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ABSTRACT
This study aimed to investigate the species diversity of tree species, birds, insects, spiders and mushrooms in the
Dry Deciduous forest (DDF) of Maejo University Phrae Campus. Their benefits were also evaluated. Sample plots were
applied for data collection and diversity values were calculated. 40 tree species from 30 genera and 20 families were found
with the species diversity index (H´) of 2.42. The important families were such as Rubiaceae, Fabaceae, Dipterocarpaceae
and Phyllanthaceae. Whereas, 40 bird species from 31 genera, 22 families and 10 orders were found, the Passeriformes was
the most abundant, with the H´ value of 3.01. 37 birds, out of 40, are regarded as protected species.124 insect species from
101 genera and 16 families were found. They are; butterflies (57 species from 48 genera and 5 families), grasshoppers (27
species, 27 genera and 6 families), and ants (40 species, 26 genera and 5 families). 69 spider species, from 67 genera and
25 families were found and the family Salticidae showed the highest numbers of both species and populations. Relatively
low species numbers of mushrooms were found (40 species). Of these, they are 18 saprophytes and 22 ectomycorrhizas. 21
species are edible mushrooms. The value of biodiversity utilization was evaluated. The main kinds of food were mushrooms,
bamboo shoots, vegetables, subterranean ants, Melientha suavis, ant eggs, etc. The highest value was found in the rainy
season, 14,442.56 baht/household/year and the non-cash return of 17,627.56 baht/household/year. The total value from
indirect benefit of forest was 12,621,247 baht/year. This study indicated that protecting the forest in Maejo University Phrae
Campus helps to promote biodiversity and food security.
Keyword: Biodiversity conservation, Community forest, Food security, Maejo University Phrae campus
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพของ ไม้ตน้ นก แมลง แมงมุม และเห็ ดราขนาด
ใหญ่ รวมถึงการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าเต็งรังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการสารวจแบบใช้แปลงตัวอย่างและวิเคราะห์หาความหลากหลาย พบพันธุ์ไม้จานวน 40 ชนิด 30
สกุ ล 20 วงศ์ มี ค่ า ดัช นี ค วามหลากชนิ ด เท่ า กับ 2.42 วงศ์ ที่ พ บมากคื อ Rubiaceae, Fabaceae, Dipterocarpaceae และ
Phyllanthaceae พบนกจานวน 40 ชนิ ด 31 สกุล 22 วงศ์ 10 อันดับ มีค่าดัชนี ความหลากชนิด เท่ากับ 3.01 นกที่พบส่วนใหญ่
เป็ นนกในอันดับนกจับคอน 37 ชนิดเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง พบแมลงจานวน 124 ชนิด 101 สกุล 16 วงศ์ แบ่งเป็ นผีเสื้ อกลางวัน
จานวน 57 ชนิด 48 สกุล 5 วงศ์ ตัก๊ แตน จานวน 27 ชนิด 27 สกุล 17 วงศ์ยอ่ ย จาก 6 วงศ์ และ มดจานวน 40 ชนิด 27 สกุล 5
วงศ์ พบแมงมุม 69 ชนิด 67 สกุล 25 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Salticidae และพบเห็ดจานวน 40 ชนิด แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มเห็ด saprophyte 18 ชนิ ด และกลุ่มเห็ด symbiosis-ectomycorrhizal 22 ชนิ ด เป็ นเห็ดที่รับประทานได้ 21 ชนิ ด การ
ประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่าพืชอาหารและสัตว์อาหารที่สาคัญ เช่น เห็ด หน่อไม้ ผัก
แมงมัน ผักหวาน และ ไข่มดแดง ซึ่งมีมูลค่าในฤดูฝนมากที่สุด 14,442.56 บาท/ครัวเรื อน/ปี มูลค่าที่ไม่เป็ นเงินสดรวมเท่ากับ
17,627 บาท/ครัวเรื อน/ปี มูลค่ารวมทั้งหมดของผลผลิตที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อมจากป่ าทั้งหมด เท่ากับ 12,621,247
บาท/ปี ผลการศึกษานี้บ่งชี้วา่ การอนุรักษ์ป่าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สามารถช่วยอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสามารถสร้างความมัน่ คงทางอาหารให้แก่ชุมชนโดยรอบได้
คาสาคัญ: การอนุ รักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพ ป่ าชุมชน ความมัน่ คงทางอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ
สารวจศึกษาเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่ งชาติ
เป็ นต้น ในขณะที่ พ้ืนที่ นอกเขตอนุ รักษ์ เช่น บริ เวณป่ า
ของมหาวิทยาลัยหรื อพื้นที่ป่าชุมชนหลาย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกี ยรติ เป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีพ้นื ที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 1,แห่งยังมีการ
สารวจความหลากหลายทางชี วภาพอยู่น้อยมาก041 ไร่
ซึ่ งพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ ได้ถู ก เสนอเข้า ร่ ว มโครงการอนุ รั ก ษ์
พัน ธุ กรรมพื ชในพระราชด าริ ในองค์สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดา สยามมงกุฎราชกุมารี หากแต่ยงั ไม่ได้มีการ
สารวจข้อมูลความหลากหลายทางชี วภาพ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
สาคัญที่จะใช้ในการจัดการพื้นที่ หรื อ ใช้เพื่อการวิจยั ใน
เชิ ง ลึ ก ต่ อไป ดัง นั้น คณะวิจัย จึ งได้ทาการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพขึ้นเพื่อเป็ นการสร้างฐานข้อมูลใน
การจัด การพื้ น ที่ การเผยแพร่ รวมถึ ง เป็ นแหล่ ง ศึ ก ษา
เรี ยนรู ้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทนา
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ คื อ การที่ มี
สิ่ งมีชีวติ หลากหลายสายพันธุ์ นานาชนิด มาอาศัยรวมกัน
ในระบบนิเวศใดระบบหนึ่งบนโลก ซึ่ งความหลากหลาย
ของสิ่ งมีชีวิตนานาชนิ ดมีความหมายกว้างขวางประกอบ
ไปด้ว ยจุ ลิ น ทรี ย์ พื ช สั ต ว์ แมลงรวมทั้ง มนุ ษ ย์ โดย
สิ่ ง มี ชี วิ ต แต่ ล ะชนิ ด มี อ งค์ป ระกอบทางพัน ธุ ก รรมที่
แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดการดารงอยูใ่ นระบบนิ เวศ
ต่ า งๆ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม (Wongsiri and
Lrolohakran, 1989) ซึ่ งปั จจุ บนั มีสิ่งมีชีวิตปรากฏอยู่ทวั่
โลกประมาณ 3-5 ล้านชนิ ด (Wilson, 1988) เป็ นผลมา
จากกระบวนการทางวิวฒั นาการ การปรับตัวและการคัด
สรรทางธรรมชาติ จากสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด แรก (original
species) เกิ ด ความแปรผัน น าไปสู่ สิ่ ง มี ชี วิต ชนิ ดใหม่
(new species) และยิ่ ง นานวัน สิ่ ง มี ชี วิ ต เริ่ มมี ค วาม
หลากหลาย และปฏิ สัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน จนเกิ ดเป็ น
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ทั้ งนี้ การศึ ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ส่ วนใหญ่ทาการ
48

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 3 (1): 47-58 (2562)

ซม, สูง > 1.30 ม.) และแปลงขนาด 1 เมตร x 1 เมตร เพื่อ
นับจานวนกล้าไม้ยนื ต้น (สูง< 1.30 m)
2. การสารวจความหลากชนิ ดของนก ด้วยวิธี
Point count (Pratumtong et al., 2018) จ านวน 12 จุ ด
สารวจ โดยแต่ละจุดมีรัศมี 50 เมตร ทาการจาแนกนกด้วย
การมองเห็ นตัวหรื อการจาแนกจากเสี ยงร้อง โดยอาศัย
ประสบการณ์ ของผูส้ ารวจเปรี ยบเที ยบกับคู่มือ ทาการ
บันทึกชนิดนกจานวนที่พบ
3. การสารวจความหลากหลายของแมลง และ
แมงมุม แมลงสารวจตามเส้นทางสารวจ (Yi et al., 2012)
โดยใช้สวิงจับแมลงบันทึกชนิ ดและจานวนตัวของแมลง
ที่พบ เก็บตัวอย่างละประมาณ 5-10 ตัวอย่าง ส่วนแมงมุม
ใช้วิธีการสารวจโดยใช้สวิงจับแมลง (sweeping) การตี
เรื อนยอดไม้ (beating) การร่ อนเศษซากพืชตามพื้น ดิ น
(sifting) และ การส ารวจโดยตรง ( hand collecting)
วิธีการละ 30 นาที หลังจากนั้นทาการระบุชนิด
4. เก็ บ ข้อ มู ล เห็ ด ราขนาดใหญ่ โดยเดิ น ตาม
เส้น ทางสารวจ (Tedersoo and Nara, 2010) ท าการเก็ บ
ตัวอย่างดอกเห็ ดที่ ข้ ึนบนดิ นโดยตรง ขึ้ นบนซากใบไม้
ท่อนไม้ผุ หรื อขึ้นบนต้นไม้ที่ยงั มีชีวิต ชนิ ดละ 3-5 ดอก
จากนั้นจดบันทึกและถ่ายภาพรู ปสิ่ งที่เห็ดขึ้นอยู่ ลักษณะ
การเกิดของดอกเห็ด เพื่อใช้ประกอบการจัดจาแนกชนิ ด
เห็ดต่อไป
5. การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในการศึกษา
นี้ มีการเก็บข้อมูลใน 2 ระดับ ทั้งในระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดย
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง (Sutheewasinnon and
Pasunon, 2016) ในหมู่บา้ นรอบพื้นที่ ป่าพร้อมกับข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของพื้นที่ศึกษา

อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานทีศ่ ึกษา
พื้นที่ป่าเต็งรังธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
เฉลิ ม พระเกี ย รติ อ าเภอร้ อ งกวาง จัง หวัด แพร่ (Fig. 1)
สภาพภูมิอากาศ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ระหว่าง 9.243.0 องศาเซลเซี ย ส ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ ย ตลอดปี อยู่
ร ะ ห ว่ า ง 1,009.8-1,550 มิ ล ลิ เ ม ต ร ตั้ ง อ ยู่ สู ง จ า ก
ระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 236 เมตร จากระดับน้ าทะเล

Figure 1 Land-use of Maejo University Phrae Campus
(Agroforestry Department, 2016)
การเก็บข้ อมูล
การศึกษานี้ทาการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูฝน
ระหว่างเดือน สิ งหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยเน้นการ
เก็บข้อมูลความหลากหลายของไม้ยนื ต้น สัตว์ป่า แมลง
แมงมุม และเห็ดราขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. การสารวจชนิ ด ไม้ยืน ต้น พิ จ ารณาคัด เลื อ ก
บริ เวณที่ เป็ นตัวแทนที่ ดีของสังคมพืชป่ าเต็งรัง เพื่อวาง
แปลงขนาด 20 เมตร x 50 เมตร จานวน 3 แปลง ในแต่ละ
แปลงทาการแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10 เมตร x 10 เมตร
เพื่ อ วัด ขนาดความโตทางเส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลางเพี ย งอก
(Diameter at Breast Height, DBH, ที่ ระดับ 1.30 ม.) ของ
ไม้ใ หญ่ (DBH > 4.5 ซม.) พร้ อ มทั้ง วางแปลงขนาด 4
เมตร x 4 เมตร เพื่อนับจานวนลูกไม้ยืนต้น (DBH<4.5

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ดั ช นี ความส าคั ญ (Importance
Value Index, IVI) ของไม้ต ้น โดยวิเ คราะห์ จากการหา
ความหนาแน่น (Density, D) ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด
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(Dominance, Do) และความถี่ (Frequency, F) จากนั้นทา
การหาค่าความสัมพัทธ์ของทั้งสามค่าดังกล่าว คือ ความ
หนาแน่ นสั ม พั ท ธ์ (Relative density, RD) ความเด่ น
สัมพัทธ์ (Relative dominance, RDo) และความถี่สมั พัทธ์
(Relative frequency, RF) ซึ่ งผลรวมของค่าความสัมพัทธ์
ทั้งสามค่า ก็คือ ค่าดัชนี ความสาคัญ (IVI) ของพรรณพืช
(Marod and Kutintara, 2011) และ หาค่าดัชนี ความหลาก
ชนิ ด (Species Diversity Index) ของ Shannon – Wiener
(H´) (Magurran, 2004)
2. สาหรั บ นก แมลง แมงมุ ม และ เห็ ด ท าการ
จาแนกชนิ ดตามหลักอนุ กรมวิธานของสิ่ งมี ชี วิต แต่ ล ะ
ประเภทเพื่อวิเคราะห์ความหลากหลาย ประเมินความชุก
ชุม และจัดสถานภาพ ของสิ่ งมีชีวติ แต่ละชนิด
3. ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิ จการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชี วภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบเจาะจงจากสมการ รายได้ของผลผลิต เท่ากับ ผลรวม
ของรายได้ที่ เ ป็ นเงิ น สด และรายได้ที่ ไ ม่ เ ป็ นเงิ น สด
หลังจากนั้นทาการประเมินผลผลิตและมูลค่ารวม

จากการศึกษาครั้งนี้ พบไม้ตน้ ทั้งหมด จานวน 40
ชนิ ด 30 สกุล 20 วงศ์ พบไม้ต ้นในวงศ์ Rubiacea มาก
ที่ สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่ Fabaceae, Dipterocarpaceae,
Phyllanthaceae และ Anacardiaceae ตามลาดับ แบ่ งเป็ น
ไม้ยนื ต้น 26 ชนิด ไม้พมุ่ 13 ชนิด และ ปาล์ม 1 สังคมพืช
บริ เ วณนี้ มี ค่ า ดัช นี ค วามหลากชนิ ด ในระดับ ไม้ใ หญ่
ลู ก ไม้ และ กล้า ไม้ มี ค่ า เท่ า กั บ 2.42, 2.36 และ 2.17
ตามลาดับ นอกจากนั้นยัง พบว่า มี ขนาดพื้นที่ หน้าตัด
ของไม้ใหญ่ เท่ากับ 29.81 ตารางเมตรต่อเฮกแตร์ และมี
ความหนาแน่ นของไม้ในระดับไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้า
ไม้ เท่ า กั บ 3,380, 4,120 และ 20,250 ต้ น ต่ อ เฮกแตร์
ตามล าดั บ (Table 1) ในระดั บ ไม้ ใ หญ่ ช นิ ด ที่ มี ดั ช นี
ความสาคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ ยางพลวง (Dipterocarpus
tuberculatus) ย า ง เ หี ย ง ( Dipterocarpus obtusifolius)
มะกอกเกลื้ อน (Canarium subulatum) เต็ ง (Shorea
obtusa) และ มะม่ ว งหั ว แมงวัน (Buchanania lanzan)
ระดับ ลู กไม้ ได้แ ก่ เต็ง มะกอกเกลื้ อ น รั ก ใหญ่ (Gluta
usitata) ม ะ ข า ม ป้ อ ม (Phyllanthus emblica) แ ล ะ
กาสามปี ก (Vitex peduncularis) และระดับกล้าไม้ ได้แก่
เต็ ง รั ก ใหญ่ มะขามป้ อ ม ยางพลวง และ รั ง (Shorea
siamensis) (Table 2)

ผล

องค์ ประกอบและความหลากหลายของชนิดไม้ ต้น
Table 1 Ecological characteristics of dry deciduous forest at Maejo University Phrae Campus
characteristics
Tree
Sapling
Seedling
Shannon-Wiener index (H´)
2.42
2.36
2.17
Basal area (m2 ha-1)

29.81

-

-

Stems density (stem ha-1)

3,380

4,120

20,250
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Table 2 Top 5 dominant species of trees, saplings, and seedlings in dry deciduous forest at Maejo Phrae University Phrae
Campus ranked by the important value index (IVI) summarized from the relative dominant (RDo), relative density (RD),
and relative frequency (RF).
Ranking Species
RDo
RD
RF
IVI
Tree
1

Dipterocarpus tuberculatus

38.42

30.47

10.1

78.99

2

Dipterocarpus obtusifolius

22.29

11.83

9.09

43.21

3

Canarium subulatum

8.61

10.06

9.09

27.76

4

Shorea obtusa

4.69

9.76

10.1

24.55

5

Buchanania lanzan

5.39

8.28

9.09

22.76

Others

20.6

29.6

52.53

102.73

Total

100

100

100

300

1

Shorea obtusa

-

37.86

21.74

59.6

2

Canarium subulatum

-

6.8

8.7

15.49

3

Gluta usitata

-

6.8

8.7

15.49

4

Phyllanthus emblica

-

3.88

8.7

12.58

5

Vitex peduncularis

-

4.85

6.52

11.38

Others

-

39.81

45.64

85.46

Total

-

100

100

200

1

Shorea obtusa

-

37.04

21.88

58.91

2

Gluta usitata

-

13.58

15.63

29.21

3

Phyllanthus emblica

-

7.41

9.38

16.78

4

Dipterocarpus tuberculatus

-

6.17

9.38

15.55

5

Shorea siamensis

-

7.41

6.25

13.66

Others

-

28.39

37.48

65.89

Total

-

100

100

200

Sapling

Seedling
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ความหลากหลายของนก
พบนกจ านวน 40 ชนิ ด 31 สกุ ล 22 วงศ์ 10
อันดับ มีค่าดัชนี ความหลากชนิ ด เท่ากับ 3.01 นกที่ พบ
อาศัยอยู่ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นนกในอันดับนกจับคอน
(Passeriformes) เช่ น นกกิ นปลี อ กเหลื อ ง (Cinnyris
jugularis) นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) และ
นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) เป็ นต้น จากนก
ที่สารวจพบทั้งหมดถูกจัดให้อยูใ่ นสถานภาพเป็ นสัตว์ป่า
คุ ้ ม ครองมากถึ ง 37 ชนิ ด และในจ านวนนี้ ถู ก จั ด
ส ถ า น ภ า พ ต า ม ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2528 มี ส ถานภาพใกล้ถู ก
คุ ก คาม (Near threatened : NT) จ านวน 2 ชนิ ด ได้แ ก่
กระติ๊ ด ขี้ หมู (Lonchura punctulata) และ นกปรอด
หัวโขน (Pycnonotus jocosus) ในขณะที่การจัดสถานภาพ
เพื่อการอนุรักษ์ระดับสากล นกทั้ง 40 ชนิ ด ได้รับการจัด
สถานภาพให้อยูใ่ นระดับเป็ นกังวลน้อย (Least concern)
ตามการจัดสถานภาพของ IUCN (2015) และในจานวนนี้
พบนกที่มีระดับความชุกชุมน้อย (rare) 30 ชนิ ด และพบ
ไม่บ่อย 5 ชนิด และ พบบ่อย 3 ชนิด

ความหลากลายของแมลงและแมงมุม
พบแมลงทั้งสิ้น 124 ชนิด 101 สกุล 16 วงศ์ ผีเสื้ อ
กลางวัน 57 ชนิ ด 48 สกุล 5 วงศ์ (Table 3) โดยวงศ์ผีเสื้ อ
กลางวัน ที่ พ บชนิ ด มากที่ สุ ด คื อ วงศ์ ผี เ สื้ อขาหน้า พู่
(Nymphalidae) เช่ น ผี เ สื้ อ จ่ า กระบองหัก สาม (Athyma
perius) ผี เ สื้ อกะทกรกธรรมดา (Cethosia cyane) และ
ผีเสื้ อลายขี้เมี่ยง (Cupha erymanthis) ตัก๊ แตน จานวน 27
ชนิ ด 27 สกุล 17 วงศ์ยอ่ ย จาก 6 วงศ์ วงศ์ตกั๊ แตนหนวด
สั้ น ( Arididae) เ ช่ น ตั๊ ก แ ต น ห น วด สั้ น สี ต าลจาง
( Phlaeoba infumata) ตั๊ ก แ ต น ข า ล า ย แ ข้ ง แ ด ง
(Xenocatantops humilis) และ ตัก๊ แตนหนวดสั้นจุ ด ขาว
(Aulacobothrus taeniatus) พบมดจ านวน 40 ชนิ ด 26
สกุล 5 วงศ์ วงศ์ย่อยที่ พบจานวนชนิ ดมากที่ สุด ได้แก่
วงศ์ ย่ อ ยมดคั น ไฟ (Myrmicinae) เช่ น มดแมงมั น
(Carebara castanea) มดง่ามทุ่ง (Carebara diversus) มด
ละเอี ย ดบ้าน (Monomorium pharaonic) เป็ นต้น (Table
2) โดยแมลงดังกล่าวถูกจัดให้อยูใ่ นสถานภาพเป็ นแมลง
คุม้ ครองในบัญชีที่ 2 (CITES : Appencix II) คือ ผีเสื้ อถุง
ทองธรรมดา (Troides aeacus) นอกจากนั้นยังพบตัก๊ แตน
หนวดสั้ นสกุ ล ใหม่ ข องโลก คื อ ตั๊ก แตนแม่ โ จ้แ พร่
(Anasedulia maejophrae) (Dawwrueng et al., 2015)

Table 3 Species, genus and family of insect in Dry Diciduous forest at Maejo university Phrae campus
Number
Insect
Species
Genus
Family
1
Butterflies
57
48
5
2
Grasshopper
27
27
6
3
Ant
40
26
5
Total
124
101
16
นอกจากนั้นยังพบแมงมุม จานวน 278 ตัว จัด
จาแนกเป็ น 69 ชนิด 67 สกุล 25 วงศ์ วงศ์ที่พบมากที่สุด

คือ วงศ์ Salticidae จานวน 15 ชนิด 13 สกุล รองลงมาคือ
วงศ์ Araneidae จานวน 10 ชนิด 10 สกุล (Table 4)
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Table 4 The number of spider species, genus and individual of each family of spider in dry deciduous forest at Maejo
university Phrae campus
Family
Nemesiidae
Theraphosidae
Scytodidae
Pholcidae
Oonopidae
Stenochilidae
Hersiliidae
Uloboridae
Theridiidae
Linyphiidae
Tetragnathidae
Nephilidae
Araneidae
Pisauridae
Lycosidae
Oxyopidae
Ctenidae
Amaurobiidae
Miturgidae
Corinnidae
Zodariidae
Gnaphosidae
Sparassidae
Thomisidae
Salticidae

Number of genus
1
1
1
3
1
1
1
2
4
2
2
1
10
2
3
5
1
1
1
1
2
3
2
3
13

Number of species
1
1
1
3
1
1
1
2
4
2
2
1
10
2
3
5
1
1
1
1
2
3
2
3
15
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Individual
1
2
2
30
2
1
7
5
11
5
4
2
15
2
45
15
3
8
2
8
16
20
5
5
62

guild
Sensing web weavers
Sensing web weavers
Other hunters
Space web weavers
Ground hunters
Ground hunters
Sensing web weavers
Other hunters
Space web weavers
Space web weavers
Orb web weavers
Orb web weavers
Orb web weavers
Sheet web weavers
Ground hunters
Other hunters
Sensing web weavers
Sheet web weavers
Other hunters
Ground hunters
Specialists
Ground hunters
Other hunters
Ambush hunters
Other hunters
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พบว่าเห็ดในวงศ์ Marasmiaceae มีความหลากชนิดมาก
ที่สุด จานวน 7 ชนิด รองลงมาคือ Agaricaceae และ
Boletaceae จานวน 6 ชนิด และ วงศ์ Russulaceae จานวน
4 ชนิด ตามลาดับ (Figure 2) เห็ดที่สารวจพบสามารถ
จาแนกประเภทบทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศได้เป็ น
2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเห็ดแซบโปรไฟต์ (saprophytic
mushroom) จานวน 18 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 45 ของเห็ดที่
พบทั้งหมด และ (2) กลุ่มเห็ดซิมไบโอซิส (symbiotic
mushroom) ได้แก่ กลุ่มเห็ดที่มีความสัมพันธ์กบั ปลวก
(termite mushroom) จานวน 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดโคนปลวก
หมวกกลม (Termitomyces globulus), เห็ดโคน
(Termitomyces sp.) และกลุ่มเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา
(ectomycorrhizal mushrooms) จานวน 20 ชนิด คิดเป็ น
ร้อยละ 50 ของเห็ดที่พบทั้งหมด เห็ดในกลุ่มนี้ เช่น เห็ด
ไข่เหลือง (Amanita hemibapha), เห็ดระโงกขาว
(Amanita princeps), เห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus),
เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus) เห็ดหนอนขาว
(Clavaria vermicularia), เห็ดน้ าแป้ง (Russula
alboareolata) เป็ นต้น และ พบเห็ดพิษ 1 ชนิด คือ
Entoloma vernum

ความหลากหลายของเห็ด
เห็ดราขนาดใหญ่พบจานวน 40 ชนิด โดยจัด
จาแนกตามหลักอนุกรมวิธานจัดได้ 2 ไฟลัม คือ 1) ไฟลัม
Ascomycota มี 2 ชนิด จัดอยูใ่ น 1 สกุล 1 วงศ์ 1 อันดับ 1
ชั้นย่อย (subclass) 1 ชั้น (class) และ 2) ไฟลัม
Basidiomycota มี 38 ชนิด จัดอยูใ่ น 25 สกุล 15 วงศ์ 6
อันดับ 1 ชั้นย่อย 1 ชั้น พบว่าเห็ดในวงศ์ Marasmiaceae มี
ความหลากชนิดมากที่สุด จานวน 7 ชนิด รองลงมาคือ
วงศ์ Agaricaceae และ Boletaceae จานวน 6 ชนิด และ
วงศ์ Russulaceae จานวน 4 ชนิด ตามลาดับ (Figure 2)
จาแนกประเภทของเห็ดตามบทบาทของเห็ดในระบบ
นิเวศ แบ่งเห็ดได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเห็ดแซบโปรไฟต์
18 ชนิด และกลุ่มเห็ดซิมไบโอซิส ได้แก่ เห็ดเอคโตไม
คอร์ไรซา 20 ชนิด เห็ดที่มีความสัมพันธ์กบั ปลวก 2 ชนิด
ในด้านการใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ พบเห็ดที่รับประทาน
ได้ 21 ชนิด จากการสารวจพบเห็ดทั้งหมด 40 ชนิด โดย
จัดจาแนกตามหลักอนุกรมวิธานจัดได้ 2 ไฟลัม (phylum)
คือ ไฟลัม Ascomycota มี 2 ชนิด (species) จัดอยูใ่ น 1
สกุล (genus) 1 วงศ์ (family) 1 อันดับ (order) 1 ชั้นย่อย
(subclass) 1 ชั้น (class) และไฟลัม Basidiomycota มี 38
ชนิด จัดอยูใ่ น 25 สกุล 15 วงศ์ 6 อันดับ 1 ชั้นย่อย 1 ชั้น

Figure 2 Number of mushroom species in each family in Dry Deciduous forest at Maejo university Phrae campus
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การประเมินมูลค่ าการใช้ ประโยชน์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
การประเมิ น มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ พบว่า จาก
ประชากรทั้งหมด 716 ครัวเรื อน ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีการ
เข้า ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการเก็ บ หาผลิ ต ผลป่ าไม้ร อง
(minor forest product) ตลอดทั้ง ปี แต่ พ บในฤดู ฝนมาก
ที่สุด (86.67%) รองลงมาคือฤดูร้อน (10%) ลักษณะการ
ใช้ป ระโยชน์ จ ากป่ า ส่ ว นใหญ่ อ าหารที่ ไ ด้จ ะน าไป
บริ โภคในครัวเรื อน มีเพียงเล็กน้อยที่นาจาหน่ายในตลาด
หมู่บา้ น เช่น เห็ ดระโงกและเห็ ดขม เนื่ องจากมีปริ มาณ
เห็ ดที่ ออกมามาก และราคาที่ สูงเป็ นแรงจู งใจให้นาไป
จาหน่าย โดยใช้ประโยชน์พืชอาหารและสัตว์อาหารส่ วน
ใหญ่ ได้แก่ เห็ ด หน่ อไม้ ผัก แมงมัน ผักหวาน และ ไข่
มดแดง การประเมิ น มู ล ค่ า ของป่ าที่ ไ ด้จ ากพื้ น ที่ ใ น
มหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ – แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ จากการ
ส ารวจพบว่า ฤดู ฝ นให้มู ล ค่ า มากที่ สุ ด คื อ 14,442.56
บาท/ครั ว เรื อ น/ปี ส่ ว นฤดู ห นาวและฤดู ร้ อ นมี มู ลค่าที่
ใกล้เ คี ย งกั น โดยฤดู ห นาวมี มู ล ค่ า 1,386.47 บาท/
ครั ว เรื อน/ปี ส่ ว นฤดู ร้ อ นมี มู ล ค่ า 1,798.41 บาท/
ครัวเรื อน/ปี ซึ่ งมูลค่าที่เกิดขึ้นเป็ นมูลค่าที่ไม่เป็ นเงิ นสด
เนื่ อ งจากว่า ชาวบ้า นเข้า ไปหาของป่ าเพื่ อ บริ โ ภคใน
ครั ว เรื อ นเป็ นส่ ว นใหญ่ ประมาณ ร้ อ ยละ 98 ดัง นั้นจึ ง
ค านวณมู ล ค่ า ออกมาเป็ นมู ล ค่ า ที่ ไ ม่ เ ป็ นเงิ น สดรวม
เท่ า กับ 17,627.44 บาท/ครั วเรื อ น/ปี ดัง นั้น มู ล ค่ า รวม
ทั้งหมดของผลผลิตที่ เกิ ดจากการใช้ประโยชน์ทางอ้อม
จากป่ าเต็ ง รั ง ของมหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้- แพร่ เฉลิ ม พระ
เกี ยรติ ที่ ชาวบ้านโดยรอบได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในการ
หาอาหารทั้งที่เป็ นพืชอาหารและสัตว์อาหารในพื้นที่ป่า
ตลอดปี ค านวณเป็ นมู ล ค่ า ที่ ไ ม่ เ ป็ นเงิ น สดเท่ า กั บ
12,621,247 บาท/ปี เมื่อคานวณมูลค่าต่อพื้นที่ป่าทั้งหมด
ทาให้ทราบข้อมูลที่ไม่เป็ นเงินสดที่เกิดจากผลผลิตจากป่ า
ประมาณ 21,760.77 บาท/ไร่

วิจารณ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนีความหลากชนิดจะเห็นได้
ว่าป่ าบริ เวณนี้มีค่าใกล้เคียงกับป่ าเต็งรังบริ เวณสถานีวจิ ยั
สิ่ งแวดล้ อ มสะแกราช นครราชสี มา เท่ า กั บ 2.77
(Sahunalu, 1998) แต่ก็มีค่าน้อยกว่าป่ าเต็งรังบริ เวณสถานี
วนวัฒน์วิจยั อินทขิล จังหวัดเชี ยงใหม่ ค่อนข้างมาก คือ
3.24 (Wattanasuksakul et al., 2012) อ า จ มี ส า เ ห ตุ
เนื่องมาจากป่ าเต็งรังบริ เวณที่ศึกษาตั้งอยูใ่ กล้กบั ชุมชนจึง
ทาให้เกิ ดการรบกวนอยู่เป็ นประจาจึ งส่ งผลให้มีความ
หลากหลายของชนิ ดพันธุ์พืชต่ า ซึ่ งสังเกตได้จากขนาด
พื้นที่หน้าตัดของไม้ใหญ่มีค่าค่อนข้างต่าในขณะที่ความ
หนาแน่นมีค่าสูงถึง 3,380 ต้นต่อเฮกแตร์ แสดงว่าป่ าแห่ ง
นี้ ประกอบด้ว ยหมู่ ไ ม้ที่ มี ข นาดเล็ ก และขึ้ นอยู่ อ ย่ า ง
หนาแน่น ซึ่ งเป็ นผลบ่งชี้วา่ ป่ าแห่ งนี้ เคยถูกรบกวนอย่าง
รุ นแรง (Vefago et al. 2018) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง
ชนิ ดไม้ที่สาคัญในสังคมพบว่ายังคงเป็ นไม้ตระกูลยาง
เช่น ยางพลวง ยางเหี ยง และ เต็ง ที่ เป็ นไม้เด่น ซึ่ งถือว่า
เป็ นชนิ ด ไม้ดั ช นี ที่ ส าคัญ ของป่ าเต็ ง รั ง (Marod and
Kutintara, 2011) แต่ เ มื่ อ พิ จารณาถึ ง ความสามารถของ
การสื บต่อพันธุ์ของชนิ ดไม้เหล่านี้ กลับพบว่ามีเพียง เต็ง
เท่านั้นที่ประสบความสาเร็ จในการสื บต่อพันธุ์ในระดับ
ลู ก ไม้ แ ละกล้ า ไม้ เห็ น ได้ จ ากการปรากฏค่ า ดั ช นี
ความสาคัญสู งเป็ นอันดับแรกทั้งในระดับลูกไม้และกล้า
ไม้ ส่ ว น ยางพลวง และ ยางเหี ย ง ยัง ถื อ ว่า ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ (Table 2) อาจเป็ นเพราะปริ มาณการติดผล
ของชนิ ด ไม้ท้ ัง สอง (สกุ ล Dipterocarpus) มี น้ อ ยเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับไม้เต็ง (สกุล Shorea) อีกทั้งความสามารถ
ในการงอกของเมล็ดและการตั้งตัวของชนิ ดไม้ท้ งั สอง
เป็ นไปได้อ ย่า งล าบากภายใต้ก ารปกคลุ ม ของแม่ ไ ม้
(Larpkern et al., 2017) อย่างไรก็ตามสังคมพืชแห่ งนี้ ยงั
เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่สาคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่ม
นกซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ที่ ส ามารถปรั บ ตัว ได้กับ สภาพป่ าที่ ถู ก
รบกวนและรอดพ้นจากการล่ามากกว่าสัต ว์สัต ว์ป่ าใน
กลุ่มอื่นๆ (Pratumtong et al. 2018) นอกจากนั้นพื้นที่ป่า
แห่ งนี้ ยงั เป็ นถิ่นอาศัยของนกที่ถูกคุกคาม เช่น นกปรอด
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หัวโขน ซึ่ งเป็ นนกที่ คนนิ ยมจับมาเลี้ยงในกรงจนทาให้
ประชากรลดลงอย่ า งร วดเร็ ว (Chidkrua, 1999)
นอกจากนั้นยังมี การค้นพบแมลงชนิ ดใหม่ของโลกใน
พื้นที่ ป่าแห่ งนี้ คือ ตัก๊ แตนแม่โจ้แพร่ (Dawwrueng et al.,
2015) แสดงให้เห็ นว่าแม้พ้ืนที่ ป่าจะถูกรบกวนจากการ
หาของป่ าแต่หากมีการอนุรักษ์ ป้ องกัน และมีการศึกษา
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องอาจส่ งผลให้คน้ พบสิ่ งมี ชีวิต
ชนิ ด ใหม่ ข องโลกได้ ดั ง นั้ นการอนุ รั ก ษ์ ป่ าภายใน
มหาวิทยาลัยจึงเป็ นการช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้อีกทางหนึ่ง
มูลค่ าความหลากหลายทางชีวภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง มู ล ค่ า ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพของทรั พ ยากรเหล่ า นี้ พบว่ า มี มู ล ค่ า สู งถึ ง
12,621,247 บาท/ปี หรื อ ประมาณ 21,760.77 บาท/ไร่
โดยเฉพาะมูลค่าที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น เนื่ องจากพื้นที่ ป่าของ
มหาวิทยาลัยแห่ งนี้ มีการเปิ ดให้ชุมชนโดยรอบสามารถ
เก็บหาผลิตผลป่ าไม้รองได้ จึ งถือว่าเป็ นแหล่งอาหารที่
สาคัญของชุมชนโดยรอบ เนื่ องจากหากมีการจัดการป่ า
ชุมชนอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่ วมนับเป็ นการสร้างความ
มัน่ คงทางอาหารให้แก่ชุมชนได้เช่นกัน (Nuchchom and
Boonyanuphap, 2011) จากผลการศึ กษาข้างต้นค่อนข้าง
ชัดเจนว่าผลิตผลป่ าไม้รองที่ชุมชนนิยมมากที่สุด คือ เห็ด
และผักหวาน เนื่ องจากป่ ามหาลัยแห่ งนี้ มีสภาพเป็ นป่ า
เต็งรังจึงเป็ นถิ่นอาศัยที่สาคัญของผักหวาน และเห็ดกลุ่ม
ที่ มีความสัมพันธ์เชิ งการได้รับประโยชน์ร่วมกับไม้วงศ์
ยาง เช่น เห็ ดถอบ เห็ ดละโงก เห็ ดน้ าหมาก และเห็ ดน้ า
แป้ ง เป็ นต้น (Chalermpongse, 1999) ซึ่ งเห็ดกลุ่มนี้เป็ นที่
นิ ย มน ามาเป็ นอาหารของชุ ม ชนในทางภาคเหนื อ
(Seeloy-ounkeaw et al., 2014) ดังนั้นการอนุ รักษ์ป่าเต็ง
รั ง ในพื้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้- แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
นอกจากจะเป็ นแหล่ ง อนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทาง
ชี วภาพที่ สาคัญแล้วยังเป็ นการจัดการป่ าเพื่อชุมชนช่ วย
เพิ่มความมัน่ คงทางอาหารให้กบั ชุมชนโดยรอบจึงถือว่า
เป็ นการจัดการป่ าไม้อย่างมี ส่วนร่ วมและยัง่ ยืนอี กทาง
หนึ่ง

สรุ ปผล
จากผลการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่าพื้นที่ป่าเต็งรัง
ภายในมหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้- แพร่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ยัง
สามารถรั กษาความหลากหลายทางชี วภาพไว้ไ ด้เ ป็ น
อย่า งดี สัง เกตได้จากการพบสัตว์ป่าคุ ม้ ครองอยู่หลาย
ชนิ ด หรื อแม้แต่การพบตัก๊ แตนสกุลใหม่ของโลก ซึ่ งผล
การศึกษาในครั้งนี้ช้ ีให้เห็นว่าการที่เราป้ องกันรักษาป่ าไว้
เป็ นอย่างดี น้ นั เป็ นเครื่ องยืนยันว่าเราได้ช่วยรักษาความ
หลากหลายทางชี วภาพของประเทศได้เช่นกัน แม้ว่าผืน
ป่ าแห่ งนั้นจะเป็ นเพียงผืนป่ าเล็กๆ ในมหาวิทยาลัยก็ตาม
โดยส่วนใหญ่ เรามักมุ่งเน้นไปที่ผืนป่ าอนุรักษ์ขนาดใหญ่
แต่บางครั้ งเราอาจมองข้ามป่ าผืนเล็กที่ อยู่ในรู ปของป่ า
ชุมชน หรื อป่ าตามหัวไร่ ปลายนา หรื อแม้แต่พ้ืนที่ป่าใน
สถาบันการศึกษา ซึ่ งเราควรให้ความสาคัญเช่นเดียวกัน
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ไว้ถือว่าเป็ น
ต้นทุนทางทรัพยากรที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ใช้ประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่ งผลการศึ กษาบ่งชี้
ว่า ผื น ป่ าของมหาวิท ยาลัย แห่ ง นี้ สามารถสร้ า งรายได้
ให้กับ ชุ ม ชนโดยรอบคิ ด เป็ นตัว เงิ นได้ถึ ง 12,621,247
บาท/ปี ซึ่ งมูลค่าเหล่านี้ ก็จดั ว่าสู งพอสมควรสาหรับการ
ใช้ ป ระโยชน์ ข องชาวบ้ า น ดั ง นั้ นด้ ว ยต้น ทุ น ความ
หลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เองอาจเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วย
แบ่ ง เบาปั ญ หาความยากจนและสร้ า งความมั่น คงทาง
อาหารให้แก่ของชุมชนโดยรอบได้
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