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ค ำน ำ 

 

การจัดท าโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่า    
แม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยเนื้อหาท้ังหมด 5 บท ซึ่งสามารถแยกออกได้ 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบในแผนงานวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขต
การศึกษาเป็นต้น และข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ ประวัติสวนป่า เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการศึกษา ซึ่งแบ่งออก 2 ด้านคือ การส ารวจพรรณพืชและ
โครงสร้างป่า กับการส ารวจสัตว์ป่า 

ส่วนท่ี 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการศึกษาท่ีได้จากการส ารวจและประเมินผล ประกอบด้วย ความ
หลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชและโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า และ
สถานภาพของพรรณพืชและสัตว์ป่า  

ส่วนท่ี 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสรุป ประกอบด้วย ความหลากหลายและสถานภาพของพรรณพืช กับ
ความหลากหลายและสถานภาพของสัตว์ป่า 

ส าหรับการจัดท าโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ภายในสวน
ป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ เน้นการศึกษาและส ารวจบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่า 
เพื่อท่ีจะเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง -แม่สาย จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ เป็น
อีกโครงการท่ีสามารถน าไปประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของ 
FSC ได้ หรือผ่านเกณฑ์การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้จาก FSC  

อย่างไรก็ตาม การจัดท าโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์
ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ทางคณะผู้จัดท า
ขอน้อมรับค าติชมท่ีเกิดขึ้น 

 

คณะผู้จัดท า 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และ
บูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการเองหรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ 
โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ ประกอบด้วย การพัฒนาท่ีดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคการป่าไม้ (Forestry Sector) เป็นรากฐานการผลิตและบริการส่งเสริมการ
ปลูกไม้เศรษฐกิจภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของประเทศอย่าง
พอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจบริการท่ีมีป่า
ไม้เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบ
และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับ
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าและยั่งยืน และพันธกิจด้านบริการสังคม ประกอบด้วย การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวน
ป่าเป็นรากฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่าตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความตระหนักกับปริมาณป่าไม้ท่ีลดลง รวมท้ังมีการใช้ไม้และส่วนประกอบอื่นๆ 
จากต้นไม้ ผลิตภัณฑ์และวัสดุท่ีมาจากป่า ได้มาจากการด าเนินการท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายและสิทธิต่างๆ อีก
ท้ังยังไม่มีการจัดการท่ีถูกต้องเพื่อให้มีปริมาณไม้ท่ีพอใช้ และสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์ไปพร้อมกัน (บุศรา
วัลย์, 2551) กลุ่มองค์กรเอกชนจากท่ัวโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และส่ิงแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าไม้ 
กลุ่มชนพื้นเมือง และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ จึงจัดต้ังองค์กร FSC หรือ Forest 
Stewardship Council ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อก าหนดมาตรฐานระบบการให้การรับรองด้านการจัดการป่า
ไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของไม้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีได้จากป่า โดยให้ให้ความส าคัญท้ังด้าน
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมท้ังนี้จะมีการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นสัญลักษณ์หรือใบรับรอง ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือป่าไม้ท่ีมีใบรับรองหรือมีโลโก้ FSC นั้น สามารถรับประกันได้ว่าเป็นไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ไม้จาก
ป่าธรรมชาติ หรือแปลงปลูกป่าท่ีมีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มิ
ได้มาจากการท าลายป่าธรรมชาติ ในส่วนของการรับรองป่าไม้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก คือการรับรอง
การจัดการป่าไม้ (Forest Management Certificate) การด าเนินการดังกล่าวเหมาะส าหรับผู้ประกอบการท่ี
ด าเนินการในเรื่องป่าไม้ สวนป่า ทรัพยากรป่าไม้ ป่าธรรมชาติ และกลุ่มท่ีสองคือ Chain of Custody 
Certificate หรือ COC เป็นการควบคุมการเคล่ือนย้ายไม้จากสวนป่าไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายท่ีไม้ไปอยู่
จนถึงมือผู้ซื้อในตลาดไม้โลก ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเหมาะส าหรับผู้ประกอบการ 
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ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงพิมพ์ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้ 
เป็นต้น 

 ปัจจุบันพื้นท่ีป่าท่ีได้รับการรับรองจาก FSC เพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องมาจากการท่ีท่ัวโลกต่างให้ความ
สนใจในการจัดการป่าไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี FSC ก าหนด รวมท้ังประเทศไทยด้วยเช่นกัน การท่ีได้รับ
การรับรองจาก FSC เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการส่งออกผลผลิตไม้และสินค้าท่ีท าจากไม้ไปยัง
ประเทศต่างๆ ท่ีมีข้อจ ากัดและกรอบท่ีส าคัญเกี่ยวกับการรับรองพื้นท่ีปลูกป่า (Forest Certification) ยิ่งไป
กว่านั้นยังเป็นเครื่องมือและหลักประกันด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน สร้างรายได้ให้ชุมชนชาวชนบท รักษา
สภาพแวดล้อมให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การจัดการป่าไม้ตามแนวทาง FSC ยังช่วยส่งเสริมใน
ด้านการเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายในช้ันอายุของต้นไม้ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พื้นท่ี
ป่าไม้ และช่วยลดผลกระทบต่อบริเวณป่าธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ในระดับหนึ่ง 

 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีต้ัง
ไว้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้มีการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และการ
ด าเนินการท่ีนับว่ามีความส าคัญประการหนึ่ง ก็คือ การจัดท าระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่ อให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ Forest Stewardship Council (FSC) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และดัชนีช้ีวัดท่ีทางองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ต้องด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ FSC อยู่หลายประการ ซึ่งการกันพื้นท่ีของ
สวนป่าไว้ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นท่ีสวนป่า นับว่าเป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์ส าคัญ เพื่อคงพื้นท่ีดังกล่าวไว้
ส าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ท้ังพืชพรรณและสัตว์ป่าของภูมิภาคให้ด ารง
อยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติต่อไปได้อย่างสมดุลกับการด าเนินกิจการท าไม้ 

 ดังนั้น การส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นท่ีอนุรักษ์ไว้ของสวนป่า
แม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ จึงมีความส าคัญ และมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้เป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของ FSC ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ทางออป.
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี
สวนป่าภายใต้การดูแลขององค์การ 

2. วัตถุประสงค์  

 เพื่อรวบรวม และส ารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณและสัตว์ป่าในพื้นท่ีเพื่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

3. เป้ำหมำย 

 เพื่อรวบรวมและส ารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณและสัตว์ป่าบริเวณพื้นท่ีเพื่อ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ และจัดท ารายงานการ
ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณและสัตว์ป่าภายในพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่
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สาย จังหวัดแพร่โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี ออป. และชุมชนท้องถิ่น อันเป็นการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของ ออป. ในการวางแผนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาการใช้
ประโยชน์โดยชุมชนบนฐานความหลากหลายของทรัพยากรในท้องถิ่น ยังเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติเพื่อให้
เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนเพื่อเป็นการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดสวนป่าอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ของ FSC 

4. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ ภายใต้การดูแลขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 

5. ขอบเขตกำรศึกษำ 

 5.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อจ าแนกทาง
อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยา รวมถึงวิเคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวิต โดยเน้นชนิดพันธุ์หายาก ใกล้สูญพันธุ์ 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (หากมีการรายงานหรือส ารวจพบ) รวมถึงส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีไม่ปรากฏการรายงานความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณและสัตว์ป่า 

 5.2 ระบุพื้นท่ีท่ีส าคัญของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
(หากมีรายงานหรือส ารวจพบ) และชนิดพันธุ์ที่มีรายงานการพบใหม่ 



 

บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนพื้นที่ศึกษำ 

 

ก. ประวัติสวนป่า 

เป็นสวนป่าโครงการ 2 มีพื้นท่ีแปลงปี 2525-2527 รวม 3 แปลงปลูก รวมพื้นท่ี 2,308 ไร่ สวนป่า
โครงการ 3 มีพื้นท่ีแปลงปี 2523-2524 รวม 2 แปลงปลูก รวมพื้นท่ี 1,857 ไร่ รวมพื้นท่ีสวนป่าแม่ค าปอง-แม่
สาย รวมท้ังหมด 5 แปลงปลูก พื้นท่ีรวม 4,165 ไร่ ชนิดไม้ท่ีปลูกเป็นไม้สัก 

ข. ท่ีต้ังของสวนป่า 

ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เต๊ิก ป่าแม่ถาง และป่าแม่ก าปอง ท้องท่ีต าบลบ้านเวียง และต าบล
ไผ่โทน จังหวัดแพร่  

ค. ท่ีต้ังส านักงาน 

ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อยู่ในพิกัด latitude (เส้นรุ้ง) 18 องศา 17 
ลิปดา longitude (เส้นแวง) 100 องศา 25 ลิปดา สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 373 เมตร ระยะทางจาก
สวนป่าถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ประมาณ 59 กิโลเมตร และถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบนประมาณ 160  กิ โล เมตร  โทร ศัพ ท์  080 -0334172  และ  e-mail address: 
maekampong.p@northfio.com 

ง. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีปลูกสร้างสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย  สภาพพื้นท่ีภูเขาสลับซับซ้อน  
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300-450 เมตร  โดยพื้นท่ีทิศเหนือจรดล าน้ าแม่ค าปอง  และหมู่บ้าน
ห้วยเอียด  และทิศใต้พื้นท่ีจรดหมู่บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา  ทิศตะวันออกและทิศตะวั นตกจดพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ก าปอง (ภาพที่ 1) 

           จ.ลักษณะภูมิอากาศ   
ปริมาณน้ าฝนท้ังปี เฉล่ีย 1 ,239 มิลลิเมตรต่อปี    อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย     32.5   องศาเซลเซียส  

อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 19  องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  และช่วงแล้งต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม 
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  ฉ. ลักษณะทางปฐพีวิทยา     
ดินมีต้นก าเนิดมาจากหินปูน หินทราย และดินทราย จัดอยู่ในพวก Red-yellow Podzlic Soils มี

ความร่วนซุยปานกลาง การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง   
 

            ช. สัตว์ป่า   
ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เช่น หมูป่า กระต่าย กระรอก กระแต กลุ่มนก 

เช่น ไก่ป่า นกกระเต็น นกยางบางชนิด นกปรอด นกกระปูด นกเขา นกแซงแซว เป็นต้น กลุ่มสัตว์เล่ือยคลาน 
เช่น งูต่างๆ กิ้งก่า ตะกวด จ้ิงเหลน กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เช่น กบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง เต่า เป็นต้น 
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ภาพที่ 1 (ต่อ) 



 
 

 
 

บทที่ 3 

วิธีกำรศึกษำ 

3.1 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 3.1.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อจ าแนกทาง
อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยา รวมถึงวิเคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวิต โดนเน้นชนิดพันธุ์หายาก ใกล้สูญพันธุ์ 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น (หากมีการรายงานหรือส ารวจพบ) รวมถึงส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีไม่ปรากฏการรายงานความหลากหลายทางชีวภาพพืชพรรณและสัตว์ป่า 

 3.1.2 ระบุพื้นท่ีท่ีส าคัญของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 
(หากมีรายงานหรือส ารวจพบ) และชนิดพันธุ์ที่มีรายงานการพบใหม่ 

3.2 กำรศึกษำภำคสนำม  

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัด
แพร่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

3.2.1 การส ารวจพรรณพืชและโครงสร้างป่า 

       1) คัดเลือกพื้นท่ีตัวอย่างในบริเวณพื้นท่ีท่ีกันไว้ส าหรับเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่าสแม่ค าปอง-
แม่สาย จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นตัวแทนการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชบริเวณพื้นท่ีเพื่อการ
อนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ เพื่อต้องการทราบภายในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์นั้นมีการสืบต่อ
พันธุ์ตามธรรมชาติ (natural regeneration) ของชนิดพันธุ์พืชด้ังเดิม (native species) มากน้อยเพียงใด ใน
ท่ีนี้จะใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive random sampling) บริเวณท่ีถือว่าเป็นหมู่ไม้ท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของ
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ด้วยวิธีการวางแปลงตัวอย่างช่ัวคราว (Temporary plot) ขนาด 20 x 50 เมตร จ านวนอย่าง
น้อย 3 แปลงต่อหนึ่งพื้นท่ี โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร เพื่อศึกษาไม้ใหญ่ (tree) ขนาด 4 x 4 
เมตร เพื่อศึกษาไม้รุ่นหรือไม้หนุ่ม (sapling) และขนาด 1 x 1 เมตร เพื่อศึกษากล้าไม้ (seedling) จ านวน
อย่างละ 10 แปลง เพื่อใช้ในการส ารวจ ดังภาพที่ 2 โดยท่ี 

        (1) ไม้ใหญ่ (tree) คือไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตร (Diameter at 
breast, DBH) มากกว่า 4.5 เซนติเมตร   

        (2) ไม้รุ่น (sapling) คือไม้ท่ีมีขนาด DBH น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร แต่สูงเกิน 1.30 เมตร     

        (3) กล้าไม้ (seedling) คือไม้ท่ีมีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร ตามล าดับ 
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ส าหรับพันธุ์ไม้ท่ีไม่สามารถท าการจ าแนกชนิดได้ในภาคสนามจะใช้วิธีเก็บตัวอย่าง (Specimens) 
จ านวนชนิดละ 5 ตัวอย่าง เพื่อน ามาจ าแนกและเปรียบเทียบกับชนิดพันธุ์ไม้ ในหอพรรณไม้ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 ภำพที่ 2 ลักษณะของแปลงตัวอย่างเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชและโครงสร้างป่า 

 

        2) เก็บข้อมูลโครงสร้างสังคมพืชด้านต้ัง (profile diagram) และการปกคลุมของเรือนยอด 
(crown cover diagram) โดยวางแปลงตัวอย่างขนาด 10 x 50 เมตร ท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีภายในสังคมพืช 

        3) ท าการประเมินค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์พืช (Importance Value Index, IVI) ของพืช
แต่ละชนิดในสังคม เพื่อการวิเคราะห์หาชนิดพรรณไม้เด่นท่ีสามารถน ามาใช้เป็นตัวดัชนีช้ีวัด ( Indicator) ของ
แต่ละชนิดป่าได้  

        4) การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าต่างๆ ดังนี้ (อุทิศ, 2542) 

                     ความหนาแน่น (Density, D) คือจ านวนต้นไม้ท้ังหมดของชนิดพันธุ์ท่ีก าหนดท่ีปรากฏใน
แปลงตัวอย่างต่อหน่วยพื้นท่ีท่ีท าการส ารวจ 
 

D   =   จ านวนต้นท้ังหมดของชนิดพันธุ์ไม้ท่ีก าหนดปรากฏในแปลงตัวอย่าง 
หน่วยพื้นท่ีท้ังหมดของแปลงตัวอย่างท่ีส ารวจ 

  

                  ความถ่ี (Frequency, F) หมายถึง อัตราร้อยละของจ านวนแปลงตัวอย่างท่ีปรากฏพันธุ์ไม้ชนิด
นั้นต่อจ านวนแปลงท่ีท าการส ารวจ 
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F   =   จ านวนแปลงตัวอย่างท่ีชนิดไม้นั้นปรากฏ x 100 

จ านวนแปลงตัวอย่างท้ังหมดท่ีส ารวจ 
 
                  ความเด่น (Dominance, Do) ในท่ีนี้ใช้ความเด่นด้านพื้นท่ีหน้าตัด (Basal Area, BA) ของล า
ต้นไม้ท่ีได้จากการวัดท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดินต่อพื้นท่ีท่ีท าการส ารวจ 
 

Do   =   พื้นท่ีหน้าตัดของต้นไม้ท้ังหมด  
  พื้นท่ีท้ังหมดท่ีส ารวจ 

 
                   ค่าความถ่ีสัมพัทธ์ของชนิดไม้ ( Relative frequency ; RF) คือสัดส่วนของความถี่ของชนิดไม้
ท่ีต้องการต่อความถ่ีท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

 
RFA   =       ความถ่ีของชนิดไม้  A   x 100 

          ความถ่ีรวมของไม้ทุกชนิด 
 
                   ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ ( Relative density ; RF)  คือสัดส่วนของความ
หนาแน่นของชนิดไม้ท่ีต้องการต่อค่าความหนาแน่นท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

 
RDA    =    ความหนาแน่นของชนิดไม้ A     x 100 

     ความหนาแน่นรวมของไม้ทุกชนิด 
 

                   ค่าความเด่นของชนิดไม้ (Relative dominance ; RDo ) คือ ค่าสัดส่วนความเด่นของชนิดไม้
ท่ีต้องการต่อค่าความเด่นท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 
 
 

RDoA    =        ความเด่นของไม้ชนิด A      x 100 
ความเด่นรวมของไม้ทุกชนิด 
 

                  ค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม้ (Importance Value Index ; IVI) คือ ผลรวมของค่าความ
สัมพัทธ์ต่างๆ ของชนิดพันธุ์ไม้นั้นในสังคม ซึ่งหาได้จากสูตร 

 
IVIA   =   RFA + RDA + RDoA 
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3.2.2 การส ารวจสัตว์ป่า 
 

จ าแนกสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลังออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (mammals) นก 
(birds) สัตว์เล้ือยคลาน (reptiles) และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibians) จากนั้นท าการวางแผนการ
สุ่มตัวอย่าง โดยเลือกวาง Base line และวางแปลงแบบเป็นระบบ (systematic line plot system) โดยมี
รายละเอียดการศึกษาแตกต่างกันตามกลุ่มของสัตว์ป่า ดังต่อไปนี้ 

          1) การส ารวจและรวบรวมข้อมูลสัตว์ป่าและการศึกษาสภาพนิเวศวิทยาของพื้นท่ีโครงการมี
แนวทางการศึกษา  คือ 

               การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นท่ีโครงการและ
ใกล้เคียงจากการรายงานและเอกสารที่ได้ด าเนินงานท่ีผ่านมา 

               การส ารวจภาคสนาม จากนั้นท าการวางแผนการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกวาง Base Line 
และวางแบบ Systematic Line Plot System โดยมีรายละเอียดศึกษาแตกต่างกันตามกลุ่มของสัตว์ป่า 
ดังต่อไปนี้ 

ก. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ใช้การส ารวจแบบ Tracks & Signs โดยใช้แปลงวงกลมรัศมี 2 เมตร แต่ละ
แปลงห่างกัน 20 เมตร เพื่อศึกษา จ าแนกและนับร่องรอยของสัตว์ที่ปรากฏในแปลง 

ข. นก ใช้การส ารวจแบบ Point Count โดยการวางแปลงตัวอย่างรูปวงกลม รัศมี 30 เมตร ห่างกัน
จุดละ 100 เมตร โดยแต่ละแปลงใช้เวลาประมาณ 10 นาที จ าแนกชนิดและนับจ านวนตัวของนกท่ีพบท้ังหมด 

ค. สัตว์เล้ือยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

- General Survey เป็นการส ารวจโดยใช้วิธีการเดินส ารวจตามพื้นท่ีต่างๆ คาดว่าน่าจะมีสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกและสัตว์เล้ือยคลานอาศัยอยู่ อาทิ ใต้ขอนไม้ แอ่งน้ าขังต่างๆ ห้องน้ า ใต้ก้อนหิน แม่น้ า ล าคลอง
ต่างๆ 

- Stream station เป็นการส ารวจในล าห้วยในเวลากลางคืน โดยการท าสถานีส ารวจ จดบันทึกข้อมูล
ทางนิเวศวิทยา เช่น ความกว้างของล าธาร ความลึกของล าธาร ความเร็วของกระแสน้ า ลักษณะล าธาร การปก
คลุมของเรือนยอด พืชพรรณ ความชันของฝ่ัง จากนั้นท าการส ารวจในเวลากลางคืนเพื่อส ารวจสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกบางกลุ่ม 

- Quadrant Survey เป็นการส ารวจโดยใช้แปลงส ารวจขนาดความกว้าง 5 x 5 เมตร เพื่อส ารวจสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ห่างจากล าธาร หรืออาศัยอยู่บนบก และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก มีวิธีการ
โดยท าขอบเขตแปลงขนาด 5 x 5 เมตรให้ชัดเจน จัดคนส ารวจให้อยู่แต่ละด้านของแปลงส่ีเหล่ียมอย่างน้อย
ข้างละ 1 คน ท าการคุ้ยเศษใบไม้ กิ่งไม้ในบริเวณแปลงให้เห็นขอบเขตแปลงส ารวจท่ีโล่งเตียน จากนั้นทุกคน
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หันหน้าเข้าหาใจกลางแปลงส ารวจและท าการคุ้ยหาสัตว์ท่ีซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งขอนไม้ผุ ก้อนหิน หรืออยู่บน
ต้นไม้ การส ารวจในเวลากลางวัน 

- การสังเกตโดยตรง (Direct observation) ส าหรับสัตว์ป่าบางกลุ่มท่ีมีถิ่นท่ีอยู่อาศัยเฉพาะตัว 
(Specific) ต้องอาศัยการเข้าไปในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ เพื่อเก็บข้อมูลจากการเห็นตัวสัตว์ป่าในพื้นท่ีถิ่นอาศัย
โดยตรงเช่น ค้างคาวท่ีอาศัยตามถ้ า เลียงผาและกวางผาท่ีอาศัยอยู่ตามหน้าผาสูงชัน รวมท้ังสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกท่ีอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ า และบางครั้งต้องศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากหลักฐานอื่นๆ ปร ะกอบ เช่น 
เสียงร้อง รอยตีน มูล ร่องรอย การลับเขา และรัง เป็นต้น รวมท้ังส่องไปหาเวลากลางคืน (Spotlight Count) 
เพื่อบันทึกชนิดของสัตว์ป่าและจ านวนโดยประมาณ 

- การดักจับ (Trapping) โดยอาศัยกรงดัก ( Life Trap) และตาข่าย (Mist Net) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูล
สัตว์ป่าชนิดท่ีพบเห็นตัวได้ยาก มักหลบซ่อนตามพุ่มหญ้า พืช หรือ พุ่มไม้ต่างๆ ในโพรงไม้ ในถ้ า หรือในรูดิน 
หรือสัตว์ป่าท่ีออกหากินในตอนกลางคืนโดยการดักจับเป็นเมื่อบันทึกชนิดและข้อมูลต่างๆ แล้วก็ปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติดังเดิม 

 นอกจากนี้ การส ารวจโดยตรงจะใช้วิธีการส ารวจเส้นทางการส ารวจ (Roadside Count) โดยใช้แนว
ถนน หรือทางเดิน หรือเส้นทางท่ีก าหนดขึ้น ด้วยการเดินด้วยเท้าโดยจะท าการส ารวจให้ท่ัวพื้นท่ีให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีสามารถท าได้ อุปกรณ์ในการส ารวจภาคสนามใช้ กล้องสองตา (Binocular) ขนาด 8 x 30 มม. และ
กล้องโทรทัศน์ (Telescope) ขนาด 25 x 40 มม. การส ารวจสัตว์ป่าในการศึกษาครั้งนี้ทุกครั้งจะต้องมีการ
บันทึกลักษณะทางนิเวศท่ีสัตว์ป่าแต่ละตัวปรากฏอยู่ด้วยเช่น สถานท่ีพบ สภาพป่า และลักษณะการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น 

- การส ารวจโดยอ้อมโดยการสอบถาม (Indirect Inquiring Method) : ได้คัดเลือกเฉพาะราษฎรท่ีมี
บ้านเรือนหรือท่ีมีท่ีท ากินอยู่ใกล้พื้นท่ีสวนป่าหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีสวนป่าท่ีมีความรู้เป็นอย่าง
ดีท้ังชนิดสัตว์ป่าและช่วงเวลาท่ีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนป่า รวมท้ังการสอบถามเจ้าหน้าท่ี โดย
จะกระท าหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลชนิดสัตว์ป่าท่ีถูกต้องและหลากชนิดใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเสริมความหลากชนิดของสัตว์ป่าท่ีไม่พบจากการส ารวจโดยตรง เนื่องจากสัตว์ป่าบางชนิดมี
ความชุกชุมน้อย ซุกซ่อนตัว ท่องเท่ียวหากินในเวลากลางคืนหรือเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงการเป็นบาง
ฤดูกาล ท าให้การส ารวจโดยตรงซึ่งมีช่วงเวลาจ ากัดไม่พบเห็นตัว นอกจากนี้การสอบถามยังครอบคลุมถึงการ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าและชนิดสัตว์ป่าท่ีน ามาบริโภค หรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของราษฎรเพื่อประเมิน
สภาพปัญหาของสัตว์ป่าในช่วงเวลาท่ีไม่มีการพัฒนาโครงการ 

          2) การวิเคราะห์ข้อมูล   สามารถน ามาประเมินผลต่างๆ ได้ดังนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
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  ความหลากหลาย (Species Diversity) เป็นการแสดงชนิดของสัตว์ป่าท่ีปรากฏท้ังจากการส ารวจ
โดยตรง และโดยทางอ้อม โดยเสนอในแต่ละกลุ่มของสัตว์ป่า โดยแต่ละกลุ่มจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธานคือ 
อันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genus) และ ชนิด (Species) 

  ความชุกชุม (Abundance) เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลท่ีปรากฏโดยจัดความชุกชุมออกเป็น 4 ระดับ 
คือ 

  ชุกชุมมาก (Very Common, VC = 4) ได้แก่ ชนิดท่ีพบตัว หรือร่องรอยมาก หรือโดยเฉล่ียไม่น้อย
กว่า 25 ตัว ในระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือพบทุกๆ เส้นทางท่ีมีการส ารวจ หรือพบทุกครั้งท่ีท าการส ารวจ (3 
ครั้ง) 

  ชุกชุมปานกลาง ( Common, VC = 3) ได้แก่ ชนิดท่ีพบตัว หรือร่องรอยปานกลาง หรือโดยเฉล่ียอยู่
ระหว่าง 10 – 25 ตัว ในระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือพบเกือบทุกเส้นทางท่ีมีการส ารวจ หรือพบ 2 ครั้งจาก
การส ารวจ 3 ครั้ง 

  ชุกชุมน้อย (Rare, R = 2) ได้แก่ ชนิดท่ีพบตัวหรือร่องรอย หรือจ านวนโดยเฉล่ียน้อยกว่า  10 ตัว ใน
ระยะทาง 1 กิโลเมตร หรือพบเพียงบางเส้นทางท่ีมีการส ารวจ หรือพบเพียง 1 ครั้งจากการส ารวจ 3 ครั้ง 

  ชุกชุมน้อยมาก (Very Rare, VR = 1) ได้แก่ ชนิดท่ีไม่พบตัวหรือร่องรอยใดๆ ขณะท่ีท าการส ารวจ 
แต่ได้รับรายงานจากการสอบถามหรือข้อมูลโดยทางอ้อม 

  สถานภาพ (Status) 

  สถานภาพของสัตว์ป่า พิจารณาสถานภาพของสัตว์ป่าพื้นท่ีศึกษา ได้จากการตรวจเอกสารจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้ท าการศึกษาและได้ท าการจัดสถานภาพไว้แล้ว ในท่ีนี้ได้น ามาพิจารณาประกอบ
อยู่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. 2535 ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ .ศ. 2548 สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ 
ดังนี้ 

  (1) การจัดสถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. 2535 ส าหรับการจัด
สถานภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าตามรายช่ือท่ีประกาศออกมาภายใต้กฎหมายฉบับนี้
แล้วจะมีผลในแง่ของกฎหมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 สถานภาพ คือ สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง 

  (2) สถานภาพตามการจัดของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ .ศ. 2548 
ในการจัดสถานภาพครั้งนี้เป็นการมองในภาพรวมของสัตว์ป่าของประเทศไทยท้ังหมดแล้วจึงมาจัดสถานภาพ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สัตว์ป่าท่ีสูญพันธุ์ (Extinct-Ex) สัตว์ป่าท่ีสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct In 
The Wild-EW) สัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered-CR) สัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
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(Endangered-EN) สัตว์ป่าท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) สัตว์ป่าท่ีมีสภาวะใกล้ถูกคุกคาม 
(Near Threatened-NT) สัตว์ป่าชนิดพันธุ์ที่เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern-LC) และสัตว์ป่าท่ีมีข้อมูล
ไม่เพียงพอ (Data Deficient-DD) 

  (3) สถานภาพตามการจัดของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(The world Conservation Union- IUCN) เป็นการจัดสถานภาพแบบเดียวกันกับส านักนโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 แต่ในการพิจารณา จากภาพรวมของประชากรสัตว์ป่าท้ังโลก 

  (4) สถานภาพตามการจัดการของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ี
ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora- CITES) เน้นสาระส าคัญของอนุสัญญาเพื่อควบคุมการส่งออกน าเข้า หรือการน าส่งต่อไป
เพื่อการค้าซึ่งชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1, 2 และ 3 ของอนุสัญญา 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

 

4.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณพืชและโครงสร้ำงป่ำ 

จากการรวบรวมข้อมูลและการส ารวจภาคสนามด้านความหลากหลายของพรรณไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อ
การอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ ได้ผลดังนี้ 

การส ารวจพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแห่งนี้พบว่า เป็นสังคมพืชป่าผสมผลัดใบ (Mixed 
Deciduous Forest) และสังคมพืชป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ท้ัง 2 สังคมพืชยังคงอยู่ในสภาพท่ี
ค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ข้ึนค่อนข้างหนาแน่น ส่วนมากเป็นไม้ขนาดกลางและไม้ขนาดเล็ก รวมถึงกล้าไม้ขึ้น
เป็นจ านวนมาก  

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแห่งนี้ โดย
การวางแปลงตัวอย่างขนาด 20x50 เมตร จ านวน 3 แปลงสุ่ม ประกอบด้วย สังคมพืชป่าผสมผลัดใบและสังคม
พืชป่าเต็งรัง นอกจากนี้ยังเดินส ารวจนอกแปลงตัวอย่างของแต่ละสังคมพืช และบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์
อื่นๆของสวนป่าอีกด้วย เพื่อให้ได้ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ให้มากท่ีสุด 

ตำรำงที ่1 ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลและพิกัดของแปลงตัวอย่างบริเวณสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย  
    จังหวัดแพร่ 

แปลงท่ี/สังคมพืช 
ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล (ม.) 

พิกัด 
ละติจูด ลองติจูด 

1. สังคมพืชป่าเต็งรัง 525 47Q0658045 2042444 
2. สังคมพืชป่าผสมผลัดใบ 487 47Q6049854 2020194 
3. สังคมพืชป่ารอยต่อ 409 47Q0648519 2016954 
 

จากการส ารวจพบ 78 ชนิด 70 สกุล 35 วงศ์ พันธุ์ไม้ท่ีส าคัญท่ีพบท่ีเป็นไม้ใหญ่ เช่น รัง (Shorea 
siamensis Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ก่อหนาม (Castanopsis sp.)  ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) แดง (Xylia sylocarpa var. kerrii) มะกอกเกล้ือน (Canarium kerrii Craib) สอง
สลึง (Lophopetalum duperreanum Pierre) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) กางขี้มอด 
(Albizia odoratissima Benth.) และมะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman) เป็นต้น 
ไม้พุ่มต้น ได้แก่ แข้งกวาง (Wendlandia tinctoria A. DC.) กะเจียน (Polyalthia cerasoides Benth. ex 
Bedd.) ตะขบป่า (Flacourtia indica Merr.) ยอป่า (Morinda coreia Ham.) และเหมือดโลด (Aporus 
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villosa Baill.) เป็นต้น ไม้พุ่ม เช่น สมัดใหญ่ (Micromelum minutum (G. Forst.) Wight & Arn. 
Ver. Minutum) เข็มขาว (Tarenna collinsae Craib) และเค็ด (Randia dasycarpa Bakh.f.) เป็นต้น ไม้
เล้ือย/ไม้เถาว์ ได้แก่ ตดหมา (Paederia linearis Hook. f.) ถั่ว (Desmodium sp.) เถาว์ประสงค์ 
(Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.) มัน (Dioscorea sp.) และอบเชยเถาว์ (Atherolepis pierrei 
Cost. Var. glabra Kerr.) เป็นต้น ไม้ล้มลุก เช่น อังกาบ (Barleria cristata Linn.) สาบเสือ 
(Chromolaena odorata (L.) R.M.King) และย่านลิเภา (Lygodium microphyllum (cav.) R. Br.) เป็น
ต้น ส าหรับไผ่ ได้แก่ ไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) ไผ่ซางนวล (Dendrocalamus 
membranaceus) ไผ่บง (Bambusa natans Wall.) และไผ่ไร่ (Gigantochloa albociliata (Munro) 
Munro)  

การส ารวจข้อมูลสังคมพืชเชิงปริมาณจากการวางแปลงตัวอย่างขนาด 20x50 เมตร จ านวน 3 แปลง
สุ่ม ได้ผลดังนี้ 

แปลงท่ี 1 สังคมพืชป่าเต็งรัง พบเป็นไม้ใหญ่ 26 ชนิด มีความหนาแน่น 1,350 ต้นต่อเฮคแตร์ มี
พื้นท่ีหน้าตัด 48.36 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความส าคัญ (Importance 
Value Index, I.V.I) ของพันธุ์ไม้ 5 ล าดับแรก ได้แก่ รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea 
obtusa Wall.) ก่อแดง (Quercus kingiana Craib) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) และ
มะกอกเกล้ือน (Canarium kerrii Craib) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 108.19, 28.39, 20.97, 20.87 
และ 19.39 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม้หนุ่ม (Sapling) พบ 6 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) เค็ด (Randia dasycarpa Bakh.f.) คูณ (Cassia fistula Linn.) ปอแก่นเทา (Grewia 
elatostemoides Coll. et Hemsl.) ค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) และกางขี้มอด 
(Albizia odoratissima Benth.) เป็นต้น ในส่วนกล้าไม้ (Seedling) พบ 14 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ 
กาสามปีก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) แคหางค่าง (Markhamia var.kerrii Sprague) แค
ทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) รัง (Shorea siamensis Miq.) ต้ิวขน (Cratoxylum 
formosum) มะม่วงหัวแมงวัน (Buchanania latifolia Roxb.) เก็ดด า (Dalbergia cultrata Graham ex 
Benth) รกฟ้า (Terminalia alata Heyne ex Roth) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) 
ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) ปีบ (Milligtonia horentis Linn.f.) ยมหิน (Chukrasia 
velutina Wight & ) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr. ) และเข็มขาว (Tarenna collinsae Craib) เป็น
ต้น  

แปลงท่ี 2 สังคมพืชป่าผสมผลัดใบ พบเป็นไม้ใหญ่ 16 ชนิด มีความหนาแน่น 350 ต้นต่อเฮคแตร์ มี
พื้นท่ีหน้าตัด 21.60 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความส าคัญ (Importance 
Value Index, I.V.I) ของพันธุ์ไม้ 5 ล าดับแรก ได้แก่ แดง (Xylia sylocarpa var. kerrii) มะกอกเกล้ือน 
(Canarium kerrii Craib)  ประ ดู่ป่ า  (Pterocarpus macrocarpus Kurz)  กระบก  ( Irvingia 
malayana Oliv. ex A. Benn.) และกากี (Mayodendron igneum (Kurz) Kurz) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ
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เท่ากับ 55.78, 41.66, 41.44, 25.96 และ20.27 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม้หนุ่ม พบ 4 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น 
แดง (Xylia sylocarpa var. kerrii) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) ปอแก่นเทา (Grewia 
elatostemoides Coll. et Hemsl.) และผ่าเส้ียน (Vitex canescens Kurz) เป็นต้น ขณะท่ีกล้าไม้ พบ 10 
ชนิด พันธุ์ ไม้ ท่ีพบได้แก่  เปล้าใหญ่  (Croton oblongifolius Roxb.) ประ ดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) เส้ียว (Bauhinia variegata Linn.) โมกป่า (Wrigthia pubescens R.Br.) ฝีหมอบ 
(Beilschmiedia roxburghiana (Miq.) Kosterm.) แดง (Xylia sylocarpa Var. kerrii) เพกา (Oroxylum 
indicum Vent.) ปอแก่นเทา (Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.) ตะคร้ า (Garuga 
pinnata Roxb.) และตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) เป็นต้น 

แปลงท่ี 3 สังคมพืชป่ารอยต่อ พบเป็นไม้ใหญ่ 20 ชนิด มีความหนาแน่น 1,160 ต้นต่อเฮคแตร์ มี
พื้นท่ีหน้าตัด 36.42 ตารางเมตรต่อเฮคแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความส าคัญ (Importance 
Value Index, I.V.I) ของพันธุ์ไม้ 5 ล าดับแรก ได้แก่ ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz) รัง 
(Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) แดง (Xylia sylocarpa var. kerrii) และกุ๊ก 
(Lannea coromandelica Merr.) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญเท่ากับ 102.65, 91.50, 22.37, 10.67 และ 
9.14 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ไม้หนุ่ม พบ 1 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น แสมสาร (Cassia garrettiana Craib) 
ขณะท่ีกล้าไม้ พบ 7 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ สมัดใหญ่ (Micromelum minutum (G. Forst.) Wight & Arn. 
Ver. Minutum) เปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius Roxb.) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.) รัง 
(Shorea siamensis Miq.) ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz.) โมกหลวง (Canarium kerrii Craib) 
และตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) เป็นต้น    

ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชด้านต้ังของสวนป่าแห่งนี้ มีเรือนยอดเปิด การปกคลุมของเรือนยอด
ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีป่า โครงสร้างของเรือนยอดจากการส ารวจครั้งนี้ พบว่า 

ก. สังคมพืชป่าเต็งรัง โครงสร้างของเรือนยอดสามารถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 

เรือนยอดช้ันบนสุด มีความสูงประมาณ 20-25 เมตร พันธุ์ไม้ในช้ันเรือนยอดนี้ ได้แก่ รัง (Shorea 
siamensis Miq.) มะกอกเกล้ือน (Canarium kerrii Craib) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ประดู่ป่า 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) และกระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) เป็นต้น 

เรือนยอดช้ันรอง มีความสูงประมาณ 10-18 เมตร พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ รัง (Shorea siamensis Miq.) 
มะกอกเกล้ือน (Canarium kerrii Craib) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) งิ้วป่า (Bombax anceps Pierre) 
ก่อแดง (Quercus sp.) ตีนนก (Vitex pinnata Linn.) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) ชิงชัน 
(Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) กระท่อมหมู (Mitragyna brunonis Craib) เป็นต้น  
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เรือนยอดช้ันล่าง มีความสูงประมาณ 3-8 เมตร เป็นไม้ขนาดเล็ก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีส าคัญเช่น 
ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) Merr.) เหมือดโลด (Aporusa villosa Baill.) เค็ด (Randia 
dasycarpa Bakh.f.) เข็มขาว (Tarenna collinsae Craib) เก็ดด า (Dalbergia cultrata Graham ex 
Benth) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) ผ่าเส้ียน (Vitex canescens Kurz) กระท่อมหมู 
(Mitragyna brunonis Craib) และเต็ง (Shorea obtusa Wall.) เป็นต้น 

ข. สังคมพืชป่าผสมผลัดใบ โครงสร้างของเรือนยอดสามารถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 

เรือนยอดช้ันบนสุด มีความสูงประมาณ 25 -30 เมตร พันธุ์ไม้ในช้ันเรือนยอดนี้ ได้แก่ มะแฟน 
(Protium serratum Engler) มะกอกเกล้ือน (Canarium kerrii Craib) ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) และกระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) เป็นต้น   

เรือนยอดช้ันรอง มีความสูงประมาณ 15 -23 เมตร พันธุ์ ไม้ท่ีพบได้แก่ มะกอกป่า (Spondias 
bipinnata Airy Shaw & Forman) มะกอกเกล้ือน (Canarium kerrii Craib) ยมหิน (Chukrasia 
velutina Wight & ) แดง (Xylia sylocarpa var. kerrii) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) 
ปอแก่นเทา (Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.) และตะเคียนหนู (Oroxylum indicum Vent.) 
เป็นต้น  

 เรือนยอดช้ันล่าง มีความสูงประมาณ 5-10 เมตร เป็นไม้ขนาดเล็ก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีส าคัญเช่น 
โมกป่า (Wrigthia pubescens R.Br.) แดง (Xylia sylocarpa var. kerrii) ตะคร้อ (Schleichera oleosa 
Merr.) เส้ียว (Bauhinia variegata Linn.) ขี้อ้าย (Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness.) กากี 
(Mayodendron igneum (Kurz) Kurz) กะเจียน (Polyalthia cerasoides Benth. ex Bedd.) ปอแก่นเทา 
(Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.) และตะเคียนหนู (Oroxylum indicum Vent.) เป็นต้น  

ค. สังคมพืชป่ารอยต่อ โครงสร้างของเรือนยอดสามารถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 

เรือนยอดช้ันบนสุด มีความสูงประมาณ 25 -30 เมตร พันธุ์ไม้ในช้ันเรือนยอดนี้ ได้แก่ ประดู่ป่า 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) รัง  (Shorea siamensis Miq.) และกางขี้มอด (Albizia 
odoratissima Benth.) เป็นต้น 

เรือนยอดช้ันรอง มีความสูงประมาณ 10 -23 เมตร พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ ประดู่ป่า (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) กระบก ( Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) กะเจียน (Polyalthia 
cerasoides Benth. ex Bedd.) โมกหลวง (Canarium kerrii Craib) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) 
แดง (Xylia sylocarpa Var. kerrii) และค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) เป็นต้น  

เรือนยอดช้ันล่าง มีความสูงประมาณ 4-7 เมตร เป็นไม้ขนาดเล็ก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีส าคัญเช่น กุ๊ก 
(Lannea coromandelica Merr.) เปล้าใหญ่ (Croton oblongifolius Roxb.) สกุณี (Terminalia 
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calamansanai Rolfe)  เ หมื อด โลด  (Aporusa villosa Baill.)  แล ะ ฝีหมอบ  ( Beilschmiedia  
roxburghiana (Miq.) Kosterm.) เป็นต้น 
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            แปลงท่ี 1 (ก) สังคมพืชปา่เต็งรัง แปลงท่ี 2 (ข) สังคมพืชป่าผสมผลัดใบ แปลงท่ี 3  
  (ค) สังคมพืชป่ารอยต่อ   

ค. 

ข. 

ก. 
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มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) เพกา (Oroxylum indicum Vent.) 

ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) กระท่อมหมู (Mitragyna brunonis Craib) 

ค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) แดง (Xylia sylocarpa Var. kerrii) 
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 ตำรำงที่ 2 ค่าความเด่น ค่าความหนาแน่น ค่าความถ่ี และค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าเต็งรัง (แปลงท่ี 1) บริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ 

             ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ความเด่น 

(ตร.ม./เฮกแตร์) 
ความหนาแน่น 
(ต้น/เฮกแตร์) 

ความถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

1 รัง Shorea siamensis Miq.  26.37 520.00 100.00 54.52 38.52 15.15 108.19 
2 เต็ง Shorea obtusa Wall. 2.53 190.00 60.00 5.23 14.07 9.09 28.39 
3 ก่อแดง Quercus kingiana Craib. 3.97 70.00 50.00 8.21 5.19 7.58 20.97 
4 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz 3.56 80.00 50.00 7.37 5.93 7.58 20.87 
5 มะกอกเกล้ือน Canarium kerrii Craib 3.94 70.00 40.00 8.15 5.19 6.06 19.39 
6 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain 0.62 80.00 50.00 1.28 5.93 7.58 14.78 
7 เก็ดด า Dalbergia cultrata Graham ex Benth 0.61 50.00 50.00 1.26 3.70 7.58 12.54 
8 ตีนนก Vitex pinnata Linn. 0.86 40.00 30.00 1.78 2.96 4.55 9.29 
9 กระท่อมหมู Mitragyna brunonis Craib 0.71 40.00 30.00 1.48 2.96 4.55 8.98 
10 เค็ด Randia dasycarpa Bakh.f. 0.28 30.00 20.00 0.57 2.22 3.03 5.82 
11 งิ้วป่า Bombax anceps Pierre 0.41 20.00 20.00 0.84 1.48 3.03 5.35 
12 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. 0.15 20.00 20.00 0.32 1.48 3.03 4.83 
13 ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) Merr. 0.15 20.00 20.00 0.31 1.48 3.03 4.83 
14 ก่อหนาม Castanopsis sp. 1.19 10.00 10.00 2.47 0.74 1.52 4.72 
15 สองสลึง Lophopetalum duperreanum Pierre 1.19 10.00 10.00 2.47 0.74 1.52 4.72 
16 แคทราย Stereospermum neuranthum Kurz 0.51 10.00 10.00 1.06 0.74 1.52 3.32 
17 ตะแบกเลือด Terminalia corticosa Pierre ex 

Laness. 
0.50 10.00 10.00 1.03 0.74 1.52 3.29 

18 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A. DC. 0.46 10.00 10.00 0.94 0.74 1.52 3.20 
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ความเด่น 

(ตร.ม./เฮกแตร์) 
ความหนาแน่น 
(ต้น/เฮกแตร์) 

ความถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

19 เหมือดโลด Aporusa villosa Baill. 0.12 10.00 10.00 0.25 0.74 1.52 2.51 
20 กุ๊ก Lannea coromandelica Merr. 0.05 10.00 10.00 0.11 0.74 1.52 2.36 
23 รักเขา Melanorrhoea laccifera Pierre 0.04 10.00 10.00 0.08 0.74 1.52 2.33 
24 ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz. 0.03 10.00 10.00 0.06 0.74 1.52 2.32 
25 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. 0.02 10.00 10.00 0.03 0.74 1.52 2.29 
 

  
48.36 1350.00 660.00 100.00 100.00 100.00 300.00 
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        โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 ตำรำงที่ 3 ค่าความเด่น ค่าความหนาแน่น ค่าความถ่ี และค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าผสมผลัดใบ (แปลงท่ี 2) บริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์                          

             ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ความเด่น 

(ตร.ม./เฮกแตร์) 
ความหนาแน่น 
(ต้น/เฮกแตร์) 

ความถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

1 แดง Xylia sylocarpa var. kerrii  3.26 80.00 50.00 15.07 22.86 17.86 55.78 
2 มะกอกเกล้ือน Canarium kerrii Craib 2.06 50.00 50.00 9.52 14.29 17.86 41.66 
3 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz 3.55 50.00 30.00 16.44 14.29 10.71 41.44 
4 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn. 2.21 30.00 20.00 10.25 8.57 7.14 25.96 
5 กาก ี Mayodendron igneum (Kurz) Kurz 2.99 10.00 10.00 13.84 2.86 3.57 20.27 
6 มะแฟน Protium serratum Engler 2.31 10.00 10.00 10.71 2.86 3.57 17.14 
7 มะกอกป่า Spondias bipinnata Airy Shaw & 

Forman 
1.97 10.00 10.00 9.12 2.86 3.57 15.55 

8 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. 0.12 20.00 20.00 0.54 5.71 7.14 13.40 
9 กางขี้มอด Albizia odoratissima Benth. 1.06 10.00 10.00 4.92 2.86 3.57 11.35 
10 ปอแก่นเทา Grewia elatostemoides Coll. et 

Hemsl. 
0.91 10.00 10.00 4.20 2.86 3.57 10.63 

11 เส้ียว Bauhinia variegata Linn. 0.09 20.00 10.00 0.42 5.71 3.57 9.70 
12 สกุณี Terminalia calamansanai Rolfe 0.64 10.00 10.00 2.95 2.86 3.57 9.38 
13 กะเจียน Polyalthia cerasoides Benth. ex 

Bedd. 
0.18 10.00 10.00 0.85 2.86 3.57 7.28 
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ตำรำงที่ 3  (ต่อ) 
 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ความเด่น 

(ตร.ม./เฮกแตร์) 
ความหนาแน่น 
(ต้น/เฮกแตร์) 

ความถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

14 เพกา Oroxylum indicum Vent. 0.13 10.00 10.00 0.60 2.86 3.57 7.02 
15 ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Wall. 0.08 10.00 10.00 0.36 2.86 3.57 6.78 
16 ยอป่า Morinda coreia Ham. 0.05 10.00 10.00 0.23 2.86 3.57 6.66 
 

  
21.60 350.00 280.00 100.00 100.00 100.00 300.00 
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        โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 ตำรำงที่ 4 ค่าความเด่น ค่าความหนาแน่น ค่าความถ่ี และค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่ารอยต่อ (แปลงท่ี 3) บริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์                               

             ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ความเด่น 

(ตร.ม./เฮกแตร์) 
ความหนาแน่น 
(ต้น/เฮกแตร์) 

ความถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

1 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz 12.68 540.00 100.00 34.82 46.55 21.28 102.65 
2 รัง Shorea siamensis Miq.  17.41 260.00 100.00 47.81 22.41 21.28 91.50 
3 เต็ง Shorea obtusa Wall. 0.50 120.00 50.00 1.38 10.34 10.64 22.37 
4 แดง Xylia sylocarpa var. kerrii  0.62 30.00 30.00 1.70 2.59 6.38 10.67 
5 กุ๊ก Lannea coromandelica Merr. 0.84 30.00 20.00 2.30 2.59 4.26 9.14 
6 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. 0.51 20.00 20.00 1.39 1.72 4.26 7.37 
7 ตะแบกเลือด Terminalia corticosa Pierre ex 

Laness. 
1.59 10.00 10.00 4.36 0.86 2.13 7.35 

8 โมกหลวง Canarium kerrii Craib 0.09 30.00 20.00 0.26 2.59 4.26 7.10 
9 กางขี้มอด Albizia odoratissima Benth. 0.84 10.00 10.00 2.32 0.86 2.13 5.31 
10 มะกอกเกล้ือน Canarium kerrii Craib 0.28 10.00 10.00 0.78 0.86 2.13 3.77 
11 เปล้าใหญ่ Croton oblongifolius Roxb. 0.26 10.00 10.00 0.71 0.86 2.13 3.70 
12 เหมือดโลด Aporusa villosa Baill. 0.22 10.00 10.00 0.59 0.86 2.13 3.58 
13 กะเจียน Polyalthia cerasoides Benth. ex 

Bedd. 
0.14 10.00 10.00 0.39 0.86 2.13 3.38 

14 ปอแก่นเทา Grewia elatostemoides Coll. et 
Hemsl. 

0.12 10.00 10.00 0.33 0.86 2.13 3.32 
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ตำรำงที ่4 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
ความเด่น 

(ตร.ม./เฮกแตร์) 
ความหนาแน่น 
(ต้น/เฮกแตร์) 

ความถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

15 เก็ดด า Dalbergia cultrata Graham ex 
Benth 

0.10 10.00 10.00 0.27 0.86 2.13 3.26 

16 กระท่อมหมู Mitragyna brunonis Craib 0.09 10.00 10.00 0.26 0.86 2.13 3.25 
17 ขี้อ้าย Terminalia nigrovenulosa Pierre ex 

Laness. 
0.04 10.00 10.00 0.12 0.86 2.13 3.11 

18 เลียงฝ้าย Kydia calycina Roxb. 0.03 10.00 10.00 0.09 0.86 2.13 3.08 
19 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. 0.02 10.00 10.00 0.07 0.86 2.13 3.05 
20 เค็ด Randia dasycarpa Bakh.f. 0.02 10.00 10.00 0.05 0.86 2.13 3.04 

   36.42 1160.00 470.00 100.00 100.00 100.00 300.00 
 

 

 

 

 

 



26     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

ตำรำงที่ 5 รายช่ือพันธุ์ไม้และสถานภาพของพันธุ์ไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย 
    จังหวัดแพร่ 
 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
ประเภท

ไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

1 กก Cyperus exaltatus Retz. Cyperaceae H - - 
2 กระท่อมหมู Mitragyna brunonis Craib Rubiaceae T - - 
3 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. 

Benn. 
Irvingiaceae  T - - 

4 ก่อแดง Quercus kingiana Craib Fagaceae T - - 
5 ก่อหนาม Castanopsis sp. Fagaceae T - - 
6 กะเจียน Polyalthia cerasoides Benth. 

ex Bedd. 
Annonaceae ST - - 

7 กากี Mayodendron igneum (Kurz) 
Kurz 

Bignoniaceae T - - 

8 กางขี้มอด Albizia odoratissima Benth. Fabaceae T - - 
9 กางหลวง Albizia chinensis Merr. Fabaceae T - - 
10 กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex 

Schauer 
Lamiaceae T - - 

11 กุ๊ก Lannea 
coromandelica Merr. 

Anacadiaceae T - - 

12 เก็ดด า Dalbergia cultrata Graham 
ex Benth 

Fabaceae T - - 

13 ข้าวสารป่า Pavetta tomentosa Roxb. 
ex Smith 

Rubiaceae S - - 

14 ขี้อ้าย Terminalia 
nigrovenulosa Pierre ex 
Laness. 

Combretaceae T - - 

15 เข็มขาว Tarenna collinsae Craib Rubiaceae S - - 
16 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A. DC. Rubiaceae ST - - 
17 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis 

Hutch. 
Rubiaceae T - - 

18 เค็ด Randia dasycarpa Bakh.f. Rubiaceae S - - 
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27  

 

ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
ประเภท

ไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

19 แคทราย Stereospermum 
neuranthum Kurz 

Bignoniaceae T - - 

20 แคฝอย Stereospermum 
cylindricum Pierre ex P. 
Dop. 

Bignoniaceae T - - 

21 แคหางค่าง Markhamia 
var.kerrii Sprague 

Bignoniaceae T - - 

22 งิ้วป่า Bombax anceps Pierre Bombacaceae T - - 
23 ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz. Fabaceae T - - 
24 ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour.) 

Merr. 
Rubiaceae T - - 

25 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex 
Prain 

Fabaceae T - - 

26 แดง Xylia sylocarpa var. kerrii  Fabaceae T - - 
27 ตดหมา Paederia linearis Hook. f. Rubiaceae C - - 
28 ตะขบป่า Flacourtia indica Merr. Flacourtiaceae ST - - 
29 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. Sapindaceae T - - 
30 ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Wall. Combretaceae T - - 
31 ตะแบกเปลือก

บาง 
Lagerstroemia 
duperreana Pierre 

Lythraceae T - - 

32 ตะแบกเลือด Terminalia corticosa Pierre 
ex Laness. 

Combretaceae T - - 

33 ต้ิวขน Cratoxylum formosum Clusiaceae T - - 
34 ตีนนก Vitex pinnata Linn. Verbenaceae T - - 
35 เต็ง Shorea obtusa Wall. Dipterocarpaceae T - - 
36 ถั่ว Desmodium sp. Fabaceae C - - 
37 เถาว์ประสงค์ Streptocaulon 

juventas (Lour.) Merr. 
Apocynaceae C - - 

38 ประดู่ Pterocarpus 
macrocarpus Kurz 

Fabaceae T - - 

39 ปอ Sterculia sp. Sterculiaceae T - - 
40 ปอแก่นเทา Grewia elatostemoides Coll. 

et Hemsl. 
Tiliaceae T - - 

 



28     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
ประเภท

ไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

41 ปีป Milligtonia horentis Linn.f. Bignoniaceae T - - 
42 เปล้าใหญ่ Croton oblongifolius Roxb. Euphorbiaceae T - - 
43 ผ่าเส้ียน Vitex canescens Kurz Lamiaceae T - - 
44 ไผ่ข้าวหลาม Cephalostachyum 

pergracile Munro 
Poaceae B - - 

45 ไผ่ซางนวล Dendrocalamus 
membranaceus 

Poaceae B - - 

46 ไผ่บง Bambusa natans Wall. Poaceae B - - 
47 ไผ่ไร ่ Gigantochloa albociliata 

(Munro) Munro 
Poaceae S - - 

48 ฝีหมอบ Beilschmiedia  roxburghiana 
(Miq.) Kosterm. 

Lauraceae T - - 

49 เพกา Oroxylum indicum Vent. Bignoniaceae T - - 
50 มะกอกเกล้ือน Canarium kerrii Craib Burseraceae T - - 
51 มะกอกป่า Spondias bipinnata Airy 

Shaw & Forman 
Anacadiaceae T - - 

52 มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. Euphorbiaceae T - - 
53 มะแฟน Protium serratum Engler Burseraceae T - - 
54 มะม่วงหัวแมง

วัน 
Buchanania latifolia Roxb. Anacadiaceae T - - 

55 มะหาด Artocarpus lakoocha Roxb.  Moraceae T - - 
56 มัน Dioscorea sp. Dioscoreaceae C - - 
57 โมกป่า Wrigthia pubescens R.Br. Apocynaceae T - - 
58 โมกหลวง Holarrhena 

antidysenterica Wall. 
Apocynaceae T/ST - - 

59 ยมหิน Chukrasia velutina Wight & 
Arn. 

Meliaceae T - - 

60 ยอป่า Morinda coreia Ham. Rubiaceae ST - - 
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ วงศ์ 
ประเภท

ไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

61 ย่านลิเภา Lygodium microphyllum 
(cav.) R. Br.  

Sghizaceae H - - 

62 ยาบใบยาว Colona flagrocarpa (C.B. 
Clarke) Craib 

Malvaceae T - - 

63 รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex 
Roth 

Combretaceae T - - 

64 รักเขา Melanorrhoea 
laccifera Pierre 

Anacadiaceae T - - 

65 รัง Shorea siamensis Miq.  Dipterocarpaceae T - - 
66 เลียงฝ้าย Kydia calycina Roxb. Malvaceae T - - 
67 สกุณี Terminalia 

calamansanai Rolfe 
Combretaceae T - - 

68 ส้มลม Aganonerion polymorphum 
Pierre ex Spire.  

Apocynaceae C - - 

69 สมัดใหญ่ Micromelum minutum (G. 
Forst.) Wight & Arn. Ver. 
Minutum 

Rutaceae S - - 

70 สองสลึง Lophopetalum 
duperreanum Pierre 

Celastraceae T - - 

71 สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) 
R.M.King 

Compositae H - - 

72 เส้ียว Bauhinia variegata Linn. Fabaceae T - - 
73 แสมสาร Cassia garrettiana Craib Fabaceae T - - 
74 แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. Strychnaceae ST - - 
75 เหมือดโลด Aporusa villosa Baill. Euphorbiaceae ST - - 
76 เหียง Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm. ex Miq. 
Dipterocarpaceae T - - 

77 อบเชยเถา Atherolepis pierrei Cost. Var. 
glabra Kerr. 

Asclepiadaceae C - - 

78 อังกาบ Barleria cristata Linn. Acanthaceae H - - 
 

หมายเหตุ T:ไม้ต้น C:ไม้เล้ือย/ไม้เถา ST:ไม้พุ่มต้น SC:ไม้พุ่มเล้ือย S:ไม้พุ่ม H:ไม้ล้มลุก B: ไผ่ Sy: อิงอาศัย 
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4.2 ควำมหลำกหลำยของสัตว์ป่ำ 

 ผลการส ารวจความหลากหลายของสัตว์ป่าท้ังส่ีกลุ่มบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค า
ปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ พบสัตว์ท้ังหมดจ านวน 52 วงศ์  74 สกุล 105 ชนิด (ตารางภาคผนวกท่ี 1, 2, 3 
และ 4) สัตว์ป่ากลุ่มนกพบจ านวนชนิดมากท่ีสุด ( 49 ชนิด) รองลงมาได้แก่ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบก และสัตว์เล้ือยคลาน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของจ านวนชนิดในแต่ละกลุ่มดังนี้ (ตารางท่ี 6 
และ ภาพที่ 5) 

ตำรำงที่ 6  จ านวนชนิดสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มท่ีส ารวจพบบริเวณสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

กลุ่ม 
(Class) 

วงศ์ สกุล ชนิด 
(Family) (Genus) (Species) 

1. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammals) 15 15 29 

2. สัตว์เล้ือยคลาน (Reptiles) 7 10 11 

3. สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibians) 5 12 16 

4. นกป่า (Birds) 25 37 49 

รวม 52 74 105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพที่ 5 เปอร์เซ็นต์จ านวนชนิดสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มท่ีส ารวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของ     
           สวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

เป
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) 

 จากการส ารวจสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัด
แพร่ พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 15 วงศ์ 15 สกุล 29 ชนิด พบจ านวนเพียงวงศ์ละ 1 ชนิด (ภาพท่ี 6 และตาราง
ภาคผนวกท่ี 1) 
 

 
 
                               ก. ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus  sphinx) 
 

 
 
                                  ข. กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 



32     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

 
 
                                 ค. กระเล็นปลายหูส้ัน (Taminops mcclellandii) 
 

 
 
                                   ง. มูลแมวดาว (Prionailurus bengalensis) 
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                                      จ. หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer)   
 

 
 

                                        ฉ. มูลกระต่ายป่า (Lepus peguensis) 
 

        ภำพที่ 6  สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมบางชนิดท่ีส ารวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-
  แม่สาย จังหวัดแพร่  (ก – ฉ) 
 

 

 

 



34     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

 สัตว์เลื้อยคลำน (Reptiles) 

 จากการส ารวจสัตว์เล้ือยคลานบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
พบสัตว์เล้ือยคลาน 7 วงศ์ 10 สกุล 11 ชนิด วงศ์ท่ีพบสัตว์มากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์กิ้งก่า (Family Agamidae) 
วงศ์งูเห่า (Elapidae) วงศ์ตุ๊กแก (Gekkonidae) และวงศ์งูเหลือม (Pythonidae) พบวงศ์ละ 2 ชนิด (ภาพท่ี 7 
และตารางภาคผนวกท่ี 2) 
 

 
 
                                         ก. จ้ิงเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) 
 

 
                                      
                                                ข. แย้ (Leiolepis  belliana)   
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                                       ค. จ้ิงจกดินลายจุด (Dixonius siamensis)  
 

 
 

                                        ง. กิ้งก่าบินคอสีส้ม (Draco taeniopterus) 
 

       ภำพที่ 7  สัตว์เล้ือยคลานบางชนิดท่ีส ารวจพบในพื้นท่ีป่าแม่ค าปอง-แม่สาย (ก – ง) 
 

 

  



36     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

 สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก (Amphibians) 

 จากการส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย 
จังหวัดแพร่ พบสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 5 วงศ์ 12 สกุล 16 ชนิด วงศ์ท่ีพบสัตว์มากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์อึ่งอ่าง 
(Family Microhylidae) พบ 5 สกุล 7 ชนิด รองลงมาคือวงศ์กบทูด (Family Dicroglossidae) พบ 3 สกุล 4 
ชนิด (ภาพที่ 8 และตารางภาคผนวกท่ี 3) 

 

 
 
                                              ก. กบอ่องเล็ก (Rana nigrovittata) 
 

 
 
                                           ข. คางคกบ้าน (Bufo melanostictus) 
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                                        ค. กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) 
 

 
 
                                       ง. อึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei) 
 



38     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

 
 
                                    จ. ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax)   
 

 
 
                                           ฉ. อึ่งลาย (Calluella guttulata) 
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                                          ช. อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) 
 

     ภำพที่ 8  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกบางชนิดท่ีส ารวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่า 
                  แม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่  (ก-ช) 
 

 

 

 

 นกป่ำ (Birds) 

 จากการส ารวจนกป่าบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ พบนกป่า 
25 วงศ์ 37 สกุล 49 ชนิด วงศ์ท่ีพบนกป่ามากท่ีสุด ได้แก่ วงศ์นกเขา (Family Columbidae) พบ 5 สกุล 7 
ชนิด รองลงมาคือวงศ์นกปรอด (Family Pycnonotidae) พบ 2 สกุล 5 ชนิด (ภาพที่ 9 และตารางภาคผนวก
ท่ี 4) 
 



40     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

 
 

                       ก. นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) 
 

 
 
                   ข. นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) 
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                  ค. ปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Alophoixus pallidus)    
 

 
 

                    ง. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) 
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                   จ. นกสีชมพูสวน (Dicaeum  cruentatum)  
 

 
 
                     ฉ. นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) 
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               ช. นกกระจิบคอด า (Orthotomus atrogularis) 
 

 
 
                                ซ. นกแสก (Tyto alba) 
 



44     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

 
 

                ฌ. นกบั้งรอกใหญ่   (Phaenicophaeus tristis) 
 

 
 
                  ญ. นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) 
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               ฎ. นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) 
 

 
 

                       ฐ. นกเค้า (Glaucidium cuculoides) 
 

   ภำพที่ 9  นกป่าบางชนิดท่ีส ารวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย  
      จังหวัดแพร่ 

 

 



46     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

4.3 สถำนภำพของพรรพืชและสัตว์ป่ำ 

(1) สถำนภำพพรรณพืช 

การตรวจสอบสถานภาพ (status) จากการรวบรวมและส ารวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์
ของสวนป่าแห่งนี้ ท้ังในแปลงตัวอย่างและการเดินส ารวจนอกแปลงตัวอย่าง รวมท้ังพื้นท่ีเพื่ออนุรักษ์บริเวณ
อื่นๆอีกด้วย พบ  78 ชนิด 70 สกุล 35 วงศ์ ซึ่งจากการส ารวจครั้งนี้ ไม่พบชนิดพันธุ์ไม้ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สถานภาพที่ถูกคุกคาม (Threatened status) ตามการจัดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (Office of National and Environment Policy, ONEP, 2006) และสหภาพนานาชาติเพื่อ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation Nature and 
Natural Resources, IUCN, 2010)  

ส าหรับพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นไม่พบในพื้นท่ีเพื่ออนุรักษ์แห่งนี้
เช่นกัน แต่พบพันธุ์ไม้ต่างถิ่น (Exotic species) ขึ้นปะปนตามแนวขอบป่าเหล่านี้ พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ สาบเสือ 
(Chromolaena odorata (L.) R.M.King) และหญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.) ซึ่งท้ัง 2 ชนิดนี้ยัง
เป็นชนิดรุกราน (Invasive species) อีกด้วย 

(2) สถำนภำพของสัตว์ป่ำ 
 

 เมื่อพิจารณาสถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าท่ีส ารวจพบ (105 ชนิด) พบชนิดพรรณสัตว์ป่าท่ีถูกจัด
อยู่ในกลุ่มสถานภาพท่ีถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดสถานภาพของ IUCN (2014) และตาม
การจัดสถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2548 โดยชนิด
พรรณสัตว์ป่าส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีสถานภาพเป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least concern) และตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. 2556 (Convention on International 
Trade in Endangered Spicies of Wild Fauna and Flora : CITES) (ตารางท่ี 7และตารางภาคผนวกท่ี 1-
4) โดยมีรายละเอียดสถานภาพแต่ละกลุ่มดังนี้ 
 
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
    1)  สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548  
  - มีข้อมูลไม่เพียงพอ 1 ชนิด คือ ค้างคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphinx) 
    2)  สถานภาพของ IUCN (2014)  
  - สถานภาพเป็นกังวลน้อย 29 ชนิด ได้แก่ หมาจ้ิงจอก (Canis aureus) เก้ง(Muntiacus 
muntjak) บ่าง (Galeopterus variegates) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) กระต่ายป่า (Lepus 
peguensis) เป็นต้น 
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    3)  สถานภาพของ CITES (2013) 
  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิด ได้แก่ แมวดาว (Prionailurus bengalensis) 

  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 3 พบ 3 ชนิด ได้แก่ หมาจ้ิงจอก (Canis aureus) พังพอน

ธรรมดา (Herpestes javanicus) และอีเห็นธรรมดา (Arctogalidia trivigrata) 
 
 สัตว์เลื้อยคลำน 
    1)  สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 
  - สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 1 ชนิด คือ ตะกวด (Varanus bengalensis) 
  - สถานภาพเป็นกังวลน้อย 9 ชนิด ได้แก่ งูสิง (Ptyas korros) งูเห่า (Naja siamensis) 
จ้ิงจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) งูหลาม (Python bivittatus) จ้ิง เหลนบ้าน (Eutropis 
multifasciata) เป็นต้น  
    2)  สถานภาพของ IUCN (2014) 
  - มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด คือ งูเห่า (Naja siamensis) งูจงอาง (Ophiophagus 
Hannah) และงูหลาม (Python bivittatus) 
  - สถานภาพเป็นกังวลน้อย 1 ชนิด คือ ตะกวด (Varanus bengalensis) 
    3)  สถานภาพของ CITES (2013) 
  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิด ได้แก่ ตะกวด (Varanus bengalensis) 

  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 2 พบ 4 ชนิด เช่น งูเห่า (Naja siamensis) และงูจงอาง 

(Ophiophagus Hannah) 
   

 สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 
    1)  สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 
  - สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 7 ชนิด คือ แย้ (Leiolepis  belliana) ตะกวด (Varanus 
bengalensis) กบหลังไพล (Rana lateralis) เขียดหลังขีด (Hylaranala terimaculata) อึ่งลาย 
(Calluella guttulata) เป็นต้น 
  - สถานภาพเป็นกังวลน้อย 10 ชนิด ได้แก่ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) 
กบนา (Hoplobatrachus  rugulosus) กบอ่องเล็ก (Rana nigrovittata) เขียดจะนา (Occidozyga lima) 
อึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei) เป็นต้น 
  - มีข้อมูลไม่เพียงพอ 1 ชนิด คือ กบหนอง (Fejervarya limnocharis) 
    2)  สถานภาพของ IUCN (2014) 



48     โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 
 

  - สถานภาพเป็นกังวลน้อย 8 ชนิด คือ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) กบ
หนอง (Fejervarya limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus  rugulosus) กบหลังไพล (Rana lateralis) 
กบอ่องเล็ก (Rana nigrovittata) เป็นต้น 
    3)  สถานภาพของ CITES (2013) 
  ไม่พบการจัดสถานภาพ 
    
 นกป่ำ 
    1)  สถานภาพของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 
  - ไม่พบการจัดสถานภาพตามสผ. 
    2)  สถานภาพของ IUCN (2014) 
  -  สถานภาพเป็นกังวลน้อย 48 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกพญาไฟ
ตะโพกสีน้ าตาล (Pericrocotus cantonensis) นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis) 
นกกระจิบคอด า (Orthotomus atrogularis) นกพิราบ (Columba livia) เป็นต้น 
    3)  สถานภาพของ CITES (2013) 
  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 1 พบ 1 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวเพรีกริน (Falco peregrinus) 

  -  สถานภาพในบัญชีหมายเลข 2 พบ 4 ชนิด เช่น นกแสก (Tyto alba) และนกเค้าโมง 

(Glaucidium cuculoides) 
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สผ. 2548 

สูญพันธุ ์(extinct) - - - - 

สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) - - - - 

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) - - - - 

ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) - 1 7 - 

เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (least concern) - 9 10 - 

ข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) 1 - - - 

IUCN 
2014 

สูญพันธุ ์(extinct) - - - - 

สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically endangered) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) - - - - 

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) - 3 - - 

ใกล้ถูกคุกคาม (near threatened) - - 2 - 

เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (least concern) 29 1 11 48 

ข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) - - - - 

CITES 
2013 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 1 1 - 1 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 - 4 - 4 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 3 - - - 
 

 



 

บทที่ 5 

สรุป 

 

5.1 ควำมหลำกหลำยและสถำนภำพของพรรณพืช (Plant Status) 

จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชภายในพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่
ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ พบพรรณไม้จ านวน 78 ชนิด 70 สกุล 35 วงศ์ 

ส าหรับสถานภาพ (Status) ของพรรณไม้ท่ีส ารวจในครั้งนี้ ไม่พบพันธุ์ไม้ท่ีมีสถานภาพถูกคุกคาม 
(Threatened status) ตามการจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) ส่วนพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ใกล้สูญ
พันธุ์ และพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นก็ไม่พบด้วยเช่นกัน แต่พบพืชต่างถิ่นและชนิดรุกราน 2 ชนิด  

5.2 ควำมหลำกหลำยและสถำนภำพของสัตว์ป่ำ (Wildlife Status) 

จากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าภายในพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค า
ปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ ผลการส ารวจรวมท้ังหมดพบ 47 วงศ์ 81 สกุล  95 ชนิด สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม พบ
จ านวน 17 วงศ์ 25 สกุล 26 ชนิด สัตว์เล้ือยคลาน พบจ านวน 5 วงศ์ 16 สกุล 19 ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บกพบ 5 วงศ์ 11 สกุล 15 ชนิด และ นกพบ 20 วงศ์ 29 สกุล 37 ชนิด 

สถานภาพตามส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548) พบ 3 สถานภาพ
คือ ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) 8 ชนิด เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern) 19 ชนิด และข้อมูลไม่
เพียงพอ (data deficient) 1 ชนิด 

สถานภาพทางการอนุรักษ์ตามการจัดของ IUCN (2014) พบ 3 สถานภาพ คือ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
(Vulnerable) 3 ชนิด ใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened) 2 ชนิด และเป็นกังวลน้อย (Least Concern) 89 
ชนิด  

สถานภาพทางการอนุรักษ์ตามการจัดของ CITES (2013) พบ 3 บัญชี คือ บัญชีหมายเลข 1 พบ 3 
ชนิด บัญชีหมายเลข 2 พบ 8 ชนิด บัญชีหมายเลข 3 พบ 3 ชนิด 
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ภำคผนวก 
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 ตำรำงภำคผนวกที่ 1  ชนิดสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.(2548) CITES 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
  

  
 

 พิกัด 47 Q 0649930 

Canidae 
  

  
 

 
UTM 2020203 

1 หมาจิ้งจอก Golden Jackal Canis aureus LC - III R สวนป่าธรรมชาติ  

Cervidae 
  

  
 

 ป่าเบญจพรรณ 

2 เก้ง Red Muntjak Muntiacus vaginalis LC - - R 
 Cynocephalidae 

  
  

 
 พิกัด 47 Q 0649575 

3 บ่าง Malayan Flying Lemur Galeopterus variegates LC - - R        UTM 2021383 

Felidae 
  

  
 

 
 4 แมวดาว Leopard Cat Prionailurus bengalensis  LC - I R พิกัด 47 Q 0649413 

Herpestidae 
  

  
 

        UTM 2021385 

5 พังพอนเล็ก/ พังพอนธรรมดา Small Asian Mongoose Herpestes javanicus LC - III R 
 Hystricidae 

  
  

 
 พิกัด 47 Q 0648787 

6 เม่นใหญ่ East Asian Porcupine Hystrix brachyuran LC - - R        UTM 2017028 

Leporidae 
  

  
 

 
 7 กระต่ายป่า Burmese Hare Lepus peguensis LC - - R พบกองมูลหมาจิ้งจอก  



 

 

54      โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 1 (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.(2548) CITES 

Manidae 
  

  
 

  
8 ลิ่นชวา Sunda Pangolin Manis javanica LC - - R 

 
Muridae 

  
  

 
  

9 หนูหวาย Noisy Rat Leopoldamys sabanus LC - - R 
 

10 อ้นใหญ่ Large Bamboo Rat Rhizomys sumatrensis LC - - R 
 

11 อ้นเล็ก Bay Bamboo Rat Cannomys badius LC - - R 
 

12 หนูพุกเล็ก Burmese Bandicoot-rat Bandicota savilei LC - - R 
 

13 หนูพุกใหญ่ Large Bandicoot-Rat Bandicota indica LC - - R 
 

14 หนูท้องขาว Roof rat Rattus rattus LC - - R 
 

15 หนูฟานเหลือง Yellow rajah rat Maxomys surifer LC - - R 
 

Pteropodidae 
    

 
  

16 ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก Lesser Short-nosed Fruit Bat Cynopterus  brachyotis LC - - R 
 

17 ค้างคาวขอบหูขาวกลาง Greater Short- nosed Fruit Bat Cynopterus sphinx LC DD - R 
 

18 ค้าวคาวหูหนูตีนโตเล็ก Horsfield'sMyotis Myotis horsfieldii LC - - R 
 

19 ค้างคาวลูกหนู - Myotis sp. LC - - R 
 

20 ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก Lesser Bamboo Bat Tylonycteris pachypus LC - - R 
 

 

 



 
 

 

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่      55 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 1 (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท 
หมาย
เหตุ IUCN(201) สผ.(2548) CITES 

Sciuridae     
 

 
 21 กระรอกหลากส ี Variable squirrel Callosciurus finlaysonii LC - - R 
 22 กระรอกปลายหางด า Gray-bellied Squirrel Callosciurus  caniceps LC - - R 
 23 กระรอกท้องแดง Pallas's Squirrel Callosciurus  erythraeus LC - - R 
 

24 กระเล็นขนปลายหูสั้น 
Himalayan Striped 
Squirrel Taminops mcclellandii 

LC - - R 

 Suidae 
   

  
 

 
 25 หมูป่า Eurasian Wild Pig Sus scrofa LC - - R 
 Talpidae 

  
  

 
 

 26 ตุ่น Himalayan Mole Euroscaptor klossi LC - - R 
 Tupaiidae 

  
  

 
 

 27 กระแตเหนือ Northern Threeshrew Tupaia belangeri LC - - R 
 28 หนูผีบ้าน Asian house shrew Suncus murinus LC - - R 
 Viverridae     

 
 

 29 อีเห็นธรรมดา Small-toothed palm civet Arctogalidia trivirgata LC - III R 
 หมำยเหตุ สถานภาพ IUCN (2014) 

 
สผ. (2548) 

 
 ประเภท 

  

  
EX  = Extinct (สูญพันธ์ุ) EX  = Extinct  

 
R     =  

สัตว์ประจ า
ถิ่น 

 
  

EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชาติ) EW = Extinct in the wild  W    =  อพยพในช่วงฤดูหนาว 

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง) CR  = Critically Endangered 

 
R/W = 

เป็นทั้งสัตว์ประจ าถิ่นและ
อพยพ 



 

 

56      โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

 

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered   PM  = อพยพผ่าน 

  
ตำรำงภำคผนวกที่ 1 (ต่อ) 

    

 

   หมำยเหตุ 
 

VU =             Vulnerable (มีแนวโน้มใกล้สุญพันธ์ุ) VU  = Vulnerable  M     =  อพยพ 
 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคาม) NT  = Near Threatened   

   
  

LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern   
   

  
DD = 

Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัด
สถานภาพ)  DD  =  Data Deficient  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่      57 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 2  ชนิดสัตว์เล้ือยคลานท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.
(2548) 

CITES 

 สัตว์เลื้อยคลำน 
  

  
 

  
Agamidae 

  
  

 
  

1 กิ้งก่าบินคอสีส้ม Barred Gliding Lizard Draco taeniopterus - - - R 
 

2 แย้ Butterfly Lizard Leiolepis  belliana - - - R 
 

Colubridae     
 

  
3 งูสิง Rat snake Ptyas korros - LC - R 

 
Elapidae 

  
  

 
  

4 งูเห่า Cobra Naja siamensis VU LC II R 
 

5 งูจงอาง King Cobra Ophiophagus hannah VU LC II R 
 

Gekkonidae 
  

  
 

  
6 จิ้งจกดินลายจุด Siamese leaf-toed gecko Dixonius siamensis - - - R 

 
7 ตุ๊กแกบ้าน Tokay Gecko Gekko gecko  - - - R 

 
Pythonidae     

 
  

8 งูเหลือม Reticulated python Python reticulatus - LC II R 
 

9 งูหลาม Burmese python Python bivittatus VU LC II R 
 

 

 



 

 

58      โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 2 (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ 
IUCN(201) 

สผ.
(2548) 

CITES 

Scincidae 
  

  
 

  
10 จิ้งเหลนบ้าน Common sun skink Eutropis multifasciata - - - R 

 
Varanidae 

  
  

 
  

11 ตะกวด Bengal monitor Varanus bengalensis LC - I R 
 

หมำยเหตุ สถานภาพ IUCN (2014) 
 

สผ. (2548) 
 

ประเภท 
  

  
EX  = Extinct (สูญพันธ์ุ) EX  = Extinct  R     =  สัตว์ประจ าถิ่น 

 
  

EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชาติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนาว 

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ าถิ่นและอพยพ 

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = อพยพผ่าน 

 
  

VU =             Vulnerable (มีแนวโน้มใกล้สุญพันธ์ุ) VU  = Vulnerable M     =  อพยพ 
 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคาม) NT  = Near Threatened  

   
  

LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  
   

  
DD = 

Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัด
สถานภาพ)  DD  =  Data Deficient  

    

 

 

 



 
 

 

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่      59 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 3  ชนิดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.
(2548) 

CITES 

สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 
  

  
 

  
Bufonidae 

  
  

 
  

1 
คางคกบ้าน Asia Toad , Black-spined Toad 

Duttaphrynus 
melanostictus 

LC - - R 
 

Dicroglossidae 
    

 
  

2 กบหนอง Marsh Frog , Paddy Frog Fejervarya limnocharis LC DD - R 
 

3 
กบนา Rugosed Frog 

Hoplobatrachus  
rugulosus 

LC - - R 
 

4 กบหลังไพล Yellow frog Rana lateralis LC - - R 
 

5 กบอ่องเล็ก Dark-sided frog Rana nigrovittata LC - - R 
 

Ranidae 
    

 
  

6 เขียดหลังขีด Lasser swamp Frog Hylaranala terimaculata LC NT - R 
 

7 เขียดจะนา Granulated puddle Frog Occidozyga lima LC LC - R 
 

Rhacopholidae 
    

 
  

8 ปาดบ้าน Common tree frog Polypedates leucomystax - - - R 
 

9 เขียดตะปาด Northern tree Frog Polypedates mutus - - - R 
 

Microhylidae 
    

 
  

10 อึ่งลาย Striped spadefoot Frog Calluella guttulata LC LC - R 
 



 

 

60      โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 3 (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ 
IUCN(201) สผ.(2548) CITES 

11 อึ่งเผ้า  Truncate-snouted spadefoot 
Frog Glyphoglossus molossus NT NT - R 

 
12 อึ่งอ่างก้นขีด Median-striped burrowing Frog Kaloula mediolineata NT NT - R 

 
13 อึ่งอ่างบ้าน Asiatic burrowing Frog Kaloula pulchra LC LC - R 

 
14 อึ่งขาค า Painted chorus Frog Microhyla pulchra LC LC - R 

 
15 อึ่งหลังขีด Inornate chorus Frog Micryletta inornata LC LC - R 

 
16 อึ่งแม่หนาว Berdmore’s chorus frog Microhyla berdmorei - - - R 

 
หมำยเหตุ สถานภาพ IUCN (2014) 

 
สผ. (2548) 

 
ประเภท 

  
  

EX  = Extinct (สูญพันธ์ุ) EX  = Extinct  R     =  สัตว์ประจ าถิ่น 
 

  
EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชาติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนาว 

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ าถิ่นและอพยพ 

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = อพยพผ่าน 

 
  

VU =             Vulnerable (มีแนวโน้มใกล้สุญพันธ์ุ) VU  = Vulnerable M     =  อพยพ 
 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคาม) NT  = Near Threatened  

   
  

LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  
   

  
DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัดสถานภาพ)  DD  =  Data Deficient  

    

 



 
 

 

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่      61 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 4  ชนิดนกป่าท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ของสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร ่

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท 
หมาย
เหตุ IUCN (2014) สผ.(2548) CITES 

 นกป่ำ 
  

  
 

  
Artamidae 

  
  

 
  

1 นกแอ่นพง Ashy wood-swallow Artamus fuscus LC - - R 
 

Campephagidae     
 

  
2 นกพญาไฟตะโพกสีน้ าตาล Brown-rumped Minivet Pericrocotus cantonensis LC - - W 

 
3 นกเฉ่ียวบุ้งใหญ ่ Black-winged Cuckooshrike Coracina melaschistos LC - - R 

 
Chloropseidae 

  
  

 
  

4 นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า Blue-winged Leafbird Chloropsis cochinchinensis LC - - R 
 

5 นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons LC - - R 
 

Cisticolidae 
  

  
 

  
6 นกกระจิบคอด า Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis LC - - R 

 
Columbidae 

  
  

 
  

7 นกเขาใหญ่ Spotted Dove Streptopelia chinensis LC - - R 
 

8 นกพิราบ Rock pigeon Columba livia LC - - R 
 

9 นกมูม Mountain Imperial Pigeon Ducula badia LC - - R 
 

10 นกเปล้า ข้อมูลไม่เพียงพอ Treron spp. ข้อมูลไม่เพียงพอ 
ข้อมูลไม่
เพียงพอ 

- ข้อมูลไม่เพียงพอ 
 

 



 

 

62      โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 4  (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.
(2548) 

CITES 

11 นกเขาไฟ Red Collared Dove Streptopelia 
tranquebarica 

LC - - R 
 

12 นกเขาเขียว Emeral Dove Chalcophap sindica LC - - R 
 

13 นกเขาพม่า Oriental Turtle Dove Streptopelia  orientalis LC - - R 
 

Criticolidae     
 

  
14 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius LC - - R 

 
Cuculidae 

  
  

 
  

15 นกกระปูดใหญ ่ Greater Coucal Centopus sinensis LC - - R 
 

16 นกอีวาบต๊ักแตน Plaintive cuckoo Cacomantis merulinus LC - - R 
 

17 นกบั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis LC - - R 
 

Dicaeidae 
  

  
 

  

18 
นกสีชมพูสวน 

Scarlet-backed 
flowerpecker 

Dicaeum  cruentatum LC - - R 
 

Dicruridae     
 

  
19 นกแซงแซวหางปลา Black Drongo Dicrurus macrocercus LC - - R 

 
20 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus LC - - R 

 
Halcyonidae 

  
  

 
  

21 นกกะเต็นอกขาว White-throated kingfisher Halcyon smyrnensis LC - - R/W 
 



 
 

 

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่      63 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 4  (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.(2548) CITES 

Megalaimidae     
 

  
22 นกโพระดกธรรมดา Lineated Barbet Megalaima lineate LC - - R 

 
Monarchidae 

  
  

 
  

23 นกแซวสวรรค์ Asian Paradise-Flycatcher Terpsiphone paradisi LC - - R 
 

Muscicapinae 
  

  
 

  
24 นกจับแมลงคอแดง Taica Flycatcher Ficedula albicilla LC - - W 

 

25 นกเขนน้อยปีกแถบขาว 
Bar-winged Flycatcher-
shrike Hemipus picatus 

LC - - R 
 

26 นกกางเขนบ้าน Oriental Magpie-robin Copsychus saularis LC - - R 
 

Pandionidae 
  

  
 

  
27 เหย่ียวผึ้ง Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhyncus LC - II R 

 
28 เหย่ียวเพรีกริน Peregrine Falcon Falco peregrinus LC - I W 

 
29 เหย่ียวออสเปร์ Osprey Pandion haliaetus LC - II W 

 
Phasianidae     

 
  

30 ไก่ป่า Red Junglefowl Gallus gallus LC - - R 
 

Picidae 
  

  
 

  
31 นกหัวขวานด่างแคระ Grey-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos canicapillus LC - - R 

 
 



 

 

64      โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่ 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 4  (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท หมายเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.
(2548) 

CITES 

Pycnonotidae 
  

  
 

  
32 นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ Puff-throated Bulbul Alophoixus pallidus LC - - R 

 
33 นกปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus LC - - R 

 
34 นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul Pycnonotus finlaysoni LC - - R 

 
35 นกปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster LC - - R 

 
36 นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul Pycnonotus blanfordi LC - - R 

 
Scolopacidae 

  
  

 
  

37 นกเด้าดิน Common Sandpiper Actitis hypoleucos LC - - R/W 
 

Stenostiridae     
 

  
38 นกจับแมลงหัวเทา Grey-headed Canary-Flycatcher Culicicapa ceylonensis LC - II R 

 
Strigidae 

  
  

 
  

39 นกเค้าโมง Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides LC - - R 
 

Sturnidae 
  

  
 

  
40 เอ้ียงด่าง Asian Pied Starling Sturnus  contra LC - - R 

 
41 นกเอี้ยงสาลิกา Common myna Acridotheres tristis LC - - R 

 
42 นกเอี้ยงหงอน White-vented myna Acridotheres  grandis LC - - R 

 
 



 
 

 

โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ภายในสวนป่าแม่ค าปอง-แม่สาย จังหวัดแพร่      65 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 4  (ต่อ) 

วงศ์ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางการอนุรักษ์ 

ประเภท 
หมาย
เหตุ IUCN (2014) สผ.(2548) CITES 

43 นกกิ้งโครงคอด า Black-collared starling Sturnus nigricollis LC - - R 
 

Sylviidae 
    

 
  

44 นกกระรางสร้อยคอเล็ก Lesser 
NecklacedLaughingthrush Garrulax monileger LC - - R 

 
45 นกจาบดินอกลาย Puff-throated babbler Pellorneum ruficeps LC - - R 

 
Timaliidae 

    
 

  
46 นกกะรางหัวหงอก White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus LC - - R 

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

 
Tytonidae 

  
  

 
  

48 นกแสก Barn Owl Tyto alba LC - II R 
 

Zosteropidae 
  

  
 

  
49 นกแว่นตาขาวสีทอง Oriental White-eye Zosterops palpebrosus LC - - R 

 
หมำยเหตุ สถานภาพ IUCN (2014) 

 
สผ. (2548) 

 
ประเภท 

  

  
EX  = Extinct (สูญพันธ์ุ) EX  = Extinct  R     =  สัตว์ประจ าถิ่น 

 

  
EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชาติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนาว 

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ าถิ่นและอพยพ 

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = 

อพยพ
ผ่าน 

 

  
VU =             Vulnerable (มีแนวโน้มใกล้สุญพันธ์ุ) VU  = Vulnerable M     =  อพยพ 

 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคาม) NT  = Near Threatened  

  

  
LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  

   

  
DD = 

Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการจัด
สถานภาพ)  DD  =  Data Deficient  
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