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กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่
แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วยเนื้อหำท้ังหมด 5 บท ซึ่งสำมำรถแยกออกได้ 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบในแผนงำนวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขอบเขต
กำรศึกษำเป็นต้น และข้อมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษำ ได้แก่ ประวัติสวนป่ำ เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ ซึ่งแบ่งออก 2 ด้ำนคือ กำรส ำรวจพรรณพืชและ
โครงสร้ำงป่ำ กับกำรส ำรวจสัตว์ป่ำ 

ส่วนท่ี 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกำรศึกษำท่ีได้จำกกำรส ำรวจและประเมินผล ประกอบด้วย ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณพืชและโครงสร้ำงป่ำ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ป่ำ และ
สถำนภำพของพรรณพืชและสัตว์ป่ำ  

ส่วนท่ี 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรสรุป ประกอบด้วย ควำมหลำกหลำยและสถำนภำพของพรรณพืช กับ
ควำมหลำกหลำยและสถำนภำพของสัตว์ป่ำ 

ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวน
ป่ำแฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ เน้นกำรศึกษำและส ำรวจบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำ เพื่อท่ีจะ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืน  ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำโครงกำรส ำรวจควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแฮด -แม่สอง จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ เป็นอีก
โครงกำรท่ีสำมำรถน ำไปประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักเกณฑ์ของ 
FSC ได้ หรือผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้จำก FSC  

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดท ำโครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์
ภำยในสวนป่ำแฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ ย่อมมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้นไม่มำกก็น้อย ทำงคณะผู้จัดท ำขอน้อม
รับค ำติชมท่ีเกิดขึ้น 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสำหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดต้ังท่ีส ำคัญประกำรหนึ่งคือ ปลูกสร้ำงสวนป่ำ คุ้มครองรักษำป่ำไม้ และ
บูรณะป่ำไม้เพื่อประโยชน์แก่กำรป่ำไม้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรเองหรือเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อช่วยเหลือรัฐ 
โดยได้ก ำหนดพันธกิจด้ำนธุรกิจ ประกอบด้วย กำรพัฒนำท่ีดินสวนป่ำ โดยอนุรักษ์และพัฒนำให้เป็นสวนป่ำ
เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ภำคกำรป่ำไม้ (Forestry Sector) เป็นรำกฐำนกำรผลิตและบริกำรส่งเสริมกำร
ปลูกไม้เศรษฐกิจภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่ำงครบวงจร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ไม้ของประเทศอย่ำง
พอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสำหกรรมป่ำไม้ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและธุรกิจบริกำรท่ีมี  
ป่ำไม้เป็นพื้นฐำนให้ประชำชนได้รับบริกำรท่ีได้มำตรฐำน มีกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดอย่ำงครบวงจร พัฒนำ
ระบบและสร้ำงกลไกกำรตลำดไม้เศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ
ได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ำและยั่งยืน และพันธกิจด้ำนบริกำรสังคม ประกอบด้วย กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นโดย
ใช้สวนป่ำเป็นรำกฐำนในกำรด ำเนินงำนช่วยเหลือสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่ำตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม โดยประชำชนมีส่วนร่วม 

 ปัจจุบันท่ัวโลกให้ควำมตระหนักกับปริมำณป่ำไม้ท่ีลดลง รวมท้ังมีกำรใช้ไม้และส่วนประกอบอื่นๆ 
จำกต้นไม้ ผลิตภัณฑ์และวัสดุท่ีมำจำกป่ำ ได้มำจำกกำรด ำเนินกำรท่ีไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและสิทธิต่ำงๆ อีก
ท้ังยังไม่มีกำรจัดกำรท่ีถูกต้องเพื่อให้มีปริมำณไม้ท่ีพอใช้ และสำมำรถส่งเสริมกำรอนุรักษ์ไปพร้อมกัน (บุศรำ
วัลย์, 2551) กลุ่มองค์กรเอกชนจำกท่ัวโลก อำทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่ำไม้และส่ิงแวดล้อม ผู้ค้ำไม้ ผู้ผลิตสินค้ำไม้ 
กลุ่มชนพื้นเมือง และองค์กรผู้ให้กำรรับรองไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ จึงจัดต้ังองค์กร FSC หรือ Forest 
Stewardship Council ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรให้กำรรับรองด้ำนกำรจัดกำรป่ำ
ไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของไม้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีได้จำกป่ำ โดยให้ให้ควำมส ำคัญท้ังด้ำน
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมท้ังนี้จะมีกำรประทับเครื่องหมำย FSC เป็นสัญลักษณ์หรือใบรับรอง ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์หรือป่ำไม้ท่ีมีใบรับรองหรือมีโลโก้ FSC นั้น สำมำรถรับประกันได้ว่ำเป็นไม้ และผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ไม้จำก
ป่ำธรรมชำติ หรือแปลงปลูกป่ำท่ีมีกำรจัดกำรป่ำอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ มิ
ได้มำจำกกำรท ำลำยป่ำธรรมชำติ ในส่วนของกำรรับรองป่ำไม้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก คือกำรรับรอง
กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management Certificate) กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเหมำะส ำหรับผู้ประกอบกำรท่ี
ด ำเนินกำรในเรื่องป่ำไม้ สวนป่ำ ทรัพยำกรป่ำไม้ ป่ำธรรมชำติ และกลุ่มท่ีสองคือ Chain of Custody 
Certificate หรือ COC เป็นกำรควบคุมกำรเคล่ือนย้ำยไม้จำกสวนป่ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงสุดท้ำยท่ีไม้ไปอยู่
จนถึงมือผู้ซื้อในตลำดไม้โลก ท้ังนี้เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนตลอดเส้นทำงดังกล่ำว ซึ่งเหมำะส ำหรับผู้ประกอบกำร
ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จำกไม้ เช่น ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงพิมพ์ อุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ และอุตสำหกรรมเกี่ยวกับไม้ 
เป็นต้น 
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     ปัจจุบันพื้นท่ีป่ำท่ีได้รับกำรรับรองจำก FSC เพิ่มมำกขึ้น ท้ังนี้เนื่องมำจำกกำรท่ีท่ัวโลกต่ำงให้ควำม
สนใจในกำรจัดกำรป่ำไม้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี FSC ก ำหนด รวมท้ังประเทศไทยด้วยเช่นกัน กำรท่ีได้รับ
กำรรับรองจำก FSC เป็นกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำและกำรส่งออกผลผลิตไม้และสินค้ำท่ีท ำจำกไม้ไปยัง
ประเทศต่ำงๆ ท่ีมีข้อจ ำกัดและกรอบท่ีส ำคัญเกี่ยวกับกำรรับรองพื้นท่ีปลูกป่ำ (Forest Certification) ยิ่งไป
กว่ำนั้นยังเป็นเครื่องมือและหลักประกันด้ำนกำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน สร้ำงรำยได้ให้ชุมชนชำวชนบท รักษำ
สภำพแวดล้อมให้กับองค์กรได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ กำรจัดกำรป่ำไม้ตำมแนวทำง FSC ยังช่วยส่งเสริมใน
ด้ำนกำรเพิ่มพูนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ควำมหลำกหลำยในช้ันอำยุของต้นไม้ ก่อให้เกิดกำรอนุรักษ์พื้นท่ี
ป่ำไม้ และช่วยลดผลกระทบต่อบริเวณป่ำธรรมชำติท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ในระดับหนึ่ง 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ (อ.อ.ป.) บรรลุตำมวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีต้ัง
ไว้ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ จึงได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ  มำอย่ำงต่อเนื่อง และกำร
ด ำเนินกำรท่ีนับว่ำมีควำมส ำคัญประกำรหนึ่ง ก็คือ กำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของ Forest Stewardship Council (FSC) ซึ่งมีหลักเกณฑ์และดัชนีช้ีวัดท่ีทำงองค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้ต้องด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ FSC อยู่หลำยประกำร ซึ่งกำรกันพื้นท่ีของ
สวนป่ำไว้ประมำณร้อยละ 10 ของพื้นท่ีสวนป่ำ นับว่ำเป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์ส ำคัญ เพื่อคงพื้นท่ีดังกล่ำวไว้
ส ำหรับกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (biodiversity) ท้ังพืชพรรณและสัตว์ป่ำของภูมิภำคให้ด ำรง
อยู่ในสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติต่อไปได้อย่ำงสมดุลกับกำรด ำเนินกิจกำรท ำไม้ 

 ดังนั้น กำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพภำยในพื้นท่ีอนุรักษ์ไว้ของสวนป่ำ
แม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ จึงมีควำมส ำคัญ และมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นข้อมูล
พื้นฐำนส ำหรับกำรจัดกำรสวนป่ำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักเกณฑ์ของ FSC ซึ่งในปีงบประมำณ 2558 ทำง อ.อ.ป.
ได้รับงบประมำณสนับสนุนเพื่อให้ด ำเนินกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นท่ี
สวนป่ำภำยใต้กำรดูแลขององค์กำร 

2. วัตถุประสงค์  

 เพื่อรวบรวมและส ำรวจข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพืชพรรณและสัตว์ป่ำในพื้นท่ีเพื่อกำร
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

3. เป้ำหมำย 

 เพื่อรวบรวมและส ำรวจข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชพรรณและสัตว์ป่ำบริเวณพื้นท่ีเพื่อ
กำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่และจัดท ำรำยงำนกำรส ำรวจ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชพรรณและสัตว์ป่ำภำยในพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัด
แพร่โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำท่ี อ.อ.ป. และชุมชนท้องถิ่น อันเป็นกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ  
อ.อ.ป. ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์โดยชุมชนบนฐำนควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรในท้องถิ่น ยังเป็นแหล่งศึกษำทำงธรรมชำติเพื่อให้
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เกิดควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับกำรจัดสวนป่ำอย่ำงยั่งยืนตำมเกณฑ์ของ FSC 

4. พื้นที่ด ำเนินกำร  

พื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ภำยใต้กำรดูแลขององค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้ 

5. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 5.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพื้นท่ีเป้ำหมำยเพื่อจ ำแนกทำง
อนุกรมวิธำน และนิเวศวิทยำ รวมถึงวิเครำะห์สถำนภำพของส่ิงมีชีวิต โดยเน้นชนิดพันธุ์หำยำก ใกล้สูญพันธุ์ 
ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น และชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น (หำกมีกำรรำยงำนหรือส ำรวจพบ) รวมถึงส ำรวจข้อมูลภำคสนำม
เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีไม่ปรำกฏกำรรำยงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพืชพรรณและสัตว์ป่ำ 

 5.2 ระบุพื้นท่ีท่ีส ำคัญของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น 
(หำกมีรำยงำนหรือส ำรวจพบ) และชนิดพันธุ์ที่มีรำยงำนกำรพบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐำนพื้นที่ศึกษำ 

 

ก. ประวัติสวนป่ำ 

เป็นสวนป่ำโครงกำร 4 ปลูกตำมเงื่อนไขสัมปทำนท ำไม้ขององค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก (อ.ผ.ศ.) 
มีประวัติควำมเป็นมำดังนี้ 

- 30 สิงหำคม 2533 องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ได้รับมอบสวนป่ำปลูกตำมเงื่อนไขสัมปทำนท่ีพ้นอำยุ
กำรบ ำรุงรักษำ (6 ปี) ไปแล้วจำกกรมป่ำไม้ รับมอบ 4,530 ไร่ 

- 10 กุมภำพันธ์ 2535 องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ได้รับมอบพื้นท่ีเพิ่มเติม 3,981.25 ไร่ 

- 9 เมษำยน 2539 ส่งมอบพื้นท่ีสวนป่ำในเขตอนุรักษ์คืนให้กรมป่ำไม้ แปลงท่ี 2518, 2519, 2527, 
2528 และ 2529 

- 13 พฤษภำคม 2539 องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ งำนสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง ยื่นเรื่องต่อนำยอ ำเภอ
สอง ขอข้ึนทะเบียนท่ีดินสวนป่ำ (สป.1) จ ำนวน 5 แปลง 

- 30 สิงหำคม 2539 ได้รับกำรขึ้นทะเบียนท่ีดินสวนป่ำ (สป.3) จ ำนวน 5 แปลง คือ  

 แปลงปี 2517 เนื้อท่ี 264 ไร่ 

 แปลงปี 2520 เนื้อท่ี 2,123 ไร่ 

 แปลงปี 2521 (ตอนท่ี 1) เนื้อที่ 2,537 ไร่ 

 แปลงปี 2521 (ตอนท่ี2) เนื้อที่ 413 ไร่ 

 แปลงปี 2522            เนื้อที่ 2,098 ไร่ 

 ภำยหลังได้ท ำกำรส ำรวจพื้นท่ีใหม่โดยใช้เครื่องมือหำค่ำพิกัดดำวเทียม (GPS) ได้พื้นท่ี 7,449.352 ไร่ 
(ภำพที่ 1) 

ข. ท่ีต้ังส ำนักงำน 

ต้ังอยู่ในท้องท่ี หมู่ท่ี 1 ต ำบลเตำปูน อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 

พิกัด UTM 622100 E 2052937 N    
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ภำพที่ 1  (ต่อ) 
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ค. ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นท่ีสวนป่ำโดยท่ัวไปจะเป็นภูเขำสลับกับร่องห้วยลึก มีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 220-400 เมตร  

ง. ทรัพยำกรป่ำไม้ 

สภำพป่ำเดิมเป็นป่ำผสมผลัดใบท่ีมีไม้สัก ประดู่ มะค่ำโมง เป็นไม้เด่น 

จ. ลักษณะภูมิอำกำศ 

ปริมำณน้ ำฝนท้ังปีเฉล่ีย 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34.51 องศำเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ ำสุดเฉล่ีย 19.68 องศำเซลเซียส 



 

บทที่ 3 

วิธีกำรศึกษำ 

 

3.1 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

 3.1.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพื้นท่ีเป้ำหมำยเพื่อจ ำแนกทำง
อนุกรมวิธำน และนิเวศวิทยำ รวมถึงวิเครำะห์สถำนภำพของส่ิงมีชีวิต โดยเน้นชนิดพันธุ์หำยำก ใกล้สูญพันธุ์ 
ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น และชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น (หำกมีกำรรำยงำนหรือส ำรวจพบ) รวมถึงส ำรวจข้อมูลภำคสนำม
เพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีไม่ปรำกฏกำรรำยงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพพืชพรรณและสัตว์ป่ำ 

 3.1.2 ระบุพื้นท่ีท่ีส ำคัญของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่น 
(หำกมีรำยงำนหรือส ำรวจพบ) และชนิดพันธุ์ที่มีรำยงำนกำรพบใหม่ 

3.2 กำรศึกษำภำคสนำม  

กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

3.2.1 กำรส ำรวจพรรณพืชและโครงสร้ำงป่ำ 

       1) คัดเลือกพื้นท่ีตัวอย่ำงในบริเวณพื้นท่ีท่ีกันไว้ส ำหรับเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่
สอง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นตัวแทนกำรศึกษำโครงสร้ำงและองค์ประกอบพรรณพืชบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์
ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ เพื่อต้องกำรทรำบภำยในพื้นท่ีป่ำอนุรักษ์นั้นมีกำรสืบต่อพันธุ์ตำม
ธรรมชำติ (natural regeneration) ของชนิดพันธุ์พืชด้ังเดิม (native species) มำกน้อยเพียงใด ในท่ีนี้จะใช้
กำรสุ่มแบบเจำะจง (purposive random sampling) บริเวณท่ีถือว่ำเป็นหมู่ไม้ท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของพื้นท่ีป่ำ
อนุรักษ์ด้วยวิธีกำรวำงแปลงตัวอย่ำงช่ัวครำว (Temporary plot) ขนำด 20 x 50 เมตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 
แปลงต่อหนึ่งพื้นท่ี โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยขนำด 10 x 10 เมตร เพื่อศึกษำไม้ใหญ่ (tree) ขนำด 4 x 4 เมตร 
เพื่อศึกษำไม้รุ่นหรือไม้หนุ่ม (sapling) และขนำด 1 x 1 เมตร เพื่อศึกษำกล้ำไม้ (seedling) จ ำนวนอย่ำงละ 
10 แปลง เพื่อใช้ในกำรส ำรวจ ดังภำพที่ 2 โดยท่ี 

        (1) ไม้ใหญ่ (tree) คือไม้ท่ีมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเพียงอก 1.30 เมตร (Diameter at 
breast, DBH) มำกกว่ำ 4.5 เซนติเมตร   

        (2) ไม้รุ่น (sapling) คือไม้ท่ีมีขนำด DBH น้อยกว่ำ 4.5 เซนติเมตร แต่สูงเกิน 1.30 เมตร     

        (3) กล้ำไม้ (seedling) คือไม้ท่ีมีควำมสูงน้อยกว่ำ 1.30 เมตร ตำมล ำดับ  
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ส ำหรับพันธุ์ไม้ท่ีไม่สำมำรถท ำกำรจ ำแนกชนิดได้ในภำคสนำมจะใช้วิธีเก็บตัวอย่ำง (Specimens) 
จ ำนวนชนิดละ 5 ตัวอย่ำง เพื่อน ำมำจ ำแนกและเปรียบเทียบกับชนิดพันธุ์ไม้ ในหอพรรณไม้ของกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 ภำพที่ 2 ลักษณะของแปลงตัวอย่ำงเก็บข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณพืชและโครงสร้ำงป่ำ 

 

        2) เก็บข้อมูลโครงสร้ำงสังคมพืชด้ำนต้ัง (profile diagram) และกำรปกคลุมของเรือนยอด 
(crown cover diagram) โดยวำงแปลงตัวอย่ำงขนำด 10 x 50 เมตร ท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีภำยในสังคมพืช 

        3) ท ำกำรประเมินค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืช (Importance Value Index, IVI) ของพืช
แต่ละชนิดในสังคม เพื่อกำรวิเครำะห์หำชนิดพรรณไม้เด่นท่ีสำมำรถน ำมำใช้เป็นตัวดัชนีช้ีวัด ( Indicator) ของ
แต่ละชนิดป่ำได้  

        4) กำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ค่ำต่ำงๆ ดังนี้ (อุทิศ, 2542) 

                     ควำมหนำแน่น (Density, D) คือจ ำนวนต้นไม้ท้ังหมดของชนิดพันธุ์ท่ีก ำหนดท่ีปรำกฏใน
แปลงตัวอย่ำงต่อหน่วยพื้นท่ีท่ีท ำกำรส ำรวจ 
 

D   =   จ ำนวนต้นท้ังหมดของชนิดพันธุ์ไม้ท่ีก ำหนดปรำกฏในแปลงตัวอย่ำง 
หน่วยพื้นท่ีท้ังหมดของแปลงตัวอย่ำงท่ีส ำรวจ 

  

                  ควำมถ่ี (Frequency, F) หมำยถึง อัตรำร้อยละของจ ำนวนแปลงตัวอย่ำงท่ีปรำกฏพันธุ์ไม้ชนิด
นั้นต่อจ ำนวนแปลงท่ีท ำกำรส ำรวจ 
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F   =   จ ำนวนแปลงตัวอย่ำงท่ีชนิดไม้นั้นปรำกฏ x 100 

จ ำนวนแปลงตัวอย่ำงท้ังหมดท่ีส ำรวจ 
 
                  ควำมเด่น (Dominance, Do) ในท่ีนี้ใช้ควำมเด่นด้ำนพื้นท่ีหน้ำตัด (Basal Area, BA) ของ 
ล ำต้นไม้ท่ีได้จำกกำรวัดท่ีระดับควำมสูง 1.30 เมตร จำกพื้นดินต่อพื้นท่ีท่ีท ำกำรส ำรวจ 
 

Do   =   พื้นท่ีหน้ำตัดของต้นไม้ท้ังหมด  
  พื้นท่ีท้ังหมดท่ีส ำรวจ 

 
                   ค่ำควำมถ่ีสัมพัทธ์ของชนิดไม้ ( Relative frequency ; RF) คือสัดส่วนของควำมถี่ของชนิดไม้
ท่ีต้องกำรต่อควำมถ่ีท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

 
RFA   =       ควำมถ่ีของชนิดไม้  A   x 100 

          ควำมถ่ีรวมของไม้ทุกชนิด 
 
                   ค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ ( Relative density ; RF)  คือสัดส่วนของควำม
หนำแน่นของชนิดไม้ท่ีต้องกำรต่อค่ำควำมหนำแน่นท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

 
RDA    =    ควำมหนำแน่นของชนิดไม้ A     x 100 

     ควำมหนำแน่นรวมของไม้ทุกชนิด 
 

                   ค่ำควำมเด่นของชนิดไม้ (Relative dominance ; RDo ) คือ ค่ำสัดส่วนควำมเด่นของชนิดไม้
ท่ีต้องกำรต่อค่ำควำมเด่นท้ังหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 
 
 

RDoA    =        ควำมเด่นของไม้ชนิด A      x 100 
ควำมเด่นรวมของไม้ทุกชนิด 
 

                  ค่ำดัชนีควำมส ำคัญของชนิดไม้ (Importance Value Index ; IVI) คือ ผลรวมของค่ำควำม
สัมพัทธ์ต่ำงๆ ของชนิดพันธุ์ไม้นั้นในสังคม ซึ่งหำได้จำกสูตร 

 
IVIA   =   RFA + RDA + RDoA 

  

3.2.2 กำรส ำรวจสัตว์ป่ำ 
 

จ ำแนกสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลังออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (mammals) นก 
(birds) สัตว์เล้ือยคลำน (reptiles) และสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก (amphibians) จำกนั้นท ำกำรวำงแผนกำร
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สุ่มตัวอย่ำง โดยเลือกวำง Base line และวำงแปลงแบบเป็นระบบ (systematic line plot system) โดยมี
รำยละเอียดกำรศึกษำแตกต่ำงกันตำมกลุ่มของสัตว์ป่ำ ดังต่อไปนี้ 

          1) กำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูลสัตว์ป่ำและกำรศึกษำสภำพนิเวศวิทยำของพื้นท่ีโครงกำรมี
แนวทำงกำรศึกษำ  คือ 

               กำรรวบรวมข้อมูล:กำรรวบรวมข้อมูลควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำในพื้นท่ีโครงกำรและ
ใกล้เคียงจำกกำรรำยงำนและเอกสำรที่ได้ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

               กำรส ำรวจภำคสนำม จำกนั้นท ำกำรวำงแผนกำรสุ่มตัวอย่ำง โดยเลือกวำง Base Line 
และวำงแบบ Systematic Line Plot System โดยมีรำยละเอียดศึกษำแตกต่ำงกันตำมกลุ่มของสัตว์ป่ำ 
ดังต่อไปนี้ 

ก. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ใช้กำรส ำรวจแบบ Tracks & Signs โดยใช้แปลงวงกลมรัศมี 2 เมตร แต่ละ
แปลงห่ำงกัน 20 เมตร เพื่อศึกษำ จ ำแนกและนับร่องรอยของสัตว์ที่ปรำกฏในแปลง 

ข. นก ใช้กำรส ำรวจแบบ Point Count โดยกำรวำงแปลงตัวอย่ำงรูปวงกลม รัศมี 30 เมตร ห่ำงกัน
จุดละ 100 เมตร โดยแต่ละแปลงใช้เวลำประมำณ 10 นำที จ ำแนกชนิดและนับจ ำนวนตัวของนกท่ีพบท้ังหมด 

ค. สัตว์เล้ือยคลำนและสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 

- General Survey เป็นกำรส ำรวจโดยใช้วิธีกำรเดินส ำรวจตำมพื้นท่ีต่ำงๆ คำดว่ำน่ำจะมีสัตว์สะเทิน
น้ ำสะเทินบกและสัตว์เล้ือยคลำนอำศัยอยู่ อำทิ ใต้ขอนไม้ แอ่งน้ ำขังต่ำงๆ ห้องน้ ำ ใต้ก้อนหิน แม่น้ ำ ล ำคลอง
ต่ำงๆ 

- Stream station เป็นกำรส ำรวจในล ำห้วยในเวลำกลำงคืน โดยกำรท ำสถำนีส ำรวจ จดบันทึกข้อมูล
ทำงนิเวศวิทยำ เช่น ควำมกว้ำงของล ำธำร ควำมลึกของล ำธำร ควำมเร็วของกระแสน้ ำ ลักษณะล ำธำร กำรปก
คลุมของเรือนยอด พืชพรรณ ควำมชันของฝ่ัง จำกนั้นท ำกำรส ำรวจในเวลำกลำงคืนเพื่อส ำรวจสัตว์สะเทินน้ ำ
สะเทินบกบำงกลุ่ม 

- Quadrant Survey เป็นกำรส ำรวจโดยใช้แปลงส ำรวจขนำดควำมกว้ำง 5 x 5 เมตร เพื่อส ำรวจสัตว์
สะเทินน้ ำสะเทินบกกลุ่มท่ีอำศัยอยู่ห่ำงจำกล ำธำร หรืออำศัยอยู่บนบก และสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก มีวิธีกำร
โดยท ำขอบเขตแปลงขนำด 5 x 5 เมตรให้ชัดเจน จัดคนส ำรวจให้อยู่แต่ละด้ำนของแปลงส่ีเหล่ียมอย่ำงน้อย
ข้ำงละ 1 คน ท ำกำรคุ้ยเศษใบไม้ กิ่งไม้ในบริเวณแปลงให้เห็นขอบเขตแปลงส ำรวจท่ีโล่งเตียน จำกนั้นทุกคน
หันหน้ำเข้ำหำใจกลำงแปลงส ำรวจและท ำกำรคุ้ยหำสัตว์ท่ีซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แห้งขอนไม้ผุ ก้อนหิน หรืออยู่บน
ต้นไม้ กำรส ำรวจในเวลำกลำงวัน 
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- กำรสังเกตโดยตรง (Direct observation) ส ำหรับสัตว์ป่ำบำงกลุ่มท่ีมีถิ่นท่ีอยู่อำศัยเฉพำะตัว 
(Specific) ต้องอำศัยกำรเข้ำไปในพื้นท่ีเป็นกำรเฉพำะ เพื่อเก็บข้อมูลจำกกำรเห็นตัวสัตว์ป่ำในพื้นท่ีถิ่นอำศัย
โดยตรงเช่น ค้ำงคำวท่ีอำศัยตำมถ้ ำ เลียงผำและกวำงผำท่ีอำศัยอยู่ตำมหน้ำผำสูงชัน รวมท้ังสัตว์สะเทินน้ ำ
สะเทินบกท่ีอำศัยอยู่ตำมแหล่งน้ ำ และบำงครั้งต้องศึกษำโดยอำศัยข้อมูลจำกหลักฐำนอื่นๆ ประกอบ เช่น 
เสียงร้อง รอยตีน มูล ร่องรอย กำรลับเขำ และรัง เป็นต้น รวมท้ังส่องไปหำเวลำกลำงคืน (Spotlight Count) 
เพื่อบันทึกชนิดของสัตว์ป่ำและจ ำนวนโดยประมำณ 

- กำรดักจับ (Trapping) โดยอำศัยกรงดัก ( Life Trap) และตำขำ่ย (Mist Net) ซึ่งเป็นกำรเก็บข้อมูล
สัตว์ป่ำชนิดท่ีพบเห็นตัวได้ยำก มักหลบซ่อนตำมพุ่มหญ้ำ พืช หรือ พุ่มไม้ต่ำงๆ ในโพรงไม้ ในถ้ ำ หรือในรูดิน 
หรือสัตว์ป่ำท่ีออกหำกินในตอนกลำงคืนโดยกำรดักจับเป็นเมื่อบันทึกชนิดและข้อมูลต่ำงๆ แล้วก็ปล่อยคืนสู่
ธรรมชำติดังเดิม 

 นอกจำกนี้ กำรส ำรวจโดยตรงจะใช้วิธีกำรส ำรวจเส้นทำงกำรส ำรวจ (Roadside Count) โดยใช้แนว
ถนน หรือทำงเดิน หรือเส้นทำงท่ีก ำหนดขึ้น ด้วยกำรเดินด้วยเท้ำโดยจะท ำกำรส ำรวจให้ท่ัวพื้นท่ีให้มำกท่ีสุด
เท่ำท่ีสำมำรถท ำได้ อุปกรณ์ในกำรส ำรวจภำคสนำมใช้ กล้องสองตำ (Binocular) ขนำด 8 x 30 มม. และ
กล้องโทรทัศน์ (Telescope) ขนำด 25 x 40 มม. กำรส ำรวจสัตว์ป่ำในกำรศึกษำครั้งนี้ทุกครั้งจะต้องมีกำร
บันทึกลักษณะทำงนิเวศท่ีสัตว์ป่ำแต่ละตัวปรำกฏอยู่ด้วย  เช่น สถำนท่ีพบ สภำพป่ำ และลักษณะกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น 

- กำรส ำรวจโดยอ้อมโดยกำรสอบถำม (Indirect Inquiring Method) : ได้คัดเลือกเฉพำะรำษฎรท่ีมี
บ้ำนเรือนหรือท่ีมีท่ีท ำกินอยู่ใกล้พื้นท่ีสวนป่ำหรือเข้ำมำใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพื้นท่ีสวนป่ำท่ีมีควำมรู้เป็นอย่ำง
ดีท้ังชนิดสัตว์ป่ำและช่วงเวลำท่ีสัตว์ป่ำเข้ำมำใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีสวนป่ำ รวมท้ังกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ี โดย
จะกระท ำหลำยครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลชนิดสัตว์ป่ำท่ีถูกต้องและหลำกชนิดใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 
ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเสริมควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำท่ีไม่พบจำกกำรส ำรวจโดยตรง เนื่องจำกสัตว์ป่ำบำงชนิดมี
ควำมชุกชุมน้อย ซุกซ่อนตัว ท่องเท่ียวหำกินในเวลำกลำงคืนหรือเข้ำมำใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโครงกำรเป็นบำง
ฤดูกำล ท ำให้กำรส ำรวจโดยตรงซึ่งมีช่วงเวลำจ ำกัดไม่พบเห็นตัว นอกจำกนี้กำรสอบถำมยังครอบคลุมถึงกำร
ลักลอบล่ำสัตว์ป่ำและชนิดสัตว์ป่ำท่ีน ำมำบริโภค หรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันของรำษฎรเพื่อประเมิน
สภำพปัญหำของสัตว์ป่ำในช่วงเวลำท่ีไม่มีกำรพัฒนำโครงกำร 

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล   สำมำรถน ำมำประเมินผลต่ำงๆ ได้ดังนี้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
(Qualitative) 

  ควำมหลำกหลำย (Species Diversity) เป็นกำรแสดงชนิดของสัตว์ป่ำท่ีปรำกฏท้ังจำกกำรส ำรวจ
โดยตรง และโดยทำงอ้อม โดยเสนอในแต่ละกลุ่มของสัตว์ป่ำ โดยแต่ละกลุ่มจ ำแนกตำมหลักอนุกรมวิธำนคือ 
อันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genus) และ ชนิด (Species) 
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  ควำมชุกชุม (Abundance) เป็นกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลท่ีปรำกฏโดยจัดควำมชุกชุมออกเป็น 4 ระดับ 
คือ 

  ชุกชุมมำก (Very Common, VC = 4) ได้แก่ ชนิดท่ีพบตัว หรือร่องรอยมำก หรือโดยเฉล่ียไม่น้อย
กว่ำ 25 ตัว ในระยะทำง 1 กิโลเมตร หรือพบทุกๆ เส้นทำงท่ีมีกำรส ำรวจ หรือพบทุกครั้งท่ีท ำกำรส ำรวจ (3 
ครั้ง) 

  ชุกชุมปำนกลำง ( Common, VC = 3) ได้แก่ ชนิดท่ีพบตัว หรือร่องรอยปำนกลำง หรือโดยเฉล่ียอยู่
ระหว่ำง 10 – 25 ตัว ในระยะทำง 1 กิโลเมตร หรือพบเกือบทุกเส้นทำงท่ีมีกำรส ำรวจ หรือพบ 2 ครั้งจำก
กำรส ำรวจ 3 ครั้ง 

  ชุกชุมน้อย (Rare, R = 2) ได้แก่ ชนิดท่ีพบตัวหรือร่องรอย หรือจ ำนวนโดยเฉล่ียน้อยกว่ำ 10 ตัว ใน
ระยะทำง 1 กิโลเมตร หรือพบเพียงบำงเส้นทำงท่ีมีกำรส ำรวจ หรือพบเพียง 1 ครั้งจำกกำรส ำรวจ 3 ครั้ง 

  ชุกชุมน้อยมำก (Very Rare, VR = 1) ได้แก่ ชนิดท่ีไม่พบตัวหรือร่องรอยใดๆ ขณะท่ีท ำกำรส ำรวจ 
แต่ได้รับรำยงำนจำกกำรสอบถำมหรือข้อมูลโดยทำงอ้อม 

  สถำนภำพ (Status) 

  สถำนภำพของสัตว์ป่ำ พิจำรณำสถำนภำพของสัตว์ป่ำพื้นท่ีศึกษำ ได้จำกกำรตรวจเอกสำรจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้ท ำกำรศึกษำและได้ท ำกำรจัดสถำนภำพไว้แล้ว ในท่ีนี้ได้น ำมำพิจำรณำประกอบ
อยู่ 4 หน่วยงำน ได้แก่ พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ .ศ. 2535 ส ำนักนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ .ศ. 2548 สหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ 
ดังนี้ 

  (1) กำรจัดสถำนภำพตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ .ศ. 2535 ส ำหรับกำรจัด
สถำนภำพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำตำมรำยช่ือท่ีประกำศออกมำภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้
แล้วจะมีผลในแง่ของกฎหมำย ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 สถำนภำพ คือ สัตว์ป่ำสงวนและสัตว์ป่ำคุ้มครอง 

  (2) สถำนภำพตำมกำรจัดของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ .ศ. 2548 
ในกำรจัดสถำนภำพครั้งนี้เป็นกำรมองในภำพรวมของสัตว์ป่ำของประเทศไทยท้ังหมดแล้วจึงมำจัดสถำนภำพ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สัตว์ป่ำท่ีสูญพันธุ์ (Extinct-Ex) สัตว์ป่ำท่ีสูญพันธุ์ในธรรมชำติ (Extinct In 
The Wild-EW) สัตว์ป่ำท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง (Critically Endangered-CR) สัตว์ป่ำท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
(Endangered-EN) สัตว์ป่ำท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable-VU) สัตว์ป่ำท่ีมีสภำวะใกล้ถูกคุกคำม 
(Near Threatened-NT) สัตว์ป่ำชนิดพันธุ์ที่เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern-LC) และสัตว์ท่ีมีข้อมูลไม่
เพียงพอ (Data Deficient-DD) 
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  (3) สถำนภำพตำมกำรจัดของสหภำพนำนำชำติเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกรธรรมชำติ 
(The world Conservation Union- IUCN) เป็นกำรจัดสถำนภำพแบบเดียวกันกับส ำนักนโยบำยและแผน
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 แต่ในกำรพิจำรณำ จำกภำพรวมของประชำกรสัตว์ป่ำท้ังโลก 

  (4) สถำนภำพตำมกำรจัดกำรของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำท่ี
ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora- CITES) เน้นสำระส ำคัญของอนุสัญญำเพื่อควบคุมกำรส่งออกน ำเข้ำ หรือกำรน ำส่งต่อไป
เพื่อกำรค้ำซึ่งชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่ระบุไว้ในบัญชีหมำยเลข 1, 2 และ 3 ของอนุสัญญำ 

 



 

 
 

บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

 

4.1 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณพืชและโครงสร้ำงป่ำ 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลและกำรส ำรวจภำคสนำมด้ำนควำมหลำกหลำยของพรรณไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อ
กำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ ได้ผล ดังนี้ 

กำรส ำรวจพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแห่งนี้พบว่ำ เป็นสังคมพืชป่ำปลูกบริเวณริมล ำห้วย 
โดยเฉพำะสัก (Tectona grandis Linn.f.) ส่วนมำกเป็นไม้ขนำดกลำงและไม้ขนำดเล็ก รวมถึงกล้ำไม้ขึ้นเป็น
จ ำนวนมำก พื้นท่ีเหล่ำนี้ก ำลังอยู่ในขั้นตอนกำรทดแทน ซึ่งถ้ำปล่อยท้ิงไว้ก็สำมำรถกลับสู่สภำพป่ำธรรมชำติได้ 
บริเวณส ำรวจดังได้แสดงในตำรำงท่ี 1   

ตำรำงที่  1 ระดับควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลและพิกัดของแปลงตัวอย่ำงบริเวณสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัด
     แพร่ 

แปลงท่ี/สังคมพืช 
ระดับควำมสูงจำก
ระดับน้ ำทะเล (ม.) 

พิกัด 
ละติจูด ลองติจูด 

1. สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย 197 47Q0621419 2056103 
2. สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย 250 47Q620542 205072 
3. สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย 168 47Q622250 2052455 

 

กำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพันธุ์ไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแห่งนี้ โดย
กำรวำงแปลงตัวอย่ำงขนำด 20x50 เมตร จ ำนวน 3 แปลงสุ่ม ประกอบด้วย สังคมพืชป่ำปลูกบริเวณริมล ำห้วย 
นอกจำกนี้ยังเดินส ำรวจนอกแปลงตัวอย่ำงของแต่ละสังคมพืช และบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์อื่นๆของสวน
ป่ำอีกด้วย เพื่อให้ได้ควำมหลำกหลำยของพันธุ์ไม้ให้มำกท่ีสุด  

จำกกำรส ำรวจพบ 87 ชนิด 72 สกุล 38 วงศ์ พันธุ์ไม้ท่ีส ำคัญท่ีพบท่ีเป็นไม้ใหญ่ เช่น ประดู่ป่ำ 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) สัก (Tectona grandis Linn.f.) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) 
ตะเคียนหนู (Anogeissus acuminata Wall.) กระเชำ (Holoptelea integrifolia Planch.) สมพง 
(Tetrameles nudiflora R.Br.) งิ้วดอกแดง (Bombax insigne Wall) ขี้หนอน (Zollingeria 
dongnaiensis Pierre) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) และตะคร้ ำ (Garuga pinnata Roxb.) เป็น
ต้น ไม้พุ่มต้น เช่น เค็ด (Randia dasycarpa Bakh. f.) โมกมัน (Wrigthia tomentosa Roem. & Schult.) 
มะเม่ำสร้อย (Antidesma acidum Retz.) และแสลงใจ (Strychnos nux-vomica Linn.) เป็นต้น ไม้ล้มลุก 
เช่น สำบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M.King) ปอขี้ ตุ่น (Helicteres angustifolia L.) 
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และอังกำบ (Barleria cristata Linn.) เป็น ต้น และไผ่ เช่น ไ ผ่ข้ ำวหลำม (Cephalostachyum 
pergracile Munro) ไผ่ซำงนวล (Dendrocalamus strictus (Roxb.)Nees) และไผ่ไร่ (Gigantochloa 
albociliata (Munro) Munro ) 

กำรส ำรวจข้อมูลสังคมพืชเชิงปริมำณจำกกำรวำงแปลงตัวอย่ำงขนำด 20x50 เมตร จ ำนวน 3 แปลง
สุ่ม ได้ผลดังนี้ 

แปลงท่ี 1 สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย พบเป็นไม้ใหญ่ 15 ชนิด มีควำมหนำแน่น 1,140 ต้นต่อเฮคแตร์ มี
พื้นท่ีหน้ำตัด 15.51 ตำรำงเมตรต่อเฮคแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมส ำคัญ (Importance 
Value Index, I.V.I) ของพันธุ์ไม้ 5 ล ำดับแรก ได้แก่ สัก (Tectona grandis Linn.f.) แดง (Xylia xylocarpa 
var. kerrii) ปอแก่นเทำ (Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.) แสลงใจ (Strychnos nux-
vomica Linn.) และประดู่ป่ำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) โดยมีค่ำดัชนีควำมส ำคัญเท่ำกับ 
196.18, 17.72, 17.56, 9.91 และ 8.35 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ไม้หนุ่ม (Sapling) พบ 7 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบ 
เช่น ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) ตะคร้ ำ (Garuga 
pinnata Roxb.) กำงขี้มอด(Albizia odoratissima Benth.) กระท่อมหมู (Mitragyna brunonis Craib) 
ต ะ แ บ ก เ ป ลื อ ก บ ำ ง  ( Lagerstroemia duperreana Pierre)  แ ล ะ ป ร ะ ดู่ ป่ ำ  ( Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) เป็นต้น ส่วนกล้ำไม้ (Seedling) พบ 7 ชนิด พันธุ์ ไม้ ท่ีพบได้แก่ แดง (Xylia 
xylocarpa var. kerrii) เก็ดขำว (Dalbergia glomeriflora Kurz) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) โมกป่ำ (Wrigthia pubescens R.Br.) 
ตะแบกเปลือกบำง (Lagerstroemia duperreana Pierre) และฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz.) เป็น
ต้น  

แปลงท่ี 2 สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย พบเป็นไม้ใหญ่ 26 ชนิด มีควำมหนำแน่น 1,560 ต้นต่อเฮคแตร์ มี
พื้นท่ีหน้ำตัด 15.42 ตำรำงเมตรต่อเฮคแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมส ำคัญ (Importance 
Value Index, I.V.I) ของพันธุ์ไม้ 5 ล ำดับแรก ได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii) สัก (Tectona 
grandis Linn.f.) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) 
และปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) โดยมีค่ำดัชนีควำมส ำคัญเท่ำกับ 64.95, 44.00, 36.90, 
27.21 และ 21.91 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ไม้หนุ่ม (Sapling) พบ 10 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น ปี้จ่ัน (Dalbergia 
cana Graham ex.Kurz) ส้มกบ (Hymenodictyon excelsum Wall.) ปอเลียงฝ้ำย (Kydia 
calycina Roxb.) สัก (Tectona grandis Linn.f.) กัดล้ินเลือด (Walsura robusta Roxb.) แดง (Xylia 
xylocarpa var. kerrii) ปอแก่นเทำ (Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.) มะหวด (Lepisanthes 
rubiginosa Leenh.) หมีเหม็น (Litsea glutinosa (Lour.) C.R. Bob.) และปีบ (Milligtonia 
horentis Linn.f.) เป็นต้น ส่วนกล้ำไม้ (Seedling) พบ 7 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa 
var. kerrii) ผ่ำเส้ียน (Vitex canescens Kurz) ปอเลียงฝ้ำย (Kydia calycina Roxb.) ปี้จ่ัน (Dalbergia 
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cana Graham ex.Kurz) เปล้ำเลือด (Stephania venosa (Bl.) Spreng.) เก็ดด ำ (Dalbergia 
cultrata Graham ex Benth) และมะเฟืองช้ำง (Lepisanthes tetraphylla Radlk.) เป็นต้น  

แปลงท่ี 3 สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย พบเป็นไม้ใหญ่ 21 ชนิด มีควำมหนำแน่น 890 ต้นต่อเฮคแตร์ มี
พื้นท่ีหน้ำตัด 25.09 ตำรำงเมตรต่อเฮคแตร์ พันธุ์ไม้เด่นเมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมส ำคัญ (Importance 
Value Index, I.V.I) ของพันธุ์ไม้ 5 ล ำดับแรก ได้แก่ สัก (Tectona grandis Linn.f.) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana 
Graham ex.Kurz) เส้ียวป่ำ (Bauhinia variegata Linn.) แคหัวหมู (Markhamia stipulata Seem. var. 
stipulata) และเสลำ (Lagerstroemia tomentosa Presl) โดยมีค่ำดัชนีควำมส ำคัญเท่ำกับ 95.32, 81.19, 
14.45, 11.55 และ 11.44 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ ไม้หนุ่ม (Sapling) พบ 8 ชนิด พันธุ์ไม้ท่ีพบ เช่น ปี้จ่ัน 
(Dalbergia cana Graham ex.Kurz) จิก (Barringtonia coccinea Kostel.) มะหวด (Lepisanthes 
rubiginosa Leenh.) ปอแดง (Sterculia guttata Roxb.) ขี้อ้ำย (Terminalia nigrovenulosa Pierre ex 
Laness.) กำงขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) มะเม่ำสร้อย (Antidesma acidum Retz.) ตะแบก
เปลือกบำง (Lagerstroemia duperreana Pierre) และแคหัวหมู (Markhamia stipulata Seem. var. 
stipulata) เป็นต้น ส่วนกล้ำไม้ (Seedling) พบ 6 ชนิด พันธุ์ ไม้ ท่ีพบได้แก่ มะหวด (Lepisanthes 
rubiginosa Leenh.) แคหัวหมู (Markhamia stipulata Seem. var. stipulata) ถ่ำนไฟผี (Diospyros 
rhodocalyx Kurz) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) ตะแบกเปลือกบำง (Lagerstroemia 
duperreana Pierre ) และสำธร (Millettia leucantha Kurz ) เป็นต้น 

ลักษณะโครงสร้ำงของสังคมพืชด้ำนต้ังของสวนป่ำแห่งนี้ มีเรือนยอดเปิด กำรปกคลุมของเรือนยอด
ประมำณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ีป่ำ โครงสร้ำงของเรือนยอดจำกกำรส ำรวจครั้งนี้ พบว่ำ 

ก. สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย โครงสร้ำงของเรือนยอดสำมำรถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 

เรือนยอดช้ันบนสุด มีควำมสูงประมำณ 25-30 เมตร พันธุ์ไม้ในช้ันเรือนยอดนี้ ได้แก่ กำงหลวง 
(Albizia chinensis Merr.) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa var. 
kerrii ) และพฤกษ์ (Albizia lebbeck Benth) เป็นต้น 

เรื อนยอดช้ันรอง  มีควำม สูงประมำณ 10 -19 เมตร  พันธุ์ ไม้ ท่ีพบไ ด้แก่  สัก  ( Tectona 
grandis Linn.f.) เก็ดด ำ (Dalbergia cultrata Graham ex Benth) ขว้ำว (Haldina cordifolia Ridsd.) 
ปอแก่นเทำ (Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii ) ปรู๋ 
(Alangium hexapetalum Lamk.) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) คูณ (Cassia fistula 
Linn.) สะแกแสง (Cananga latifolia Finet & Gagnep) และฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz.) เป็น
ต้น 

เรือนยอดช้ันล่ำง มีควำมสูงประมำณ 4-9 เมตร เป็นไม้ขนำดเล็ก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีส ำคัญเช่น สัก 
(Tectona grandis Linn.f.) เก็ดด ำ (Dalbergia cultrata Graham ex Benth) ปอแก่นเทำ (Grewia 
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elatostemoides Coll. et Hemsl.) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii ) ปรู๋  (Alangium 
hexapetalum Lamk.) ต้ิวขน (Cratoxylum formosum) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) คูณ 
(Cassia fistula Linn.) แคหัวหมู (Markhamia stipulata Seem. var. stipulata) ซ้อ (Gmelina 
arborea Roxb.) ข่อย (Streblus asper Lour.) มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) สะแกแสง (Cananga 
latifolia Finet & Gagnep) ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz.) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) และแสลงใจ (Strychnos nux-vomica Linn.) เป็นต้น 

ข. สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย โครงสร้ำงของเรือนยอดสำมำรถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 

เรือนยอดช้ันบนสุด มีควำมสูงประมำณ 20-30 เมตร พันธุ์ไม้ในช้ันเรือนยอดนี้ ได้แก่ ตะเคียนหนู 
(Anogeissus acuminata Wall.) กระเชำ (Holoptelea integrifolia Planch.) สมพง (Tetrameles 
nudiflora R.Br.) งิ้วดอกแดง (Bombax insigne Wall) สัก (Tectona grandis Linn.f.) ซ้อ (Gmelina 
arborea Roxb.)  ขี้ ห น อ น  ( Zollingeria dongnaiensis Pierre)  ป ร ะ ดู่ ป่ ำ  ( Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) และจำมจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr. Share.) เป็นต้น 

เรื อนยอดช้ันรอง  มีควำม สูงประมำณ 10 -19 เมตร  พันธุ์ ไม้ ท่ีพบไ ด้แก่  สัก  ( Tectona 
grandis Linn.f.) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) สะแกแสง (Cananga latifolia Finet & 
Gagnep) ยมหิน (Chukrasia velutina Wight & Arn.) ตะแบกเปลือกบำง (Lagerstroemia 
duperreana Pierre) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii ) ก้ำนเหลือง (Gonocaryum lobbianum Kurz) 
เก็ดด ำ (Dalbergia cultrata Graham ex Benth) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) มะเฟืองช้ำง 
(Lepisanthes tetraphylla Radlk.) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) และขี้ เหล็กป่ำ (Cassia 
garrettiana Craib) เป็นต้น 

เรือนยอดช้ันล่ำง มีควำมสูงประมำณ 4-9 เมตร เป็นไม้ขนำดเล็ก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีส ำคัญเช่น สัก 
(Tectona grandis Linn.f.) เก็ดด ำ (Dalbergia cultrata Graham ex Benth) ปอแก่นเทำ (Grewia 
elatostemoides Coll. et Hemsl.) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii ) ปรู๋  (Alangium 
hexapetalum Lamk.) ต้ิวขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth & Hook f.ex Dyer 
subsp.pruniflorum (Kurz) Gogelein) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) คูณ (Cassia fistula 
Linn.) แคหัวหมู (Markhamia stipulata Seem. var. stipulata) ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) ข่อย 
(Streblus asper Lour.) มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) สะแกแสง (Cananga latifolia Finet & 
Gagnep) ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz.) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) และแสลง
ใจ (Strychnos nux-vomica Linn.) เป็นต้น 
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ข. 

ภำพที่ 3 โครงสร้ำงสังคมพืชบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 
  แปลงท่ี 1 (ก) สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย แปลงท่ี 2 (ข) สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย แปลงท่ี 2  

 (ค) สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย  
  แปลงท่ี 3  

ค. 

ก. 
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ค. สังคมพืชป่ำริมล ำห้วย โครงสร้ำงของเรือนยอดสำมำรถแบ่งได้ 3 ช้ันเรือนยอด ดังนี้ 

เรือนยอดช้ันบนสุด มีควำมสูงประมำณ 20-25 เมตร พันธุ์ไม้ในช้ันเรือนยอดนี้ ได้แก่ สัก (Tectona 
grandis Linn.f.) ส้ำนใหญ่ (Dillenia obovata (Blume) Hoogland) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii ) ปรู๋ (Alangium hexapetalum Lamk.) และ
จำมจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr. Share.) เป็นต้น 

เรื อนยอดช้ันรอง  มีควำม สูงประมำณ 10 -18 เมตร  พันธุ์ ไม้ ท่ีพบไ ด้แก่  สัก  ( Tectona 
grandis Linn.f.) ส้ำนใหญ่ (Dillenia obovata (Blume) Hoogland) ประดู่ป่ำ (Pterocarpus 
macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa var. kerrii ) ต้ิวขน (Cratoxylum formosum) พฤกษ์ 
(Albizia lebbeck Benth) เสลำ (Lagerstroemia tomentosa Presl) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham 
ex.Kurz) ปรู๋ (Alangium hexapetalum Lamk.) จำมจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr. Share.) 
ตะแบกเปลือกบำง (Lagerstroemia duperreana Pierre) กำงขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) สำ
ธร (Millettia leucantha Kurz ) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) เก็ดขำว (Dalbergia 
glomeriflora Kurz) เก็ดด ำ (Dalbergia cultrata Graham ex Benth) กระท่อมหมู (Mitragyna 
brunonis Craib) และมะเด่ืออุทุมพร (Ficus racemosa Linn.) เป็นต้น 

เรือนยอดช้ันล่ำง มีควำมสูงประมำณ 4-8 เมตร เป็นไม้ขนำดเล็ก ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ท่ีส ำคัญเช่น สัก 
(Tectona grandis Linn.f.) ขำมคัวะ (Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham.ex Roxb.) แคหำง
ค่ำง (Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum) แคหัวหมู (Markhamia stipulata Seem. var. 
stipulata) กำงขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) ปอเลียงฝ้ำย (Kydia calycina Roxb.) เสลำ 
(Lagerstroemia tomentosa Presl) เก็ดขำว (Dalbergia glomeriflora Kurz) เก็ดด ำ (Dalbergia 
cultrata Graham ex Benth) กระท่อมหมู (Mitragyna brunonis Craib) ตะแบกเปลือกบำง 
(Lagerstroemia duperreana Pierre ) ตะคร้อ (Schleichera oleosa Merr.) เพกำ (Oroxylum 
indicum Vent.) โมกป่ำ (Wrigthia pubescens R.Br.) ปี้จ่ัน (Dalbergia cana Graham ex.Kurz) ปอแดง 
(Sterculia guttata Roxb.) ขี้อ้ำย (Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness.) ปอแก่นเทำ (Grewia 
elatostemoides Coll. et Hemsl.) และจิก (Barringtonia coccinea Kostel.) เป็นต้น 
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ภำพที่ 4 พันธุ์ไม้ขนำดใหญ่ท่ีพบท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 

งิ้วป่ำ Bombax anceps Pierre สัก Tectona grandis Linn.f. 

มะเด่ืออุทุมพร 
 Ficus racemosa Linn. 

สะแกนำ  
Combretum quadrangulare Kurz 

แดง  
Xylia xylocarpa var. kerrii 

เก็ดด ำ  
Dalbergia cultrata Graham ex Benth 

ก 

ฉ จ 

ง ค 

ข 
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ภำพที่ 5 พันธุ์ไม้ท่ีพบท่ัวไปท่ีไม่ใช่ไม้ใหญ่บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลูคำว  
Houttuynia cordata Thunb. 

ทองเครือ  
Butea superba Roxb. 

อบเชยเถำว์  
Atherolepis pierrei Cost. var. glabra Kerr. 

แสลงใจ  
Strychnos nux-vomica Linn. 

ก 

ง ค 

ข 
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 ตำรำงที่ 2 ค่ำควำมเด่น ค่ำควำมหนำแน่น ค่ำควำมถ่ี และค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่ำริมล ำห้วย (แปลงท่ี 1) บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่
    แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น  

(ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี Rdo RD RF IVI 

(%) (%) (%) (%) (%) 
1 สัก Tectona grandis Linn.f. 14.0883 820 100 90.9142 71.9298 33.3333 196.1774 

2 แดง Xylia xylocarpa var. kerrii  0.2450 70 30 1.5811 6.1404 10.0000 17.7215 

3 ปอแก่นเทำ Grewia elatostemoides Coll. et 
Hemsl. 

0.1110 40 40 0.7162 3.5088 13.3333 17.5583 

4 แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. 0.0952 30 20 0.6141 2.6316 6.6667 9.9123 

5 ประดู่ป่ำ Pterocarpus macrocarpus Kurz 0.2339 40 10 1.5092 3.5088 3.3333 8.3513 

6 เก็ดด ำ Dalbergia cultrata Graham ex 
Benth 

0.1431 30 10 0.9236 2.6316 3.3333 6.8886 

7 ค้อนฆ้อง Capparis micracantha DC. 0.1184 20 10 0.7639 1.7544 3.3333 5.8516 

8 กุ๊ก Lannea coromandelica Merr. 0.0623 20 10 0.4021 1.7544 3.3333 5.4898 

9 ปี้จ่ัน Dalbergia cana Graham ex.Kurz 0.1273 10 10 0.8216 0.8772 3.3333 5.0321 

10 ผ่ำเส้ียน Vitex canescens Kurz 0.0679 10 10 0.4381 0.8772 3.3333 4.6487 

11 กระท่อมหมู Mitragyna brunonis Craib 0.0608 10 10 0.3923 0.8772 3.3333 4.6028 

12 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. 0.0581 10 10 0.3747 0.8772 3.3333 4.5852 
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น 

(ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

13 มะกอกป่ำ Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

0.0332 10 10 0.2140 0.8772 3.3333 4.4246 

14 มะเด่ือปล้อง Ficus hispida Linn.f. 0.0264 10 10 0.1704 0.8772 3.3333 4.3809 

15 โมกป่ำ Wrigthia pubescens R.Br. 0.0255 10 10 0.1646 0.8772 3.3333 4.3751 

  

  

15.4962 1140 300 100 100 100 300 
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 ตำรำงที่ 3 ค่ำควำมเด่น ค่ำควำมหนำแน่น ค่ำควำมถ่ี และค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่ำริมล ำห้วย (แปลงท่ี 2) บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่
    แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น  

(ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี Rdo RD RF IVI 

(%) (%) (%) (%) (%) 
1 แดง Xylia xylocarpa var. kerrii 4.5509 380 90 29.2003 24.3590 11.3924 64.9517 

2 สัก Tectona grandis Linn.f. 1.9887 290 100 12.7605 18.5897 12.6582 44.0085 

3 ประดู่ป่ำ Pterocarpus macrocarpus Kurz 3.3711 100 70 21.6302 6.4103 8.8608 36.9012 

4 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. 1.2632 140 80 8.1052 8.9744 10.1266 27.2062 

5 ปี้จ่ัน Dalbergia cana Graham ex.Kurz 0.9334 130 60 5.9892 8.3333 7.5949 21.9175 

6 ปอแก่นเทำ Grewia elatostemoides Coll. et 
Hemsl. 

0.8335 80 50 5.3479 5.1282 6.3291 16.8052 

7 ผ่ำเส้ียน Vitex canescens Kurz 0.4312 50 40 2.7670 3.2051 5.0633 11.0354 

8 เลียงฝ้ำย Kydia calycina Roxb. 0.1346 50 40 0.8638 3.2051 5.0633 9.1322 

9 เก็ดด ำ Dalbergia cultrata Graham ex 
Benth 

0.3174 40 20 2.0368 2.5641 2.5316 7.1326 

10 เส้ียวป่ำ Bauhinia variegata Linn. 0.1049 30 30 0.6728 1.9231 3.7975 6.3934 

11 มะเฟืองช้ำง Lepisanthes tetraphylla Radlk. 0.1783 30 20 1.1441 1.9231 2.5316 5.5989 

12 ขี้เหล็กป่ำ Cassia garrettiana Craib 0.3217 30 10 2.0640 1.9231 1.2658 5.2529 
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ตำรำงที ่3 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น  

(ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

13 แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. 0.2031 20 20 1.3033 1.2821 2.5316 5.1170 

14 ยอป่ำ Morinda coreia Ham. 0.2645 20 10 1.6974 1.2821 1.2658 4.2453 

15 ตะแบกเปลือก
บำง 

Lagerstroemia duperreana Pierre 0.0450 20 20 0.2890 1.2821 2.5316 4.1027 

16 ยมหิน Chukrasia velutina Wight & Arn. 0.0435 20 20 0.2789 1.2821 2.5316 4.0926 

17 ต้ิวขน Cratoxylum formosum (Jacq.) 
Benth & Hook f.ex Dyer 
subsp.pruniflorum (Kurz) 
Gogelein 

0.0246 20 20 0.1580 1.2821 2.5316 3.9717 

18 สะแกแสง Cananga latifolia Finet & Gagnep 0.1222 20 10 0.7842 1.2821 1.2658 3.3321 

19 กุ๊ก Lannea coromandelica Merr. 0.1910 10 10 1.2258 0.6410 1.2658 3.1326 

20 มะกอกป่ำ Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

0.0870 20 10 0.5581 1.2821 1.2658 3.1060 

21 กรวยป่ำ Casearia grewiaefolia Vent. 0.0490 10 10 0.3144 0.6410 1.2658 2.2212 

22 กัดล้ินเลือด Walsura robusta Roxb. 0.0363 10 10 0.2329 0.6410 1.2658 2.1398 
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 ตำรำงที่ 3 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น  

(ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

23 งิ้วป่ำ Bombax anceps Pierre 0.0255 10 10 0.1637 0.6410 1.2658 2.0705 

24 คูน Cassia fistula Linn. 0.0246 10 10 0.1580 0.6410 1.2658 2.0648 

25 สกุณี Terminalia calamansanai Rolfe 0.0237 10 10 0.1524 0.6410 1.2658 2.0592 

26 ส้มกบ Hymenodictyon excelsum Wall. 0.0159 10 10 0.1020 0.6410 1.2658 2.0088 

  

  

15.5850 1560 790 100 100 100 300 
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ตำรำงที่ 4 ค่ำควำมเด่น ค่ำควำมหนำแน่น ค่ำควำมถ่ี และค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่ำริมล ำห้วย (แปลงท่ี 3) บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่
    แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น 

(ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี Rdo RD RF IVI 

(%) (%) (%) (%) (%) 
1 สัก Tectona grandis Linn.f. 13.5932 180 90 54.1622 20.2247 20.9302 95.3172 

2 ปี้จ่ัน Dalbergia cana Graham ex.Kurz 5.8380 350 80 23.2616 39.3258 18.6047 81.1921 

3 เส้ียวป่ำ Bauhinia variegata Linn. 1.3309 40 20 5.3029 4.4944 4.6512 14.4485 

4 แคหัวหมู Markhamia stipulata Seem. var. 
stipulata 

0.3012 30 30 1.1999 3.3708 6.9767 11.5475 

5 เสลำ Lagerstroemia tomentosa Presl 0.5745 40 20 2.2893 4.4944 4.6512 11.4348 

6 เก็ดด ำ Dalbergia cultrata Graham ex 
Benth 

1.1712 20 10 4.6666 2.2472 2.3256 9.2393 

7 เก็ดขำว Dalbergia glomeriflora Kurz 0.1467 30 20 0.5846 3.3708 4.6512 8.6065 

8 เพกำ Oroxylum indicum Vent. 0.3560 20 20 1.4185 2.2472 4.6512 8.3168 

9 กำงขี้มอด Albizia odoratissima Benth. 0.4464 30 10 1.7788 3.3708 2.3256 7.4752 

10 เค็ด Randia dasycarpa Bakh. f. 0.0371 20 20 0.1479 2.2472 4.6512 7.0463 

11 แดง Xylia xylocarpa var. kerrii  0.6602 10 10 2.6305 1.1236 2.3256 6.0797 

12 โมกป่ำ Wrigthia pubescens R.Br. 0.1482 20 10 0.5907 2.2472 2.3256 5.1634 
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 ตำรำงที่ 4 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
ควำมเด่น 

 (ตร.ม./เฮคแตร์) 
ควำมหนำแน่น 
(ต้น/เฮคแตร์) 

ควำมถ่ี 
(%) 

Rdo 
(%) 

RD 
(%) 

RF 
(%) 

IVI 
(%) 

13 ข่อย Streblus asper Lour. 0.0370 20 10 0.1473 2.2472 2.3256 4.7201 

14 ตะขบป่ำ Flacourtia indica Merr. 0.1130 10 10 0.4504 1.1236 2.3256 3.8996 

15 กระท่อมหมู Mitragyna brunonis Craib 0.0849 10 10 0.3383 1.1236 2.3256 3.7875 

16 จิก Barringtonia coccinea Kostel. 0.0754 10 10 0.3004 1.1236 2.3256 3.7496 

17 ปอแดง Sterculia guttata Roxb. 0.0554 10 10 0.2207 1.1236 2.3256 3.6699 

18 ขี้อ้ำย Terminalia nigrovenulosa Pierre 
ex Laness. 

0.0478 10 10 0.1903 1.1236 2.3256 3.6395 

19 ปอแก่นเทำ Grewia elatostemoides Coll. et 
Hemsl. 

0.0385 10 10 0.1533 1.1236 2.3256 3.6024 

20 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. 0.0212 10 10 0.0846 1.1236 2.3256 3.5338 

21 แคหำงค่ำง Markhamia stipulata Seem.ex K. 
Schum 

0.0204 10 10 0.0814 1.1236 2.3256 3.5305 

  
  

25.0971 890 430 100 100 100 300 
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ตำรำงที่ 5 รำยช่ือพันธุ์ไม้และสถำนภำพของพันธุไ์ม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง 
    จังหวัดแพร่ 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ประเภทไม้ 
ONEP
2006 

IUCN 
2010 

1 กรวยป่ำ Casearia grewiaefolia Vent. Flacourtiaceae T - - 
2 กระแจะ Hesperethusa crenulata Roem. Rutaceae T - - 
3 กระเชำ Holoptelea integrifolia Planch. Ulmaceae T - - 
4 กระถินยักษ์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae T - - 
5 กระท่อมหมู Mitragyna brunonis Craib Rubiaceae T - - 
6 กวำวเครือ Butea superba Roxb. Fabaceae S - - 
7 กัดลิ้นเลือด Walsura robusta Roxb. Meliaceae T - - 
8 กำงข้ีมอด Albizia odoratissima Benth. Fabaceae T - - 
9 ก้ำนเหลือง Gonocaryum lobbianum Kurz Icacinaceae T - - 
10 กุ๊ก Lannea coromandelica Merr. Anacadiaceae T - - 
11 เก็ดขำว Dalbergia glomeriflora Kurz Fabaceae T - - 
12 เก็ดด ำ Dalbergia cultrata Graham ex Benth Fabaceae T - - 
13 ขว้ำว Haldina cordifolia Ridsd. Rubiaceae T - - 
14 ข่อย Streblus asper Lour. Moraceae T - - 
15 ขำมคัวะ Pterospermum semisagittatum Buch.-

Ham.ex Roxb. 
Malvaceae 

T 
- - 

16 ข้ีหนอน Zollingeria dongnaiensis Pierre Sapindaceae T - - 
17 ข้ีเหล็กป่ำ Cassia garrettiana Craib Fabaceae T - - 
18 ข้ีอ้ำย Terminalia nigrovenulosa Pierre ex 

Laness. 
Combretaceae 

T 
- - 

19 ค้อนฆ้อง Capparis micracantha DC. Capparaceae ST/T - - 
20 คูณ Cassia fistula Linn.  Fabaceae T - - 
21 เค็ด Randia dasycarpa Bakh. f. Rubiaceae ST - - 
22 แคหัวหมู Markhamia stipulata Seem. var. 

stipulata 
Bignoniaceae 

T 
- - 

23 แคหำงค่ำง Markhamia stipulata Seem.ex K. Schum Bignoniaceae T - - 
24 งิ้วดอกขำว Bombax anceps Pierre Bombacaceae T - - 
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ประเภทไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

25 งิ้วป่ำ Bombax anceps Pierre Bombacaceae T - - 
26 จำมจุร ี Samanea saman (Jacq.) Merr. Share. Fabaceae T - - 
27 จิก Barringtonia coccinea Kostel.  Barringtoniaceae T - - 
28 ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz. Fabaceae T - - 
29 ซ้อ Gmelina arborea Roxb. Lamiaceae T - - 
30 ดอกดิน Aeginetia indica Roxb. Orobanchaceae H - - 
31 แดง Xylia xylocarpa var. kerrii  Fabaceae T - - 
32 ตะขบป่ำ Flacourtia indica Merr. Flacourtiaceae T - - 
33 ตะคร้อ Schleichera oleosa Merr. Sapindaceae T - - 
34 ตะคร้ ำ Garuga pinnata Roxb. Burseraceae T - - 
35 ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata Wall. Combretaceae T - - 
36 ตะแบกเปลือก

บำง 
Lagerstroemia duperreana Pierre Lythraceae T - - 

37 ต้ิวขน Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth & 
Hook f.ex Dyer subsp.pruniflorum (Kurz) 
Gogelein 

Clusiaceae T - - 

38 ทองหลำง Erythrina subumbrans Merr. Fabaceae T - - 
39 ประดู่ป่ำ Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae T - - 
40 ปรู ๋ Alangium hexapetalum Lamk. Alangiaceae T - - 
41 ปอแก่นเทำ Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl.  Tiliaceae T - - 
42 ปอข้ีตุ่น Helicteres angustifolia L. Sterculiaceae H - - 
43 ปอแดง Sterculia guttata Roxb. Sterculiaceae T - - 
44 ปอสำ Broussonetia papyrifera Vent. Moraceae ST - - 
45 ปออีเก้ง Pterocymbium javanicum R. Br. Sterculiaceae T - - 
46 ปี้จั่น Dalbergia cana Graham ex.Kurz Fabaceae T - - 
47 ปีบ Milligtonia horentis Linn.f. Bignoniaceae T - - 
48 เปล้ำใหญ่ Croton oblongifolius Roxb. Euphorbiaceae T - - 
49 ผ่ำเสี้ยน Vitex canescens Kurz Lamiaceae T - - 
50 ไผ่ข้ำวหลำม Cephalostachyum pergracile Munro Poaceae B - - 
51 ไผ่ซำง Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees Poaceae B - - 
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ตำรำงที่ 5 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ประเภทไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

52 ไผ่ไร ่ Gigantochloa albociliata (Munro) 
Munro 

Poaceae 
B 

- - 

53 พฤกษ์ Albizia lebbeck Benth Fabaceae T - - 
54 พลูคำว Houttuynia cordata Thunb. Saururaceae H - - 
55 เพกำ Oroxylum indicum Vent. Bignoniaceae T - - 
56 ฟักเขียว Benincasa hispida (Thunb.) Cucurbitaceae C - - 
57 มะกอกเกลื้อน Canarium kerrii Craib Burseraceae T - - 
58 มะกอกป่ำ Spondias bipinnata Airy Shaw & 

Forman 
Anacadiaceae T - - 

59 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. Ebenaceae T - - 
60 มะเด่ือปล้อง Ficus hispida Linn.f. Moraceae T - - 
61 มะเด่ืออุทุมพร Ficus racemosa Linn. Moraceae T - - 
62 มะเฟืองช้ำง Lepisanthes tetraphylla Radlk. Sapindaceae T - - 
63 มะเม่ำสร้อย Antidesma acidum Retz. Stilaginaceae ST - - 
64 มะหวด Lepisanthes rubiginosa Leenh. Sapindaceae T - - 
65 โมกป่ำ Wrigthia pubescens R.Br. Apocynaceae T - - 
66 โมกมัน Wrigthia tomentosa Roem. & Schult. Apocynaceae ST - - 
67 ยมหิน Chukrasia velutina Wight & Arn. Meliaceae T - - 
68 ยอเถ่ือน Morinda elliptica Rild. Rubiaceae T - - 
69 ยอป่ำ Morinda coreia Ham. Rubiaceae T - - 
70 ย่ำนลิเภำ Lygodium microphyllum (cav.) R. Br.  Sghizaceae H - - 
71 เลียงฝ้ำย Kydia calycina Roxb. Malvaceae T - - 
72 สกุณ ี Terminalia calamansanai Rolfe Combretaceae T - - 
73 ส้มกบ Hymenodictyon excelsum Wall. Rubiaceae T - - 
74 สะแกนำ Combretum quadrangulare Kurz Combretaceae T - - 
75 สะแกแสง Cananga latifolia Finet & Gagnep Annonaceae T - - 
76 สัก Tectona grandis Linn.f. Lamiaceae T - - 
77 สำธร Millettia leucantha Kurz  Fabaceae T - - 
78 ส้ำนใหญ ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland  Dilleniaceae T - - 
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ตำรงที่ 5 (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ประเภทไม้ 
ONEP 
2006 

IUCN 
2010 

79 สำบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King Compositae H - - 
80 เสลำ Lagerstroemia tomentosa Presl Lythraceae T - - 
81 เสี้ยวป่ำ Bauhinia variegata Linn. Fabaceae T - - 
82 แสลงใจ Strychnos nux-vomica Linn. Strychnaceae ST - - 
83 แสลงพัน Bauhinia bracteata Bak. Fabaceae S - - 
84 หมีเหม็น Litsea glutinosa C.B. Robinson Lauraceae T - - 

85 
อบเชยเถำว์ Atherolepis pierrei Cost. Var. glabra 

Kerr. 
Asclepiadaceae C - - 

86 อะรำง Peltophorum dasyrachis Kurz Fabaceae T - - 
87 อังกำบ Barleria cristata Linn. Acanthaceae H - - 

 

หมำยเหตุ T:ไม้ต้น C:ไม้เล้ือย/ไม้เถำ ST:ไม้พุ่มต้น SC:ไม้พุ่มเล้ือย S:ไม้พุ่ม H:ไม้ล้มลุก B: ไผ่ Sy: อิงอำศัย 
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4.2 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ป่ำ 
 ผลกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของสัตว์ป่ำท้ังส่ีกลุ่มบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-
แม่สอง จังหวัดแพร่ พบสัตว์ท้ังหมดจ ำนวน 42 วงศ์  72 สกุล 89 ชนิด (ตำรำงภำคผนวกท่ี 1, 2, 3 และ 4) 
สัตว์ป่ำกลุ่มนกพบจ ำนวนชนิดมำกท่ีสุด ( 36 ชนิด) รองลงมำได้แก่ สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 
และสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ตำมล ำดับ โดยมีรำยละเอียดของจ ำนวนชนิดในแต่ละกลุ่มดังนี้ (ตำรำงท่ี 6และภำพท่ี 
6) 
 
ตำรำงที่ 6  จ ำนวนชนิดสัตว์ป่ำในแต่ละกลุ่มท่ีส ำรวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่
     สอง จังหวัดแพร่ 
 

กลุ่ม 
(Class) 

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

1. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammals) 8 13 14 
2. สัตว์เล้ือยคลำน (Reptiles) 8 17 20 
3. สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก (Amphibians) 5 14 19 
4. นกป่ำ (Birds) 21 28 36 

รวม 42 72 89 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภำพที่ 6 เปอร์เซ็นต์จ ำนวนชนิดสัตว์ป่ำในแต่ละกลุ่มท่ีส ำรวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของ     
           สวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 
 

เป
อร์

เซ
นต

์ 
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สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals) 
 จำกกำรส ำรวจสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัด
แพร่ พบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 8 วงศ์ 13 สกุล 14 ชนิด วงศ์ท่ีพบสัตว์มำกท่ีสุดได้แก่ วงศ์กระรอก (Family 
Sciuridae) 3 สกุล 4 ชนิด ลองลงมำเป็นวงศ์หนู (Family Muridae) 2 สกุล 3 ชนิด (ภำพท่ี 7 และตำรำง
ภำคผนวกท่ี 1) 
 

 
 

                                    ก. กระจ้อน (Menetes berdmorei) 
 

 
 

                             ข.  กระเล็นปลำยหูส้ัน (Taminops mcclellandii) 
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                               ค.  ชะมดเช็ด (Viverricula indica) 
 

 
 

                              ง. อ้นเล็ก (Cannomys badius) 
   

ภำพที่ 7  สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมบำงชนิดท่ีส ำรวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง 
   จังหวัดแพร่ (ก-ง) 
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 สัตว์เลื้อยคลำน (Reptiles) 
 จำกกำรส ำรวจสัตว์เล้ือยคลำนบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 
พบสัตว์เล้ือยคลำน 8 วงศ์ 17 สกุล 20 ชนิด วงศ์ท่ีพบสัตว์มำกท่ีสุด ได้แก่ วงศ์งูสิง (Family Colubridae) 
พบ 5 สกุล 5 ชนิด รองลงมำคือวงศ์จ้ิงเหลน (Family Scincidae) พบ 2 สกุล 4 ชนิด (ภำพท่ี 8และตำรำง
ภำคผนวกท่ี 2) 
 

 
 
                                  ก. จ้ิงเหลนภูเขำเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus)  
 

 
 
                                         ข. จ้ิงเหลนหลำกลำย (Mabuya  macularia) 
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                             ค. กิ้งก่ำแก้วเหนือ (Calotesemma alticristata) 
 

 
 
                             ง. งูเขียวกำบหมำก (Gonyosoma oxycephalum) 
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                                      จ. งูเขียวหำงไหม้ (Trimeresurus  popeiorum) 
 

 
 

                                         ฉ. ตะกวด (Varanus bengalensis) 
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                                                     ช. แย้ (Leiolepis  belliana) 

 

ภำพที่ 8  สัตว์เล้ือยคลำนบำงชนิดท่ีส ำรวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัด
   แพร่ (ก – ช) 
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 สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก (Amphibians) 

 จำกกำรส ำรวจสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบกบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง 
จังหวัดแพร่ พบสัตว์สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 5 วงศ์ 14 สกุล 19 ชนิด (ภำพท่ี 3 และตำรำงผนวกท่ี 3) วงศ์ท่ี
พบสัตว์มำกท่ีสุด ได้แก่ วงศ์อึ่งอ่ำง (Family Microhylidae) พบ 6 สกุล 10 ชนิด รองลงมำคือวงศ์กบ 
(Family Ranidae) พบ 3 สกุล 3 ชนิด (ภำพที่ 9 และตำรำงภำคผนวกท่ี 3) 

 

 
 

ก. กบนำ (Hoplobatrachus rugulosus) 
 

 
 

ข. กบหนอง (Fejervarya limnocharis) 
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                                              ค. คำงคกบ้ำน (Bufo melanostictus)  
 

 
 
                                            ง. อึ่งเพ้ำ (Glyphoglossus molossus)  
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                              จ. ปำดบ้ำน (Polypedates leucomystax) 
 

 
 

                                         ฉ. อึ่งแม่หนำว (Microhyla berdmorei) 

 

ภำพที่ 9  สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบกบำงชนิดท่ีส ำรวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่
   สอง จังหวัดแพร่  (ก – ฉ) 
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 นกป่ำ (Birds) 
 จำกกำรส ำรวจนกป่ำบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ พบนกป่ำ 
21 วงศ์ 28 สกุล 36 ชนิด (ภำพท่ี 4 และตำรำงผนวกท่ี 4) วงศ์ท่ีพบนกป่ำมำกท่ีสุด ได้แก่ วงศ์นกแซงแซว 
(Family Dicruridae) พบ 4 สกุล 4 ชนิด และ รองลงมำคือวงศ์นกจับแมลง (Family Muscicapinae) พบ 3 
สกุล 4 ชนิด (ภำพที่ 10 และตำรำงภำคผนวกท่ี 4) 
 

 
 
                                          ก. นกขมิ้นน้อยธรรมดำ (Apus nipalensis) 

 

 
 

                                       ข. นกจับแมลงจุกด ำ (Hypothymis azurea) 
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                                       ค. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) 
 

 
 
                                      ง. นกกำงเขนดง (Copsychus pyrropygus ) 
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                                   จ. นกปรอดหัวสีเขม่ำ (Pycnonotus  aurigaster) 
 

 
 
                                 ฉ. นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus) 
 



โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่        47 
 

 

 
 

 
 

                                               ช. นกจำบดินอกลำย (Pellorneum ruficeps) 
 

 
 

                                           ซ. เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) 
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                                   ฌ. นกจับแมลงหัวเทำ (Culicicapa ceylonensis) 
 
ภำพที่ 10  นกป่ำบำงชนิดท่ีส ำรวจพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่    
     (ก – ฌ) 
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4.3 สถำนภำพของพรรพืชและสัตว์ป่ำ 

(1) สถำนภำพพรรณพืช 

กำรตรวจสอบสถำนภำพ (status) จำกกำรรวบรวมและส ำรวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์
ของสวนป่ำแห่งนี้ ท้ังในแปลงตัวอย่ำงและกำรเดินส ำรวจนอกแปลงตัวอย่ำง รวมท้ังพื้นท่ีเพื่ออนุรักษ์บริเวณ
อื่นๆอีกด้วย พบ  87 ชนิด 72 สกุล 38 วงศ์ ซึ่งจำกกำรส ำรวจครั้งนี้ ไม่พบชนิดพันธุ์ไม้ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
สถำนภำพที่ถูกคุกคำม (Threatened status) ตำมกำรจัดของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม (Office of National and Environment Policy, ONEP, 2006) และสหภำพนำนำชำติเพื่อ
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและทรัพยำกรธรรมชำติ (International Union for Conservation Nature and 
Natural Resources, IUCN, 2010)  

ส ำหรับพันธุ์ไม้หำยำกและพันธุ์ไม้ประจ ำถิ่น พบ 1 ชนิดคือ ฝักเขียว (Benincasa hispida (Thunb.) 
Cogn.)  ขณะท่ีพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ไม่พบในพื้นท่ีเพื่ออนุรักษ์แห่งนี้ แต่พบพันธุ์ไม้ต่ำงถิ่นขึ้นปะปนตำมแนว
ขอบป่ำเหล่ำนี้  พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ จำมจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr. Share.) สำบเสือ 
(Chromolaena odorata (L.) R.M.King) กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ) 
และ หญ้ำดอกแดง (Ipomoea quamoclit L.) ซึ่ง 3 ชนิดหลังนี้ยังเป็นชนิดรุกรำนอีกด้วย (ภำพที่ 11) 

(2) สถำนภำพของสัตว์ป่ำ  
 
เมื่อพิจำรณำสถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำท่ีส ำรวจพบ (89 ชนิด) พบชนิดพรรณสัตว์ป่ำท่ีถูกจัด

อยู่ในกลุ่มสถำนภำพท่ีถูกคุกคำม (threatened status) ตำมกำรจัดสถำนภำพของ IUCN (2014) และตำม
กำรจัดสถำนภำพของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2548 โดยชนิด
พันธุ์สัตว์ป่ำส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีสถำนภำพเป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least concern) และตำมอนุสัญญำ
ว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำท่ีใกล้สูญพันธุ์  พ.ศ. 2556 (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora :CITES) (ตำรำงท่ี 7และ
ตำรำงภำคผนำกท่ี 1-4) โดยมีรำยละเอียดสถำนภำพแต่ละกลุ่มดังนี้ 
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ภำพที่ 11  ตัวอย่ำงพันธุ์ไม้ส ำคัญ (ก) ฝักเขียว  (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) พันธุ์ไม้หำยำกและ
     พันธุ์ไม้ประจ ำถิ่น (ข) หญ้ำดอกแดง (Ipomoea quamoclit L.) พันธุ์ไม้ต่ำงถิ่น 

ก. 

ข. 
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  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
   1)  สถำนภำพของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2548  
    - ไม่พบกำรจัดสถำนภำพตำม สผ.  
   2)  สถำนภำพของ IUCN (2014) 
    - สถำนภำพเป็นกังวลน้อย 14 ชนิด ได้แก่ อ้นใหญ่ (Rhizomys 
sumatrensis) หนูท้องขำว (Rattus rattus) กระต่ำยป่ำ (Lepus peguensis) กะเล็นขนปลำยหูส้ัน 
(Tamiops mcclellandii) เก้ง (Muntiacus vaginalis) เป็นต้น 

3)  สถำนภำพของ CITES (2013) 
    -  สถำนภำพในบัญชีหมำยเลข 2 พบ 2 ชนิด 
   

สัตว์เลื้อยคลำน 
   1)  สถำนภำพของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2548 
    - ใกล้ถูกคุกคำม 2 ชนิด คือ แย้ (Leiolepis  belliana) และตะกวด 
(Varanus bengalensis) 
    - สถำนภำพเป็นกังวลน้อย 17 ชนิด ได้แก่ จ้ิงเหลนภูเขำเกล็ดเรียบ 
(Sphenomorphus maculatus) กิ้งก่ำแก้วเหนอื (Calotes emmaalticristata) งูเขียวพระอนิทร์ 
(Chrysopelea ornata) งูลำยสำบ (Rhabdophis nigrocinctus) เห้ีย (Varanus salvator) เป็นต้น 
   2)  สถำนภำพของ IUCN (2014) 
    - สถำนภำพเป็นกังวลน้อย 2 ชนิด คือ งูแสงอำทิตย์ (Xenopeltis 
unicolor) และเห้ีย (Varanus salvator) 

3)  สถำนภำพของ CITES (2013) 
-  สถำนภำพในบัญชีหมำยเลข 1 พบ 1 ชนิด  

     -  สถำนภำพในบัญชีหมำยเลข 2 พบ 3 ชนิด  
 
  สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 
   1)  สถำนภำพของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2548 
    - ใกล้ถูกคุกคำม 3 ชนิด คือ อึ่งเพ้ำ (Glyphoglossus molossus) กบหลัง
ไพล (Rana lateralis) และ อึ่งอ่ำงก้นขีด (Kaloula mediolineata) 
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    - สถำนภำพเป็นกังวลน้อย 11 ชนิด ได้แก่ กบนำ (Hoplobatrachus  
rugulosus) อึ่งอ่ำงบ้ำน (Kaloula pulchra) อึ่งน้ ำเต้ำ (Microhyla fissipes) อึ่งขำค ำ (Microhyla 
pulchra) เขียดตะปำด (Polypedates mutus) เป็นต้น 

    - มีข้อมูลไม่เพียงพอ 1 ชนิด คือ กบหนอง (Fejervarya limnocharis) 
   2)  สถำนภำพของ IUCN (2014) 
    - สถำนภำพเป็นกังวลน้อย 12 ชนิด ได้แก่ คำงคกบ้ำน (Duttaphrynus 
melanostictus) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบนำ (Hoplobatrachus  rugulosus) อึ่งอ่ำงบ้ำน 
(Kaloula pulchra) ปำดบ้ำน (Polypedates leucomystax) เป็นต้น 

3)  สถำนภำพของ CITES (2013) 
- ไม่พบกำรจัดสถำนภำพ 

 
  นกป่ำ 
   1)  สถำนภำพของส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2548 
    - สถำนภำพใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ นกยูง (Pavo muticus) 
   2)  สถำนภำพของ IUCN (2014) 
    - สถำนภำพใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ นกยูง (Pavo muticus) 
    -  สถำนภำพเป็นกังวลน้อย 35 ชนิด ได้แก่ นกขมิ้นน้อยธรรมดำ (Apus 
nipalensis) นกกระแตแต้แว๊ด (Vanellus  indicus) นกเขียวก้ำนตองหน้ำผำกสีทอง (Chloropsis 
aurifrons) นกเขำใหญ่ (Spilopelia chinensis) นกตะขำบทุ่ง (Coracias  benghalensis) เป็นต้น 

3)  สถำนภำพของ CITES (2013) 
    -  สถำนภำพในบัญชีหมำยเลข 2 พบ 4 ชนิด 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพ้ืนที่เพ่ือกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่        53 
 

 

 
 

ตำรำงที่ 7 สรุปสถำนภำพของสัตว์ป่ำบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 
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สผ. 2548 

สูญพันธุ ์(extinct) - - - - 

สูญพันธุ์ในธรรมชำติ (extinct in the wild) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง (critically endangered) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) - - - 1 

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) - - - - 

ใกล้ถูกคุกคำม (near threatened) - 2 3 - 

เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (least concern) - 17 11 - 

ข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) - - 1 - 

IUCN 
2014 

สูญพันธุ ์(extinct) - - - - 

สูญพันธุ์ในธรรมชำติ (extinct in the wild) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง (critically endangered) - - - - 

ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) - - - 1 

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) - - - - 

ใกล้ถูกคุกคำม (near threatened) - - - - 

เป็นกังวลน้อยท่ีสุด (least concern) 14 2 12 35 

ข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) - - - - 

CITES 
2013 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมำยเลข 1 - 1 - 1 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมำยเลข 2 2 3 - 3 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมำยเลข 3 - - - - 
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บทท่ี 5 

สรุป 

 

5.1 ควำมหลำกหลำยและสถำนภำพของพรรณพืช (Plant Status) 

จำกกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพรรณพืชภำยในพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่
แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ พบพรรณไม้จ ำนวน  87 ชนิด 72 สกุล 38 วงศ์ 

ส ำหรับสถำนภำพ (Status) ของพรรณไม้ท่ีส ำรวจในครั้งนี้ ไม่พบพันธุ์ไม้ท่ีมีสถำนภำพถูกคุกคำม 
(Threatened status) ตำมกำรจัดของ ONEP (2006) และ IUCN (2010) พบพันธุ์ไม้หำยำกและพันธุ์ไม้
ประจ ำถิ่น พบ 1 ชนิดคือ ฝักเขียว (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.)  พบพันธุ์ไม้ต่ำงถิ่น 4 ชนิด และ
พันธุ์ไม้รุกรำน 3 ชนิด 

5.2 ควำมหลำกหลำยและสถำนภำพของสัตว์ป่ำ (Wildlife Status) 

จำกกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ป่ำภำยในพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่
แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ ผลกำรส ำรวจรวมท้ังหมดพบ 42 วงศ์ 72 สกุล  89 ชนิด สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม พบ
จ ำนวน 8 วงศ์ 13 สกุล 14 ชนิด สัตว์เล้ือยคลำน พบจ ำนวน 8 วงศ์ 17 สกุล 20 ชนิด สัตว์สะเทินน้ ำสะเทิน
บกพบ 5 วงศ์ 14 สกุล 19 ชนิด และ นกพบ 21 วงศ์ 28 สกุล 36 ชนิด 

สถำนภำพตำมส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (2548) พบ 4 สถำนภำพ
คือ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 1 ชนิด ใกล้ถูกคุกคำม (Near threatened) 5 ชนิด เป็นกังวลน้อย (Least 
Concern) 28 ชนิด และข้อมูลไม่เพียงพอ (data deficient) 1 ชนิด 

สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์ตำมกำรจัดของ IUCN (2014) พบ 2 สถำนภำพ คือ ใกล้สูญพันธุ์ 
(Endangered) 1 ชนิด และเป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern) 63 ชนิด  

สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์ตำมกำรจัดของ CITES (2013) พบ 2 บัญชี คือ บัญชีหมำยเลข 1 พบ 2 
ชนิด และบัญชีหมำยเลข 2 พบ 8 ชนิด  
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56         โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 



 
 

 

 
 

โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่         57 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 1  ชนิดสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

วงศ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์ 

ประเภท หมำยเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.(2548) CITES 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

  
  

 
 

 Muridae 
  

  
 

 
 1 อ้นใหญ่ Large Bamboo Rat Rhizomys sumatrensis LC - - R 
 2 อ้นเล็ก Bay Bamboo Rat Cannomys badius LC - - R 
 3 หนูท้องขำว Roof rat Rattus rattus LC - - R 
 4 หนูท่อ House rat Rattusnor vegicus LC - - R 
 5 หนูฟำนเหลือง Yellow rajah rat Maxomys surifer LC - - R 
 Leporidae     

 
 

 6 กระต่ำยป่ำ Burmese Hare Lepus peguensis LC - - R 
 Sciuridae 

  
  

 
 

 7 กะเล็นขนปลำยหูสั้น Himalayan Striped Squirrel Tamiops mcclellandii LC - - R 
 8 กระจ้อน Indochinese ground squirrel Menetes berdmorei LC - - R 
 9 กระรอกปลำยหำงด ำ Gray-bellied Squirrel Callosciurus  caniceps LC - - R 
 10 กระรอกหลำกส ี Variable squirrel Callosciurus finlaysonii LC - - R 
 Cervidae     

 
 

 11 เก้ง Red Muntjak Muntiacus vaginalis LC - - R 
 



 
58         โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 1 (ต่อ) 

 

วงศ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์  

ประเภท หมำยเหตุ 
IUCN (2014) สผ.(2548) CITES 

Hystricidae 
  

  
 

 
 

12 
เม่นเล็ก 

Asiatic Brush-tailed  
Porcupine 

Atherurus  macrourus LC - - R 

 Viverridae 
    

 
 

 13 ชะมดเช็ด Small Indian Civet Viverricula indica LC - II R 
 Viverridae 

    
 

 
 14 อีเห็นธรรมดำ Small-toothed palm civet Arctogalidia trivirgata LC - II R 
 หมำยเหตุ สถำนภำพ IUCN (2014) 

 
สผ. (2548) 

 
ประเภท  

  

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

 

  
EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชำติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนำว  

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่ำงยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ ำถิ่นและอพยพ  

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = อพยพผ่ำน  

 

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

 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคำม) NT  = Near Threatened  

 

 

  

  
LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  

 

 

  

  
DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรจัดสถำนภำพ)  DD  =  Data Deficient  

 

 

   

 
 
 



 
 

 

 
 

โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่         59 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 2  ชนิดสัตว์เล้ือยคลำนท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

วงศ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์  

ประเภท หมำยเหตุ 
IUCN (2014) สผ.(2548) CITES 

สัตว์เลื้อยคลำน 

  
  

 
 

 Scincidae 

   
  

 
 

 
1 

จิ้งเหลนภูเขำเกล็ดเรียบ  Common Forest Skink Sphenomorphus 
maculatus  

- - - R 

 2 จิ้งเหลนหลำกลำย Bronze Grass Skink Mabuya  macularia - - - R 
 3 จิ้งเหลนหำงยำว Long-tailed Skink Mabuya longicaudata - - - R 
 4 จิ้งเหลนบ้ำน Many-lined sun skink Mabuya  multifasciata - - - R 
 Agamidae     

 
 

 5 กิ้งก่ำแก้วเหนือ Northern forest crested lizard Calotesemma alticristata - - - R 
 6 กิ้งก่ำบินคอสีส้ม Barred Gliding Lizard Draco taeniopterus - - - R 
 7 แย้ Butterfly Lizard Leiolepis  belliana - - - R 
 Colubridae 

    
 

 
 8 งูสิง Indochinese rat snake Ptyas korros - - - R 
 9 งูเขียวพระอินทร์ Golden Tree Snake Chrysopelea ornata - LC - R 
 10 งูทำงมะพร้ำวลำยขีด Wait data snake Elapheradiata - - - R 
 11 งูลำยสำบ   Green Keelback Rhabdophis nigrocinctus - - - R 
 12 งูปล้องฉนวนบ้ำน Malayan Banded Wolfsnake Lycodon subcinctus - - - R 
 



 
60         โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 2  (ต่อ) 

วงศ ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์ 

ประเภท หมำยเหตุ 
IUCN (2014) สผ.(2548) CITES 

13 งูงอด Striped kukri snake Oligodon taeniatus - - - R 

 14 งูเขียวกำบหมำก Red-tailed rat snake Gonyosoma oxycephalum - - - R 

 Viperidae 
    

 
 

 15 งูเขียวหำงไหม ้ Pope's Green Pitviper Trimeresurus  popeiorum - - - R 

 Elapidae 
    

 
 

 16 งูเห่ำ Monocellate Cobra Naja kaouthia - - II R 

 Pythonidae 
    

 
 

 
17 งูเหลือม Reticulated python Python reticulatus - LC II R 

 Xenopeltidae 
    

 
 

 
18 งูแสงอำทิตย์ Sunbeam Snake Xenopeltis unicolor LC LC - R 

 Varanidae 
    

 
 

 
19 ตะกวด Bengal monitor  Varanus bengalensis - NT I R 

 
20 เหี้ย Water monitor Varanussalvator LC LC II R 

  
หมำยเหตุ สถำนภำพ IUCN (2014) 

 
สผ. (2548) 

 
ประเภท 

 

  

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

 

  
EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชำติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนำว  

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่ำงยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ ำถิ่นและอพยพ  

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = อพยพผ่ำน  

  
 

     

 

  



 
 

 

 
 

โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่         61 

 ตำรำงภำคผนวกที่  

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

 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคำม) NT  = Near Threatened  

 

 

  

  
LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  

 

 

  

  
DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรจัดสถำนภำพ)  DD  =  Data Deficient  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (ต่อ) 



 
62         โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 3  ชนิดสัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบกท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

วงศ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์  

ประเภท หมำยเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.(2548) CITES 

สัตว์สะเทินน้ ำสะเทินบก 

  
  

 
 

 Bufonidae 
  

  
 

 
 1 

คำงคกบ้ำน 
Asia Toad , Black-spined 
Toad 

Duttaphrynus 
melanostictus 

LC LC - R 

 Dicroglossidae 
    

 
 

 2 กบหนอง Marsh Frog , Paddy Frog Fejervarya limnocharis LC DD - R 
 3 กบนำ Rugosed Frog Hoplobatrachus  rugulosus LC LC - R 
 4 กบหลังไพล Yellow frog Rana lateralis LC LC - R 
 Microhylidae 

    
 

 
 5 อึ่งลำย Striped spadefoot Frog Calluella guttulata LC LC - R 
 6 อึ่งเพ้ำ  Truncate-snouted spadefoot Frog Glyphoglossus molossus NT NT - R 
 7 อึ่งลำยเลอะ Noisy Frog Microhyla butleri - - - R 
 8 อึ่งอ่ำงก้นขีด Median-striped burrowing Frog Kaloula mediolineata NT NT - R 
 9 อึ่งอ่ำงบ้ำน Asiatic burrowing Frog Kaloula pulchra LC LC - R 
 10 อึ่งน้ ำเต้ำ Ornate chorus Frog Microhyla fissipes LC LC - R 
 11 อึ่งข้ำงด ำ Dark-sided chorus Frog Microhyla heymonsi LC LC - R 
 12 อึ่งขำค ำ Painted chorus Frog Microhyla pulchra LC LC - R 
  

 



 
 

 

 
 

โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่         63 

 ตำรำงภำคผนวกที่ 3  (ต่อ) 
 

วงศ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์ 

ประเภท หมำยเหตุ 
IUCN (2014) สผ.(2548) CITES 

13 อึ่งหลังขีด Inornate chorus Frog Micryletta inornata LC LC - R 
 14 อึ่งแม่หนำว Berdmore’s chorus frog Microhyla berdmorei - - - R 
 Ranidae 

    
 

 
 15 เขียดบัว Green-backed Frog Rana erythraea - -  R 
 16 เขียดหลังขีด Lasser swamp Frog Hylaranala terimaculata LC NT - R 
 17 เขียดจะนำ Granulated puddle Frog Occidozyga lima LC LC - R 
 Rhacopholidae 

    
- 

 
 18 ปำดบ้ำน Common tree frog Polypedates leucomystax - - - R 
 19 เขียดตะปำด Northern tree Frog Polypedates mutus - - - R 
 หมำยเหตุ สถำนภำพ IUCN (2014) 

 
สผ. (2548) 

 
ประเภท  

  

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

 

  
EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชำติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนำว  

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่ำงยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ ำถิ่นและอพยพ  

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = อพยพผ่ำน  

 

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

 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคำม) NT  = Near Threatened  

 

 

  

  
LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  

 

 

  

  
DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรจัดสถำนภำพ)  DD  =  Data Deficient  

 

 

  



 
64         โครงกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพบริเวณพื้นที่เพื่อกำรอนุรักษ์ภำยในสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 

 
ตำรำงภำคผนวกที่ 4  ชนิดนกป่ำท่ีพบบริเวณพื้นท่ีเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนป่ำแม่แฮด-แม่สอง จังหวัดแพร่ 
 

วงศ์ ชื่อไทย               ชื่อสำมัญ ชื่อวิทยำศำสตร์ 
สถำนภำพทำงกำรอนุรักษ์ 

ประเภท หมำยเหตุ IUCN 
(2014) 

สผ.(2548) CITES 

นกป่ำ 

  
  

 
 

 Aegithinidae 

  
  

 
 

 1 นกขมิ้นน้อยธรรมดำ Common Iora Apus nipalensis LC - - R 
 Charadriidae   

  
 

 
 2 นกกระแตแต้แว๊ด Red-wattled lapwing Vanellus  indicus LC - - R 
 Chloropseidae     

 
 

 3 นกเขียวก้ำนตองหน้ำผำกสีทอง Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons LC - - R 
 Cisticolidae 

  
  

 
 

 4 นกกระจิบคอด ำ Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis LC - - R 
 Columbidae 

  
  

 
 

 5 นกเขำใหญ่  Spotted Dove Spilopelia chinensis  LC - - R 
 Coraciidae   

  
 

 
 6 นกตะขำบทุ่ง  Indian Roller Coracias  benghalensis LC - - R 
 Criticolidae   

  
 

 
 7 นกกระจิบธรรมดำ Common Tailorbird Orthotomus sutorius LC - - R 
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Dicruridae 

  
  

 
 

 8 นกแซงแซวเล็กเหลือบ Bronzed Drongo Dicrurus aeneus LC - - R 
 9 นกแซงแซวสีเทำ Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus LC - - R 
 10 นกแซงแซวหำงบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed 

Drongo 
Dicrurus paradiseus 

LC - - R 

 11 นกแซงแซวหำงปลำ  Black Drongo Dicrurus macrocercus  LC - - R 
 Hirundinidae   

  
 

 
 12 นกนำงแอ่นบ้ำน Barn Swallow Hirundo rustica LC - - W 
 Megalaimidae   

  
 

 
 13 นกโพระดกธรรมดำ Lineated Barbet Megalaima lineate LC - - R 
 Monarchidae 

  
  

 
 

 14 นกจับแมลงจุกด ำ Asian Paradise-Fiycatcher Hypothymis azurea LC - - R 
 15 นกจับแมลงสีคล้ ำ Dark-sided Flycatcher Muscicapa sibirica LC - - W 
 Muscicapidae   

  
 

 
 16 นกกำงเขนดง White-rumped Shama Copsychus pyrropygus  LC - - R 
 17 นกกำงเขนบ้ำน Oriental Magpie-robin Copsychus saularis LC - - R 
 18 นกจับแมลงคอแดง Taica Flycatcher Ficedula albicilla LC - - W 
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19 นกจับแมลงคอน้ ำตำลแดง Hill Blue Fiycatcher Cyornis banyumas LC - - R 
 Nectariniidae 

  
  

 
 

 20 นกกินปลีคอสีน้ ำตำล  Brown-throated Sunbird Anthreptes malacensis  LC - - R 
 21 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird Nectarinia jugularis LC - - R 
 Pandionidae 

  
  

 
 

 22 เหย่ียวรุ้ง Crested Serpent-eagle Spilornis cheela LC - II R 
 23 เหย่ียวเพรีกริน Peregrine Falcon Falco peregrinus LC - I R 
 24 เหย่ียวออสเปร์ Osprey Pandion haliaetus LC - II R 
 Pellorneidae     

 
 

 25 นกจำบดินอกลำย Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps LC - - R 
 Phasianidae   

  
 

 
 26 นกยูง Green Peafowl Pavo muticus EN EN II R 
 27 ไก่ป่ำ Red Junglefowl Gallus gallus LC -  R 
 Pycnonotidae 

  
  

 
 

 28 นกปรอดทอง Black-headed Bulbul Pycnonotus atriceps LC -  R 
 29 นกปรอดสวน  Streak-eared Bulbul  Pycnonotus blanfordi  LC -  R 
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30 นกปรอดหัวสีเขม่ำ  Sooty-headed bulbul  Pycnonotus  aurigaster LC - - R 
 31 นกปรอดเหลืองหัวจุก Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus LC - - R 
 Sittidae 

  
  

 
 

 32 นกไต่ไม้หน้ำผำกก ำมะหยี่  Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis  LC - - R 
 Stenostiridae   

  
 

 
 

33 นกจับแมลงหัวเทำ 
Grey-headed Canary-
Flycatcher Culicicapa ceylonensis 

LC - - R 

 Timaliidae 
  

  
 

 
 34 

นกกะรำงหัวหงอก 
White-crested 
Laughingthrush Garrulax leucolophus 

LC - - R 

 35 นกกินแมลงอกเหลือง Pin-Striped Tit Babbler Macronous gularis LC - - R 
 Trogonidae 

  
  

 
 

 36 นกขุนแผน Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha LC - - R 
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หมำยเหตุ สถำนภำพ IUCN (2014) 
 

สผ. (2548) 
 

ประเภท 
  

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

 

  
EW =           Extinct in the wild (สูญพันธ์ุในธรรมชำติ) EW = Extinct in the wild W    =  อพยพในช่วงฤดูหนำว 

  
CR  =             Critically Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุอย่ำงยิ่ง) CR  = Critically Endangered R/W = เป็นทั้งสัตว์ประจ ำถิ่นและอพยพ 

  
EN =             Endangered (ใกล้สูญพันธ์ุ) EN  = Endangered  PM  = อพยพผ่ำน 

 

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

 

  
NT =             Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคำม) NT  = Near Threatened  

   

  
LC =              Least Concern (เป็นกังวลน้อย) LC   = Least Concern  

   

  
DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อกำรจัดสถำนภำพ)  DD  =  Data Deficient  
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