามเหลี่ยมมียางสีส้มอ่อน ชั้นหุ้มเมล็ดแข็ง ภายในมี 2-3 เมล็ด 
ใบอ่อนใช้รับประทานเป็นผัก ผลเป็นอาหารสัตว์ มีสรรพคุณทางยา ใบ ผสมใบไพล ใบหวด หม่อน บดเป็นผง 
กินกับน้ า เช้า-เย็นแก้ไอเป็นเลือด เปลือกต้น ช่วยสมานแผล รากหรือเปลือกต้น ต้มน้ าดื่ม แก้ท้องเสีย ยางที่
ปูดจากล าต้น ผสมยางที่ปูดจากล าต้นมะกอก ฝนน้ าดื่ม แก้ไอเป็นเลือด เปลือกต้น ใส่แก้ปวดฟัน แก่น มีรส
หวานชุ่มคอแก้กระหายน้ าเปลือกต้นและแก่น เป็นยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อและปวดท้อง ผล รสฝาดเปรี้ยว แก้
ไอ ขับเสมหะ 

มะดูก : Siphonodon celastrineus  

Family Celastraceae 

 เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ความสูง 25 ม. เปลือกต้นสีน้ าตาลเข้มถึงเทา เปลือกชั้นในสีเหลือง ขอบใบมีซี่หยัก
เล็ก ๆ ดอกสีเหลืองถึงส้มเป็นกลุ่มช่อสั้น ๆ มี 1-3 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบทู่บานแผ่ออก ผลขนาด 
3-6.5 ซม. สีส้ม กลมหรือรูปไข่ ปลาบมนผิวเหนียวไม่แตก มีเมล็ดแข็งหลายเมล็ด ผลสุกรับประทานได้ รากใช้
ต้มรับประทานแก้พิษฝีภายใน บ ารุงกระดูก ดับพิษในกระดูก น้ าเหลืองเสีย ผื่นคัน 

มะกอก มะกอกป่า : Spondias pinnata 

Family Anacardiaceae 

 เป็นไม้ไม้ผลัดใบ ความสูง 20 ม. เรือนยอดโปร่ง กิ่งก้านยาวเรียวมักจะห้อยลง เปลือกต้นหนาสีเทา
อ่อนผิวเรียบหรือมีปุ่มกลมๆ เปลือกชั้นในสีชมพูมีน้ ายาง ใบเรียงแบบสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบ
อ่อนสีชมพู ใบแก่สีเหลืองทอง ดอก สีขาวหรือครีมอมเหลือง กลุ่มช่อดอกยาว 20-30 ซม. ออกในซอกใบบนๆ 
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แต่ละก้านดอกย่อยสั้นไม่มีขน เป็นดอกสมบรูณ์เพศและดอกแยกเพศบนต้นเดียวกัน ผล สีเขียวและเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองเทา ผลรูปไข่มีเนื้อและชั้นหุ้มเมล็ดแข็งตรงกลาง เนื้อไม้ ท าแบบก่อสร้าง ยอดอ่อนรับประทานเป็น
เครื่องเคียงกับแกง น้ าพริก และลาบ ผลแก่ รับประทานได้และเป็นอาหารสัตว์  เปลือกรับประทานแก้โรคบิด 
แก้ร้อนใน ดับพิษกาฬ และสะอึก 

มะม่วงหัวแมงวัน : Buchanania lanzan  

Family Anacardiaceae 

 เป็นไม้ไม่ผลัดใบขนาดเล็ก 
ความสูง 12 ม. เปลือกต้นสีเทาเข้มมี
ร อยแตกระแห งแคบ ๆ  และลึ ก 
เปลือกชั้นในสีชมพูมีน้ ายางใสที่ไม่มี
พิษ ใบเดี่ยว ใบมนรีแคบขอบขนาน
ปลายมนมีติ่ง ใบอ่อนมีขนสีน้ าตาลอม
แดงหนาแน่น ใบแก่แข็งและเหนียวมี
ขนที่เส้นใบด้านล่าง เส้นใบข้าง 10-
17 คู่ นูนขึ้นมาเล็กน้อยเส้นใบที่เล็ก
กว่าจะเห็นเป็นชั้น ๆ คล้ายบันได 
ดอกสีขาว เป็นช่อที่ปลายกิ่งและใน
ซอกใบบนๆ ผลสุกสีม่วงรูปไข่หรือ

เป็นทรงมะม่วง เนื้อไม้สีน้ าตาลปนเทา ใช้ท าลังใส่ของ ท าประตูหน้าต่างและเครื่องตกแต่งบ้านได้ดี ผล  
รับประทานได้ เมล็ด สกัดเอาน้ ามันไปท ายาแก้โรคผิวหนัง ยางและราก บดใช้ท ายาแก้โรคท้องร่วง ท าสีย้อมผ้า 
สีพิมพ์ผ้า 

กุ๊ก อ้อยช้าง : Lannea coromandelica  

Family Anacardiaceae 

 เป็นไม้ผลัดใบ ความสูง 17 ม. เรือนยอดโปร่งกิ่งก้านค่อนข้างเล็กและเรียว เปลือกต้นสีครีมผิวเรียบ
หรือมีรอยย่นเป็นแถบ ๆ เปลือกชั้นในสีชมพูเป็นใย ใบประกอบเรียงแบบสลับ มีใบย่อย 3-6 คู่ ดอก สีเหลือง
อ่อนหรือขาวอมม่วง ช่อดอกห้อยลงมาจากกิ่งที่ไม่มีใบ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกต้น ผล สีชมพูแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีแดง รูปร่างค่อนข้างแบนไปตามความยาว เปลือกบางปลายมนมียอดเกสรตัวเมียเหลืออยู่ ใช้ใส่
แผล รักษาอาการปวดฟัน รักษาโรคเรื้อน รักษาผิวหนัง 
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แดง : Xylia xylocarpa 

Family Leguminosae-mimosoideae 

 เป็นไม้ผลัดใบความสูง 30 ม. ล าต้นเรียว
ตรงกิ่งก้านลู่ลง เปลือกต้นบาง สีครีมอมน้ าตาลหรือ
น้ าตาลอมแดง เปลือกชั้นในสีชมพู ใบประกอบแบบ
ขนนก มีก้านใบชั้นที่หนึ่งเพียง 1 คู่ ผลิใบอ่อน
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ดอกสีเหลืองอ่อน
ออกเป็นช่อกลม ดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อสั้นๆ ไม่

แตกแขนง ผลเป็นฝักหนาแข็ง โค้งเล็กน้อยสอบลงที่ฐาน ฝักแตกออกได้เป็นสองส่วนโค้งไปด้านหลัง หนึ่งฝักมี 
6-10 เมล็ด เนื้อไม้ แข็ง หนัก มีความทนทานสูง เลื่อย และตกแต่งได้ยาก เหมาะส าหรับการก่อสร้างที่ต้องการ
ความมั่นคงแข็งแรง เช่น เสาบ้าน คาน เสาสะพาน คันไถ สมอเรือ ฯลฯ 

ประดู่ป่า : Pterocarpus macrocapus 

Family Leguminosae - Papilionoideae  

 ไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ สูงถึง 30 เมตร หรือสูงกว่า เรือนยอด
เป็นรูปกรวย เปลือกต้นสีน้ าตาลอ่อน มีร่องตามยาวเล็กน้อยเมื่ออายุ
มากขึ้น สีจะเข้มและเปลือกแตกเป็นเกล็ด เปลือกชั้นในเป็นเยื่อใยสี
น้ าตาลแดง มี  หยดของยางสีแดง ดอกสีเหลืองสด เป็นช่อที่ก้านช่อไม่

แตกแขนง ออกในซอกใบ ผลกลมมีปีกเป็นคลื่นรอบส่วนกลางที่มี 1-2 เมล็ด ปลายผลเป็นติ่งเล็ก ผลไม่แตก 
ผลอ่อนมีขนเล็กๆ สีน้ าตาลอ่อนหรือสีขาวปกคลุมเนื้อไม้สีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรง  ใช้ในงาน
ก่อสร้าง ท าเสา พื้น ต่อเรือ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี แก่นสีแดงคล้ าใช้ย้อมผ้า เปลือกให้น้ าฝาดใช้ฟอกหนัง  

กระพี้จั่น : Millettia brandisiana  

Family Leguminosae - Papilionoideae  

 เป็นไม้ผลัดใบ ความสูง 20 ม. เปลือกต้นหยาบสีเทาเข้ม
เปลือกชั้นในสีแดง ดอกขนาด 1.5 มม. กลีบเลี้ยงติดกันยาว 4 มม. 
สีม่วง ขอบกลีบมีซี่หยัก กลีบล่างใหญ่กว่ากลีบอ่ืน ๆ กลีบดอกสีฟ้า
อ่อน ไม่มีขน ผลขนาด 5-7.5 ซม. ผลแบนปลายโค้งและทู่ฐานสอบ

เข้าหากัน ผิวเกลี้ยงและแข็ง เมล็ดแบนมี 1-3 เมล็ด ไม้ท าเยื่อกระดาษ ด้ามเครื่องมือ ของเล่นเด็ก ท าดอกไม้
ประดิษฐ์ 
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ภาพที ่14 พันธุ์ไม้บางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

  

เพกา : Oroxylum indicum แสลงใจ : Strychnos nuxvomica 

  

ส้านหิ้ง : Dillenia parviflora ข่อย : Streblus asper 

  

มะดื่อปล้อง : Ficus hispida มะดื่ออุทุมพร : Ficus racemosa 
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ภาพที่ 14 พันธุ์ไม้บางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

เหมือดโลด : Aporosa villosa  ก่อแพะ : Quercus kerrii 

  

สัก : Tectona grandis ผ่าเสี้ยน : Vitex canescens 

  

กาสามปีก : Vitex peduncularis กางหลวง : Albizia chinensis 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : เห็ดราขนาดใหญ่ 

Biodiversity of Mushroom and Macro Fungi 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : เห็ดราขนาดใหญ่ 

Biodiversity of Mushroom and Macro Fungi 

นางสาวสรญา ศิรลิา 

นายสัญชัย เมฆฉาย 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

เห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดรวมอยู่ในกลุ่มเชื้อรา เชื้อราจัดอยู่ในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตที่แยกจากพืช 
สัตว์และแบคทีเรีย โดยจัดอยู่ใน Kingdom Myota หน้าที่ส าคัญของกลุ่มเชื้อราคือ ช่วยในการรักษาสมดุลของ
ชีวิตในการน าสารอินทรีย์ต่างๆมาใช้ใหม่ เห็ดและราขนาดใหญ่ (mushroom and macrofungi) คือกลุ่มราที่
ในขั้นตอนของการด ารงชีวิตที่มีเส้นใยซึ่งสามารถรวมตัวกันให้เป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นดอกเห็ด หรือเป็น
โครงสร้างที่มขีนาดใหญ่ และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอยู่เหนือพ้ืนดินหรือสิ่งที่อาศัยอยู่ โครงสร้างนี้เป็น
ที่เกิดของสปอร์ส าหรับใช้แพร่พันธุ์ ซึ่งเปรียบเสมือนดอกของพืชจึงเรียกโครงสร้างนี้ว่าดอกเห็ด หรือใน
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า fruit body หรือ fruiting body มีเนื้อในเห็ด (context) และมีครีบ (gill) เห็ด ไม่ได้
หมายถึงดอกเห็ดที่มีเนื้อและมีครีบเท่านั้น แต่หมายถึงราอีกหลายชนิดในกลุ่ม Amastigomycota ที่ออกเป็น
กลุ่มก้อนดอกเห็ด อาจมีเนื้อนุ่ม แข็ง หรือเหนียว มีครีบหรือไม่มีครีบก็ได้ เห็ดเป็นเชื้อราที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า
เชื้อราชนิดอ่ืนๆ วงจรชีวิตของเห็ดทุกชนิดคล้ายกัน คือเริ่มจากสปอร์ตกไปอยู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็
สามารถเจริญเติบโตเป็นใยรา และแผงใยรา (Mycelium) แล้วรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเกิดเป็นดอกเห็ด เมื่อดอก
เห็ดเจริญเติบโตขึ้นจะสามารถสร้างสปอร์แล้วปลิวหลุดไปเจริญเติบโตเป็นใยราได้อีกวงจรชีวิตจะหมุนเวียน
ต่อไป 

เห็ดรามีขนาด รูปร่าง สีสัน ลักษณะวิสัย (Habit) และถิ่นก าเนิดแตกต่างกัน ดอกเห็ดมีหลายขนาด
ตั้งแต่ดอกเล็กเท่าไม้ขีดถึงดอกใหญ่กว่ากระด้ง มีหลายสี บางชนิดก็มีสีกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ 
รูปทรงเห็ดก็แตกต่างกัน แยกออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเห็ดมีครีบ กลุ่มเห็ดมีสันนูนแทนครีบ กลุ่มเห็ดมีรู
และมีเห็ดเนื้อสด กลุ่มเห็ดมีรูแต่มีเนื้อเห็ดแข็งเหมือนไม้หรือเหนียวคล้ายหนังสัตว์ กลุ่มเห็ดมีรูแยกห่างกันแบบ
ซี่ฟัน กลุ่มเห็ดมีสปอร์เป็นฝุ่นบรรจุอยู่ในถุงบางๆ กลุ่มเห็ดเผาะหรือเห็ดดาวดิน กลุ่มเห็ดปะการัง กลุ่มเห็ดมี
เนื้อเป็นวุ้น กลุ่มเห็ดกระบอง กลุ่มเห็ดโคมไฟ กลุ่มเห็ดอานม้า กลุ่มเห็ดถ้วย กลุ่มเห็ดก้อนถ่าน กลุ่มเห็ดเขา
เหม็นหรือเห็ดที่สร้างสปอร์ในน้ าเมือกท่ีมีกลิ่นเหม็น และกลุ่มเห็ดรังนก 

เห็ดสามารถเกิดชุกชุมได้มากในพ้ืนที่ธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ตามพื้นที่ป่า ทุ่งนา ทุ่งหญ้า พ้ืนดิน ต้นไม้ 
ขอนไม้ ส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ตามอินทรียวัตถุ เช่นกองมูลสัตว์ ซากพืช ซากสัตว์ กองใบไม้และขอนไม้ ท าให้เกิด
การผุเปื่อยของอินทรียวัตถุชวยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในระนิเวศ บางชนิดก็เป็นพืชเบียนต้นไม้ บาง
ชนิดเกิดในดิน บางชนิดเป็นประโยชน์ต่อพืชเมื่ออยู่ร่วมกัน เห็ดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือเห็ดกินได้ (Edibie 
mushroom) และเห็ดมีพิษ (Poisonous mushroom) เห็ดมีทั้งที่ให้ประโยชน์และให้โทษ เห็ดที่กินได้
ส่วนมากมีเนื้อเห็ดที่อ่อนนุ่มหรือกรอบกรุบ มีสารอาหารเทียบเท่าผัก ดอกเห็ดมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 90% 
นอกนั้นเป็นโปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินบี1 และวิตามินบี 2 มากกว่าชนิดอ่ืนๆ ยกเว้นเห็ดที่มีสีเหลืองจะมี
วิตามินเอมาก สามารถน ามาท ายารักษาโรค อาหารเสริม สีย้อมผ้า ฯลฯ โทษของเห็ดพิษท าให้ผู้ที่บริโภคที่กิน
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เข้าไปมีอันตรายถึงชีวิตได้การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดภายในสวนป่าทุ่งเกวียน เป็นการ
ส ารวจและศึกษาเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบถึงชนิดของเห็ดที่ส าคัญและช่วงฤดูกาลที่พบเห็ดชนิดต่างๆ 

วิธีการศึกษา 

การคัดเลือกพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลเห็ดราขนาดใหญ่ ท าการวางแปลงส ารวจภายในแปลงปลูกไม้สัก 
โดยอาศัยระยะเวลาของแปลงปลูกเป็นเครื่องมือตัดสิน โดยวางแปลงส ารวจเห็ดภายในแปลงปลูกไม้สักชั้นอายุ 
1-10 ปี จ านวน 30 แปลง ชั้นอายุ 21 ปีขึ้นไป จ านวน 30 แปลง ป่าธรรมชาติป่าเบญจพรรณจ านวน 30 
แปลง และป่าธรรมชาติป่าเต็งรัง จ านวน 30 แปลงโดยใช้แปลงขนาด 4x4 เมตร ในแปลงเดียวกันกับแปลง
ส ารวจไม้หนุ่ม ท าการเดินส ารวจ บันทึกชนิด ถ่ายภาพ และนับจ านวนกลุ่มเห็ดที่พบในแต่ละแปลงเดือนละ
หนึ่งครั้ง และเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลและให้ทราบความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดให้มากที่สุด ได้ท า
การบันทึกเห็ดและราขนาดใหญ่ที่พบนอกเหนือจากแปลงส ารวจด้วย โดยท าการส ารวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 

ผลการศึกษา 

 การส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง เห็ดราขนาดใหญ่ทั้งหมด 9 
อันดับ 19 วงศ์ 39 สกุล และ 50 ชนิด การปรากฏของเห็ดจากการส ารวจภายในสวนป่าทุ่งเกวียน แสดงไว้ใน
ตารางรายชื่อเห็ดที่ส ารวจพบในพ้ืนที่ 

เห็ดราขนาดใหญ่ในแปลงปลูกไม้สักอายุ 1-10 ป ี

จากการวางแปลงส ารวจพบเห็ดภายในพ้ืนที่แปลงปลูกไม้สักอายุ 1 -10 ปี พบเห็ดจ านวน 33 ชนิด 
โดยมีจ านวนชนิดและปริมาณกลุ่มเห็ดที่พบมากที่สุดในการวางแปลงส ารวจช่วงเดือนกรกฎาคมเห็ดที่พบมาก
ที่สุดได้แก่เห็ดเฟืองล้อสีม่วง Marasmius purpureostriatus เห็ดเฟืองล้อสีส้ม Marasmius siccus เห็ด
ตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune การวางแปลงส ารวจช่วงเดือนมิถุนายน มีเห็ดชนิดที่พบได้บ่อยได้แก่
เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune เห็ดโคนข้าวตอก Termitomyces microcarpus เห็ดหูหนูสวย
Auricularia fuscosuccinia เห็ดเพ็ก Lentinus strigosus และเห็ดขี้วัว Copelandia cyanescens และ
การวางแปลงส ารวจช่วงเดือนมิถุนายน พบเห็ดจ านวน 21  ชนิด ได้แก่เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum 
commune เห็ดโคนข้าวตอก Termitomyces microcarpus เห็ดปากหมู Galiella rufa เห็ดดาวกระจาย 
Leucocoprinus fragilissimus และเห็ดหูหนูสวย Auricularia fuscosuccinia การวางแปลงส ารวจช่วง
เดือนพฤษภาคม พบเห็ดจ านวน 9 ชนิด ได้แก่เห็ดหูหนูสวย Auricularia fuscosuccinia เห็ดปากหมู 
Galiella rufa เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune เห็ดกระด้าง Daedaleopsis confragoa และ
เห็ดเพ็ก Lentinus strigosus ตามล าดับ 

เห็ดราขนาดใหญ่ในแปลงปลูกไม้สักอายุ 20-30 ป ี

จากการวางแปลงส ารวจเห็ดภายในแปลงปลูกไม้สักอายุ 20-30 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลา
ที่พบชนิดเห็ดมากที่สุด โดยพบเห็ดจ านวน 27 ชนิด เห็ดที่พบมากที่สุดได้แก่เห็ดเฟืองล้อสีม่ วง Marasmius 
purpureostriatus เห็ดเฟืองล้อสีส้ม Marasmius siccus เห็ดปะการัง Ramaria sp. เห็ดตีนตุ๊กแก 
Schizophyllum commune การวางแปลงส ารวจช่วงเดือนมิถุนายน พบเห็ดจ านวน 22 ชนิด ได้แก่เห็ด
ตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune เห็ดปะการังขาว Clavaria fossicola เห็ดนางนวล Pleurotus 
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djamor  เห็ดปากหมู Galiella rufa เห็ดโคนข้าวตอก Termitomyces microcarpus การวางแปลงส ารวจ
ช่วงเดือนพฤษภาคม พบเห็ดจ านวน 11 ชนิด ได้แก่เห็ดปากหมู Galiella rufa เห็ดตีนตุ๊กแก 
Schizophyllum commune เห็ดหูหนูสวย Auricularia fuscosuccinia เห็ดกระด้าง Daedaleopsis 
confragoa และเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus ตามล าดับ 

เห็ดราขนาดใหญ่ในแปลงป่าเบญจพรรณ 

จากการวางแปลงส ารวจเห็ดในแปลงป่าธรรมชาติป่าเบญจพรรณพบเห็ดมากที่สุดในช่วงเดือน
กรกฎาคม เห็ดที่พบมากที่สุด โดยพบเห็ดจ านวน 26 ชนิดได้แก่เห็ดเฟืองล้อส้ม Marasmius siccus เห็ดเฟือง
ล้อสีม่วง Marasmius purpureostriatus เห็ดปะการังขาว Clavaria fossicola เห็ดเกล็ดขาว 
Marasmiellus candidus เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune การวางแปลงส ารวจเดือนมิถุนายน 
พบเห็ดจ านวน 24 ชนิด เห็ดที่พบมากที่สุด ได้แก่เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune เห็ดตีนตุ๊กแก 
Schizophyllum commune เห็ดนางนวล Pleurotus djamor เห็ดหูหนูสวย Auricularia fuscosuccinia 
และ เห็ดโคนข้าวตอก Termitomyces microcarpus การวางแปลงส ารวจช่วงเดือนพฤษภาคมพบเห็ด
จ านวน 11 ชนิด ได้แก่เห็ดหูหนูสวย Auricularia fuscosuccinia เห็ดปากหมู Galiella rufa เห็ดตีนตุ๊กแก 
Schizophyllum commune เห็ดเพ็ก Lentinus strigosus และเห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus 
ตามล าดับ 

เห็ดราขนาดใหญ่ในแปลงป่าเต็งรัง 

จากการวางแปลงส ารวจเห็ดในแปลงป่าธรรมชาติป่าเต็งรังพบเห็ดมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนโดย
พบเห็ดจ านวน 17 ชนิดเห็ดที่พบมากที่สุดได้แก่เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune เห็ดเกล็ดขาว 
Marasmiellus candidus เห็ดนางนวล Pleurotus djamor เห็ดปากหมู Galiella rufa และเห็ดโคน 
Termitomyces eurrhizus การวางแปลงส ารวจช่วงเดือนกรกฎาคม โดยพบเห็ดจ านวน 16 ชนิด ได้แก่เห็ด
ตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune เห็ดรังนก Cyathus striatus เห็ดเฟืองล้อสีม่วง Marasmius 
purpureostriatus เห็ดเฟืองล้อสีส้ม Marasmius siccus และเห็ดเกล็ดขาว Marasmiellus candidus การ
วางแปลงส ารวจเดือนมิถุนายน พบเห็ดจ านวน 12 ชนิด ได้แก่เห็ดปากหมู Galiella rufa เห็ดหูหนูสวย 
Auricularia fuscosuccinia เห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum 
commune และเห็ดก้อนกรวดสีเหลือง Arcangeliella beccarii ตามล าดับ 
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สรุป 

การส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปางพบเห็ดราขนาดใหญ่ทั้งหมด 
9 อันดับ 19 วงศ์ 39 สกุล และ 50 ชนิด การเกิดและเติบโตของเห็ดมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล ปริมาณ
ความชื้นและน้ าฝน ดังจะเห็นได้ว่าการส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่จะพบทั้งชนิดและปริมาณในช่วงการส ารวจ
เดือนพฤษภาคมมิถุนายน และ กรกฎาคมพบเห็ดมากที่สุดในทุกแปลงส ารวจ ซึ่งอยู่ในฤดูฝน พ้ืนที่มีการสะสม
ความชื้นมาบ้างแล้วจึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดชนิดต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะพบเห็ดเจริญอยู่บริเวณ
ใต้ร่มเงาหรือที่ไม่โดนแสงแดดจัด ส าหรับช่วงฤดูแล้งไม่พบเห็ดหรือราขนาดใหญ่เจริญเติบโตอยู่เลยเนื่องจากไม่
มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดและพบไฟป่าเข้าท าลายพ้ืนที่บางส่วนท าให้ไม่มีการสะสมซาก
ใบไม้ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเก็บความชื้นและเป็นอาหารของเห็ดราขนาดใหญ่ ชนิดของเห็ดที่พบในแปลง
ปลูกสักอายุ 1-10 ปี แปลงปลูกไม้สักอายุ 20-30 ปี และในแปลงป่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันไม่มากนัก
เนื่องจากสภาพป่ามีผลค่อนข้างน้อยเนื่องจากโครงสร้างพันธุ์ไม้ และลักษณะภูมิประเทศในสวนป่ามีความ
คล้ายคลึงกัน  

 การส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่สามารถเรียนรู้การพ่ึงพากันระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพ้ืนที่สวนป่า ในช่วงฤดูฝนชาวบ้านสามารถเข้ามาหาประโยชน์ในพื้นที่ได้โดยการเก็บเห็ด
ที่ออกในช่วงฤดูฝน ท าให้มีอาหารที่ท าจากเห็ดมาบริโภคและยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บเห็ดขายเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ 
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เห็ดบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน 

เห็ดกระดุมทองเหลือง : Agaricus trisulphuratus  

Family Agaricaceae 

หมวก 3-5 ซม. นูนแล้วแบน ส้มอมเหลือง ปกคลุม
ด้วยเกล็ดฟูสีส้มซึ่งหลุดเมื่อดอกแก่ ครีบ ไม่ติดก้าน เรียงถี่ 
ขอบหยักคล้ายซี่ฟัน ขาวแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูถึงน้ าตาลด า 
ก้าน 3-4 x 0.5-1 ซม. ทรงกระบอก กลวงเล็กน้อย ส้มอม
เหลือง ปกคลุมด้วยเกล็ดฟูสีส้ม วงแหวนบอบบาง มักจะ
หลุดหายไปเมื่อดอกแก่ เนื้อ บาง เหลืองอมชมพู สปอร์ 6-
6.5 x 3-4 µm ทรงรี เรียบ น้ าตาลเข้มบนกระดาษพิมพ์ พบ
บนดินบนปนทราย ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 

เห็ดดาวกระจาย : Leucocoprinus fragilissimus 

Family Agaricaceae   

หมวก 1-5 ซม. รูปไข่แล้วแบน บาง โปร่งแสง มีร่อง
จากขอบไปกลางหมวก ขอบงอขึ้นเมื่อดอกแก่ ขาวอมเหลือง 
สีจางลงไปยังขอบ กลางหมวกน้ าตาลอ่อน ครีบ ติดก้าน 
แคบเรียงห่างเล็กน้อย ขาว ก้าน 5-15 x 0.1-0.3 ซม. 
ทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าเล็กน้อย สีเหลืองอ่อน เทาอม
เหลืองเมื่อดอกแก่ มีเกล็ดเล็กๆ สีเหลืองอ่อน เนื้อ บาง 
เปราะ ขาว สปอร์ 9-13 x 7-8 µm ทรงรี เรียบ มีรูเปิดที่
ปลาย 1 รู ขาว พบบนพื้นดินในป่า ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 

เห็ดใบหูแก้ว : Campanella simulans  

Family Marasmiaceae 

 หมวก 5-15 มม. นูน หรือรูปไต เรียบ โปร่งแสง 
ส่วนใหญ่หงายเอาด้านนูนติดกับกิ่งไม้ ขาวหรือเทา ครีบ 
เรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก กว้างมาก มีครีบสันๆ เชื่อมหลาย
อัน ขาว เนื้อ บาง โปร่งแสง ขาว สปอร์ 8-11 x 6-7 µm 
ทรงรี เรียบ ผนังบาง ขาวบนกระดาษพิมพ์ ที่อยู่อาศัย เกิด
กระจายบนกิ่งไม้ที่ตายแล้ว ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 

  



 
 

79 
 

เห็ดดอกรัก เห็ดเฟืองล้อสีม่วง : Marasmius purpureostriatus  

Family Marasmiaceae 

หมวก 1-5 ซม. รูประฆังไปจนถึงนูน เป็นแอ่งกลาง
หมวก มีร่องลึกกว้างม่วงเข้ม มีริ้วเป็นรัศมีกว้าง ยาวเกือบถึง
กลางหมวก ม่วงอมน้ าตาล ครีบ ติดก้าน กว้าง เรียงห่าง 
ขาว ก้าน 11-15 x 0.2-0.5 ซม. ทรงกระบอก เรียบ น้ าตาล
อมม่วง เนื้อ บาง ขาว สปอร์ 12-25 x 7-15 µm ทรงรียาว 
เรียบ ผนังบาง ขาวบนกระดาษพิมพ์ ที่อยู่อาศัย บนใบไม้ กิ่ง
ไม่ที่ร่วงหล่นในป่า กินได้ 

 

เห็ดเฟืองล้อสีส้ม : Marasmius siccus  

Family Marasmiaceae 

หมวก 0.5-2 ซม. รูประฆังแล้วเปลี่ยนเป็นนูน กลาง
หมวกเป็นแอ่งเล็กน้อยหรือเป็นปมนูน ผิวแห้งมีร่องหรือรอย
หยักลึก มีขนอ่อนบางๆ สีน้ าตาลแดงอมส้มหรือสีส้ม ครีบ ไม่
ติดก้านหรือมีหยักเว้ารอบตอนบนของก้าน เรียงห่าง กว้าง 
ขาวหรือเหลืองอ่อน ก้าน ยาว 2-6 ซม. กว้าง 0.5-1 มม. 
ทรงกระบอก แห้ง เรียบ ขาว โคนน้ าตาล กลวง เมื่อดอกแก่
เปลี่ยนเป็นน้ าตาลเข้มและเป็นมันเงา สปอร์ 16-20 x 3-4 
µm รูปกระสวยไปจนถึงรูปใบพายแคบ เรียบ ผนังบาง สปอร์

ขาวบนกระดาษพิมพ์ ที่อยู่อาศัย กระจายหรือเป็นกลุ่มใหญ่บนเปลือกและขอนไม้ผลัดใบ ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 

เห็ดรังนก : Cyathus striatus  

Family Nidulariaceae 

หมวก กว้างและสูง 1-1.5 ซม. รูปถ้วย ปกคลุมด้วย
เยื่อบางขาว ซึ่งปริแตกเมื่อแก่ ผิวด้านนอกมีขนหยาบ น้ าตาล
แดง ด้านในมีร่องในแนวตั้ง เป็นมันเงา เรียบ เทาหรือน้ าตาล
อมเทา ไข่กว้าง 1-2 มม. รูปเลนส์ เทาอ่อน ยึดติดกับถ้วย
ด้วยเส้นด้ายเล็กๆ สปอร์ 15-20 x 8-10 µm ทรงรี เรียบ 
ผนังหนา ใส ที่อยู่อาศัย เป็นกลุ่มใหญ่บนใบไม้ กิ่งไม้และเนื้อ
ไม้ผุในป่า กินได้ 
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เห็ดนางรมป่าขาว : Hohenbuehelia petaloides  

Family Pleurotaceae 

 หมวก 2-6 ซม. รูปพัดหรือพาย ผิวชุ่มน้ าถึงเป็นวุ้น
แต่ไม่เหนียวหนืด ขาวถึงครีม ครีบ เรียวลงไปติดโคน แคบ 
เรียงถี่ ขาวถึงครีม เนื้อ บาง ขาว สปอร์ 7-8 x 4-5 µm ทรง
รี เรียบ ผนังบาง ขาวบนกระดาษพิมพ์ ที่อยู่อาศัย เรียงซ้อน
กันบนไม้ผุในป่าไม้ผลัดใบ กินได้ 

 
 
 

เห็ดนางนวล : Pleurotus djamor  
Family Pleurotaceae 

 ขนาด 2-5 ซม. รูปพัดหรือรูปกรวยตื้น ชมพูแล้ว
เปลี่ยนเป็นครีมอมชมพู มีขนละเอียดบางๆ ต่อมาเรียบ หรือ
เป็นมันวาวเล็กน้อย ครีบ ยาวลงไปติดโคน แคบ เรียงถี่ ครีบ
ยาวไม่เท่ากัน ต่างกัน 5 ขนาด ขอบเรียบ ขาวถึงครีม ก้าน 
ไม่มี เนื้อ บาง ฉ่ าน้ าเมื่อเปียกชื้น เนื้อเหนียวเมื่อดอกแก่ 
สปอร์ 6-8 x 3-3.5 µm รูปกระสวยหรือทรงรี เรียบ ผนัง
บาง ที่อยู่อาศัย เกิดเป็นกลุ่มซ้อนกันบนท่อนไม้ และกิ่งไม้
แห้งในป่า กินได้ 

เห็ดโคนปลวกยอดแหลม : Termitomyces clypeatus 

Family Tricholomataceae 

หมวก 2.5-5 ซม. รูปกระดิ่งยอดแหลมแล้วนูน แต่
ยังคงยอดแหลมไว้กลางหมวก เป็นมันเงา เรียบ ขอบงอลง 
เป็นคลื่นและมักฉีกขาด น้ าตาลปนเทาไปจนถึงน้ าตาลอม
เหลือง สีจางลงไปที่ขอบหมวก ครีบ ไม่ติดก้าน กว้าง
เล็กน้อย เรียงถี่ ขาวแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูอมส้ม ก้าน 5-10 x 
0.5-1 ซม. ทรงกระบอก โคนใหญ่ ขาวหม่น หรือน้ าตาลอ่อน 
รากเทียม 3-18 x 0.2-0.4 ซม. เนื้อ เป็นเส้นยาวหยาบ ขาว 
สปอร์ 4-8 x 3-5 µm ทรงรี เรียบ ผนังบาง ภายในมีหยด

น้ ามัน 1 หยด น้ าตาลหม่นอมชมพูบนกระดาษพิมพ์ ที่อยู่อาศัย บนจอมปลวก กินได้ 
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เห็ดปากหมู เห็ดจมูกหมู : Sarcosoma javanicum 

Family Helotiaceae 

 ดอกเห็ดรูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. สูง 2-
3 ซม. ผิวสีน้ าตาลอ่อน มีขนละเอียดสีน้ าตาล ปากถ้วยงอ
เข้าเล็กน้อย ภายในเต็มไปด้วยวุ้นเหลว ใส ไม่มีสี ก้านสั้น
มากหรือไม่มีก้าน ผิวบนปิดทับด้วยชั้นของอับสปอร์ซึ่งเรียง
เป็นแถวเดี่ยว มีสีเหลืองอมน้ าตาล อับสปอร์ขนาด 19-25 x 
540-628 มคม. ภายในอับสปอร์มี 8 สปอร์ สปอร์รูปรี 
ขนาด 18-20 x 38-40 มคม. ระหว่างอับสปอร์มีเส้นใยยาว
ประมาณ 360 มคม. แทรกอยู่ด้วย เห็ดปากหมูมีเขตการ

กระจายพันธุ์ในประเทศไทยทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มใหญ่บนขอนไม้
ผุ เกิดชุกชุมในฤดูฝนตามสวนผลไม้หรือป่าที่มีความชื้นสูง มีรายงานว่ากินได้  

เห็ดร่างแห Dictyophora indusiata 

Family Phallaceae 

 ดอกเห็ดเมื่อยังอ่อนมี
เปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว ขาวอมชมพู หรือ
ม่วงอ่อน เมื่อเจริญขึ้นจะปริแตกเห็นก้าน
และฐานดอกรูประฆัง สีขาว คงเหลือ
เปลือกหุ้มอยู่ที่โคน ฐานดอกกว้าง 3-4 
ซม. สูง 2-3 ซม. ปลายเป็นแป้นกลม เส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ผิวฐาน
ดอกแบ่งเป็นห้องๆ คล้ายรวงผึ้ง ภายในมี
น้ าเมือกสีน้ าตาลอมเขียวหม่น รสหวานและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ซึ่งส่งกลิ่นไปได้ไกลเป็นสื่อล่อให้แมลงมาดูดกิน 
ท าให้สปอร์ท่ีเกิดในน้ าเมือกติดแมลงไปขยายพันธุ์ยังที่อ่ืนๆ ใต้ฐานดอกมีเยื่อบางๆ คล้ายร่างแหแขวนกางห้อย
ลงมาคล้ายสุ่มรอบก้านดอก มีความยาวแตกต่างกันตามชนิด สปอร์ ค่อนข้างกลม ใส ไม่มีสี ขนาด 1.5-2 x 2-
3 มคม. ผนังเรียบ กินได้ 
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ตารางท่ี 13 รายชื่อเห็ดที่พบจากการวางแปลงส ารวจในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน 

ชนิด
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่พบ (แปลงขนาด 4x4 ม.)     

แปลงปลูกอายุ 1-10 ป ี แปลงปลูกอายุ 20 ปีขึ้นไป ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Order Agaricales 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Agaricaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

1 เห็ดกระดุมทองเหลือง Agaricus trisulphuratus 
 

      
 

    1 
 

    2 
 

      
2 เห็ดต้นหอม Leucocoprinus cepaestipes 

 
  2 2 

 
  2 4 

 
  3 6 

 
    2 

3 เห็ดดาวกระจาย Leucocoprinus fragilissimus 
 

    4 
 

  4 7 
 

  6 9 
 

  2   
Family Coprinaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

4 เห็ดขี้วัว Copelandia cyanescens 
 

1 4 8 
 

2 6 13 
 

3 5 24 
 

2 4 5 
Family Cortinariaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

5 เห็ดผมซีซ่าร ์ Inocybe caesariata 
 

    1 
 

1   3 
 

  3 2 
 

2 4   
Family Marasmiaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

6 เห็ดกาบหอยนางรมขาวจิ๋ว Campanella junghuhnii   
 

    4 
 

    3 
 

  4 6 
 

      
7 เห็ดใบหูแก้ว Campanella simulans 

 
1   3 

 
3   6 

 
5   12 

 
4   7 

8 เห็ดเกล็ดขาว Marasmiellus candidus 
 

    6 
 

    16 
 

    31 
 

    13 
9 เห็ดเฟืองล้อสีม่วง Marasmius purpureostriatus 

 
    40 

 
    70 

 
    100 

 
    20 

10 เห็ดเฟืองล้อสีส้ม Marasmius siccus 
 

    30 
 

    60 
 

    150 
 

    17 
11 เห็ดแข้งนก Oudemansiella radicata 

 
      

 
    2 

 
  1   

 
      

Family Nidulariaceae  
  

      
 

      
 

      
 

      
12 เห็ดรังนก Cyathus striatus 

 
  4 6 

 
  7 13 

 
  9 17 

 
  5 20 

Family Pluteaceae 
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ชนิด
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่พบ (แปลงขนาด 4x4 ม.)     

แปลงปลูกอายุ 1-10 ป ี แปลงปลูกอายุ 20 ปีขึ้นไป ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

13 เห็ดระโงกพอกขาว Amanita pseudoporphyria 
 

    1 
 

    2 
 

    4 
 

      
14 เห็ดนางรมป่าขาว Hohenbuehelia petaloides 

 
    6 

 
    10 

 
    14 

 
    2 

Family Schizophyllaceae  
  

      
 

      
 

      
 

      
15 เห็ดตีนตุ๊กแก Schizophyllum commune 

 
4 8 15 

 
8 16 20 

 
15 23 26 

 
9 17 27 

Family Tricholomataceae  
  

      
 

      
 

      
 

      
16 เห็ดขาว Favolaschia tonkinensis 

 
      

 
  1   

 
    2  

 
      

17 เห็ดลูกชุบสีแดง Hygrophorus speciosus 
 

  2   
 

  3   
 

  5   
 

2     
18 เห็ดโคนปลวกยอดแหลม Termitomyces clypeatus 

 
  1 6 

 
  3 9 

 
  3 16 

 
  2 5 

19 เห็ดโคน Termitomyces eurrhizus 
 

      
 

    3 
 

      
 

      
20 เห็ดข้าวตอก Termitomyces microcarpus 

 
  6   

 
  11   

 
  14   

 
  8   

21 เห็ดโคนปลวกรากปม Termitomyces radicatus 
 

      
 

      
 

      
 

      
22 เห็ดโคนปลวกสคีรีม Termitomyces tyleranus 

 
    2 

 
    5 

 
    4 

 
      

Order Auriculariales 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Auriculariaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

23 เห็ดหูหนสูวย Auricularia fuscosuccinia 
 

5 4 3 
 

7 10 7 
 

23 16 6 
 

15 8 4 
Order Boletales 

  
      

 
      

 
      

 
      

Family Sclerodermataceae  
 

      
 

      
 

      
 

      
24 เห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus 

 
  2   

 
3 5   

 
6     

 
10 6   

Order Clavulinaceae 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Clavariaceae 
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ชนิด
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่พบ (แปลงขนาด 4x4 ม.)     

แปลงปลูกอายุ 1-10 ป ี แปลงปลูกอายุ 20 ปีขึ้นไป ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

25 เห็ดปะการังยอดสีฟ้า Ramaria cyanocephala 
 

    2 
 

    4 
 

      
 

      
26 เห็ดปะการังขาว Clavaria fossicola 

 
  4 10 

 
  13 27 

 
  24 35 

 
  15 7 

27 เห็ดปะการัง Ramaria sp. 
 

  1   
 

  7   
 

  13   
 

  3   
Order Pezizales 

  
      

 
      

 
      

 
      

Family Helotiaceae 
  

      
 

      
 

      
 

      
28 เห็ดปากหม ู Sarcosoma javanicum 

 
5 3   

 
17 11   

 
22 6   

 
16 8   

Order Phallales 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Phallaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

29 เห็ดตะกร้อขาว Clathrus delicatus 
 

    2 
 

    3 
 

    6 
 

      
30 เห็ดร่างแห Dictyophora indusiata 

 
      

 
  1   

 
  3   

 
      

Order Polyporales 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Pleurotaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

31 เห็ดนางนวล Pleurotus djamor 
 

1 4   
 

3 12   
 

5 21   
 

4 15   
Family Polyporaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

32 เห็ดกระด้าง Daedaleopsis confragoa 
 

3 5   
 

5 6   
 

4 13   
 

3     
33 เห็ดรวงผึ้ง Favolus brasilensis 

 
      

 
      

 
  1   

 
      

34 เห็ดลม Lentinus polychrous 
 

  6 3 
 

  3 4 
 

  5 7 
 

  2 5 
35 เห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus 

 
      

 
      

 
      

 
      

36 เห็ดเพ็ก Lentinus strigosus 
 

3 2   
 

2 3   
 

6 7 10 
 

4     
37 เห็ดพัดแพรวา Microporus vernicipes 

 
  2   

 
  2   

 
1 3   

 
    1 
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ชนิด
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่พบ (แปลงขนาด 4x4 ม.)     

แปลงปลูกอายุ 1-10 ป ี แปลงปลูกอายุ 20 ปีขึ้นไป ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

38 เห็ดกรวยทองตาก ู Microporus xanthopus 
 

  2   
 

  1   
 

  5   
 

  2   
39 เห็ดรม่พม่า Polyporus arcularius 

 
      

 
    2 

 
    1 

 
      

Order Russulales 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Russulaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

40 เห็ดก้อนกรวดสีเหลือง Arcangeliella beccarii 
 

  3 4 
 

  6 8 
 

  12 15 
 

  4 7 
Family Stereaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

41 เห็ดตีนตะขาบใหญ ่ Stereum complicatum 
 

1   1 
 

3   2 
 

4     
 

2     
Order Stereales 

  
      

 
      

 
      

 
      

Family Podoscyphaceae 
  

      
 

      
 

      
 

      
42 เห็ดพัดจีบ Podoscypha nitidula 

 
  3 1 

 
  3 5 
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Order Xylaraia 
  

      
 

      
 

      
 

      
Family Xylariaceae 

  
      

 
      

 
      

 
      

43 เห็ดนิ้วด า Xylaria polymorpha 
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ตารางท่ี 14 รายชื่อเห็ดที่พบในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ที ่ ชื่อไทย ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อมูลบริโภค 

Order Agaricales 

   Family Agaricaceae 

   1 เห็ดกระดุมทองเหลือง เห็ด Agaricus trisulphuratus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

2 เห็ดต้นหอม เห็ด Leucocoprinus cepaestipes ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

3 เห็ดดาวกระจาย เห็ด Leucocoprinus fragilissimus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

Family Coprinaceae 

   4 เห็ดน้ าหมึก เห็ด Copricus cinereus กินไม่ได ้

5 เห็ดขี้วัว เห็ดขี้วัว Copelandia cyanescens กินไม่ได ้

Family Cortinariaceae 

   6 เห็ดผมซีซ่าร ์ เห็ด Inocybe caesariata กินไม่ได ้

Family Lycoperdaceae 

   7 เห็ดจาวมะพร้าว เห็ดหัวเข่า Calvatia craniformis กินได ้

Family Marasmiaceae 

   8 เห็ดกาบหอยนางรมขาวจิ๋ว เห็ด Campanella junghuhnii   

 9 เห็ดใบหูแก้ว เห็ด Campanella simulans ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

10 เห็ดเกล็ดขาว เห็ด Marasmiellus candidus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

11 เห็ดเฟืองล้อสีม่วง เห็ด Marasmius purpureostriatus กินได ้

12 เห็ดเฟืองล้อสีส้ม เห็ด Marasmius siccus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

13 เห็ดแข้งนก เห็ด Oudemansiella radicata กินได ้

Family Nidulariaceae  

   14 เห็ดรังนก เห็ดรังนก Cyathus striatus กินได ้

Family Pluteaceae 

   15 เห็ดนางรมป่าขาว เห็ดขอน Hohenbuehelia petaloides กินได ้

16 เห็ดระโงกพอกขาว เห็ดไข่พอกขาว Amanita pseudoporphyria กินไม่ได ้
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ที ่ ชื่อไทย ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อมูลบริโภค 

Family Schizophyllaceae  

   17 เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ดแต้บ เห็ดแคลง Schizophyllum commune กินได ้

Family Tricholomataceae  

   18 เห็ดขาว เห็ด Favolaschia tonkinensis ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

19 เห็ดลูกชุบสีแดง เห็ด Hygrophorus speciosus กินได ้

20 เห็ดโคนปลวกยอดแหลม เห็ดโคนกลาง Termitomyces clypeatus กินได ้

21 เห็ดโคน เห็ดโคน Termitomyces eurrhizus กินได ้

22 เห็ดข้าวตอก เห็ดโคนน้อย Termitomyces microcarpus กินได ้

23 เห็ดโคนปลวกรากปม เห็ดโคน Termitomyces radicatus กินได ้

24 เห็ดโคนปลวกสคีรีม เห็ดโคน Termitomyces tyleranus กินได ้

Order Auriculariales 

   Family Auriculariaceae 

   25 เห็ดหูหนสูวย เห็ดหูรั้ว Auricularia fuscosuccinia กินได ้

Order Boletales 

   Family Sclerodermataceae  

   26 เห็ดเผาะ เห็ดเผาะ เห็ดเหยีง Astraeus hygrometricus กินได ้

Order Clavulinaceae 

   Family Clavariaceae 

   27 เห็ดปะการังยอดสีฟ้า เห็ดฝอย Ramaria cyanocephala กินได ้

28 เห็ดปะการังขาว เห็ด Clavaria fossicola ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

29 เห็ดปะการัง เห็ดฝอย Ramaria sp. ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

Order Pezizales 

   Family Helotiaceae 

   30 เห็ดปากหม ู เห็ดจมูกหม ู Sarcosoma javanicum กินได ้

Order Phallales 
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ที ่ ชื่อไทย ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อมูลบริโภค 

Family Geastraceae 

   31 เห็ดดาวดินกลม เห็ด Geastrum saccatum ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

32 เห็ดดาวหาง เห็ดดอกไม ้ Geastrum stiptatus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

Family Phallaceae 

   33 เห็ดตะกร้อขาว เห็ด Clathrus delicatus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

34 เห็ดร่างแห เห็ด Dictyophora indusiata กินได ้

Order Polyporales 

   Family Pleurotaceae 

   35 เห็ดนางนวล เห็ด Pleurotus djamor กินได ้

Family Polyporaceae 

   36 เห็ดกระด้าง เห็ดกระด้าง Daedaleopsis confragoa ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

37 เห็ดรวงผึ้ง เห็ดขอน Favolus brasilensis 

 38 เห็ดหิ้งสเีหลือง เห็ดขอน Laetiporus sulphureus กินได ้

39 เห็ดลม เห็ดกระด้าง เหด็ขอน Lentinus  polychrous กินได ้

40 เห็ดขอนขาว เห็ด Lentinus squarrosulus กินได ้

41 เห็ดเพ็ก เห็ดไผ ่ Lentinus strigosus กินได ้

42 เห็ดพัดแพรวา เห็ดกระด้าง Microporus vernicipes กินไม่ได ้

43 เห็ดกรวยทองตาก ู เห็ดกระด้าง Microporus xanthopus กินไม่ได ้

44 เห็ดรม่พม่า เห็ดกระด้าง Polyporus arcularius ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

45 เห็ดพัดใบลาน เห็ดกระด้าง Polyporus grammocephalus ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

Order Russulales 

   Family Russulaceae 

   46 เห็ดก้อนกรวดสีเหลือง เห็ดก้อนกรวด Arcangeliella beccarii ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

47 เห็ดฟานดอกหญ้า เห็ด Lactarius gracilis กินได ้

Family Stereaceae 
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ที ่ ชื่อไทย ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ข้อมูลบริโภค 

48 เห็ดตีนตะขาบใหญ ่ เห็ด Stereum complicatum ไม่มีข้อมลูว่ากินได ้

Order Stereales 

   Family Podoscyphaceae 

   49 เห็ดพัดจีบ เห็ด Podoscypha nitidula กินไม่ได ้

Order Xylaraia 

   Family Xylariaceae 

   50 เห็ดนิ้วด า เห็ด Xylaria polymorpha กินไม่ได ้
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ภาพที่ 15 เห็ดบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง  

  

เห็ดผมซีซ่าร ์: Inocybe caesariata เห็ดกาบหอยนางรมขาวจิว๋ : Campanella junghuhnii 

  

เห็ดเกล็ดขาว : Marasmiellus candidus เห็ดเฟืองล้อสีส้ม : Marasmius siccus 

  

เห็ดระโงกพอกขาว : Amanita pseudoporphyria เห็ดนางรมป่าขาว : Hohenbuehelia petaloides 
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ภาพที่ 15 เห็ดบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

เห็ดขาว : Favolaschia tonkinensis เห็ดโคนปลวกยอดแหลม : Termitomyces clypeatus 

  

เห็ดหูหนสูวย : Auricularia fuscosuccinia เห็ดเผาะ : Astraeus hygrometricus 

  

เห็ดปะการัง : Ramaria  sp. เห็ดปากหม ู: Sarcosoma javanicum 
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ภาพที่ 15 เห็ดบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

เห็ดตะกร้อขาว : Clathrus delicatus เห็ดเพ็ก : Lentinus strigosus 

  

เห็ดก้อนกรวดสีเหลือง : Arcangeliella beccarii เห็ดพัดจีบ : Podoscypha nitidula 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : หอยทากบกและหอยน้ าจืด  
Biodiversity of Land Snail and Freshwater Shellfish  
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : หอยทากบกและหอยน้ าจืด  
Biodiversity of Land Snail and Freshwater Shellfish 

นางสาวบังอร ช่างหลอม 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

จากการส ารวจความหลากชนิดและการแพร่กระจายของหอยทากบกและหอยน้ าจืดด้วยวิธีการส ารวจ
ตามจุดในเส้นทางส ารวจ รวมถึงการส ารวจตามแหล่งน้ าและพ้ืนที่รอบๆ สวนป่าที่คาดว่าเป็นแหล่งอาศัยของ
หอยชนิดต่างๆ โดยท าการส ารวจความหลากชนิดและการแพร่กระจายเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง 
เดือนกรกฎาคม 2556 พบหอยทากบกและหอยน้ าจืด จ านวน 20 ชนิด 18 สกุล 11 วงศ์ แยกเป็นกลุ่มหอย
ทากบก 12 ชนิด 11 สกุล 8 วงศ์ และกลุ่มหอยน้ าจืด จ านวน 8 ชนิด 7 สกุล 3 วงศ์ รายละเอียดแสดงตาม
บัญชี (ดังแสดงในตารางที ่15)  

ตารางท่ี 15 จ านวนชนิดและวงศ์ของหอยทากบกและหอยน้ าจืดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 
ล าดับ วงศ์ สกุล ชนิด 

1 หอยทาก, หอยหอม, หอยงวงท่อ (Cyclophoridae) 3 3 
2 หอยทากจิ๋ว (Diplommatinidae) 1 1 
3 หอยขม, หอยจูบ, หอยจุ๊บ, หอยขมลาย (Viviparidae) 1 2 
4 หอยโข่ง, หอยนา, หอยปัง, หอยตาแดง (Ampullariidae) 2 2 
5 ตัวลิ้นหมา, ทากฟ้า, ตัวกล้วยปิ้ง (Veronicellidae) 1 1 
6 หอยทากยักษ์, หอยทากลาย (Achatinidae) 1 1 
7 หอยปากเรียว (Streptaxidae) 1 1 
8 หอยทาก, หอยทากลดเปลือก (Ariophantidae) 2 3 
9 หอยดักแด้, หอยโดม (Bradybaenidae) 1 1 
10 หอยปิรามิด (Pyramidellidae) 1 1 
11 หอยกาบน้ าจืด (Unionidae) 4 4 
  รวม 18 20 

 
ซึ่งจากการสังเกตในเรื่องของจ านวนชนิด จ านวนปริมาณ รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัย น่าจะพบหอย

มากกว่านี้ อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของหอยที่ออกหากินในช่วงเวลากลางคืน จึงท าให้ช่วงเวลากลางวันจะ
หลบซ่อนตัวเพ่ือหลบหลีกศัตรู และอากาศที่ร้อน ประกอบกับหอยมีขนาดตัวที่เล็กจึงยากต่อการสังเกตุ และ
การส ารวจครั้งนี้ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น จึงท าให้พบหอยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

จากการส ารวจ พบกลุ่มหอยทากบกที่พบได้บ่อยและมีการแพร่กระจายมากที่สุด ทั้งยังสามารถ
จ าแนกตามลักษณะถิ่นอาศัย คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่ตามพ้ืนดิน มีเศษซากใบไม้ทับถม เช่น หอยทากสยาม  
(Cryptozona siamensis) หอยงวงท่อน้อย (Rhiostoma sp.) และกลุ่มที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ เช่น หอยดักแด้ 
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(Pseudobuliminus siamensis) หอยจิ๋วต้นไม้ (Pylamidula sp.) จากการสังเกต จะพบว่าในช่วงเดือน
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน จะพบเฉพาะเปลือกของหอยท่ีตายแล้ว และพบหอยที่ยังมีชีวิตออกมาเดินหาอาหาร
บ้างแต่มีจ านวนน้อย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งหอยกลุ่มนี้หลบความร้อนด้วยการหลบซ่อนอยู่ในที่ต่างๆ  โดย
ชนิดที่มีฝาปิดเปลือกจะฝังตัวอยู่ใต้พ้ืนดินตื้นๆ ใต้ก้อนหินหรือเข้าไปหลบซ่อนตามโพรงไม้และปิดปากเปลือก
แน่นด้วยฝาปิดเปลือก เพ่ือลดการสูญเสียน้ า และชนิดที่ไม่มีฝาปิดเปลือกจะสร้างแผ่นเมือกหนาลักษณะเป็น
แผ่นฟิล์ม ออกมาปิดปากเปลือกเอาไว้แน่น โดยจะเรียกวิธีการด ารงชีวิตในช่วงฤดูแล้งว่า “หอยจ าศีล” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่16 หอยทากบกที่พบไดบ้่อยในการส ารวจ: A. หอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) B. หอยดักแด้ 
(Pseudobuliminus siamensis) C. หอยจิ๋วต้นไม้ (Pylamidula sp.) D. หอยงวงท่อน้อย (Rhiostoma sp.) 

 
กลุ่มหอยทากบกที่พบรองลงมาเป็นกลุ่มหอยที่ชอบความชื้นสูงหรือเมื่อถึงช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม-มิถุนายน จึงพบหอยกลุ่มนี้ออกมาเดิน ท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ การหาอาหาร การผสมพันธุ์ การ
วางไข่ โดยหอยกลุ่มนี้จะมีถิ่นอาศัยที่แตกต่างกัน เช่น หอยหอมปากส้ม (Cyclophorus aurantiacus) ทาก
ลิ้นหมา (Semperula siamensis) หอยขัดเปลือก (Sarika resplendens) หอยขัดเปลือก (Sarika sp.) จะ
พบอยู่บริเวณพ้ืนที่ชุ่มชื้นหรือตามขอนไม้ กิ่งไม้ เศษซากใบไม้ผุ และในกลุ่มที่อาศัยเกาะอยู่ตามแนวหินปูน
ในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนมีการพบหอยจิ๋วหลายชนิด ซึ่งมีความจ าเพาะของถิ่นที่อยู่  เช่น หอยคอคอดจิ๋ว 
(Chamalycaeus sp.) หอยกระสวยจิ๋ว (Diplommatina sp.) 
  

A 

D 

B 

C 
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ภาพที ่17 พฤติกรรมและกิจกรรมของหอยทากบก: A. การวางไข่ B. การกินอาหาร C. การสืบพันธุข์องหอยทากสยาม 
 

ส าหรับกลุ่มหอยน้ าจืดที่ส ารวจพบในแหล่งน้ าภายในสวนป่านั้นจะพบชนิดที่มีการแพร่กระจายมาก
ที่สุด คือ หอยขมลายเล็ก (Filopaludina filosa) หอยขม (Filopaludina martensi martensi) หอยโข่ง 
(Pila polita) หอยกาบด า (Chamberlainia hainesiana) หอยกาบส้ม (Hyriopsis (Limnoscapha) 
myersiana) หอยเม็ดมะม่วง (Pilsbryoconcha exilis compressa) หอยกาบลาย (Uniandra 
contradens rustica) ซึ่งหอยทั้ง 7 ชนิดที่ส ารวจพบจะอาศัยอยู่แหล่งน้ านิ่ง โดยหอยขมลาย หอยขม และ
หอยโข่งจะพบเกาะกับพันธุ์ไม้น้ า ส่วนหอยกาบด า หอยกาบส้ม หอยเม็ดมะม่วง และหอยกาบลาย จะฝังตัวอยู่
ใต้พ้ืนโคลน ได้แก่ บ่อน้ า แอ่งน้ า และอ่างเก็บน้ า  

จากการส ารวจพบหอยที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (Alien species) จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ หอยเชอรี่ 
(Pomacea canaliculata) หอยทากยักษ์อาฟริกัน(Achatina fulica) และหอยแครอทนักล่า (Gulella 
bicolor) โดยหอยเชอรี่ มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ น าเข้ามาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2532 จากประเทศญี่ปุ่น
และไต้หวัน เพ่ือเป็นอาหาร แต่ไม่ได้รับความนิยม จึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และแพร่ระบาดทุกจังหวัด
ของประเทศไทย สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่การเกษตร หอยทากยักษ์อาฟริกันเป็นหอยที่ถิ่นฐานอยู่ทาง
ตอนกลางและตอนใต้ของทวีปอาฟริกา ซึ่งจัดเป็นหอยทากชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและกินอาหารได้หลากหลาย 
จึงกลายเป็นศัตรูทางการเกษตร หอยแครอทนักล่า คาดว่าตัวอ่อน หรือไข่อาจติดมากับไม้น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่หอยกลุ่มนี้จะแพร่ขยายพันธุ์และออกไข่เป็นจ านวนมาก ซึ่งรวมทั้งมีอัตรา
การรอดสูง รวมทั้งกินอาหารได้หลากหลายชนิด จึงท าให้หอยท่ีเป็นชนิดท้องถิ่นไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
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หอยบางชนิดที่พบในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน 
 

วงศ์หอยทากบก Family Cyclophoridae   
หอยหอมปากส้ม : Cyclophorus 

aurantiacus พบได้ทั่วไป เปลือกมีขนาดใหญ่ 
ทรงปิรามิดแบบเตี้ย หนาและแข็ง เปลือกสีน้ าตาล
เข้ม ตัวเต็มวัยสูงประมาณ 20-25 มิลลิเมตร กว้าง 
30-40 มิลลิเมตร ส่วนยอดสูงขึ้นเล็กน้อย เปลือกวง
สุดท้ายมีขนาดใหญ่ ผิวเปลือกเป็นลายละเอียดๆ 
แบบไม่เป็นระเบียบ ด้านล่างเปลือกมีแถบสีขาว 
วนรอบสะดือ ปากเปลือกเป็นรูปวงกลม ขอบปาก
หนาและบานออกตั้งขึ้นเป็นสันสีส้ม มีฝาปิดเปลือก สีน้าตาลเข้ม อาศัยอยู่ตามพ้ืนดินค่อนข้างชื้น ในช่วง
หน้าแล้งจะอาศัยอยู่ในโพรงดิน พบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย  

 
หอยคอคอดจิ๋ว (Chamalycaeus sp.) หอยชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ 

Cyclophoridae เปลือกทรงโดมเตี้ย ส่วนยอดสูงเล็กน้อย เปลือกวงสุดท้าย
มีขนาดใหญ่ ก่อนถึงบริเวณขอบปากเปลือกจะมีรอยหยัก เปลือกสีน้ าตาล 
ตัวโตเต็มวัยขอบปากเปลือกจะบานออก เปลือกมีขนาด 1-3 มิลลิเมตร พบ
บริเวณเส้นส ารวจที่ 2 ของสวนป่าทุ่งเกวียน เกาะกับซากใบไม้ผุ ส าหรับใน
ประเทศไทยจะพบหอยชนิดนี้ตามผนังหินปูน  
 

หอยงวงท่อน้อย (Rhiostoma sp.) เปลือกมีขนาดเล็ก เปลือก
ทรงเกลียวแบน ส่วนยอดสูงเล็กน้อย เปลือกวงสุดท้ายยังไม่แยกออกเป็นงวง 
เมื่อโตเต็มวัยขอบปากเปลือกจะบานออก สีน้ าตาล สะดือกว้างและลึก พบ
แพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย บริเวณสวนป่าพบได้ทั่วไปจะอาศัย
อยู่ตามพ้ืนดิน หรือตามซากใบไม้ผุ 

 
หอยกระสวยจิ๋ว (Diplommatina sp.) หอยจิ๋วชนิดนี้เป็นชนิด

ที่มีฝาปิดเปลือก เปลือกเป็นทรงกระสวย เรียวยาว เปลือกสูง ประมาณ 1-
2 มิลลิเมตร มีวงเปลือก 7-8 วงศ์  สีน้ าตาล หรือสีขาวในตัวที่ยังไม่เต็มวัย 
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วงศ์หอยทาก Family Veronicellidae  
ทากลิ้นหมา (Semperula siamensis)  

หอยชนิดนี้อาจจะดูไม่เหมือนหอยเท่าไหร่นัก แต่มี
ลักษณะคล้ายปลิงท าให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิด เพราะหอย
ชนิดนี้ลดเปลือกได้สมบูรณ์จนไม่มีเปลือก มีลักษณะ
เด่นคือ หัวและเท้าเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันสีน้าตาลอ่อน
ถึงเข้มและมีจุดสีขาวทั่วตัว ด้านท้องมักมีสีอ่อนกว่า
ด้านหลัง ล าตัวแบน มีหนวด 2 คู่แบบหดกลับ มีตาอยู่
บนหนวด หอยชนิดนี้กินพืช หรือเศษซากพืชเป็น
อาหาร พบอาศัยได้ทั่วไปตามใต้ขอนไม้หรือใต้ใบไม้
เน่าเปื่อย หรือบริเวณที่มีความชุมชื้นมาก หรือตาม
แหล่งชุมชน พบการแพร่กระจาย พบทั่วประเทศไทย 
 

วงศ์หอยทากบก Family Achatinidae  
หอยทากยักษ์อาฟริกัน (Achatina fulica)  

เป็นหอยที่มีขนาดใหญ่ เปลือกทรงกรวยสูง ยอดแหลม 
เป็นหอยที่ไม่มีฝาปิดเปลือก เปลือกหนาและแข็ง ผิว
เปลือกสีน้าตาลเกือบด า มีลายทางเข้มสลับน้ าตาล
อ่อน มีวงเปลือกประมาณ 7-9 วง เปลือกวงสุดท้ายมี
ขนาดใหญ ่ปากเปลือกเป็นรูปไข่ หอยชนิดนี้พบเห็นได้
ทั่วไป ตามป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่การเกษตร สวนผลไม้ 
หรือแม้แต่แหล่งชุมชน ส่วนมากออกหากินในเวลา
กลางคืน ชอบวางไข่ตามซอกกองใบไม้ หรือขอนไม้ที่ผุ 
โดยจะวางไข่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 200-300 ฟอง/ตัว 

เจริญเติบโตได้รวดเร็ว พบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่วโลก 
 
วงศ์หอยทากบก Family Streptaxidae 
หอยแครอทนักล่า (Gulella bicolor)  

เปลือกขนาดเล็ก ทรงกระบอก บางใส ปลายยอดมน 
ผิวเปลือกเรียบ มีสีขาวนวล ปากเปลือกแคบ ส าหรับ
ที่มาของชื่อ “หอยแครอทนักล่า “ มาจากสีของตัว
หอยเป็นสีส้มแดงคล้ายกับสีแครอท บวกกับการที่ล่า
หอยชนิดอ่ืนเป็นอาหาร ส่วนมากออกหากินในเวลา
กลางคืน พบครั้งแรกของประเทศไทยบริเวณใกล้กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันพบได้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย 
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วงศ์หอยทากบก Family Ariophantidae 
หอยทากสยาม (Cryptozona siamensis)  

เปลือกเป็นทรงโดมเตี้ย เปลือกเวียนขวา ส่วน
ยอดโค้งนูนเล็กน้อย เปลือกกว้าง 20-25 มิลลิเมตร สูง 
10-15 มิลลิเมตร เปลือกบาง มีวงเปลือก 8-12 วง ผิว
เปลือกด้านบนเป็นริ้วตาข่ายละเอียดสีน้าตาลเข้ม ผิว
เปลือกด้านล่างเรียบมีสีขาวนวลต่างจากผิวเปลือก
ด้านบนชัดเจน เปลือกวงสุดท้ายมีแถบสีน้าตาลดา
วนรอบเปลือก ปากเปลือกเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือ
รูปรี ตัวเต็มวัยขอบปากเปลือกจะหนาขึ้นเล็กน้อย ลา
ตัวหอยมักมีสีขาวนวล น้าตาลอ่อนจนถึงเทาดา พบ

อาศัยได้ทั่วไปตามพ้ืนที่ชุ่มชื้น ที่มีซากใบไม้ทับถมและพ้ืนที่ป่าดิบแล้ง กินซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง
เป็นอาหาร พบการแพร่กระจายทุกภาคของประเทศไทย 

 
หอยขัดเปลือก (Sarika resplendens)  

เปลือกบางใส สีน้ าตาลอ่อน หรือสีเหลืองอ่อน 
ส่วนยอดอาจยกขึ้นเล็กน้อย บางครั้งเกือบแบนราบ 
ร่องระหว่างวงเปลือกตื้น ผิวเปลือกด้านบนเรียบ ขอบ
เปลือกด้านข้างโค้งมน ปากเปลือกบางเป็นรูป
พระจันทร์เสี้ยว ตัวเต็มวัยปากเปลือกจะไม่บานออก
แต่จะหนาขึ้นเล็กน้อย ลาตัวหอยสีเหลืองซีดสีเทาดา 
จนถึงสีดา หอยขัดเปลือกสามารถพบได้ทั่วไป ตามป่า
ธรรมชาติ จนถึงแหล่งชุมชน มักเกาะอยู่ตามไม้พุ่ม 
หรือตามพ้ืนดิน พบการแพร่กระจายทั่วทุกภาคของ 

   ประเทศไทย รวมทั้งลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 
 

หอยขัดเปลือก (Sarika sp.)  
เปลือกบางใส สีด า ส่วนยอดยกขึ้นเล็กน้อย 

บางครั้งเกือบแบนราบ ร่องระหว่างวงเปลือกตื้น ผิว
เปลือกด้านบนเรียบ ขอบเปลือกด้านข้างโค้งมน ปาก
เปลือกบางเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว ตัวเต็มวัยปาก
เปลือกจะไม่บานออกแต่จะหนาขึ้นเล็กน้อย พบได้
ทั่วไป ตามป่าธรรมชาติ จนถึงแหล่งชุมชน มักเกาะอยู่
ตามไม้พุ่ม หรือตามพ้ืนดิน พบการแพร่กระจายทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย  
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วงศ์หอยทากบก Family Bradybaenidae 
หอยดักแด้ (Pseudobuliminus siamensis)  

เปลือกเป็นทรงกรวยสูง เปลือกเวียนซ้าย เปลือก
ค่อนข้างบาง มีวงเปลือก 7-9 วง ผิวเปลือกเรียบมีสี
น้ าตาลอ่อน ไม่มีลวดลาย สูงประมาณ 15-20 มิลลิเมตร 
ตัวเต็มวัยขอบปากเปลือกจะบานออก เปลือกวงสุดท้าย
เล็กและแคบ ตัวหอยมีสีน้าตาลอ่อนอมเหลือง บางครั้ง
สามารถมองเห็นลายบนชั้นเนื้อผ่านเปลือกได้ หอยชนิดนี้ 
มักเกาะอยู่ตามกิ่ง ล าต้น หรือใบของต้นไม้ทั่วไปในป่า 
รวมทั้งสวนไม้ผลต่างๆ พบการแพร่กระจายทั่วทุกภาค 

         ของประเทศไทย 
 
วงศ์หอยทากบก Family Pyramidulidae 

หอยจิ๋วต้นไม้ (Pylamidula sp.) เป็นหอยที่
พบทุกการส ารวจ เปลือกเป็นทรงปิรามิด เปลือกเวียนขวา 
สีน้ าตาลอ่อน ตัวเต็มวัยปากเปลือกจะหนาขึ้นเล็กน้อย 
อาศัยเกาะอยู่ตามกิ่ง ล าต้น ของต้นไม้ พบการ
แพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
 
 
 

วงศ์หอยฝาเดียวน้ าจืด Family Viviparidae 
หอยขมลายเล็ก  (Filopaludina filosa) 

เปลือกทรงกรวยรูปไข่ เปลือกหนา ส่วนยอดยกสูง ผิว
เปลือกเรียบ สีเขียว มีแถบสีเขียวเข้มวนรอบเปลือก นิยม
น าเนื้อมาประกอบอาหาร ในสวนป่าพบในบ่อน้ าที่เป็น
แหล่งน้ านิ่งเกาะกับพันธุ์ไม้น้ า  

 
 

 
หอยขม (Filopaludina martensi martensi)  

หอยขมชนิดนี้มีขนาดตัวใหญ่กว่าหอยขมลายเล็ก 
พบอยู่ปะปนกับหอยขมลายเล็ก เปลือกเป็นทรงกรวยกลม 
เปลือกหนากว่าหอยขมลายเล็ก สีเขียวอมน้ าตาล มีแถบสี
น้ าตาลวนรอบเปลือก ยกเว้นเปลือกวงสุดท้าย เปลือกวง
สุดท้ายเป็นสันชัดเจน นิยมน าเนื้อหอยมาลวก ย า พบ
แพร่กระจายทุกลุ่มน้ าในประเทศไทย  
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วงศ์หอยฝาเดียวน้ าจืด Family Ampullariidae 
หอยโข่ง (Pila polita)  

เปลือกมีขนาดใหญ่  รูปไข่ ผิวเปลือกเรียบ สีเขียว หรือเขียวอม
น้ าตาล ขอบปากเปลือกบาง ร่องระหว่างเปลือกตื้น ฝาปิด
เปลือก เป็นสารประกอบหินปูน หนาและแข็ง นิยมน าเนื้อมา
ประกอบอาหาร ในสวนป่าพบในบ่อน้ านิ่ง เกาะกับพันธุ์ไม้น้ า 
ปัจจุบันหอยโข่งหายากมากในธรรมชาติ ส่วนมากจะพบในพ้ืนที่
ที่เป็นร่องสวนเก่าๆ  

 
 

หอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) เปลือกมี
ขนาดใหญ ่รูปร่างกลมป้อม ผิวเปลือกเรียบ สีเหลืองน้ าตาล หรือ
น้าตาล มีแถบสีเข้มวนรอบวงเปลือก วงเปลือกก่อนวงสุดท้ายยก
สูง ร่องระหว่างเปลือกลึก เปลือกวงสุดท้ายมีขนาดใหญ่และป่อง
ออก มีฝาปิดเปลือกเป็นแผ่นไคตินบางๆ สีน้ าตาลเข้ม พบบ่อย
มาก โดยยึดเกาะกับพันธุ์ไม้น้ า เป็นหอยต่างถิ่นรุกรานที่พบ
แพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

 
วงศ์หอยกาบน้ าจืด Family Unionidae  

หอยกาบด า (Chamberlainia hainesiana) จัดว่า
เป็นหอยกาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปลือกมีขนาด
ใหญ่และหนา รูปร่างเป็นกึ่งรูปไข่ เปลือกด้านหน้าโค้ง ด้านหลัง
มีปีก แผ่นบานพับใหญ่มาก ผิวเปลือกด้านนอกมีสีน้าตาลเข้ม
เกือบด าทั้งเปลือก ผิวเปลือกด้านในมีสีขาวมุก เนื้อใช้เป็นอาหาร 
เปลือกใช้ท าเครื่องประดับ นิยมน าหอยชนิดนี้มาเพาะเลี้ยงไข่มุก 
อาศัยฝังตัวใต้น้ าที่เป็นโคลนอ่อนนุ่ม แพร่กระจายบริลุ่มน้ า
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

 
หอยกาบส้ม (Hyriopsis myersiana) เปลือกมี

ขนาดใหญ ่หนา รูปไข่ ป่องเล็กน้อย ผิวเปลือกด้านนอกสีน้าตาล
จนถึงด า เปลือกด้านหน้าและด้านหลังมีปีกชัดเจน ผิวเปลือก
ด้านในมีสีชมพูปนส้ม หอยชนิดนี้นิยมน ามาประกอบอาหาร 
เปลือกใช้ท าเครื่องประดับ หอยชนิดนี้พบบ่อยมาก ฝังตัวใต้
โคลนอ่อนนุ่ม พบทุกลุ่มน้ าทุกภาคของประเทศไทย 
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หอยเม็ดมะม่วง (Pilsbryoconcha exilis 
compressa) เปลือกรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมยาว แบนข้างมาก 
เปลือกบางและคม ผิวเปลือกสีเขียวอมน้าตาล เรียบเป็นมัน 
เปลือกด้านในสีฟ้าอมขาว เนื้อใช้ประกอบอาหาร ฝังตัวใต้พ้ืน
ท้องน้ าที่เป็นโคลนอ่อนนุ่ม พบแพร่กระจายทุกลุ่มน้ าของ
ประเทศไทย 

 
 
หอยกาบลาย (Uniandra rustica) เปลือกรูปไข่ มีรอย

ย่นทั้งเปลือก มีลายซิกแซก บนผิวเปลือก สีเขียวเหลืองหรือ
เขียวอมน้ าตาล พบในบ่อน้ าสวนป่า ฝังตัวอยู่ในโคลน น้ านิ่ง เนื้อ
มีรสชาติอร่อย พบแพร่กระจายทุกลุ่มน้ าทั่วประเทศไทย 
 
 

ตารางท่ี 16 รายชื่อหอยทากบกและหอยน้ าจืดที่พบในสวนป่าสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์   
เดือนที่ส ารวจพบ 

 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Family Cyclophoridae 
       1 หอยหอมปากสม้ Cyclophorus aurantiacus 

   
x x x 

2 หอยคอคอดจิ๋ว  Chamalycaeus sp. 
    

x x 

3 หอยงวงท่อน้อย  Rhiostoma sp. x x x x x x 

Family Diplommatinidae 
       4 หอยกระสวยจิ๋ว Diplommatina sp. 

    
x x 

Family Viviparidae 
       5 หอยขมลายเล็ก  Filopaludina filosa x x x x x x 

6 หอยขม Filopaludina martensi martens x x x x x x 

Family Ampullariidae 
       7 หอยโข่ง Pila polita x x x x x x 

8 หอยเชอรี ่ Pomacea canaliculata x x x x x x 

Family Veronicellidae 
       9 ทากลิ้นหมา  Semperula siamensis 

   
x x x 

Family Achatinidae 
       10 หอยทากยักษ์อาฟริกัน Achatina fulica x x x x x x 

Family Streptaxidae 
       11 หอยแครอทนักล่า  Gulella bicolor 

     
x 



 
 

103 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์   
เดือนที่ส ารวจพบ 

 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Family Ariophantidae 
       12 หอยทากสยาม  Cryptozona siamensis x x x x x x 

13 หอยขัดเปลือก Sarika resplendens 
   

x x x 

14 หอยขัดเปลือก  Sarika sp. 
   

x x x 

Family Bradybaenidae 
       15 หอยดักแด ้ Pseudobuliminus siamensis x x x x x x 

Family Pyramidulidae 
       16 หอยจิ๋วต้นไม ้ Pylamidula sp. x x x x x x 

Family Unionidae 
       17 หอยกาบด า  Chamberlainia hainesiana x x x x x x 

18 หอยกาบส้ม  Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana x x x x x x 

19 หอยเม็ดมะม่วง Pilsbryoconcha exilis compressa x x x x x x 

20 หอยกาบลาย  Uniandra contradens rustica x x x x x x 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : แมลง 

Biodiversity of Insects 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : แมลง 

Biodiversity of Insects 

นายทัศนัย จีนทอง 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 แมลงเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายของชนิดและจ านวนประชากรที่มากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ 
เราสามารถพบแมลงได้เกือบทุกหนแห่งบนโลก แมลงจึงมีบทบาทส าคัญทั้งต่อระบบนิเวศและมนุษย์ เนื่องจาก
ขนาดตัวที่เล็ก และมีวงจรชีวิตที่สั้นมาก จึงท าให้แมลงสามารถปรับตัวให้สามารถอาศัย อยู่ได้เกือบทุก
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าพ้ืนที่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการรบกวนอย่างต่อเนื่องดังเช่น พ้ืนที่สวนป่าของ
องค์การอุตสาหกรรมป่า ซึ่งมีการท าไม้เพ่ือการส่งออกอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังคงมีแมลงอาศัยอยู่ในสวนป่าได้ 
ซึ่งแมลงเหล่านี้ก็ได้แสดงบทบาทของพวกมันออกมาโดยที่มนุษย์อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นภายในระบบนิเวศสวน
ป่า ซึ่งถือเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่ง ที่เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองและป่าธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทยนั้นมีการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มักจะ
ศึกษากันในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ และในพ้ืนที่เกษตร เพ่ือตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีต่อ
ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างไม่หยุดยั้ง แต่พ้ืนที่ที่เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับป่าธรรมชาติ ดังเช่น พ้ืนที่
สวนป่า ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นั้น ยังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับในป่าธรรมชาติและ
พ้ืนที่เกษตร ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้อาจจะเป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยที่ส าคัญของแมลงที่อาศัย
อยู่ทั้งในป่าธรรมชาติและพ้ืนที่เกษตรเอง ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายแมลงในสวนป่าทุ่งเกวียน อาจเป็น
การเปิดประตูไปสู่การค้นพบสิ่งส าคัญและเป็นแนวทางของการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่สวนป่า ให้สามารถ
รองรับการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการท าไม้ซึ่งเป็นหน้าที่หลักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ได้ เช่น การพัฒนาพื้นที่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในพ้ืนที่สวนป่า เน้นวิธีการศึกษาเพ่ือทราบถึงความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ สถานะภาพของแมลงทั้งตามกฎหมายและในพ้ืนที่สวนป่าเอง รวมถึงบทบาทของ
แมลงบางกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศสวนป่าและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับพ้ืนที่สวนป่า โดยเริ่ม
ส ารวจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธุ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 2556 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น
ดังนี้  

วิธีการศึกษาแมลงในสวนป่าทุ่งเกวียน สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

1 การเก็บข้อมูล  

การเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของ
แมลงในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง และพ้ืนที่ใกล้เคียงกับสวนป่า 
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1.2) การส ารวจแมลงในพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์จึงต้องใช้หลายวิธีในการ
ส ารวจ ดังนี้ 

    - การส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงโดยตรง ตามเส้นทางส ารวจและจุดส ารวจที่ก าหนด
ไว้ โดยใช้การสังเกตตรวจนับชนิดและจ านวนที่พบ และใช้สวิง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ส าหรับเก็บตัวอย่างแมลง 
ตรวจจับชนิดที่ไม่สามารถจ าแนกได้ เพ่ือน ากลับมาจัดจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ  

    - การใช้กับดักหลุม (Pitfall trap) ส าหรับส ารวจแมลงที่อาศัยและหากินบริเวณพ้ืนดิน
ในสวนป่า โดยการน าแก้วใส่น้ ายาล้างจานประมาณหนึ่งในสามของแก้ว น าไปฝังไว้ตามแนวเส้นทางส ารวจ 
จ านวนเส้นละ 10 แก้ว โดยให้ส่วนแก้วอยู่สูงพอดีกับพ้ืนดิน น าไปฝังทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงค่อยเก็บตัวอย่างแมลง
น ามาจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการต่อไป 

    - การใช้กับดักแสงไฟ (Light trap) เพ่ือท าการศึกษาแมลงที่ออกหากินในช่วงเวลา
กลางคืน ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น โดยการเปิดหลอดไฟแบบพิเศษเพ่ือล่อให้แมลงเข้ามาติดกับผ้าสีขาว
ที่ได้ขึงกางไว้ จากนั้นจึงท าการตรวจสอบชนิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างแมลงชนิดที่ไม่สามารถจ าแนกได้ เพ่ือน ามา
จัดรูปร่างและจ าแนกในห้องปฏิบัติการต่อไป 

    - ท าการถ่ายภาพแมลงทุกชนิดที่ส ารวจพบ เพ่ือบันทึกเป็นฐานข้อมูลของพ้ืนที่สวนป่า
และใช้ประกอบการท ารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอ ออป.ต่อไป 

2. การจัดจ าแนกแมลง 

แมลงที่เก็บตัวอย่างและถ่ายภาพได้จะถูกน ามาจัดรูปร่างและจัดจ าแนกลักษณะทางอนุกรมวิธาน
ทั้งในระดับ อันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genus) และชนิด (Species) ในห้องปฏิบัติการของ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเทียบลักษณะกับตัวอย่างที่ได้รับการ
จัดจ าแนกไว้แล้วทั้งที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ ภายในประเทศซึ่งมีการเก็บ
รักษาและจัดจ าแนกแมลงไว้อย่างเป็นระบบ รวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มแมลงนั้นๆ เป็นหลัก และ
จ าแนกตามคู่มือที่มีการใช้รูปวิธานจัดจ าแนกแมลง หรือเอกสารทางด้านแมลงต่างๆ ตามรายชื่อใน
เอกสารอ้างอิง 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของแมลงที่ส ารวจพบในสวนป่า ประกอบด้วยการจัดท าบัญชีรายชื่อแมลง
ทั้งหมดท่ีพบจากการส ารวจตามเส้นทางและพ้ืนที่ใกล้เคียงสวนป่า โดยการจัดจ าแนกแบ่งกลุ่มตาม อันดับ วงศ์ 
สกุล และชนิด พร้อมกับจัดสถานะภาพของแมลงในสวนป่าทั้งในระดับความหลากหลายของประเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายการอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  และสถานะภาพในพ้ืนที่เองด้วยการวิเคราะห์จ านวน
ชนิด จ านวนตัวของแมลงที่พบในแต่ละพ้ืนที่เ พ่ือหาดัชนีความหลากหลายและความคล้ายคลึง เพ่ือ
เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ โดยจะแสดงเป็นกลุ่มพบบ่อยมาก พบบ่อย พบไม่บ่อย และหายาก ซึ่งสูตรที่
ใช้ในการค านวณ ดังนี้ 

 ระดับความมากมาย =      จ านวนครั้งที่พบ x 100 

     จ านวนครั้งที่เข้าส ารวจทั้งหมด 
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โดยแบ่งระดับความมากมายออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

พบบ่อยมาก (V; Very common) = อัตราร้อยละ 76-100 

พบบ่อย (C; Common)   = อัตราร้อยละ 56-75 

พบไม่บ่อย (U; Uncommon)  = อัตราร้อยละ 26-50 

หายาก (R; Rare)      อัตราร้อยละ 1-25 

ผลการศึกษา 

ความหลากชนิดของแมลงในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

 จากการส ารวจพบแมลงที่สามารถจัดจ าแนกได้แล้ว จ านวน 227 ชนิด จาก 199 สกุล (Genera) 72 
วงศ์ (Families) และ 13 อันดับ (Orders) โดยแมลงในอันดับผีเสื้อ (Order Lepidoptera) พบทั้งจ านวนวงศ์ 
จ านวนสกุลและจ านวนชนิดมากที่สุด คือ พบจ านวน 16 วงศ์ 98 สกุล และ121 ชนิด ส่วนอันดับที่พบมาก
รองลงมา ได้แก่ แมลงอันดับด้วงหรือแมลงปีกแข็ง (Order Coleoptera) พบ 14 วงศ์ 26 สกุล และ 28 ชนิด 
และแมลงในอันดับผึ้ง ต่อ แตน มด (Order Hymenoptera) (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1) ซึ่งแมลงที่พบมาก
ที่สุดทั้ง 3 อันดับนี้ เนื่องจาก เป็นแมลงที่มีขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก และออกหากินช่วงเวลา
กลางวัน นอกจากนี้แมลงทั้ง 3 อันดับนี้มีอวัยวะที่ส าคัญเหมือนกัน คือ ปีกทั้ง 2 คู่ จึงท าให้พวกมันสามารถ
เคลื่อนที่ย้ายแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื้นที่ จึงท าให้ท าให้สามารถพบเห็น
ตัวได้ง่ายกว่าแมลงในอันดับอื่นๆ 

แมลงที่ส ารวจพบส่วนใหญ่มักพบบริเวณใกล้ๆ กับแหล่งอาหาร เช่น ต้นไม้และหญ้าที่ก าลังออกดอก 
ซึ่งมักพบแมลงในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผีเสื้อกลางวัน (Order Lepidoptera) ด้วง (Order Coleoptera) ผึ้ง ต่อ 
แตน มด (Order Hymenoptera) และแมลงวัน (Order Diptera) เป็นต้น บริเวณล าต้นและใบไม้ต่างๆ จะ
พบทั้งแมลงที่กินล าต้นและใบไม้เป็นอาหาร เช่น มวน เพลี้ย จักจั่น (Hemiptera) ด้วง (Coleoptera) และ
ตั๊กแตน จิ้งหรีด (Orthoptera) เป็นต้น เกาะอยู่ และอาจจะพบแมลงที่มารอกินแมลงอยู่ด้วยเช่น ด้วงเต่า 
แมลงปอ มวน หรือตั๊กแตนหนวดยาวบางชนิด เป็นต้น นอกจากนี้การใช้กับดักแสงไฟ ในตอนกลางคืน ท าให้
สามารถพบแมลงที่ออกหากินในช่วงเวลากลางคืนอีกหลายชนิด เช่น มอท (Order Lepidoptera) ตั๊กแตน
หนวดยาว จิ้งหรีด (Order Orthoptera) เป็นต้น 
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ตารางที่ 17 จ านวนอันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genera) และชนิด (Species) ของแมลงที่พบใน
สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับที่ 
อันดับ  วงศ์ สกุล ชนิด 

(Orders) (Families) (Genera) (Species) 

1 ด้วง (Coleoptera) 14 26 28 

2 แมลงวัน (Diptera) 9 11 11 

3 มวน เพลี้ย จักจั่น (Hemiptera) 10 13 13 

4 ผึ้ง ต่อ แตน มด (Hymenoptera) 7 26 29 

5 ปลวก (Isoptera) 1 2 2 

6 ผีเสื้อ (Lepidoptera) 16 98 121 

7 ตั๊กแตนต าข้าว (Mantodea) 1 2 2 

8 แมลงแมงป่อง (Mecoptera) 1 1 1 

9 แมลงช้าง (Neuroptera) 2 2 2 

10 แมลงปอ (Odonata) 3 7 7 

11 ตั๊กแตน จิ้งหรีด (Orthoptera) 6 9 9 

12 ตั๊กแตนกิ่งไม้ ตั๊กแตนใบไม้ (Phasmatodea) 1 1 1 

13 แมลงเกาะหิน (Plecoptera) 1 1 1 

 
รวม 72 199 227 

 

แมลงที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียนนี้ ล้วนแล้วแต่มีบทบาทที่ส าคัญในระบบนิเวศของสวนป่า ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทผู้ช่วยผู้ผลิต ได้แก่ แมลงในอันดับผีเสื้อ อันดับผึ้ง ต่อแตน มด เป็นต้น บทบาทผู้บริโภค เช่น อันดับ
ด้วง อันดับมวน เพลี้ย จักจั่น อันดับตั๊กแตนต าข้าว อันดับแมลงปอ เป็นต้น และบทบาทผู้ช่วยผู้ย่อยสลาย เช่น 
อันดับปลวก เป็นต้น ซึ่งถึงแม้แมลงแต่ละชนิดจะมีจ านวนประชากรที่ค่อนข้างมาก แต่ก็มีการควบคุมจ านวน
ประชากรของแมลงด้วยกันเองภายในระบบนิเวศสวนป่าแห่งนี้ได้อย่างสมดุล ถึงแม้ว่าจะมีการรบกวนและ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศภายในสวนป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การท าไม้ของเจ้าหน้าที่สวนป่า หรือแม้กระทั่งไฟ
ป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สวนป่าทุกปี แมลงเหล่านี้ก็สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในสวนป่าทุ่งเกวียนได้อย่าง
ปลอดภัย  
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สถานภาพของแมลงในสวนป่าทุ่งเกวียน 

 การส ารวจครั้งนี้ไม่พบแมลงกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ กลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และกลุ่มเฉพาะถิ่น แมลง
ส่วนใหญ่พี่พบในสวนป่าจัดเป็นแมลงที่พบได้ท่ัวไปและพบได้บ่อย มีจ านวนประชากรค่อนข้างมาก กระจายอยู่
ได้ทั่วสวนป่า 

จากการส ารวจพบแมลงหายาก และเป็นแมลงคุ้มครอง 
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 จ านวน 1 ชนิด คือ มอทหางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias 
selene) ซึ่งเป็นแมลงในกลุ่มผีเสื้อกลางคืน (Moth) ขนาดใหญ่ 
ในอันดับผีเสื้อ (Order Lepidoptera) วงศ์ Saturniidae (ภาพที่ 
17) 

 

  

 

ภาพที่ 18 มอทหางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias selene)  

นอกจากนี้ยังพบแมลงที่อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ บัญชีหมายเลข 2 (CITES: Appendix II) คือ ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus aeacus) 
(ภาพท่ี 18) ซึ่งเป็นผีเสื้อกลางวันขนาดใหญ่ ในวงศ์ Papilionidae อันดับผีเสื้อ (Order Lepidoptera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus aeacus) เพศเมีย 



 
 

110 
 

ความชุกชุมของแมลงในสวนป่าทุ่งเกวียน 
จากการส ารวจความชุกชุมของแมลง พบว่าแมลงที่มีการกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ส ารวจ คือ พบในเส้นทาง

ส ารวจเส้นส ารวจที่ 1 เส้นส ารวจที่ 2 และพบนอกเส้นทางส ารวจด้วย มีจ านวน 95 ชนิด จาก 8 อันดับ (คิด
เป็น 41.85 % ของชนิดแมลงที่ส ารวจพบทั้งหมดในสวนป่าทุ่งเกวียน) ซึ่งแสดงว่าแมลงที่พบเหล่านี้เป็นแมลงที่
มีพ้ืนที่อาศัยหรือพ้ืนที่หาอาหารกว้างมาก และสามารถพบได้ง่าย โดยแมลงในอันดับผีเสื้อ พบมากที่สุด 
จ านวน 43 ชนิด รองลงมาคือ อันดับ มด ผึ้ง ต่อและแตน 17 ชนิด อันดับด้วง 10 ชนิด อันดับแมลงวัน 7 
ชนิด อันดับแมลงปอ 6 ชนิด อันดับแมลงวัน และอันดับมวน เพลี้ย จักจั่น เท่ากันอันดับละ 5 ชนิด และอันดับ
ปลวก 2 ชนิด  

ความมากมายของแมลงในสวนป่าทุ่งเกวียน 
จากการวิเคราะห์ความมากมายของแมลงที่ส ารวจพบในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง พบว่า

สามารถแบ่งระดับความมากมายของแมลงออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 1.ระดับพบบ่อยมาก (76-100 %) 2.ระดับ
พบบ่อย (51-75 %) 3.ระดับพบไม่บ่อย (26-50 %) และ 4.ระดับหายาก (1-25 %) ซึ่งผลการวิเคราะห์
ปรากฏผลดังนี้ 

1. พบบ่อยมาก (Very common; V) พบจ านวน 85 ชนิด (คิดเป็น 37.44 % ของแมลงที่พบ
ทั้งหมด) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงในอันดับผึ้ง ต่อ แตน มด อันดับผีเสื้อ อันดับแมลงวัน และอันดับตั๊กแตน 
จิ้งหรีด 

2. พบบ่อย (Common; C) พบจ านวน 48 ชนิด (คิดเป็น 21.15 % ของแมลงที่พบทั้งหมด) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นแมลงในอันดับด้วง และอันดับผีเสื้อ 

3. พบไม่บ่อย (Uncommon; U) มีจ านวน 76 ชนิด (คิดเป็น 33.48 % ของแมลงที่พบทั้งหมด) 
ส่วนใหญ่เป็นแมลงในอันดับด้วง และอันดับผีเสื้อ 

4. หายาก (Rare; R) มีจ านวน 18 ชนิด (คิดเป็น 7.93 % ของแมลงที่พบทั้งหมด) จาก 4 อันดับ 
และ 9 วงศ์ (ดังแสดงในตารางที่ 2) โดยแมลงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะพบในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน
กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ในช่วงเวลานี้แมลงหลายๆกลุ่มจะออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ เพ่ือเพ่ิม
จ านวนประชากร จึงท าให้เราสามารถพบแมลงได้หลายชนิด 

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

 จากการส ารวจพบแมลงต่างถิ่น (Invasive Alien species) เป็นแมลงที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ในต่างประเทศ 
แต่มีการแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย จ านวน 6 ชนิด โดยอยู่ในอันดับผึ้ง ต่อ แตน มด 5 ชนิด ได้แก่ มด
น้ าผึ้ง (Anoplolepis gracilipes; ภาพที่ 19) มดละเอียดบ้าน (Monomorium pharaonis) มดร าคาญขา
ยาว (Paratrechina longicornis) มดคันไฟ (Solenopsis geminate) และมดเหม็น (Tapinoma 
melanocephalus) โดยมดต่างถ่ินเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะพบกระจายอยู่บริเวณใกล้แหล่งชุมชน ยกเว้นมดน้ าผึ้ง
ที่พบกระจายอยู่เกือบทั่วพ้ืนที่แปลงปลูกป่าของสวนป่า ซึ่งมดชนิดนี้มีจ านวนประชากรมากและสามารถ
ปรับตัวได้ดีในทุกพ้ืนที่ และที่ส าคัญคืออาจเข้าไปรุกรานและแย่งชิงอาหารของมดประจ าถิ่นและแมลงอ่ืนๆใน
พ้ืนที่สวนป่า ซึ่งอาจท าให้ความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ลดลง และอาจท าลายสมดุลของระบบนิเวศสวน
ป่าแห่งนี้ได้ ดังนั้น จึงควรมีการติดตามผลกระทบของมดชนิดนี้ในพ้ืนที่สวนป่าต่อไปในอนาคต  
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ส าหรับแมลงต่างถิ่นอีกหนึ่งชนิด คือ ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (Acraea violae) เป็นแมลงใน
อันดับผีเสื้อ โดยถิ่นก าเนิดเดิมอยู่ในประเทศอินเดียและศรีลังกา แต่พวกมันติดเข้ากับพืชตระกูลกะทกรก ซึ่ง
ถูกน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย และผีเสื้อชนิดนี้สามารถปรับตัวและแพร่พันธุ์อยู่ได้ทั่วประเทศไทย แต่ผีเสื้อ
ชนิดนี้ยังไม่พบว่าสร้างผลกระทบให้กับระบบนิเวศต่างๆ ของประเทศไทย เนื่องจากตัวหนอนของผีเสื้อจะกิน
ต้นกะทกรกซึ่งเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งเป็นอาหาร จึงไม่สร้างผลเสียให้กับระบบนิเวศสวนป่าแต่อย่างใด แต่กลับ
เป็นการช่วยสร้างสีสันให้กับพ้ืนที่สวนป่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากผีเสื้อชนิดนี้มักปรากฏตัวในที่โล่งแจ้ง และ
ตามทุ่งหญ้าที่มีดอกไม้ก าลังออกดอก สามารถส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวดูผีเสื้อได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 มดน้ าผึ้ง (Anoplolepis gracilipes) ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อันตรายต่อพ้ืนที่สวนป่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (Acraea violae) หนึ่งในแมลงต่างถิ่นท่ีสามารถสร้างสีสันให้กับพ้ืนที่
สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 
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ตารางท่ี 18 รายชื่อแมลงที่พบอยู่ในระดับหายาก สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Order Coleoptera 
       Family Cerambycidae 
       1 ด้วงหนวดปมสตีาลแดง Aristobia horridula 

     
x 

2 แมลงแม่แดดธรรมดา Dorysthenes buqueti 
   

x 
  Family Coccinellidae 

       3 ด้วงเต่ามะเขือ Epilachna vigintioctopunctata 
     

x 

Order Diptera 
       Family Diopsidae 
       4 แมลงวันก้านตายาว Unknow sp. 

   
x 

  Order Lepidoptera 
       Family Hesperiidae 
       5 ผีเสื้อตาแดงธรรมดา Matapa aria 

    
x 

 6 ผีเสื้อเทาจุดเลือน Sarangesa dasahara dasahara 
    

x 
 7 ผีเสื้อป้ายขาวธรรมดา Tagiades japetus ravi 

    
x 

 Family Lycaenidae 
       8 ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก Abisara abnormis 

    
x 

 9 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว Arhopala amantes amatrix 
   

x 
  10 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง Arhopala centaurus 

   
x 

  11 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ Arhopala sp. 
    

x 
 12 ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Cigaritis syama peguanus 

    
x 

 13 ผีเสื้อฟ้าลายแปลกอโศก Flos asoka 
   

x 
  14 ผีเสื้อหนอนกล้วยไม้ป่า Hypolycaena othona othona 

    
x 

 Family Nymphalidae 
       15 ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ ่ Lethe europa niladana 

    
x 

 Family Papilionidae 
       16 ผีเสื้อปีกคา้งคาวธรรมดา Atrophaneura varuna zaleucus 

     
x 

Family Saturniidae 
       17 มอทหางยาวสี่ตาปีกลายตรง Actias selene 

   
x 

  Order Orthoptera 
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ล าดับที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Family Tettigoniidae 
       18 ตั๊กแตนใบโศก Pseudophyllus titan 

   
x 

   

แมลงเด่นและน่าสนใจในสวนป่าทุ่งเกวียน 

 แมลงที่พบในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง มีความน่าสนใจหลายชนิดดังเช่นตัวอย่างที่ยกมา
ให้เห็น เนื่องจากเป็นแมลงที่ส่วนใหญ่จะพบในป่าธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ บางชนิดมีขนาดใหญ่และรูปร่าง
แปลกตา บางชนิดมีสีสันสวยงามและพบได้บ่อย สามารถเพ่ิมความสวยงามให้กับพ้ืนที่ได้ ซึ่งคนในพ้ืนที่เอง
อาจจะยังไม่รู้จักมากนัก ตัวอย่างเช่น 

ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา : Atrophaneura varuna zaleucus 

วงศ์ Papilionidae อันดับ Lepidoptera 

 ผีเสื้อกลางวันขนาดใหญ่ จุดเด่นคือพ้ืนปีกมีสีด า มีแถบสีขาว
หลายแถบตรงมุมปลายปีกคู่หลัง ล าตัวมีแถบสีชมพูสลับด า เป็นผีเสื้อที่
หาดูได้ไม่ง่ายนัก ส่วนใหญ่มักพบได้ในป่าธรรมชาติ พบน้อยในป่าเสื่อม
โทรมบริเวณรอยต่อกับป่าธรรมชาติ โดยพบที่สวนป่าทุ่งเกวียนบริเวณ
ใกล้ๆกับเส้นส ารวจที่ 1 พ้ืนที่ด้านหลังสวนสัตว์ พบขณะบินช้าๆ ตาม
ถนนติดกับแปลงปลูกสัก พบเดือนกรกฎาคม เพียงครั้งเดียว 

ผีเสื้อแพนซีฟ้า : Junonia orithya ocyale 

วงศ์ Nymphalidae อันดับ Lepidoptera 

 เป็นผีเสื้อกลางวันอีกหนึ่งชนิดที่มีสีสันที่
สวยงาม สามารถดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็นได้อย่าง
ดีด้วยสีฟ้าสดที่แต้มอยู่ด้านบนปีก มุมปีกคู่หน้าสี
น้ าตาล มีจุดตาขนาดใหญ่ 2 คู่ บนปีกคู่หน้า และอีก 
1 คู่ ด้านบนปีกคู่หลัง แต่ถ้าพวกมันหุบปีกตั้งขึ้นโชว์
แต่ด้านใต้ปีก ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะมองเห็นได้ยากมาก 
เพราะลวดลายและสีน้ าตาลอ่อนของพ้ืนปีก ท าให้
พวกมันรอดพ้นจากศัตรูที่จ้องจะจับพวกมันได้ ผีเสื้อ
แพนซีฟ้าพบมากที่บริเวณพ้ืนที่โล่งจุดแรกของเส้น

ส ารวจที่ 2 ของสวนป่าทุ่งเกวียน พบได้เกือบตลอดวัน โดยพวกมันจะบินร่อนไปมาช้าตามดอกไม้ และเกาะ
นิ่งๆกับพ้ืนดินในช่วงเวลาบ่ายๆ 
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ผีเสื้อแพนซีเหลือง : Junonia hierta hierta 

วงศ์ Nymphalidae อันดับ Lepidoptera 

 อยู่ในสกุลเดียวกับผีเสื้อแพนซีฟ้า และมักจะ
พบอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่ง
เกวียน โดยลักษณะเด่นของผีเสื้อแพนซีเหลือง คือ 
พ้ืนปีกด้านบนจะมีสีเหลืองสดใส และมีแถบสีด ารอบ
ขอบปีกด้านนอก ขอบปีกด้านบนของปีกคู่หลังมีแถบ
สีฟ้าสดปรากฏอยู่ ส่วนด้านใต้ปีกมีสีสันคล้ายกับ
ผีเสื้อแพนซีฟ้า เวลาหุบปีกมักจะหาตัวได้ยาก  

มอทไหมป่าสิกขิม : Loepa sikkima 

วงศ์ Saturniidae อันดับ Lepidoptera 

 ผีเสื้อกลางคืนหรือมอทขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์
เดียวกับมอทหางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias 
selene) พบไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่พบในพ้ืนที่เขาสูง 
ล าตัวอ้วนใหญ่ ปีกและล าตัวมีขนปกคลุม สีเหลือง มี
จุดตาขนาดใหญ่ที่ด้านบนปีกคู่หน้าและหลัง อย่างละ 
1 คู่ ในการส ารวจพบบินมาเกาะที่กับดักแสงไฟ 

ด้วงน้ ามันเหลืองด าใหญ่ : Mylabris phalerata 

วงศ์ Meloidae  อันดับ Coleoptera 

 แมลงมี พิษ เป็นด้วงขนาดกลาง มีสีสัน
สวยงามด้วยสีเหลืองสลับด า ปีกอ่อนนิ่มไม่แข็งมาก
เมื่อเทียบกับด้วงชนิดอ่ืน และที่ส าคัญเมื่อมีอันตราย
พวกมันจะปล่อยสารคล้ายน้ ามันออกมาเคลือบที่ปีก
และล าตัว ซึ่งเป็นที่สารอันตราย หากเข้าตาอาจตา
บอดได้ และถ้าหากน ามารับประทานก็จะเกิดอาการ

คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และอาจถึงตายได้ เพราะสารพิษในตัวของด้วงน้ ามัน ดังนั้นด้วงชนิดนี้จึงไม่สามารถ
น ามารับประทานได้ เหมือนแมลงชนิดอื่นๆ และด้วยสีสันที่ฉูดฉาดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนบนตัวมันก็ถือเป็นการ
เตือนถึงอันตรายได้เป็นอย่างดี แมลงชนิดนี้พบบริเวณทุ่งหญ้าและบริเวณร่องล าห้วยของสวนป่าทุ่งเกวียน 
มักจะพบเกาะกินใบไม้อยู่เป็นกลุ่มๆ 
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ตารางท่ี 19 รายชื่อแมลงที่ส ารวจพบบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Order Coleoptera 
            Family Bostrychidae 
            1 มอดก้นตัด Unknow sp. 

   
x 

    
x x U 

Family Cerambycidae 
            2 ด้วงหนวดปมสตีาลแดง Aristobia horridula 

  
x 

      
x R 

3 แมลงแม่แดดธรรมดา Dorysthenes buqueti 
   

x 
   

x 
  

R 

Family Chrysomelidae 
            4 ด้วงเต่า Agetocera discedens x x x 

    
x x x U 

5 ด้วงเต่าแตงด า Aulacophora frontalis  x x x 
  

x x x x x V 

6 ด้วงเต่าแตงแดง Aulacophora indica x x x 
  

x x x x x V 

7 ด้วงเต่าขาโต Sagra purpurea x x x 
    

x x x U 

Family Cicindelidae 
            8 ด้วงเสือเหลืองจุดไหล่เสี้ยว Calochroa anometallescens x x x 

  
x x x x 

 
C 

9 ด้วงเสือหกจุด Cicindela aurulenta x x x 
 

x x x x x x V 

10 ด้วงเสือเขียวเล็กลายเลือน Cylindera minuta  x x x 
  

x x x 
  

U 

11 ด้วงเสือไพลินเขา Heptodonta eugenia x x x 
   

x x x x C 

12 ด้วงเสือเล็ก Prothyma cassolia x x x 
 

x x x x x x V 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Family Coccinellidae 
            13 ด้วงเต่ามะเขือ Epilachna vigintioctopunctata 

 
x x 

      
x R 

Family Curculionidae 
            14 ด้วงงวงยักษ์ Hyposipalus gigas 

   
x 

    
x x U 

Family Dytiscidae 
            15 ด้วงดิ่ง Hydaticus sp. 

  
x 

    
x x x U 

Family Elateridae 
            16 ด้วงดีด Procraerus sp. x x x x 

  
x x x x C 

Family Lampyridae 
            17 หิ่งห้อย Unknow sp. 

  
x x 

 
x x x x x V 

Family Lucanidae 
            18 ด้วงคีมสองแถบ Prosopocoilus inquinatus 

   
x 

   
x 

 
x U 

Family Lycidae 
            19 ด้วงปีกร่างแห Lyponia sp.1 

  
x x 

 
x x x x x V 

Family Meloidae 
            20 ด้วงน้ ามันเหลืองด าใหญ ่ Mylabris phalerata 

 
x x 

     
x x U 

Family Scarabaeidae 
            21 ด้วงกุหลาบ Adoretus compressus 

   
x 

   
x x x U 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

22 แมลงนูนเขียวธรรมดา Anomala grandis 
   

x 
  

x x x x C 

23 แมลงอีนูน Anomala sp.1 
   

x 
  

x x x x C 

24 แมลงอีนูน Eophileurus chinensis 
   

x 
  

x x x x C 

25 แมลงกุดจี่แดง Heliocopris bucephalus 
   

x 
  

x x x x C 

26 แมลงนูนหลวง Lepidiota stigma 
   

x 
  

x x x 
 

U 

27 กว่างชน Xylotrupes gideon 
  

x x 
  

x x x 
 

U 

Family Staphylinidae 
            28 ด้วงก้นกระดก Paederus fuscipes 

  
x x x x x x x x V 

Order Diptera 
            Family Asilidae 
            29 แมลงวันหัวขโมย Unknow sp.1 x x x 

  
x x x x x V 

Family Calliphoridae 
            30 แมลงวันหัวเขียว Chrysomya sp.1 x x x 

 
x x x x x x V 

Family Culicidae 
            31 ยุงลาย Aedes sp. x x x 

 
x x x x x x V 

Family Diopsidae 
            32 แมลงวันก้านตายาว Unknow sp. 

  
x 

    
x 

  
R 

Family Muscidae 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

33 แมลงวันบ้าน Musca sp. x x x 
 

x x x x x x V 

Family Dolichopodidae 
            34 แมลงวันขายาว Unknow sp. x x x 

  
x x x x x V 

Family Sarcophagidae 
            35 แมลงวันหลังลาย Sarcophaga peregrina x x x 

 
x x x 

 
x x V 

36 แมลงวันหลังลาย Parasarcophaga sp. x x x 
 

x x x x 
 

x V 

Family Tabanidae 
            37 เหลือบ Haematopota sp. 

  
x x 

 
x x x x x V 

38 เหลือบ Tabanus sp. 
  

x x 
 

x x x x x V 

Family Tephritidae 
            39 แมลงวันผลไม ้ Bactrocera dorsalis 

  
x x x x x x x x V 

Order Hemiptera 
            Family Belostomatidae 
            40 แมลงดาสวน Diplonychus rusticus 

  
x 

  
x x x x x V 

Family Cercopidae 
            41 เพลี้ยกระโดดด า Callitettix versicolor x x x x x x x x x x V 

Family Cicadellidae 
            42 เพลี้ยจั๊กจั่นแดง Bothrogonia indistincta x x x x x x x x x x V 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

43 เพลี้ยจั๊กจั่น Calodia sp. x x x 
   

x x x x C 

Family Cicadidae 
            44 จักจั่นเรไรเขียว Megapomponia intermedia 

   
x 

  
x x x 

 
U 

45 จักจั่น Platypleura sp. 
  

x 
   

x x x 
 

U 

Family Coreidae 
            46 มวนฝักถั่ว Riptortus linearis  x x x 

 
x x x x x x V 

Family Derbidae 
            47 เพลี้ยกระโดดปีกยาว Proutista moesta x x 

      
x x U 

Family Gerridae 
            48 จิงโจ้น้ าหลังโค้ง Cylindrostethus costalis 

  
x 

  
x x x x x V 

Family Nepidae 
            49 มวนแมงป่องน้ า Laccotrephes sp. 

  
x 

  
x x x x x V 

50 มวนแมงป่องน้ า Ranatra sp. 
  

x 
  

x x x x x V 

Family Pyrrhocoridae 
            51 มวนแดงฝ้าย Dysdercus cingulatus x x x 

 
x x x x 

  
C 

Family Reduviidae 
            52 มวนเพชรฆาต Unknow sp. 

  
x 

   
x x x x C 

Order Hymenoptera 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Family Apidae 
            53 ผึ้งโพรง Apis cerana x x x 

 
x x x x x 

 
V 

54 ผึ้งหลวง Apis dorsata x x x x x x x x x 
 

V 

55 ผึ้งมิ้ม Apis florea x x x 
 

x x x x x 
 

V 

56 ชันโรง Trigona sp.1 x x x 
 

x x x x x 
 

V 

57 แมลงภู่ด าใหญ ่ Xylocopa nasalis 
  

x 
  

x x x x 
 

C 

Family Eumenidae 
            58 แตนหม้อ Delta sp. 

  
x 

   
x x x x C 

59 แตนหม้อ Phi flavopunctatum 
  

x 
   

x x x x C 

Family Formicidae 
            60 มดน้ าผึ้ง Anoplolepis gracilipes  x x x 

 
x x x x x x V 

61 มดตะลาน Camponotus sp. x x x 
 

x x x x x x V 

62 มดฮี ้ Crematogaster sp. x x x 
 

x x x x x x V 

63 มดค่อมอกแดง Gnamptogenys bicolor x x x 
   

x x x x C 

64 มดละเอียดบา้น Monomorium pharaonis x x x 
 

x x x x x x V 

65 มดหนวดเจ็ด Myrmicaria sp. 
  

x 
    

x x x U 

66 มดไอ้ช่ืนด า Odontoponera denticulata x x x 
 

x x x x x x V 

67 มดแดง Oecophylla smaragdina  x x x 
 

x x x x x x V 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

68 มดปุยฝ้ายป่า Pachycondyla astuta 
  

x 
   

x x x x C 

69 มดร าคาญขายาว Paratrechina longicornis x x x 
  

x x x x x V 

70 มดคันครีบขน Pheidole nodifera 
  

x 
  

x x x x x V 

71 มดง่าม Pheidologeton diversus  x x x 
 

x x x x x x V 

72 มดหนามกระทิงด า Polyrhachis armata x x x 
 

x x x x x x V 

73 มดหนามหีบทองง่าม Polyrhachis proxima x x x 
 

x x x x x x V 

74 มดคันไฟ Solenopsis geminata 
  

x 
 

x x x x x x V 

75 มดเหม็น Tapinoma melanocephalus x x x 
 

x x x x x x V 

76 มดตะนอยอกส้ม Tetraponera rufonigra x x x 
 

x x x x 
 

x V 

Family Mutillidae 
            77 มดขนปก Mutila pungens x 

      
x x x U 

Family Polybiidae 
            78 แตน Parapolybia varia x 

       
x x U 

Family Sphecidae 
            79 แตน Sceliphron javanum 

  
x 

   
x x x x C 

Family Vespidae 
            80 ต่อนอนวัน Provespa nocturna 

   
x x x x x x 

 
V 

81 ต่อหัวเสือ Vespa affinis 
  

x 
 

x x x x 
  

C 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

Order Isoptera 
            Family Termitidae 
            82 ปลวกหัวแหลม Hospitalitermes sp. x x x 

 
x x x x x 

 
V 

83 ปลวก Macrotermes sp. x x x 
 

x x x x 
  

C 

Order Lepidoptera 
            Family Arctiidae 
            84 มอทหญ้า Amata sp.1 

   
x x x x 

 
x x V 

85 มอทลายเสือท้องแดง Amerila astreus 
   

x 
    

x x U 

86 มอทลายเสือเหลืองเส้นด าคู ่ Barsine euprepioides 
   

x 
 

x x x x x V 

87 มอทหญ้า Ceryx imaon 
   

x x x x x x x V 

88 มอทลายเสือครมีท้องเหลือง Creatonotos transiens 
   

x 
  

x 
 

x x U 

89 มอทชีแต้มสามจุด Cyana dudgeoni 
   

x 
  

x x x x C 

90 มอทชีแต้มจุดเดียว Cyana perornata 
   

x 
  

x x x x C 

91 มอทปอเทืองสีปูน Tatargina picta 
   

x 
  

x x 
  

U 

Family Cossidae 
            92 มอทเจาะไม้สม้เล็ก Xyleutes mineus 

   
x 

  
x 

 
x x U 

93 มอทเจาะไม้ขาวจุด Zeuzera indica 
   

x 
  

x x x x C 

Family Crambidae 
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94 มอทหนอนกอเหลืองขอบเข้ม Botyodes asialis 
   

x 
  

x x x x C 

95 มอทหนอนกอม่วงลาย Pygospila tyres 
   

x 
 

x x 
 

x 
 

U 

Family Eupterotidae 
            96 มอทยักษ์ขนปุยสีจาง Tagora pallida 

   
x 

   
x x 

 
U 

Family Geometridae 
            97 มอทราบปีกแหลม Micronia aculeata 

   
x x x x x x x V 

98 มอทหนอนคืบเขียวล าไย Pelagodes falsaria 
   

x 
  

x 
 

x x U 

99 มอทสะพายครีม Peratophyga trigonata 
   

x x x x x x x V 

100 มอทหนอนคืบขาวจุดตาใหญ ่ Problepsis crassinotata 
   x 

    
x x U 

101 มอทลายไม้ขอบหยัก Semiothisa avitusaria 
   

x x x x x x x V 

102 มอททองเงิน Semiothisa eleonora 
   

x x x x x x x V 

Family Hesperiidae 
            103 ผีเสื้อนิลป่า Astictopterus jama olivascens x x 

    
x 

 
x 

 
U 

104 ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพร้าวธรรมดา Iambrix salsala salsala x x x 
   

x 
 

x 
 

U 

105 ผีเสื้อตาแดงธรรมดา Matapa aria x 
       

x 
 

R 

106 ผีเสื้อหนอนหญ้า Potanthus sp.1 x x 
  

x 
 

x 
 

x 
 

U 

107 ผีเสื้อน้ าตาล Psolos fuligo x x 
    

x 
 

x 
 

U 

108 ผีเสื้อเทาจุดเลือน Sarangesa dasahara dasahara x 
       

x 
 

R 
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109 ผีเสื้อป้ายขาวธรรมดา Tagiades japetus ravi x x 
      

x 
 

R 

Family Limacodidae 
            110 มอทหนอนหอยแดงเล็กจดุขาว Miresa albipuncta 

   
x 

  
x x x x C 

111 มอทหนอนหอยหลังเตา่ Thosea siamica 
   

x 
  

x x x x C 

Family Lycaenidae 
            112 ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก Abisara abnormis 

  
x 

     
x 

 
R 

113 ผีเสื้อฟ้าขอบขนธรรมดา Anthene emolus emolus  x 
 

x 
  

x x x 
  

U 

114 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว Arhopala amantes amatrix 
 

x 
     

x 
  

R 

115 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง Arhopala centaurus 
 

x 
     

x 
  

R 

116 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ Arhopala sp. 
 

x 
      

x 
 

R 

117 ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง Caleta roxus roxana x x x 
 

x x x 
 

x 
 

C 

118 ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา Castalius rosimon rosimon  x x x 
 

x x x 
 

x 
 

C 

119 ผีเสื้อขาวหางริ้ว Cheritra freja evansi 
  

x 
    

x x x U 

120 ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล้ า Chilades pandava pandava  x x x 
 

x x x x x 
 

C 

121 ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Cigaritis syama peguanus x 
       

x 
 

R 

122 ผีเสื้อฟ้าลายแปลกอโศก Flos asoka 
  

x 
    

x 
  

R 

123 ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา Hypolycaena erylus himavantus x x x 
    

x x x U 

124 ผีเสื้อหนอนกล้วยไม้ป่า Hypolycaena othona othona x 
       

x 
 

R 
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125 ผีเสื้อฟ้าวาวปีกใส Jamides pura pura x x x 
 

x x x 
 

x x V 

126 ผีเสื้อฟ้าลาย Leptotes plinius x x 
     

x x x U 

127 ผีเสื้อแสดหางยาวธรรมดา Loxura atymnus continentalis  x x x 
 

x x x x x x V 

128 ผีเสื้อมลายา Megisba malaya x 
      

x x x U 

129 ผีเสื้อฟ้าขดีหกหางกุด Prosotas dubiosa indica x x x 
 

x x x x x x V 

130 ผีเสื้อฟ้าอะเคเซยีธรรมดา Surendra quercetorum quercetorum x 
      

x x x U 

131 ผีเสื้อฟ้าอะเคเซยีขีดเงิน Zinaspa todara x 
      

x x 
 

U 

Family Lymantriidae 
            132 มอทหนอนบุ้งปีกใส Carriola ecnomoda 

   
x 

 
x x x x x V 

Family Noctuidae 
            133 มอทมะเดื่อจดุขาวเล็ก Asota caricae 

   
x 

  
x x x x C 

134 มอทเจาะผลแถบขาว Bastilla crameri 
   

x 
    

x x U 

135 มอทปีกมุมจุดตาใส Episparis exprimens 
   

x 
    

x x U 

136 มอทด าแถบเหลืองจุดชมพ ู Episteme adulatrix 
   

x 
   

x x x U 

137 มอทตานกฮูกเล็ก Erebus caprimulgus 
   

x 
   

x x 
 

U 

138 มอทตาลประดับมุก Pachylepis dilectissima 
   

x 
    

x x U 

139 มอทพิรามหน้ายักษ ์ Spirama helicina 
   

x 
    

x x U 

140 มอทหนอนกระทู้ปีกหลังเหลืองด า Thyas coronata 
   

x 
   

x x 
 

U 
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141 มอทลายเหลี่ยมผ่าเล็ก Trigonodes hyppasia 
   

x 
   

x x x U 

Family Nymphalidae 
            142 ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Acraea violae x x x 

 
x x x x x x V 

143 ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา Cethosia cyane euanthes 
 

x x 
   

x 
 

x x U 

144 ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง Cupha erymanthis erymanthis x x x 
 

x x x x x 
 

V 

145 ผีเสื้อเคาท์เทา Cynitia lepidea sthavara 
  

x 
    

x x x U 

146 ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia genutia x x x 
 

x x x x x x V 

147 ผีเสื้อจรการหนอนยี่โถ Euploea core godartii  x x x 
 

x x x x x x V 

148 ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea mulciber mulciber x x x 
 

x x x x x x V 

149 ผีเสื้อบารอนเขียวแดงธรรมดา Euthalia lubentina lubentina 
  

x 
 

x x 
    

U 

150 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ ่ Hypolimnas bolina jacintha x x x 
  

x x 
 

x x C 

151 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าสีคล้ า Ideopsis vulgaris contigua 
 

x x 
   

x 
 

x 
 

U 

152 ผีเสื้อแพนซมียุรา Junonia almana almana x x x 
  

x x 
 

x 
 

U 

153 ผีเสื้อแพนซเีหลือง Junonia hierta hierta 
 

x x 
    

x x 
 

U 

154 ผีเสื้อแพนซตีาลไหม ้ Junonia iphita iphita x x x 
 

x x x x x x V 

155 ผีเสื้อแพนซสีีตาล Junonia lemonias lemonias  x x x 
 

x x x x x x V 

156 ผีเสื้อแพนซีฟ้า Junonia orithya ocyale 
 

x x 
    

x x 
 

U 

157 ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย Kallima inachus siamensis x x x 
    

x x x U 
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158 ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ ่ Lethe europa niladana 
  

x 
     

x 
 

R 

159 ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา Lexias pardalis jadeitina 
  

x 
     

x x U 

160 ผีเสื้อสายณัหส์ีตาลธรรมดา Melanitis leda leda x x x 
   

x 
 

x x U 

161 ผีเสื้อแถบขาวธรรมดา Moduza procris procris x 
      

x x 
 

U 

162 ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง Mycalesis intermedia x x x 
   

x x x x C 

163 ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จดุเรยีง Mycalesis mineus mineus x x x 
   

x x x x C 

164 ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง Mycalesis perseus tabitha  x x x 
   

x x x x C 

165 ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ Neptis clinia susruta x x 
      

x x U 

166 ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา Neptis hylas kamarupa x x x 
  

x x 
 

x x C 

167 ผีเสื้อนิโกร Orsotriaena medus medus x x x 
    

x x x U 

168 ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา Pantoporia hordonia hordonia x x x 
    

x x x U 

169 ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว Parantica aglea melanoides x x x 
  

x x x x x V 

170 ผีเสื้อกะลาสีแถบสั้น Phaedyma columella martabana x x x 
    

x x x U 

171 ผีเสื้อเสือดาวใหญ ่ Phalanta phalantha phalantha x x x 
   

x x x 
 

U 

172 ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา Polyura athamas athamas x x x 
   

x x x 
 

U 

173 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ ่ Tirumala septentrionis septentrionis x x x 
   

x x x x C 

174 ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา Ypthima baldus baldus x x x 
  

x x x x x V 

175 ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา Ypthima huebneri x 
 

x 
   

x x x x C 
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Family Papilionidae 
            176 ผีเสื้อปีกคา้งคาวธรรมดา Atrophaneura varuna zaleucus 

  
x 

      
x R 

177 ผีเสื้อหางดาบลายจุด Graphium nomius swinhoei 
  

x 
   

x x 
 

x U 

178 ผีเสื้อหางตุ้มจดุชมพ ู Pachliopta aristolochiae goniopeltis x x x 
 

x x x x x x V 

179 ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา Papilio clytia clytia x x x 
   

x x 
 

x U 

180 ผีเสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus malayanus x x x 
 

x x x x x x V 

181 ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง Papilio memnon agenor 
  

x 
 

x 
 

x 
 

x x C 

182 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes romulus x x x 
 

x x x x x x V 

183 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus aeacus x 
 

x 
   

x 
 

x x U 

Family Pieridae 
            184 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา Appias albina darada x x x 

    
x x x U 

185 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม ้ Appias lyncida eleonora x x x 
  

x x 
 

x x C 

186 ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นด า Appias olferna olferna x x x 
  

x x x x x V 

187 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona pomona x x x 
 

x x x x x x V 

188 ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ Catopsilia pyranthe pyranthe x x x 
 

x x x x x x V 

189 ผีเสื้อเหลืองสยามขอบด า Cepora nadina nadina x x x 
   

x 
 

x x U 

190 ผีเสื้อเณรทัลบอต Eurema ada indosinica x x 
    

x 
 

x x U 

191 ผีเสื้อเณรแอนเดอรส์ัน Eurema andersoni sadanobui x x 
    

x 
 

x x U 
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192 ผีเสื้อเณรจิ๋ว Eurema brigitta x x 
   

x x x 
 

x C 

193 ผีเสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe hecabe x x x 
 

x x x x x x V 

194 ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก Ixias pyrene verna 
 

x x 
  

x x 
 

x x C 

195 ผีเสื้อขาวแคระ Leptosia nina nina x x x 
  

x x 
 

x x C 

Family Saturniidae 
            196 มอทหางยาวสี่ตาปีกลายตรง Actias selene 

   
x 

   
x 

  
R 

197 มอทไหมป่าสิกขิม Loepa sikkima 
   

x 
   

x x 
 

U 

Family Sphingidae 
            198 มอทเหยี่ยวองุ่นเข้มจาง Acosmeryx anceus 

   
x 

 
x x x x x V 

199 มอทเหยี่ยวเขียวป้ายชาดใหญ ่ Callambulyx rubricosa 
   

x 
  

x x x x C 

200 มอทเหยี่ยวมารุมตาลเทา Marumba juvencus 
   

x 
 

x x x x 
 

C 

201 มอทเหยี่ยวบอนเขียว Pergesa acteus 
   

x 
 

x x x x x V 

202 มอทเหยี่ยวขอบตัวด า Psilogramma increta 
   

x 
  

x x x 
 

U 

203 มอทเหยี่ยวบอนยักษ์ Theretra nessus 
   

x 
  

x x x x C 

Family Sessidae 
            204 มอทปีกใส Unknown sp. 

  
x 

   
x x 

  
U 

Order Mantodea 
            Family Mantidae 
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205 ตั๊กแตนต าข้าวปีกแต้ม Creobroter gemmatus 
  

x 
 

x x x x x 
 

V 

206 ตั๊กแตนต าข้าวเขียวใหญ ่ Hierodula membranacea 
 

x x 
  

x x x x x V 

Order Mecoptera 
            Family Panorpidae 
            207 แมลงแมงป่อง Panorpa sp.1 x x 

     
x x 

 
U 

Order Neuroptera 
            Family Chrysopidae 
            208 แมลงช้างเขียวปีกใส Mallada basalis 

   
x 

  
x x x 

 
U 

Family Myrmeleonidae 
            209 แมลงช้างหนวดสั้น Hagenomyia sp. 

  
x x 

 
x x x x x V 

Order Odonata 
            Family Coenagrionidae 
            210 แมลงปอเข็มแคระ Agriocnemis pygmaea x x x 

  
x x x x x V 

Family Platycnemididae 
            211 แมลงปอเข็มหางยาวขาหนาม Copera marginipes x x 

   
x x x x 

 
C 

Family Libellulidae 
            212 แมลงปอบ้าน Camacinia gigantea x x x 

 
x x x x 

  
C 

213 แมลงปอบ้านฟ้าเขียว Diplacodes trivialis x x x 
 

x x x x x x V 
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214 แมลงปอบ้านหางแหลม Pantala flavescens x x x 
 

x x x 
 

x x V 

215 แมลงปอบ้านปีกเหลืองด า Rhyothemis phyllis x x x 
 

x x x 
 

x x V 

216 แมลงปอบ้านใต้ผูม้่วง Trithemis aurora x x x 
 

x x x 
 

x 
 

C 

Order Orthoptera 
            Family Acrididae 
            217 ตั๊กแตนหนวดสั้น Atractomorpha sp.1 x x x 

 
x x x x x x V 

218 ตั๊กแตนขาลายข้างแถบ Pternoscirta calliginosa x x x 
 

x x x x x x V 

Family Gryllidae 
            219 จิ้งโกร่ง Brachytrupes portentosus  

   
x 

 
x x x x 

 
C 

Family Gryllotalpidae 
            220 แมลงกะชอน Gayllotalpa orientalis 

   
x 

  
x x x 

 
U 

Family Tetrigidae 
            221 ตั๊กแตนแคระ Tetrix sp.1 x x x x 

 
x x x x x V 

Family Tettigoniidae 
            222 ตั๊กแตนหนวดยาว Ducetia sp.1 x x x x 

 
x x x x x V 

223 ตั๊กแตนหนวดยาว Phaneroptera nigroantennata x x x x 
 

x x x x x V 

224 ตั๊กแตนใบโศก Pseudophyllus titan 
   

x 
   

x 
  

R 

Family Tridactylidae 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ผลการส ารวจในเส้นทางส ารวจ เดือนที่ส ารวจ ความ

มากมาย เส้นที1่ เส้นที2่ นอกเสน้ Light trap ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

225 แมลงกะชอนแคระ Xya sp. 
   

x 
  

x x x x C 

Order Phasmatodea 
            Family Phasmatidae 
            226 ตั๊กแตนกิ่งไม ้ Unknown sp. 

 
x x 

    
x x x U 

Order Plecoptera 
            Family Perlodidae 
            227 แมลงเกาะหิน Unknow sp. 

   
x 

   
x x x U 

 

หมายเหตุ  x = พบตัว 

V (Very common)  = พบบ่อยมาก  

C (Common)   = พบบ่อย  

U (Uncommon)   = พบไม่บ่อย  

R (Rare)    = หายาก 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

  

มอดก้นตัด : Unknow sp. ด้วงหนวดปมสีตาลแดง : Aristobia horridula 

  

แมลงแม่แดดธรรมดา : Dorysthenes buqueti ด้วงเต่าแตงแดง : Aulacophora indica 

  

ด้วงเต่าขาโต : Sagra purpurea ด้วงเสือเหลืองจุดไหล่เส้ียว : Calochroa anometallescens 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

ด้วงเสือเล็ก : Prothyma cassolia ด้วงงวงยักษ์ : Hyposipalus gigas 

  

ด้วงคีมสองแถบ : Prosopocoilus inquinatus ด้วงน้ ามันเหลืองด าใหญ่ : Mylabris phalerata 

  

แมลงนูนเขียวธรรมดา : Anomala grandis แมลงนูน : Maladera sp. 

 
  



 
 

135 
 

ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

กว่างชน : Xylotrupes gideon แมลงวันหัวขโมย : Unknow sp.1 

  

ยุงลาย : Aedes sp. แมลงวันก้านตายาว : Unknow sp. 

  

เหลือบ : Haematopota sp. เหลือบ : Tabanus sp. 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

แมลงวันผลไม้ : Bactrocera dorsalis แมลงดาสวน : Diplonychus sp. 

  

เพลี้ยกระโดดด า : Callitettix versicolor เพลี้ยจั๊กจั่นแดง : Bothrogonia indistincta 

  

เพลี้ยจั๊กจั่น : Calodia sp. จักจั่น : Platypleura sp. 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

มดหนามกระทิงด า : Polyrhachis armata มดหนามหีบทองง่าม : Polyrhachis proxima 

  

มดขนปก : Mutila pungens ต่อนอนวัน : Provespa nocturna 

  

มอทหญ้า : Amata sp.1 มอทลายเสือท้องแดง : Amerila astreus 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

มอทลายเสือเหลืองเส้นด าคู่ : Barsine euprepioides มอทลายเสือครีมท้องเหลือง : Creatonotos transiens 

  

มอทชีแต้มสามจุด : Cyana dudgeoni มอทชีแต้มจุดเดียว : Cyana perornata 

  

มอทเจาะไม้ส้มเล็ก : Xyleutes mineus มอทหนอนกอเหลืองขอบเข้ม : Botyodes asialis 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง : Caleta roxus roxana ผีเสื้อขาวหางริ้ว : Cheritra freja evansi 

  

ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง : Cigaritis syama peguanus ผีเสื้อฟ้าลายแปลกอโศก : Flos asoka 

  

ผีเสื้อฟ้าวาวปีกใส : Jamides pura pura ผีเสื้อแสดหางยาวธรรมดา : Loxura atymnus continentalis 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

ผีเสื้อแพนซีเหลือง : Junonia hierta hierta ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้ : Junonia iphita iphita 

  

ผีเสื้อแพนซีสีตาล : Junonia lemonias lemonias ผีเสื้อแพนซีฟ้า : Junonia orithya ocyale 

  

ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย : Kallima inachus siamensis ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่ : Lethe europa niladana 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว : Parantica aglea melanoides ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา : Polyura athamas athamas 

  

ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา : Ypthima baldus baldus ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา : Ypthima huebneri 

  

ผีเสื้อหางตุ้มจดุชมพ ู: Pachliopta aristolochiae goniopeltis ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา : Papilio clytia clytia 
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ภาพที่ 22 แมลงบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ : Catopsilia pyranthe pyranthe ผีเสื้อเณรธรรมดา : Eurema hecabe hecabe 

  

ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก : Ixias pyrene verna ผีเสื้อขาวแคระ : Leptosia nina nina 

  

มอทไหมป่าสิกขิม : Loepa sikkima มอทเหยี่ยวองุ่นเข้มจาง : Acosmeryx anceus 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : ปลาน้ าจืด 
Biodiversity of Freshwater Fishes 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : ปลาน้ าจืด 

Biodiversity of Freshwater Fishes 

นายทัศนัย จีนทอง 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 ปลาน้ าจืดเป็นทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพหนึ่งที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การเป็นอาหารของชาวบ้านโดยรอบสวนป่า อย่างไรก็ตามทรัพยากรประเภทนี้มักไม่ได้รับความสนใจมากนัก
โดยเฉพาะการส ารวจในระบบนิเวศป่าไม้ นอกจากการเป็นอาหารแล้ว ปลาน้ าจืดยังสามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพน้ าในพื้นท่ีอีกด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
กระเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า การสะสมสารเคมี และการจับปลาเกิดศักยภาพของพ้ืนที่ การทราบถึงชนิดและ
ปริมาณปลาน้ าจืดในพ้ืนที่ จึงเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะน าไปใช้เพ่ือการประเมินศักยภาพของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 

วิธีการส ารวจ 

การส ารวจปลาน้ าจืดในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียนในครั้งนี้ เป็นการส ารวจเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบถึง
ชนิดของปลาและแหล่งอาศัยของปลาน้ าจืดในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน โดยใช้วิธีการสุ่มส ารวจและเก็บตัวอย่าง
ด้วยเครื่องมือประมงต่างๆ บริเวณล าห้วย บ่อน้ า และอ่างเก็บน้ า ท าการจ าแนกชนิดและบันทึกบริเวณที่พบ 
ส าหรับชนิดที่ไม่สามารถจ าแนกได้ จะท าการเก็บตัวอย่างบางส่วนเพื่อจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ 

 

ผลการส ารวจ 

ผลการส ารวจพบปลาน้ าจืดในบริเวณแหล่งน้ าของสวนป่าทุ่งเกวียน จ านวน 8 ชนิด (Species) 8 
สกุล (Genera) 5 วงศ์ (Families) 3 อันดับ (Orders) ชนิดที่พบได้บ่อยเช่น ปลาก้าง Channa gachua ปลาซิว
ควายแถบด า Rasbora paviana ปลานิล Oreochromis niloticus เป็นต้น ชนิดของปลาที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน 
แสดงในตารางที่ 20 

ปลาน้ าจืดที่พบในครั้งนี้พบว่ามีทั้งปลาพันธุ์พ้ืนเมืองและปลาต่างถิ่นที่มีการปล่อยสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นปลาที่ปรับตัวได้ดีกับการอาศัยอยู่ในล าห้วยและแหล่งน้ านิ่งต่างๆ อย่างไรก็ตามการ
ส ารวจในครั้งนี้ยังไม่ได้ท าการส ารวจบริเวณน้ าลึก ในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่ซึ่งมีข้อมูลว่ามีการ
ปล่อยพันธุ์ปลาหลายชนิดลงไป  

ปลาน้ าจืดในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียนหลายชนิดมีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบสวนป่า เช่น ปลาช่อน 
Channa striata ปลาหมอ Anabas testudineus และปลานิล เนื่องจากสามารถน าไปเป็นอาหารได้ ดังจะ
เห็นได้ว่ามีการจับปลาไปใช้ประโยชน์กันเป็นประจ า นอกจากเป็นอาหารแล้วปลาบางชนิดมีศักยภาพในการ
เป็นปลาตู้สวยงาม เช่น ปลาซิวควายแถบด า และปลาปลาแก้มช้ า Systomus orphoides 
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ตารางท่ี 20 บัญชีรายชื่อปลาน้ าจืดที่พบในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ บริเวณที่พบ 

Order Cypriniformes 

Family Cyprinidae 

1 ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota ล าห้วย และอ่างเก็บน้ า 

2 ปลาซิวควายแถบด า Rasbora paviana 
ล าห้วย บ่อน้ า และอ่างเก็บ
น้ า 

3 ปลาแก้มช้ า Systomus orphoides 
ล าห้วย บ่อน้ า และอ่างเก็บ
น้ า 

Order Perciformes 

Family Channidae 

4 ปลาก้าง Channa gachua ล าห้วย 

Family Cichlidae 

5 ปลานิล * Oreochromis niloticus 
ล าห้วย บ่อน้ า และอ่างเก็บ
น้ า 

Family Osphronemidae 

6 ปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus 
ล าห้วย บ่อน้ า และอ่างเก็บ
น้ า 

7 ปลากริมควาย Trichopsis vittata 
ล าห้วย บ่อน้ า และอ่างเก็บ
น้ า 

Order Synbranchiformes  

Family Synbranchidae 

8 ปลาไหลนา Monopterus albus ล าห้วย บ่อน้ า 

*ปลานิล เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่ถูกน าเข้ามาจากต่างประเทศ เพ่ือการเพาะเลี้ยงส าหรับการบริโภคและการค้า 

 



 
 

146 
 

ภาพที่ 23 ปลาน้ าจืดบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

  

ปลาซิวควายแถบด า Rasbora paviana ปลาแก้มช้ า Systomus orphoides 

  

ปลาก้าง : Channa gachua ปลานิล Oreochromis niloticus 

  

ปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus ปลากริมควาย : Trichopsis vittata 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบก 

Biodiversity of Amphibians 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

Biodiversity of Amphibians 

นายสัญชัย เมฆฉาย 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอีกกลุ่มหนึ่ง ขณะนี้มีรายงาน
การพบในประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 144 ชนิด และยังคงมีการพบชนิดใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ซึ่งสัตว์ในกลุ่ม
นี้มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมสูง บางชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปหากมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของพ้ืนที่อย่างทันทีทันใด ดังนั้นเราสามารถใช้สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเป็นดัชนีชี้วัด
ความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ได้ จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องส ารวจชนิดของสัตว์ในกลุ่มนี้ภายในสวนป่าทุ่ง
เกวียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการติดตาม ในอนาคต 

 

วิธีการ 

 ส ารวจในจุดส ารวจบนเส้นทางระยะทาง 3 กิโลเมตรจ านวน 2 เส้นทางแต่ละเส้นทางผ่านพ้ืนที่ต่างกัน
เส้นทางที่ 1 เริ่มจากด้านข้างสวนสัตว์ไปตามถนนภายในแปลงปลูกสักชั้นอายุต่างๆ ผ่านบริเวณที่เป็นล าห้วย
และป่าเบญจพรรณ เส้นทางที่ 2 เริ่มจากบริเวณผูกช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยผ่านแปลงปลูกสักชั้นอายุต่าง
และผ่านป่าเต็งรังใกล้หมอนไม้ นอกจากนี้ได้รวบรวมชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบนอกแปลงส ารวจแต่อยู่
ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล  

1. วิธีการส ารวจโดยตรง (directed count method) เป็นวิธีที่ส ารวจเก็บข้อมูลโดยตรงในพ้ืนที่สวน
ป่าทุ่งเกวียนในช่วงเวลากลางวัน ส ารวจในจุดส ารวจทั้งสองเส้นทาง และกลางคืนส ารวจตามแหล่งน้ าที่
กระจายอยู่ในสวนป่า 

1.1 วิธีการส ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง (observation) เป็นการส ารวจในพื้นที่เพ่ือค้นหาสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกชนิดต่างๆจากการเห็นตัวโดยตรงบริเวณเส้นทางส ารวจเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก
และมีนิสัยชอบหลบซ่อนตัว จึงต้องท าการค้นหา (searching) บริเวณที่คาดว่ามีสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกซ่อน
ตัวอยู่เช่น ใต้ขอนไม้ผุ ที่ที่มีใบไม้ทับถมเป็นจ านวนมากและ โคนต้นไม้ใหญ่ โดยการวางแปลงขนาด 5x 5 เมตร 
ใช้เชือก ล้อมพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วใช้คน5-8 คนอยู่ด้านละ 1-2 คนช่วยกันเก็บใบไม้ออกเพ่ือหาตัว
สัตว์โดยเก็บจากขอบแต่ละด้านเข้าไปหาสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ภายในพ้ืนที่เก็บตัวอย่างสัตว์ในแต่ละพ้ืนที่น าตัวอย่าง
สัตว์ที่ได้ท าการแยกชนิด ถ่ายรูปและเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงชนิดละ 5 ตัวอย่าง เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนสัตว์ที่เหลือน าไปปล่อยคืนใกล้ๆแหล่งน้ าในสวนป่า 

1.2 วิธีการส่องไฟ (spotlight count) เนื่องจากสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกส่วนใหญ่จะหลบซ่อนตัวใน
ตอนกลางวัน และจะออกมาท ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการหากิน หรือการจับคู่ผสมพันธุ์ในเวลากลางคืน
โดยเฉพาะใกล้แหล่งน้ าและในคืนที่ฝนตกหนักโดยการขับรถไปตามถนนที่ผ่านพ้ืนที่สวนป่า และส่องหาตาม
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แหล่งน้ าที่กระจายอยู่ในสวนป่า เก็บตัวอย่างท าการแยกชนิด ถ่ายรูปและเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิงชนิดละ 5 
ตัวอย่าง เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนสัตว์ที่เหลือน าไป
ปล่อยคืนใกล้ๆแหล่งน้ าในสวนป่า  

2. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานส ารวจสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานที่เคยมีการศึกษาในพ้ืนที่หรือ
พ้ืนที่ใกล้เคียท าการสอบถาม (inquiry) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที ่
ซึ่งจะได้ข้อมูลของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบเห็นตัวได้ยากหรือปรากฏตัวในช่วงเดือนที่ไม่ได้ท าการส ารวจ 
โดยการให้ดูภาพถ่าย ตลอดจนสอบถามลักษณะที่อยู่หรือช่วงเวลาที่พบ อย่างไรก็ตามการส ารวจวิธีนี้
จ าเป็นต้องตรวจสอบชื่อท้องถิ่นให้ตรงกับชื่อวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการเรียกชื่อสัตว์บางชนิดอาจจะไม่ตรงกัน 
หรือชื่อเดียวกันแต่ต่างชนิดกันท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

ผลการส ารวจ 

จากการส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกด้วยวิธีการส ารวจตามจุดในเส้นทางส ารวจ และพ้ืนที่รอบๆ 
สวนป่า รวมถึงการส ารวจตามแหล่งน้ าในเวลากลางคืนโดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 6 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ ถึง เดือน กรกฎาคม 2556 ผลการส ารวจ พบสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จ านวน 2 อันดับ 6 วงศ์ 16 
สกุล 24 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 21 วงศ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ อ่ึงอ่าง 
(Microhylidae) ซึ่งได้แก่ อ่ึงชนิดต่างๆ พบจ านวน 9 ชนิด 6 สกุล สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบชนิดมาก
รองลงมาเป็นอันดับที่สอง คือ วงศ์ กบหนอง (Dicroglossidae) พบจ านวน 5 ชนิด 4 สกุล และสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกที่พบมากเป็นอันดับสามได้แก่ วงศ์ กบ พบ 3 ชนิด 2 สกุล ดังแสดงในตารางที ่22 

ตารางท่ี 21 จ านวนชนิดและวงศ์ในอันดับต่างๆของ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

ล าดับ Order Family Genus Species 

1. เขียดงู ( Gymnophiona) 1 1 1 

2. กบเขียด (Anura) 5 14 23 

รวม 2 6 16 24 
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ตารางท่ี 22 บัญชีรายชื่อสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบเบื้องต้นสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจพบ สถานภาพ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ความชุกชุม พ.ร.บ.2535 สผ. IUCN 
Family Ichthyophiidae   

          1 เขียดงูเกาะเต่า  Ichthyophis kohtaoensis 
   

x x 
 

R - DD LC 
Family Bufonidae 

           2 คางคกบ้าน Duttaphrynus melanostictus x x x x x x V - LC LC 
3 คางคกหัวราบ Ingerophrynus macrotis 

   
x x x U ค LC LC 

Family Dicroglossidae 
           4 กบหนอง Fejervarya limnocharis x x x x x x V - DD LC 

5 กบนา Hoplobatrachus rugulosus 
   

x x 
 

R - LC LC 
6 เขียดทราย Occidozyga martensii x x x x x x V - LC LC 
7 กบห้วยขาปุ่มเทย์เลอร์ Limnonectes taylori 

   
x x 

 
R - LC LC 

8 กบหงอน Limnonectes gyldenstolpei 
   

x x 
 

R - LC LC 
Family Rhacophoridae 

           9 ปาดบ้าน Polypedates leucomystax x x x x x x V - LC LC 
10 ปาดจิ๋วหลังขีด Chiromantis doriae 

     
x R - LC LC 

11 ปาดจิ๋วลายแต้ม Chiromantis nongkhorensis 
    

x x R - LC LC 
12 ปาดจิ๋วพม่า Chiromantis vittatus 

     
x R - LC LC 

Family Microhylidae 
           13 อ่ึงลาย Calluella guttulata 

  
x x x 

 
U - LC LC 

14 อ่ึงขาค า Microhyla pulchra 
  

x x x x C - LC LC 
15 อ่ึงข้างด า Microhyla heymonsi 

  
x x x 

 
U - LC LC 
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ที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจพบ สถานภาพ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ความชุกชุม พ.ร.บ.2535 สผ. IUCN 
16 อ่ึงน้ าเต้า Microhyla fissipes x x x x x x V - LC LC 
17 อ่ึงลายแต้ม Microhyla butleri 

  
x x x x C - LC LC 

18 อ่ึงลายจุด Micryletta inornata 
  

x x x 
 

U - LC LC 
19 อ่ึงก้นขีด Kaloula mediolineata 

  
x x x 

 
U - NT NT 

20 อ่ึงอ่างบ้าน Kaloula pulchra x x x x x x V - LC LC 
21 อ่ึงปากขวด Glyphoglossus molossus 

  
x x x 

 
U - NT NT 

Family Ranidae 
         

LC LC 
22 กบบัว Hylarana erythraea 

  
x x x 

 
U - LC LC 

23 กบหลังขีด Hylarana macrodactyla 
  

x x 
  

R - LC LC 
24 กบหลังไพล Pelophylax lateralis 

    
x x R - NT NT 
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สถานภาพของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกสามารถจัดจ าแนกได้ดังนี้ 

1) ความชุกชุมในพื้นที่ 

ในการส ารวจครั้งนี้แบ่งความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบในพ้ืนที่เป็น 4 ระดับ โดยใช้
เกณฑ์การพบเห็น ดังนี้ 

หายาก พบจ านวน 9 ชนิดเป็นชนิดที่พบเพียง 1-2 ครั้ง และมีจ านวนตัวน้อย เช่น เขียดงูเกาะ
เ ต่ า  Ichthyophis kohtaoensis ก บ น า  Hoplobatrachus rugulosus ก บ ห ง อ น  Limnonectes 
gyldenstolpei ปาดจิ๋วหลังขีด Chiromantis doriae ปาดจิ๋วพม่า Chiromantis vittatus กบหลังขีด 
Hylarana macrodactyla กบหลังไพล Pelophylax lateralis เป็นต้น  

พบไม่บ่อย จ านวน 7 ชนิด คางคกหัวราบ Ingerophrynus macrotis อ่ึงลาย Calluella 
guttulata อ่ึ งข้ างด า  Microhyla heymonsi อ่ึ งลายจุด  Micryletta inornata อ่ึ งก้นขีด  Kaloula 
mediolineata อ่ึงปากขวด Glyphoglossus molossus และ กบบัว Hylarana erythraea  

พบบ่อย จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ อ่ึงข้างด า Microhyla heymonsi และ อ่ึงลายแต้ม Microhyla 
butleri 

พบบ่อยมาก จ านวน 6 ชนิดเป็นชนิดที่พบทุกครั้งที่ส ารวจและมีจ านวนประชากรมาก บางครั้ง
พบมากกว่ า  50  ตั ว  ได้ แก่  คางคกบ้ าน  Duttaphrynus melanostictus กบหนอง  Fejervarya 
limnocharis เขียดทราย Occidozyga martensii ปาดบ้าน Polypedates leucomystax อ่ึงน้ าเต้า 
Microhyla fissipes และ อ่ึงอ่างบ้าน Kaloula pulchra 

2) สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ปรับปรุง พ.ศ.2546 

ในสวนป่าทุ่งเกวียนพบสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 1 ชนิด ได้แก่ คางคกหัว
ราบ Ingerophrynus macrotis  

3) สถานภาพตามการจัดของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 

พบสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened : NT) 3 
ชนิด คือ อ่ึงก้นขีด Kaloula mediolineata อ่ึงปากขวด Glyphoglossus molossus กบหลังไพล 
Pelophylax lateralis 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่จัดอยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient : DD) พบ 2 
ชนิด คือ เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis และ กบหนอง Fejervarya limnocharis 
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ส าหรับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ส ารวจพบอีก 19 ชนิด ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็น
กังวลน้อย (Least Concern : LC) เช่น คางคกบ้าน Duttaphrynus melanostictus กบหนอง Fejervarya 
limnocharis เขียดทราย Occidozyga martensii ปาดบ้าน Polypedates leucomystax ปาดจิ๋วหลังขีด 
Chiromantis doriae ปาดจิ๋วพม่า Chiromantis vittatus อ่ึงน้ าเต้า Microhyla fissipesและ อ่ึงอ่างบ้าน 
Kaloula pulchra เป็นต้น 

4) สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ระดับสากล อ้างอิงตาม IUCN (2012) 

การส ารวจครั้งนี้พบสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near 
Threatened : NT) 3 ชนิด คือ อึ่งก้นขีด Kaloula mediolineata อ่ึงปากขวด Glyphoglossus molossus 
กบหลังไพล Pelophylax lateralis 

ส าหรับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกชนิดอ่ืนๆ อีก 21 ชนิด ในระดับสากลจัดให้อยู่ในสถานภาพที่
เป็นกังวลน้อย (Least Concern: LC) เช่น เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis คางคกบ้าน 
Duttaphrynus melanostictus เขียดทราย Occidozyga martensii ปาดจิ๋วลายแต้ม Chiromantis 
nongkhorensis ปาดจิ๋วพม่า Chiromantis vittatus อ่ึงลายจุด Micryletta inornata กบบัว Hylarana 
erythraea เป็นต้น 
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สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน 

วงศ์ เขียดงู Family Ichthyophiidae  

เขียดงู เป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ไม่มีขาล าตัวเป็นปล้องคล้ายไส้เดือนมีร่องรอบตัวระหว่างตากับรู
จมูกมีหนวดสั้นๆ ตามีขาดเล็ก ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ ามีช่องเหงือกตัวโตอาศัยใต้ดินที่ใกล้แหล่งน้ ากินไส้เดือน
เป็นอาหาร พบในสวนป่าทุ่งเกวียนพบ 1 ชนิด คือ เขียดงูเกาะเต่า 

เขียดงูเกาะเต่า  

(Ichthyophis kohtaoensis)  

เป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ไม่มีขา ล าตัว
ยาวคล้ายงูท าให้เกิดความเข้าใจผิด ชาวบ้าน
เรียกงูดินคิดว่าเป็นสัตว์มีพิษเมื่อพบมักตีจน
เขียดงูตายทั้งที่มันไม่ใช่งูและไม่เป็นอันตราย
ใดๆ เลย ล าตัวด้านบนและด้านท้องสีน้ าตาล
อมม่วง ร่องระหว่างปล้องมีสีจาง จากจุดใต้ตา

ไปตามด้านข้างล าตัวถึงระดับรูก้นมีแถบกว้างสีครีมหรือสีเหลือง แสบยาวที่มุมปากแยกออกเป็นง่าม แถบที่
ขากรรไกรล่างสั้น รอบตามีวงสีครีม ขอบปากสีครีม โคนหนวด และปลายปากมีจุดสีครีม เป็นสัตว์ที่พบตัวได้
ยากปกติซ่อนตัวอยู่ใต้ดินที่ชื้นแฉะ พบออกมาในที่โล่งตอนกลางคืนเฉพาะวันที่ฝนตกหนักมาก การส ารวจครั้ง
นี้พบเขียดงูเกาะเต่าอยู่บนถนนเส้นทางไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในวันที่ฝนตก  

 

วงศ์คางคก Family Bufonidae  

คางคก สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ล าตัวป้อม ขาสั้น ผิวหนังขรุขระ เป็นปุ่มกระจายทั่วตัว นิ้วตีนหน้า
ไม่มีพังผืดยึดระหว่างนิ้วนิ้วตีนหลังมีพังผืดหนาด้านหลังแผ่นหูมีต่อมพิษใหญ่เห็นชัดเจน พบในสวนป่าทุ่ง

เกวียน 2 ชนิด คือคางคกบ้าน และคางคกหัว
ราบ 

คางคกหัวราบ (Ingerophrynus macrotis) 

เป็นคางคกขนาดกลาง บนหัวไม่มีสันแข็ง ต่อม
พิษที่หลังแผ่นหูมีลักษณะกลมแบน ล าตัวสี
น้ าตาลอ่อน บนหลังมีแต้มสีเข้มสมมาตรกัน ตุ่ม
บนหลังสีครีม อาศัยอยู่ตามป่าเต็งรังและป่า
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เบญจพรรณ ในช่วงผสมพันธุ์อาจมารวมกันมากกว่า 100 ตัว คางคกหัวราบเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 เพียงชนิดเดียว ที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน ชาวบ้านเรียก
คางคกเหลืองบางคนไม่รู้จักคิดว่าเป็นลูกคางคกบ้าน 

 

วงศ์กบหนอง Family Dicroglossidae  

กบหนอง สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ล าตัวป้อม ขาสั้น ผิวหนังเรียบ แผ่นหูเห็นชัดปลายนิ้วแหลมนิ้ว
ตีนหน้าไม่มีพังผืดยึดระหว่างนิ้วนิ้วตีนหลังมีพังผืดเต็มเป็นวงศ์ที่นิยมบริโภค พบในสวนป่าทุ่งเกวียน 5 ชนิด 
คือ กบหนอง กบนา เขียดทราย กบห้วยขาปุ่มเทย์เลอร์ และกบหงอน 

กบหนอง (Fejervarya limnocharis) ล าตัวสีเขียวมะกอก บนหลังมีจุดสีน้ าตาลเข้มขนาดใหญ่สีด ากระจาย
อยู่ทั่วไป ขอบปากบนและล่างมีแถบสีเข้ม บางตัวอาจจะมีเส้นกลางตัว ท้องสีขาวออกครีม อาศัยอยู่ตามที่ราบ
พบได้ตามแหล่งน้ าและบนถนนในวันที่ฝนตก ชาวบ้านเรียกเขียดนา พบได้บ่อยและมีปริมาณมาก นิยมบริโภค
หรือใช้ท าเป็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดเพื่อตกปลาช่อน 

กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) เมื่อโต
เต็มที่ขนาดล าตัวค่อนข้างใหญ่ ล าตัวสีเขียวมะกอกอม
น้ าตาล หลังและสีข้างมีจุดสีด าจางๆ กระจายอยู่
ทั่วไป ท้องสีเทา ใต้คางมีลายขีดยาว สีด า ปัจจุบัน
นิยมเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจใช้เป็นอาหาร ส่วนใน
ธรรมชาติตามปกติพบตามท้องนาหรือแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่ราบ ในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนพบได้ไม่บ่อย  

 

กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei)  

ตัวผู้ที่โตเต็มที่มีหัวใหญ่ ระหว่างตามีติ่งหนังเรียบกลม
และยาวเลยตาออกมา ชายขอบด้านข้างและด้านหลัง
ของติ่งนี้ไม่ติดกับหัว ในฤดูผสมพันธุ์ติ่งหนังนี้จะขยาย
ใหญ่ขึ้นคล้ายหงอน ชาวบ้านเรียกกบจุก ล าตัวสีเขียว
มะกอกเข้มและมีแต้มสีน้ าตาลที่เอวแล้วจางลงมาตาม
ขา ท้องสีเหลืองอ่อน นิยมใช้เป็นอาหารส่วนมากออก
หากบชนิดนี้ตอนหน้าแล้ง เนื่องจากหลบซ่อนอยู่ 

    ใกล้แหล่งน้ า 
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วงศ์ปาด Family Rhacophoridae  

ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นไปอาศัยบนต้นไม้ ลงจากต้นไม้มาที่แหล่งน้ าเพ่ือจับคู่ผสมพันธุ์ในฤดูฝน ตัวผอม 
ขายาว นิ้วตีนหน้ามีพังผืดยึด ระหว่างนิ้วนิ้วตีนหลังมีพังผืดเต็ม ลูกอ๊อดของปาดเป็นนักล่ากินลูกอ๊อดกบชนิด
อ่ืนเป็นอาหาร พบในสวนป่าทุ่งเกวียน 4 ชนิด คือ ปาดบ้าน ปาดจิ๋วหลังขีด ปาดจิ๋วลายแต้ม และปาดจิ๋วพม่า 

ปาดบ้าน(Polypedates leucomystax) ล าตัวสี
เทาหรือสีน้ าตาลอมเหลือง กลางหลังมีจุดหรือแต้มสี
เข้ม หรือมีขีดยาว 4 เส้นขนานกัน ขามีลายพาดสีเข้ม 
มักเข้ามาหลบอยู่ตามห้องน้ ากลางคืนพบอยู่บนต้นไม้
เตี้ยๆ ใกล้แหล่งน้ า เป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่
ปรับตัวได้ดีและมักเข้ามาอาศัยใกล้กับมนุษย์เช่นตาม
ห้องน้ า 

 

ปาดจิ๋วลายแต้ม (Chiromantis nongkhorensis) 
ล าตัวสีเหลืองอมม่วงอ่อน เปลือกตาบนและท้ายทอย
มีลายสีเข้มรูปสามเหลี่ยม กลางหลังและเอวมีแต้มสี
เข้ม ท้องสีขาว พบเห็นตัวได้ยากเนื่องจากมีขนาดเล็ก
และอาศัยอยู่บนต้นไม้สูง ไม่ค่อยพบลงมาบนพ้ืนดิน 

 

 

ปาดจิ๋วพม่า (Chiromantis vittatus) ล าตัวขนาด
เล็ก สีน้ าตาลหรือสีม่วงอมเทา ขอบหลังมีเส้นยาวสี
เหลืองกลางหลังมีเส้นยาวสีเทา 3 เส้น ในสวนป่าทุ่ง
เกวียนพบตามแหล่งน้ าทีมีต้นไมยราบยักษ์ พบร้อง
และ ตัวเมียวางไข่บนต้นไมยราบยักษ์สูงจากน้ า
ประมาณ 1-2 เมตร 
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วงศ์อึ่ง Family Microhylidae  

อ่ึงรูปร่างอ้วนป้อม หัวเล็ก แผ่นหูเห็นไม่ชัดผิวหนังเรียบบางชิดมียางเหนียวมักออกมาจับคู่ผสมพันธุ์
พร้อมๆกันครั้งละมากโดยเฉพาะตอนต้นฤดูฝน ลูกอ๊อดตัวค่อนข้างใสหากินสาหร่ายบนผิวน้ า พบในสวนป่าทุ่ง
เกวียน 9 ชนิด คือ อ่ึงลาย อ่ึงขาค า อ่ึงข้างด า อ่ึงน้ าเต้า อ่ึงลายแต้ม อ่ึงลายจุด อ่ึงก้นขีด อ่ึงอ่ างบ้านและอ่ึง
ปากขวด เป็นวงศ์ท่ีชาวบ้านนิยมบริโภค 

อ่ึงขาค า (Microhyla pulchra) อึ่งขนาดเล็ก ทั้งแผ่น
หลังมีลวดลายเป็นรูปบั้งหัวกลับ ลักษณะเป็นแถบสี
ครีมหลายแถบขานากันตามขอบหลังเข้ามาตรงกลาง
จนส่วนบนชนกันที่ท้ายทอย เอวมีจุดกลมใหญ่สีด า 2 
จุด ล้อมรอบด้วยแถบหลายแถบขานกันเหมือนแถบที่
ขอบหลัง บนหัวและท้ายทอยมีแถบสีด าพาดขวาง ขา
มีลายพาดสีเข้ม ก้น ท้อง ขาหนีบ และใต้ขามีสีเหลือง
สดชาวบ้านเรียกเขียดขาค า นิยมใช้เป็นอาหาร 

 

อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)  

ล าตัวอ้วนป้อม ปลายนิ้วตีนหน้าแผ่ออก
เล็กน้อย ล าตัวสีน้ าตาลเข้ม บนหัวมีแถบสีน้ าตาล
อ่อนหรือชมพูพาดขวาง ต่อด้วยแถบสีเดียวกันตั้งฉาก
พาดยาวมาตามขอบหลัง ขามีลายพาดสีเข้ม ใต้คางมี
สีเขม่า ท้องมีลายเลอะ ชาวบ้านเรียกอ่ึงยาง นิยมใช้
เป็นอาหาร พบมากในคืนฝนตกหนัก 

 อ่ึงก้นขีด (Kaloula mediolineata) 

คล้ายกับอ่ึงอ่างบ้านมาก แตกต่างกับที่มีแถบ
สีอ่อนพาดบริเวณท้ายล าตัวด้านบน เป็นสัตว์ที่พบได้
เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของ
ไทย 
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อ่ึงปากขวด (Glyphoglossus molossus)  
ล าตัวอ้วนป้อม สีด าหรือสีน้ าตาลอมเทา 

แผ่นหลังและขามีแต้มหรือจุดสีน้ าตาลกระจายทั่วไป 
ท้องสีขาวและบางส่วนมีแต้มลายเมฆ พบมากในคืน
ฝนตกหนักครั้งแรกของฤดู จะออกมาจับคู่ผสมพันธุ์
พร้อมกันเป็นจ านวนมากตามแหล่งน้ าขังในป่าเต็งรัง  

เป็นชนิดนิยมน ามาเป็นอาหาร มีราคาสูง
สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นช่วงฤดู
ฝน โดยชาวบ้านจะออกหาอ่ึงปากขวดในวันที่ฝนตก

ขณะที่อ่ึงปากขวดออกมารวมตัวกันตามแหล่งน้ าเพ่ือจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ อย่างไรก็ตามเนื่องถูกจับเป็น
จ านวนมากก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ท าให้จ านวนลดลงมากจนต้องจัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near 
Threatened : NT)  

วงศ์กบ Family Ranidae  

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกวงศ์นี้ส่วนใหญ่ล าตัวผอม เรียวยาว ขาเรียวยาว ปลายนิ้วแผ่ออกเป็นแผ่น
ใหญ่ มักมีกลิ่นเหม็นเขียวหรือกลิ่นเฉพาะตัว ท าให้ไม่นิยมบริโภค ในสวนป่าทุ่งเกวียน พบ 3 ชนิด คือกบบัว 
กบหลังขีด และกบหลังไพล  

 กบหลังไพล (Pelophylax lateralis)  

ล าตัวสีเขียวไพล เขียวมะกอก เหลือง หรือ
สีน้ าตาลอมเหลือง ข้างล าตัวมีสีเข้ม หลังสันต่อมนูน
หลังแผ่นหูมีเส้นสีด าเฉียงแผ่นหูสีน้ าตาลเข้ม ขอบ
ปากมีเส้นสีขาว คางและอกมีลายจางๆ ตามแนว
กลาง ท้องสีเหลือง อาศัยอยู่ ป่าเต็งรัง พบจ านวน
น้อย ชาวบ้านเรียกเขียดคา 
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กบบัวเขียดบัว (Hylarana erythraea) 

กบขนาดกลาง โตเต็มที่ 45 มิลลิเมตร 
ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ หัวเรียว ปลายปากแหลม 
ผิวหนังตามตัวเรียบ สันต่อมนูนที่ขอบหลัง
เห็นชัด ขาเรียวยาว ปลายนิ้วตีนพองขยาย
ออกเป็นแผ่นรูปรี ตัวสีเขียวสด แล้วจางลงด้าน
ก้นขอบปากสีขาว ตาสีแดงเรืองรูม่านตารูรีตาม
แนวนอน ที่สวนป่าทุ่งเกวียนพบตามบึงข้าง
ส านักงาน บึงน้ าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 

 

การใช้ประโยชน์สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอย่างย่ังยืน 
 จากการส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในสวนป่าทุ่งเกวียน พบว่านอกจากสัตว์ในกลุ่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาวบ้านโดยรอบสวนป่าอีกด้วย เนื่องจากหลาย
ชนิดเป็นอาหารตามฤดูกาล ทั้งบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้จากการค้า อาทิ กบหนอง อ่ึ งขาค า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ึงอ่างบ้านและอ่ึงปากขวด ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีราคาสูงมาก ท าให้มีการจับมาขายจน
ท าให้ประชากรของสัตว์กลุ่มนี้มีจ านวนลดลง ดังนั้นสมควรที่จะมีมาตรการป้องกันการลดจ านวนลง เช่น 
ก าหนดพ้ืนที่สงวนเพื่อการสืบพันธุ์ของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและห้ามจับสัตว์ในพ้ืนที่สงวน  

 การจัดการการสภาพแวดล้อมและลักษณะทางนิเวศที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหล่งขยายพันธุ์เช่นการ
ท าบ่อน้ าขนาดเล็กหรือสร้างแหล่งน้ าในพ้ืนที่ให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายพันธุ์  รวมถึงการลดการ
คุกคามถิ่นอาศัยเดิม เช่นแหล่งน้ าที่สัตว์กลุ่มนี้วางไข่เป็นประจ า  

ส าหรับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบางชนิดที่เป็นที่นิยมบริโภคควรส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยง เช่น กบนา 
กบหงอน อ่ึงอ่างบ้านและอ่ึงปากขวด  
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ภาพที่ 24 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน 

  

คางคกบ้าน : Duttaphrynus melanostictus ปาดจิ๋วลายขีด : Chiromantis doria 

  

อึ่งลาย : Calluella guttulata อึ่งอ่างบ้าน : Kaloula pulchra 

  

อึ่งลายแต้ม : Microhyla butleri อึ่งข้างด า : Microhyla heymonsi 
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ภาพที่ 24 สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบางชนิดที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน (ต่อ) 

  

อึ่งน้ าเต้า : Microhyla ornata อึ่งหลังจุด : Micryletta inornata 

  

กบบัว : Hylarana erythraea กบหลังไพล : Pelophylax lateralis 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตว์เลื้อยคลาน  

Biodiversity of Repties 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตว์เลื้อยคลาน 

Biodiversity of Repties 

นายสัญชัย เมฆฉาย 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 เป็นการส ารวจในเส้นทางที่ก าหนดไว้ จ านวน 2 เส้นทางเส้นทางละ 3 กิโลเมตรแต่ละเส้นมีจุดส ารวจ 
7 จุดแต่ละจุดห่างกัน 500 เมตรและเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด สัตว์เลื้อยคลานที่พบนอกจุดส ารวจจะ
น ามาใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อสัตว์ที่พบในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียนด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล  

1. วิธีการส ารวจโดยตรง (Directed count method) เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เพ่ือค้นหา
สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ได้แก่ 

1.1 วิธีการส ารวจด้วยการสังเกตโดยตรง (Observation) เป็นการส ารวจในพ้ืนที่เพ่ือค้นหา
สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆจากการเห็นตัวโดยตรงบริเวณเส้นทางส ารวจและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากสัตว์กลุ่ม
นี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และมีนิสัยชอบหลบซ่อนตัว จึงต้องท าการค้นหาบริเวณที่คาดว่าจะมีสัตว์เหล่านี้ซ่อนตัว
อยู่ เช่นใต้ขอนไม้ผุ กองใบไม้แห้งที่ทับถมกัน โพรงไม้ ซอกหิน โดยการใช้เชือกยาว 20 เมตร วางแปลง
สี่เหลี่ยมจตุรัสขขนาด 5 x 5 เมตรใช้คนประมาณ 5-8 คนยืนที่ขอบเชือกและเก็บใบไม้กิ่งไม้ที่อยู่ในแปลงออก
เพ่ือค้นหาสัตว์ค่อยๆหาจากขอบแปลงเข้าไปยังกลางแปลงมีคนหนึ่งคอยดู่ว่ามีสัตว์หนีออกนอกแปลง จ าแนก
และบันทึกชนิดสัตว์ที่สามารถจ าแนกชนิดได้จากความช านาญและประสบการณ์ของผู้ส ารวจ ส าหรับสัตว์บาง
ชนิดจ าแนกชนิดยากเช่น งู จิ้งเหลน จิ้งจก จ าเป็นต้องจับตัวเพ่ือมาจ าแนกจากการนับเกล็ ด รูปร่างของเล็บ 
รูปร่างของเกล็ดบนหัว เพ่ือความถูกต้องในการจ าแนกจ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างเพ่ือไปตรวจสอบใต้กล้อง
จุลทรรศเพ่ือดูรายละเอียดรูปร่างของเกล็ด และลักษณะอ่ืนๆประกอบในการจ าแนกชนิด สัตว์ส่วนใหญ่เมื่อ
จ าแนกชนิดและถ่ายรูปแล้วจะปล่อยคืนใกล้เคียงกับจุดที่จับสัตว์ตัวนั้นมา 

1.2 วิธีการส่องไฟ (Spotlight count) เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดออกปปรากฏตัวในตอน
กลางคืน เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก และงูหลายชนิด และสัตว์ที่ออกหากินกลางวันกลางคืนจะหลบนอนตามกิ่งไม้เช่น
กิ้งก่าชนิดต่างๆจะจับตัวได้ง่ายการส่องไฟอาจส่องไฟไปตามเส้นทางเดินในป่า หรือใช้รถยนต์ขับตามถนนตรวจ
การของสวนป่าเมื่อได้ตัวอย่างสัตว์สัตว์ส่วนใหญ่เมื่อจ าแนกชนิดและถ่ายรูปแล้วจะปล่อยคืนใกล้เคียงกับจุดที่
จับสัตว์ตัวนั้นมา 

2. การใช้กับดักเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้พบเห็นตัวได้ยาก เนื่องจากหลบซ่อนตัวเก่งหรือมีความปราดเรียว
สูงจ าเป็นต้องใช้กับดักช่วยในการส ารวจ เช่น ใช้บ่วงดักที่ปากทางเข้ารูแย้ เมื่อแย้เข้าหรือออกจากรูก็จะติดบ่วง 
หรือการใช้ถังน้ าขนาดใหญ่ใช้ดักแบบหลุมตก (Pit fall trap) เพ่ือให้สัตว์ขนาดเล็ก เช่น จิ้งเหลนชนิดต่างๆ ตก



 
 

164 
 

ลงในกับดัก การใช้กับดักแบบหลุมตกต้องท าการตรวจสอบกับดักบ่อยๆ และเมื่อเลิกการส ารวจต้องท าการเก็บ
กับดักออกหรือปิดฝากับดักเพ่ือป้องกันสัตว์ตกลงไปตาย 

3. การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเอกสารงานส ารวจสัตว์เลื้อยคลานและงานวิจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบถาม ( Inquiry) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สวนป่าและ
ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่โดยการให้ดูรูปภาพ และสอบถามลักษณะถิ่นที่อยู่ พฤติกรรมต่างๆเพ่ือให้แน่ใจในการ
จ าแนกชนิด 

จากการส ารวจสัตว์เลื้อยคลาน ด้วยวิธีการส ารวจตามจุดที่ก าหนดไว้ในเส้นทางส ารวจ และพ้ืนที่
รอบๆ สวนป่า รวมถึงการส ารวจตามถนนในเวลากลางคืน โดยแบ่งการส ารวจออกเป็น 6 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 2556 ผลการส ารวจ พบสัตว์เลื้อยคลาน จ านวน 2 อันดับ 14 วงศ์ 28 
สกุล รวมทั้งสิ้น 37 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 23 

ตารางท่ี 23 จ านวนชนิดและวงศ์ในอันดับต่างๆของ สัตว์เลื้อยคลาน 

ล าดับ Order Family Genus Species 

1. เต่า ( Testudines) 1 2 2 

2. กิ้งก่า และงู (Squamata) 12 26 34 

รวม 2 13 28 36 

 

วงศ์ของสัตว์เลื้อยคลานที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ งูพิษเขี้ยวหลัง (Colubridae) ซึ่งได้แก่ งูพิษอ่อน 
ชนิดต่างๆ พบจ านวน 10 ชนิด ใน 8 สกุล สัตว์เลื้อยคลานที่พบชนิดมากรองลงมาเป็นอันดับที่สอง คือ วงศ์ 
จิ้งเหลน (Scincidae) พบจ านวน 6 ชนิด ใน 4 สกุล และสัตว์เลื้อยคลานที่พบมากเป็นอันดับสามได้แก่ วงศ์ 
ตุ๊กแก (Gekkonidae) พบทั้งหมด 6 ชนิด ใน 4 สกุล ดังแสดงในตารางที่ 24 
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ตารางท่ี 24 บัญชีรายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่พบเบื้องต้นสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจพบ สถานภาพ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ความชุกชุม พ.ร.บ.2535 สผ. IUCN 
Family Bataguridae  

          1 เต่านา Malayemys subtrijuga     x  R ค VU VU 
2 เต่าหับ Cuora amboinensis     x   R ค VU VU 

Family  Agamidae            

3 กิ้งก่าแก้วเมืองเหนือ Calotes emma alticristata     x  R ค LC LC 
4 กิ้งก่าหัวแดง Calotes versicolor x x x x x x V ค LC LC 
5 กิ้งก่าหัวสีฟ้า Calotes mystaceus x x x x x x V ค LC LC 
6 กิ้งก่าบินปีกส้ม Draco maculatus  x x    R ค LC LC 

Family Leiolepidae            

7 แย้เหนือ Leiolepis belliana ocellata x x x x x  C  NT NT 
Family Gekkonidae            

8 จิ้งจกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus x x x x x x V  LC LC 
9 จิ้งจกหางเรียบ Hemidactylus garnotii x x x x x x V  LC LC 
10 จิ้งจกหางหนาม Hemidactylus frenatus x x x x x x V  LC LC 
11 จิ้งจกหินสีจาง Gehyla mutilata  x x x   U  LC LC 
12 ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko x x x x x x V  LC LC 
13 จิ้งจกดินลายจุด Dixonius siamensis x  x x   U  LC LC 
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ที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจพบ สถานภาพ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ความชุกชุม พ.ร.บ.2535 สผ. IUCN 
Family Lacertidae            

14 กิ้งก่าน้อยหางยาว Takydromus sexlineatus   x    R  LC LC 
Family Scincidae            

15 จิ้งเหลนหางยาว Eutropis longicaudata x  x x x  U  LC LC 
16 จิ้งเหลนหลากลาย Eutropis macularia x x  x x x C  LC LC 
17 จิ้งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata x  x  x x U  LC LC 
18 จิ้งเหลนลาย Lipinia vittigera vittgerra    x   R  LC LC 
19 จิ้งเหลนเรียวท้องเหลือง Lygosoma bowringii  x x    R  LC LC 
20 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Sphenomorphus maculatus x x x  x x C  LC LC 
Family Varanidae            

21 ตะกวด Varanus nebulosus x x x    U ค NT NT 
Family Typhlopidae            

22 งูดินบ้าน Ramphotyphlops braminus    x   R  LC LC 
Family Xenopeltidae            

23 งูแสงอาทิตย์ Xenopeltis unicolor     x  R ค LC LC 
Family Pythonidae            

24 งูเหลือม Python reticulatus x x     R ค LC LC 
Family Colubridae            

25 งูแม่ตะงาวรังนก Boiga multomaculata    x   R  LC LC 
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ที ่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
เดือนที่ส ารวจพบ สถานภาพ 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ความชุกชุม พ.ร.บ.2535 สผ. IUCN 
26 งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata   x     x R  LC LC 
27 งูสายม่านพระอินทร์ Dendrelaphis pictus pictus    x   R  LC LC 
28 งูปล้องฉนวนลาว Lycodon laoensis    x   R  LC LC 
29 งูปี่แก้วลายกระ Oligodon cinereus    x   R  LC LC 
30 งูสิงบ้าน Ptyas korros  x     R ค LC LC 
31 งูสิงหางลาย Ptyas mucosa     x  R ค LC LC 
32 งูลายสอสวน Xenochrophis flavipunctatus    x   R  LC LC 
33 งูลายสอใหญ่ Xenochrophis piscator  x  x  x U  LC LC 
Family Homalopsidae             

34 งูปลิง Enhydris plumbea    x x x U  LC LC 
Family Elapidae            

35 งูเห่าหม้อ Naja kaouthia  x  x   R  LC LC 
36 งูจงอาง Ophiophagus hannah      x R ค LC LC 
Family Viperidae            

37 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว Popeia popeiorum    x   R  LC LC 
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ภาพที่ 25 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

  

เต่านาลุ่มน้ าโขง : Melayemys subtrijuga กิ้งก่าหัวแดง : Calotes versicolor 

  

กิ้งก่าหัวสีฟ้า : Calotes mystaceus กิ้งก่าบินปีกส้ม : Draco maculates 

  

แย้เหนือ : Leiolepis belliana ocellata จิ้งจกหางแบน : Hemidactylus platyurus 
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ภาพที่ 25 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

จิ้งจกหางหนาม : Hemidactylus frenatus จิ้งจกหินสีจาง : Gehyla mutilata 

  

ตุ๊กแกบ้าน : Gekko gecko จิ้งจกดินลายจุด : Dixonius siamensis 

  

จิ้งเหลนหางยาว : Eutropis  longicaudata จิ้งเหลนลาย : Lipinia vittigera vittgerra 
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ภาพที่ 25 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

จิ้งเหลนหลากลาย : Eutropis  macularia งูแม่ตะงาวรังนก : Boiga multomaculata 

  

งูปลิง : Enhydris plumbea งูปล้องฉนวนลาว : Lycodon laoensis 

  

งูลายสอใหญ่ : Xenochrophis piscator งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว : Popeia popeiorum 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : นก 

Biodiversity of Birds 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : นก 

Biodiversity of Birds 

นายวัชระ สงวนสมบัต ิ

นายยุทธพงษ์ รัศม ี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 นกในประเทศไทยมีรายงานการพบแล้ว 1,017 ชนิด นับว่าเป็นทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากกลุ่มหนึ่ง นอกจากมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติแล้ว ใน
ปัจจุบันนกหลายชนิดยังสามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้อีกด้วย โดยเฉพาะนกที่มีความ
สวยงามหรือเป็นนกหายากสมควรต่อการอนุรักษ์ การทราบถึงชนิดของนกต่างๆ ที่พบในสวนป่าจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถใช้เป็นดัชนีชีวัด
ความสมบูรณ์รวมถึงประเมินความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในสวนป่าได้ 

การส ารวจนกในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน ด าเนินการเก็บข้อมูลทุกเดือนในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม-
กรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเติมข้อมูลนกที่พบเห็นช่วงเตรียมการส ารวจระหว่างเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ 2556 เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือความต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของข้อมูลเนื่องจากท าให้ข้อมูล
ครอบคลุมถึงช่วงเวลาอพยพของนกชนิดต่างๆ 

 การส ารวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้พบว่ามีนกเข้ามาใช้ประโยชน์จากสวนป่าทุ่งเกวียนจ านวน 175 
ชนิด จาก 19 อันดับ 60 วงศ์ และ 118 สกุล เป็นนกประจ าถิ่น 109 ชนิด นกอพยพ 29 ชนิด และเป็นนกที่มี
สถานภาพเป็นได้ทั้งนกอพยพหรือนกประจ าถิ่นอีก 37 ชนิด ประจ าถิ่นส่วนใหญ่เป็นนกที่ปรับตัวให้อาศัยและ
หากินในป่าโปร่งและที่โล่งได้ดี เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ดั้งเดิมของสวนป่าและพ้ืนที่โดยรอบสวนป่าแห่งนี้คือป่า
เบญจพรรณ เมื่อสวนป่ามีอายุมากขึ้นและมีความคล้ายคลึงกับป่าเบญจพรรณท าให้มีนกที่ปรับตัวได้ดีกับป่า
ประเภทนี้มาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ จึงยังคงพบนกป่าชนิดดั้งเดิมเข้ามาอาศัยอยู่ เช่น เหยี่ยวแมลงปอขาแดง 
Microhierax caerulescens นกคัคคูสีม่วง Chrysococcyx xanthorhynchus นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ าเงิน 
Alcedo meninting นกกะรางหัวหงอก Garrulax leucolophus นกพญาไฟใหญ่ Pericrocotus speciosus 
และนกกินปลีด าม่วง เป็นต้น ในส่วนของพ้ืนที่เปิดโล่ง เช่นบริเวณพ้ืนที่เตรียมการส ารวจ หรือบริเวณชุมชน
ภายในสวนป่า จะพบนกที่ตามปกติอาศัยตามพ้ืนที่เกษตรกรรมเปิดโล่งหรือพ้ืนที่ใกล้แหล่งชุมชนเข้ามาอาศัย
อยู่เช่น นกเอ้ียงสาลิกา นกพิราบป่า นกกระจอกบ้าน นอกจากนี้ยังพบนกปากห่าง ซึ่งตามปกติอาศัยอยู่ตามที่
ราบมีน้ าขังหรือท้องนาเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าใกล้ส านักงานสวนป่า 

 ส าหรับนกอพยพจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศในแต่ละปี การเก็บข้อมูลเพียงระยะสั้น
อาจจะไม่ครอบคลุมนกอพยพทุกชนิด เนื่องจากเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ส ารวจได้พบว่ายังมีนกอพยพอีกหลายชนิดที่
ควรจะพบแต่ไม่มีรายงานการพบเห็นในการส ารวจครั้งนี้ เนื่องจากการส ารวจในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมช่วงเดือน 
กันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นต้นฤดูอพยพของนกและจะมีนกบางชนิดที่พบได้ง่ายเฉพาะเวลานี้ในแต่ละรอบปี 
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สถานภาพของนกท่ีส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียนสามารถแบ่งได้ดังนี้  

1) ระดับความชุกชุม ในพื้นที่ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
พบน้อย จ านวน 54 ชนิด เป็นชนิดที่พบเพียงครั้งเดียวหรือเพียงตัวเดียวในการส ารวจ เช่น นก

กาน้ าเล็ก Microcabo niger เหยี่ยวแมลงปอขาแดง Microhierax caerulescens เหยี่ยวออสเปร Pandion 
haliaetus นกแสก Tyto alba นกขี้เถ้าใหญ่ Coracina macei นกขุนทอง Gracula religiosa และ นกจับ
แมลงสีฟ้า Eumyias thalassinus 

พบไม่บ่อย จ านวน 48 ชนิด เช่น นกกระทาทุ่ง Francolinus pintadeanus เหยี่ยวผึ้ง Pernis 
ptilorhynchusa นกเขาเขียว Chalcophaps indica นกคัคคูสีม่วง Chrysococcyx xanthorhynchus นก
ตบยุงหางยาว Caprimulgus macrurus นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ าเงิน Alcedo meninting นกจาบคาเคราน้ า
เงิน Nyctyornis athertoni และนกกินปลีแก้มสีทับทิม Chalcoparia singalensis 

พบบ่อย จ านวน 20 ชนิด เช่น เหยี่ยวรุ้ง Spilornis cheela เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer 
นกแอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronate นกตีทอง Megalaima haemacephala นกกินแมลงหน้าผาก
น้ าตาล Stachyridopsis rufifrons และนกจับแมลงคอแดง Ficedula albicilla  

พบบ่อยมาก จ านวน 53 ชนิด เช่น ไก่ป่า Gallus gallus เหยี่ยวนกเขาชิครา Accipiter 
badius นกกวัก Amaurornis phoenicurus นกบั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis นกแซงแซวหางบ่วง
ใหญ่ Dicrurus paradiseus นกขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithina tiphia นกปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotus aurigaster 
นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum และนกกินปลีด าม่วง Cinnyris asiaticus  

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ปรับปรุง พ.ศ.2546 

นกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่นเดียวกับนกที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียนจ านวน 175 ชนิด เป็นสัตว์
ป่าคุ้มครองถึง 171 ชนิด เช่น เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer นกปากห่าง Anastomus oscitans นกคัคคู
หงอน Clamator coromandus  นกหัวขวานด่างแคระ Dendrocopos canicapillus นกปรอดหัวโขน 
Pycnonotus jocosus นกพญาไฟใหญ่ Pericrocotus speciosus นกขุนแผน Urocissa erythroryncha นกกาฝาก
ปากหนา Dicaeum agile และ นกเด้าลมดง Dendronanthus indicus 

นกที่ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองพบ 4 ชนิด ได้แก่ นกเขาใหญ่ Spilopelia chinensis นกเขาชวา Geopelia 
striata นกพิราบป่า Columba livia และนกกระจอกบ้าน Passer montanus 

2) สถานภาพตามการจัดของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 
พบนกที่ได้รับการจัดสถานภาพจ านวน 4 ชนิด โดยทั้งหมดเป็นนกที่จัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 

(Near Threatened : NT) ได้แก่ เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus นก
กะรางคอด า Dryonastes chinensis และนกขุนทอง Gracula religiosa 
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3) สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ระดับสากล อ้างอิงตาม IUCN (2013) 
ไม่พบนกที่ได้รับการจัดสถานภาพในระดับถูกคุกคาม (Threatened species) ในการส ารวจครั้งนี้ 

นกทั้ง 175 ชนิดได้รับการจัดสถานภาพให้อยู่ในระดับเป็นกังวลน้อย (Least Concern ) ตามการจัด
สถานภาพของ IUCN (2013)  

 

แนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของนกอย่างย่ังยืน 

 

 จากการส ารวจท าทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของนกในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน พบว่ามีจ านวน
ชนิดที่พบอย่างน้อย 175 ชนิด นับว่ามีความหลากหลายสูงพอสมควรส าหรับการส ารวจระยะสั้น และเมื่อประเมิน
ร่วมกับลักษณะพื้นที่แล้ว พบว่าสวนป่าทุ่งเกวียนมีศักยภาพพอที่จะใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการดูนกซึ่งเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากสวนป่าทุ่งเกวียนมีลักษณะคล้ายคลึงกับป่าเบญจพรรณและ
ป่าเต็งรัง พบว่ามีนกหลายชนิดที่เป็นนกป่าอาศัยอยู่และพบเห็นได้ไม่ยากนัก เช่น นกกินปลีด าม่วง นกคัคคูสีม่วง 
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว นกขุนแผน เหยี่ยวและนกปรอดชนิดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีน
กอพยพเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่มากกว่าฤดูปกติ ซึ่งอาจจะพบเห็นนกชนิดที่หายากได้อีกหลายชนิด 
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ตารางท่ี 25 รายชื่อและสถานภาพของนกท่ีพบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

ORDER GALLIFORMES 

Family Phasianidae 
1 นกกระทาทุ่ง Chinese Francolin   Francolinus pintadeanus U R 

 
LC 

2 ไก่ป่า  Red Junglefowl   Gallus gallus V R 
 

LC 
ORDER ANSERIFORMES 
Family Anatidae 

3 เป็ดแดง Lesser Whistling-duck   Dendrocygna javanica V R, N 
 

LC 
ORDER PODICEPEDIFORMES 
Family Podicipedidae  

4 นกเป็ดผเีล็ก  Little Grebe   Tachybaptus ruficollis U R 
 

LC 

 
ORDER CICONIIFORMES 

      
 

Family Ciconiidae   
     5 นกปากห่าง Asian Openbill    Anastomus oscitans U R 

 
LC 

 
ORDER PELECANIFORMES 

      
 

Family Ardeidae   
     6 นกยางไฟธรรมดา Cinnamon Bittern   Ixobrychus cinnamomeus C R 

 
LC 

7 นกยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron   Ardeola bacchus U N 
 

LC 
8 นกยางควาย Eastern Cattle Egret   Bubulcus coromandus U R 

 
LC 

9 นกยางเปีย Little Egret   Egretta garzetta  R R, N 
 

LC 
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

Family Phalacrocoracidae 
10 นกกาน้ าเล็ก Little Comorant  Microcabo niger R R, N 

 
LC 

ORDER ACCIPITRIFORMES 
Family Pandionidae  

11 เหยี่ยวออสเปร Western Osprey Pandion haliaetus R N 
 

LC 
Family Accipitridae 

12 เหยี่ยวกิ้งก่าสดี า Black Baza   Aviceda leuphotes  V R, N 
 

LC 
13 เหยี่ยวผึ้ง Oriental Honey-buzzard   Pernis ptilorhynchus U R, N 

 
LC 

14 เหยี่ยวขาว  Black-winged Kite   Elanus caeruleus R R 
 

LC 
15 เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle Spilornis cheela C R, N 

 
LC 

16 เหยี่ยวนกเขาหงอน Crested Goshawk   Accipiter trivirgatus C R 
 

LC 
17 เหยี่ยวนกเขาชิครา Shikra  Accipiter badius V R, N 

 
LC 

18 เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard  Butastur liventer C R NT LC 
19 เหยี่ยวหน้าเทา Grey-faced Buzzard   Butastur indicus R N 

 
LC 

20 เหยี่ยวทะเลทรายหิมาลัย Himalayan Buzzard Buteo burmanicus R N 
 

LC 
ORDER FALCONIFORMES 
Family Falconidae 

21 เหยี่ยวแมลงปอขาแดง Collared Falconet   Microhierax caerulescens R R 
 

LC 
ORDER GRUIFORMES 
Family Rallidae 



 
 

177 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

22 นกกวัก  White-breasted Waterhen   Amaurornis phoenicurus V R, N 
 

LC 
23 นกอีล้ า Common Moorhen Gallinula chloropus R R, N 

 
LC 

ORDER CHARADRIIFORMES 
Family Recurvirostridae 

24 นกตีนเทียน  Black-winged Stilt   Himantopus himantopus R R, N 
 

LC 
Family Charadriidae 

25 นกกระแตแตแ้ว้ด Red-wattled Lapwing   Vanellus indicus U R 
 

LC 
Family Scolopacidae 

26 นกชายเลนบึง Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis R N 
 

LC 
27 นกเด้าดิน Common Sandpiper Actitis hypoleucos R N 

 
LC 

ORDER COLUMBIFORMES 
Family Columbidae  

28 นกพิราบป่า Rock Pigeon   Columba livia  C R 
 

LC 
29 นกเขาไฟ Red Collared Dove  Streptopelia tranquebarica U R 

 
LC 

30 นกเขาใหญ,่ นกเขาหลวง Spotted Dove    Spilopelia chinensis  V R 
 

LC 
31 นกเขาเขียว Common Emerald Dove   Chalcophaps indica  U R 

 
LC 

32 นกเขาชวา Zebra Dove   Geopelia striata U R 
 

LC 
ORDER PSITTACIFORMES 
Family Psittacidae 

33 นกหกเล็กปากแดง Vernal Hanging Parrot  Loriculus vernalis  R R 
 

LC 
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

ORDER CUCULIFORMES 
Family Cuculidae 

34 นกกระปูดใหญ ่ Greater Coucal   Centropus sinensis V R 
 

LC 
35 นกกระปูดเล็ก  Lesser Coucal   Centropus bengalensis  R R 

 
LC 

36 นกบ้ังรอกใหญ่ Green-billed Malkoha  Phaenicophaeus tristis V R 
 

LC 
37 นกคัคคูหงอน Chestnut-winged Cuckoo    Clamator coromandus R B, N 

 
LC 

38 นกกาเหว่า Asian Koel   Eudynamys scolopaceus C R 
 

LC 
39 นกคัคคูมรกต Asian Emerald Cuckoo   Chrysococcyx maculatus  U R 

 
LC 

40 นกคัคคูสีม่วง Violet Cuckoo   Chrysococcyx xanthorhynchus U R 
 

LC 
41 นกคัคคูลาย  Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii V R 

 
LC 

42 นกอีวาบตั๊กแตน Plaintive Cuckoo   Cacomantis merulinus C R 
 

LC 
43 นกคัคคูเหยี่ยวใหญ ่ Large Hawk Cuckoo  Hierococcyx sparverioides U R 

 
LC 

ORDER STRIGIFORMES 
Family Tytonidae  

44 นกแสก Eurasian Barn Owl   Tyto alba R R 
 

LC 
Family Strigidae  

45 นกเค้าภูเขา Mountain Scops Owl   Otus spilocephalus  U R 
 

LC 
46 นกฮูก, นกเค้ากู ่ Collared Scops Owl  Otus lettia U R 

 
LC 

47 นกเค้าโมง, นกเค้าแมว Asian Barred Owlet   Glaucidium cuculoides V R 
 

LC 
ORDER CAPRIMULGIFORMES 
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

Family Caprimulgidae 
48 นกตบยุงภูเขา  Grey Nightjar   Caprimulgus jotaka R R, N 

 
LC 

49 นกตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar    Caprimulgus macrurus U R 
 

LC 
ORDER APODIFORMES 
Family Hemiprocnidae  

50 นกแอ่นฟ้าหงอน Crested Treeswift   Hemiprocne coronata  V R 
 

LC 
Family Apodidae 

51 นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย  Himalayan Swiftlet  Aerodramus brevirostris U N, R  
 

LC 
52 นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว Brown-backed Needletail   Hirundapus giganteus  R R 

 
LC 

53 นกแอ่นตาล Asian Palm Swift   Cypsiurus balasiensis V R 
 

LC 
54 นกแอ่นตะโพกขาวแถบกว้าง Pacific Swift   Apus pacificus R N 

 
LC 

55 นกแอ่นบ้าน  House Swift   Apus nipalensis R R 
 

LC 
ORDER CORACIIFORMES 
Family Coraciidae  

56 นกตะขาบทุ่ง Indian Roller   Coracias benghalensis  V R 
 

LC 
57 นกตะขาบดง Oriental Dollarbird   Eurystomus orientalis R R, N 

 
LC 

Family Alcedinidae 
58 นกกะเต็นอกขาว White-throated Kingfisher   Halcyon smyrnensis V R 

 
LC 

59 นกกะเต็นหัวด า Black-capped Kingfisher   Halcyon pileata  R N 
 

LC 
60 นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ าเงิน Blue-eared Kingfisher   Alcedo meninting U R 

 
LC 
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

61 นกกะเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher   Alcedo atthis U N 
 

LC 
Family Meropidae 

62 นกจาบคาเคราน้ าเงิน Blue-bearded Bee-eater   Nyctyornis athertoni U R 
 

LC 
63 นกจาบคาเล็ก Green Bee-eater   Merops orientalis R R 

 
LC 

64 นกจาบคาหัวเขียว  Blue-tailed Bee-eater   Merops philippinus R R, N 
 

LC 
65 นกจาบคาหัวสสี้ม Chestnut-headed Bee-eater    Merops leschenaulti V R, N 

 
LC 

ORDER BUCEROTIFORMES 
Family Upupidae 

66 นกกะรางหัวขวาน Eurasian Hoopoe Upupa epops  R R, N 
 

LC 
ORDER PICIFORMES 
Family Megalaimidae 

67 นกโพระดกธรรมดา  Lineated Barbet   Megalaima lineata V R 
 

LC 
68 นกโพระดกหเูขียว Green-eared Barbet   Megalaima faiostricta R R 

 
LC 

69 นกตีทอง Coppersmith Barbet   Megalaima haemacephala C R 
 

LC 
Family Picidae  

70 นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว White-browed Piculet   Sasia ochracea  C R 
 

LC 
71 นกหัวขวานด่างแคระ Grey-capped Pygmy Woodpecker   Dendrocopos canicapillus U R 

 
LC 

ORDER PASSERIFORMES 
Family Pittidae  

72 นกแต้วแล้วธรรมดา Blue-winged Pitta  Pitta moluccensis  U B 
 

LC 
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

ความชุกชมุ 
Seasonal 

status 
สผ.

2548 
IUCN 
2013 

Family Tephrodornithidae  
73 นกเขนน้อยปีกแถบขาว Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus U R 

 
LC 

74 นกเฉี่ยวดงหางสีน้ าตาล  Large Woodshrike   Tephrodornis virgatus U R 
 

LC 
Family Artamidae  

75 นกแอ่นพง Ashy Woodswallow   Artamus fuscus  V R 
 

LC 
Family Aegithinidae  

76 นกขมิ้นน้อยธรรมดา Common Iora  Aegithina tiphia V R 
 

LC 
77 นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ Great Iora   Aegithina lafresnayei R R 

 
LC 

Family Campephagidae  
78 นกข้ีเถ้าใหญ ่ Large Cuckooshrike   Coracina macei  R R 

 
LC 

79 นกเฉี่ยวบุ้งใหญ ่ Black-winged Cuckooshrike   Coracina melaschistos U R, N 
 

LC 
80 นกพญาไฟสเีทา  Ashy Minivet   Pericrocotus divaricatus R N 

 
LC 

81 นกพญาไฟใหญ ่ Scarlet Minivet   Pericrocotus speciosus V R 
 

LC 
Family Laniidae  

82 นกอีเสือสีน้ าตาล Brown Shrike  Lanius cristatus C N 
 

LC 
83 นกอีเสือหลังแดง Burmese Shrike   Lanius collurioides U R, N 

 
LC 

84 นกอีเสือหลังเทา Grey-backed Shrike Lanius tephronotus R N 
 

LC 
Family Oriolidae  

85 นกขมิ้นท้ายทอยด า Black-naped Oriole  Oriolus chinensis U R, N 
 

LC 
86 นกขมิ้นหัวด าใหญ ่ Black-hooded Oriole    Oriolus xanthornus V R 

 
LC 
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Family Dicruridae  
87 นกแซงแซวหางปลา Black Drongo   Dicrurus macrocercus R R, N 

 
LC 

88 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo   Dicrurus leucophaeus V R, N 
 

LC 
89 นกแซงแซวเล็กเหลือบ Bronzed Drongo   Dicrurus aeneus R R 

 
LC 

90 นกแซงแซวหงอนขน Hair-crested Drongo  Dicrurus hottentottus V R, N 
 

LC 
91 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo   Dicrurus paradiseus V R 

 
LC 

Family Rhipiduridae  
92 นกอีแพรดแถบอกด า Pied Fantail   Rhipidura javanica U R 

 
LC 

Family Monarchidae  
93 นกจับแมลงจุกด า Black-naped Monarch   Hypothymis azurea V R, N 

 
LC 

94 นกแซวสวรรค ์ Asian Paradise-flycatcher  Terpsiphone paradisi U R, N 
 

LC 
Family Corvidae  

95 นกปีกลายสก๊อต Eurasian Jay   Garrulus glandarius V R 
 

LC 
96 นกขุนแผน Red-billed Blue Magpie   Urocissa erythroryncha U R 

 
LC 

97 นกกาแวน Racket-tailed Treepie   Crypsirina temia V R 
 

LC 
98 อีกา Eastern Jungle Crow Corvus levaillantii V R 

 
LC 

Family Stenostiridae  
99 นกจับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-flycatcher   Culicicapa ceylonensis R R, N 

 
LC 

Family Alaudidae  
100 นกจาบฝนปีกแดง Indochinese Bushlark   Mirafra erythrocephala R R 

 
LC 



 
 

183 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
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Family Pycnonotidae  
101 นกปรอดทอง Black-headed Bulbul   Pycnonotus atriceps V R 

 
LC 

102 นกปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul   Pycnonotus flaviventris V R 
 

LC 
103 นกปรอดหัวโขน Red-whiskered Bulbul  Pycnonotus jocosus V R NT LC 
104 นกปรอดหัวสเีขม่า Sooty-headed Bulbul   Pycnonotus aurigaster V R 

 
LC 

105 นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul   Pycnonotus finlaysoni V R 
 

LC 
106 นกปรอดหน้านวล Yellow-vented Bulbul  Pycnonotus goiavier U R 

 
LC 

107 นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul  Pycnonotus blanfordi V R 
 

LC 
108 นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul  Alophoixus pallidus R R 

 
LC 

109 นกปรอดเล็กตาขาว  Grey-eyed Bulbul  Iole propinqua R R 
 

LC 
Family Hirundinidae  

110 นกนางแอ่นบ้าน Barn Swallow   Hirundo rustica C R, N 
 

LC 
111 นกนางแอ่นตะโพกแดง Red-rumped Swallow   Cecropis daurica  U N 

 
LC 

112 นกนางแอ่นลาย Striated Swallow   Cecropis striolata U R 
 

LC 
Family Cettiidae  

113 นกกระจ้อยคอขาว Yellow-bellied Warbler   Abroscopus superciliaris V R 
 

LC 
 Family Phylloscopidae  

114 นกกระจิ๊ดสีคล้ า Dusky Warbler  Phylloscopus fuscatus U N 
 

LC 
115 นกกระจิ๊ดปากหนา  Radde's Warbler  Phylloscopus schwarzi U N 

 
LC 

116 นกกระจิ๊ดธรรมดา Yellow-browed Leaf Warbler   Phylloscopus inornatus C N 
 

LC 
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117 นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ Arctic Warbler   Phylloscopus borealis C N 
 

LC 
118 นกกระจิ๊ดเขียวคล้ า Greenish Warbler   Phylloscopus trochiloides R N 

 
LC 

119 นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ Two-barred Warbler Phylloscopus plumbeitarsus U N 
 

LC 
120 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ Pale-legged Leaf Warbler   Phylloscopus tenellipes R N 

 
LC 

121 นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ Eastern Crowned Leaf Warbler   Phylloscopus coronatus R N 
 

LC 
Family Acrocephalidae  

122 นกพงปากหนา Thick-billed Warbler   Phragamaticola aedon R N 
 

LC 
Family Cisticolidae  

123 นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง Rufescent Prinia   Prinia rufescens V R 
 

LC 
124 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird   Orthotomus sutorius V R 

 
LC 

125 นกกระจิบคอด า  Dark-necked Tailorbird   Orthotomus atrogularis V R 
 

LC 
Family Timaliidae  

126 นกระวังไพรปากเหลือง White-browed Scimitar Babbler   Pomatorhinus schisticeps V R 
 

LC 
127 นกกินแมลงหน้าผากน้ าตาล Rufous-fronted Babbler   Stachyridopsis rufifrons C R 

 
LC 

128 นกกินแมลงอกเหลือง Pin-striped Tit Babbler   Macronus gularis V R 
 

LC 
Family Pellorneidae  

129 นกจาบดินอกลาย Puff-throated Babbler   Pellorneum ruficeps V R 
 

LC 
130 นกกินแมลงป่าอกสีน้ าตาล Buff-breasted Babbler   Pellorneum tickelli  R R 

 
LC 

Family Leiothrichidae  
131 นกกะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush   Garrulax leucolophus C R 

 
LC 
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132 นกกะรางสร้อยคอเล็ก Lesser Necklaced Laughingthrush   Garrulax monileger C R 
 

LC 
133 นกกะรางคอด า, นกซอฮู ้ Black-throated Laughingthrush   Dryonastes chinensis R R NT LC 

Family Sylviidae  
134 นกกินแมลงตาเหลือง Yellow-eyed Babbler  Chrysomma sinense R R 

 
LC 

Family Zosteropidae  
135 นกแว่นตาขาวหลังเขียว Japanese White-eye   Zosterops japonicus R N 

 
LC 

Family Irenidae  
136 นกเขียวคราม Asian Fairy-bluebird  Irena puella R R 

 
LC 

Family Sittidae  
137 นกไต่ไม้หน้าผากก ามะหยี ่ Velvet-fronted Nuthatch   Sitta frontalis C R 

 
LC 

 
Family Sturnidae   

     138 นกขุนทอง Common Hill Myna   Gracula religiosa  R R NT LC 
139 นกเอี้ยงหงอน White-vented Myna  Acridotheres grandis U R 

 
LC 

140 นกเอี้ยงสาริกา Common Myna   Acridotheres tristis C R 
 

LC 
141 นกก้ิงโครงคอด า Black-collared Myna  Gracupica nigricollis U R 

 
LC 

142 นกก้ิงโครงแกลบหัวเทา Chestnut-tailed Starling  Sturnia malabarica U R, N 
 

LC 
Family Muscicapidae  

143 นกกางเขนบ้าน  Oriental Magpie Robin   Copsychus saularis V R 
 

LC 
144 นกกางเขนดง White-rumped Shama  Copsychus malabaricus V R 

 
LC 

145 นกจับแมลงสีคล้ า  Dark-sided Flycatcher   Muscicapa sibirica R N 
 

LC 
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146 นกจับแมลงสีน้ าตาล Asian Brown Flycatcher   Muscicapa dauurica C R, N 
 

LC 
147 นกจับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher   Eumyias thalassinus R R, N 

 
LC 

148 นกจับแมลงอกสีฟ้า Hainan Blue Flycatcher   Cyornis hainanus R R, N 
 

LC 
149 นกจับแมลงอกส้มท้องขาว  Tickell's Blue Flycatcher   Cyornis tickelliae V R 

 
LC 

150 นกเขนน้อยไซบีเรีย Siberian Blue Robin  Larvivora cyane R N 
 

LC 
151 นกคอทับทิม Siberian Rubythroat   Calliope calliope U N 

 
LC 

152 นกเอี้ยงถ้ า Blue Whistlingthrush  Myophonus caeruleus R R, N 
 

LC 
153 นกจับแมลงคอแดง Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla C N 

 
LC 

154 นกกระเบื้องผา Blue Rockthrush   Monticola solitarius U R, N 
 

LC 
155 นกยอดหญ้าสีด า, นกข้ีหมา Pied Bushchat   Saxicola caprata U R 

 
LC 

156 นกยอดหญ้าหัวด า Eastern Stonechat  Saxicola stejnegeri U R, N 
 

LC 
Family Chloropseidae  

157 นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird   Chloropsis cochinchinensis U R 
 

LC 
158 นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird   Chloropsis aurifrons V R 

 
LC 

Family Dicaeidae  
159 นกกาฝากปากหนา Thick-billed Flowerpecker   Dicaeum agile U R 

 
LC 

160 นกกาฝากก้นเหลือง Yellow-vented Flowerpecker Dicaeum chrysorrheum U R 
 

LC 
161 นกกาฝากสเีรียบ Plain Flowerpecker Dicaeum minullum U R 

 
LC 

162 นกสีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker   Dicaeum cruentatum V R 
 

LC 
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Family Nectariniidae  

163 นกกินปลีแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird   Chalcoparia singalensis U R 
 

LC 
164 นกกินปลีด าม่วง Purple Sunbird  Cinnyris asiaticus V R 

 
LC 

165 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird  Cinnyris jugularis V R 
 

LC 
166 นกปลีกล้วยเล็ก Little Spiderhunter  Arachnothera longirostra V R 

 
LC 

Family Passeridae  
167 นกกระจอกตาล Plain-backed Sparrow  Passer flaveolus R R 

 
LC 

168 นกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow Passer montanus V R 
 

LC 
Family Estrildidae  

169 นกกระติ๊ดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata V R 
 

LC 
170 นกกระติ๊ดขีห้ม ู Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata  V R 

 
LC 

Family Motacillidae  
171 นกเด้าลมดง Forest Wagtail   Dendronanthus indicus V N 

 
LC 

172 นกเด้าลมหลังเทา  Grey Wagtail   Motacilla cinerea V N 
 

LC 
173 นกอุ้มบาตร White Wagtail   Motacilla alba R R, N 

 
LC 

174 นกเด้าดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit  Anthus rufulus R R 
 

LC 
175 นกเด้าดินสวน  Olive-backed Pipit   Anthus hodgsoni R N 

 
LC 

หมายเหตุ:  สถานภาพ;  ฤดูกาล: R = ประจ าถิ่น N = ย้ายถิ่นช่วงนอกฤดูผสมพันธุ ์P = ย้ายถิ่นผ่าน B = ย้ายถิ่นช่วงฤดูผสมพันธุ ์A = ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น   พรบ 2535.:  ส = สัตว์ป่าสงวน ค = สัตว์ปา่คุ้มครอง   

สผ ; IUCN:  CE = ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิง่ EN = ใกล้สูญพันธุ ์VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์NT = กลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม LC = กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด DD  = ข้อมูลไม่เพียงพอ  

   ระดับความมากมาย : V = พบบ่อยมาก C = พบบ่อย U = พบไม่บ่อย R = หายาก 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

  

นกกระทาทุ่ง : Francolinus pintadeanus ไก่ป่า : Gallus gallus 

  

เป็ดแดง : Dendrocygna javanica นกเป็ดผีเล็ก : Tachybaptus ruficollis 

  

นกปากห่าง : Anastomus oscitans นกยางกรอกพันธุ์จีน : Ardeola bacchus 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

เหยี่ยวออสเปร : Pandion haliaetus เหยี่ยวกิ้งก่าสีด า : Aviceda leuphotes 

  

เหยี่ยวขาว : Elanus caeruleus เหยี่ยวนกเขาชิครา : Accipiter badius 

  

เหยี่ยวปีกแดง : Butastur liventer เหยี่ยวแมลงปอขาแดง : Microhierax caerulescens 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกกวัก : Amaurornis phoenicurus นกกระแตแต้แว้ด : Vanellus indicus 

  

นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง : Spilopelia chinensis นกกะปูดใหญ่ : Centropus sinensis 

  

นกบั้งรอกใหญ่ : Phaenicophaeus tristis นกอีวาบตั๊กแตน : Cacomantis merulinus 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกคัดคูเหยี่ยวใหญ่ : Hierococcyx sparverioides นกเค้าโมง, เค้าแมว : Glaucidium cuculoides 

  

นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว : Hirundapus giganteus นกแอ่นตาล : Cypsiurus balasiensis 

  

นกกะเต็นอกขาว : Halcyon smyrnensis นกกะเต็นน้อยธรรมดา : Alcedo atthis 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกจาบคาเคราน้ าเงิน : Nyctyornis athertoni นกจาบคาหัวสีส้ม : Merops leschenaulti 

  

นกโพระดกธรรมดา : Megalaima lineata นกตีทอง : Megalaima haemacephala 

  

นกขมิ้นน้อยธรรมดา : Aegithina tiphia นกขมิ้นหัวด าใหญ่ : Oriolus xanthornus 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกจับแมลงจุกด า : Hypothymis azurea นกปีกลายสก๊อต : Garrulus glandarius 

  

นกกาแวน : Crypsirina temia นกจับแมลงหัวเทา : Culicicapa ceylonensis 

  

นกปรอดเหลืองหัวจุก : Pycnonotus flaviventris นกปรอดหัวโขน : Pycnonotus jocosus 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง : Prinia rufescens นกกระจิบธรรมดา : Orthotomus sutorius 

  

นกกินแมลงหน้าผากน้ าตาล : Stachyridopsis rufifrons นกจาบดินอกลาย : Pellorneum ruficeps 

  

นกกินแมลงตาเหลือง : Chrysomma sinense นกกะรางสร้อยคอเล็ก : Garrulax monileger 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกแว่นตาขาวหลังเขียว : Zosterops japonicas นกไต่ไม้หน้าผากก ามะหยี่ : Sitta frontalis 

  

นกเอ้ียงสาลิกา : Acridotheres tristis นกก้ิงโครงแกลบหัวเทา : Sturnia malabarica 

  

นกกางเขนดง : Copsychus malabaricus นกจับแมลงอกส้มท้องขาว : Cyornis tickelliae 
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ภาพที่ 26 นกบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 

  

นกจับแมลงคอแดง : Ficedula albicilla นกยอดหญ้าสีดา, นกข้ีหมา : Saxicola caprata 

  

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง : Chloropsis aurifrons นกสีชมพูสวน : Dicaeum cruentatum 

  

นกกินปลีอกเหลือง : Cinnyris jugularis นกปลีกล้วยเล็ก : Arachnothera longirostra 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม 

Biodiversity of Mammals 
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ความหลากหลายทางชีวภาพ : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

Biodiversity of Mammals 

นายวัชระ สงวนสมบัต ิ

นายยุทธพงษ์ รัศม ี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีจ านวนชนิดไม่มากนักหากเปรียบเทียบกับสัตว์กลุ่มอ่ืน ปัจจุบันมี
รายงานการพบอย่างน้อย 333 ชนิดและมีการรายงานเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยสัตว์รายงานใหม่หรือชนิดใหม่มัก
เป็นสัตว์ขนาดเล็กที่ส ารวจหรือพบเห็นตัวได้ยาก เช่น กลุ่มของค้างคาวและหนู การส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เพ่ือให้ได้จ านวนชนิดครบถ้วนนั้นกระท าได้ค่อนข้างยากเนื่องจากสัตว์ในกลุ่มนี้มีความระแวดระวังภัยสูง หลบ
ซ่อนตัวเก่ง อาศัยอยู่ในแหล่งที่ค่อนข้างเฉพาะ รวมถึงร่องรอยต่างๆ มีความคล้ายคลึงกันท าให้จ าแนกชนิดที่
แน่นอนยาก 

 

วิธีการส ารวจ 

การส ารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน  

1.ใช้วิธีการส ารวจโดยตรงตามเส้นทางส ารวจที่ก าหนดไว้ รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ ในแปลงสวนป่า ที่คาดว่า
จะพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ โดยพยายามส ารวจให้ครอบคลุมทุกแหล่งอาศัยและกระจายทั่วพ้ืนที่สวน
ป่า ท าการเก็บข้อมูลจากการเห็นตัว ซาก กองมูล หรือร่องรอยอ่ืนๆ ที่สัตว์ทิ้งไว้  

2. ข้อมูลทุติยภูมใิช้วิธีการสอบถามจากชุมชนในท้องที ่และตรวจสอบจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการส ารวจ 

ในการส ารวจระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด จ านวน 27 ชนิด 
จาก 19 สกุล (Genera) 14 วงศ์ (Families) 7 อันดับ (Orders) สัตว์ที่พบเห็นตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าขนาด
เล็ก เช่น หนูและกระรอก ในจ านวนนี้มีหนู 1 ชนิดในสกุล Rattus และ ค้างคาวหน้ายักษ์ในสกุล 
Hipposideros ก าลังท าการจ าแนกชนิดเพ่ือความถูกต้อง ข้อมูลชนิดของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ ได้จากการสอบถามจากชาวบ้านโดยรอบพ้ืนที่  
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สถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

สามารถจัดสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน ในระดับต่างๆ ได้ดังนี้ 

สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ปรับปรุง พ.ศ.2546 

ในสวนป่าทุ่งเกวียนพบเลี้ยงลูกด้วยนม ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 10 ชนิด เช่น กระต่ายป่า Lepus 
peguensis กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii กระรอกบินเล็กแก้มขาว Hylopetes phayrei และ
เม่นใหญ่ Hystrix brachyuran 

 สถานภาพตามการจัดของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 

พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vunerabled : VU) 1 ชนิด คือ 
สุนัขจิ้งจอก Canis aureus 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จัดอยู่ในสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Near Threatened : NT) พบ 1 ชนิด คือ 
ลิ่นชวา Manis javanicus 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพที่เป็นกังวลน้อย (Least Concern : LC) พบ 1 ชนิด 
คือ เม่นใหญ่ Hystrix brachyuran 

ส าหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอ่ืนๆ ยังไม่ได้รับการประเมินสถานภาพโดยส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 

สถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ระดับสากล อ้างอิงตาม IUCN (2013) 

การส ารวจครั้งนี้พบสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด ที่ได้รับการจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 
(Endangered : EN ) คือ ลิ่นชวา Manis javanicus 

ส าหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยอีก 24 จัดให้อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อย (Least Concern) เช่น 
กระรอกปลายหางด า Callosciurus caniceps หนูท้องขาว Rattus rattus อ้นเล็ก Cannomys badius 
พังพอนเล็ก Herpestes javanicus และ เก้ง Muntiacus muntjak 
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ตารางท่ี 26 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วิธีการส ารวจ 
พรบ.2535 สผ.2548 IUCN 2013 

Order LAGOMORPHA      

Family Leporidae      

1 กระต่ายป่า Lepus peguensis ค   LC สอบถาม 

ORDER RODENTIA       

Family Sciuridae      

2 กระรอกปลายหางด า Callosciurus caniceps -  LC เห็นตัว 

3 กระรอกท้องแดง Callosciurus erythraeus -  LC เห็นตัว 

4 กระรอกหลากส ี Callosciurus  finlaysonii ค  LC เห็นตัว 

5 กระรอกบินเล็กแก้มขาว Hylopetes phayrei ค  LC เห็นตัว 

6 กระจ้อน Menetes berdmorei -  LC เห็นตัว 

7 กระเล็นขนปลายหูสั้น Tamiops rodolphei -  LC เห็นตัว 

Family Muridae      

8 หนูหริ่งบ้าน Mus musculus -  LC เห็นตัว 

9 หนูจิ๊ด Rattus exulans -  LC เห็นตัว 

10 หนูท้องขาว Rattus rattus -  LC เห็นตัว 

11 หน ู Rattus sp. -  LC เห็นหัว 

Family Spalacidae      

12 อ้นเล็ก Cannomys badius -  LC เห็นตัว 

13 อ้นใหญ่ Rhizomys sumatrensis - - LC สอบถาม 

Family Hystricidae      

14 เม่นใหญ ่ Hystrix brachyuran ค LC LC สอบถาม 

Order SORICOMORPHA      

Family Soricidae       
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วิธีการส ารวจ 
พรบ.2535 สผ.2548 IUCN 2013 

15 หนูผ ี Suncus sp. - LC LC  เห็นตัว 

Order CHIROPTERA      

Family Rhinolophidae       

16 ค้างคาวมงกุฏ Rhinolophus sp. - - - เห็นตัว 

Family Hipposideridae       

17 ค้างคาวหน้ายกัษ์ทศกรรณ Hipposideros armiger ค LC LC เห็นตัว 

18 ค้างคาวหน้ายักษ์ Hipposideros sp. - - - เห็นตัว 

ORDER PHOLIDOTA      

Family Manidae      

19 ลิ่นชวา Manis javanicus ค NT EN สอบถาม 

ORDER CARNIVORA      

Family Viverridae      

20 อีเห็นข้างลาย Paradoxurus hermaphrodites - - LC เห็นตัว 

21 ชะมดแผงหางปล้อง Viverra zibetha ค - LC สอบถาม 

Family Felidae      

22 แมวดาว Prionailurus bengalensis ค - LC ร่องรอย,สอบถาม 

Family Herpestidae      

23 พังพอนเล็ก Herpestes javanicus ค - LC เห็นตัว 

Family Canidae      

24 สุนัขจิ้งจอก Canis aureus ค VU LC ร่องรอย,สอบถาม 

ORDER SCANDENTIA      

Family Tupaiidae      

25 กระแตเหนือ Tupaia belangeri - - LC เห็นตัว 

Family Suidae      
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ล าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วิธีการส ารวจ 
พรบ.2535 สผ.2548 IUCN 2013 

26 หมูป่า Sus scrofa - - LC ร่องรอย,สอบถาม 

Family Cervidae      

27 เก้ง Muntiacus muntjak ค - LC ร่องรอย,สอบถาม 

หมายเหตุ:  สถานภาพ;  พรบ 2535.: ส = สัตว์ป่าสงวน ค = สัตว์ป่าคุ้มครอง ; สผ.2548 ; IUCN 2013 : CE = ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง  

EN = ใกล้สูญพันธุ ์VU = มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์NT = กลุ่มที่ใกล้ถูกคุกคาม LC = กลุ่มที่เป็นกังวลน้อย DD = ข้อมูลไม่เพียงพอ  
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ภาพที่ 27 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่พบในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 

 

 

 

กระรอกหลากสี : Callosciurus  finlaysonii  กระรอกบินเล็กแก้มขาว : Hylopetes phayrei 

 

 

 

กระเล็นขนปลายหูสั้น : Tamiops rodolphei  หนูจิ๊ด : Rattus exulans 

 

 

 

อ้นเล็ก : Cannomys badius  กระแตเหนือ : Tupaia belangeri 

  



 
 

204 
 

การจัดการท าฐานข้อมูล 

 

จากข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืชพรรณ  จุลินทรีย์ (เห็ดราขนาดใหญ่)  และสัตว์
ป่า ที่เก็บมาได้ในรูปแบบของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลเชิงบรรยาย ตาราง และรูปภาพ สามารถน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้แสดงผลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านระบบโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์  

จากฐานข้อมูลเชิงบรรยาย ที่ได้จัดเก็บลงสู่ฐานข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ArcGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการจัดเก็บ น าเข้า และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อ
การใช้งาน จากการสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น โดยใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงข้อมูลด้วยวิธีการ 
Relate table ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างฐานข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ (Relational Database) สามารถน าเสนอ
และเรียกค้นข้อมูลด้านพืชและสัตว์ป่า หรือความหลากหลายทางชีวภาพอ่ืนๆ  โดยพิจารณาข้อมูล 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูล เชิงต าแหน่งของจุดส ารวจหรือพ้ืนที่ความหลากทางชีวภาพ ที่น าเสนอออกมาใน
รูปแบบของจุดหรือพ้ืนที่ ที่น าไปเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ส ารวจ และส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ได้แก่ 
ข้อมูลด้านพืชพรรณ จุลินทรีย์ และข้อมูลสัตว์ป่า 

 

ภาพที่ 28 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลจุดส ารวจพืชและสัตว์ ในพ้ืนที่ สวนป่าทุ่งเกวียน 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

 การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง โดย
คณะส ารวจจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสวนป่าทุ่งเกวียนรวมถึงตัวแทน
ของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาสัตว์ป่าท าการส ารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2 กลุ่ม คือแมลง และหอย 
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 5กลุ่ม คือ ปลา สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ด้วยกระบวนการและวิธีต่างๆ กันตามความเหมาะสมกับลักษณะทรัพยากร  

ผลการส ารวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้พบพันธุ์ไม้ยืนต้น จ านวน 99 ชนิด 83 สกุล จาก 35 วงศ์ 
นอกจากไม้สักซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เป้าหมายทางเศรฐกิจแล้ว พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ตามธรรมชาติจะพบในป่า
เบญจพรรณ โดยพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองขนาดใหญ่จะพบมากบริเวณพ้ืนที่สงวนหรือป่าธรรมชาติ เช่น ประดู่ 
Pterocarpus macrocarpus กระพ้ีจั่น Millettia brandisiana กางขี้มอด Albizia odoratissima ราช
พฤกษ์ Cassia fistula มะม่วงป่า Mangifera caloneura มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum เป็นต้น 
พบไม้หนุ่มและกล้าไม้ จ านวน 42 ชนิด เข้ามาขึ้นแทรกในแปลงปลูกไม้สัก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทดแทนตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากกล้าไมเ้หล่านี้สามารถเติบโตเป็นไม้ชั้นรอง และความหลากหลายของพันธุ์ไม้จะเพ่ิมขึ้นตาม
อายุของสวนป่า 

การส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่ภายในพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง พบเห็ดราขนาดใหญ่ทั้งหมด 
50 ชนิด 39 สกุล และ 19 วงศ์ การเกิดและเติบโตของเห็ดมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล ปริมาณความชื้นและ
น้ าฝน ดังจะเห็นได้ว่าการส ารวจเห็ดราขนาดใหญ่จะพบทั้งชนิดและปริมาณในช่วงการส ารวจเดือนพฤษภาคม 
มิถุนายน และ กรกฎาคมพบเห็ดมากที่สุดในทุกแปลงส ารวจ ซึ่งอยู่ในฤดูฝน พ้ืนที่มีการสะสมความชื้นมาบ้าง
แล้วจึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดชนิดต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะพบเห็ดเจริญอยู่บริเวณใต้ร่มเงาหรือที่
ไม่โดนแสงแดดจัด ส าหรับช่วงฤดูแล้งไม่พบเห็ดหรือราขนาดใหญ่เจริญเติบโตอยู่เลยเนื่องจากไม่มีความ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด และพบไฟป่าเข้าท าลายพ้ืนที่บางส่วนท าให้ไม่มีการสะสมซากใบไม้ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการเก็บความชื้นและเป็นอาหารของเห็ดราขนาดใหญ่ ชนิดของเห็ดที่พบในแปลงปลูกสักอายุ 
1-10 ปี แปลงปลูกไม้สักอายุ 20-30 ปี และในแปลงป่าธรรมชาติมีความแตกต่างกันไม่มากนักเนื่องจากสภาพ
ป่ามีผลค่อนข้างน้อยเนื่องจากโครงสร้างพันธุ์ไม้ และลักษณะภูมิประเทศในสวนป่ามีความคล้ายคลึงกัน 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า ได้ท าการส ารวจกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2 กลุ่มใหญ่คือ 
แมลงและหอย แมลงที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียน พบแมลง 227 ชนิด 199 สกุล 72 วงศ์ แมลงที่พบมาก
ที่สุด คือ แมลงในอันดับผีเสื้อ (Lepidoptera) ซึ่งได้แก่ ผีเสื้อกลางวันและมอท (ผีเสื้อกลางคืน) พบจ านวน 
110 ชนิด 82 สกุล จาก 15 วงศ์ แมลงที่พบชนิดมากเป็นอันดับที่สอง คือ อันดับด้วง (Coleoptera) พบ 23 
ชนิด 21 สกุล 12 วงศ์ และอันดับที่สาม คือ อันดับผึ้ง ต่อ แตน มด (Hymenoptera) พบจ านวน 13 ชนิด 12 
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สกุล จาก 3 วงศ์ ซึ่งจากการคาดคะเนความเป็นไปได้แมลงที่ส ารวจพบในสวนป่าทุ่งเกวียนนี้ควรจะมีจ านวน
มากกว่านี้หากส ารวจในระยะเวลาที่นานขึ้น 

 ส าหรับสัตว์ในกลุ่มหอย พบหอยทากบกและหอยน้ าจืด จ านวน 20 ชนิด 18 สกุล 11 วงศ์ ชนิดที่พบ
มาก เช่น หอยทากสยาม Cryptozona siamensis หอยขัดเปลือก Sarika resplendens และหอยดักแด้ 
Pseudobuliminus siamensis ชนิดที่ส าคัญได้แก่ หอยทากยักษ์อัฟริกัน Achatina fulica และหอยเชอรี่ 
Pomacea canaliculata เนื่องจากหอยทั้งสองชนิดเป็นสัตว์ต่างถิ่นที่รุกราน สามารถท าความเสียหายต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะหอยทากยักษ์อัฟริกันที่ชอบกัดกินยอดอ่อนของกล้าไม้  

 การส ารวจความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลังท าการศึกษาใน 5 กลุ่มสัตว์ รวมทั้งสิ้น 271 
ชนิด 189 สกุล 99 วงศ์ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพของปลา (Fishes) ส ารวจพบ จ านวน 8 ชนิด 8 
สกุล จาก 5 วงศ์ การส ารวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) จ านวน 24 ชนิด 
16 สกุล จาก 6 วงศ์ การส ารวจความหลากหลายของสัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) ส ารวจพบจ านวน 37 ชนิด 
28 สกุล จาก 14 วงศ์  การส ารวจความหลากหลายของนก (Birds) พบทั้งสิ้น 175 ชนิด 118 สกุล จาก 60 
วงศ์ การส ารวจความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) จ านวน 27 ชนิด 19 สกุล จาก 14 
วงศ์  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการรวบรวมข้อมูล ทั้ง ด้านทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจากเอกสาร และปฐมภูมิที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ สัตว์
ป่า ในพ้ืนที่ และสอบถามเจ้าหน้าที่รวมทั้งชาวบ้านเพ่ือประกอบการประเมินผลกระทบของสัตว์ป่าเบื้องต้น 
พบว่าสัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่พบจัดว่าเป็น พวกมีความสามารถปรับตัวได้ดี (และ/หรือ) มีความทนทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ของสวนป่า ถึงแม้จะก่อให้ผลกระทบต่อปัจจัย ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของสัตว์ป่าบริเวณนี้อยู่บ้าง ยกตัวอย่างที่ก่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า
อย่างรุนแรงที่สุด คือ การตัดไม้ออกเมื่อถึงรอบตัดฟัน ท าให้ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 
สัตว์ป่าบริเวณนี้หลายชนิดที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ดี เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางถึง
ใหญ่ มักใช้วิธีการหลบหลีกเลี่ยงไปอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ข้างเคียง บริเวณท่ีถูกรบกวนไปชั่วคราว และเมื่อมีการ
ปลูกป่าทดแทนและถิ่นอาศัยค่อยๆฟ้ืนตัวกลับมาใกล้เคียงสภาพเดิม สัตว์ป่าจะอพยพกลับมาใช้พ้ืนที่แห่งนี้
เช่นเดิม ซึ่งสัตว์ป่ากลุ่มนี้อาทิ เช่น กลุ่ มกระรอก กระแต หมูป่า เก้ง และนกเกือบทุกชนิด งู  และ
สัตว์เลื้อยคลาน ชนิดต่างๆ เป็นต้น  

แต่ส าหรับสัตว์ที่มีความสามารถในการอพยพเคลื่อนย้ายได้ไม่ดีมากนักเนื่องจากมีปัจจัยจ ากัดทางด้าน
ชีววิทยาบางประการ คือ สัตว์ป่า ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก การเคลื่อนย้ายยังคงต้องพ่ึงพาแหล่งน้ า เช่น 
กบ เขียด อ่ึง และคางคก ชนิดต่างๆ ที่พบในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากชนิดของสัตว์ในกลุ่มนี้ที่พบมีความสามารถ
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ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และสามารถหลบหนีไปจ าศีลอยู่ใต้ดินได้ในยามที่
ขาดแคลนแหล่งน้ าและความชื้น และจะกลับออกมาจากรูหรือโพรงอีกครั้งในช่วงฤดูฝน 

นอกจากนี้กิจกรรมบางอย่างไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า แต่เป็นผลกระทบ
ทางอ้อม อาทิ การท าไม้ขนาดใหญ่ออกเป็นการลดจ านวนโพรงรัง สถานที่ท ารัง ที่อาศัยพักนอนรวมทั้งแหล่ง
เลี้ยงดูลูกอ่อน ของสัตว์ป่าหลายกลุ่ม เช่น กระรอกบิน ค้างคาว นกหัวขวาน นกโพระดก นกแล้วและตัว
ตะกวดเป็นต้น อย่างไรก็ตามการท าไม้ออก ครั้งละแปลงย่อยๆ นั้นเป็นวิธีการที่ลดผลกระทบได้เป็นอย่างดี
พอควรอยู่แล้ว เนื่องจากเปิดโอกาสให้สัตว์ป่าได้เคลื่อนย้ายออกไปสู่พ้ืนที่รอบข้าง 

ทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นทรัพยากรประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้แล้วหมดไปแต่สามารถทดแทนได้ (Renrwable 
natural resources) เป็นทรัพยากรส าคัญต่อระบบนิเวศและมนุษย์ โดยทางตรงและทางอ้อม การมีสัตว์ป่าที่มี
ความหลากชนิดย่อมเป็นผลดีต่อมนุษย์ต่อการใช้ประโยชน์โดยตรงเป็นแหล่งอาหาร เช่น หมูป่า กระรอก 
ตะกวด อ่ึงอ่างบ้าน อ่ึงปากขวด กบนา งูสิงบ้าน งูเหลือม มดแดง แมลงมัน หอยขม เป็นต้น  ซึ่งชาวบ้าน
โดยรอบสวนป่าได้เข้ามาหาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนตามฤดูการ ประโยชน์โดยอ้อมเพ่ือความเพลิดเพลิน จับมา
เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น นกชนิดต่างๆ 

 การปลูกสร้างสวนป่า (Forest plantation) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่วนใหญ่เป็น
การปลูกต้นไม้ใหญ่แบบเชิงเดี่ยวหรือชนิดเดียว (Mono species) ในบริเวณพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมหรือพ้ืนที่ป่าไม้
ที่จัดเป็นประเภทป่าไม้เพ่ือเศรษฐกิจ (Economics forest) โดยปลูกไม้สักเป็นส่วนใหญ่ หลังจากมีการปลูก
สร้างสวนป่าท าให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งหาอาหาร หลบภัย ตลอดจนสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า มีสัตว์ป่า
หลายชนิดปรับตัวให้อาศัยในพ้ืนที่สวนป่าได้อย่างดี มีการสืบพันธุ์สร้างประชากรให้เพ่ิมขึ้นได้ การส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการสัตว์ป่าในพ้ืนที่สวนป่าในอนาคตเพ่ือจะ
ได้มี ทรัพยากรสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ชาวบ้านรอบสวนป่าได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี่จากข้อมูลที่ได้พบว่าพ้ืนที่สวนป่าทุ่งเกวียนมีความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ค่อนข้างสูง จากการส ารวจและเก็บข้อมูลในเวลาสั้นยังสามารถพบเห็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นทรัพยากรของชุมชนในท้องถิ่น หลายชนิดมีการใช้ประโยชน์กันมานานแล้ว ทั้งการเป็น
อาหาร การใช้เป็นยารักษาโรค รวมถึงการค้าขาย อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านี้จ าเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและสามารถมีทรัพยากรให้ใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐและชุมชมควรมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีแนวโน้มลดลง เช่น อ่ึงปากขวด ซึ่งมีราคาสูงมากในปัจจุบัน การจับอ่ึงให้ได้จ านวน
มากจะท ากันในช่วงต้นฤดูฝนเนื่องจากอ่ึงเหล่านี้จะมารวมกันเพ่ือวางไข่ หากพ่อแม่พันธุ์โดนจับไปมากๆ ใน
อนาคตก็จะลดจ านวนลง ดังนั้นอาจจะมีเขตสงวนส าหรับการห้ามจับอ่ึงปากขวดในช่วงต้นฤดูฝนเพ่ือให้มีการ
ขยายพันธุ์ก่อนจึงด าเนินการจับเป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตามการส ารวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้กระท าเพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงเห็นว่า หลังจากนี้
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพภายในพ้ืนที่ควรจัดท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่ง
คาดว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่างๆ จะเพ่ิมขึ้นมากกว่านี้ รวมถึงการวางแผนการ
ส ารวจเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เนื่องจากลักษณะการใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่สวนป่ามี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากการเตรียมแปลงปลูกและรอบการตัดฟันไม่เศรษฐกิจการท าการเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง จะท าให้ประเมินได้ว่าควรท าอย่างไรเพ่ือให้ความหลากหลายทางชีวภาพภายในพ้ืนที่ยังคง
สมบูรณ์และมีความยั่งยืนในขณะที่มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมหลักคือการปลูกสร้างสวนป่าก็ยังด าเนินไป
ได้ตามปกต ิ
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ภาพผนวกที่ 1 กิจกรรมการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง 
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ภาพผนวกที่ 1 กิจกรรมการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดล าปาง (ต่อ) 
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