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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจ รวบรวม และออกแบบเพื่อสร้ างฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศภูเขา ซึ่งแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์ 5 พื้นที่ศึกษา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ-ปุย เขตรักษาพันธุ์
สัต ว์ป่ าเชี ย งดาว เขตรั ก ษาพัน ธ์ สัตว์ป่ าอมก๋ อ ย และเขตรั ก ษาพันธุ์ สัต ว์ป่าลุ่ ม น้ า ปาย 2) ออกแบบและจัด ทาระบบ
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพพื้นที่ระบบนิ เวศภูเขา ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ระบบนิ เวศภูเขาจังหวัดเชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ท้ งั หมด 6,813.44 และ 2,816.94 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 31.84 และ 22.13) ตามลาดับ ส่ วนใหญ่
เป็ นสังคมป่ าดิบเขา พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมด 149 ชนิ ด 56 วงศ์ และพันธุ์ไม้ที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ 23 ชนิ ด โดยพันธุ์ไม้ที่มี
ความสาคัญเป็ นไม้สกุลก่อ และสังคมพืชกึ่งอัลไพล์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พบพันธุ์พืชทั้งหมด 39 ชนิ ด 25 วงศ์
ความหลากหลายสั ต ว์ป่ า พบสั ต ว์เ ลี้ ยงลู ก ด้ว ยนม 111 ชนิ ด 29 วงศ์ สั ต ว์ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก 63 ชนิ ด 7 วงศ์
สัตว์เลื้อยคลาน 89 ชนิ ด 16 วงศ์ และนก 479 ชนิ ด 51 วงศ์ ส่ วนจุลินทรี ยเ์ ห็ด พบทั้งหมด 277 ชนิ ด 42 วงศ์ และนาผลมา
ออกแบบและทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพ โดยจัดสร้างระบบฐานข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบเชิงพื้นที่ และเชิ ง
บรรยาย ออกแบบข้อมูลภายใต้สิ่งแวดล้อมโปรแกรมฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ให้สามารถแสดงผลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ได้ ซึ่ งสามารถที่จะนาเอาผลการศึกษามาใช้ในการติดตามและเฝ้ าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้
คาสาคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศภูเขา ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิสารสนเทศศาสตร์

ABSTRACT
The objectives of this study are consisted of biodiversity data inventory and biodiversity database establishment.
based on geographic information system pattern .It can be divided into two parts as firstly biodiversity data gathering
within five case study areas, including Doi Inthanon, Doi Suthep – Pui National Parks, Doi Chiang Dao, Omkoi and Pai
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Watershed Wildlife Sanctuaries, and secondly biodiversity database design for mountain ecosystem of Chiang Mai and
Mae Hong Son provinces. It is found that mountain ecosystem area of Chiang Mai and Mae Hong Son provinces is
6,813.44 and 2,806.94 km2 (30.84 and 22.03 ) of provincial area respectively . Most of plant communities are hill
evergreen forest which consisted of 149 identified species in 56 families and 23 unidentified species .The most important
species are identified within genus Fragaceae .The most diversity of plant species are found in sub alpine ecosystem of
Doi Chiang Dao Wildlife Sanctuary with 39 species in 25 families .Diversity of wildlife is clarified as mammal for 101
species 29 families, amphibian 63 species 7 families, reptile 89 species 16 families and birds 479 species 51 families .
Mushroom diversity is clarified as 277 species in 51 families .Relational database is employed for biodiversity database
design and development and can be interfaced within GIS pattern .In addition, this database system can be applied for
further efficiency of biodiversity monitoring and surveillance in mountain ecosystem approach.
Key words: Biodiversity, Database System, Geographic Information System, Mountain Ecosystem
มี สาคัญต่อการเป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร และแหล่งรวม
ของความหลากหลายทางชีวภาพอาทิ ป่ าดิบเขาที่ระดับ
ความสู ง 1,111 เมตร (Kutintara, 1999) พื้นที่ป่ายอดดอย
อินทนนท์ ดอยเชียงดาว ภูหลวง และภูกระดึง (Santisuk,
2006) ดังนั้น การสร้างระบบฐานข้อมูลจึงมีความจาเป็ น
และมีสาคัญยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรที่สาคัญดังกล่าว
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สารวจรวบรวมและจัดทา
ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพในระบบ
นิเวศภูเขา กรณี ศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
มี เป้ าหมายเพื่อปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้นฐานการจัดการ
และติ ด ตามความหลากหลายทางชี ว ภาพให้ มี ค วาม
แม่นยาและถูกต้อง สามารถนามาใช้เพื่ออนุรักษ์ จัดการ
และช่ ว ยสนั บ สนุ น งานติ ด ตามและเฝ้ า ระวัง การ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ระบบ
นิเวศภูเขา ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

บทนา
ปั จจุบนั การลดลงและความเสื่ อมโทรมระบบ
นิ เวศ ถือเป็ นสาเหตุและภัยคุกคามหลักต่อการสู ญเสี ย
พื้นที่ ความหลากหลายทางชี วภาพ โดยเฉพาะประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาสถานภาพและความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ง แต่ ร ะบบนิ เ วศป่ าเขาจนถึ ง
ชายฝั่ ง (Baimai, 1992) และพื้นที่ ต่างๆถูกลดจานวนลง
อย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลจากการสูญเสี ยพื้นที่ป่าไม้
และการสู ญ เสี ย ก็ ย่อ มหมายถึ ง การสู ญ เสี ย ถิ่ น สั ง คม
สิ่ ง มี ชี วิต หลายชนิ ด ตามไปด้ว ย และส าคัญ ยิ่ง ต่ อ การ
ดารงอยูข่ องสังคมสิ่ งมีชีวิต ซึ่ งนักวิชาการได้แบ่งระดับ
ความหลากหลายทางชี วภาพเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ระบบนิ เวศ ความระดับชนิ ดพันธุ์ และระดับพันธุ กรรม
(National Research Council of Thailand, 2012) ประเด็น
ดั ง กล่ า ว ประชาคมโลกก าลั ง ให้ ค วามสนใจและ
ตระหนัก ถึ ง การสู ญ เสี ย สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ใ นระบบนิ เ วศ
ต่างๆ ผลของการสู ญเสี ยนอกจากจะก่ อให้เกิ ด ปั ญ หา
โลกร้อน ส่ งผลต่อการอยู่รอดของสิ่ งมีชีวิตจานวนมาก
(Kutintara, 2013)
ระบบนิเวศภูเขา เป็ นระบบนิเวศที่สาคัญและมี
ความเปราะบาง (fragile ecosystem) (Marod et al., 2015)

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
พื้นที่ ระบบนิ เวศภูเขา จังหวัดเชี ยงใหม่ และ
แม่ ฮ่ อ งสอน ที่ มี ค วามสู งตั้ งแต่ 1,111 เมตร จาก
ระดับ น้ าทะเลปานกลางขึ้ น ไป ศึ ก ษาข้อ มู ล ในพื้ น ที่
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อนุรักษ์ 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
2) อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ–ปุย 3) เขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่ าเชียงดาว 4) เขตรักษาพันธ์สตั ว์ป่าอมก๋ อย และ 5) เขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าลุ่มน้ าปาย (Figure 1)

random sampling) จ านวน 15 แปลง เลื อ กวางแปลง
ตัว อย่ า งในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามแตกต่ า งทางความสู ง จาก
ระดับ น้ า ทะเล 3 ระดับ ตั้ง แต่ 800-1,000 เมตร 1,0001,200 เมตร และตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไป ในแต่ละชนิ ด
สังคมพืชในพื้นที่ศึกษา
2.2 ความหลากหลายสัตว์ป่า สารวจข้อมูล
ภาคสนาม โดยทาการวางแผนการสุ่ มตัวอย่าง ด้วยการ
เลื อ กวางเส้น ฐาน (Base line) และวางแปลงแบบเป็ น
ระบบ (Line plot system) มีวิธีการสารวจที่ แตกต่างกัน
ตามกลุ่ ม สั ต ว์ ป่ า โดยส ารวจสั ต ว์ เ ลี้ ยงลู ก ด้ ว ยนม
(mammals) สั ต ว์ จ าพวกนก (birds) สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน
(reptiles) และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (amphibians)
2.3 ความหลากหลายจุ ลินทรี ย ์ สารวจและ
เก็บตัวอย่างข้อมูลชนิ ดและจานวนเห็ ดราขนาดใหญ่ที่
พบในแต่ละแปลงตัวอย่างในพื้นที่วางแปลงเดียวกับการ
ส ารวจพื ช ป่ า ท าการจดบัน ทึ ก รายละเอี ย ดที่ พ บเห็ ด
บันทึ กภาพของเห็ ดราแต่ละชนิ ดที่ เก็บได้ และการเก็บ
ตัว อย่า ง พิ ม พ์ล ายพิ ม พ์ส ปอร์ (spore print) เพื่ อ น ามา
ตรวจพิสูจน์ชนิ ด และจัดจาแนกชนิ ดในห้องปฏิบตั ิการ
ตามมาตรฐานสากล
3. ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ลค วาม
หลากหลายทางชี ว ภาพระบบนิ เ วศภู เ ขา ด าเนิ น การ
จัดสร้างฐานข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่ และ
ข้ อ มู ล เชิ ง บรรยาย ออกแบบฐานข้ อ มู ล ที่ มี ร ะบบ
ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational database
management system) ให้ ส ามารถแสดงผลในรู ป แบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ อย่างเป็ นระบบ

Figure 1 Boundary area of study sites
อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การจ าแนกพื้ น ที่ ร ะบบนิ เ วศภู เ ขา ศึ ก ษา
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานกายภาพ ชีวภาพ และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อจัดทาฐานข้อมูล และจัดจาแนกพื้นที่ โดยกาหนด
ขอบเขตพื้ น ที่ ร ะดับ ความสู ง ตั้ง แต่ 1,111 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง โดยใช้ขอ้ มูลเส้นชั้นความสู ง
(Contour line) จากแผนที่ภูมิประเทศ (กรมแผนที่ทหาร)
ระวางชุ ด L7118 พิกัด UTM - WGS 1984 มาตราส่ วน
1:51,111 ประกอบกับข้อมูลแบบจาลองความสู งเชิงเลข
(DEM) เพื่ อ จ าแนกพื้ น ที่ ร ะบบนิ เวศภู เ ขา และจัด เก็บ
ข้อมูลให้อยูใ่ นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. การส ารวจและเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ 5 พื้นที่ศึกษา ได้
ศึ ก ษาส ารวจความหลากหลายในบริ เ วณพื้ น ที่ แ ปลง
ศึกษาบริ เวณเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ความหลากหลายพื ช ป่ า ส ารวจด้ว ย
วิธี ก ารวางแปลงตัว อย่า งชั่ว คราว (Temporary sample
plot) ขนาด 20 x 50 เมตร สุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive

ผลและวิจารณ์
1. การจาแนกขอบเขตพื้นที่ระบบนิเวศภู เขา
พบว่า พื้ น ที่ ร ะบบนิ เ วศภู เ ขา จัง หวัด เชี ย งใหม่ และ
จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน มี พ้ื น ที่ ท้ ัง หมดเท่ า กับ 9,787.39
ตร.กม. โดยจังหวัดเชี ยงใหม่ มีพ้ืนที่ เท่ากับ 6,813.44
57
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(ร้ อ ยละ 30.84) ข อ ง พื้ น ที่ จั ง ห วั ด แ ละ จั ง ห วั ด
แม่ฮ่องสอนมี พ้ืนที่ เท่ากับ 2,806.94 ตร.กม. (ร้ อยละ
22.03) ของพื้นที่จงั หวัด (Figure 2)

พรรณไม้ใ นวงศ์ไ ม้ Fagaceae มี จ านวนพรรณไม้ม าก
ที่ สุ ด (14 ชนิ ด ) รองลงมาคื อ วงศ์ Euphorrbiaceae,
Pinaceae, Anacardiacea และ Staphyleaceae พบพรรณ
ไม้ จานวน 6, 3, 2 และ 2 ชนิ ด ตามลาดับ ส่ วนวงศ์อื่นๆ
มี ชนิ ดพันธุ์ไม้ลดหลัน่ กันไป (Figure 4) อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณา ค่าความหนาแน่นของพรรณไม้แต่ละวงศ์
พบว่า วงศ์ไม้ Euphorrbiaceae, Pinaceae, Anacardiaceae
และ Staphyleaceae มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 154.93,
52.61, 34.34, 31.33 และ 19.61 ตามลาดับ

Figure 2 Mountain ecosystem classification
2. ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ระบบ
นิเวศภู เขา ข้อมูลได้แก่ ข้อมูลด้านพืชป่ า ด้านสัตว์ป่า
และเห็ ด ในพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษา 5 แห่ ง มี ผ ลการส ารวจ
ดังต่อไปนี้
2.1) ความหลากหลายด้ านสั งคมพื ช ในป่ าดิ บ
เขาอุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ พบพรรณไม้ จานวน
54 ชนิ ด 23 วงศ์ และพันธุ์ไม้ที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ 6
ชนิ ด พบพรรณไม้วงศ์ (Theacea) มีจานวนพรรณไม้มาก
ที่ สุ ด (8 ช นิ ด ) ร อ ง ล ง ม า คื อ ว ง ศ์ Fagaceae,
Anacardiaceae, Lauraceae และ Euphorbiaceae พบพรรณ
ไม้ จานวน 6, 5, 5 และ 4 ชนิ ด ตามลาดับ ส่ วนวงศ์อื่นๆ
มี ช นิ ด พัน ธุ์ ล ดหลั่น กัน ไป (Figure 3) เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า
ความหนาแน่ นของพรรณไม้แต่ ละวงศ์ พบว่า วงศ์ไม้
Fagaceae, Papilionaceae, Theacea, Elaeocarpaceae และ
Myrtaceae มี ค่ า ความหนาแน่ น เท่ า กั บ 61.11, 59.19,
38.75, 16.64 และ 16.22 ตามลาดับ
สั ง คมพื ช ในระบบนิ เ วศป่ าดิ บ เขาอุ ท ยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบพรรณไม้ จานวน 81 ชนิด 27
วงศ์ และพัน ธุ์ ไ ม้ที่ ไ ม่ ส ามารถวินิ จ ฉัย ได้ 7 ชนิ ด พบ

Figure 3 Number of species in each family at the sample
plot, Doi Inthanon National Park, Chiang Mai province.
สังคมพืชป่ าดิ บเขาอุทยานแห่ งชาติ เชี ยงดาว
พบพรรณไม้ จานวน 39 ชนิ ด 19 วงศ์ และพันธุ์ไม้ที่ไม่
สามารถวินิจฉัยได้ 3 ชนิด พบพรรณไม้ในวงศ์ Theaceae
มีจานวนมากที่สุด (5 ชนิ ด) รองลงมาคือ Bignoniaceae,
Burseraceae, Anacardiaceae และ Dipterocarpaceae

Figure 4 Number of species in each family at the sample
plot, Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai province.
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พบพรรณไม้ จานวน 5, 4, 4 และ 4 ชนิด ตามลาดับ ส่วน
วงศ์ อื่ น ๆ มี ช นิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ ล ดหลั่ น กั น ไป (Figure 5)
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าความหนาแน่นของพรรณ
ไม้แ ต่ ล ะวงศ์ พบว่า วงศ์ Dipterocarpaceae , Pinaceae,
Verbenaceae , Fagaceae และ Burseraceae มี ค่ า ความ
หนาแน่นเท่ากับ 114.42, 48.19, 42.99, 22.11 และ 21.33
ตามล าดับ ในขณะที่ ผ ลการสารวจความหลากหลาย
สังคมพืชกึ่ งอัลไพล์ (ตรี ภพ, 2549) สารวจพบพันธุ์ไม้
39 ชนิด 25 วงศ์ เป็ นพืชถิ่นเดียว 21 ชนิด 19 สกุล พืชหา
ยาก 33 ชนิ ด 28 สกุล พืชที่ มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 6
ชนิ ด 6 สกุล ได้แก่ ตีนเป็ ด-เชี ยงดาว ดาวเงิ นไทยทอง
ม่ ว ง-เชี ย งดาว ปากนกแก้ว รองเท้านารี ฝ าหอย และ
Chirita bimaculata พื ช ใกล้สู ญ พัน ธุ์ 1 ชนิ ด คื อ เอื้ อ ง
นางเที ย น มี พื ช 5 ชนิ ด ที่ มี ข ้อ มู ล ไม่ เ พี ย งพอในการ
ก าหนดสถานภาพ ได้ แ ก่ เฟิ นก ามะหยี่ เ ชี ย งดาว
หนวดพราหมณ์ ล าด า เอื้ อ งรั ง นก ค าปองหลวง และ
หนาดค า พื ช ที่ ไ ม่ ส ามารถวินิ จฉัย ได้จานวน 11 ชนิ ด
โดยพันธุ์พืชที่สารวจพบ มีท้ งั ที่เป็ นพืชล้มลุก พืชล้มลุก
หลายปี ไม้พมุ่ ไม้เลื้อย เฟิ น และกล้วยไม้บางชนิด

และ 2 ชนิด ตามลาดับ ส่วนวงศ์อื่นๆ มีชนิดไม้ลดหลัน่
กันไป (Figure 6) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก ค่าความ
หนาแน่นของพรรณไม้แต่ละวงศ์พบว่า วงศ์ Fagaceae,
Theaceae, Dilleniaceae, Leguminosae-Caesalpinioideae
และ Labiatae มีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 45.84, 7.77,
7.11, 6.64 และ 5.58 ตามลาดับ

Figure 6 Number of species in each family at the sample
plot, Omkoi Wildlife Sanctuary, Chiang Mai Province.
สังคมพืชป่ าดิบเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ า
ปาย พบพรรณไม้ จานวน 23 ชนิ ด 14 วงศ์ และพันธุ์ไม้ที่
ไม่สามารถวินิจฉัยได้ 3 ชนิ ด พบพรรณไม้วงศ์ Fagaceae
มีจานวนพรรณไม้มากที่สุด (6 ชนิด) ส่วนวงศ์อื่นๆ มีชนิด
พันธุ์ไม้ลดหลัน่ กันไป (Figure 7) เมื่ อพิจารณา ค่าความ
หนาแน่ นของพรรณไม้แต่ละวงศ์ พบว่า วงศ์ Fagaceae,
Pinaceae, Meliaceae, Anacardiaceae และ Magnoliaceae มี
ค่าความหนาแน่น เท่ากับ 119.49, 36.67, 24.88, 22.78 และ
14.42 ตามลาดับ

Figure 5 Number of species in each family at the sample
plot, Chiang Dao National Park, Chiang Mai Province.
สังคมพืชป่ าดิบเขาเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าอม
ก๋ อย พบพรรณไม้ จานวน 31 ชนิด 18 วงศ์ พบพรรณไม้
ในวงศ์ Euphorbiaceae มีจานวนพรรณไม้มากที่สุด (6
ชนิด) รองลงมาคือ วงศ์ Fagaceae, Anacardiaceae,
Burseraceae และ Rubiaceae พบพรรณไม้ จานวน 5, 2, 2

Figure 7 Number of species in each family at the sample
plot, Pai River Wildlife Sanctuary, Mae Hong Son Province.
59

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 2 (1): 55-65 (2561)

สายพั น ธุ์ ร อ ง ลง มาคื อ วง ศ์ Marasmiaceae แ ละ
Polyporaceae จานวน 9 และ 7 สายพันธุ์ ตามลาดับ ใน
อุทยานแห่ งชาติดอยสุ เทพ-ปุย พบชนิ ดเห็ดทั้งหมด 181
ชนิ ดตัวอย่าง จาแนกออกได้ 112 ชนิ ด 53 สกุล และ 31
วงศ์ พบสายพัน ธุ์ เ ห็ ด ในวงศ์ Russulaceae มากที่ สุ ด
จานวน 13 สายพันธุ์ รองลงมาคื อ วงศ์ Marasmiaceae
และ Polyporaceae จานวน 11 และ 8 สายพันธุ์ ตามลาดับ
ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเชียงดาว (Duengkae, 2008) พบ
ชนิ ดเห็ ดและจาแนกออกได้ 51 ชนิ ด 24 สกุล และ 15
วงศ์ ซึ่ งสารวจพบในระบบนิ เวศป่ าสนสามใบ ป่ าสน
สามใบผสมก่ อ ป่ าก่ อ และป่ าดิ บแล้ง โดยพบจานวน
ชนิดสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 จานวน 31 ชนิด พบในระบบ
นิเวศสังคมพืชไม้ก่อที่ระดับความสูง 1,317 เมตร ในเขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าอมก๋ อย พบชนิดเห็ดทั้งหมด 155 ชนิด
ตัวอย่าง จาแนกออกได้ 139 ชนิ ด 52 สกุล และ 25 วงศ์
จ าแนกได้ใ นระดับ สกุ ล จ านวน 57 ชนิ ด และชนิ ด
จานวน 82ชนิด ไม่สามารถระบุชนิดได้ 16 ชนิด พบเห็ด
ในวงศ์ Russulaceae มากที่ สุ ด จ านวน 16 สายพัน ธุ์
รองลงมาคื อ วงศ์ Marasmiaceae และ Polyporaceae
จานวนละ 13 สายพันธุ์ ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ลุ่มน้ าปาย พบชนิ ดเห็ดทั้งหมด 8 ชนิ ด พบสายพันธุ์เห็ด
ในวงศ์ Clavariacaea และวงศ์ Tricholomataceae จานวน
ละ 3 สายพันธุ์ และวงศ์ Marasmiaceae และ Stereaceae
พบอย่างละชนิดพันธุ์

2.2) ความหลากหลายด้ านสั งคมสัตว์ ในพื้นที่
อุทยานแห่ งชาติดอยอินทนนท์ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทั้งหมด 8 อันดับ 21 วงศ์ 38 ชนิ ด นก 9 อันดับ 24 วงศ์
111 ชนิ ด สัตว์เลื้ อยคลาน ทั้งหมด 3 อันดับ 7 วงศ์ 35
ชนิ ด และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ทั้งหมด 2 อันดับ 6
วงศ์ 35 ชนิ ด ในอุทยานแห่ งชาติดอยสุ เทพ-ปุย พบสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 7 อันดับ 13 วงศ์ 27 ชนิด นก 14
อัน ดับ 41 วงศ์ 345 ชนิ ด สัต ว์เ ลื้ อ ยคลาน ทั้ง หมด 3
อันดับ 11 วงศ์ 31 ชนิ ด และสัตว์สะเทิ นน้ าสะเทิ นบก
ทั้งหมด 3 อันดับ 7วงศ์ 18 ชนิ ด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าเชี ยงดาว สารวจพบสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 7
อันดับ 18 วงศ์ 37 ชนิ ด นก 13 อันดับ 36 วงศ์ 213 ชนิ ด
สัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด 3 อันดับ 14 วงศ์ 35 ชนิ ด และ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกทั้งหมด 2 อันดับ 6วงศ์ 31 ชนิด
ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าอมก๋ อย พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ทั้งหมด 9 อันดับ 19 วงศ์ 41 ชนิ ด นก 14 อันดับ 41 วงศ์
175 ชนิ ด สัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด 3 อันดับ 11 วงศ์ 26
ชนิ ด และสัตว์สะเทิ นน้ าสะเทิ นบกทั้งหมด 1 อันดับ 3
วงศ์ 12 ชนิ ด ในขณะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ าปาย
สารวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งหมด 9 อันดับ 25 วงศ์
67 ชนิด นก 15 อันดับ 42 วงศ์ 249 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน
ทั้งหมด 3 อันดับ 15 วงศ์ 43 ชนิ ด และสัตว์สะเทิ นน้ า
สะเทินบกทั้งหมด 3 อันดับ 7 วงศ์ 23 ชนิด (Figure 8)

3. ผลการจั ด ท าระบบฐานข้ อมู ลความ
หลากหลายทางชี วภาพระบบนิ เวศภู เขา ได้ดาเนิ นการ
สร้ า งฐานข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละเชิ ง บรรยายที่ ส ามารถ
เชื่ อมโยงในรู ปแบบ GIS database จากการศึ กษารู ปแบบ
การจัดเก็บข้อมูล และแนวทางกาหนดตาแหน่ งตัวแทน
ของพื้นที่ ศึกษาให้อยู่ในข้อมูลจุดหรื อพื้นที่ ทาให้ทราบ
ถึ งความสั มพันธ์ และความเป็ นไปได้ที่ จะเกิ ดรู ปแบบ
ระหว่างพื้นที่ศึกษากับข้อมูลการสารวจ ซึ่ งการออกแบบ
ฐานข้อมูล ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนามาเขียนในรู ปแบบของ

Figure 8 Number of wildlife species at study site
2.3) ความหลากหลายด้ านจุลนิ ทรีย์ ในอุทยาน
แห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ ส ารวจและรวบรวมเห็ ด ได้
ทั้งหมด 97 ชนิ ด พบชนิ ดเห็ดทั้งหมด 27 สายพันธุ์ พบ
สายพันธุ์เห็ ดในวงศ์ Russulaceae มากที่ สุด จานวน 11
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(Data Flow Diagram) (Figure 9) จากโครงสร้างในรู ปแบบ
ดังกล่าว เมื่อนามาแยกลงในรายละเอียดระดับตารางและ
แสดงถึงความสัมพันธ์แต่ละตารางที่เชื่อมโยงกัน สามารถ
อธิ บายโดยการใช้ Entity Relationship Diagram ซึ่ งมี
ประโยชน์สาหรับนามาออกแบบเป็ นตารางที่ บ่งบอกถึ ง
รายละเอียด อันได้แก่ ฟิ ลด์ (Field) และเรคคอร์ด (Record)
ซึ่ งได้ตารางฐานช้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพ คื อ
Forest DB, Forest Plot, Wildlife DB, Mushroom DB และ
Site Area แสดงในพจนานุ กรมฐานข้ อ มู ล ( Data
Dictionary) (Appendix Table 1, 2, 3 and 4, respectively)
ตามล าดับ และในแต่ ล ะฐานข้อมู ลจะมี ก ระบวนการ
ประมวลผลที่อา้ งอิงต่อกัน สามารถนาระบบฐานข้อมูลมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกบันทึ กและจัดเก็บ
ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ระบบ
ฐานข้อมู ลต้นแบบในรู ปแบบซี ดี Microsoft Access) ที่
ผูใ้ ช้สามารถน าเข้า เพิ่ม และลดข้อมูลได้ และสามารถ
น าเสนอฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ผ่ า นโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภู มิ ศาสตร์ (ArcGIS) และใช้ค าสั่ งเรี ยกค้น
พื้ นฐานอย่างง่ าย อาทิ การเรี ยกค้นอย่างเฉพาะเจาะจง
สื บค้นต าแหน่ ง เปิ ดข้อมู ลเชิ งตาราง เปิ ดรู ปภาพ และ
จัดทาออกมาเป็ นแผนที่ตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้

สรุ ป
ข้อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้นที่
ระบบนิเวศภูเขา ในพื้นที่ความสูงตั้งแต่ 1,111 เมตร จาก
ระดับ น้ า ทะเลขึ้ นไป มี พ้ื น ที่ ร ะบบนิ เ วศภู เขาทั้งหมด
9,787.39 ตร.กม. โดยในจังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน มี พ้ื น ที่ ร ะบบนิ เ วศภู เ ขาทั้ง หมดเท่ า กับ
6,813.44 และ 2,816.94 ตร.กม. (ร้ อ ยละ 31.84 และ
22.13 ของพื้ น ที่ จัง หวัด ) ข้อ มู ล ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พบว่า เป็ นสังคมป่ าดิบเขามากที่สุด พบพันธุ์พืช
ทั้ง หมด 167 ชนิ ด 51 วงศ์ และพัน ธุ์ ไ ม้ที่ ไ ม่ ส ามารถ
วิ นิ จ ฉั ย ได้ 24 ชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ที่ ส าคัญ เป็ นไม้ว งศ์ ก่ อ
(Fagaceae) ได้แก่ ก่อใบเลื่อม ก่อแป้ น ก่อเดื อย ก่อแดง
ก่อแอบ ก่อตี๋/ก่อลิ่ม และไม้วงศ์ Theaceae, Rubiaceae,
Lauraceae, Magnoliaceae, Ericaceae และ Styracaceae
สารวจพบได้ในป่ าชนิ ดนี้ และบางพื้นที่อาจมีไม้สนขึ้น
ผสมในป่ าดิ บเขา ความเด่ นพันธุ์ไม้จะพบตั้งแต่ระดับ
ความสู ง 1,111 เมตรขึ้ น ไป ในบริ เ วณรอยต่ อ ป่ าที่ อยู่
ระดับต่ า เช่ น ป่ าเบญจพรรณ พบพันธุ์พืชทั้งหมด 98
ชนิ ด 38 วง ศ์ พั น ธุ์ ไม้ ที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ นวงศ์
Verbenaceae และ Mimosaceae ได้แก่ สัก และแดง และ
ป่ าเต็งรัง พบพันธุ์พืชทั้งหมด 32 ชนิด 13 วงศ์ พันธุ์ไม้ที่
มี ค วามสาคัญ เป็ นวงศ์ Dipterocarpace ได้แ ก่ เต็ง ยาง
พลวง และรัง และระบบนิ เวศกึ่ งอัลไพล์ ที่ ระดับความ
สูงตั้งแต่ 1,611 เมตรขึ้นไป พบพืช 39 ชนิด 25 วงศ์ เป็ น
พื ช ถิ่ น เดี ย ว 21 ชนิ ด พื ชหายาก 33 ชนิ ด และพื ชที่ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 6 ชนิ ด ความหลากหลายสัตว์ป่า
พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 111 ชนิด 29 วงศ์ สัตว์สะเทินน้ า
สะเทิ นบก 63 ชนิ ด 7 วงศ์ สัตว์เลื้อยคลาน 89 ชนิ ด 16
วงศ์ และนก 479 ชนิด 51 วงศ์ และความหลากหลายของ
เห็ ด พบเห็ ดทั้งหมด 277 ชนิ ด 42 วงศ์ และฐานข้อมูล
ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่ งออกแบบโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ได้จากสองส่วน คือ 1) ข้อมูลเชิงตาแหน่งสารวจ
ที่ น าเสนอในรู ป แบบจุ ด หรื อ พื้ น ที่ ต ัว แทนศึ ก ษาคื อ

Figure 9 Data flow diagram of databased.
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ตาแหน่ งสารวจพันธุ์ไม้ และ 2) ข้อมูลอ้างอิงตาแหน่ ง
ส ารวจ ได้แ ก่ ข้อ มู ล เห็ ด และสั ต ว์ป่ า จากการศึ ก ษา
รู ปแบบและแนวทางกาหนดตาแหน่ ง ทาให้ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ จะเกิ ดขึ้ นในความสั ม พัน ธ์
แบบผสมผสาน โดยนาเสนอรู ปแบบเชิ งพื้นที่ ร่วมกับ
ข้อมูลเชิ งบรรยายที่ได้จดั เก็บลงสู่ ระบบฐานข้อมูลผ่าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถนามาใช้ติ ด ตาม
และเฝ้ า ระวัง การเปลี่ ย นแปลงความหลากหลายทาง
ชีวภาพระบบนิเวศภูเขาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาในพื้นที่ที่จดั เป็ นพื้นที่แหล่งต้น
น้ าที่สาคัญต่อระบบนิ เวศอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะสังคมพืช
กึ่งอัลไพล์เพื่อสามารถนาฐานข้อมูลมาใช้ในเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. จาเป็ นต้องมี การศึ กษาข้อมูลกายภาพ ชี วภาพ
และสิ่ งแวดล้อม หรื อพื้ นที่ เสี่ ยงต่ อภาวะใกล้สูญพันธ์ใน
ระดับเชิงลึก รวมทั้งปั จจัยภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่ า ดินถล่ม ที่
อาจส่ งผลการสู ญพันธุ์ของพื้นที่น้ นั ๆ
3. การศึ กษาควรมี การระบุตาแหน่ งพิกัดพื้ นที่ ที่ มี
การสารวจศึกษาอย่างชัดเจน และสามารถนาข้อมูลเชิงตาแหน่ง
มาใช้ในการจัดทาฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จากการ
รวบรวมเอกสารงานวิจยั ที่ผ่านมา ตาแหน่ งข้อมูลพื้นที่ศึกษา
ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน เป็ นผลให้การจัดทาฐานข้อมูล
บางส่ วนใช้การอ้างอิงพื้นที่ในขอบเขตที่กว้าง
4. การออกแบบและจัดทาระบบฐานข้อมูล ควรมี
การสร้างระบบฐานข้อมูลอินเตอร์ เน็ต (Internet webbase) ใช้
เป็ นเครื อข่ายในด้านฐานข้อมูลในระบบนิ เวศภูเขา โดยเฉพาะ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่น
สามารถเชื่ อมโยงระบบฐานข้อมู ล หรื อสร้ างฐานข้อมู ล
เพิ่มเติมที่ได้จากการสารวจ และนาเข้าลงในระบบเหล่านี้ ได้
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้ในแต่ละระดับ เพื่อเป็ นการ
จัดทาฐานข้อมูลให้มีความต่อเนื่ อง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดใน
การติดตามสถานการณ์ดา้ นความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศภูเขา
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Appendix Table 1 Forest plot data dictionary
FiledName
OBJECTID
Shape
pro_name_t
pro_name_e

Data Type
int
image
nvarchar
nvarchar

Length
1
1
111
51

Appendix Table 2 Example of forest database dictionary
FiledName
Data Type
Length
OBJECTID
int
1
RecNo
float
53
Site
nvarchar
255
ID
nvarchar
255
Family
nvarchar
255
BotanicName
nvarchar
255
Specie
nvarchar
255
No.Tree
int
255
No_Plot
int
255
BA)m2(
float
255
Length
int
255
Width
int
255
TotalPLOT
int
255
D
float
255
F
float
255
Do
float
255
RD
float
255
RF
float
255
RDo
float
255
IVI
float
255
No
float
53
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Description
รหัสภายในตาราง
ประเภทของข้อมูลเชิงพื้นที่
ชื่อ Plot ในภาษาไทย
ชื่อ Plot ในภาษาอังกฤษ

Description
รหัสภายในตาราง
ลาดับของข้อมูลพันธุ์ไม้
ชื่อของพื้นที่ Plot ป่ าไม้
รหัสของพันธุ์ไม้
ชื่อ Family
ชื่อทางพฤกษศาสตร์
ชื่อ Specie
จานวนที่พบต้นไม้ชนิดนั้น
จานวนแปลงที่พบต้นไม้ชนิดนั้น
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกของต้นไม้ชนิดนั้น
ค่าความยาวของแปลงสารวจป่ าไม้
ค่าความกว้างของแปลงสารวจป่ าไม้
จานวนแปลงย่อยทั้งหมดในการสารวจป่ าไม้ *
ความแน่นแน่นของต้นไม้
ความถี่ของต้นไม้
ความเด่นของต้นไม้
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของต้นไม้
ความถี่สมั พัทธ์ของต้นไม้
ความเด่นสัมพัทธ์ของต้นไม้
ค่าดัชนีความสาคัญของต้นไม้
จานวนที่พบ
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Appendix Table 3 Example of wildlife database dictionary
FiledName
OBJECTID
RecNo
Site
ID
Type
Wildid
Order
Family
Local
Name
IUCN

Data Type
int
float
nvarchar
nvarchar
nvarchar
float
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar

Length
1
53
255
255
255
53
255
255
255
255
255

CITES

nvarchar

255

ONEP

nvarchar

255

ENDEMIC

nvarchar

255

ACT

nvarchar

255

Found

float

53

Description
รหัสภายในตาราง
ลาดับของข้อมูลสัตว์ป่า
ชื่อของพื้นที่ศึกษา
รหัสของสัตว์ป่า
ประเภทสัตว์ป่า
รหัสของผูว้ จิ ยั
Order
Family
ชื่อท้องถิ่น
ชื่อในภาษาอังกฤษ
สถานภาพตามการจัดของสหภาพนานาชาติเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The World
Conservation Union - IUCN)
สถานภาพตามการจัดของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สถานภาพตามการจัดของสานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมพ .ศ.2548
สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
พศ..2535
สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า
พศ..2535
สถานะการพบ 1หมายถึง พบ และ 0 หมายถึง ไม่พบ
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Appendix Table 4 Example of mushroom database dictionary
FiledName
OBJECTID
RecNo
Site
ID
Family
Name
Local
Found

Data Type
int
float
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
nvarchar
float

Length
1
53
255
255
255
255
255
53

Description
รหัสภายในตาราง
ลาดับของข้อมูลเห็ด
ชื่อของพื้นที่ศึกษา
รหัสของเห็ด
ชื่อ Family
ชื่อในภาษาอังกฤษ
ชื่อท้องถิ่น
สถานะการพบ (1 หมายถึง พบ และ 0 หมายถึง ไม่พบ)

65

