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บทคัดยอ 
 

 การสํารวจเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพ่ือออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณ
พ้ืนที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และพ้ืนที่ปาสงวนใกลเคียง จังหวัดเลย ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2553 ผลการศึกษาพบวา พ้ืนที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสลับภูเขา มีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเล 450-570 เมตร มีลําธารน้ําไหลผานพื้นที่ศึกษา จํานวน 1 สาย มีชื่อเรียกวา 
“ลําน้ําแพร” พ้ืนที่ปาสวนใหญเปนปาผสมผลัดใบและปาไผ จากการสํารวจความหลากหลายของ
พรรณไมพบ พืชใบเลี้ยงคู 50 วงศ 106 สกุล 137 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 14 วงศ 42 สกุล      
50 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ 1 สกุล 1 ชนิด พืชใกลเคียงเฟรน 4 สกุล 4 ชนิด เฟรน 16 วงศ 
20 สกุล 31 ชนิด และไบรโอไฟต 2 กลุม ไดแก มอสและลิเวอรเวิรต  ความหลากหลายของเห็ด 
พบเห็ด 17 วงศ 26 สกุล 32 ชนิด และความหลากหลายของแมลง พบวา แมลงในอันดับ 
Lepidoptera  (ผีเสื้อ)  อันดับ Coleoptera (แมลงปกแข็ง) และแมลงในอันดับ Odonata  
(แมลงปอ) เปนกลุมที่มีความหลากหลายมากที่สุดและเหมาะสมในการนํามาสื่อความหมาย   
ทางธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งจากการผลศึกษาเบื้องตนคณะผูวิจัยไดเลือกเสนทางเพื่อกําหนดให
เปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ จํานวน 2 เสนทาง คือ เสนทางที่ 1 น้ําตกธารสวรรคและพ้ืนที่
ปาใกลเคียง มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และเสนทางที่ 2 น้ําตกธารสวรรค-น้ําตก
ขั้นบันได ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โดยการออกแบบการสื่อความหมายควรเลือกใชสื่อ
ประเภทคูมือศึกษาธรรมชาติหรือแผนพับสําหรับนักทองเที่ยวเปนสื่อกลาง โดยใชขอมูลลักษณะ        
ภูมิประเทศและสังคมพืชเปนเคาโครงหลัก และใชขอมูลพรรณไม แมลง และเห็ด เปนเคาโครง
รอง  
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 Surveys of nature trails were collected at the Center of Education and 
Conservation of Environment and Forest Source of Headwaters Na Haeo, 
Srinakharinwirot University and near Forest Reserve at Loei Province during December 
1, 2009 to October 30, 2010. The results showed that the topography of study area is 
slope. An elevation is about 450-570 metres above sea level. A canal; “Lamnam Phrae” 
was found in this area.  Mostly, forest is mixed deciduous and bamboo forest.  A survey 
of plants diversity found 50 families 106 genera and 137 species dicots, 14 families     
42 genera 50 species monocots, 1 families 1 genus and 1 species gymnosperm,         
4 genera 4 species fern allies, 16 families 20 genera and 31 species ferns and 2 groups 
of bryophytes; moss and liverworts.  Mushrooms diversity was found 17 families, 26 
genera and 32 species.  Insects diversity found that the insects in order Lepidoptera 
(Butterflies), Coleoptera (Beetles) and Odonata (Dragon flies) are most diversity and 
suitable for nature interpretation.  Preliminary results of this study could be decided into 
2 nature trails; trail1: Than Sawan waterfall and near forest about 1.5 kilometres and 
trail 2: Than Sawan waterfall to Khan Bandai waterfall about 4 kilometres.  In designing 
nature interpretation along the trails should be used nature study booklet or travel 
brochure as a medium, which will be use the information of topography and the mixed 
deciduous forest plant community for the major interpretive theme.  The sub-themes 
were used information of plant, mushroom and insect in this studied area.   



ประกาศคุณูปการ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ 2553  

ขอขอบคุณ คณาจารยประจําวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ไดแก อาจารยประภัสสร ยอดสงา 
ที่ชวยประสานงานและใหความชวยเหลือในการวิจัยเปนอยางดียิ่ง อาจารยพิพัฒน นวลอนันต ที่
กรุณาใหยืมเครื่อง GPS สําหรับการบันทึกขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร และอาจารยศศิธร อินทร
ศรีทอง ที่ชวยสรางแผนที่พ้ืนที่ศึกษาเพื่อใชประกอบในรายงานการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ คุณนพชนม ทับทิมและคุณลําใย อิทธิจันทร ศูนยวิจัยกีฏวิทยาปาไมที่ 2 ที่
ไดใหความกรุณาชวยเหลือในการจัดจําแนกชนิดของแมลงในงานวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี  

ขอขอบคุณ เจาหนาที่หอพรรณไมพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ทุกทานที่
ชวยอํานวยความสะดวกในการเทียบตัวอยางพรรณไม ใหขอมูลตาง ๆที่เปนประโยชนในการ
ระบุพืช และการชวยเหลือในการระบุพืชบางชนิด 

ขอขอบคุณ คุณพัฒนจักร ดวงอุปะ ที่คอยชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกคณะ
นักวิจัยระหวางการวิจัยในภาคสนามที่อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

ขอขอบคุณ รศ. สุมาลี เหลืองสกุล ในความกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจน
แกไขขอบกพรองตาง ๆ รวมถึงคณะกรรมการโครงการศูนยวิจัยและการจัดการความรูทาง
พฤกษศาสตรทุกทานที่ใหความชวยเหลือเปนกําลังและแรงใจขับเคลื่อน อันเปนผลสําเร็จในการ
วิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณเจาของผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ ทุกทานที่ไดสราง
องคความรูตาง ๆ ที่นํามาใชอางอิงในรายงานการวิจัยเลมน้ี 



 

 

(1)

สารบัญ  

 หนา 
สารบัญ (1) 
บัญชีตาราง (2) 
บัญชีภาพประกอบ (3) 
บทที่ 1 บทนาํ  

1.1 ภูมิหลัง 1 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 2 
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 2 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
          2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ  3 

2.2 จังหวัดเลย 5 
2.3 พ้ืนที่ศึกษา 6 

บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวจัิย  
3.1 วิธีการวิจัย 10 
3.2 นิยามศัพทเฉพาะ 12 

บทที่ 4 ผลการวิจัย  
4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม 13 
4.2 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด 26 
4.3 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง 57 
4.4 การออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติ  83 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
5.1 สรุป 98 
5.2 อภิปรายผล 98 
5.3 ขอเสนอแนะ 103 

บรรณานุกรม 105 
  
 
 
 
 
 



 

 

(2)

 บัญชีภาพประกอบ  

ภาพที่  หนา 
1 แผนที่จังหวัดเลยและพื้นทีศ่ึกษาอําเภอนาแหว (ที่มา:  

http://www.loei.go.th/J-loei.htm) 
 
7 

2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และปาบริเวณพื้นที่ศึกษา 13 
3 สภาพของปาเบญจพรรณในพื้นที่ศึกษา (ก) ฤดูแลง (ข) ฤดูฝน 14 
4 ไผขาวหลาม (Cephalostachum pergracile Munro) เปนไผที่มีประชากร

มากที่สุดในพื้นที่ศึกษา 
 

14 
5 ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้านาแหว มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ และน้ําตกธารสวรรค 
 

15 
6 อุณหภูมิสูงสุดและอุณภูมิต่ําสุดเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2550-2552 15 
7 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มม.) ระหวางป พ.ศ. 2550-2552 16 
8 พรรณไมตนบางชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา (ก) คํามอกหลวง (ข) กระบก  

(ค) ประดูปา (ง) ยางเหียง 
 

17 
9 พรรณไมพุมบางชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา (ก) ขันทองพยาบาท (ข) ปอเตาไห

(ค) ปอผาสาม (ง) จุกนารี 
 

17 
10 พรรณไมลมลุกบางชนิดที่พบในพื้นทีศ่ึกษา (ก) ผักกาดกบ (ข) สาบเสือ 

(ค) โดไมรูลม (ง) มะลิเลื้อย 
 

18 
11 พืชวงศหญา (Poaceae) และวงศกก (Cyperaceae) บางชนิดในพื้นที่ศึกษา  

(ก) ไผหลาม (ข) ไผเฮียะ (ค) กกสามเหลี่ยม (ง) หญาดอกดิน 
 

19 
12 พืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ก) กะเรกะรอน  

(ข) เอ้ืองอินทรจักร (ค) วานอ่ึง (ง) วานจูงนาง 
 

19 
13 พืชวงศขิงขา (Zingiberaceae) ที่พบในพืน้ที่ศึกษา (ก) Curcuma sp.  

(ข) Zingiber thorelii Hook.f. 
 

20 
14 แปลงปลูกสนสามใบบริเวณศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้า

นาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

20 
15 ประเภทของเฟรนที่แบงตามถิ่นอาศัย (ก) กูดกิน เฟรนที่ขึ้นบนดินบริเวณ

พ้ืนที่เปดโลงใกลกับลําธาร (ข) เฟรนชายผาสีดาที่ขึ้นอิงอาศัยอยูบนตนไม 
(ค) กระแตไตหิน ขึ้นอยูบนหินเกลี้ยงที่ไมมีแมฮิวมัสปกคลุม  
(ง) ซีแลกจิเนลลา ขึ้นอยูไดทั้งบนพ้ืนดินและบนหินที่มีฮิวมัสปกคลุม            

 
 
 

22 
  

 
 



 

 

(3)

 บัญชีภาพประกอบ (ตอ)  

ภาพที่  หนา 
16 เห็ดดาวกระจาย 27 
17 เห็ดหูหนูปา 28 
18 เห็ดขมิ้นนอย 29 

19 เห็ดปะการังสีชมพู 30 

20 เห็ดวงศ Coprinaceae กลุมเห็ดน้ําหมึก 31 
21 เห็ดขอนแดง 32 
22 เห็ดขอนแดง 32 
23 เห็ดสกุล Trichaptum 33 
24 เห็ดสกุล Cortinarius 34 
25 เห็ดพายทอง เห็ดวุน 35 
26 เห็ดจวักงู 36 
27 เห็ดดาวดินปลอกคอ 37 
28 เห็ดจาวมะพราว 38 
29 เห็ดสกุล Podoscypha 39 
30 เห็ดกรวยทอง 40 
31 เห็ดสกุล Microporus 41 
32 เห็ดสกุล Bjerkandera 42 
33 เห็ดกระดางรูน้ําตาลออนอมเหลือง 43 
34 เห็ดกระดาง 43 
35 เห็ดกรวยกระดาษฟาง 44 
36 เห็ดขอนขาว 45 
37 เห็ดแดงน้ําหมาก 46 
38 เห็ดแดงกุหลาบ 47 
39 เห็ดน้ําแปง 48 
40 เห็ดหลมพุงลาย 49 
41 เห็ดตีนตุกแก 50 
42 เห็ดตีนตะขาบ 51 
43 เห็ดใบตองแหง 52 
44 เห็ดโคน 53 
   



 

 

(4)

 บัญชีภาพประกอบ (ตอ)  

ภาพที่  หนา 
45 เห็ดละมุด 54 
46 เห็ดสกุล Campanella 55 
47 เห็ดสกุล Marasmius 55 
48 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาวิจัย ณ ศูนยศึกษาและอนุรักษส่ิงแวดลอมและปาตนนํ้า

นาแหว และพื้นที่ปาสงวนใกลเคียง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
 

83 
49 แผนที่ตนแบบเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 1 ศูนยศึกษาและอนุรักษ -

ส่ิงแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว 
 

84 
50 แผนที่ตนแบบเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 2 ศูนยศึกษาและอนุรักษ -

ส่ิงแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว 
 

85 
51 สถานที่ที่นาสนใจในพื้นที่ศึกษา ไดแก (ก) น้ําตกธารสวรรค (ข) น้ําตกตาดโตน 

(ค) น้ําตกขั้นบันได และ (ง) ตาดนกกก 
 

87 
52 ปาไผขาวหลามที่ออกดอกติดผลไปทั่วพื้นที่ปาที่ศึกษา 87 
53 (ก-ข) คํามอกหลวงออกดอกเหลืองสะพรั่งไปทั่วปาในชวงฤดูรอน (เม.ย.-พ.ค.) 

(ค-ง) ตนกระบกและผลสุกที่ชาวบานนิยมนําเนื้อในเมล็ดสีขาวมากินเปนของ
ขบเคี้ยว 

 
 

89 
54 กลวยไมชนิดตาง ๆ ที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติในพื้นที่ศึกษา (ก) กะเรกะรอน    

(ข) เอื้องกุหลาบกระเปาเปด (ค) เอื้องอินทรจักร (ง) วานจูงนาง 
 

90 
55 เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่นาสนใจ (ก) ซิแลกจิเนลลาหรือหญารังไก  

(ข) หญาถอดปลอง (ค) หวายทะนอย (ง) ฟลมม่ีเฟรนหรือเฟรนใบบาง  
(จ) กูดกิน (ฉ) เฟรนชายผาสีดา 

 
 

92 
56 ไบรโอไฟตที่พบในพื้นที่ศึกษา (ก) มอส (ข) ลิเวอรเวิรต 92 
57 พืชเมล็ดเปลือยที่มีในพื้นที่ศึกษาเปนพืชที่นําเขามาปลูกในพื้นที่มีเพียงชนิด

เดียวคือ สนสามใบ 
 

93 
58 ไมปาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจที่มีมากในพื้นที่ศึกษา (ก) ประดูปา (2) ตะแบก 93 
59 เห็ดที่นาสนใจในพื้นที่ศึกษา (ก-ข) เห็ดโคนที่พบขึ้นในบริเวณปาไผชวงฤดูฝน 

(ค) เห็ดแดงกุหลาบ (ง) เห็ดแดงน้ําหมาก 
 

94 
60 แมลงใน Order Lepidoptera (ผีเสื้อกลางวัน) (ก) ผีเส้ือหนอนกาฝากใตปกแดง 

(ข) ผีเส้ือหางติ่งธรรมดา (ค) ผีเสื้ออาซดุคปลายหนวดดํา (ง) ผีเส้ือหนอนคูณ
เหลือง   
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(5)

 บัญชีภาพประกอบ (ตอ)  

ภาพที่  หนา 
61 แมลงใน Order Coleoptera (แมลงปกแข็ง) (ก) ดวงกวาง (ข) ดวงดีด (ค) ดวง

น้ํามันแถบขาว (ง) ดวงหนวดปมจุดเหลืองดํา 
 

96 
62 แมลงใน Order Odonata (แมลงปอ) (ก) แมลงปอบาน (ข) แมลงปอบานอินโด

ใหม (ค) แมลงปอเข็มนํ้าตก (ง) แมลงปอนํ้าตก 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ภูมิหลัง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) คําที่มีความหมายกวางไกล และซับซอน

มากกวาคําวาสิ่งมีชีวิต (life) โดยพอสรุปไดวา หมายถึง องครวมของความหลากหลายของ      
สรรพชีวิตทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย  ในทุกระดับ นับตั้งแตความหลากหลายทางพันธุกรรม 
(genetic diversity) ที่มีอยูในประชากรธรรมชาติ ในแตละพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของชนิด
หรือสปชีส (species diversity) ซึ่งจัดวาเปนหนวยพื้นฐานของวิวัฒนาการและมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันอยางเปนระบบ กอใหเกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ที่
มีอยูในทั่วทุกภูมิภาคของโลก กลายเปนระบบใหญที่มีเครือขายเชื่อมโยงกันเปนสายใย เรียกวา 
“ชีวมณฑล” (biosphere)  (วิสุทธิ์, 2548) 

ประเทศไทยตั้งอยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางเสนรุงที่ 5  37' – 20  37' 
เหนือ  และเสนแวงที่  97  21' – 106    ตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 515,113 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 321 ลานไร (รีดเดอรส ไดเจสท, 2546) มีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย
เปนแหลงที่สมบูรณและเอ้ืออํานวยใหมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากมาย จนถือไดวาเปน
แหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดแหงหนึ่งของโลก โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตมากมาย
โดยเฉลี่ย 6-10 % ของโลก ในพ้ืนที่ของประเทศที่มีประมาณ 0.34 % ของพื้นแผนดินโลก
เทานั้น (วิสุทธิ์, 2548)       จะเห็นไดวาประเทศไทยมีทรัพยากรชีวภาพที่เปนทุนทางธรรมชาติ
อยูมากมาย และเพียงพอที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ไดแก การพัฒนาเปนอาหารและผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหาร การปรับ
กระบวนทัศนการเรียนรูและการศึกษา เพ่ือใชเปนเกราะคุมกันความปลอดภัย ตลอดจนการ
สรางความเขมแข็งและมั่นคงใหแกประเทศชาติ  อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ในยุคโลกาภิวัตน  สงผลกระทบมาสูสังคมไทยเปนอยางมาก ดังน้ันการศึกษาเพื่อหาองคความรู
พ้ืนฐาน ดานความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืน ยังเปนงาน
ที่ตองใชเวลา และความตอเนื่องอีกมาก  โดยเฉพาะการศึกษาถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
รวมถึงแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับใชเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ จึงเปน
งานที่ตองเรงรีบในการวิจัยและพัฒนาอยางยิ่ง เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินไป
อยางไมมีวันที่จะหยุดยั้ง การเรียนรูจากธรรมชาติจะสงผลใหผูเรียนไดเขาใจ หรือเรียนรูสิ่งตางๆ 
ไดรวดเร็ว และลึกซึ้งกวาการเรียนในหองเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงความจริงของชีวิต
ที่มีการเปลี่ยนแปลง การตอสูด้ินรน ปญหา สุนทรียภาพ ความงาม และความดี รวมถึงไดเห็น
ถึงความโหดรายในธรรมชาติ และทายที่สุดคือความเสื่อมสลายไป สงผลใหเกิดการเรียนรูที่จะ
อยูรวมกันกับธรรมชาติ การอนุรักษ ยอมรับคุณคาของธรรมชาติ และสามารถปรับตัวเองใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงได 
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จังหวัดเลย เปนจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดใหเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
เน่ืองจากยังคงสภาพธรรมชาติอยูมาก มีแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่นาสนใจ และมีความสําคัญ
อยูหลายแหง จากสถิติการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย  พบวา 
ในรอบป พ.ศ.2548-2550 มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
ในป พ.ศ. 2550 มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวที่จังหวัดเลยมากถึง 914,837 คน มีรายไดจาก
การทองเที่ยวกวา 1,184 ลานบาท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเลย, 2552) 
อยางไรก็ตาม สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไมสามารถนําแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
มาใชประโยชนในการจัดการศึกษาไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพนัก โดยจาก
ผลการวิจัยของธีรนาถ (2549) พบวา แหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่โรงเรียนตองการใชเปนแหลง
เรียนรูของโรงเรียน มี 4 ประเภท ไดแก ประเภทอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน และเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ประเภทถ้ํา ประเภทน้ําตก และประเภทอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามสถานศึกษาและชุมชนยัง
ขาดการประสานงานกันอยางตอเน่ืองในการใชแหลงเรียนรูธรรมชาติ 

ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รวมถึงพ้ืนที่ใกลเคียงเปนอีกสถานที่หน่ึงที่มีศักยภาพ ในการจัดเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 
สําหรับนิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ฯ รวมถึงหนวยงานการศึกษาในทุกระดับของจังหวัด
เลย เน่ืองจากยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณทั้งนํ้าตก ปาไม พรรณไม เห็ด แมลง และสัตว
ตาง ๆ สามารถใชเปนหองเรียนธรรมชาติไดเปนอยางดียิ่ง อยางไรก็ตาม พบวายังมีการศึกษา
ถึงขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพอยูไมมากนัก โดยเฉพาะพรรณไม เห็ด และแมลง 
รวมถึงแนวทางในการออกแบบสื่อความหมายทางธรรมชาติ ซึ่งถือเปนขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ
สําหรับการวางแผน พัฒนา และการจัดการพื้นที่ เพ่ือใหเกิดเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่
สมบูรณและยั่งยืนตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือทราบความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม เห็ด และแมลงในพื้นที่
สํารวจ ฯ รวมถึงพรรณไม เห็ด และแมลงที่มีความเดนในพื้นที่ เพ่ือนํามาใชในการออกแบบสื่อ
ความหมายธรรมชาติ 
 1.2.2 เ พ่ื อ ใช เ ป นข อ มูลสํ าหรั บการวางผั งแล ะกํ าหนด เส นทาง เ ดินศึ กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับใชประโยชนในการเรียนการสอนและศึกษาดูงาน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเนนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม เห็ด และแมลง   
ตามเสนทางเดินที่เลือกและกําหนดเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติของศูนยศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว น้ําตกธารสวรรค และน้ําตกขั้นบันได 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 สภาวะการณปจจุบันของประเทศไทย กําลังเผชิญอยูกับปญหาความวุนวายตาง ๆ 
มากมาย ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการทําลายสิ่งแวดลอม อันเปนผลมาจาก
กระบวนการคิดและวางแผนการพัฒนาประเทศในรูปแบบวัตถุนิยมตามกรอบแนวคิดแบบ
ตะวันตก ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางไปจากรากเหงาหรือพ้ืนฐานการเจริญเติบโต
ของไทยรวมถึงในเอเชียโดยรวม ซึ่งการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งทุก
ประเทศในโลกนี้ลวนแตใชเปนคาถาในการพัฒนาประเทศ โดยจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานการ
พัฒนาองคความรู ทางด านวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  ตองคํ านึ งถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติของเราที่มีอยูวามีอะไรบาง ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป เชน แร
ธาตุ น้ํามัน และถานหิน กับทรัพยากรชีวภาพที่ใชแลวสามารถอนุรักษไวใชประโยชนได
ยาวนานและยั่งยืน ไดแก สิ่งมีชีวิตนานาชนิด ไมวาจะเปน พืช สัตว จุลินทรียตาง ๆ  ซึ่งใน
ประเทศไทยมีมากมายและหลากหลายรูปแบบ ที่เรียกโดยรวมวา “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ” ตางกับประเทศในแถบตะวันตกซึ่งไมมีความหลากหลายทางชีวภาพมากเทากับบาน
เรา แมจะมีเทคโลยีขั้นสูงแลวก็ตามที ทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณคาเชนนี้ จะอยูในแถบแอฟริกา 
อเมริกาใต และเอเชีย ซึ่งเราไดเปรียบที่อยูตรงนี้ ดังนั้น จึงควรเรงศึกษา สรางองคความรู 
อนุรักษและนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืน ไมควรทําตัวเปน “ปูโสมเฝาทรัพย” นั่งทับสมบัติอยู
โดยไมทําอะไรเลย ใครจะเอาไปใชก็หวง    ทําเองก็ไมทํา อยางนี้คงไมเกิดผลดีตอใครทั้งสิ้น 
(วิสุทธิ์, 2541)  
 ความหลากหลายทางชีวภาพ แปลมาจากศัพทภาษาอังกฤษคําวา biodiversity หรือ 
biological diversity ซึ่งความหลากหลาย (diversity) หมายถึง มีมากและแตกตางกัน ทาง
ชีวภาพ (biological) หมายถึง ที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุในระบบ
นิเวศอันเปนแหลงที่อยูอาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกตางกันทั่วโลก หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การที่มี
ชนิดพันธุสายพันธุและระบบนิเวศที่แตกตางหลากหลายบนพื้นโลก (สํานักนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม, 2540)  
 
 ความหลากหลายทางชีวภาพมีอยู 3 ระดับ (อุษา, 2539; วิสุทธิ์, 2541) คือ 
 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ (species diversity) มีการประมาณการวาสิ่งมีชีวิต
ในโลกนี้มีประมาณ 5-10 ลานชนิด สําหรับพืชที่ใหเมล็ดมีอยูประมาณ 3-5 แสนชนิด 
 2. ความหลากหลายของสายพันธุ (genetic diversity) สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตจะมีโครโมโซม
เปนคู ซึ่งบรรจุรหัสพันธุกรรม (genetic code) จากฝายพอและแมไว โดยรหัสพันธุกรรมนี้จะ
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เปนตัวควบคุมการแสดงออกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในโลก กอใหเกิดชนิดพันธุใหมๆ 
เสมอ ตัวอยางเชน สายพันธุขาวเจา สายพันธุขาวเหนียว วัวเน้ือ วัวนม มะมวงปา มะมวงบาน    
เปนตน 
 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity) สิ่งมีชีวิตบนโลกไมสามารถ
อยูไดดวยตนเอง ตองพ่ึงพิงสิ่งอ่ืนๆ เสมอ เชน พืชมีดอกตองอาศัยแมลงในการผสมพันธุ สัตว
กินพืชตองอาศัยพืชเปนอาหาร การอยูรวมกันและพ่ึงพิงกันเชนน้ี กอใหเกิดระบบนิเวศตางๆ ใน
โลก เชน ระบบนิเวศของปาดิบชื้น ปาเบญจพรรณ ปาพรุ ปาชายเลน เปนตน 
 ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่หรือความหลากหลายของชนิดพันธุ    
(อุษา, 2539) สามารถวัดไดจากจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิต และจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแต
ละชนิด รวมทั้งโครงสรางอายุและเพศของประชากรดวย โดยพืชจะมีความหลากหลายของชนิด
หรือชนิดพันธุมากหรือนอยนั้น จะสงผลตอความหลากหลายของระบบนิเวศแตละระบบที่เปน
แหลงของถิ่นที่อยูอาศัย (habitat) ของสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ซึ่งมีปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
ที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตแตละชนิดในระบบนิเวศนั้น ๆ โดยพืชบางชนิดมีวิวัฒนาการจนสามารถ
ปรับตัวใหอยูไดในระบบนิเวศที่หลากหลาย แตบางชนิดก็อยูไดเพียงระบบนิเวศที่มีภาวะ
เฉพาะเจาะจงเทานั้น (สุมณฑา และคณะ , 2542) องคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติ หรือ FAO (1998)  ไดคาดคะเนไววาพืชชั้นสูงหรือพืชมีดอก และพืชที่มีสวน
ขยายพันธุได มีมากถึง 300,000-500,000 ชนิด และไดรับการจําแนกแลว ประมาณ 250,000 
ชนิด โดยมีเพียง 30,000 ชนิดที่สามารถใชบริโภคได และ 7,000 ชนิด ไดรับการรวบรวมและ
ปลูกโดยมนุษยเพ่ือใชเปนอาหารและใชในการเกษตร ในจํานวนนี้ มีพืชหลายชนิดที่ มี
ความสําคัญระดับชาติทางดานการสรางความมั่นคงทางอาหารอยูประมาณ 120 ชนิด  
 การสํารวจพืชในประเทศไทย นักพฤกษศาสตรไดสํารวจและรวบรวม รายชื่อพืชทั้งที่มี
ทอลําเลียงและไมมีทอลําเลียง โดยสามารถจําแนกไดเปนกลุมดังนี้ 
 1.  พืชที่ไมมีทอลําเลียง (Non-vascular plants) 
     Sornsamran and Thaitong (1995) ไดรวบรวมรายชื่อพืชที่ไมมีทอลําเลียงกลุม       
ไบรโอไฟต (Bryophytes) พบวามี 3 ชั้น ไดแก ชั้น Bryopsida (Mosses) มี 12 อันดับ 45 วงศ 
167 สกุล 645 ชนิด ชั้น Anthocerotopsida (Hornwort) มี 1 อันดับ 1 วงศ 1 สกุล 1 ชนิด และ
ชั้น Hepaticopsida (Liverworts) มี 4 อันดับ 31 วงศ 61 สกุล 281 ชนิด 
 2.  พืชมีทอลําเลียง (Vascular plants) 
      จําลอง (2532) ไดรวบรวมรายชื่อชนิดพรรณไมที่ มีทอลําเลียงของไทยไว 
ประกอบดวยพรรณไม 288 วงศ 1,864 สกุล 9,315 ชนิด โดยเปนพืชมีเมล็ด (seed plants) 
ประมาณ 245 วงศ 1,763 สกุล 9,002 ชนิด (ธวัชชัย, 2532) และพืชไมมีเมล็ดจําพวกเฟรน 
(Pteridophytes ) ประมาณ 620 ชนิด แบงเปน 
  - กลุมพืชไมมีเมล็ดหรือเฟรน (Pteridophytes หรือ Ferns) พืชไรเมล็ดจําพวก
เฟรน (Pteridophytes) จารุพันธ (2532) รายงานวาเฟรนในประเทศไทย มีมากกวา 620 ชนิด 
จัดเปนเฟรนเฉพาะถิ่น (endemic species) จํานวน 13 ชนิด เปนเฟรนที่หายากและใกลสูญ
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พันธุ ประมาณ 50 ชนิด และจากการทําการวิจัยทบทวนเสร็จสิ้นแลว พบวามีจํานวน 34 วงศ 
132 สกุล 633 ชนิด (จําลอง, 2532)  
  - พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) ซึ่งเปนกลุมพืชที่มีความเปนมาตั้งแตยุค       
ดึกดําบรรพ และมีความเกาแกที่สุดในบรรดาพืชที่มีเมล็ด ปจจุบันทั่วโลกมีอยู ประมาณ 700 
ชนิด ในประเทศไทยมี 3 อันดับ คือ Cycadales, Coniferales, และ Gnetales (กองกานดา, 
2545) และมีรายงานการวิจัยทบทวนเสร็จสิ้นแลว จํานวนทั้งหมด 6 วงศ 7 สกุล 25 ชนิด 
  - กลุมพืชดอก (Angiosperms) ทั่วโลกมีประมาณ 250,000 ชนิด เปนกลุมพืชที่
มีจํานวนชนิดมากที่สุด (ประนอมและกองกานดา, 2543; กองกานดา, 2545) โดยในพืชใบเลี้ยง
เด่ียว (Monocotyledonae) จําลอง (2532) รายงานไววา มีจํานวนโดยประมาณ 50 วงศ 417 
สกุล 2,387 ชนิด แตสามารถทําการวิจัยทบทวนเสร็จสิ้นเพียง 11 วงศ 12 สกุล 25 ชนิด คิด
เปนผลงานที่สําเร็จเพียงรอยละ 1 เทานั้น โดยกลุมพืชในวงศกลวยไม (Orchidaceae) มีมาก
ที่สุด จํานวน 128 สกุล 1,000 ชนิด รองลงมาคือวงศหญา (Poaceae) จํานวน 100 สกุล 600 
ชนิด สวนพืชใบเลี้ยงคู (Dicotyledonae) พบวามีจํานวนโดยประมาณ 198 วงศ 1,308 สกุล 
6,270 ชนิด แตทําการวิจัยทบทวนเสร็จสิ้นเพียง 42 วงศ 169 สกุล 569 ชนิด คิดเปนผลงานที่
สําเร็จเพียงรอยละ 9 เทานั้น โดยนักพฤกษศาสตรไทยและตางประเทศไดตีพิมพผลงานใน
หนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (ค.ศ. 1970-1999) ซึ่งแบงเปนพืชใบเลี้ยงคู 81 วงศ 
456 สกุล 1,555 ชนิด และพืชใบเลี้ยงเด่ียว 11 วงศ 40 สกุล 299 ชนิด โดยผลงานวิจัยสวนใหญ
เปนผลงานของนักวิจัยตางประเทศ (ประนอมและกองกานดา, 2543) 

2.2 จังหวัดเลย 
 ที่ตั้งและอาณาเขต  จังหวัดเลย ตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  หางจาก
กรุงเทพมหานครตามถนนสายกรุงเทพฯ-ชัยภูมิ-เลย ประมาณ 520 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 
11,424,612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตอกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
      โดยมีแมน้ําโขง และแมน้ําเหืองคั่นบางสวน 
  ทิศใต     ติดตอกับ จังหวัดเพชรบูรณ และขอนแกน 
  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี และหนองบัวลําภู  
  ทิศตะวันตก    ติดตอกับ จังหวัดพิษณุโลก  
 จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดเลย ป 2550 มีดังน้ี พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สราง รอยละ 1.89 พ้ืนที่เกษตรกรรม รอยละ 55.87 พ้ืนที่ปาไม รอยละ 39.95 พ้ืนที่แหลงนํ้า 
รอลละ 0.71 และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด รอยละ 1.58 (สวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2550) 
 สภาพภูมิศาสตร ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเลย ตั้งอยูบนพื้นที่ราบสูงโคราช ที่
เรียกวา “แองสกลนคร” ภูมิประเทศสวนใหญเปนเทือกเขาในแนวทิศเหนือใต มีภูเขาสูงกระจัด
กระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและทางใตของจังหวัด มีพ้ืนที่ราบลุมระหวางหุบเขาสลับอยูกับ
แนวเทือกเขาเหลานั้น มีแหลงนํ้าสําคัญคือ แมน้ําโขง ในบริเวณตอนบนของจังหวัด จังหวัดเลย 
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สภาพปฐพีวิทยา ประกอบดวยชุดดินหางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี ชุดดินแมสาย มีการ
ระบายน้ําเร็วหรือคอนขางเร็ว มีความอุดมสมบูรณต่ําถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเปนกรดปาน
กลางถึงเปนดางออน ประมาณ 6.0-8.0 กลุมดินเหลานี้มีสภาพพื้นที่ราบลุมเหมาะสําหรับทํานา 
สวนกลุมดินที่มีสภาพพื้นดินเปน  ลูกคลื่นลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเปนดินรวนเหนียว ดิน
เหนียวปนทรายแปง  มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง ซึ่งไดแก ชุดดินเลย ชุดดินวังไห ชุดดินธาตุ
พนม ชุดดินดานซาย ชุดดินสันปาตอง ชุดดินหางฉัตร ชุดดินโคราช ชุดดินเหลานี้ เปนชุดดิน
สวนใหญของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน และมักเกิดปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของ
หนาดิน สําหรับพ้ืนที่ที่เปนภูเขาสูงและเทือกเขา มีความลาดชันมากกวา 35% ซึ่งไมเหมาะแก
การเกษตร แตก็พบวามีการบุกรุกทําไรเลื่อนลอย โดยปราศจากการอนุรักษดินและน้ํา ซึ่งเปน
ผลใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน จนบางแหงเปนเขาหัวโลนเหลือแตหินโผลขึ้นมาใน
บริเวณอําเภอ ไดแก ดานซาย นาแหว ภูหลวง และปากชม 
 ลักษณะภูมิอากาศ   จังหวัดเลยมีภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงเปนสวนใหญ สงผลให
อุณหภูมิ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ฤดูรอนจะรอนมากจนถึง 43.5 ๐C ฤดูหนาวหนาวจัด
บางปอุณหภูมิลดลงถึง -1 ถึง -3 ๐C สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกพอประมาณ ซึ่งเม่ือจําแนก
ฤดูกาลของจังหวัดเลย สามารถแบงออกได 3 ฤดูกาล ดังนี้ 
  ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ–เมษายน โดยเดือนเมษายนมักจะเปนเดือน
ที่รอนที่สุดมีอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ 40.2 ๐C 
  ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ชวง ชวงแรกเริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายน-กรกฎาคม มี
ฝนเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ชวงที่สอง เร่ิมตั้งแตเดือนสิงหาคม-
ตุลาคม เปนฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต 
  ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ ฤดูหนาว
ของจังหวัดเลย เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาอากาศหนาวเย็น
จากประเทศจีน  มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  สวนใหญเดือนธันวาคม 
และมกราคมจะมีอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ –1 ถึง –3 ๐C (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, 2553)          
 

2.3 พื้นที่ศึกษา  
 บริเวณที่ศึกษาตั้งอยูในอําเภอนาแหว จังหวัดเลย  มีเนื้อที่ทั้งหมด 627.5 ตาราง
กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 5.49 ของเนื้อที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนภูเขาและพื้นที่สูง 
รอยละ 90  ซึ่งสวนใหญเปนเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติ พ้ืนที่ปาสวนใหญเปนปาเบญจ
พรรณ ปาดิบแลง และมีบางสวนเปนปาดิบเขาและปาสน ซึ่งจะพบในพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลมากกวา 1,000 เมตรขึ้นไป สวนพ้ืนที่ที่เหลืออีกรอยละ 10 เปนพ้ืนที่ราบสําหรับ
การเพาะปลูก ซึ่งสวนใหญเปนพ้ืนที่นา (อนุสสรา , 2548; Giri et al., 1998; Dhillion et al., 
2003)  มีแหลงน้ําที่สําคัญของจังหวัด ไดแก แมน้ําเหือง ซึ่งมีตนกําเนิดจากภูเม่ียงในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไหลมาเปนแนวแบงเขตแดนระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผานอําเภอนาแหว อําเภอดานซาย และอําเภอทาลี่ 
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แลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่บานทาดีหมี อําเภอเชียงคาน มีความยาวประมาณ 140 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ ยังมีลําน้ําที่สําคัญ ๆ  ของอําเภอนาแหว ไดแก  ลําน้ําพึง ลําน้ําแพร ลําน้ําหู 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดเลยและพื้นที่ศึกษาอําเภอนาแหว (ที่มา:  http://www.loei.go.th/J-
loei.htm) 

 การศึกษาครั้งน้ีไดเลือกศึกษาในพื้นที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํา 
นาแหว ซึ่งชื่อเดิมคือ “โครงการศูนยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ตั้งอยูบนเสนละติจูดที่ 17° 
29′ ถึง 17° 31′ เหนือ และลองติจูดที่ 101° 04′ ตะวันออก อยูบนเทือกเขาเพชรบูรณ สูงจาก

บริเวณพื้นท่ี
ศึกษา 
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ระดับน้ําทะเล 400 -1,408 เมตร มีระดับความสูงจากน้ําทะเลเฉลี่ย 523 เมตร มีความชัน 13 
องศา อยูทางทิศใตของแมน้ําเหือง ซึ่งเปนเขตพรมแดนไทย - ลาว บริเวณนี้ไดรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 ๐C เดือน
เมษายนเปนเดือนที่มีสภาพอากาศรอนที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36 ๐C ขณะที่เดือน
ธันวาคมเปนเดือนที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 0 ๐C ความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ย 73% และสูงสุดในเดือนกันยายน 91% มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 1,250 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ําฝนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 206.8 มิลลิเมตร และต่ําสุดในเดือนมกราคม 5.11 
มิลลิเมตร ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย (SWU-FIRS, 2000) และพ้ืนที่ศึกษาอีกสวนหนึ่งอยู
ในเขตพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติที่อยูใกลเคียง มีสภาพเปนพ้ืนที่ราบและมีบางชวงที่ลาดเอียงไป
ทางทิศตะวันออก ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย แสงแดดสองถึงพ้ืนดิน เน่ืองจากสภาพปา
คอนขางโปรง ซึ่งจากการตรวจเอกสารพบวา เร่ิมมีการศึกษาวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ศึกษาและพื้นที่ใกลเคียง มาตั้งแตป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน โดย
คณะนักวิ จัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตการนําของภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งดานความหลากหลายของพืช สัตว นก แมลง      
แพลงกตอนพืชและสัตว เปนตน (ละออ, 2551) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โครงสรางของปา  พ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ตั้งอยูบนเทือกเขาเพชรบูรณ  ลักษณะของปา
เปนปารุน (secondary forest) ประกอบดวย ไมผลัดใบ ไมไมผลัดใบ และปาไผ ซึ่งลักษณะของ
ปา   ผลัดใบ เกิดจากการถูกทําลาย ทําใหไผอพยพเขามาเจริญเติบโตจนเปนไมเดนในพ้ืนที่ 
เรียกวา Bamboo-deciduous forest (Maxwell, 2004) จากการศึกษาของ Dhillion et al. (2003) 
พบวา สภาพสังคมพืชในพ้ืนที่ปาสงวนที่อยูใกลศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํา
นาแหวในแปลงทดลองถาวร ขนาด 10,000 ตารางเมตร (100X100 เมตร) แบงเปนแปลงยอย
ขนาด 20X20 เมตร จํานวน 25 แปลง พบพรรณไมยืนตนทั้งหมด 56 ชนิด จํานวน 842 ตน ไม
เดนที่พบ ไดแก ประดู (Pterocarpus macrocarpus) สะแกแสง (Cananga latifolia) คํามอก
หลวง (Gardenia sootepensis) และตะแบก (Lagerstroemia [aff. venusta]) มีกอไผกระจายอยู
ทั่วพ้ืนที่ ไดแก       ไผคาย (Bambusa arundinaceae) และไผหลาม (Bambusa sp.) 
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจพรรณไมพ้ืนลางภายในแปลงทดลองถาวร โดยแบงเปนขนาด 5X5 
เมตร จํานวน 125 แปลง พบไมลมลุก 35 ชนิด 12,741 ตน แหวกระตาย (Murdannia loureirii) 
พบมากที่สุด 4,781 ตน รองลงมาคือ ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus) 1,835 ตน และสานดอย 
(Desmodium reniforium) 1,314 ตน  พบไมเลื้อย 25 ชนิด 706 ตน หนอนตายยาก (Stemona 
tuberosa) พบมากที่สุด รองลงมาคือ Dioscorea decipiens และคนทา (Harrisonia perforata) 
เรือนยอดของปาสงวนแหงชาติแบงออกไดเปน 3 ชั้น ไดแก ไมชั้นบนสูง 10-14 เมตร เชน 
ประดู (Pterocarpus macrocarpus) ตะแบก (Lagerstroemia [aff. venusta]) สะแกแสง 
(Cananga latifolia) มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum) และกอลิ้มหรือกอขาว 
(Castanopsis indica) ไมชั้นกลางสูง 6-9 เมตร เชน กอแพะ (Quercus kerrii) หมากเมาหรือ
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เมาสรอย (Aporusa octandra var. octandra) เหมือด (Aporusa octandra var. yunnanensis) 
พลองเหมือดหรือไมสี่ (Memecylon scutellatum) ความสูงชั้นน้ีรวมถึงไผตาง ๆ ดวย และไมชั้น
ลาง ความสูง 1-5 เมตร เปนไมลมลุก แหวกระตาย (Murdannia loureirii) พบมากที่สุด 
รองลงมาคือ ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus) สานดอย (Desmodium renifolium) (ละออ, 2551) 
 แมสภาพปาในพื้นที่ศึกษาจะมีสภาพคอนขางโปรง เน่ืองจากการบุกรุกทําลายของ
มนุษย เชน การเผาถาน การทํารั้ว กอสราง และการนําสัตวเลี้ยง ไดแก วัว ควาย เขามาเลี้ยง
ในปา และการจุดไฟเผาปาเพื่อบุกรุกทําพื้นที่การเกษตร ซึ่งมักเกิดในชวงฤดูรอนทุกป จึงทําให
สภาพปาเสื่อมโทรมคอนขางมาก (อนุสสรา , 2548)  อยางไรก็ตาม แมวาจะโดนบุกรุกอยาง
หนักแตปาแหงน้ีก็ยังคงมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว และแมลงอยูมาก และยังมี
ความโดดเดนของสิ่งมีชีวิตอีกดวย เชน พืชที่พบในพื้นที่สามารถพบพืชไดเกือบทุกกลุม
นอกจากพืชดอกทั่วไป ตั้งแต bryophytes, sphenophytes, lycophytes, pteridophytes, 
gymnosperm รวมถึงพืชหายาก เชน Cornukaemferia cf. longipetiolata (Zingiberaceae) 
(ละออ, 2551) พรรณไมน้ําจากแหลงนํ้าในปาและแหลงน้ําอ่ืน ๆ พบ 45 ชนิด (เพ็ชรรัตน, 
2548)  มีการสํารวจพบสัตวเลื้อยคลาน จํานวน 6 วงศ21 ชนิด แบงเปนสัตวเลื้อยคลานพวก
จ้ิงจกตุกแก 12 ชนิด และงู 10 ชนิด (Pauwels and Kok, 2003)  Shamshev and Grootaert 
(2004) ไดสํารวจพบแมลงในวงศแมลงวันขายาว (Family Dolichopodidae) 21 ชนิด และวงศ
แมลงวันกระโดด (Family Empididae) จํานวน 39 ชนิด โดยสวนมากเปนแมลงที่ยังไมมีขอมูล
ทางดานวิทยาศาสตรเลย ทรรศนียา (2544) ไดสํารวจแพลงกตอนในลําธารบริเวณตอนเหนือ
และใตของน้ําตกธารสวรรคของน้ําตกธารสวรรค พบ แพลงกตอนพืช 33 ชนิดและแพลงกตอน
สัตว 11 ชนิด  Black (2003) สํารวจพบนกจํานวน 58 ชนิด ในพื้นที่อําเภอนาแหว 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการวิจัย  
 3.1.1 วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัยไดแบงกิจกรรมหลัก ๆ ออกเปน 4 กิจกรรม ไดแก 
  กิจกรรมที่ 1 การสํารวจความหลากหลายของพรรณไมในบริเวณพื้นที่ที่
คัดเลือกเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
  1. ทําการสํารวจ รวบรวม และเก็บขอมูลเบื้องตน ไดแก เน้ือที่ปาชนิดตาง ๆ 
บริเวณพื้นที่ศึกษา ขอมูลและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ และการสํารวจพื้นที่เบื้องตนเพ่ือใหได
ขอมูลในการนํามาประกอบการพิจารณาเลือกพื้นที่ในการวางแปลงศึกษาและเก็บขอมูล 
  2. สํารวจเสนทางและพรรณไมเบื้องตนในเสนทางเดินตาง ๆ ของพรานปาหรือ
ชาวบานในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือเลือกและกําหนดเสนทางเดินในการศึกษาธรรมชาติที่
เหมาะสมที่สุด 
  3. ทําการสํารวจและศึกษาพรรณไมระหวาง 2 ขางทาง ที่กําหนดเปนเสนทาง
เดินศึกษาธรรมชาติ 
  4.  เก็บตัวอยางพืชที่พบ เพ่ือนํามาทําตัวอยางพรรณไมแหง และ/หรือตัวอยาง
ดองน้ํายา จํานวน 3 ตัวอยาง ที่มีความสมบูรณของใบ ดอก ผล และเมล็ด (ถามี) โดยนํา
ตัวอยางพืชที่ไดมาผึ่งแดดหรืออบใหแหงสนิท แลวนํามาอาบน้ํายากันแมลงที่ใชกันทั่วไป แลว
นํามาอบใหแหงสนิทอีกครั้ง 
  5.  การวิเคราะหชื่อพรรณไม  
   5.1 บันทึกหมายเลขตัวอยางพืช สถานที่และวันเดือนปที่เก็บ ระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเล (เมตร) สภาพนิเวศ ลักษณะทั่วไปของพืช โดยเฉพาะลักษณะที่ไม
ปรากฎในตัวอยางแหงหรือตัวอยางดอง เชน ลักษณะวิสัย (habit) ความสูง เสนผานศูนยกลาง
ลําตน ขนาดทรงพุม น้ํายาง สี กลิ่น รส เปนตน พรอมบันทึกภาพสวนตางๆ ไว 
   5.2 นําขอมูลและตัวอยางพรรณไมที่ไดไปตรวจระบุชื่อวิทยาศาสตร 
โดยเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงใน หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
(BKF) พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร (BK) และตรวจลักษณะเพื่อยืนยันความ
ถูกตองจากเอกสารพรรณไมประจําถิ่นตาง ๆ รวมกับสอบถามจากผูเชี่ยวชาญพรรณไม 
  กิจกรรมที่ 2 การสํารวจเบื้องตนถึงความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณพื้นที่ศูนย
ศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้า นาแหว และพ้ืนที่ใกลเคียง จังหวัดเลย  
  การสํารวจความหลากหลายของชนิดเห็ดในพื้นที่ที่กําหนดเปนเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ดังนี้ 
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  1. สํารวจ รวบรวม และเก็บขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับเห็ดในพื้นที่ศึกษา ทั้ง
จากเอกสาร ตํารา รายงานการสํารวจตาง ๆ รวมถึงการสัมภาษณจากชาวบานในบริเวณพื้นที่
ใกลเคียง 
  2. บันทึกภาพเห็ดในสภาพที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ 
  3. สํารวจและเก็บตัวอยางเห็ด โดยบันทึกขอมูลดังตอไปน้ี 
   3.1 บันทึกตําแหนงที่พบและสภาพนิเวศวิทยาในบริเวณที่พบเห็ด
ขึ้นอยู 
   3.2 เก็บตัวอยางเห็ดที่มีองคประกอบสมบูรณ บันทึกลักษณะและ
สวนประกอบตางๆ ไดแก ลักษณะภายนอก ขนาด สี กลิ่น และลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ     
  4. ทําการวิเคราะห และตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรของเห็ดที่สํารวจพบ โดยอาศัย
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจในภาคสนาม จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับเอกสารอางอิงตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน เห็ดกินไดและเห็ดมีพิษในประเทศไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) เห็ดและรา
ขนาดใหญในประเทศไทย (เกษม, 2537) เห็ดและราในประเทศไทย (มรกต, 2539) เปนตน 
สําหรับเห็ดที่ไมสามารถระบุชนิดไดจะเขียนเปน sp.1, sp.2, ……., sp.(n) 
  5. สรุปและรายงานผลการวิจัย 
  กิจกรรมที่ 3 การสํารวจความหลากหลายของแมลงพื้นที่ศูนยศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และปาตนนํ้า นาแหว และพ้ืนที่ใกลเคียง จังหวัดเลย  
การดําเนินการวิจัยในโครงการนี้ ไดแบงเปนการทดลองยอย 2 การทดลอง ไดแก  
   กิจกรรมยอยที่ 1 การสํารวจของแมลงหนาดิน รวมถึงแมลงเหนือ
พ้ืนดินชนิดอ่ืนๆในระบบนิเวศปาไม นาแหว จังหวัดเลย  
  1. ทําการสํารวจตามเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศปาไม ตามจุด
ตางๆ ภายในบริเวณพื้นที่ปานาแหว จังหวัดเลย 
  2. เก็บรวบรวมแมลงหนาดิน รวมถึงแมลงเหนือพ้ืนดิน   
  3. ทําการจดบันทึกรายละเอียดวันที่เก็บตัวอยาง ชวงเวลา สถานที่ และ
ลักษณะอื่น ๆ ที่สังเกตได 
  4. ทําการบันทึกภาพแมลงหนาดิน รวมถึงแมลงเหนือพ้ืนดิน   
  5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห จัดจําแนกชนิด และสรุปผล 
   กิจกรรมยอยที่ 2 การสํารวจแมลงหนาดิน รวมทั้งที่อาศัยอยูในน้ํา   
  1. ทําการสํารวจตามเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศลําธาร ตามจุด
ตางๆ ภายในบริเวณพื้นที่ปานาแหว จังหวัดเลย 
  2. เก็บรวบรวมแมลงหนาดิน รวมทั้งที่อาศัยอยูในน้ํา  
  3. ทําการจดบันทึกรายละเอียดวันที่เก็บตัวอยาง ชวงเวลา สถานที่ และ
ลักษณะอื่น ๆ ที่สังเกตได 
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  4. ทําการบันทึกภาพแมลงหนาดิน รวมทั้งที่อาศัยอยูในน้ํา 
  5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห จัดจําแนกชนิด และสรุปผล  
หลังจากเสร็จสิ้นทั้ง 2 การทดลองแลว นําขอมูลที่ไดมารวมกัน จากนั้นจัดทําเปนรูปเลมรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ  
  กิจกรรมที่ 4 การออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติ บริเวณเสนทางศึกษา
ธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้า นาแหว และพ้ืนที่
ใกลเคียง จังหวัดเลย 
  1. กําหนดเคาโครง (theme) ในการสื่อความหมายธรรมชาติ โดยกําหนดหัวขอ
การสื่อความหมายจากขอมูลที่สํารวจไดจากกิจกรรมที่ 1-3 มาวิเคราะหรวมกัน ไดแก การเลือก
ชนิดพรรณไม เห็ด และแมลงที่สามารถพบเห็นไดบนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ และมี
ศักยภาพในการนํามาสื่อความหมาย  
  2. ออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติตามหลักการของ นภวรรณ (2545) สา
รัฐ (2547) Ham (1992) และ Sharpe (1981) 
  3. กําหนดแผนที่ตนแบบทางเดินศึกษาธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้านาแหว และพ้ืนที่ใกลเคียง จังหวัดเลย 
  4.  รายงานและสรุปผล 
 

3.2 นิยามศัพทเฉพาะ  
 ฝนเมล็ด (Seed rain) หมายถึง การกระจายของเมล็ดพืชในพื้นที่ใดพ้ืนที่หน่ึง โดยเมล็ด
อาจจะรวงมาจากตนแมในบริเวณนั้น หรือมาจากบริเวณใกลเคียงหรือไกลออกไป โดยการถูก
พัดพามากับลม กระแสน้ํา หรือติดมากับสัตวตางๆ  
 เมล็ดพืชที่สะสมในดิน (Soil seed bank) หมายถึง เมล็ดพืชที่ถูกฝงอยูในดิน โดยเมล็ด
พืชเหลานี้อาจจะตายแลวหรือยังมีชีวิตอยู 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
4.1  ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม 

 ผลการสํารวจในบริเวณเสนทางจากน้ําตกธารสวรรคถึงตาดนกกก ซึ่งอยูเหนือนํ้าตก
ขั้นบันไดขึ้นไป โดยเลือกสํารวจเบื้องตนตามเสนทางเดินตาง ๆ ของพรานปาหรือชาวบานใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา เพ่ือเลือกและกําหนดเสนทางเดินในการศึกษาธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุด
สําหรับการออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา 

 4.1.1 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และปาบริเวณพื้นที่ศึกษา 

      ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ ราบสูงสลับภูเขา มีระดับความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 450-570 เมตร ในพ้ืนที่มีลําธารน้ําที่มีตนกําเนิดมาจากภูสวนทราย ชาวบานใน
พ้ืนที่ เรียกวา “ลําน้ําแพร” ไหลผานในเขตพื้นที่ 2 ตําบล คือ ตําบลแสงภาและตําบลนาแหว 
และไหลไปบรรจบกับลําน้ําหูที่บานบุง ตําบลนาแหว โดยตลอดเสนทางที่ลําน้ําแพรไหลผานใน
พ้ืนที่ศึกษาจะเกิดเปนนํ้าตกตาง ๆ ไดแก น้ําตกธารสวรรค ตาดโตน ตาดเหือง ขั้นบันได      
ตาดแพร ตาดนกกก นอกจากนี้ยังพบวามีการตัดถนนภายในพื้นที่ปาสงวนเพื่อการสัญจรอยู
หลายเสนทาง ซึ่งในบางเสนทางมีความกวางของถนนพอที่รถยนตสามารถวิ่งสัญจรได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่และปาบริเวณพื้นที่ศึกษา 

      สภาพทั่วไปของปาในพื้นที่ศึกษาสวนใหญเปนปาผสมผลัดใบหรือปาเบญจพรรณ 
และปาไผ สภาพปาเปนปาโปรงที่ถูกรบกวนและมีการบุกรุกทําลายอยางหนัก โดยมีรองรอยของ
การตัดไม การบุกรุกพื้นที่เพ่ือทําการเกษตร เลี้ยงสัตว และที่อยูอาศัย ซึ่งปจจุบันยังคงมีการ   
จุดไฟเผาปาและลักลอบตัดไมอยูตลอดทุกป 
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ภาพที่ 3 สภาพของปาเบญจพรรณในพื้นที่ศึกษา (ก) ฤดูแลง (ข) ฤดูฝน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ไผขาวหลาม (Cephalostachum pergracile Munro) เปนไผที่มีประชากรมากที่สุดใน
พ้ืนที่ศึกษา 

      พ้ืนที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้านาแหว มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยูหลังโรงเรียนนาแหววิทยา อ. นาแหว จ. เลย มีพ้ืนที่ประมาณ 11 ไร 3 
งาน 96 ตารางวา ประกอบดวย อาคารที่พัก 1 หลัง และอาคารสํานักงาน 1 หลัง สามารถ
รองรับผูมาพักแรมไดประมาณ 50-70 คน โดยรอบอาคารเปนพ้ืนที่ปาดั้งเดิมที่มีการนําพรรณไม
ตางถิ่นเขามาปลูกประดับเพิ่มเติม เชน บอนสี อากาเว ซองออฟอินเดีย วาสนา เฟองฟา      
เปนตน และหางออกไปจากศูนยศึกษาฯ ประมาณ 200 เมตร จะมีน้ําตกธารสวรรค ซึ่งเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่ออีกแหงหน่ึงของอําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

  

 

 

 

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 5 ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนน้ํานาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ และน้ําตกธารสวรรค 

 4.1.2 สภาพภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่ศึกษา 

      สภาพภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม–พฤษภาคม โดยเดือนเมษายนเปนชวงที่มีอากาศรอนที่สุด มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย      
33๐C ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม โดยในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2552 
พบวามีฝนตกมากในเดือนพฤษภาคมและกันยายน ฤดูหนาวจะเร่ิมตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ โดยชวงเดือนธันวาคมและมกราคมถือเปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด มี
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 12-14 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 5 และ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 6 อุณหภูมิสูงสุดและอุณภูมิต่ําสุดเฉลี่ยระหวางป พ.ศ. 2550-2552  
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ภาพที่ 7 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มม.) ระหวางป พ.ศ. 2550-2552 

 4.1.3 ความหลากหลายของพรรณไมในบริเวณเสนทางที่เลือกเปนเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ 

      ความหลากหลายของพรรณไมในเสนทางที่เลือกเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
ระหวางน้ําตกธารสวรรค-ตาดนกกก สามารถจําแนกไดเปนพืชดอกไดเปน พืชใบเลี้ยงคู 50 วงศ 
106 สกุล 131 ชนิด และพืชใบเลี้ยงเด่ียว 14 วงศ 42 สกุล 50 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 2 วงศ      
2 สกุล 2 ชนิด พืชใกลเคียงเฟรน 4 สกุล 4 ชนิด เฟรน 16 วงศ 20 สกุล 31 ชนิด และ         
ไบรโอไฟต 2 กลุม ไดแก มอสและลิเวอรเวิรต   

      4.1.3.1 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชดอก: กลุมพืชใบเลี้ยงคู  

       พืชใบเลี้ยงคูที่สํารวจพบสามารถจําแนกตามลักษณะวิสัยของพืช ไดเปน 3 
กลุมใหญ ๆ ไดแก  
       ไมตน พบวา ไมตนที่มีจํานวนประชากรมากในพื้นที่ศึกษา ไดแก คํามอก
หลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) เปลาใหญ (Croton roxburghii N.P. Balakr.) ตะแบก 
(Lagerstroemia spp.) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) และในบริเวณหุบเขาพบพืช
วงศกอ (Fagaceae) ซึ่งมีจํานวนประชากรไมมาก สําหรับไมตนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 1 เมตร ไดแก กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) ไทร (Ficus sp.) และ
ตะแบก (Lagerstroemia spp.) ไมตนเดนที่พบบริเวณน้ําตก ไดแก ไครยอย (Elaeocarpus 
grandiflorus Sm.) 
       ไมพุมและไมตนขนาดเล็กที่เปนไมเดนในพื้นที่ศึกษา เชน ขันทองพยาบาท 
(Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill.) ปอเตาไห (Helicteres hirsuta Lour.) เกล็ดลิ่น 
[Phyllodium longipes (Craib) Schindl.] หญาบิด (Grewia abutilifolia Vent. ex Juss.)       
กระตังใบ (Leea indica (Burm.f.) Merr.) ไมสี (Memecylon scutellatum Naudin) ปอลมปม 
[Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A. Gibson] เปนตน 
       ไมลมลุกที่เปนพืชใบเลี้ยงคูที่พบมากในพื้นที่ศึกษา ไดแก มะลิเลื้อย 
(Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don ) Bremek.) ผักกาดกบ (Gynura pseudochina DC.) 
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วานนกคุม (Gomphostemma strobilinum Wall.) โดไมรูลม (Elephantopus scaber L.) 
สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) เปนตน 
 
  

  

ภาพที่ 8 พรรณไมตนบางชนิดที่พบในพืน้ที่ศึกษา (ก) คํามอกหลวง (ข) กระบก (ค) ประดูปา 
(ง) ยางเหียง 

  

  

ภาพที่ 9 พรรณไมพุมบางชนิดที่พบในพืน้ที่ศึกษา (ก) ขันทองพยาบาท (ข) ปอเตาไห  

(ค) ปอผาสาม (ง) จุกนารี 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 

(ก) 

(ค) (ง) 

(ข) 
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ภาพที่ 10 พรรณไมลมลุกบางชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา (ก) ผักกาดกบ (ข) สาบเสอื              
(ค) โดไมรูลม (ง) มะลิเลื้อย 

      4.1.3.2 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชดอก: กลุมพืชใบเลี้ยงเด่ียว  

       ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเด่ียวพบวา มีกลุมพืชใบเลี้ยงเด่ียวที่เปน
ไมเดนในพื้นที่ศึกษา ดังนี้ 

       วงศหญา (Poaceae) พบวา ไผชนิดตาง ๆ ถือเปนไมเดนในพ้ืนที่ศึกษา 
จัดอยูในวงศยอย Bambusoideae ซึ่งไผที่พบ ไดแก ไผขาวหลาม ไผไร ไผเฮียะ และไผหนาม 
โดยไผขาวหลามหรือชาวบานเรียกสั้น ๆ วา “ไผหลาม” เปนไผที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดใน
พ้ืนที่ศึกษา 
      วงศกลวยไม (Orchidaceae) สามารถจําแนกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก กลุม
กลวยไมอิงอาศัย (epiphytic orchid) เชน กะเรกะรอน เอ้ืองอินทรจักร เอ้ืองกุหลาบกระเปาเปด 
พญาไรใบ และสกุลสิงโตกลอกตา เปนตน และกลุมกลวยไมดิน (terrestrial orchid) ที่พบมาก 
ไดแก วานจูงนาง วานอ่ึง เปนตน 
      วงศขิง-ขา (Zingiberaceae) พบจํานวน 5 สกุล ไดแก สกุล Zingiber, 
Curcuma, Alpinia, Globba และ Kaempferia โดยพืชในวงศนี้จะสามารถพบเห็นดอกไดเฉพาะ
ในชวงฤดูฝนเทานั้น อยางไรก็ตามพบวาความหลากชนิดของพืชวงศนี้ในพื้นที่ศึกษามีนอยมาก 
โดยพบเพียงสกุลละ 1 ชนิด เทานั้น และแตละชนิดก็มีจํานวนประชากรนอย  
 

(ก) 

(ค) (ง) 

(ข) 
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ภาพที่ 11 พืชวงศหญา (Poaceae) และวงศกก (Cyperaceae) บางชนิดในพื้นทีศ่ึกษา  
(ก) ไผหลาม (ข) ไผเฮียะ (ค) กกสามเหลี่ยม (ง) หญาดอกดิน 
      
  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12 พืชวงศกลวยไม (Orchidaceae) ที่พบในพื้นที่ศึกษา  
(ก) กะเรกะรอน (ข) เอ้ืองอินทรจักร (ค) วานอ่ึง (ง) วานจูงนาง 
      

(ก) 

(ค) (ง) 

(ข) 

(ก) 

(ค) (ง) 

(ข) 
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ภาพที่ 13 พืชวงศขิงขา (Zingiberaceae) ที่พบในพื้นที่ศึกษา (ก) Curcuma sp. (ข) Zingiber 
thorelii Hook.f. 

      4.1.3.3 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเมล็ดเปลือย 

     พืชเมล็ดเปลือยที่พบในพื้นที่ศึกษามีเพียง 1 ชนิด คือ สนสามใบ (Pinus 
kesiya Royle ex Gordon) และคาดวาเปนพืชที่ไมไดมีอยูตามธรรมชาติแตเปนการนําเขามา
ปลูกในภายหลัง 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ภาพที่ 14 แปลงปลูกสนสามใบบริเวณศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนน้ํานาแหว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

      4.1.3.4 ความหลากหลายทางชีวภาพของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน 

     ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน โดยไดจัดจําแนกวงศและ
สกุลตามของ Boonkerd และ Pollawatn (2000) พบจํานวนทั้งหมด 24 สกุล 36 ชนิด สามารถ
จําแนกเปนพืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 4 สกุล 4 ชนิด เฟรน จํานวน 20 สกุล 32 ชนิด (ตาราง
ผนวกที่ 1 และ ภาพผนวกที่ 8) โดยใชรูปวิธาน Flora of Thailand Vol.3     Part 1-4 และ
เปรียบเทียบกับตัวอยางเฟรนและพืชใกลเคียงที่ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรแลวกับตัวอยางชนิด
เดียวกันที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร  
 
 

(ก) (ข) 
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     ก)  ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่สัมพันธกับลักษณะ
ถิ่นอาศัย  
         ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่สํารวจพบ 
สามารถแบงตามถิ่นอาศัยได 3 ประเภท ไดแก ขึ้นบนพื้น (terrestrial) อิงอาศัยบนตนไม 
(epiphyte) และขึ้นบนหิน (lithophyte) แตบางชนิดของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนอาจพบ
ถิ่นอาศัยไดมากกวา 1 ประเภท 

         - เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนขึ้นบนดิน พบจํานวน 9 วงศ        
14 สกุล 22 ชนิด จัดเปนเฟรนจํานวน 12 วงศ 12 สกุล 20 ชนิด และพืชใกลเคียงเฟรนจํานวน    
2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด โดยชนิดของเฟรนประเภทนี้จะอยูในวงศ Pteridaceae เฟรนและพืช
ใกลเคียงเฟรนที่มีถิ่นอาศัยแบบน้ีสามารถพบไดในทุกบริเวณของพื้นที่ที่สํารวจ เชน ในบริเวณ
พ้ืนที่เปดโลงที่มีแสงแดดสองถึงแตยังคงขึ้นใกลกับลําธารเพื่ออาศัยความชุมชื้นจากแหลงนํ้าพบ 
Diplazium esculentum (Rez.) Sw. หรือ กูดกิน สวนบริเวณที่รมรําไรพบ Equisetum debile 
Roxb. ex Vauch., Pteris ensiformis Burm. f., Pteris venusta Kunze, Lindsaea ensifolia 
Sw., Amphineuron terminans (J.Sm.) Holttum, Christella parasitica (L.) H. Lev ตลอดสอง
ขางทางของลําธารพบ Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum บริเวณพื้นที่ถูกรบกวนจาก
การทําถนนและพื้นที่แผวถางเพื่อทําไรพบ Lygodium flexuosum (L.) Sw. หรือ ยานลิเภา  

         - เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนอิงอาศัยบนตนไม พบจํานวน 4 วงศ 
6 สกุล 7 ชนิด โดยที่เฟรนและพืชใกลเคียงที่พบในบริเวณคาคบไมซึ่งเปนบริเวณที่มีการสะสม
ของฮิวมัส เน่ืองจากการทับถมกันของเศษใบไมและอินทรียวัตถุตางๆ     เพ่ือใชเปนอาหารใน
การเจริญเติบโตและอาศัยนํ้าจากน้ําฝนและไอน้ําในอากาศ ซึ่งในชวงฤดูแลงที่ไมมีฝนตกและ
ความชื้นในชั้นบรรยากาศมีนอยมาก เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนอิงอาศัยเหลานี้จะมีการปรับตัว
เพ่ือหาทางรอดพนจากความแหงแลงที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน Hymenophyllum sp. หรือ 
เฟรนใบบางเปนเฟรนที่มีความหนาของใบเพียงหนึ่งชั้นเซลลเทานั้น ซึ่งจะมีความออนไหวตอ
ความชุมชื้นในชั้นบรรยากาศ ดังน้ันเฟรนชนิดนี้จึงมีการปรับตัวโดยการมวนใบเพื่อลดพื้นที่การ
คายน้ําแลวจะฟนตัวกลับมามีใบที่ เหมือนเดิมอีกครั้ งในฤดูฝน เชนเดียวกับ Pyrrosia 
piloselloides (L) M.G. Price  

         - เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนขึ้นบนหิน พบจํานวน 2 วงศ  4 สกุล 
7 ชนิด ถึงแมวาเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่พบในพื้นที่การสํารวจจะมีถิ่นอาศัยโดยการ
เจริญเติบโตบนหิน แตก็มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป  เชน บนหินที่มีฮิวมัสปกคลุมและอยูใน
บริเวณใกลลําธารที่มีความชุมชื้นจะพบ  Adiantum caudatum L. , Adiantum philippense L. 
ซึ่งจะขึ้นปะปนกับพืชในกลุมไบรโอไฟตซึ่งตองการความชุมชื้นในการเจริญเติบโตเชนกัน 
ในขณะที่เฟรนบางชนิดสามารถเจริญเติบโตไดบนหินเกลี้ยงที่ไมมีแมฮิวมัสปกคลุม  ไดแก  
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Drynaria bonii H. Christ หรือกระแตไตหิน เปนเฟรนที่มีการสรางใบ 2 แบบ คือ ใบที่สราง
สปอรจะมีขนาดใหญกวาใบที่ไมสรางสปอรหรือใบกาบซึ่งจะมีขนาดเล็กวาและเจริญแนบติดกับ
ลําตนและหิน เม่ือเขาฤดูแลงใบประเภทนี้จะแหงแลวกลายเปนสีน้ําตาล สําหรับเฟรนบางชนิด
สามารถเจริญ เติบโตไดในบริเวณลําธารที่มีน้ําไหลผานและน้ําทวมถึง เชน  Microsorum 
pteropus (Blume) Copel.  

         - เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่มีถิ่นอาศัยไดมากกวา 1 แบบ 
ไดแก Sellaginella sp. เจริญเติบโตบนพื้นดินที่มีแสงแดดสองถึงและบนหินที่มีฮิวมัสปกคลุม 
Microsorum punctatum (L.) Copel. เจริญเติบโตบนตนไมและบนหินของน้ําตกธารสวรรค 

  

  

ภาพที่ 15 ประเภทของเฟรนที่แบงตามถิ่นอาศัย (ก) กูดกิน เฟรนที่ขึ้นบนดินบริเวณพ้ืนที่เปด
โลงใกลกับลําธาร (ข) เฟรนชายผาสีดาที่ขึ้นอิงอาศัยอยูบนตนไม (ค) กระแตไตหิน ขึ้นอยูบนหิน
เกลี้ยงที่ไมมีแมฮิวมัสปกคลุม (ง) ซีแลกจิเนลลา ขึ้นอยูไดทั้งบนพื้นดินและบนหินที่มีฮิวมัสปก
คลุม                   

     ข)  เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่พบในแตละพื้นที่ของการสํารวจ 

      - บริเวณน้ําตกธารสวรรค เปนนํ้าตกขนาดใหญและเปนบริเวณที่มี
ความชื้นสูง เฟรนและพืชใกลเคียงที่พบในบริเวณน้ีจึงเปนเฟรนที่คอนขางตองการความชื้นใน
การเจริญเติบโต จากการสํารวจความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน พบพืช
ใกลเคียงเฟรนจํานวน 3 สกุล 3 ชนิด ไดแก Sellaginella sp., Equisetum debile Roxb. ex 
Vauch, Psilotum nudum (L.) Beauv. พบเฟรนจํานวน 8 สกุล 10 ชนิด ไดแก Hymenophyllum sp.,  
Adiantum caudatum L., Adiantum philippense L., Blechnum orientale L., Diplazium 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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esculentum (Rez.) Sw., Christella parasitica (L.) H. Lev, Pronephrium nudatum (Roxb.) 
Holttum, Microsorum pteropus (Blume) Copel., Microsorum punctatum (L.) Copel., 
Tectaria variolosa  (Wall. ex Hook.) C.Chr. 

      - บริเวณทางเดินเหนือนํ้าตกธารสวรรคนี้เปนการตัดถนนเพื่อไปสู
พ้ืนที่ตางๆ สามารถแบงเปน 5 เสนทาง ไดแก เสนทางที่ 1-5  

         เสนทางที่ 1 - เสนทางขึ้นจากน้ําตกธารสวรรค   เม่ือเดินสํารวจสุด
เสนทางที่ 1 จะพบกับทางแยก 4 เสนทาง (เสนทางที่ 2-5) บริเวณสองขางทางของเสนทางที่ 1 
เปนพ้ืนที่ถูกรบกวนแสงแดดสามารถสองถึงพ้ืนปาได เฟรนที่พบในบริเวณนี้จึงเปนเฟรนที่
สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่แหงแลงและคอนขางทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม พบเฟรน
จํานวน 4 สกุล 4 ชนิด ไดแก Christella parasitica (L.) H. Lev, Lygodium flexuosum (L.) 
Sw.,  Platycerium holttumii Jonch. & Hennipman, Tectaria variolosa (Wall. ex Hook.) 
C.Chr. 
        เสนทางที่ 2 - เสนทางไปสูไรของชาวบาน เม่ือสุดเสนทางที่ 1 จะ
พบกับทางแยก 4 ทาง ทางแยกแรกดานซายมือทางแรกจะเปนเสนทางที่ 2 ซึ่งยังคงจะเปน
พ้ืนที่ถูกรบกวนประกอบกับมีไผขึ้นผสมและมีแสงแดดสองถึงพ้ืนปา เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน
ที่พบจะคลายกับเสนทางที่ 1 พบพืชใกลเคียงเฟรน 1 สกุล 1 ชนิด พบเฟรนจํานวน 3 สกุล 3 
ชนิด ไดแก Amphineuron terminans (J.Sm.) Holttum, Christella parasitica (L.) H. Lev, 
Lygodium flexuosum (L.) Sw., Sellaginella sp. ซึ่ง Sellaginella sp. ที่ขึ้นในบริเวณนี้จะขึ้นอยู
ใตรมไมเพ่ือบดบังแสงแดดบางสวน และเม่ือในฤดูแลงจะมีการปรับตัวโดยการมวนงอของใบ
เพ่ือลดพื้นที่การคายน้ํา 
        เสนทางที่ 3 - เสนทางไปสูน้ําตกตาดโตน น้ําตกขั้นบันได น้ําตก
ตาดนกกก เม่ือสุดเสนทางที่ 1 ทางแยกดานซายมือทางที่สองจะเปนเสนทางที่ 3 ไปสูน้ําตกตาด
โตน น้ําตกขั้นบันได น้ําตกตาดนกกก  
         - ระหวางทางเดินไปนํ้าตกตาดโตน พืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 1 
วงศ 1 สกุล 1 ชนิด ไดแก Sellaginella sp. พบเฟรนจํานวน 3 วงศ 3 สกุล 3 ชนิด ไดแก 
Cheilanthes tenuifolia (Burm.f.) Sw, Drynaria rigidula (Sw.) Bedd., Lygodium flexuosum 
(L.) Sw.  
        - บริเวณน้ําตกตาดโตน พบพืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 1 วงศ 1 
สกุล 1 ชนิด ไดแก Equisetum debile Roxb. ex Vauch. พบเฟรน จํานวน 6 วงศ 7 สกุล 7 
ชนิด ไดแก Adiantum philippense L., Christella sp., Diplazium esculentum (Rez.) Sw., 
Drynaria bonii H. Christ, Lygodium flexuosum (L.) Sw., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
var. wightianum (J. Agardh) Tryon, Pyrrosia piloselloides (L) M.G. Price  
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         - บริเวณน้ําตกขั้นบันได  พบเฟรนจํานวน 7 วงศ 10 สกุล 11 
ชนิด ไดแก Adiantum caudatum L., Adiantum philippense L.,  Diplazium esculentum 
(Rez.) Sw., Lygodium flexuosum (L.) Sw., Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching, 
Microsorum punctatum (L.) Copel., Platycerium holttumii Jonch. & Hennipman, 
Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum, Pteris venusta Kunze,  Pyrrosia piloselloides (L) 
M.G. Price, Tectaria variolosa (Wall. ex Hook.) C.Chr. 
        - บริเวณน้ําตกตาดนกกก พบเฟรน จํานวน 3 วงศ 4 สกุล 6 ชนิด 
ไดแก Christella sp., Lygodium flexuosum (L.) Sw.,  Phymatosorus nigrescens (Blume) 
Pic. Serm., Pyrrosia piloselloides (L.)  M.G. Price, Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching., Pyrrosia sp. 
        เสนทางที่ 4 - เสนทางไปไรของชาวบานและอําเภอแสงภา เม่ือสุด
เสนทางที่ 1 ทางแยกดานซายมือทางที่สามจะเปนเสนทางที่ 4 บริเวณนี้จะเปนพ้ืนที่รมรําไรและ
คอนขางชื้นเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเฟรน ดังนั้นในเสนทางนี้จึงคอนขางพบเฟรนใน
ปริมาณมาก พบพืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 1 วงศ 1 สกุล 1 ชนิด ไดแก Sellaginella sp. พบ
เฟรนจํานวน 6 วงศ     6 สกุล 8 ชนิด ไดแก Adiantum philippense L., Christella parasitica 
(L.) H. Lev., Lindsaea ensifolia Sw., Lygodium flexuosum (L.) Sw., Pteris ensiformis 
Burm.f., Pteris sp.1, Pteris sp. 2, Tectaria variolosa (Wall. ex Hook.) C.Chr. 
        เสนทางที่ 5 - เสนทางไปอางเก็บน้ําหวยมุน เม่ือสุดเสนทางที่ 1 
ทางแยกดานขวามือทางจะเปนเสนทางที่ 5 พบเฟรน 4 วงศ 4 สกุล 4 ชนิด ไดแก Christella 
parasitica (L.) H. Lev, Lygodium flexuosum (L.) Sw, Pteris sp. 3, Tectaria variolosa (Wall. 
ex Hook.) C.Chr. 
      - บริเวณเหนือนํ้าตกธารสวรรคขึ้นไปทางดานขวาไมไดเปนเสนทาง
ที่มีการตัดถนนแตเปนเสนทางที่สามารถลัดเลาะไปถึงอางเก็บนํ้าหวยมุนไดจะเปนเสนทางที่ 6 
– เสน ทางเหนือน้ําตกธารสวรรคขึ้นไปทางดานขวา บริเวณเสนทางนี้จะเปนพ้ืนที่รมรําไรโดยมี
ไผขึ้นปะปน สภาพบริเวณพื้นปาคอนขางแหงแลง พบเฟรนจํานวน 2 วงศ 2 สกุล 2 ชนิด ไดแก 
Lygodium flexuosum (L.) Sw., Tectaria variolosa (Wall. ex Hook.) C.Chr. 
     ค) เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่สํารวจในพื้นที่ศึกษาแตไมสามารถจําแนก
ชนิดได  
        จากการสํารวจในพื้นที่ศึกษาพบเฟรนที่สามารถจําแนกสกุลได 8 ชนิด คือ   
      Selaginella sp. เปนพืชใกลเคียงเฟรนสามารถขึ้นไดบนดินและบน
หินในที่ชื้น สามารถพบไดตลอดขางทางบริเวณพื้นที่ถูกทําลาย 
      Hymenophyllum sp. เปนเฟรนอิงอาศัยขึ้นบนตนไม พบบริเวณ
น้ําตกธารสวรรค 
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      Adiantum sp. เปนเฟรนขึ้นบนหิน พบบริเวณนํ้าตกธารสวรรค 
น้ําตกตาดโตน 
      Pteris sp.1 เปนเฟรนขึ้นบนดิน พบบริเวณที่รมรําไรตาดนกกก 
      Pteris sp.2 เปนเฟรนขึ้นบนดิน พบบริเวณที่รมรําไรตาดนกกก 
      Pteris sp.3 เปนเฟรนขึ้นบนดิน พบบริเวณพื้นที่มีแสงแดดสองถึง 
เสนทางที่ 6 เสนทางเหนือนํ้าตกธารสวรรคขึ้นไปทางดานขวา 
      Christella sp. เปนเฟรน ขึ้นบนดินบริเวณริมลําธารที่มีความชุมชื้น 
ในพื้นที่โลงรับแสงแดดเต็มที่  
      Pyrrosia sp. เปนเฟรนขึ้นบนหินน้ําตกในพื้นที่เปดโลง พบบริเวณ
ตาดนกกก 
     ง)  เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่พบนอกเหนือจากพื้นที่ศึกษา 
      นอกเหนือจากเสนทางหลักยังมีพ้ืนที่รกรางขางลําธารซึ่งเปนพ้ืนที่
เปดโลงและมีการพังทลายของหนาดิน บริเวณนี้ยังไมมีการจับจองเพ่ือทําเปนพ้ืนที่การเกษตร 
จากการสํารวจพบเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 3 ชนิด Lycopodiella cernua (L.) Pic. 
Serm., Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw., Blechnum orientale L. บริเวณริมลําธาร
พบ Lygodium salicifolium C.Presl. เปนเฟรนเลื้อยขึ้นพันบนกิ่งไมบริเวณที่รมรําไร 
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4.2 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด  
ผลสํารวจความหลากหลายของชนิดเห็ดในพื้นที่ที ่กําหนดเปนเสนทางเดินศึกษา

ธรรมชาติพบวา มีเห็ดหลากหลายชนิดทั้งเห็ดกินได เห็ดพิษ และเห็ดที่ยังไมมีรายงานวา
สามารถรับประทานได ซึ่งเห็ดบางชนิดก็สามารถพบไดเฉพาะชวงฤดูฝนเทานั้น บางชนิดมี
อายุนานหลายเดือน และบางชนิดมีอายุนานเปนป โดยเห็ดที ่ยังไมมีรายงานวาสามารถ
รับประทานไดพบมากที่สุด ซึ่งกระจายตัวอยูในปาดิบแลง ปาเบญจพรรณผสมปาผลัดใบ ปา
ไผ และทุงหญาเชิงเขาที่เกิดจากการแผวถางปาเพื่อใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งหากไมใช
ชวงฤดูเพาะปลูกก็จะกลายเปนทุงหญารกราง การสํารวจในครั้งนี้พบเห็ดจํานวนทั้งหมด 17 
วงศ 26 สกุล 32 ชนิด (ตารางผนวกที่ 2) 

1. วงศ Agaricaceae  จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
2. วงศ Auriculariaceae จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
3. วงศ Cantharellaceae จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
4. วงศ Clavariaceae  จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
5. วงศ Coprinaceae  จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
6. วงศ Coriolaceae    จํานวน 2 สกุล 3 ชนิด 
7. วงศ Cortinariaceae จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
8. วงศ Dacrymycetaceae   จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
9. วงศ Ganodermataceae   จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
10.วงศ Geastraceae  จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
11.วงศ Lycoperdaceae   จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
12.วงศ Podoscyphaceae จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
13.วงศ Polyporaceae จํานวน 6 สกุล 7 ชนิด 
14.วงศ Russulaceae   จํานวน 1 สกุล 4 ชนิด 
15.วงศ Schizophyllaceae จํานวน 1 สกุล 1 ชนิด 
16.วงศ Stereaceae  จํานวน 1 สกุล 2 ชนิด 
17.วงศ Tricholomataceae   จํานวน 4 สกุล 4 ชนิด 
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 4.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเห็ดที่พบในพืน้ที่ศึกษา 
 1. วงศ Agaricaceae กลุมเห็ดครีบ เห็ดในวงศนี้มีเนื้อเห็ดที่มีลักษณะสดอาจหนา
หรือบางก็ได ฉีกขาดหรือหักไดงาย อาจมีกานหรือไมมีกาน ดานลางของหมวกมีลักษณะเปน
ครีบและเปนที่เกิดของสปอร ดอกเห็ดมีกานลักษณะเดนคือ บนกานมีวงแหวน ไมมีถวยหุม 
บริเวณโคนกาน การติดของครีบกับกานเปนแบบอิสระหรือติดเล็กนอย และรอยพิมพสปอร
สวนมากเปนสีเขม (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 16  เห็ดดาวกระจาย 
สกุล : Leucocoprinus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Leucocoprinus fragilissimus (Rav.) Pat. 
ชื่อสามัญ  : Fragile Lepiota 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดดาวกระจาย 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ดอกออนรูปไขขอบขนาน บาง โปรงแสง มีรองจากขอบไปกลางหมวก ขอบงอ
ขึ้น ดอกแกมีสีขาวอมเหลือง สีจางลงไปยังขอบ กลางหมวกสีน้ําตาลออน ครีบแคบ เรียงหาง
เล็กนอย สีขาว มีเยื่อหุมครีบ เม่ือเห็ดเจริญขึ้นจะหลุดเปนวงแหวนรอบกาน ดอกเห็ดบานใน
ชวงเวลาสั้นๆ และมีความบอบบางฉีกขาดงาย 
 กาน :  ทรงกระบอกโคนใหญกวาเล็กนอย สีเหลืองออน ผิวมีสะเก็ดสีเหลืองปกคลุม มี
วงแหวนที่หลุดรวงงาย  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบในปาดิบแลง ขึ้นเปนดอกเดี่ยวบนพื้นดิน 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (เห็ดในปาสะแกราช, 2550; อนงค และคณะ, 2551) 
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 2. วงศ Auriculariaceae กลุมเห็ดวุนหรือเห็ดหูหนู  เห็ดวุนหรือ Jelly fungi เปน
กลุมเห็ดที่มีลักษณะเน้ือเห็ดเม่ือยังสดเปนวุนบางชนิดเหนียว หยุน เม่ือแหงจะหดและแข็งคงรูป 
แตเม่ือนํามาแชในน้ําเนื้อเห็ดจะกลับคืนสูสภาพเดิม เห็ดในกลุมน้ีไดแก เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนู
ชาง      เห็ดหูหนูแบงออกไดหลายกลุม แตเห็ดที่สํารวจพบสวนใหญเปนเห็ดหูหนู  ดอกมี
รูปรางไมแนนอนหรือมีรูปรางคลายหูและเปนวุน สปอรเกิดอยูดานที่มีรอยยนหรือมีรอยเสน รอย
หยักยน มีความมันมากกวาดานที่ไมใหกําเนิดสปอร  เซลลที่ใหกําเนิดสปอรรูปทรงกระบอก 
เกิดในชั้นวุน และมีผนังกั้นตามขวางประมาณ 3 อัน สปอรรูปรี หรือรูปถั่ว ผนังบางใส ปจจุบันมี
สมาชิกประมาณ 5 สกุล สกุลที่พบบอยในประเทศไทย ไดแก สกุล Auricularia 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  เห็ดหูหนูปา 
สกุล : Auricularia 
ชื่อวิทยาศาสตร : Auricularia sp. 
ชื่อสามัญ  : wood ear 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดหูหนูปา 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : เปนรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด เน้ือเห็ดบางสีน้ําตาลโปรงแสง ผิวดานบนเรียบ 
เปนคลื่นเล็กนอย ผิวดานลางสีน้ําตาลเทา มีรอยพับจีบเปนคลื่นเล็กนอยเม่ือถูกความชื้นดอก
เห็ดจะมีเมือกลื่น  
 กาน :  ไมมีกานหรือถามีก็มีขนาดสั้นมาก 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นเปนกลุมบนขอนไมและตนไมในปาดิบแลง 
การใชประโยชน :  สามารถรับประทานได 
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
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3. วงศ Cantharellaceae กลุมเห็ดขมิ้นมันปู เห็ดในวงศนี้รูปรางคลายแตรหรือ
แจกันปากกวาง ผนังดานนอกเปนที่เกิดของสปอร ซึ่งมีลักษณะหยักยน เปนรองตื้นๆ หรือเรียบ 
ดอกเห็ดมักเกิดขึ้นโดยตรงจากดิน มีสีเหลืองสดใส หลายชนิดสามารถรับประทานไดและเปนที่
นิยมและมักดํารงชีวิตในลักษณะเห็ดเอ็กโทไมคอรไรซา สกุลที่พบบอยในประเทศไทยคือ 
Cantharellus (เห็ดในปาสะแกราช, 2550)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 18 เห็ดขม้ินนอย 
สกุล : Craterellus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Craterellus aureus Berk. Et Curt. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดขมิ้นนอย เห็ดขม้ินเล็ก เห็ดมันปูเล็ก 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : สีเหลืองเขมหรือเหลืองอมสม กวางประมาณ 2-3 เซนติเมตร บานออกเปนรูป
ปากแตร ขอบบิดงอเปนคลื่น กลางหมวกบุมลึกลงไป ผิวเรียบ ดานลางสีเหลืองออนกวาดานบน
และมีรอยหยักเปนครีบหางและตื้น ไมเปนแผนเหมือนเห็ดชนิดอ่ืนและยาวลงไปเชื่อมติดกับ
กานดอก   
 กาน : กานดอกมีสีเหลืองเขมตรงกลางมรีูกลวงตลอดกาน ยาวประมาณ 3-6 
เซนติเมตร 
ระบบนิเวศและพื้นทีท่ี่พบ : ขึ้นเปนดอกเดี่ยว อยูกับเปนกลุม ขนาดใหญ บนพื้นดิน ในชวงฤดู
ฝน 
การใชประโยชน : สามารถรับประทานได และเปนทีน่ิยม   
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
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4. วงศ Clavariaceae วงศเห็ดปะการัง เห็ดในวงนี้รูปรางคลายกระบองหรือคลาย
ปะการัง ขึ้นเด่ียวๆ หรือเปนกลุม เจริญขึ้นจากดินหรือจากไมที่ตายแลว มีสีสดใส เชน สีเหลือง 
แดง ขาว ชมพู เปนตน อาจพบเปนแทงเด่ียวๆ หรือมีการแตกกิ่งกานมาก เนื้อออนนิ่ม 
ดํารงชีวิตเปนเห็ดผูยอยสลายอินทรียวัตถุ (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 

  

 
 

ภาพที่ 19 เห็ดปะการังสีชมพู 
สกุล : Clavaria  
ชื่อวิทยาศาสตร : Clavaria zollingeri Lév. 
ชื่อสามัญ  : Violet Coral, Magenta Coral 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดปะการังสีชมพู 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : เปนแทงกลมหรือแบน ปลายแยกออกเปนกิ่งสั้น ปลายกิ่งมนทู เม่ือออนเปนสี
ชมพู หรือสีมวงสดใส สีจะคอยซีดจากลงเมื่อแกหรือหลังฝนตก ผิวหยาบขรุขระ เน้ือเหนียว
เล็กนอย สามารถบิใหหักได  
ระบบนิเวศและพื้นทีท่ี่พบ : พบในปาไผ ปาเบญจพรรณ ปาดิบเขา ขึ้นเปนกลุมบนพ้ืนดิน 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
 5. วงศ Coprinaceae กลุมเห็ดนํ้าหมึก เห็ดในวงศนี้ ดอกเห็ดมีลักษณะบอบบาง 
ครีบดานในเมื่อยังออนมีสีขาวจากนั้นเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแดงและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดําใน
ที่สุด รอยพิมพสปอรสีดําหรือเขมจนเกือบดํา สปอรผิวเรียบ ดํารงชีวิตเปนเห็ดผูยอยสลาย
อินทรียสาร และหลายชนิดมักปรากฏอยูบนมูลสัตว บางชนิดเมื่อแกเต็มที่ครีบสามารถยอย
สลายตัวเองเปนของเหลวสีดําได ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 11 สกุล สกุลที ่พบบอยใน
ประเทศไทยไดแก Copelandia และ Psathyrella สกุลที่พบในพื้นที่สํารวจ คือ Psathyrella 
(เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
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ภาพที่ 20  เห็ดวงศ Coprinaceae กลุมเห็ดน้ําหมึก 

สกุล: Psathyrella 
ชื่อวิทยาศาสตร : Psathyrella candolleana (Fr.) Maire 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ดอกออนของเห็ดชนิดนี้มีรูปทรงคลายหมวกทรงสูง และแผแบนออก หมวก
เห็ดมีขนาด 2-5 เซนติเมตร กลางหมวกมีตุมนูนเล็กๆ สีน้ําตาลเขม ผิวเรียบและเปยกชื้น สี
น้ําตาลออน ครีบดอกออนสีครีม ปลายครีบแตะที่กานเม่ือแกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ครีบมี
จํานวนมากเนื้อเยื่อภายในสีขาวหนา 3 มิลลิเมตร  
 กาน :  ทรงกระบอก ขนาด 2-5 มิลลิเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ผิวกานเรียบ กลวง สี
ขาวครีม มีวงแหวนเปนเยื่อบางๆ ไมติดแนนกับกาน  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : มักพบบริเวณสนามหญา หรือทุงกวาง โดยขึ้นเปนวงกลมกระจาย
รอบบริเวณ เปนเห็ดที่อาศัยเกื้อกูลกับพืชชั้นสูง พบไดตลอดชวงฤดูฝน 
การใชประโยชน : เปนเห็ดพิษมีผลกระทบตอระบบประสาท ไมสามารถรับประทานได  
อางอิงจาก  (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2545) 
 6. วงศ Coriolaceae  กลุมเห็ดห้ิง เห็ดในวงศนี้มีลักษณะเหนียวถึงแข็ง ดอกเห็ดมี
รูปรางคลายชั้นหรือห้ิงหรือคลายเครื่องหมายวงเล็บหรือคลายพัด ไมมีกานหรือมีกานที่อยูเย้ือง
ไปทางดานใดดานหนึ่งของหมวก ดานลางหรือดานหลังของหมวกมีรูขนาดเล็กเรียงกันแนนและ
ภายในรูเปนที่เกิดของสปอร เนื้อของดอกเห็ดประกอบไปดวยเสนใยสองประเภท สปอรรูปรี 
สกุลที่พบในพื้นที่ของการสํารวจ ไดแก สกุล Pycnoporus และ สกุล Trichaptum (เห็ดในปา
สะแกราช, 2550) 
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ภาพที่ 21  เห็ดขอนแดง 
สกุล : Pycnoporus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.) Karst 
ชื่อสามัญ  : Cinnabar Bracket 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : เปนรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด ผิวดานบนเรียบสีแดงสมหรือมีแถบสีแดงสมสลับ
กับสีเหลือง ดานลางมีรูขนาดเล็กสีแดงสม 
 กาน :  ไมปรากฏหรือปรากฏทางดานขางแตสั้นมากมีสีเดียวกับผิวหมวก 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ :  ขึ้นบนขอนไม กิ่งไมที่ตายแลว ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2550) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 22 เห็ดขอนแดง 
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สกุล: Pycnoporus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Pycnoporus sanguineus (Fr.) Karst. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถิ่น  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก :  มีรูปทรงครึ่งวงกลม ขนาด 5-7 เซนติเมตร ผิวดานบนขรุขระและมีแนวเปน
สันคลื่นสีน้ําตาลแดง ผิวดานในนิ่ม สีแดง หรือสีสมสด   
 กาน :  อยูดานขางดอกขนาด 0.5-1 เซนติเมตร โคนเปนรูปทรงกลม สปอรสีขาว  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบไดตามปาโปรง ที่ชื้นแฉะเกือบทุกฤดู 
การใชประโยชน : เปนเห็ดที่กอใหเกิดโรคเนาในไสไม เม่ือเสนใยของเห็ดเจริญในเนื้อไมจะทํา
ใหเยื่อไมเปลี่ยนเปนสีแดง ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2545) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 23 เห็ดสกุล Trichaptum 

สกุล : Trichaptum 
ชื่อวิทยาศาสตร : Trichaptum abeitinum (Fr.) Ryv. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : มีรูปทรงครึ่งวงกลมหนา 1-2 มิลลิเมตร ผิวดานบนมีขนยาว มีแนวสีเหลืองและ
สีเหลืองแกแบงสลับกันเปนแถบ เน้ือเหนียวคลายหนัง เน้ือเยื่อภายในมีสีขาวนวลหรือสีเทาออน  
รูสีมวงออน แตจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเมื่อแหง รูกลมหรือรูปทรงเหลี่ยม จํานวน 2-4 รูตอ
มิลลิเมตร บางครั้งมีลักษณะคลายฟน ดอกเห็ดจะคงตัวในธรรมชาติไดแค 1-2 เดือน  
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 กาน : ไมมีกาน 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบบนขอนไม ตนไมหรือกิ่งไมที่แหงหรือตายแลว ในปาผลัดใบ 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2545) 
 7. วงศ Cortinariaceae  
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 เห็ดสกุล Cortinarius 
สกุล :  Cortinarius 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Cortinarius sp. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ขนาด 2.5-6 เซนติเมตร นูนเปนรูประฆัง ผิวเรียบ สีน้ําตาลอมเหลือง สีเขมขึ้น
เม่ือเปยกชื้น ดอกออนมีขอบหมวกสีขาว ครีบติดกาน กวาง เรียบ หาง สีน้ําตาลอมเหลือง ถึงสี
สนิม ผิวมีปุมเล็กๆ  
 กาน :  ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร  ยาว 3-5 เซนติเมตร สีขาวนวลถึงน้ําตาล มีเศษเสนใย
คอรตินอเปนแถบ 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบบนพื้นดินในปาผลัดใบ 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551) 
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8. วงศ Dacrymycetaceae  กลุมเห็ดวุน เห็ดในวงศนี้ มีลักษณะเปนตุม เปนแทง
เด่ียวคลายกระบองหรือมีการแตกแขนงคลายปะการัง แตเนื้อเห็ดมีลักษณะเปนวุน และมักมีสี
เหลือง เจริญขึ้นจากไมผุ สวนที่ใหกําเนิดสปอรอยูที่บริเวณปลายกาน เซลลที่ใหกําเนิดสปอรมี
ลักษณะเปนสอมมี 2 แขนยาว แตไมมีผนังกั้นภายใน สกุลที่พบบอยในประเทศไทย ไดแก 
Caloceae, Dacrymycesc และ Guepiniopsis สวนสกุลที่สํารวจพบไดแก สกุล Dacrymycesc 
(เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
 

 
ภาพที่ 25 เห็ดพายทอง เห็ดวุน 

สกุล: Dacryopinax 
ชื่อวิทยาศาสตร : Dacryopinax spathularia (Schweinitz) Martin 
ชื่อสามัญ  : Jelly Mushroom 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดพายทอง เห็ดวุน 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปกรวยหรือบานเปนรูปชอนแบน ปลายแยกเปนหยัก สีเหลืองตลอดทั้งดอก
ขึ้นเปนกลุม ฐานดอกเชื่อมเปนกลุม เน้ือเปนวุนเมื่อโดนน้ําจะเปนเมือกลื่น  
กาน :  ทรงแบนหนาหรือทรงกระบอก เสนผาศูนยกลาง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ยาว 1-2 
เซนติเมตร 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นเปนกลุมบนไมผุตามพื้นดิน 
การใชประโยชน : มีรายงานการรับประทานในบางพื้นที่ 
อางอิงจาก  (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
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9. วงศ Ganodermataceae กลุมเห็ดหลินจือ เห็ดในวงศนี้เปนที่รูจักกันดีในชื่อของ
กลุม เห็ดหลินจือ หมวกเหนียวและคลายมีขี้ผึ้งเคลือบอยู อาจพบทั้งมีกานและไมมีกาน สปอรสี
น้ําตาล ลักษณะสําคัญของเห็ดในวงศนี้ คือ สปอรมีผนัง 2 ชั้น ขึ้นกับไมผุหรือขึ้นกับตนไมที่ยังมี
ชีวิตอยู อันเปนสาเหตุใหเกิดโรคกับพืชได (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 26  เห็ดจวักงู 
สกุล : Amauroderma 
ชื่อวิทยาศาสตร : Amauroderma rugosum (Blume et Nees ex Fr.) Torr. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดจวักงู 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : สีน้ําตาลปนดํา เสนผาศูนยกลาง 4-6 เซนติเมตร โคงลงเล็กนอย มีขนคลาย
กํามะหยี่ ผิวหยักเปนรองเล็กๆ หรือเปนรอยยนกระจายเปนรัศมีและเปนแถบวงกลมออกไปยัง
ขอบเนื้อสีน้ําตาลดํา หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ดานลางเปนรูขนาดเล็กๆ ปากรูสีขาวซึ่งจะ
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดําหรือนํ้าตาลแดงเมื่อสัมผัสถูกหรือเม่ือแก  
 กาน :  ทรงกระบอก ตั้งตรง ยาว 6-14 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 3-5 มิลลิเมตร อยู
ติดขอบหมวกดานใดดานหนึ่ง ผิวกานมีสีและขนเหมือนหมวก เน้ือสีน้ําตาลอมเหลือง  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบกระจายพันธุในประเทศไทยทั่วทุกภาค ขึ้นเปนดอกเดี่ยวหรือ
เปนกลุมบนรากไม หรือใกลตนไม ในปาดิบแลง 
การใชประโยชน : สามารถรับประทานได หลายประเทศในทวีปเอเชียใชเปนสมุนไพร 
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
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10. วงศ  Geastraceae กลุมเห็ดดาวดิน  เห็ดในวงศนี้ดอกออนมีลักษณะเปนกอน
ปด เม่ือแกเต็มที่ผิวเปลือกชั้นนอกแตกออกเปนแฉก ดูเปนรูปคลายดอกไมและดาวทําใหมีชื่อ
เรียกกันติดปากวา เห็ดดาวดิน เปลือกชั้นนอกประกอบไปดวยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ภายในปรากฏ
เปนถุงคอนขางกลม ภายในเปนที่เกิดของสปอร ซึ่งในดอกออนถุงบรรจุสปอรเปนสีขาว แต
เมื่อแกเต็มที่จะเปลี่ยนเปนสีเขมขึ้น เสนใยที่ยึดเกาะสปอรไมแตกแขนง สปอรมีขนาดเล็ก 
และมีปุมนูน ปจจุบันสีสมาชิก 6 สกุล สกุลที่พบบอยในประเทศไทยไดแก Geastrum (เห็ดใน
ปาสะแกราช, 2550) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 27 เห็ดดาวดินปลอกคอ 
 

สกุล : Geastrum 
ชื่อวิทยาศาสตร : Geastrum triplex jungh. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดดาวดินปลอกคอ 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ลักษณะกลม ขนาดกวาง 3-5 เซนติเมตร ผนังชั้นนอกแตกเปน 4-6 แฉก เม่ือ
แฉกงอลงจะหักตรงกลาง จนทําใหสวนลางกลายเปนรูปขอบถวย สีน้ําตาลออน ตรงกลางเปนถุง
กลมๆ สีเทาถึงนํ้าตาลอมแดง มีวงกลมจางๆ รอบๆ รูเปดที่นูนขึ้นเล็กนอย ภายในบรรจุสปอร 
เม่ือสัมผัสแรงๆ จะมีสปอรพนออกมาจากรูเปดสปอร  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : เปนดอกเดี่ยว มักเกิดเปนกลุมบนพื้นดินใตตนไมผลัดใบ ปาไผ ที่
มีความชื้น 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551) 
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11. วงศ  Lycoperdaceae  กลุมเห็ดลูกฝุน  เห็ดในวงศนี้มีตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ 
และมีชื่อเรียกทั่วๆไปวา เห็ดลูกฝุน ดอกออนจนกระทั่งแกมีลักษณะเปนกอน แตเม่ือแกอาจมี
ชองเปดของสปอรบริเวณปลาย สวนที่ใหกําเนิดสปอรขณะยังออนเปนสีขาว เม่ือแกมีสีที่เขมขึ้น 
สปอรสีน้ําตาล ผิวมีหนามขนาดเล็ก จากการสํารวจเห็ดที่พบสวนใหญอยูในสกุล Calvatia (เห็ด
ในปาสะแกราช, 2550) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 28 เห็ดจาวมะพราว 
สกุล :  Calvatia 
ชื่อวิทยาศาสตร : Calvatia craniformis Coker et Couch 
ชื่อสามัญ  : Skull-shaped Puffball 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดจาวมะพราว เห็ดทั่ง 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ดอกเห็ดออนเปนกอนกลมสีขาว โคนสอบเล็กนอย ผิวดานบนของเห็ดออน
เรียบ เม่ือแก ผิวดานบนจะเปนสีน้ําตาลออนหรือนํ้าตาลอมแดง ขรุขระเม่ือผาตามยาวจะพบเนื้อ
ในเห็ดแบงออกเปน 2 สวน สวนบนเปนที่สรางสปอร มีเน้ือเปนผงละเอียด ซึ่งจะปลิวไปขณะที่
ผิวหมวกปริเม่ือดอกแก สวนลางเนื้อแนนกวา ทําหนาที่เปนฐานของดอก 
 กาน :  ไมมีกาน 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบกระจายพันธุในประเทศไทยทั่วทุกภาค ขึ้นเปนดอกเดี่ยวหรือ
เปนกลุม 2-3 ดอก ตามปาโปรง ในตางประเทศพบที่ทวีปอเมริกาเหนือ 
การใชประโยชน :  ดอกออนรับประทานได  
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
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12. วงศ Podoscyphaceae  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29 เห็ดสกุล Podoscypha 
สกุล : Podoscypha 
ชื่อวิทยาศาสตร : Podoscypha nitidula (Berk.) Pat. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถิ่น  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : มีรูปรางคลายพัดจีบหรือรูปทรงกรวย บางครั้งพบวาเคลือบไปบนผิวไม 
ดานบนมีขนละเอียดสีน้ําตาลออน ถึงนํ้าตาลแดง และมีแนวรองเรียงตัวเปนแนววงกลม ริมขอบ
มีลักษณะคลายฟนสีขาวนวล ผิวดานลางเรียบ อาจมีตุมเล็กๆ ขึ้นสีชมพู  
 กาน :  เชื่อมติดกันกับหมวกเห็ด ทรงกระบอก 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : มักพบตามขอนไมหรือพ้ืนดินทั่วไปตลอดชวงฤดูฝน 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2545) 
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 13. วงศ Polyporaceae กลุมเห็ดหิ้ง วงศนี้เปนวงศที่คอนขางใหญวงศหนึ่ง 
ประกอบดวยเห ็ดที ่ม ีก านค อนข างช ัดเจน  มีอาย ุเพ ียงป เด ียว  หร ือหลายป เนื ้อ เห ็ด
ประกอบดวยเสนใย 2 หรือ 3 ประเภท โดยเห็ดในวงศนี้มีลักษณะเดน คือ มีสวนที่ใหกําเนิด
สปอรเปนรู สปอรรูปทรงกระบอก ผนังบางใส มีความสามารถในการยอยสลายลิกนินไดดี 
พบทั้งที่ขึ ้นบนไมผุและไมที่ยังมีชีวิตอยู หรือขึ้นจากดินที่มีอินทรียวัตถุทับถมกันหนาแนน 
ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 18 สกุล สกุลที่พบบอยในประเทศไทย ไดแก Favolus, Lignosus, 
Microporus, Polyporus เปนตน 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 30 เห็ดกรวยทอง 
 

สกุล: Microporus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดกรวยทอง, เห็ดกรวยทองตากู  
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ลักษณะทรงกรวยพบไดทั้งสีน้ําตาลเขมถึงสีน้ําตาลทอง ผิวดานบนเรียบเปน
มันและหยักเปนคลื่นเล็กนอย มีแถบสีน้ําตาลออนและเขมเปนวงเรียงสลับกัน ผิวดานลางมี
ลักษณะเปนรูเล็กละเอียดมาก สีขาวหรือขาวอมเหลือง เม่ือแกเปลี่ยนเปนสีเทา หรือนํ้าตาล เน้ือ
เห็ดแข็งและเหนียว 
 กาน : เปนทรงกรวย สีน้ําตาลขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-3 เซนติเมตร 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ :  เปนดอกเด่ียวขึ้นเปนกลุมบนกิ่งไม ขอนไมที่รวงหลน ในปาดิบ
แลง ปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้น และปาดิบเขา  
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2550)  
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ภาพที่ 31 เห็ดสกุล Microporus 
สกุล : Microporus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Microporus affinis (Bl.&Nees:Fr.)Kntz. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด  ขนาด 3 เซนติเมตร  ผิวดานบนเปนสีน้ําตาลเขม
เกือบดํา  สลับกับสีน้ําตาลออน เปนวงซอนกัน ผิวเรียบเกลี้ยง คอนขางมันคลายเคลือบดวย
น้ํายาเคลือบมัน  ดานลางมีรูสีขาวขนาดเล็กมาก  
 กาน :  ขนาดเล็กและสั้นมากติดทางดานขาง หรือแทบไมมีเลย เสนผาศูนยกลาง 0.2-
0.5 เซนติเมตร ยาว 0.5-1.0 เซนติเมตร  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ :  เปนดอกเด่ียวขึ้นเปนกลุมบนกิ่งไม ขอนไมที่รวงหลน ในปาดิบ
แลง ปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้น และปาดิบเขา 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2550) 
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ภาพที่ 32 เห็ดสกุล Bjerkandera 
สกุล :  Bjerkandera 
ชื่อวิทยาศาสตร : Bjerkandera adusta (Fr.) Karst. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก :  เห็ดชนิดนี้มักเคลือบไปบนผิวของไม และอาจยื่นออกมามีลักษณะเหมือนห้ิง 
สีน้ําตาลออน ผิวดานบนมีขนละเอียดหรือผิวขรุขระ ขอบบางสีขาวในตอนแรกแลวเปลี่ยนเปนสี
ดําเม่ือแหง เน้ือเยื่อภายในสีขาว หนา 1-3 มิลลิเมตร เม่ือแกจะแข็งและเหนียวเหมือนไม 
 กาน :  ไมมีกาน 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ :  พบตามลําตนของตนไมที่ยังมีชีวิตอยู ซึ่งเปนสาเหตุของโรคไส
เนา มักพบไดในทุกปาทั่วประเทศในชวงฤดูฝน 

การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2545) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 33 เห็ดกระดางรูน้ําตาลออนอมเหลือง 
สกุล : Trametes 
ชื่อวิทยาศาสตร : Trametes cinglata Berk. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดกระดางรูน้ําตาลออนอมเหลือง 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปครึ่งวงกลมถึงรูปพัด เรียบ ขาวหมนแลวเปลี่ยนเปนสีเทาออน มักมีแถบ
วงกลมและรองหยัก ดานหลังเปนรูยาว สีน้ําตาลออนอมเหลือง  
 กาน :  กานขนาดใหญแตสั้นมากหรือแทบไมมีเลย 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบบนขอนไมผุของไมผลัดใบ 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 34  เห็ดกระดาง  
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สกุล :  Lentinus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Lentinus polychrous Lév. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดกระดาง เห็ดบด เห็ดลม เห็ดขอน 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ขนาด 5 -10 เซนติเมตร รูปกรวยลึก สีขาวปนสีน้ําตาลออน ปกคลุมดวยขน
สั้นและเกล็ดงอ ครีบดานลางเรียวยาวลงไปติดกาน แคบ เรียงกันถี่ ขอบเปนหยักคลายฟนเลื่อย 
สีน้ําตาลออนจนถึงเขมเน้ือเหนียว 
 กาน :  ทรงกระบอก อยูทั้งกึ่งกลางดอกและไมกึ่งกลางดอก 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นเปนดอกเดี่ยวหรือเปนกลุมบนขอนไมของไมผลัดใบ 
การใชประโยชน : สามารถกินได และเปนที่นิยมทางภาคอีสาน 
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35  เห็ดกรวยกระดาษฟาง 
สกุล : Lentinus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Lentinus connatus Berk. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดกรวยกระดาษฟาง 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก :  ขนาด 3-8 เซนติเมตร รูปชอนถึงรูปกรวยลึก บาง เรียบ มีขนบางๆ เปนรัศมี 
ขอบบาง งอเขาแลวเปนลอนและคลื่น ในที่สุดฉีกขาดคลายซี่ฟน สีครีมถึงนํ้าตาลออน ครีบ 
เรียงยาวลงไปติดกาน แคบมาก เรียงถี่ สีเหลืองออน มักมีครีบเชื่อมติดกันกอนติดกาน เน้ือ
เหนียวเล็กนอย สีขาว 
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 กาน :  ขนาด 1-2 x 3-10 เซนติเมตร ทรงกระบอก อยูหลายตําแหนง ทั้งกึ่งกลาง ไม
กึ่งกลางหรือคอนไปขางใดขางหนึ่ง แข็ง เหนียว มีขนสั้นๆ สีน้ําตาลออน แลวเปนนํ้าตาลอมเทา  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นเปนกลุมหรือใกลกันบนกิ่งไมแหงหรือขอนไมแหง 
การใชประโยชน : มีรายงานการรับประทานในบางพื้นที่ 
อางอิงจาก   (อนงค และคณะ, 2551) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36 เห็ดขอนขาว 
สกุล :  Lentinus 
ชื่อวิทยาศาสตร : Lentinus squarrosulus Mont. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดขอนขาว 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปกรวยตื้น สีขาว เสนผาศูนยกลาง 2-8 เซนติเมตร ขอบงอลงเล็กนอย ผิวมี
เกล็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีขาวนวล น้ําตาลหมนหรือเทา เรียงกระจายจากกลางหมวกออกไปยังขอบ 
เน้ือบางและเหนียวเล็กนอย ครีบสีขาว แคบและเรียงชิดกัน ยาวขนานกับกรวยลงไปยึดติดกับ
กาน 
 กาน  : กานอยูกึ่ งกลางดอก  รูปทรงกระบอก  สีขาวยาว  0 .5-1.5 เซนติ เมตร 
เสนผาศูนยกลาง 0.5-1 เซนติเมตร โคนกวางเรียว บนกานมีเกล็ดเชนเดียวกับหมวก เน้ือสีขาว 
แนนและเหนียว  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : เกิดเปนดอกเดี่ยวหรือกลุมเล็กๆ บนขอนไมและตอไมผุ พบไดทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย  
การใชประโยชน : สามารถรับประทานได 
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
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 14. วงศ  Russulaceae  กลุมเห็ดครีบ (วงศเห็ดนํ้าแปง) เห็ดในวงศนี้มักมีสัดสวน
ความกวางของหมวกเห็ดมากกวาความยาวกานทําใหเห็ดมีลักษณะปอม เม่ือบิหรือหักรอย
แตกหักจะเรียบ ครีบสีขาวหรือสีครีมสวนมากมักหาง เห็ดในวงศนี้นํามารับประทานไดแทบทุก
ชนิด แตตองผานการปรุงใหสุกกอนจึงจะปลอดภัย สวนมากดํารงชีวิตรวมกับรากของพืชชั้นสูง 
จากการสํารวจเห็ดที่พบสวนใหญอยูในสกุล Russula  หลายชนิดมีรายงานวาเปนเห็ดพิษใน
ตางประเทศ  แตในประเทศไทยกลับมีการนํามาเปนอาหารหลายชนิดโดยการทําใหสุกกอน
นํามารับประทาน (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 37 เห็ดแดงน้ําหมาก 

สกุล : Russula 
ชื่อวิทยาศาสตร : Russula emetica (Schaeff. Ex Fr.) Pers. ex S.F. Gray 
ชื่อสามัญ  :  Emetic Russula, Sickener  
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดกอ 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก :  ดอกออนเปนรูปครึ่งทรงกลมหรือกระทะคว่ํา เม่ือเห็ดบานกลางหมวกเปนแอง
เล็กนอย ดานบนผิวคอนขางเรียบ สีแดงสดจนถึงสีชมพูคลายสีปูน ผิวหมวกสามารถฉีกลอก
เปนแผนได เสนผาศูนยกลาง 3-6 เซนติเมตร ขอบหมวกมวนงอลงเล็กนอย ผิวหนืดมือเม่ือ
อากาศชื้น ครีบหางสีขาวครีม เรียงติดกับกานเล็กนอย  
 กาน :  รูปทรงกระบอก ผิวเรียบสีขาว เสนผาศูนยกลาง 0.5-1.7 เซนติเมตร ยาว 5-10 
เซนติเมตร เน้ือในกานสีขาวและมักเปนโพรงเมื่อแก 
 ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบบนพื้นดินในปาดิบแลง หรือปาดิบเขาระดับต่ําและปา
เบญจพรรณ ขึ้นเปนดอกเดี่ยว  
การใชประโยชน : เปนเห็ดพิษ มีรสขื่นจนทําใหอาเจียน แตเม่ือทําใหสุกสามารถรับประทานได  
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, 2550) 
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ภาพที่ 38 เห็ดแดงกุหลาบ 
 
สกุล : Russula 
ชื่อวิทยาศาสตร : Russula emetic Pers. ex S.F. Gray 
ชื่อสามัญ  : Rosy Russula 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดแดงกุหลาบ เห็ดหลมสีกุหลาบ เห็ดหนาแดง 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปกระทะคว่ํา สีแดงหรือซีดจางลงจนเปนสีชมพู เสนผาศูนยกลาง 3-6 
เซนติเมตร กลางหมวกเปนแองเล็กนอย ผิวมันวาวและหนืดมือเม่ือเปยกชื้น ครีบสีขาวนวล 
เหลืองออน กาน :  สีขาวปนชมพูหรือแดง โคนสอบ ผิวเรียบ เน้ือในกานสีขาวและมักเปน
โพรงเม่ือแก  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ :  ขึ้นเปนดอกเด่ียวในปาสน ปาเบญจพรรณ หรือปาผลัดใบ 
กระจายพันธุทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
การใชประโยชน : เปนเห็ดมีพิษ แตเม่ือทําใหสุกสามารถรับประทานได  
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 ; อนงค และคณะ, 2551) 
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ภาพที่ 39  เห็ดน้ําแปง 
สกุล : Russula 
ชื่อวิทยาศาสตร : Russula alboareolata Hongo 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดน้ําแปง เห็ดขาวแปง เห็ดแปง 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ดอกขณะออนคลายรูปกระจกนูนเวากลางเล็กนอย เม่ือบานหมวกจะแผแบน
เวาตรงกลาง ผิวหมวกแตกเปนสะเก็ดและเปราะ เสนผาศูนยกลาง 4-7 เซนติเมตร. ครีบหาง 
ติดกานเล็กนอย สีขาวนวล  
 กาน :  ทรงกระบอกรูปลิ่ม ผิวเรียบสีขาว เสนผาศูนยกลาง 1.0-1.5 เซนติเมตร ยาว 3-
5 เซนติเมตร   
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบบนพื้นดินในปาดิบแลง หรือปาดิบเขา ปาเบญจพรรณและปา
เต็งรัง ขึ้นเปนดอกเดี่ยวอยูกันเปนกลุม 
การใชประโยชน :  สามารถรับประทานไดและเปนที่นิยม   
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551) 
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ภาพที่ 40  เห็ดหลมพุงลาย 
สกุล : Russula 
ชื่อวิทยาศาสตร : Russula senecis Imai. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดหลมพุงลาย  เห็ดแสด 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : เสนผาศูนยกลาง 5-8 เซนติเมตร รูปครึ่งวงกลม กลางหมวกเปนแองเล็กนอย 
มีขนออน มีริ้วและรองหยักน้ําตาลอมเหลืองหรือนํ้าตาลแดง ชั้นผิวปริแตก ครีบกวาง ติดกาน 
เรียงหางเล็กนอย มักเปนแฉกรูปซอมใกลขอบ สีขาวหรือครีม   
 กาน :  ทรงกระบอกขนาด 1.0-1.5 x 5-7 เซนติเมตร มีเกล็ดเล็กๆน้ําตาลออน เน้ือแนน
สีขาวอมเหลือง 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นบนพื้นดิน ในปาผลัดใบ 
การใชประโยชน : สามารถรับประทานได 
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551)   
 15. วงศ Schizophyllaceae วงศเห็ดแครง เห็ดในวงศนี้เปนวงศเล็กๆที่รูจักกันดีในชื่อ
ของเห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุกแก ดอกเห็ดมีลักษณะเปนรูปพัด ติดกับสิ่งที่เห็ดขึ้นทางดานขาง 
ดานลางมีสวนที่ใหกําเนิดสปอรมีลักษณะเปนครีบ แตปลายครีบแยกออกเปน 2 แฉก กานไม
ปรากฏหรือมีขนาดเล็ก สปอรรูปรี ผนังบางใส เน้ือของเห็ดคอนขางเหนียว สกุลที่พบในประเทศ
ไทยคือ สกุล Schizophyllum (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
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ภาพที่ 41 เห็ดตีนตุกแก 
สกุล : Schizophyllum  
ชื่อวิทยาศาสตร : Schizophyllum commune Fr. 
ชื่อสามัญ  : Split Gill 
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดตีนตุกแก เห็ดแครง เห็ดแตม เห็ดแต็บ เห็ดแกน เห็ดตามอด 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปรางคลายพัดเม่ือออนผิวมีขนสีขาวครีมปกคลุมคลายกํามะหยี่ เม่ือแกผิว
คอนขางหยาบ แหง สีน้ําตาลออนหรือสีเทา  เสนผาศูนยกลาง 0.5-1.0 x1-2เซนติเมตร ครีบ
หาง สันครีบตื้น เรียงตัวเปนแนวรัศมีจากกานออกดานขาง สันครีบแยกออกจากกัน สีน้ําตาล
ออน กาน :  ไมปรากฏ หรือถาปรากฏก็สั้นมาก 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบขึ้นเปนกลุม บนขอนไมผุ ในปาดิบแลง ปาเต็งรัง 
การใชประโยชน :  สามารถรับประทานได เปนที่นิยมในทางภาคเหนือและภาคใต 
อางอิงจาก  (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
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16. วงศ  Stereaceae 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 เห็ดตีนตะขาบ 
สกุล : Stereum 
ชื่อวิทยาศาสตร : Stereum complicatum (Fr.) Fr. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : กวาง 0.2-1.4 เซนติเมตร รูปครึ่งวงกลมไปจนถึงรูปพัด มีแถบเสนขนคลาย
ไหม มักจะเกิดซอนกันหรือติดกัน สีน้ําตาลแดงไปจนถึงน้ําตาลหมนอมเหลือง ดานลางเรียบ 
แหง เน้ือบาง 
 กาน :  ไมมีกาน 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบตามกิ่งไมแหงหรือตอไมของไมผลัดใบ 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (อนงค  และคณะ, 2551) 
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ภาพที่ 43 เห็ดใบตองแหง 
สกุล : Stereum 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Stereum ostrea (Blume et Nees ex Fr.) Fr. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดใบตองแหง 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : เปนรูปลิ่มหรือรูปพัด สีน้ําตาลเหลืองหรือนํ้าตาลแดง กวาง 10-25 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร แหงแลวเหนียวคลายหนัง ผิวเปนคลื่นวงกลมและมีขนเปนปุย
สั้นๆ สีขาวนวล เม่ือดอกแกขนบริเวณที่เปนรองคลื่นและบริเวณใกลขอบหมวกจะหลุดหายไป 
ทําใหเห็นผิวเปนลายวงกลมสีน้ําตาลเปนมันเงา บางดอกขอบเชื่อมติดกันกลายเปนแผนใหญ
ยาวมองดูคลายใบตองแหง เน้ือในเห็ดบางสีขาวนวล ดานลางผิวเรียบ สปอรรูปไต ใส ไมมีสี  
 กาน :  ไมมีกาน 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้น
เปนดอกเดี่ยวซอนกันเปนกลุมบนขอนไม ใบตองแหง 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
 17. วงศ  Tricholomataceae  เห็ดในวงศนี้เปนวงศใหญประกอบดวยสมาชิกจํานวน
มาก ขนาดดอกสามารถพบไดตั้งแตดอกขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ มีกานหรือไมมีกาน แต
ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดในวงศนี้ไดแก ครีบที่มีลักษณะติดกับกานไดหลายรูปแบบ เชน ติด
กับกานเล็กนอย ติดกับกานกวาง เสนใยที่ประกอบกันเปนเนื้อเยื่อครีบเรียงตัวขนานกัน ปจจุบัน
มีสมาชิกประมาณ 147 สกุล (เห็ดในปาสะแกราช, 2550)  
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ภาพที่ 44 เห็ดโคน 
สกุล :  Termitomyces 
ชื่อวิทยาศาสตร : Termitomyces clypeatus Heim 
ชื่อสามัญ  : -  
ชื่อทองถิ่น  : เห็ดโคน 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : ลักษณะรูปกรวยคว่ํายอดแหลม เม่ือบานขอบบานออกเกือบแบนราบแตยัง
เห็นยอดหมวกแหลมสูงชัดเจน หมวกเห็ดสีน้ําตาลอมเหลืองเสนผาศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร 
ผิวเรียบเปนมันเล็กนอย ขอบเปนคลื่นและมักฉีกขาด ครีบสีขาวปนน้ําตาลระเรื่อ ไมยึดติดกับ
กาน เรียงถี่ สปอรรูปรีหรือรูปไขคอนขางกลม สีน้ําตาลระเรื่อ 
 กาน :  รูปทรงกระบอก สีขาวนวล ยาว 1-2 เซนติเมตร ผิวเรียบ เน้ือแนนคอนขางแข็ง 
มีลักษณะเปนเสนใยหยาบๆ ประสานกันแนน  
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : พบในพ้ืนที่ที่มีความชื้น หรือจอมปลวก พบไดในทั่วทุกภาค ขึ้น
เปนดอกเดี่ยว กระจัดกระจายบนพื้นดินที่มีจอมปลวก ในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง 
การใชประโยชน : สามารถรับประทานได 
อางอิงจาก  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) 
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ภาพที่ 45 เห็ดละมุด 
สกุล : Xeromphalina 
ชื่อวิทยาศาสตร : Xeromphalina tenuipes (Schw) A.H. Smith 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : เห็ดละมุด 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : นูนแลวแบน แหง ติดมีขนออน มีริ้วยาวเกือบถึงกลางหมวก สีน้ําตาลอมสม 
กลางหมวกสีเขม ขอบสีจางกวา ครีบ กาน กวาง เรียงหางกันเล็กนอย สีน้ําตาลเหลืองถึง
น้ําตาลหมน  
 กาน :  ขนาด 0.2-0.8 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ทรงกระบอก เรียบ เหนียว 
กลวง สีเดียวกันกับหมวกหรือออนกวา 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : เกิดเปนกลุมบนไมผุ หรือพ้ืนดินที่มีใบไมทับถม 
การใชประโยชน : มีรายงานการรับประทานในบางพื้นที่ 
อางอิงจาก  (อนงค และคณะ, 2551) 
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ภาพที่ 46 เห็ดสกุล Campanella 
สกุล : Campanella 
ชื่อวิทยาศาสตร : Campanella junghuhnii (Mont.) Sing. 
ชื่อสามัญ  : - 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : เปนรูปครึ่งวงกลมหรือรูปเม็ดถั่ว กวาง 1-4 เซนติเมตร เน้ือเห็ดบางสีขาวโปรง
แสง ผิวดานบนเปนคลื่นโคง เนื้อเห็ดหยุนคลายแผนหนัง ฉีกขาดงาย ครีบหางเปนสันนูน ตื้น 
3-5 ครีบ ระหวางครีบมีสันนูนเชื่อมตอกันคลายรางแหสีเดียวกับหมวก 
 กาน :  ไมมีกาน 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นเปนดอกเดี่ยวอยูเปนกลุมบนขอนไมหรือกิ่งไมผุในปาดิบแลง 
การใชประโยชน : มีรายงานวามีสรรพคุณเปนยา 
อางอิงจาก  (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
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ภาพที่ 47  เห็ดสกุล Marasmius 
สกุล : Marasmius 
ชื่อวิทยาศาสตร : Marasmius siccus (Schwein.) Fr. 
ชื่อสามัญ  : Orange Pinwheel Marasmius 
ชื่อทองถ่ิน  : - 
ลักษณะจําแนกชนิด  
 หมวก : รูปกระทะคว่ําสีน้ําตาลแดง กลางหมวกยุบลงเล็กนอย มีสีเขมกวาสวนอ่ืน ผิว
หมวกมีรอยครีบเปนรองรัศมีแยกออกจากกลางหมวก เสนผาศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร ครีบ
หาง สีขาวถึงสีครีม เรียงติดกับกาน ขอบหมวกมีครีบขนาดเล็ก   กาน : รูปทรงกระบอกขนาด
เล็กสีน้ําตาล 
ระบบนิเวศและพื้นที่ที่พบ : ขึ้นบนซากผุพังของใบไมหรือกิ่งไมในปาดิบแลง ปาดิบชื้น ปาดิบ
เขา และปาเบญจพรรณ 
การใชประโยชน : ไมมีรายงานการรับประทาน และไมแนะนําใหรับประทาน 
อางอิงจาก  (เห็ดในปาสะแกราช, 2550) 
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4.3   ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง 
 การสํารวจความหลากหลายของแมลงจากการสํารวจทั้งหมด  5  ครั้ง  โดยการสํารวจ
ครั้งที่  1  วันที่  28-30  ตุลาคม  2552  (ชวงปลายฤดูฝน-ตนหนาว)  สํารวจครั้งที่  2  วันที่  4-
6  ธันวาคม  2552  (ชวงฤดูหนาว)  ครั้งที่  3  วันที่  22-25  กุมภาพันธ  2553  (ฤดูรอน)  และ
ครั้งที่  4  วันที่  1-5  พฤษภาคม  2553  (ฤดูฝน)  และครั้งที่ 5 วันที่ 11-13 กันยายน 2553
แบงการสํารวจออกเปน  6  เสนทาง  คือเริ่มจากเสนทางที่  1  เสนทางเดินจากศูนยศึกษา  และ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้า  เดินไปนํ้าตกธารสวรรค เสนทางที่  2  เสนทางเดินไปสูไรของ
ชาวบานคือเสนทางที่แยกไปดานซายมือสุด  เสนทางที่  3  ทางเดินไปน้ําตกตาดโตน  น้ําตก
ขั้นบันได  และนํ้าตกตาดนกกก  เสนทางที่  4  ทางเดินไปอําเภอแสงภา  เสนทางที่  5  
ทางเดินไปอางเก็บนํ้าหวยมุน  และเสนทางที่  6  ทางที่เดินจากน้ําตกธารสวรรคไปทางดานขวา 
โดยวิธีการเดินสํารวจตามทางเดินเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในแตละเสนทางมีความ
แตกตางกันในแตละเสนทาง  และวิธีการสํารวจจากการสังเกตแมลงตามทางเดิน  โดยการ
ถายภาพ  และการเก็บตัวอยางแมลงเพื่อนําไปจําแนกชนิด  พบวา  ความหลากหลายของแมลง
สามารถจัดจําแนกตาม  อันดับ (Order)  ไดแก  แมลงใน Order  ที่พบมากที่สุดคือ   Order  
Lepidoptera  (ผีเสื้อกลางวัน และผีเสื้อกลางคืน)  พบ  33  ชนิด จําแนกได 13 วงศ  (Family) 
ไดแก  Saturniidae, Lycaenidae, Pieridae, Nymphalidae, Papilionidae, Tortricidae, 
Sesiidae, Arctiidae, Geometridae, Lasiocampidae, Sphingidae, Lymantridae และ 
Notodontidae  Order  Odonata  (แมลงปอ)  พบ 6 ชนิด จําแนกได 3 วงศ (Family) ไดแก 
Libellulidae, Conenagrionidae และ Agrionidae  Order  Coleoptera (ดวง) พบ 16 ชนิด   
จํ า แ น ก ไ ด   7   ว ง ศ   ( Family)   ไ ด แ ก   Scarabaeidae,  Carabidae,  Cicindelidae, 
Cerambycidae, Elateridae, Rhipiceridae และ Meloidae  Order  Hymenoptera  (มด ผึ้ง ตอ 
แตน) พบ 7 ชนิด  จําแนกได  4 วงศ (Family) ไดแก  Formicidae, Megachilidae, Apidae 
และ Ichneumonidae Order Mecoptera  (แมลงแมงปอง) พบ 1 ชนิด จําแนกได  1 วงศ  
(Family)  คือ  Panorpidae.  Order  Phasmatodea  (ตั๊กแตนกิ่งไม-ใบไม)  พบ 2 ชนิด 
จําแนกได 2 วงศ (Family) ไดแก Heteronemiidae, Phyllidae.  Order  Neuroptera (แมลง
ชาง) พบ 2 ชนิด จําแนกได 2 วงศ (Family) ไดแก Raphidiidae, Ascalaphidae.  Order  
Hemiptera (มวน) พบ 2 ชนิด จําแนกได 2 วงศ (Family) ไดแก Reduviidae, Scutelleridae.  
Order Homoptera  (เพลี้ย) พบ 4 ชนิด จําแนกได 2 วงศ  (Family)  ไดแก  Cercopidae, 
Cicadidae  และ Order  Diptera  (แมลงวันหัวบุบ)  พบ  1  ชนิด  จําแนกได  1  วงศ  
(Family)  คือ  Asilidae  ซึ่งการศึกษาความหลากหลายของแมลงจากการสํารวจนั้นมีแมลงที่
นาสนใจ  ไดแก แมลงใน  Order  Lepidoptera  (โดยเฉพาะผีเสื้อกลางวัน)  และแมลงใน  
Order  Odonata  (เฉพาะแมลงปอน้ําตก)  เหมาะกับการกําหนดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พ้ืนที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํา  อําเภอนาแหว รวมทั้งมีแหลงนํ้าที่สําคัญ
ถือไดวาเปนปาตนน้ําที่มีการไหลของน้ําในลักษณะเปนน้ําตกอยูหลายแหง  คือ  น้ําตกธาร
สวรรค  น้ําตกตาดโตน น้ําตกขั้นบันได และนํ้าตกตาดนกกก พบความหลากชนิดของแมลงใน 
Order  Lepidoptera และOrder Odonata นี้มีความหลากชนิด และสีสันที่สวยงามมาก  ดังน้ัน
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พ้ืนที่ในการเดินสํารวจครั้งน้ี จึงถือไดวาผืนปาแหงน้ียังคงความอุดมสมบูรณไดในระดับที่ดี  
รวมทั้งความหลากชนิดของพันธุพืชยังมีจํานวนมาก ประกอบกับชนิดพรรณพืชมีความสัมพันธ
กันกับแมลงบางชนิด  ในลักษณะหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิต  รวมถึงพืชอาหารของแมลงบาง
ชนิด  และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในผืนที่ปาแหงนี้   
 การศึกษาและสํารวจเสนทางศึกษาธรรมชาติเพ่ือออกแบบสื่อความหมายธรรมชาติ  
บริเวณพื้นที่ศูนยศึกษา  และอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว  และพ้ืนที่ใกลเคียงจังหวัด
เลย  จึงไดทําการเก็บตัวอยางแมลง  รวมทั้งถายภาพนิ่ง  เพ่ือนํามาจัดจําแนกชนิด  ดังตอไปน้ี 
 
1.  ผีเสื้อหนอนผลไมแดงธรรมดา  (The Copper Flash )  
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Lycaenidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Rapala pheretima sequeira (Distant, 1885)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ผีเสื้อหนอนกาฝากใตปกแดง  (The Red-base Jezebel)  
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Pieridae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Delias pasithoe pasithoe (Linnaeus, 1767)  
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3.  ผีเสื้อแพนซีสีตาล  (The Lemon Pansy) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Nymphalidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Junonia lemonias lemonias (Linnaeus, 1758)  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ผีเสื้ออาซดุคปลายหนวดดํา  (The Black-tip Arghduke ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Nymphalidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Lexias dirtea merguia (Tytler, 1926) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา  (The Lemon Emigrant ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Pieridae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775)   
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6.  ผีเสื้อหนอนคูณเหลือง  (The Orange Emigrant )  
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Pieridae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Catopsilia scylla cornelia (Fabricius, 1787)  
 
 
 
 
 
 
 
7.  ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ  (The Common Tiger ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Nymphalidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Danaus genutia genutia (Cramer, 1779) 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ผีเสื้อจรกาเมียลาย  (The Striped Blue Crow ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Nymphalidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Euploea mulciber mulciber (Cramer, 1777) 
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9.  ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ  (The Common Indian Crow )  
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Nymphalidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Euploea core godartii  Lucas, 1853 
 
 
 
 
 
 
 
10.  ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา  (The Common Mormom ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Papilionidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Papilio polytes romulus  Cramer, 1775  
 
 
 
 
 
 
 
11.  ผีเสื้อเณรธรรมดา  (The Common Grass Yellow ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Pieridae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Eurema hecabe hecabe (Linnaeus, 1758) 
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12.  ผีเสื้อจาเมียสีสม  (The Color Sergeant ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Nymphalidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Athyma nefte asita  Moore, 1858  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  ผีเสื้อหางริ้วขาวใหญ  (The Great White-Imperial ) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Lycaenidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Neomyrina nivea hiemalis (Godman & Salvin, 1878) 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  ผีเสื้อหนอนคืบ 
 อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Geometridae  
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
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15.  ผีเสื้อเคาทเทา  (Grey Count) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Nymphalidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Tanaecia  lepidea sthavara  Fruhstorfer  
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  ผีเสื้อสายัณหสีตาลธรรมดา (Common Evening Brown) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Nymphalidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Melanitis leda leda (Linnaeus, 1758) 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  ผีเสื้อกลางคืน   
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Arctiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 



64 
 

 
18.  ผีเสื้อกลางคืน   
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Arctiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  ผีเสื้อกลางคืน   
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Lymantridae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  ผีเสื้อกลางคืน  European Leafroller, Rose Tortrix Moth, Currant Leafroller. 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family)  Tortricidae   
ชื่อวิทยาศาสตร  Archips sp. 
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21.  ผีเสื้อกลางคืน 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Sesiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknown 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.  ผีเสื้อลายเสือ 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Arctiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
23.  ผีเสื้อลายเสือ 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Arctiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
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24.  ผีเสื้อกลางคืน  (Day-flying moths) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Arctiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
25.  ผีเสื้อกลางคืน   
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Lasiocampidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  ผีเสื้อหนอนหอย  (slug caterpillars) 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Lasiocampidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
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27.  ผีเสื้อกลางคืน   
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Arctiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  ผีเสื้อเหยี่ยว 
อันดับ (Order)  Lepidoptera  
วงศ  (Family) Sphingidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Marumba sp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
29.  ผีเสื้อเหยี่ยว  หรือผีเสื้อจรวด 
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Sphingidae  Subfamily Sphinginae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Psilogramma increta  (Walker, 1865) 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 
30.  ผีเสื้อกลางคืน 
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Notodontidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknown 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.  ผีเสื้อกลางคืน 
อันดับ (Order)  Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Lasiocampidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknown 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.  ผีเสื้อกลางคืน  (ผีเสื้อยักษ  Giant Silk-worm Moths) 
อันดับ (Order) Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Saturniidae  Subfamily Saturniinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Actias selene (Hübner,1806) 
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33.  ผีเสื้อกลางคืน  (ผีเสื้อหนอนไหมปาอีรี่  Giant Silk-worm Moths) 
อันดับ (Order) Lepidoptera 
วงศ  (Family)  Saturniidae   
ชื่อวิทยาศาสตร  Samia canningi (Huttson,1860)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.  แมลงปอบานเสือลายเขียว 
อันดับ (Order)  Odonata  
วงศ  (Family)  Libellulidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Orthetrum sabina sabina (Drury, 1770) 
 
 
 
 
 
 
 
 
35.  แมลงปอบาน  (skimmers) 
อันดับ (Order)  Odonata  
วงศ  (Family)  Libellulidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793) 
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36.  แมลงปอบานอินโดใหม  (skimmers) 
อันดับ (Order)  Odonata          
วงศ  (Family)  Libellulidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Indothemi s carnatica (Fabrcius, 1798) 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.  แมลงปอเข็มทองยาวพุงใหญ 
อันดับ (Order)  Odonata  
วงศ  (Family)  Conenagrionidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Coeliccia poungyi Fraser, 1924     
 
 
 
 
 
 
 
 
38.  แมลงปอเข็มนํ้าตก 
อันดับ (Order)  Odonata  
วงศ  (Family)  Agrionidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Matrona basilaris nigripectus  Selys, 1879 
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39.  แมลงปอน้ําตก 
อันดับ (Order)  Odonata 
วงศ  (Family)   Agrioniidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknown 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.  ดวงแรดมะตะบัน  (horned beetled, rhinoceros beetles)   
อันดับ (Order)  Coleoptera  
วงศ  (Family)  Scarabaeidae - Subfamily Dynastinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Trichogomphus martabani (Guérin, 1834) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.  ดวงกวาง   (Rhinoceros Beetle)  
อันดับ (Order)  Coleoptera 
วงศ  (Family)  Scarabaeidae  Subfamily  Dynastinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Xylotrupes  gideon  Linnaeus, 1767 
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42.  ดวงหนวดยาวออย (Stem boring grub) 
อันดับ (Order)  Coleoptera 
วงศ  (Family)  Cerambycidae  Subfamily  Prioninae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Dorysthenes  buqueti (Gurin, 1844) 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.  ดวงหนวดยาวกลมตาลแดง  (Longhorned beetles)  
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Cerambycidae  Subfamily  Prioninae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Megopis procera Pascoe, 1866  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.  ดวงหนวดปมจุดเหลืองดํา  
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Cerambycidae  Subfamily  Lamiinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Aristobia approximator  (Thomson, 1865) 
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45.  ดวงหนวดยาวพะยูง  
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Cerambycidae  Subfamily  Lamiinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Threnetica lacrymans (Thomson, 1864)  
 
 
 
 
 
 
 
 
46.  ดวงดีด (click beetles) 
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Elateridae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.  ดวงดีด (click beetles) 
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Elateridae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
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48.  ดวงสีดา  (Cedar Beetles)                                                                                                  
อันดับ (Order)  Coleoptera                                                                                                       
วงศ  (Family)  Rhipiceridae                                                                                                      
ชื่อวิทยาศาสตร  Callirrhipis marmprea Farim   
 
 
 
 
 
 
 
 
49.  ดวงน้ํามันแถบขาว  (blister beetles)  
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Meloidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Epicauta waterhousei  Haag-Rutenberg, 1880 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.  ดวงดอกไมช็อก  (The chocolate square-flower beetle)   
อันดับ (Order)  Coleoptera 
วงศ  (Family)  Scarabaeidae - Subfamily Cetoniinae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Protaetia fusca (Herbst, 1790) 
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51.  ดวงมูลสัตว (Dung beetles)  
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Scarabaeidae  Subfamily  Coprinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Gymnopleurus aethiops  Sharp, 1875  
 
 
 
 
 
 
 
 
52.  ดวงนูน (Goldsmith Beetle)  
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Scarabaeidae  Subfamily  Rutelinae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Cotalpa consobrina  Horn, 1871 
 
 
 
 
 
 
 
 
53.  ดวงดิน  (ground beetles)  
อันดับ (Order)  Coleoptera 
วงศ  (Family)  Carabidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
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54.  ดวงเสือสามจุดเหลืองธรรมดา  (tiger beetles) 
อันดับ (Order)  Coleoptera  
วงศ  (Family)  Cicindelidae  
ชื่อวิทยาศาสตร Cosmodel aurulenta juxtata (Acciavatti & Pearson, 1989) 
 
  
 
 
 
 
 
 
55.  ดวงเสือ  (tiger beetles) 
อันดับ (Order)  Coleoptera   
วงศ  (Family)  Cicindelidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Calochroa interruptofasciata  (Schmidt-Goebel, 1846) 
 
 
 
 
 
 
 
 
56.  มดหนามหีบทองงาม 
อันดับ (Order)  Hymenoptera   
วงศ  (Family)  Formicidae  Subfamily  Ponerinae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Polyrhachis  (Myrma)  proxima Roger, 1863 
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57.  มดหนามคูดํา 
อันดับ (Order)  Hymenoptera   
วงศ  (Family)  Formicidae  Subfamily  Ponerinae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Diacamma vegans (F. Smith, 1860b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
58.  มด 
อันดับ (Order)    Hymenoptera 
วงศ  (Family)  Formicidae  Subfamily  Myrmicinae  
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow 
 
 
 
 
 
 
 
 
59.  ผึ้งชันโรง (stingless bees)  
อันดับ (Order)  Hymenoptera  
วงศ  (Family)  Apidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Apis sp. 
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60.  ผึ้งกัดใบ  (leaf-cutting bees)  
อันดับ (Order)  Hymenoptera  
วงศ  (Family)  Megachilidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.  ผึ้ง (honey bees) 
อันดับ (Order)  Hymenoptera  
วงศ  (Family)  Apidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Apis sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.  ตอเบียน   (ichneumons)   
อันดับ (Order)  Hymenoptera  
วงศ  (Family)  Ichneumonidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
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63.  แมลงแมงปอง (Scorpionflies) 
อันดับ (Order)  Mecoptera 
วงศ  (Family)   Panorpidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Neopanorpa sp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.  ตั๊กแตนกิ่งไมการเวก  (walking-sticks)  
อันดับ (Order)  Phasmatodea 
วงศ  (Family)  Heteronemiidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Asceles artabotrys Thanasinchayakul, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
65.  ตั๊กแตนใบไมเล็กลําพูน (walking-leaves)  
อันดับ (Order)  Phasmatodea 
วงศ  (Family)  Phyllidae  
ชื่อวิทยาศาสตร  Phyllium cerebicum  de Haan, 1842) 
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66.  แมลงชางหัวงู (raphidiid snakeflies) 
อันดับ (Order)  Neuroptera  Suborder Raphidioptera 
วงศ  (Family)    Raphidiidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
67.  แมลงชางหนวดยาว  (owlflies) 
อันดับ (Order)  Neuroptera  Suborder Planipennia 
วงศ  (Family)  Ascalaphidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
68.  มวนเพชฌฆาต  (assasin bugs) 
อันดับ (Order)  Hemiptera 
วงศ  (Family) Reduviidae   
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
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69.  มวนหลังแข็ง (shield backed bugs)  
อันดับ (Order)  Hemiptera 
วงศ  (Family)  Scutelleridae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow  
 
 
 
 
 
 
 
 
70.  เพลี้ยกระโดด  (froghoppers, spittlebugs) 
อันดับ (Order)  Homoptera   Suborder Auchenorrhyncha   
วงศ  (Family)  Cercopidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.  จ๊ักจ่ัน 
อันดับ (Order)  Homoptera 
วงศ  (Family)  Cicadidae 
ชื่อวิทยาศาสตร Macrosemia giovanae Boulard 
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72.  จ๊ักจ่ัน  (small brown cicada) 
อันดับ (Order)  Homoptera 
วงศ  (Family)  Cicadidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Platy pleura mira (Distant, 1904)  
 
 
 
 
 
 
 
 
73.  จ๊ักจ่ัน 
อันดับ (Order)  Homoptera 
วงศ  (Family)  Cicadidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknown 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.  แมลงวันหัวบุบ  (robber flies and grass flies) 
อันดับ (Order)  Diptera   
วงศ  (Family)  Asilidae 
ชื่อวิทยาศาสตร  Unknow 
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4.4  การออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติ  

 การออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนที่ศูนยศึกษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้านาแหว และพื้นที่ปาสงวนที่อยูใกลเคียง ผูวิจัยเสนอแนะใหใช
รูปแบบของคูมือศึกษาธรรมชาติ (booklet) หรือแผนพับสําหรับนักทองเที่ยว (travel brochure) 
เปนสื่อกลาง โดยประกอบดวยขอมูลของแผนที่เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ สังคมพืช สถานที่ที่
นาสนใจ พรรณไมเดน เห็ด และแมลงที่นาสนใจ ตามเคาโครงการสื่อความหมายที่กําหนดขึ้น 
โดยใชขอมูลสถานที่ที่นาสนใจและสังคมพืชในพื้นที่ศึกษาเปนเคาโครงหลัก และใชขอมูล  
พรรณไม แมลง และเห็ด เปนเคาโครงรอง เพ่ือดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไดศึกษาเรียนรู 
ประกอบดวย 5 หัวขอ ดังนี้ 

 4.4.1 พื้นที่ศกึษาและเสนทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ

          จากการสํารวจเบื้องตนเพื่อการออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติ บริเวณ
เสนทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และปาตนนํ้านาแหว 
และปาสงวนใกลเคียง (ภาพที่ 56) สําหรับเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติคณะผูวิจัยไดเลือกและ
กําหนดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยพิจารณาจากความสมบูรณของผืนปา จุดเดน และความ
นาสนใจในแตละจุดของพื้นที่ที่ศึกษาเปนหลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48  แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษาวิจัย ณ ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านา
แหว และพ้ืนที่ปาสงวนใกลเคียง อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

พื้ นที่ ศึ กษาบริ เ วณศู นย ศึ กษาและ
อนุรักษส่ิงแวดลอม และปาตนนํ้านาแหว 
และพื้นที่ปาสงวนที่อยูใกลเคียง 
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 การสํารวจเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระหวางน้ําตกธารสวรรคถึงนํ้าตกตาดนกกก  
คณะผูวิจัยไดเลือกเสนทางเพื่อกําหนดใหเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ จํานวน 2 เสนทาง 
โดยแบงเปนเสนทางไกลและใกล ดังนี้  

 เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 1 มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยเริ่มตนจาก
น้ําตกธารสวรรคเขาไปในพื้นที่ปาที่อยูใกลเคียง ใชระยะเวลาเดิน ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งระหวาง
ทางมีจุดที่นาสนใจ ดังน้ี (1) น้ําตกธารสวรรค (2) ดงตะแบก (3) ตนกระบกใหญ (4) ปอฝาย   
(5) ดงเฟรน (6) ง้ิวปาดอกขาว (7) กะเรกะรอน (8) หมากเล็บแมว (9) ชายผาสีดายักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49  แผนที่ตนแบบเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 1 ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
และปาตนนํ้านาแหว 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 1 ถนน 

นํ้าตกธารสวรรค 

เสนทางไปภูนาหาง ต. แสง

2

4
3

5

8
9

6

7

1

อางเก็บนํ้าหวยมุน 
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 เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 2 มีระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเดิน
ประมาณ 3 ชั่วโมง ตลอดเสนทางจะผานผืนปาที่สมบูรณ น้ําตก ภูเขาสูง ปาเสื่อมโทรม และ
พ้ืนที่ทําการเกษตร โดยสวนใหญจะมีพันธุไมหนาแนนเฉพาะบริเวณน้ําตกเทานั้น ตลอด
เสนทางเดินนี้มีจุดที่นาสนใจ ดังน้ี (1) น้ําตกธารสวรรค (2) ดงตะแบก (3) ตนกระบกยักษ      
(4) ปอฝาย (5) ดงเฟรน (6) งาว (7) ปากอ (8) กลวยไมกะเรกะรอน (9) กลวยไมดิน (10) 
น้ําตกขั้นบันได (11) ดงกูดกิน (12) น้ําตกตาดโตน (13) ยอดเขาและจุดชมวิว มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล ประมาณ 570 เมตร (14) ตอไมใหญ รองรองของการทําลายปา (15) ตนมะกอก 
(16) ไทร (17) หมากเล็บแมว (18) เฟรนชายผาสีดายักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50  แผนที่ตนแบบเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ 2 ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
และปาตนนํ้านาแหว 

 

น้ําตกตาดโตน 

น้ําตกขั้นบันได 

น้ําตกตาดแพร 

น้ําตกตาดนกกก พ้ืนท่ีทําการเกษตร 

เสนทางไปภูนาหาง ต. แสงภา 

อางเก็บนํ้าหวยมุน 

น้ําตกธารสวรรค 

ถนน เสนทางศึกษาธรรมชาติที่ 2  

2
3

456
7

89

13
12

11

10

17
18

14
15

16

1
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4.4.2  ลักษณะภูมิประเทศและสังคมพืช 

         ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ศึกษา สวนใหญเปนพ้ืนที่ราบสูงสลับภูเขา มีระดับ
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 450-570 เมตร ในพ้ืนที่มีลําธารน้ํา 1 สาย ชาวบานเรียกวา “ลําน้ํา
แพร” มีตนกําเนิดมาจากภูสวนทราย โดยลําน้ําแพรจะไหลผานในเขตพื้นที่ 2 ตําบลของอําเภอ
นาแหว คือ ตําบลแสงภาและตําบลนาแหว และไหลไปบรรจบกับลําน้ําหูที่บานบุง ตําบลนาแหว 
ซึ่งตลอดเสนทางที่ลําน้ําแพรไหลผานในพื้นที่ศึกษาจะเกิดเปนนํ้าตกตาง ๆ ไดแก ธารสวรรค 
ตาดโตน ตาดเหือง ขั้นบันได ตาดแพร และตาดนกกก สังคมพืชของพืชเปนปาผลัดใบผสม 
ระหวางปาเบญจพรรณ ปาไผ และปารุนสอง โดยบริเวณที่กําหนดเปนเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ไดแก บริเวณน้ําตกธารสวรรค-น้ําตกขั้นบันได โดยระหวางน้ําตกสองแหงน้ีจะตอง
เดินขึ้นเขาลงเขา และผานพื้นที่ปา ซึ่งถือเปนตัวแทนที่ดีในการศึกษาสังคมพืชที่เปนปาดิบแลง 

 4.4.3  สถานที่ที่นาสนใจ 

         น้ําตกธารสวรรค อยูทางดานหลังโรงเรียนนาแหววิทยา น้ําตกแหงนี้มีความสูง
ประมาณ 15 เมตร ตอนลางมีกอนหินนอยใหญเรียงราย สามารถลงเลนน้ําได บริเวณริมฝงทั้ง
สองดานของน้ําตกมีพันธุไมนานาชนิดขึ้นอยูหนาแนน บริเวณน้ําตกจะมีศาลาสําหรับนั่งพักผอน  
ซึ่งน้ําตกธารสวรรคเปนน้ําตกเพียงแหงเดียวในพื้นที่ศึกษาที่ไดรับการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวและมีชื่อเสียงของอําเภอนาแหว การเดินทางสะดวกสบายสามารถเดินทางเขาถึง
บริเวณน้ําตกไดโดยรถยนต 
         น้ําตกตาดโตน เปนน้ําตกสูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยูระหวางน้ําตกธารสวรรค-
น้ําตกขั้นบันได อยูใจกลางพื้นที่ศึกษาในครั้งน้ี น้ําตกแหงนี้ยังไมมีการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวแตอยางใด มีการตอทอนํ้าเพื่อทําประปาภูเขา เปนน้ําตกอีกแหงที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและสามารถลงเลนน้ําได อยางไรก็ตามในชวงฤดูแลงจะมีน้ํานอยจน
สามารถเดินขึ้นไปน่ังพักผอนบริเวณลานหินดานบนของตัวน้ําตกได  
         น้ําตกขั้นบันได มีที่มาของชื่อจากลักษณะการวางตัวของแนวหินที่เกิดเปนชั้น
ของน้ําตกคลายกับขั้นบันได โดยแตละขั้นสูงประมาณ 4-5 เมตร บริเวณรอบ ๆ น้ําตกยังมีปาไม
อยูมากพอสมควร แตหางออกไปไมไกลนักก็จะเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม การเดินทางจากน้ําตก       
ธารสวรรคไปยังนํ้าตกขั้นบันไดทางตรง ใชเวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง  
         ตาดนกกก บริเวณนี้เปนลําธารและน้ําตกเล็ก ๆ ที่อยูเหนือนํ้าตกขั้นบันไดขึ้นไป 
โดยฤดูแลงน้ํานอยจะเปลี่ยนเปนลานหินกวาง มีพรรรณไมขึ้นอยูอุดมสมบรณ โดยพรรณไมเดน
บริเวณตาดนกกกคือจะมีตนไครยอยขนาดใหญจํานวนมาก 
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ภาพที่ 51  สถานที่ที่นาสนใจในพื้นที่ศึกษา ไดแก (ก) น้ําตกธารสวรรค (ข) น้ําตกตาดโตน      
(ค) น้ําตกขั้นบันได และ (ง) ตาดนกกก 
 

 4.4.4  พรรณไมเดนที่นาสนใจ 

         ไผขาวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เปนไผขนาดกลางที่มี
ประชากรมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา ลําตนสูงประมาณ 7-10 เมตร มีเสนผาศูนยกลาง 5-8 
เซนติเมตร เน้ือบางปลองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนอมีขนาดใหญ กาบมีสีหมากสุก มีการ
แตกกิ่งขนาดเทา ๆ กันรอบขอ ลําออนอายุ 5-7 เดือน ใชทํากระบอกขาวหลาม ลําแกใชทํา
เครื่องจักสานตางๆ ใชในการกอสรางตาง ๆ เชน กระทอม คอกสัตว หนอรับประทานไดแตไม
นิยม (ในปที่ศึกษาวิจัย พ.ศ. 2552-2553 ไผขาวหลามในพื้นที่อยูในชวงออกดอก-ติดผล)  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 52  ปาไผขาวหลามที่ออกดอกติดผลไปทั่วผืนปาในพื้นที่ศึกษา 

         คํามอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) ไมตนผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร 
เรือนยอดโปรง ลําตนสีครีมออนหรือเทา เปลือกเรียบหลุดรอนออกเปนแผนบางๆ ใบเดี่ยว ออก
เรียงตรงขาม มีหูใบเชื่อมอยูระหวางกานใบ แผนใบรูปไข ปลายใบแหลม ใบแกดานบนเขียวเขม
เปนมัน ดานใตใบมีขนละเอียด มีหูใบเชื่อมระหวางกานใบและหลุดรวงงาย มีน้ํายางสีเหลือง 

(ก) 

(ง) 

(ข) 

(ค) 
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ดอกเดี่ยว สีขาว เม่ือแกเปลี่ยนเปนสีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลรูปไขมีติ่งที่ปลาย และสันตื้นๆ 5 สัน 
มีเมล็ดเล็ก ๆ หลายเมล็ด คํามอกหลวงจะออกดอกเหลืองสร่ังไปทั่วปาในชวงฤดูรอน (มี.ค.-
พ.ค.) ปจจุบันนิยมนํามาปลูกประดับตามอาคารบานเรือน 
         กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) ทางอีสานนิยมเรียก “บก” หรือ 
“หมากบก” เปนไมตน ไมผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบขนาดใหญ สูงถึง 35 เมตร เรือนยอดทึบและแผ
กวาง มีพูพอนขนาดใหญ ใบเดี่ยว เรียงแบบวนรอบ ใบรูปรีไข ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ  
ดอกออกเปนชอสั้นตามซอกใบ ดอกยอยมีขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี 5 
กลีบ ผล สีเขียวเปลี่ยนเปนสีเหลืองเม่ือสุก มีเมล็ดเดี่ยวแข็งภายในมีเน้ือสีขาว มีรสมัน ชาวบาน
นิยมนํามากินเปนของขบเคี้ยว เน้ือไมใชในการกอสรางอาคารบานเรือน แตในอดีตไมนิยม
นํามาใชในการกอสราง เน่ืองจากเนื้อไมเหนียวแข็ง และชื่อไมเปนมงคล ภาษาอีสานคําวา “บก” 
แปลวา ขาดแคลน 
         กลวยไม (orchids) จัดอยูกลุมพืชใบเลี้ยงเด่ียว (monocotyledonous plant)    
วงศ Orchidaceae เปนพืชที่มีอายุยืนนานหลายป จําพวกไมมีเน้ือไม กลวยไมมีความมหัศจรรย
ในเร่ืองความหลากหลายของราก ลําตน ใบ ดอก และผล และเปนไมดอกที่มีจํานวนชนิดมาก
ที่สุดในบรรดาไมดอกดวยกัน โดยทั่วโลกตามรายงานระบุไวประมาณ 19,000 ชนิด ในประเทศ
ไทยเปนแหลงกําเนิดกลวยไมกวา 1,000 ชนิด โดยมีรูปแบบการดํารงชีวิตอยูไดหลายรูปแบบ 
ทั้งกลวยไมดิน กลวยไมอิงอาศัย และกลวยไมที่เจริญเติบโตอาศัยซากอินทรียวัตถุ 
         เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน (Ferns and Fern allies) กลุมพืชโบราณที่มี
วิวัฒนาการมายาวนาน ตามหลัดฐานซากดึกดําบรรพหรือฟอสซิล (fossil) ในมหายุค           
พาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) เม่ือประมาณ 400 ลานปมาแลว ซึ่งจากการสํารวจในพื้นที่ศึกษา
พบเฟรน จํานวน 20 สกุล 31 ชนิด และไมสามารถจําแนกชนิดไดอีก 1 ชนิด และพืชใกลเคียง
เฟรนจํานวน 4 สกุล 4 ชนิด ชนิดของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่นาสนใจ มีดังนี้  
       ซิแลกจิเนลลา (Selaginella) หรือหญารังไก เปนพืชสกุลเดียวโดดๆ ในวงศ 
Selaginellaceae ซึ่งเปนญาติที่ใกลชิดกับเฟรน มีชื่อเรียกกันตามภาษาทองถิ่นหลายชื่อ เชน 
กนกนารี ตีนตุกแก พอคาตีเมีย หญารองไห เฟอยนก เฟรนแผง มีลักษณะลําตนตั้งตรงหรือ
ทอดเลื้อยปกคลุมไปตามพื้นดินในปาชุมชื้นที่มีแสงรําไร รากของพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกเฉพาะวา 
ไรโซฟอร (rhizophore) แตกกิ่งเปนคูขนาดตาง ๆ กัน ใบมีขนาดเล็กเรียงเวียนรอบลําตนขึ้นสู
ยอด มีอวัยวะที่ทําหนาที่สรางสปอรสืบเผาพันธุเรียก สปอรโรฟลล (sporophyll) ซึ่งดูคลายใบ 
ปจจุบันนิยมนํามาเลี้ยงเปนไมกระถางหรือไมคลุมดินอยูหลายชนิด  
       หญาถอดปลอง (Equisetum) พบขึ้นตามบริเวณใกลลําธาร ลําหวย หรือ
ตามพื้นที่ลุมนํ้าขัง จัดเปนพืชเพียงสกุลเดียวในวงศ Equisetaceae ชวงชีวิตที่เห็นคือระยะสปอ
โรไฟต (sporophyte) เปนพืชที่มีอายุหลายปแตกเหงาอยูใตดิน มีระบบรากที่แทจริง ลําตนที่ชู
ขึ้นมาเหนือดินมีขอปลองชัดเจน ใบมีขนาดเล็กเกิดเปนวงอยูบริเวณรอบขอ ขยายพันธุโดย
สปอรในอับสปอรที่เรียกวา โคน (cone) ลักษณะเดนอีกประการของหญาถอดปลองคือ ภายใน
ตนเดียวกันจะมีลําตน 2 แบบ คือ ลําตนที่มีการแตกกิ่งกานทําหนาที่สังเคราะหแสง ซึ่งจะเปน
หมัน เรียกวา sterile stem สวนอีกแบบจะเปนลําตนที่เจริญตั้งตรงขึ้นมาโดยไมมีการแตกกิ่ง
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กานและตอนปลายสุดจะสรางโคนเพื่อสืบพันธุเรียกวา fertile stem แตบางชนิดอาจจะไม
แบงเปน fertile หรือ sterile stem 
       หวายทะนอย (Psilotum) เปนพืชที่มีทอลําเลียงที่มีวิวัฒนาการต่ําสุด จัดอยู
วงศ Psilotaceae มักพบขึ้นอยูในสภาพพืชอิงอาศัย มีลําตนใตดินและเหนือดิน ซึ่งลําตนที่อยูใต
ดินหรือจมอยูในวัสดุเกาะยึดเรียกวา ไรโซม (rhizome) มีสวนคลายรากเรียกวา ไรซอยด 
(rhizoids) ชวยในการเกาะยึด ดูดน้ํา และแรธาตุตางๆ ลําตนเหนือดินที่ชูขึ้นมามีสีเขียว แตกกิ่ง
กานออกเปนคู สวนโคนมีใบเล็กๆ คลายเกล็ดติดอยู เม่ือลําตนแกจะมีการสรางสปอรอยูติดกับ
กิ่ง อับสปอรไมมีกานเกิดจุดละ 3 อันเชื่อมติดกัน มีสีเหลืองชัดเจน เรียกวา ซินแนนเกียม 
(synangium) ภายในบรรจุสปอรขนาดเล็กสีเหลืองจํานวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 53  (ก-ข) คํามอกหลวงออกดอกเหลืองสะพรั่งไปทั่วปาในชวงฤดูรอน (เม.ย.-พ.ค.)  
(ค-ง) ตนกระบกและผลสุกที่ชาวบานนิยมนําเนื้อในเมล็ดสีขาวมากินเปนของขบเคี้ยว 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ภาพที่ 54  กลวยไมชนิดตาง ๆ ที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติในพื้นที่ศึกษา (ก) กะเรกะรอน           
(ข) เอ้ืองกุหลาบกระเปาเปด (ค) เอ้ืองอินทรจักร (ง) วานจูงนาง 
       ฟลมม่ีเฟรน (Filmmy fern) หรือเฟรนใบบาง เปนเฟรนขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ใบเรียงสลับบนระนาบเดียว หรือออกเวียนรอบ เหงาปกคลุมดวยขน กานใบยาว ใบมีทั้ง
ชนิดที่เปนใบเดี่ยวและใบประกอบแบบขนนก เน้ือใบบาง โปรงแสง ดวยความหนาใบมีเพียง
เซลลชั้นเดียว ยกเวนบริเวณเสนใยใบ เราจะสามารถพบเห็นเฟรนชนิดนี้ขึ้นตามตนไม หรือโขด
หิน ใกล ๆ บริเวณน้ําตก ลําธาร หรือพ้ืนที่ที่ มีความชื้นในบรรยากาศสูงมาก ๆ เทานั้น 
นอกจากนี้ฟลมม่ีเฟรนยังเปนดัชนีบงบอกถึงความอุดมสมบูรณและความชุมชื้นของพ้ืนที่ไดอีก
ดวย เพราะตองการความชื้นในบรรยากาศสูงมาก 
       กูดกิน [Diplazium esculentum (Rez.) Sw.] พบบริเวณที่เปดโลงริมลําธาร 
ลําหวย เหงาตั้งตรงอาจมีขนาดสูงกวา 1 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาวไดกวา 1 
เมตร ซอไรเกิดขึ้นเกือบตลอดความยาวของเสนใบยอย เม่ือแกจะแตกฟูเชื่อมตอกับซอไรที่อยู
ตรงกันขาม ยอดออนที่ยังไมคลี่ของเฟรนชนิดนี้สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายประเภท 
เชน ลวกเปนผักตมจ้ิมน้ําพริก ผัดน้ํามันหอย แกงสม เปนตน  
       เฟรนชายผาสีดา (Platycerium) เปนเฟรนอิงอาศัยเกาะอยูตามตนไมใหญ 
มีใบแบบทวิสัณฐาน (dimorphism) แบบแรกเรียกใบกาบ (base fronds) คือใบที่พัฒนามา
หอหุมลําตนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับลําตนและราก และมีหนาที่ชวยในการเก็บกักน้ําและ
ความชื้น สะสมใบไมซึ่งเม่ือผุพังถูกยอยสลายเปนอาหาร ใบแบบที่สองเรียก ใบชายผา (foliage 
fronds) อาจจะตั้งขึ้นหรือหอยลง ขอบเรียบ มีริ้ว หรือมีลักษณะคลายเขากวาง ซึ่งใบแบบที่สอง
นี้จะมีลักษณะสวยงามและสวนใหญยังเปนใบที่สรางอับสปอรเพ่ือการขยายพันธุอีกดวย 

       

(ก) 

(ค) 

(ข) 

(ง) 
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ไบรโอไฟต (Bryophytes) ไดแก มอส และลิเวอรเวิรต ไบรโอไฟตมักพบขึ้นอยู
บริเวณน้ําตกและริมลําธาร เปนกลุมพืชสีเขียวขนาดเล็กที่ไมมีระบบเนื้อเยื่อทอลําเลียงน้ําและ
อาหาร สามารถสืบพันธุไดทั้งแบบอาศัยเพศดวยการสรางสปอร และแบบไมอาศัยเพศโดยการ
หลุดหักและเจริญเปนตนใหม พืชขนาดเล็กกลุมน้ีสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดความชุมชื้นและอุดม
สมบูรณของปาไดเปนอยางดี เน่ืองจากจะพบพืชกลุมน้ีไดมากในบริเวณที่มีความชุมชื้นสูง และ
อากาศคอนขางเย็น นอกจากนี้ยังเปนสวนสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและชวย
รักษาระบบนิเวศใหสมบูรณดวย 

      มอส เปนพืชกลุมใหญและมีความสําคัญมากที่สุดในพืชในกลุมไบรโอไฟต
ดวยกัน ลักษณะทั่วไปของมอสคือ เปนพืชขนาดเล็ก ขึ้นเรียงตัวกันแนนมองดูเปนแผนหรือเปน
ผืนคลายพรม การเรียงตัวมักมีลักษณะในแนวตั้งมีสีเขียวสด สวนใหญมักขึ้นอยูตามที่ชุมชื้นสูง 
แตบางชนิดก็ขึ้นในที่แหงแลงได มอสเปนพืชที่เก็บความชื้นและปกคลุมหนาดินไดดี ชวยในการ
ปองกันการพังทลายของหนาดิน นอกจากนี้ ยังเปนตัวทําใหหินเปลี่ยนแปลงเปนดินมากยิ่งขึ้น 
เพราะสามารถเจริญไดดีในกอนหินที่มีรอยแตกเพียงเล็กนอยเทานั้น เม่ือมอสตายลงซากของ
มอสก็จะชวยเพ่ิมความชื้นและเพิ่มสารอาหารใหแกบริเวณกอนหินมากยิ่งขึ้น ทําใหพืชชนิดอ่ืนๆ 
สามารถเจริญเขามาแทนที่ได 

      ลิเวอรเวิรต พืชขนาดเล็กไมมีลําตน ใบ และรากที่แทจริง มีลักษณะเปน
แผนบางมองดูคลายแผนหนังที่ยับยน เจริญแบนราบไปตามพื้นดินหรือโขดหินที่อาศัย เรียกวา 
ทัลลัส (thallus) โดยปกติลิเวอรเวิรตที่พบทั่วไปเปนตนที่อยูในระยะแกมีโทไฟต (gametophyte) 
มีลักษณะของทัลลัสที่แตกแขนงออกเปนคู เรียกวา dichotomous branching 
    พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperm) เปนพืชโบราณที่มีวิวัฒนาการในโลกมากอนพืช
ดอก เม่ือประมาณกวา 200 ลานปที่แลว หรือกอนยุคไดโนเสารเร่ิมครองโลก ลักษณะเดนของ
พืชเมล็ดเปลือยมีคือ ออวุลและละอองเรณูจะติดอยูบนกิ่งหรือแผนใบซึ่งจะอยูรวมกันที่ปลายกิ่ง 
เรียกวา โคน (cone) โดยจะแยกเปนโคนเพศผูและโคนเพศเมีย เม่ือมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ออวุล
จะเจริญตอไปเปนเมล็ดที่ไมมีสิ่งหอหุมที่ติดอยูที่กิ่งหรือแผนใบ พืชเมล็ดเปลือยเปนพืชกลุมที่มี
เน้ือไมเจริญดีทําใหมีลําตนขนาดใหญ 
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ภาพที่ 55 เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนทีน่าสนใจ (ก) ซิแลกจิเนลลาหรือหญารังไก (ข) หญา
ถอดปลอง (ค) หวายทะนอย (ง) ฟลมม่ีเฟรนหรือเฟรนใบบาง (จ) กูดกิน (ฉ) เฟรนชายผาสีดา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 56  ไบรโอไฟตที่พบในพื้นทีศ่ึกษา (ก) มอส (ข) ลิเวอรเวิรต  

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 

(จ) 

(ง) (ค) 

(ฉ) 
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        ไมปาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่ศึกษาในโซนที่เปนปาเบญจพรรณ มีหลาย
ชนิดที่สามารถสื่อในเรื่องของความสําคัญ และความตองการของตลาดไดเปนอยางดี เชน ประดู
ปา (Pterocarpus macrocarpus Kurz) เปนไมผลัดใบ สูง 20-25 เมตร เน้ือไมสีแดงคล้ํา ดอกสี
เหลืองหอม ผลเปนฝกแบนกลมมีครีบโดยรอบ ตะแบก (Lagerstroemia spp.) เปนไมผลัดใบ 
สูง 15-20 เมตร เปลือกสีน้ําตาล และยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 
ไมผลัดใบ สูง 30-40 เมตร ดอกสีชมพู ผล กลม ไมมีสันหรือปุมดานบน มี 2 ปกยาว 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 57  พืชเมล็ดเปลือยที่มีในพื้นที่ศึกษาเปนพืชที่นําเขามาปลูกในพื้นที่มีเพียงชนิดเดียวคือ 
สนสามใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 58  ไมปาที่มีคุณคาทางเศรษฐกจิที่มีมากในพื้นที่ศึกษา (ก) ประดูปา (2) ตะแบก 
 

 4.4.5  เห็ด 

         เห็ดเปนราชั้นสูง อยูในอาณาจักรเห็ดรา (ไฟลัม Myceteae หรือ Fungi) มีหนาที่
ชวยยอยสลายซากพืชและสัตวใหผุพัง ชวยรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตดวยการนําสารอินทรียตาง 
ๆ หมุนเวียนกลับมาใชใหม โดยเห็ดแตละชนิดจะมีรูปรางและขนาดแตกตางกันออกไป เห็ดเปน
อาหารชนิดหนึ่งของมนุษยที่เปนที่รูจักและนิยมรับประทานกันมาชานาน ไมวาชนชาติใดก็นิยม

(ก) (ข) 
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นําเห็ดมาประกอบอาหารรับประทาน เพราะมีรสอรอย มีคุณคาทางโภชนาการสูง นอกจากนี้
บางเห็ดชนิดยังมีคุณสมบัติเปนยาสมุนไพรรักษาโรคอีกดวย อยางไรก็ตาม เห็ดแบงออกตาม
การใชประโยชนได 2 กลุม คือ เห็ดกินได และ เห็ดพิษ  ซึ่งพิษของเห็ดบางชนิดรายแรงถึงขั้น
ทําใหเสียชีวิตได ดังนั้นการจะรับประทานเห็ดชนิดใด ๆ เขาไปจะตองแนใจกอนวาเปนเห็ดที่
รับประทานไดไมมีพิษ 
  เห็ดโคน (Termitomyces sp.) จัดอยูในวงศ Termitophilae มีรูปรางเหมือนเห็ด
ทั่วไปคือมีกานเห็ดและหมวกเห็ด ดอกใหญ โคนอวบหนา มีกลิ่นเฉพาะตัว มักเกิดตาม        
จอมปลวก จึงเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “เห็ดปลวก” เปนเห็ดที่รับประทานไดและมีรสชาติดี นํามา
ประกอบอาหารไดอยาง อยางไรก็ตาม เห็ดโคนจะพบขึ้นปละครั้งเฉพาะในชวงฤดูฝนเทานั้น จึง
หารับประทานไดยากและมีราคาสูง  
  เห็ดปา วงศ Russulaceae ไดแก เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดแดงกุหลาบ เปนเห็ดที่
สามารถรับประทานได สามารถพบไดมากในบริเวณเชงิเขาทางลงไปน้ําตกตาดโตน ซึ่งมีสภาพ
เปนพ้ืนที่ปาโปรง ดินเปนดินลูกรัง มีเศษซากใบไมผุ และมีหญาขึ้นคลุมดินไมมากนัก  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 59  เห็ดที่นาสนใจในพื้นที่ศึกษา (ก-ข) เห็ดโคนที่พบขึ้นในบริเวณปาไผชวงฤดูฝน  
(ค) เห็ดแดงกุหลาบ (ง) เห็ดแดงน้ําหมาก 

  

 

 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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4.4.6  แมลง 

 แมลงที่มีความสวยงาม รูปรางโดดเดน และสามารถพบเห็นไดงาย ไดแก แมลงใน     
อันดับ Lepidoptera (ผีเสื้อกลางวัน) อันดับ Coleoptera (แมลงปกแข็ง) และแมลงในอันดับ 
Odonata (แมลงปอ) มีความเหมาะสมในการสื่อความหมายในแงตาง ๆ เชน วงจรชีวิต 
ความสําคัญตอระบบนิเวศน ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง เปนตน โดยชวงเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการชมแมลง คือ ตั้งแตเวลา 8.30-14.30 น. 
  ผีเสื้อกลางวัน อยูในอันดับเลพิดอปเทอรา (Order Lepidoptera) มีลักษณเดน
ตรงที่ปกปกคลุมไปดวยเกล็ดสีเล็กๆ เรียงซอนกัน คําวา เลพิดอปเทอรา (Lepidoptera) มาจาก
คําในภาษากรีก 2 คําคือ เลพิส (Iepis) แปลวาปก   นั่นก็คือ ปก, เกล็ด หรือ ปกมีเกล็ด วงจร
ชีวิตของผีเสื้อมีการเจริญเติบโตแบบโฮโลเมตาโบลัส (holometabolous) คือการเจริญเติบโตที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปรางแบบสมบูรณ แบงเปน 4 ระยะดวยกัน คือ ไข หนอน ดักแด และตัวเต็ม
วัย ซึ่งในแตละระยะของการเจริญเติบโตของผีเสื้อจะมีรูปรางที่ไมเหมือนกันเลย และแตละชวง
ของวงจรชีวิตตองการอาหารแตกตางกัน อาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน และมีศัตรู
ตางชนิดกัน ทําใหการเจริญเติบโตในแตละระยะมีอัตราการเสี่ยงตอการถูกทําลายนอยลง 
  กลุมแมลงปกแข็ง (ดวง) จัดอยูในอันดับโคลีออพเทอรา (Order Coleoptera) 
ซึ่งเปนอันดับที่ใหญที่สุดของสัตวจําพวกแมลง แมลงในกลุมน้ีบางชนิดสามารถนํามารับประทาน
ได แตบางชนิดมีพิษ ซึ่งการรับประทานเพียง 1 ตัว ก็อาจทําใหเสียชีวิตได เชน ดวงนํ้ามัน หรือ
บางชนิดมีพิษตอผูสัมผัส เชน ดวงกนกระดก ในทางการเกษตรดวงสวนใหญเปนแมลงศัตรูพืช 
เชน ดวงหนวดยาว อยางไรก็ตาม ดวงมีความสําคัญในระบบนิเวศวิทยาถือเปนผูยอยสลายไดดี
แกซากพืช เชน ดวงขี้ควายหรือแมงกุดจ่ี ประโยชนของดวงตอมนุษยก็มีมากมายหลายดาน 
ไดแก เปนอาหาร เปนสัตวเลี้ยงเพ่ือความเพลิดเพลิน ทางดานอาชญากรรมนักนิติเวชกีฏวิทยา
สามารถนําดวงมาหาปจจัยของสาเหตุการตายในงานของนิติ เวชกีฏวิทยา (Forensic 
Entomology) ของมนุษยได  
  กลุมแมลงปอ เปนแมลงมีปก 4 ปก กินแมลงเปนอาหาร บางคนเรียกวา นักลา
แหงเวหา เพราะมีความสามารถในการบินสูงมาก แมลงปอสามารถบินไดไกลถึง 100 กม. การ
ขยับปกขึ้น-ลง จะใชความเร็วเฉลี่ยประมาณ 500 ครั้งตอวินาที วงจรชีวิตของแมลงปอ ในระยะ
ตัวออนแมลงปอจะอาศัยอยูตามแหลงน้ําจืดทั่วไป กินลูกน้ําและลูกออดเปนอาหาร บางครั้งก็กิน
พวกเดียวกันเอง ตัวออนแมลงปอหายใจดวยเหงือกที่อยูบริเวณหาง เคลื่อนไหวโดยการใชขา
พายน้ําและการพนนํ้าออกจากกนเหมือนไอพนเพ่ือใหเองตัวพุงไปขางหนา แมลงปอใชชีวิตชวง
ระยะตัวออนอยูในน้ํานาน 1-3 ป กอนที่จะลอกคราบและเจริญเปนตัวเต็มวัย  
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ภาพที่ 60  แมลงใน Order Lepidoptera (ผีเสื้อกลางวัน) (ก) ผีเสื้อหนอนกาฝากใตปกแดง  
(ข) ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา (ค) ผีเสื้ออาซดุคปลายหนวดดํา (ง) ผีเสื้อหนอนคูณเหลือง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 61  แมลงใน Order Coleoptera (แมลงปกแข็ง) (ก) ดวงกวาง (ข) ดวงดีด (ค) ดวง
น้ํามันแถบขาว (ง) ดวงหนวดดวงหนวดปมจุดเหลืองดํา 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ก) 

(ค) (ง) 

(ข) 

(ค) (ง) 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 62  แมลงใน Order Odonata (แมลงปอ) (ก) แมลงปอบาน (ข) แมลงปอบานอินโดใหม  
(ค) แมลงปอเข็มนํ้าตก (ง) แมลงปอน้ําตก  
 
 
 
 

(ก) 

(ค) (ง) 

(ข) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวา ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้า   
นาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพื้นที่ปาสงวนใกลเคียง ยังคงมีศักยภาพและความ
เหมาะสมในการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูและศึกษาธรรมชาติ ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่มีจุดเดนหลาย
ประการคือ  
 ประการแรก  เปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยูมากทั้ง พรรณไม แมลง และ
เห็ด แมวาสภาพปาในพื้นที่ศึกษาจะถูกรบกวนอยางหนักจากมนุษยอยูทุกป  
 ประการที่สอง ลักษณะสภาพภูมิประเทศที่เปนจุดเดน โดยเปนที่ราบสูงสลับภูเขา มีลํา
ธารน้ําไหลผาน และเกิดเปนนํ้าตกเล็กใหญเปนระยะ ๆ จึงเหมาะแกการเดินเทาทองเที่ยวศึกษา
ธรรมชาติและผักผอนหยอนใจ  
 ประการที่สาม การเดินทางไปยังศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสะดวกสบาย เสนทางไมสลับซับซอน และมีอาคารที่พัก
รับรองอยูครบครัน  
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาหรือจัดสรางใหเปนแหลงศึกษาและอนุรักษธรรมชาติในพื้นที่
ศึกษาควรจะตองรีบเรงดําเนินการ เน่ืองจากพื้นที่ปาสงวนในบริเวณพื้นที่ศึกษาถูกบุกรุกทําลาย
อยูทุกป ซึ่งอาจทําใหความสมบูรณและองคประกอบสําคัญในการสรางเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อ
เรียนรูและศึกษาธรรมชาติลดลงไปดวย ซึ่งแนวทางหนึ่งที่คณะผูวิจัยเห็นวามีความเปนไปได
มากที่สุดในการดําเนินการก็คือ การสรางเครือขายรวมมือกับชาวบานในพื้นที่จัดสรางเปนปา
ชุมชนและใชประโยชนรวมกันพรอมกับการพัฒนาเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ 
   
5.2 อภิปรายผล 

 ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํานาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และพื้นที่ปาใกลเคียง เปนสถานที่ที่มีศักยภาพในการจัดเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติของ
จังหวัดเลย เน่ืองจากมีความเปนธรรมชาติที่สมบูรณ ที่มีทั้งลําธาร น้ําตก ปาไม พันธุไม เห็ด 
แมลง และสัตวตาง ๆ สามารถใชเปนหองเรียนธรรมชาติไดเปนอยางดี และมีจุดเดนของพื้นที่
หลายจุดที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชมได ซึ่งมีองคประกอบของสถานที่สอดคลอง
กับสุวิทยและอรทัย (2546) ไดใหความหมายของแหลงเรียนรูทางธรรมชาติวาเปนสิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ปาไม ตนไม สวน ไรนา ดิน หิน แร ลม ฟา อากาศ เปนตน 
และรวมถึงมนุษยและสัตวตาง ๆ เชน บุคคลตาง ๆ รอบตัว และสัตวทุกชนิด เปนตน ซึ่ง
นักเรียนจะศึกษาหาความรูไดจากสิ่งที่มีอยูแลวรอบตัวของเรา การศึกษาในครั้งนี้ไดมีการสํารวจ
เบื้องตนถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืช แมลง และเห็ด เพ่ือใชเปนขอมูล
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พ้ืนฐานสําหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งพบวาพื้นที่ที่
นาสนใจนั้นสวนใหญเปนพ้ืนที่ปาสงวนอําเภอนาแหวที่อยูติดกับศูนยศึกษาฯ โดยพ้ืนที่สวนใหญ
มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงสลับภูเขา มีที่ราบลุมนอย ดินเปนดินรวนปนทราย แสงแดด
สองถึงพ้ืนดิน สภาพปาเปนปาเบญจพรรณผสมปาไผ ปารุนสอง และพ้ืนที่ทําการเกษตร 
สอดคลองกับการศึกษาของ ละออ และคณะ (2003) โดยสาเหตุที่สภาพปาคอนขางโปรง 
เน่ืองจากถูกรบกวนมากจากมนุษย มีรองรอยการตัดไม เผาถาน ทํารั้ว กอสราง ทําการเกษตร
และเลี้ยงสัตว รวมถึงการไฟปาที่เกิดในชวงฤดูรอนทุกป (อนุสสรา, 2548) 

 สภาพปาที่เปนปาผลัดใบและปาเบญจพรรณ ในชวงฤดูแลงไมตนสวนใหญจะผลัดใบทํา
ใหเรือนยอดของปาดูโปรงมาก และเม่ือเขาฤดูฝนไมตนตาง ๆ ก็จะผลิใบใหม ทําใหปากลับมา
เขียวชอุมดังเดิม ซึ่งปาประเภทนี้มีมากทางภาคเหนือ ภาคกลาง และกระจายเปนหยอม ๆ ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพแหงแลงและเกิดไฟปาเปนประจํา โดยพรรณไมที่พบสวนใหญ
จะเปนไมตนผลัดใบในวงศ Leguminosae Combretaceae และ Verbinaceae นอกจากนี้ยังมี
กอไผสูง ๆ ขึ้นกระจายอยูทั่วไปในพ้ืนที่ (ธวัชชัย, 2549) และบางสวนของพ้ืนที่ศึกษาพบวามี
สภาพเปนปาดิบแลงริมลําธาร เน่ืองจากลําธารน้ําไหลผานในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถเห็นแนว
รอยตอ (ecotone) ระหวางปาเบญจพรรณและปาดิบแลงไดชัดเจนในชวงฤดูแลง อยางไรก็ตาม 
ปาผลัดใบผสมในพื้นที่ศึกษานั้นเปนปาผลัดใบที่ไมไดมีไมสักเปนพืชเดนเหมือนกับปาผลัดใบ
ทางภาคเหนือและภาคตะวันตก แตจากการสํารวจพบมีไมสักขึ้นกระจายอยูในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่ง
เปนไมสักที่นําเขามาปลูกภายหลัง (Dhillion et al., 2003)  

 การสํารวจความหลากหลายของพรรณไม พบวา ไมตนเดนที่พบขึ้นกระจายอยูทั่วไป 
ไดแก ประดูปา คํามอกหลวง มะกอกปา  และตะแบกตาง ๆ  โดยมีไผขาวหลามและเปลาใหญ 
เปนพืชเบิกนําที่ขึ้นแทรกอยูทั่วไปในพื้นที่ สอดคลองกับอนุสสรา (2548) ไดรายงานวา ปา
เบญจพรรณ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย มีเมล็ดของไมตนทั้งในรูปแบบของฝนเมล็ด เมล็ดที่
สะสมในดิน และตนกลา 4 ชนิด ไดแก มะกอกเกลื้อน เปลาใหญ คํามอกหลวง และตะแบก 
แมวาปาจะถูกบุกรุกทําลายอยางหนัก แตก็ยังคงมีรองรอยแสดงถึงความอุดมสมบูรณของผืนปา
แหงน้ี รวมถึงความหลากชนิดของพรรณไมในอดีต เน่ืองจากสามารถพบพรรณไมไดตั้งแตกลุม
ที่มีวิวัฒนาการต่ําสุดไปจนถึงกลุมที่มีวิวัฒนาการสูงสุด ไดแก ไบรโอไฟต (มอส และ ลิเวอร
เวิรต), กลุมพืชใกลเคียงเฟรน (ซีแลกจิเนลลา หญาถอดปลอง หวายทะนอย), เฟรน, พืชเมล็ด
เปลือย (ปรงและสน) และกลุมของพืชดอก (พืชใบเลี้ยงเด่ียวและพืชใบเลี้ยงคู) (Dhillion et al., 
2003) อยางไรก็ตาม ปาที่ถูกรบกวนอยางหนักและมีการจุดไฟเผาปาทุกป และในที่สุดปาก็จะ
เปลี่ยนสภาพไปเปนปาประเภทอื่น  เชน ปาไผ ปาเสื่อมโทรม ปาหญา หรือปาทดแทนขั้นที่สอง 
ซึ่งปาเหลานี้มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชนอยมาก โดยในชวงที่ศึกษาวิจัย ป พ.ศ. 
2553 พบวา ไผขาวหลามกําลังอยูในชวงออกดอกติดเมล็ดทั่วทั้งผืนปา ซึ่งในอนาคตอาจจะ
กลายเปนปาไผหรือไมก็ถูกแปรสภาพไปเปนพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดก็เปนได 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดที่พบจากการสํารวจในครั้งน้ี สามารถแบงตาม
ถิ่นอาศัยที่พบได 3 ประเภท ไดแก เห็ดแซบโปรไฟต คือ เห็ดที่ขึ้นบนดินหรือเจริญอยูบนเศษ
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ซากสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่กําลังยอยสลายผุพัง  เห็ดพาราไซต คือ  เห็ดที่เจริญอยูบนสิ่งมีชีวิต เชน 
ขึ้นตามลําตนของตนไมใหญที่ยังมีชีวิตอยู และเห็ดไมคอรไรซา คือ เห็ดที่มีเสนใยเจริญอยูกับ
รากของพืชชั้นสูงที่มีชีวิตในแบบพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ซึ่งเห็ดไดรับสารอาหารพวก
คารโบไฮเดรตที่พืชสังเคราะหขึ้นมาใชในการเจริญเติบโต สวนพืชไดรับธาตุอาหารตาง ๆ และ
น้ําที่เสนใยของเห็ดดูดขึ้นมาจากดิน  เห็ดทั้ง 3 ประเภทนี้มีทั้งที่สมารถรับประทานได ไมมี
ขอมูลการนํามารับประทาน และเปนเห็ดพิษ โดยการเปนพิษตอคนที่รับประทานเห็ดพิษเขาไปมี
อยูหลายระดับ ตั้งแตมีพิษอยางออน ทองเสีย อาเจียน ประสาทหลอน จนถึงขั้นเสียชีวิต (อนงค 
และคณะ, 2551)  
  - เห็ดที่ขึ้นบนดินหรือเจริญอยูบนเศษซากสิ่งมีชีวิตตางๆที่กําลังยอยสลายผุพัง 
พบจํานวน 8 วงศ 12 สกุล และไมสามารถระบุชนิดได 5 ชนิด โดยเห็ดที่ขึ้นอยูบนพ้ืนดินที่
สํารวจพบมากที่สุดคือ วงศ Russulaceae เชน เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดแดงกุหลาบ เปนตน ซึ่ง
สวนใหญเปนเห็ดพิษที่สามารถรับประทานไดดวยการทําใหสุกกอน เห็ดที่มีถิ่นอาศัยแบบนี้
สามารถพบไดในพ้ืนที่ปาโปรง ไมทึบมากนักของพื้นที่การสํารวจ เชน ในบริเวณพื้นที่เปดโลงที่
มีแสงแดดสองถึง มีเศษซากใบไมผุพัง หรือบริเวณทุงหญาแถบเชิงเขา 
  - เห็ดที่เจริญอยูบนสิ่งมีชีวิตหรือขึ้นตามลําตนของตนไมใหญที่ยังมีชีวิตอยู พบ
จํานวน 1 วงศ 1 สกุล คือสกุล Bjerkandera อยูในวงศ Polyporaceae โดยเห็ดที่อิงอาศัยบน
ตนไมหรือกิ่งไมนั้นจะเปนสาเหตุของโรคไสเนาในตนไมนั้นๆ ที่เห็ดอิงอาศัยอยู  
  - เห็ดที่มีเสนใยเจริญอยูกับรากของพืชชั้นสูงที่มีชีวิตในแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน พบจํานวน 1 วงศ   1 สกุล คือ สกุล Amauroderma อยูในวงศ Ganodermataceae แต
พบเห็นเปนจํานวนนอย  

 สําหรับปริมาณของเห็ดที่พบจากการสํารวจพบวามีประชากรในแตละชนิดไมมากนัก 
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่ศึกษาเปนพ้ืนที่ใกลน้ําตกลําธาร และพ้ืนที่การเกษตรของชาวบาน ที่มีการ
ทําถนนตัดผานพื้นที่ปาเพื่อเชื่อมไปสูพ้ืนที่การเกษตร หรือเพ่ือการสัญจรไปยังหมูบานใกลเคียง 
จึงมีความสะดวกในการเขาไปหาของปาและลาสัตว เชน หนอไม และโดยเฉพาะเห็ดไดงาย 
รวมถึงชวงเวลาที่ทําการสํารวจเปนชวงปลายฤดูฝน ทําใหพบเห็ดจํานวนนอยมาก โดยสวนใหญ
ที่พบเปนเห็ดที่ไมสามารถรับประทานได หรือยังไมมีรายงานการรับประทาน  ซึ่งมักพบ
เจริญเติบโตตามตนไม ขอนไม และกิ่งไมที่หักโคนและแหงตายแลว อยางไรก็ตาม เห็ดที่
สามารถรับประทานไดก็ยังสามารถพบเห็นอยูบาง โดยพบวาสวนใหญเปนเห็ดในวงศ 
Russulaceae เชน เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดแดงกุหลาบ เห็ดน้ําแปง เปนตน รองลงมาเปนเห็ดใน
วงศ Polyporaceae เชน เห็ดกระดางหรือเห็ดบด เห็ดขอนขาว เปนตน  

 ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงจะมีมากหรือนอยน้ันขึ้นกับชนิดของปาและพืช 
โดยปาตามธรรมชาติของไทยแบงได  2  ประเภท  คือ  ปาไมผลัดใบ  (Evergreen forests)  
และปาผลัดใบ  (Deciduous forests)  ปาไมผลัดใบแยกออกไดอีก  5  ชนิด  สวนปาผลัดใบ
แยกไดอีก  3  ชนิด  ปาประเภทตางๆ  เหลานี้มีความหลากหลายของแมลง (Smitinand, 1977; 
Moeed & Meads, 1992)  การเปลี่ยนแปลงสภาพปาจากปาธรรมชาติไปเปนสวนปา  เพ่ือ
เปลี่ยนเปนพ้ืนที่การเกษตร  (สุรชัย และคณะ, 2546)  หรือการปลูกพืชชนิดเดียวทําใหเกิดการ
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ระบาดของศัตรูพืช (นพชนม, 2541)  กลาวคือ การมีพืชชนิดเดียวเปนการเพ่ิมพืชอาหารของ
แมลงชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไปทําใหแมลงชนิดนั้นๆ มีปริมาณมากขึ้นความสมดุลยของ
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป แมลงเปนสิ่งมีชีวิตที่ มีปริมาณ  และชนิดมากที่สุดในโลก  
(Triplehorn and Johnson, 2005)  อยางไรก็ตามผลกระทบจากการทําลายถิ่นที่อยูอาศัยใน
หลายรูปแบบ  โดยเฉพาะระบบนิเวศของปาไม  สงผลตอการดํารงชีวิตของแมลง  หากไมมีการ
สํารวจ  หรือการศึกษาความหลากชนิดของแมลงในสภาพธรรมชาติ  ถือเปนความสูญเสียทาง
วิชาการอยางมาก  (นพชนม  และคณะ, 2549 )  เพราะแมลงบางชนิดอาจมีอยูเฉพาะถิ่นนั้นๆ  
เน่ืองจากแมลงบางชนิดมีความจําเพาะเจาะจงกับชนิดของพืชอาหารที่อยูในบริเวณนั้น  หรือ
เฉพาะเจาะจงกับชนิดของมูลสัตว  อยางเชน  ดวงมูลสัตวเปนตน  หากถูกทําลายหรือตายไป  
อาจตกอยูในขั้นวิกฤติได  การศึกษาความหลากหลายของแมลงจากการสํารวจนั้นมีแมลงที่
นาสนใจ ไดแก แมลงใน  อันดับ  Lepidoptera  (โดยเฉพาะผีเสื้อกลางวัน)  และแมลงใน  
อันดับ  Odonata  (เฉพาะแมลงปอน้ําตก)  เหมาะกับการกําหนดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
พ้ืนที่ศูนยศึกษา  และอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนน้ํา  อําเภอนาแหว  รวมทั้งมีแหลงนํ้าที่
สําคัญถือไดวาเปนปาตนน้ําที่มีการไหลของน้ําในลักษณะเปนน้ําตกอยูหลายแหง  คือ  น้ําตก
ธารสวรรค  น้ําตกตาดโตน น้ําตกขั้นบันได และน้ําตกตาดนกกก พบความหลากชนิดของแมลง
ใน อันดับ  Lepidoptera  และอันดับ  Odonata  นี้มีความหลากชนิด  และสีสันที่สวยงามมาก  
ดังน้ันพื้นที่ในการเดินสํารวจครั้งน้ี จึงถือไดวาผืนปาแหงน้ียังคงความอุดมสมบูรณไดในระดับที่
ดี  รวมทั้งความหลากชนิดของพันธุ พืชยังมีจํานวนมาก  ประกอบกับชนิดพรรณพืชมี
ความสัมพันธกันกับแมลงบางชนิด  ในลักษณะหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิต  รวมถึงพืชอาหาร
ของแมลงบางชนิด  และระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในผืนที่ปาแหงน้ี ดังน้ัน การสํารวจ
ความหลากชนิดของประชากรแมลงในพื้นที่ศูนยศึกษา และอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้า  
อําเภอนาแหว  เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ  ที่เหมาะสมที่สุดคือเร่ิมจากน้ําตกธารสวรรคเพราะ
ในจุดนี้พบผีเสื้อกลางวันบางชนิด  และที่สําคัญคือแมลงปอบาน  แมลงปอเข็มน้ําตก  และ
แมลงปอน้ําตก  เปนจํานวนมาก  จากนั้น  เดินทางมุงหนาสูเสนทางเดินที่  3  ไปทางน้ําตกตาด
โตน  น้ําตกขั้นบันได  และนํ้าตกตาดนกกก  ตลอดทางเดินจะพบ  ผีเสื้อกลางวันหลายชนิด  ที่
มีความสัมพันธกันกับพืชอาหารของหนอนผีเสื้อ  และพืชอาหารของผีเสื้อตัวเต็มวัย  ไดแก
สาบเสือ  กระทกรก  พืชในตระกูลสม  กระเชาสีดา  เปนตน  สวนชนิดและปริมาณของแมลงที่มี
มากที่สุดคือ  น้ําตกตาดโตน  และน้ําตกขั้นบันได  เนื่องจากเปนน้ําตกขนาดใหญ  และมีแหลง
น้ําบางชวงที่ไหลแบบชาๆ  ลําธารบางชวงมีการสรางฝายปูนชวยชะลอการไหลของน้ํา  สงผล
ใหแมลงบางชนิดไดแกแมลงปอมีแหลงนํ้าที่เหมาะสําหรับการวางไข เหมาะกับตัวออนของ
แมลงปอที่ตองมีชวงชีวิตในระยะตัวออนอาศัยอยูในนํ้า  รวมทั้งบริเวณน้ําตกจะพบกลุมผีเสื้อ
กลางวันหลายชนิดที่มาอยูรวมกันเปนจํานวนมาก สําหรับฤดูกาลที่เหมาะสมตอการเดินศึกษา
ธรรมชาติ คือ ชวงระหวางเดือนตุลาคม-มกราคม  เนื่องจากพื้นที่ปามีความชื้นที่เหมาะสม  
อุณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน  20-35  องศาเซลเซียส  และระดับน้ําที่ไหลจากปาตนนํ้ามีความเหมาะสม
ตอการที่แมลงบางชนิดสามารถวางไขแพรกระจายพันธุไดดี ในฤดูรอนพบจํานวนประชากรและ
ความหลากชนิดของแมลงในกลุมของแมลงศัตรูพืชบางชนิดเพิ่มสูงขึ้น  ไดแก  แมลงกลุมของ
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เพลี้ย  และกลุมของหนอนผีเสื้อกลางคืน  เชน  หนอนกระทู  หนอนเจาะสมอฝาย  เปนตน 
เน่ืองจากชวงฤดูรอนน้ีพืชบางชนิดมีการผลัดใบ  สงผลใหพืชอาหารของผีเสื้อกลางวันลดนอยลง  
แตในทางตรงขามชวงฤดูรอน  อุณหภูมิเฉลี่ยชวงกลางวันเพ่ิมสูงขึ้นซ่ึงสงผลตอการ
แพรกระจายพันธุของแมลงศัตรูพืชเพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกันไดแกแมลงในกลุมปากเขี่ยดูด  เพลี้ย
แปง  เพลี้ยไกแจ  เพลี้ยจักจ่ันสีเขียว  เพลี้ยจักจ่ันปกลายหยัก  เปนตน  และฤดูที่พบจํานวน
ประชากรของแมลงนอยที่สุดคือชวงฤดูหนาว เน่ืองจากบริเวณพื้นที่ปาตนนํ้านาแหวมีอุณหภูมิที่
ลดลงอยางมาก  ซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตของแมลงในชวงเปลี่ยนวัยจนถึงระยะตัวเต็มวัย  
ดังน้ันเม่ืออุณหภูมิลดลง  อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนสําหรับการเจริญเติบโตของ
แมลงจะมีการพักตัว  คือหยุดการลอกคราบ  หรือการเปลี่ยนวัย  จากตัวออนเปนตัวเต็มวัย อีก
ทั้งแมลงในกลุมผีเสื้อกลางวันบางชนิดในชวงที่ตัวเต็มวัยเจริญเติบโตในชวงฤดูหนาวมักจะออก
หาอาหารชากวาปกติประมาณ  1-2  ชั่วโมง  คือจากเดิมผีเสื้อกลางวันมีพฤติกรรมการหา
อาหารแบงเปน  2  ชวง  คือ  ตั้งแตเวลา  9.00-11.00 น.  และชวงเวลา  13.00-15.00  น.  
ดังน้ันชวงวันและเวลาที่เหมาะสมตอการเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ศูนยศึกษา และอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและปาตนนํ้า  อําเภอนาแหว  คือชวงเดือน  ตุลาคม  และเวลาที่เหมาะสมคือ  ตั้งแต
เวลา  8.30 น. ถึง  14.30 น.  สวนฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม  เหมาะสมตอการสํารวจความ
หลากชนิดของแมลงในพื้นที่ปานาแหว  เพราะชวงเดือนน้ีพบจํานวนตัวออนของแมลงมากที่สุด  
โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อชนิดตางๆ  ไดตามบริเวณตนไมที่เปนพืชอาหารของหนอนผีเสื้อชนิด
นั้นๆ  เชน หนอนผีเสื้อตนคูณ  เปนตน 

 การศึกษาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในครั้งน้ี คณะผูวิจัยเห็นวาบริเวณศูนยศึกษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตนนํ้านาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพื้นที่ปาสงวน
ใกลเคียงในเสนทางเดินระหวางน้ําตกธารสวรรค-ตาดนกกก คณะผูวิจัยไดเสนอเสนทางที่คิดวา
มีความเหมาะสมในการกําหนดใหเปนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติไว 2 เสนทาง (บทที่ 3 
กิจกรรมที่ 4)  อยางไรก็ตาม เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต
เพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากพื้นที่ปาที่ศึกษายังมีการบุกรุกทําลายทุกป และมีโอกาสมากที่
สภาพของปาจะเปลี่ยนแปลงไป หากยังไมมีการหยุดการบุกรุก และสงวนปาผืนนี้ไวใหไดอยาง
ถาวร รวมถึงการเรงบํารุงรักษาและฟนฟูปาในบริเวณที่เสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณดังเดิมโดยเร็ว 
ซึ่งการบุกรุกทําลายปานั้นสงผลเปนลูกโซตอโครงสรางของปาและสังคมพืชที่จะเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งจะสงผลตอไปยังระบบนิเวศนของปา และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในปา  

 การกําหนดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในครั้งน้ี นอกจากสภาพพื้นที่และลักษณะภูมิ
ประเทศมีความเหมาะสมสวยงามคือ มีทั้งภูเขา ลําธาร และนํ้าตกแลว ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ทั้งพืช เห็ด และแมลง หลายชนิดหลายกลุมลวนมีความโดดเดนและนาสนใจ 
สามารถนํามาสื่อเพ่ือใหนักทองเที่ยวที่เขามาไดความรูกลับไปนอกจากความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เชน เฟรนหลายชนิดสามารถนํามาใชเปนดัชนีบงบอกถึงความอุดมสมบูรณหรือการ
รบกวนของพื้นที่ได  เชน เฟรนใบบาง (Hymenophyllum sp.) สามารถใชเปนดัชนีบงบอกถึง
ความอุดมสมบูรณและความชุมชื้นของพื้นที่ เน่ืองจากจะขึ้นเฉพาะบริเวณที่ความชื้นสูงเทานั้น 
หรือ ยานลิเภา [Lygodium flexuosum (L.) Sw.] ซึ่งเปนเฟรนที่สามารถทานทานตอความแหง



103 
 

แลงและเจริญเติบโตไดแมในพื้นที่ที่ไมอุดมสมบูรณ จึงสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดบริเวณพื้นที่ที่ถูก
รบกวนได โดยจะพบขึ้นทั่วไปในบริเวณพื้นที่โลงแจง แสงแดดสองถึง หรือพ้ืนที่ที่ถูกรบกวน ใน
เรื่องของเห็ด นอกจากจะสื่อถึงความนาสนใจในเรื่องความหลากหลาย วงจรชีวิต อาจจะสื่อในแง
ของการนํามาใชประโยชน หรือความสัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษย โดยพบวาทุก ๆ ป จะมีฤดูที่
ชาวบานในทองถิ่นออกมาเก็บเห็ดเพื่อไปเปนอาหาร และขายเพ่ือแลกเงินมาใชจาย เปนตน 
สําหรับแมลง พบมีรายงานการคนพบแมลงชนิดใหมถึง 15 ชนิด (Shamshev and Grootaert, 
2004) 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

 1. การวิจัยในครั้งน้ี พบวาบริเวณพื้นที่ที่ศึกษาซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ปาสงวน แตกลับ
ถูกรบกวนอยางหนักจากมนุษย ดังน้ัน จึงควรเรงหามาตรการมาใชเพ่ือหยุดผูที่เขามาบุกรุก
พ้ืนที่ปาสงวนในบริเวณนี้ และเรงดําเนินการในการจัดการปา การอนุรักษ และฟนฟูใหกลับมา
สมบูรณอีกครั้ง เนื่องจากเปนปาตนน้ําที่สําคัญ ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวาการดําเนินการในรูปแบบ
ของปาชุมชนมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด ซึ่งมีตัวอยางการดําเนินการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของปาชุมชนหลายแหงแลวที่ประสบความสําเร็จเปนรูปธรรมให
เห็น อยางไรก็ตาม ปจจุบันพื้นที่ปาสงวน อําเภอนาแหว ยังไมมีหนวยงานหรือองคกรใดที่เปน
ตัวกลางในการประสานงาน สนับสนุน และรวมมือกับชาวบานในทองถิ่นเลย 
 2. พ้ืนที่ศึกษายังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว สามารถเพิ่มและ
กระจายรายไดสูชุมชน เนื่องจากในพ้ืนที่มีน้ําตกที่สวยงามหลายแหง เชน น้ําตกธารสวรรค 
น้ําตกตาดโตน และนํ้าตกขั้นบันได ดังน้ัน จึงควรสงเสริมและพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวใน
เชิงอนุรักษธรรมชาติ   

นอกจากขอเสนอแนะในภาพรวมของงานวิจัยในครั้งนี้แลว คณะผูวิจัยเห็นวาใน
การศึกษากิจกรรมยอยตาง ๆ นั้น ยังมีประเด็นใหศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมอีกในอนาคต ดังน้ันจึงได
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในแตละกิจกกรมยอยไวดังนี้  
  ขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องพรรณไม 
     การศึกษาพรรณไมในพื้นที่ตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางนอย 2 ป หรือ
มากกวานั้น เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมุงหวังเพียงขอมูล
เบื้องตนสําหรับใชประกอบการพิจารณาและประเมินศักยภาพพื้นที่เพ่ือจัดทําเปนเสนทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติเทานั้น จึงยังคงมีพรรณไมอีกหลายชนิดที่ยังไมสามารถระบุชื่อชนิดไดอยาง
ชัดเจน อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ทั้งเร่ืองของสวนประกอบของพรรณไม ไดแก ลํา
ตน กิ่ง กาน ใบ ดอก ผล  ที่ยังไมสามารถเก็บตัวอยางไดครบ โดยเฉพาะสวนดอก ซึ่งมีความจํา
เปนมากในการใชระบุชนิดพืช รวมถึงระยะเวลาในการศึกษา ดังนั้นในอนาคตจึงยังควรตองมี
การสํารวจพรรณไมในพ้ืนที่นี้อีกเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ นอกจากนี้ สภาพของพื้นที่ปาที่ถูก
บุกรุกทําลายอยางตอเน่ืองมานาน และจนถึงปจจุบันก็ยังคงมีการทําลายอยู โดยไมมีความ
เปนไปไดที่จะหยุดทําลาย สงผลใหสภาพของปาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รวมถึง
พรรณไมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
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  ขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องเห็ด 
     1. จากการสํารวจบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและปาตน
น้ํา นาแหว และพ้ืนที่ ใกลเคียงจังหวัดเลย เปนพ้ืนที่ใกลน้ําตก ลําธาร และพ้ืนที่ทํากินของ
ชาวบาน ดังนั้นจึงมีการทําถนนเพ่ือเปนถนนไปสูพ้ืนที่ทํากินของชาวบาน ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ 
การเขาไปหาของปา เชน การลาสัตวปา เก็บหนอไม เห็ด และยิ่งกวานั้นคือ การตัดไมและแผว
ถางปาแถบเชิงเขาเพื่อขยายพื้นที่ทํากิน  ไดงายมากขึ้น จึงทําใหสํารวจพบปริมาณและจํานวน
ของเห็ดไดนอย เน่ืองจากตามเสนทางที่เดินสํารวจ จะพบรองรอยเสนทางขนาดเล็กเพื่อเขาไป
หาของปาตลอดระหวาง 2 ขางทาง 
     2. การเก็บขอมูลในการสํารวจในครั้งนี้ทําไดแคเปนการเก็บขอมูลเบื้องตน 
ดวยการถายรูปสวนประกอบตางๆของเห็ดที่สํารวจพบ ผาดูเน้ือในของกานและหมวกเห็ด
เทานั้น ซึ่งถือไดวายังไมละเอียดและสมบูรณมากนัก เนื่องจากการสํารวจครั้งน้ียังขาดการเก็บ
ขอมูลในสวนของการนําตัวอยางเห็ดที่สํารวจพบมาสองดูสวนประกอบของเห็ดดวยกลอง
จุลทรรศน และการทํารอยพิมพสปอร   
  ขอเสนอแนะในการศึกษาเรื่องแมลง 
     1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเตมิในเรื่อง ความหลากหลายทางชีววิทยาของแมลงที่
อยูในดิน 
     2. ควรมีการศึกษาความหลากหลายทางชีววทิยาของแมลงโดยการ
เปรียบเทียบพ้ืนที่ลักษณะปาแบบตางๆ   เชน ลักษณะปาไผ ปาที่ถูกบุรุกทําการเกษตร และปา
เบญจพรรณ เปนตน 
     3. ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษา เพ่ือเกบ็รวบรวมขอมูลใหเพ่ิมขึ้น เปน 2 ป 
  ขอเสนอแนะในการจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
     1. ควรศึกษาการเก็บขอมูลสังคมพืชโดยใชแปลงตัวอยาง และจัดทํา
โครงสรางสังคมพืชทางดานตั้ง (profile diagram) และศึกษาการปกคลุมของเรือนยอด (crown 
cover diagram)  
     2. ควรมีการสํารวจเกี่ยวกับชีพลักษณ (phenology) ของพรรณไมเพ่ิมเติม 
โดยเลือกพรรณไมที่มีศักยภาพในการนํามาสื่อความหมาย  
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ภาคผนวก 
การตั้งชื่อวิทยาศาสตรของแมลง  (Zoological Nomenclature) 

 
การเรียกชื่อสัตว  และแมลงเปนชื่อวิทยาศาสตรแบบทวินามหรือ  (binominal system)  ที ่

ประกอบดวยชื่อสกุล  และชนิดตามหลักของ  Linnaeus  จนกระทั่งในป  ค.ศ.  1961  ICZN  ได
ตีพิมพกฎเกณฑการกําหนดชื่อวิทยาศาสตรของสัตวเปนสากลเปนที่ยอมรับทั่วโลกเปนครั้งแรก
เรียก  The International Code of Zoological Nomenclature  และไดมีการปรับปรุงแกไขเรื่อยมา
จนถึงปจจุบันนี้เปนฉบับที่  5  ซึ่งไดเริ่มใชเม่ือวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  2000   

การตั้งชื่อทางสัตววิทยานั้นเริ่มตนเม่ือ  Linnaeus ไดตีพิมพในหนังสือ Systema Naturae  
ฉบับที่  10  ในวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  1758  ดังน้ันชื่อวิทยาศาสตรของแมลงที่ถูกตองและ
ไดรับการยอมรับจะตองเปนชื่อที่ตีพิมพหลังวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  1758 

การยอมรับของชื่อ  (availability)  การยอมรับของชื่อที่ถูกตองนั้นจะตองมีลักษณะ
ดังนี้ 

-  ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจะตองเปนภาษาลาตินและถาเปนภาษาอื่นตองดัดแปลงให
เปนภาษาลาติน  โดยใชภาษาอังกฤษ 

-  ชื่อน้ันจะตองเปนระบบทวินาม  (binominal)  ซึ่งประกอบดวยชื่อสกุล  และชื่อชนิด 
-  ชื่อที่ตั้งถูกตองตามกฎเกณฑจะตองไดรับการตีพิมพจึงจะเปนชื่อที่ใชไดอยางถูกตอง 
-  ชื่อที่ถูกตองจะตองไมเปนชื่อสามัญ  หรือ  ชื่อที่ตั้งขึ้นโดยไมมีคําบรรยายเกี่ยวกับ

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตน้ัน  รวมทั้งชื่อที่ไมมีชื่อผูตั้งชื่อน้ัน ๆ 
 ชื่อของหนวยอนุกรมวิธานระดับสกุลยอย  (subgenus)  การระบุสกุลยอยน้ัน
สามารถทําไดโดยการเขียนชื่อสกุลยอยไวระหวางชื่อชนิด  โดยใหใสวงเล็บชื่อสกุลยอยไวดวย  
และเขียนขึ้นตนชื่อดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญแบบเอน  (italic)  หรือใชวิธีการขีดเสนใตชื่อ  เชน 
  Polyrhachis  (Myrma)  proxima 
คําวา  Myrma ภายในวงเล็บน้ันคือชื่อสกุลยอยของมดชนิดนี้  ชื่อสกุลยอยน้ีเปนคําแทรกไมนับ
รวมวาเปนคํา คําหนึ่งในระบบการเรียกชื่อชนิดแบบทวินาม  (binomial)  หรือในระบบการ
เรียกชื่อชนิดยอยแบบตรัยนาม  (trinomial)   
 ชื่อของหนวยอนุกรมวิธานระดับชนิด  (species name)  ชื่อของหนวยอนุกรมวิธาน
ชนิดใชกฎเกณฑการตั้งชื่อแบบระบบทวินาม  ประกอบดวยชื่อสกุลและคําระบุชนิด  การเขียน
คําระบุชนิดตองเขียนดวยตัวอักษรตัวพิมพเล็กทั้งหมด  ใชตัวอักษรแบบเอน  หรือขีดเสนใตคํา  
สวนการเขียนชื่อในลําดับของชนิดยอยนั้นใชแบบคํานามสามคําในระบบตรัยนาม  ซึ่งการเขียน
ชื่อชนิดยอยใหใชตัวอักษรตัวพิมพเล็ก  และแบบเอนหรือขีดเสนใตคําเชนเดียวกับการระบุชื่อ
ชนิด  เชน 
  ชื่อชนิด  Euploea core 
  ชื่อชนิดยอย Euploea core godartii   
คํานามแรก  Euploea  เปนชื่อสกุลของผีเสื้อ  คํานามที่สอง  core  เปนชื่อชนิดที่ระบุวาเปนผีเสื้อ
พันธุ  และคํานามที่สาม  godartii  เปนชื่อที่ระบุถึงชนิดยอย 



การอางชื่อบุคคลทีต่ั้งชื่อวิทยาศาสตรมีหลายแบบดังน้ี 
1).  ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อบุคคลที่ตั้งชื่อ  โดยหลักปฏิบัติทั่วไปการเขียนชื่อ

วิทยาศาสตรควรเขียนชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรนั้นตามหลังเสมอ  เชน  
      -  Lygus (Neolygus) invitus Say 

ในกรณีนี้  Say  เปนผูตั้งชื่อชนิดแมลงวา  invitus  ภายใตสกุล  Lygus  และสกุลยอย  Neolygus 
       -  Lygus (Neolygus) invitus mexicanus  Say  เชนเดียวกัน  Say  เปนผูตั้งชื่อชนิดยอย  

mexicanus  ภายใตชนิด  invitus  สกุล  Lygus  และสกุลยอย  Neolygus   แตในกรณีที่ชื่อสกุลถูก
เปลี่ยนแปลงไป  ไมวากรณีใดก็ตามชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรตองเขียนไวในวงเล็บ  เชน  Lygus  
ถูกเปลี่ยนไปเปน  Eulygus  ดังน้ันตองเขียนชื่อใหมโดยเขียนชื่อผูตั้งชื่อเดิมไวในวงเล็บซ่ึงการ
เขียนชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรไวในวงเล็บทําใหทราบวาคนตั้งชื่อชนิดนั้น  เม่ือตั้งชื่อครั้งแรก
ไมไดตั้งภายใตสกุล  Eulygus  สวนใครเปนผูเปลี่ยนเปนสกุล  Eulygus  สามารถคนไดจาก  
Zoological Record  ดังตัวอยาง  เชน  Eulygus (Neolygus) invitus (Say) 
 2).  ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่อบุคคลที่ตั้งชื่อ  และปที่ตั้งชื่อ  อนึ่งในการพิมพเอกสาร
อนุกรมวิธานเม่ือเขียนชื่อวิทยาศาสตรแลวควรเขียนปที่ตั้งชื่อไวดวย  โดยเขียนเครื่องหมาย
คอมมา  (comma)  ไวหลังชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตร  แลวตอดวยปที่ตั้งชื่อ  และถาชื่อสกุลถูก
เปลี่ยนแปลงไปก็ใหเขียนปที่ตั้งชื่อไวในวงเล็บดวย  เชน   

      -  Curculio ferrugineus Oilvier, 1790   Oilvier เปนผูตั้งชื่อวิทยาศาสตรชนิดดวงงวงวา  
ferrugineus  อยูในสกุล  Curculio  ในป  ค.ศ.  1790     

      -  Rhynchophorus ferrugineus (Oilvier, 1790)  ครั้งแรก  Oilvier  ตั้งชื่อวิทยาศาสตรชนิด  
ferrugineus  ไว  แตไมไดตั้งไวในสกุล  Rhynchophorus  แตตอมาไดถูกเปลี่ยนแปลงภายหลัง   
 3).  ความหมายของคํายอที่สําคัญในการเขียนชื่อวิทยาศาสตร 
      -  sp.  ยอมาจากคําวา  species  (ชนิด)  ใชในรูปเอกพจน  เชน  Patanga sp.  เปน
ชื่อของตั๊กแตนชนิดหนึ่ง  ในสกุล  Patanga  แตไมทราบวาเปนชนิดใด 
      -  spp.ยอมาจากคําวา species  (ชนิด)  ใชในรูปพหูพจน  เชนb Patanga spp.  เปน
ชื่อของตั๊กแตนหลายชนิด  ในสกุล  Patanga  แตไมทราบวาเปนชนิดใดบาง 
      -  ssp.  ยอมาจากคําวา  subspecies  (ชนิดยอย)  ชื่อชนิดยอยตองเปนแบบตรัยนาม
โดยประกอบดวยสามคํา  เชน  หนอนเจาะตนออย  Chilo  sacchariphagus  แบงเปนชนิดยอยได  
2  ชนิด  ไดแก  Chilo  sacchariphagus indicus Kapur  และ  Chilo  sacchariphagus  stramineelus 
Caradja    
 
 
 

 



ตารางผนวกที่ 1 รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบในบริเวณพื้นที่ศูนยศกึษาและอนุรกัษสิ่งแวดลอม 
และปาตนนํ้านาแหว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริเวณพ้ืนที่ปาสงวนใกลเคยีงเสนทาง
ระหวางน้ําตกธารสวรรค-ตาดนกกก  
 
 

กลุมพืชใบเลีย้งคู (dicotyledons) 
ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 

name) [ทั่วไป/นาแหว] 
ลักษณะวิสัย 

(habit) 

1 Acanthaceae Pseuderanthemum sp. หอมปา H 
2  Thunbergia fragrans Roxb. หูปากกา/หนามแนเขา C 
3  Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) 

Roxb. 
สรอยอินทนิล/หนามแน
เครือ 

C 

4 Anacadiaceae Mangifera pentandra Hook.f. มะมวงปา T 
5  Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอกปา T 
6 Annonaceae Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) 

Finet & Gagnep. 
สะแกแสง/กระแซง T 

7  Goniothalamus laoticus (Finet & 
Gagnep.) Ban 

ขาวหลามดง T 

8  Miliusa velutina (Dunal) Hook. f. & 
Thomson 

ขางหัวหมู T 

9 Apocynaceae Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire เครือขาวนึ่ง C 
10 Araliaceae Schefflera sp. - S 
11 Asclepiadaceae Dischidia hursuta (Blume) Decne. เถาอีแปะ C 
12  Hoya kerrii Craib ตาง C 
13  Dischidia imbricata (Blume) Steud. เบ้ียไม  C 
14  Dischidia major (Vahl) Merr. จุกโรหินี C 
15  Gymnema griffithii Craib หญาแผนดินเย็น C 
16  Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. เถาประสงค C 
17 Asteraceae Ageratum conyzoides L. สาบแรงสาบกา H 
18  Chromolaena ordorata (L.) King & 

Robinson 
สาบเสือ/หญาแฮง H 

19  Conyza sumatrensis (Retz.) Walker หญาดอกเขา/ โจโล H 
20  Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. 

Moore 
ผักกาดชาง H 

21  Elephantopus scaber L. โดไมรูลม/ข้ีไฟนกคุม H 
22  Erigeron sumatrensis Retz. สาบแรง H 
23  Gynura pseudochina DC. ผักกาดกบ H 
24 Bignoniaceae Markhamia stipulata Seem. แคหัวหมู/แคเขา T 
25  Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G. 

Don) A.DC. 
แคทราย/แคยอดคาํ T 

 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) : กลุมพืชใบเลี้ยงคู  

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ลักษณะวิสัย 
(habit) 

26 Bombacaceae Bombax anceps Pierre var. enceps งิ้วปา, งาว T 
27 Burseraceae Canarium subulatum Guill. มะกอกเกลื้อน/มะเลื่อม T 
28 Celastraceae Celastrus paniculata Willd. กระทงลาย SC 
29 Clusiaceae Cratoxylum cochinchinensis (Lour.) 

Blume 
ติ้วเกลี้ยง T 

30  Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ติ้วขาว T 
31 Combretaceae Terminalia triptera Stapf สีเสียดตน แสงคํา แสน

คํา/ข้ีอาย 
T 

32 Convolvulaceae Ipomoea hederifolia L. จิงจอแดง C 
33 Cucurbitaceae Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi ตําลึงตัวผู/บงเรน C 
34 Dileniaceae Dilenia parviflora Griff. สานหิ่ง T 
35  Dilenia aurea Sm.  มะสาน T 
36 Dipterocarpaceae Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex 

Miq. 
ยางเหียง T 

37  Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง T 
38  Shorea roxburghii G.Don พะยอม T 
39 Ebenaceae Diospyros mollis Griff. มะเกลือ T 
40  Diospyros montana Roxb. มะเกลือปา T 
41 Elaeocaparceae Elaeocarpus grandiflorus Sm. ไครยอย T 
42 Euphorbiaceae Aporosa octandra (B.-H. ex D.Don) Vick 

var. octandra 
หมักเมา T 

43  Aporosa octandra (B.-H. ex D.Don) Vick. 
var. yunnanensis 

เหมือด T 

44  Flueggea leucopyrus Wild. กางปลา S 
44  Breynia glauca Craib ระงับพิษ/มะยมปา S 
46  Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr. ดีหมี T 
47  Croton roxburghii N.P. Balakr. เปลา/เปลาใหญ T 
48  Gonocaryum lobbianum Kurz ดันหมี T 
49  Homonoia riparia Lour. ไครนํ้า T 
50  Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. ลูกใตใบ H 
51  Phyllanthus embrica L. มะขามปอม T 
52  Phyllanthus reticulatus Poir. กางปลาเครือ S 
53  Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท S 
54 Fagaceae Catanopsis argyrophylla King ex Hook.f. กอหยุม T 
55  Catanopsis sp. กอ T 
56 Irvingiaceae Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn. กระบก T 
57 Lamiaceae Clerodendrum kaempferi Fisch.  

ex C.Morren 
- S 

58  Gmelina arborea Roxb. ซอ T 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) : กลุมพืชใบเลี้ยงคู 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ลักษณะวิสัย 
(habit) 

59 Lamiaceae Tectona grandis L.f. สัก T 
60  Gomphostemma strobilinum Wall. วานนกคุม H 
61 Lauraceae Phoebe lanceolata (Wall. ex Nees) Nees แหลบุก/ปตอง  T 
62 Lecythidaceae Careya sphaerica Roxb. กระโดน T 
63 Leeaceae Leea indica (Burm.f.) Merr. กระตังใบ S 
64 Leguminosae-

Caesalpinioideae 
Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. สมเส้ียว C 

65  Bauhinia sp. เส้ียว T 
66  Caesalpinia digyna Rottler กําจาย/หนามกระจาย C 
67  Caesalpinia mimosoides Lam. ชาเลือด C 
68  Cassia fistula L. ราชพฤกษ/คูน T 

69  Senna tora (L.) Roxb. ไทย S 
70 Leguminosae-

Mimosoideae 
 
Entada phaseoloides Merr. 

 
สะบา 

 
C 

71  Entada rheedei  Spreng. สะบา/แลลิง C 

72  Albizia chinensis (Osbeck) Merr. กางหลวง คางฮุง ปอ  T 
73  Albizia sp. ไมเลน T 
74 Leguminosae-

Papilionoideae 
 
Dalbergia nigrescens Kurz var. nigrescens 

 
ฉนวน/นวน 

 
T 

75  Dalbergia sp.1 ไขขาม T 
76  Dalbergia sp.2 หนามเนืองดูก T 
77  Desmodium renifolium L.  เกล็ดหอย/ตานสานดอย H 
78  Dunbaria podocarpa Kurz - C 
79  Galactia tenuiflora Willd. ex Wight & Arn. เถาแปบหนู C 
80  Paracalyx scariosa (Roxb.) Ali เครือขน/เครือเขาขน C 
81  Phyllodium longipes (Craib) Schindl. เกล็ดลิ่น/เกล็ดปลา S 
82  Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดูปา T 
83  Rhynchosia bracteata Benth. ex Baker มะแปปปา C 

84  Uraria sp.1 (ดอกขาว) หางกระรอก H 

85  Mecopus nidulans Benn. - H 

86  Uraria crinita (L.) Desv. ex D.C. หางหมาจอก/หางเสือ H 
87  Vigna adenantha (G. Mey.) Marechal ถ่ัวนก/ถ่ัวแฮ C 
88 Lythraceae Lagerstroemia calyculata Kurz ตะแบกแดง T 
89  Lagerstroemia balansae Koehne ตะแบกเกรียบ T 
90  Lagerstroemia macrocarpa Wall. อินทนิลบก T 
91  Lagerstroemia venusta Wall. เปลือย/เสลาเปลือกบาง T 
92 Malvaceae Sida rhombifolia L. หญาขัด S 

 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) : กลุมพืชใบเลี้ยงคู 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ลักษณะวิสัย 
(habit) 

93  Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A. 
Gibson 

 
ปอลมปม 

 
S 

94 Malvaceae Urena lobata L.  ข้ีอน/ข้ีครอก H 

95 Melastomataceae Melastoma malabatricum L. subsp. 
normale (D.Don) K. Meyer 

จุกนารี S 

96  Memecylon scutellatum Naudin ไมสี/เหมือดจ้ี ST 
97 Menispermaceae Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. 

ex DC.) Forman 
กรุงเขมา/เครือหมานอย C 

98 Molluginaceae Mollugo pentaphylla L. หญาไขเหา/หญานกเขา H 
99 Moraceae Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch-Ham. หาด T 
100  Ficus hispida L.f. var. hispida หมากเดื่อ/มะเด่ือปลอง T 
101  Ficus sp. ไทร T 
102  Ficus altissima Blume กราง T 
103 Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels หวา T 
104 Oxalidaceae Biophytum umbraculum Welw. มะขามพี H 
105 Rhamnaceae Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. brunoniana 

Tardieu 
หนามเล็บแมว SC  

106 Rubiaceae Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don ) 
Bremek. 

 
มะลิเลื้อย 

 
H 

107  Gardenia sootepensis Hutch. ไขเนา/คํามอกหลวง T 
108  Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale ขวาว T 
109  Hedyotis pinifolia Wall. ex G. Don หญาฉัตร หญากามกุง H 
110  Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. สมกบ T 
111  Ophioliza sp.  H 
112  Paederia linearis Hook.f. เครือตดหมา C 
113  Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) 

Tirveng. 
 
หนามแน 

 
T 

114  Richardia brasiliensis Gomez กระดุมใบ H 
115 Rutaceae Melicope/Euodia sp.  S 
116 Sapindaceae Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. มะหวด T 
117  Schleichera oleosa (Lour.) Oken คอสม/ตะครอ T 
118 Simaroubaceae Harrisonia perforata (Blanco) Merr. คนทา/หนามจ้ี SC 
119 Smilacaceae Smilax lanciefolia Roxb. เครือเขียง/เถายั้งดง C 
120  Smilax micro-china T. Koyama หัวยาขาวเย็น H 
121 Stemonaceae Stemona tuberosa Lour. หนอนตายหยาก C 
122 Sterculiaceae Firmania colorata (Roxb.) R.Br. ปอฝาย T 

123  Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. ขามคัวะ T 

 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) : กลุมพืชใบเลี้ยงคู 
ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 

name) [ทั่วไป/นาแหว] 
ลักษณะวิสัย 

(habit) 
124 Sterculiaceae Sterculia lanceolata var. lanceolata ปอผาสาม S 
125  Sterculia pexa Pierre ปอขาว  T 
126  Helicteres hirsuta Lour. ปอเตาไห S 
127  Sterculia villosa Roxb. ปอตูบหูชาง T 
128 Strychnaceae Strychnos nux-vomica L. แสลงใจ/ตูมกา T 
129 Styracaceae Styrax benzoides Craib กํายาน T 

130 Symplocaceae Symplocos macrophylla  ปริกนอย/เหมือดดง, 
เหมือดดอย  

T 

131 Theaceae Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล/คายโซ T 
132 Tiliaceae Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib ยาบใบยาว/ยาบ T 
133  Colona floribunda (Kurz) Craib ปอมืน/เลียง T 
134  Grewia abutilifolia Vent. ex Juss. หญาบิด, ปอยาบ S 
135  Microcos tomentosa Sm. พลับพลา/กอมสม T 
136 Urticaceae Pellionia sp. ปกแมลงสาบ C 
137 Verbenaceae Congea tomentosa Roxb. var. tomentosa  เครือออน C 

กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledons) 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ลักษณะวิสัย 
(habit) 

1 Amaryllidaceae Crinum sp. พลับพลึง H 
2 Araceae Pothos scandens L.  หวายตะมอย C 
3  Lasia spinosa (L.) Thawaitch ผักหนาม H 
4  Amophophallus sp.1 ไอรอก, บุก H 
5  Amophophallus sp.2 บุก H 
6  Lasia spinosa (L.) Thawaitch ผักหนาม H 
7 Asparagaceae Asparagus filicinus Buch.-Ham. มาสามตอน/กุดงอง C 
8 Commelinaceae Murdania loureirii (Hance) R.S. Rao & 

Kammathy 
วานสายนอย/แหว
กระตาย 

H 

9 Convallariaceae Tupistra albiflora K.Larsen  นางเลว H 
10  Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis 

Andrew 
โหนดดิน H 

11 Costaceae Costus speciosus (Koen.) Sm. เอื้องหมายนา H 
12 Cyperaceae Cyperus rotundus L.  หญาแหวหมู H 
13  Cyperus cyperoides (L.) Kuntze  กกสามเหลี่ยม/คมบาง H 
14  Carex tricephala Boeck. หญาดอกดิน H 
15  Rhynchospora corymbosa (L.) Britton หญาคมบาง H 
16 Dioscoreaceae Dioscorea bulbifera L. วานพระฉิม C 
17  Dioscorea alata L. มันเสา/เครือมันเลื่อม C 
18  Dioscorea glabra Roxb. มันดง/เครือมัน C 



ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) : กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ลักษณะวิสัย 
(habit) 

19 Dioscoreaceae Dioscorea hispida Dennst. var. hispida กลอย C 
20 Hypoxidaceae Curculigo latifolia Dryand. วานสากเหล็ก H 
21 Hypoxidaceae Hypoxis aurea Lour. หญาดอกคํา H 
22 Limnocharitaceae Limnocharis flava Buchenau ตาลปตรฤาษ ี H 
23 Orchidaceae Aerides falcata Lindl. เอื้องกุหลาบกระเปาเปด epi_O 
26  Aerides flabellata Rolfe ex Downie เอื้องอินทรจักร epi_O 
27  Bulbophyllum sp. สิงโตกลอกตา epi_O 
28  Chilochista lunifera (Rchb. f.) J. J. Sm. พญาไรใบ epi_O 
29  Cymbidium aloifolium (L.) Sw. กะเรกะรอน epi_O 
30  Dendrobium aphyllum Roxb. เอื้องลองแลง epi_O 
31  Eulophia macrobulbon Hook.f. วานอึ่ง ter_O 
32  Geodorum attenuatum Griff.   วางจูงนาง ter_O 
24  Habenaria dentata (Sw.) Schltr นางอั้วนอย ter_O 
33  Luisia zollingeri Rchb.f. งูเขียวนอย epi_O 
25  Oberonia sp. เอื้องแพนใบมีด epi_O 
34  Pholidota imblicata  W.J. Hook. เอื้องกาบดอก epi_O 
35  Rhytionanthos spathulatum สิงโตชอนทอง epi_O 
36 Poaceae Bambusa bambos (L.) Voss ไผปา, ไผหนาม B 
37  Bambusa sp. ไผปา/ไมเซิม B 
38  Cephalostachyum pergracile Munro ไผขาวหลาม/ไผหลาม B 
39  Cephalostachyum vergatum Kurz ไผเฮียะ B 
40  Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz ไผไร B 
41  Eragrostis ciliata (Roxb.) Nees หญาไขเหา G 
42  Imperata cylindica (L.) P. Beauv. หญาคา G 
43  Ischaemum barbatum Retz. หญาหวาย G 
44  Zoysia matrella (L.) Merr. หญานวลนอย G 
45 Taccaceae Tacca chantrieri Andre เนระพูสีไทย/คางคาวดํา H 
46 Zingiberaceae Alpinia malaccensis (Burm.f.) Rosc. ขาปา H 
47  Curcuma sp. - H 
48  Globba sp. - H 
49  Kaempferia sp. - H 
50  Zingiber thorelii Hook.f. - H 

กลุมพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperms) 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ลักษณะวิสัย 
(habit) 

1 Pinaceae Pinus kesiya Royle ex Gordon สนสามใบ T 

 



กลุมเฟรน (Ferns) และพืชใกลเคียงเฟรน (Fern allies) 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ประเภทของ
เฟรนตาม
ลักษณะ
นิเวศวิทยา 

1 Lydopodiaceae Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. สามรอยยอด (ภาคใต) TSFA 
2 Selaginellaceae Selaginella sp. หญาเงือก หญาถอด

บอง หญาหูหนวก 
(เหนือ) 

TShFA , 
LFA 

3 Equisetaceae Equisetum debile Roxb. ex Vauch. หญาถอดปลอง TShFA 
4 Psilotaceae Psilotum nudum (L.) Beauv. หวายทะนอย EFA 
5 Gleicheniaceae Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. กูดปด กูดหมึก 

(ภาคเหนือ) 
TSF 

6 Schizaeaceae Lygodium flexuosum (L.) Sw. ยานลิเภา CF 
7  Lygodium salicifolium C.Presl. กะฉอด กะฉอดหนู 

(ภาคตะวันออกเฉียงใต) 
CF 

8 Hymenophyllaceae Hymenophyllum sp. - EF 
9 Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn  

var. wightianum  
(J. Agardh) Tryon 

กูดเกี้ย (ภาดเหนือ) TSF 

10 Lindsaeaceae Lindsaea ensifolia Sw. หางนกกระลิง (ภาค
กลาง) 

TShF 

11 Adiantaceae Adiantum caudatum L. ตีนตุกแก หางนาคบก 
(ภาคกลาง) 

LF 

12  Adiantum philippense L. หูควาก LF 
13  Adiantum sp. โชนผี LF 
14  Cheilanthes tenuifolia (Burm.f.) Sw - TShF 
15 Pteridaceae Pteris ensiformis Burm. f. กะจิงดูแพะ, กูดตาด, 

กูดหมาก, หิรัญมรกต 
TShF 

16  Pteris venusta Kunze - TShF 
17  Pteris sp.1 - TShF 
18 Pteridaceae Pteris sp.2 - TShF 
19  Pteris sp.3 - TShF 
20 Blechnaceae Blechnum orientale L. กูดดอย (ภาคกลาง) TSF 
21 Dryopteridaceae Tectaria variolosa (Wall. ex Hook.) C.Chr. กูดกวาง, กูดเกียว, กูด

ซาง, กูดหก, กูดฮมคา, 
โชนปา 

TShF 

22 Thelypteridaceae Amphineuron terminans (J.Sm.) Holttum - TShF 
23  Christella parasitica (L.) H. Lev - TShF 
24  Christella sp. - TShF 

 



 
ตารางผนวกที่ 1 (ตอ) : กลุมเฟรน (Ferns) และพืชใกลเคียงเฟรน (Fern allies) 

ลําดับที่ วงศ (family) ชื่อวิทยาศาสตร (scientific name) ชื่อทองถ่ิน (local 
name) [ทั่วไป/นาแหว] 

ประเภทของ
เฟรนตาม
ลักษณะ
นิเวศวิทยา 

25 Thelypteridaceae Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) 
Ching 

- TShF 

26  Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum กูดแดง (ภาคตะวันเฉียง
ใต) 

TShF 

27 Woodsiaceae Diplazium esculentum (Rez.) Sw. หัสดํา (ภาคใต) กูดกิน 
(ภาคเหนือ) 

TShF 

28 Polypodiaceae Drynaria bonii H. Christ กระแตไตหิน LF 
29  Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. กระปรอกเล็ก EF 
30  Microsorum pteropus (Blume) Copel. กูดหางนกกะลิง 

(ภาคใต) 
LF 

31  Microsorum punctatum (L.) Copel. กระปรอกหางสิงห 
(ภาคตะวันออกเฉียงใต) 

TShF , LF 

32  Phymatosorus nigrescens (Blume) Pic. 
Serm. 

กาโลระวา EF 

33  Platycerium holttumii Jonch. & 
Hennipman  

กระเชาสีดา, 
ชายผาสีดา (ภาคกลาง) 

EF 

34  Pyrrosia piloselloides (L) M.G. Price เกล็ดนาคราช, กับมาลม
, มันเหี้ย, อีแปะ 

EF 

35  Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching ขาไก (ภาคกลาง) LF 
36  Pyrrosia sp. - LF 

หมายเหต ุอกัษรยอ 

 
 

- ไมตน (Tree)  = T 
- ไมพุม (Shrub)  = S 
- ไมพุมกึ่งไมตนขนาดเล็ก = ST 
- ไมลมลุก (Herb)            = H 
- ไมพุมรอเลื้อย  
(Scandent Shrub)    

 
= SC 

- ไมเถาเลื้อย (Climber)          = C 
- ไผ (Bamboo)                = B 
- หญา (Grass)                = G 
- กลวยไมอิงอาศัย  
(Epiphytic Orchid) 

 
= epi_O 

- กลวยไมที่อาศัยอยูตาม
พื้นดิน (Terrestrial Orchid) 

 
= ter_O 

- พืชใกลเคียงเฟรนข้ึนบนดินทนแดด  
(Terrestial sun fern allies)        

 
= TSFA 

- พืชใกลเคียงเฟรนข้ึนบนดินชอบรมเงา  
(Terrestial shade fern allies)  

 
= TShFA 

- พืชใกลเคียงเฟรนอิงอาศัย (Epiphytic fern allies)  = EFA 
- พืชใกลเคียงเฟรนข้ึนบนหิน (Lithophytic fern allies)  = LFA 
- เฟรนข้ึนบนดินทนแดด (Terrestial sun ferns)  = TSF 
- เฟรนข้ึนบนดินชอบรมเงา (Terrestial shade ferns)  = TShF 
- เฟรนเถาเลื้อย (Climbing ferns)  = CF 
- เฟรนอิงอาศัย (Epiphytic ferns)  = EF 
- เฟรนข้ึนบนหิน (Lithophytic ferns)  = LF 



ตารางผนวกที่ 2 ความหลากชนิดของเห็ดที่สํารวจพบในบริเวณพื้นที่ศูนยศึกษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และปาตนนํ้า นาแหว และพ้ืนที่ใกลเคียง จังหวัดเลย ระหวางเดือนธันวาคม 2552 – 
กันยายน 2553 
ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท จํานวนที่พบ 

Agaricaceae  Leucocoprinus fragilissimus (Rav.) Pat. ไมมีรายงานวากินได นอย 

Auriculariaceae Auricularia sp. เห็ดกินได ปานกลาง 

Cantharellaceae Craterellus aureus Berk. Et Curt. เห็ดกินได ปานกลาง 

Clavariaceae Clavaria zollingeri Lév. ไมมีรายงานวากินได นอย 

Coprinaceae Psathyrella candolleana (Fr.) Maire เห็ดพิษ (กินไมได) ปานกลาง 

Coriolaceae Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.:Fr.) Karst ไมมีรายงานวากินได ปานกลาง 

 Pycnoporus sanguineus (Fr.) Karst. ไมมีรายงานวากินได ปานกลาง 

 Trichaptum abeitinum (Fr.) Ryv. ไมมีรายงานวากินได นอย 
Cortinariaceae Cortinarius sp. ไมมีรายงานวากินได นอย 

Dacrymycetaceae Dacryopinax spathularia (Schweinitz) 
Martin 

 
ไมมีรายงานวากินได 

 
นอย 

Ganodermataceae Amauroderma rugosum (Blume et Nees ex 
Fr.) Torr. 

กินได (บางพื้นที่ใชเปน
ยาสมุนไพร) 

นอย 

Geastraceae Geastrum triplex jungh. ไมมีรายงานวากินได นอย 

Lycoperdaceae Calvatia craniformis Coker et Couch ดอกออนกินได นอย 

Podoscyphaceae Podoscypha nitidula (Berk.) Pat. ไมมีรายงานวากินได นอย 

Polyporaceae Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze ไมมีรายงานวากินได นอย 

 Microporus affinis (Bl.&Nees:Fr.) Kntz. ไมมีรายงานวากินได นอย 

 Bjerkandera adusta (Fr.) Karst. ไมมีรายงานวากินได นอย 

 Trametes cinglata Berk. ไมมีรายงานวากินได นอย 

 Lentinus polychrous Lév. กินได ปานกลาง 

 Lentinus connatus Berk. มีรายงานการกิน 
ในบางพื้นที่ 

 
นอย 

 Lentinus squarrosulus Mont. กินได มาก 

Russulaceae   Russula emetica (Schaeff. Ex Fr.) Pers. ex 
S.F. Gray 

เปนเห็ดพิษ (กินไดแต
ตองทําใหสุกกอน) 

 
มาก 

 Russula emetic Pers. ex S.F. Gray เปนเห็ดพิษ (กินไดแต
ตองทําใหสุกกอน) 

 
มาก 

 Russula alboareolata Hong กินได มาก 

 Russula senecis Imai. กินได ปานกลาง 

Schizophyllaceae Schizophyllum commune Fr. มีรายงานการกินในบาง
พื้นที่ 

ปานกลาง 

Stereaceae Stereum complicatum (Fr.) Fr. ไมมีรายงานวากินได นอย 

 Stereum ostrea (Blume et Nees ex Fr.) Fr. ไมมีรายงานวากินได นอย 



ตารางผนวกที่ 2 ตอ ความหลากชนิดของเห็ดที่สํารวจพบในบริเวณพ้ืนที่ศูนยศกึษาและอนุรกัษ
สิ่งแวดลอม และปาตนนํ้า นาแหว และพ้ืนที่ใกลเคียง จังหวัดเลย ระหวางเดือนธันวาคม 2552 – 
กันยายน 2553 
ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท จํานวนที่พบ 

Tricholomataceae Termitomyces clypeatus Heim กินได นอย 

 Xeromphalina tenuipes (Schw) A.H. Smith มีรายงานการกินในบาง
พื้นที่ 

 
นอย 

 Campanella junghuhnii (Mont.) Sing. กินได (บางพื้นที่ใชเปน
ยาสมุนไพร) 

 
ปานกลาง 

 Marasmius siccus (Schwein.) Fr. ไมมีรายงานวากินได นอย 

 



ภาพผนวกที่ 1 สภาพปาในพื้นที่ศึกษา (ก-ข) ตนฤดฝูน-ฤดฝูน (ค-ง) ชวงฤดแูลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 2  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 



ภาพผนวกที่ 3 ลําน้ําแพร ลําธารเพียงสายเดยีวที่ไหลผานพ้ืนที่ปาศึกษาและเกิดเปนนํ้าตกสวยงามหลายแหง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 4 รองรอยของการตดัโคนตนไมซึ่งสามารถพบเห็นไดทั่วไปในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 5 พ้ืนที่ปาที่ถูกแปรสภาพไปเปนพ้ืนที่การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพผนวกที่ 6 วัวควายชาวบานนําเขามาเลี้ยงในพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 7 ชวงฤดฝูนจะพบเห็นชาวบานออกมาดักจับปลาจากลําน้ําแพรไปเปนอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพผนวกที่ 8 ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนบริเวณพ้ืนที่ศูนยศึกษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และปาตนนํ้า นาแหว และพ้ืนที่ใกลเคียงจังหวัดเลย 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 1  Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.     ภาพที่ 2 Sellaginella sp. 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 3  Equisetum debile Roxb. ex Vauch.        ภาพที่ 4 Psilotum nudum (L.) Beauv. 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 5 Dicranopteris linearis  (Burm.f.) Underw.   ภาพที่ 6 Lygodium flexuosum (L.) Sw.   
 
 
 
 
 
 
    
      ภาพที่ 7 Lygodium salicifolium C.Presl.               ภาพที่ 8 Hymenophyllum sp. 



 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 9 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn     ภาพที่ 10 Lindsaea ensifolia Sw. 
                 var. wightianum (J. Agardh) Tryon  
                    

 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 11 Adiantum caudatum L.     ภาพที่ 12 Adiantum philippense L.  
 

 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 13 Adiantum sp.1                           ภาพที่ 14 Cheilanthes tenuifolia (Burm.f.) Sw               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 15 Pteris ensiformis Burm. f.      ภาพที่ 16 Pteris venusta Kunze  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 17 Pteris sp.1                 ภาพที่ 18 Pteris sp.2 
 
 
 
 
 
 
       
      ภาพที่ 19 Pteris sp.3                                      ภาพที่ 20 Blechnum orientale L.                 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 21 Tectaria variolosa (Wall. Ex Hook.)     ภาพที่ 22 Amphineuron terminans (J.Sm.) 
                   C.Chr.                                                           Holttum 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 23 Christella parasitica (L.) H. Lev                ภาพที่ 24 Christella sp. 
 



 
    
                                                                                        
                                                          
 
 

     ภาพที่ 25 Macrothelypteris torresiana           ภาพที่ 26 Pronephrium nudatum          
                  (Gaudich.) Ching          (Roxb.) Holttum 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 27 Diplazium esculentum (Rez.) Sw.             ภาพที่ 28 Drynaria bonii H. Christ 
 
          
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 29 Drynaria rigidula (Sw.) Bedd.                 ภาพที่ 30 Microsorum pteropus (Blume) Copel.              
 
  
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 31  Microsorum punctatum (L.) Copel.           ภาพที่ 32 Phymatosorus nigrescens      
                                    (Blume) Pic. Serm.  
                                                        



           
          
                               
 
 
 

      ภาพที่ 33  Platycerium holttumii Jonch. &                 ภาพที่ 34 Pyrrosia piloselloides (L) M.G.         
                    Hennipman                                                    Price            
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 35 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching       ภาพที่ 36 Pyrrosia sp.               
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สาขาวชิา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2546 ตร ี วท.บ.; วิทยาศาสตร
บัณฑิต (พืชศาสตร) 
เกียรตินยิมอันดบั 2 

พืชศาสตร พืชศาสตร-
พืชสวน 

คณะเกษตรศาสตร
บางพระ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  

ไทย 

2549 โท วท.ม.; วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) 

พืชสวน พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย 

6. สาขาวิชาที่มีความชาํนาญพิเศษ (แตกตางจากวฒุิการศึกษา) ระบสุาขาวิชา 
 ไมผล ไมดอกไมประดับ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช อนุกรมวิธานของพืช การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหผลทางสถติ ิ
7.  ประวัติการรับทุนวิจัย (ใหระบุช่ือโครงการวิจัย ปงบประมาณที่รับทุน ประเภททุนที่ไดรับ 
วงเงนิงบประมาณที่ไดรับ และเลขที่สัญญาอางอิง) 
 1. โครงการวิจัยเร่ือง: การสํารวจและรวบรวมพรรณไมในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด  
จังหวัดนครนายก 

แหลงทุนวิจัย: งบวิจัยโครงการบริการวิชาการแกชุมชน (โครงการจัดต้ังศูนยวิจัยและการ
จัดการความรูทางพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ) 

ปงบประมาณ:  2550 
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ: 54,320 บาท 



 2. โครงการวิจัยเร่ือง: การศึกษาหาพันธุไมดอกไมประดับที่เหมาะสมในการสงเสริมในเชิง
พาณิชย 

แหลงทุนวิจัย:  งบวิจัยโครงการบริการวิชาการแกชุมชน (โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการ
จัดการความรูทางพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ) 

ปงบประมาณ:  2550 
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ:  36,800 บาท 

3. โครงการวิจยัเร่ือง: การศึกษาผลของการใชรังสีกับไมดอกไมประดับในประเทศไทย 
แหลงทุนวิจัย: งบวิจัยโครงการบริการวิชาการแกชุมชน (โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการ

จัดการความรูทางพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ) 
ปงบประมาณ:  2550 
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ:  7,000 บาท 
4. โครงการวิจัยเร่ือง: การสํารวจและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชกินแมลงเพื่อการคาใน

ประเทศไทย 
แหลงทุนวิจัย: งบวิจัยโครงการบริการวิชาการแกชุมชน (โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการ

จัดการความรูทางพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ) 
 ปงบประมาณ:  2551 

      วงเงินงบประมาณที่ไดรับ:  100,000 บาท 
8.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานวจิัยทั้งภายในและภายนอก 
 8.1 ผูบริหารแผนงานวิจัย: - 
 8.2 หัวหนาโครงการวิจัย:  
       1) การสาํรวจและรวบรวมพรรณไมในเขตพื้นท่ีดนิเปร้ียวจัด จงัหวัดนครนายก (พ.ศ. 
2550) 

      2) การสาํรวจและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชกินแมลงเพือ่การคาในประเทศไทย 
(พ.ศ. 2551) 
 8.3 โครงการวิจัยทีทํ่าเสรจ็แลว (ช่ือเรือ่ง ปท่ีพมิพ การเผยแพร และสถานภาพในการ
ทําวิจัย):  
        1) ผลของระบบรูปทรงตน 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีตอลักษณะทางกิ่งใบและ
การใหดอกผลของชมพูพันธุทับทิมจันทในปแรกของการใหผลผลติ. พ.ศ. 2549. วิทยานิพนธ
ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  ผูวิจยั 

2) การสํารวจและรวบรวมพรรณไมในเขตพื้นที่ดินเปรีย้วจัด จังหวัดนครนายก. พ.ศ. 
2550. รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ.  หัวหนาโครงการวิจยั 

3) การศกึษาผลของการใชรังสีกับไมดอกไมประดับในประเทศไทย. พ.ศ. 2550. 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ.  ผูรวมโครงการวิจัย 



4) การศึกษาหาพันธุไมดอกไมประดับที่เหมาะสมในการสงเสริมในเชิงพาณิชย. พ.ศ. 
2550. รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ.  ผูรวมโครงการวิจยั 

5) การสํารวจและศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชกินแมลงเพือ่การคาในประเทศไทย. 
พ.ศ. 2551. รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ.  หัวหนาโครงการวิจยั 

 
    8.4 ผลงานวิจัยตพีมิพ: 
พนม สุทธิศักดิ์โสภณ วสินี ไขวพันธุ และสุมาลี เหลืองสกุล.  2552.  เทคโนโลยีการผลิต

หมอขาวหมอแกงลิงในประเทศไทย, น. 61 ใน บทคัดยอการประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาติครั้งที่ 8 วันที ่6-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม ดิ เอม็เพรส อ. เมือง จ. 
เชียงใหม 

กวิศร วานิชกลุ และ พนม  สุทธศิักดิ์โสภณ.  2551.  การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและ
คารโบไฮเดรตในใบและกิ่งของชมพูพันธุทับทิมจันททีจ่ัดระบบรูปทรงตน 4 แบบ.  วารสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 16(3): 70-79. 

กวิศร วานิชกลุ พนม  สุทธศิักดิ์โสภณ และเพทาย กาญจนเกษร.  2551.  ผลของระบบรูปทรงตน 4 
แบบ ในการปลูกระยะชิดทีมี่ตอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใหผลผลติของชมพู
พันธุ   ทับทิมจันทในสองปของการใหผลผลิต.  วารสารเกษตรนเรศวร 11(1): 19-28. 

พนม  สทุธศิกัดิ์โสภณ วสนิี ไขวพันธุ บญุรอด ชาติยานนท และสุมาลี เหลืองสกุล.  2551.  การ
สํารวจพรรณไมในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวจดั จังหวัดนครนายก.  น. 234-241.  ใน การประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่46 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2551.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

พนม  สทุธศิกัดิ์โสภณ วสนิี ไขวพันธุ บญุรอด ชาติยานนท และสุมาลี เหลืองสกุล.  2551.  การ
สํารวจและรวบรวมเฟนในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด จังหวดันครนายก.  น. 222.  ใน บทคัดยอ                 
ศรีนคริน ทรวโิรฒวิชาการ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ 2551.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, กรุงเทพฯ.   

สุมาลี เหลืองสกุล พนม  สทุธิศักดิ์โสภณ และวสิน ีไขวพันธุ.  2551.  การศึกษาผลของการใชรังสี
กับไมดอกไมประดับในประเทศไทย.  น. 223.  ใน บทคัดยอ ศรีนครนิทรวิโรฒวิชาการ 31 
มกราคม-1 กมุภาพันธ 2551.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

กวิศร วานิชกลุ พนม  สุทธศิักดิ์โสภณ และเพทาย กาญจนเกษร.  2550.  ผลของระบบรูปทรงตน 4 
แบบ ในการปลูกระยะชิดทีมี่ตอคุณภาพผลของชมพูพนัธุทับทิมจันทในสองปของการใหผล
ผลิต.  วารสารเกษตรพระจอมเกลา 25(3): 100-107. 

กิตตพิงศ  ตรีตรุยานนท วลัลภ โพธิส์ังข และพนม  สุทธิศักด์ิโสภณ.  2550.  ความหลากชนิดของ
พืชทางการเกษตรในพื้นท่ีสวนริมแมน้ําเจาพระยาและเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. ใน การ
ประชุมทางวชิาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 45 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ 
2550.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 



กิตตพิงศ  ตรีตรุยานนท พนม  สทุธศัิกดิโ์สภณ และวัลลภ โพธิส์ังข.  2550.  ผลของตนตอที่มีตอ
การเจริญเติบโตและจํานวนชอผลขององุนพันธุดใีนพื้นที่อําเภอปากชอง. ใน การประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่45 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ 2550.  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

กิตตพิงศ  ตรีตรุยานนท วรวิทย  ยี่สวัสดิ์ บวับาง ยะอปู พนม  สทุธศิักดิ์โสภณ วลัลภ โพธิ์สังข 
ดวงใจ  ศขุเฉลิม นรศิ ภูมิภาคพันธ ประทีป ดวงแค วจิักขณ  ฉิมโฉม นิรันด จันทรวงศ 
และสมหมาย  เจนจัดการ.  2549.  การสาํรวจและจัดทาํขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของระบบนิเวศเกษตรพื้นทีจ่ังหวัดนนทบรุีและดอยอินทนนท. ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2549.  โรงแรม
รามาการเดนส, กรุงเทพฯ.    http://chm-thai.onep.go.th/Meeting/22-
23May06/index5.html. 

พนม  สทุธศิกัดิ์โสภณ.  2549.  ผลของระบบรูปทรงตน 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดท่ีมีตอลกัษณะ
ทางกิ่งใบและการใหดอกผลของชมพูพันธุทับทิมจันทในปแรกของการใหผลผลติ.  
วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.  

8.5 งานวิจัยที่กําลังทํา: - 

คณะผูรวมวจิัย 

1. ชื่อสกุล นางสุมาลี  เหลืองสกลุ 

 สังกัด ภาควิชา ชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร  
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ท่ีตั้ง  114 สุขมุวิท 23  ภาควิชาชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพทท่ีทํางาน  02-6495000 ตอ 5350 
  อีเมลล  sumalee@swu.ac.th 

2. ชื่อสกุล นางสาว วสิน ี ไขวพันธุ 
สังกัด สถาบัน   สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ท่ีตั้ง  ต. องครักษ อ. องครกัษ จ.นครนายก 26120 
 โทรศพัทท่ีทํางาน  02-6495000 ตอ 1204    โทรสาร  02-6495000 ตอ 1204     

อีเมลล wasinee@swu.ac.th 

 



3. ชื่อสกุล นาย กฤติญา แสงภักดี 
สังกัด สถาบัน   สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ท่ีตั้ง  ต. องครักษ อ. องครกัษ จ.นครนายก 26120 
 โทรศพัทท่ีทํางาน  02-6495000 ตอ 1204    โทรสาร  02-6495000 ตอ 1204     

อีเมลล Kitti_tui11@hotmail.com, kittayas@swu.ac.th 

4. ชื่อสกุล นางสาวประภสัสร  ยอดสงา 

 สังกัด วิทยาลัย  โพธิวิชชาลัย 
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ท่ีตั้ง  114 สุขมุวิท 23 วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศพัทท่ีทํางาน  02-6495000 ตอ 5887     โทรสาร  02-6495000 ตอ 5887           

อีเมลล prapatsorn@swu.ac.th 

5. ชื่อสกุล นางสาวดวงรตัน   แพงไทย 

 สังกัด สถาบัน   สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ท่ีตั้ง  ต. องครักษ อ. องครกัษ จ.นครนายก 26120 
 โทรศพัทท่ีทํางาน  02-6495000 ตอ 1204    โทรสาร  02-6495000 ตอ 1204     

อีเมลล duangratp@swu.ac.th 

6. ชื่อสกุล นางกชกร  เพชรตัน 
สังกัด สถาบัน   สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
 ท่ีตั้ง  ต. องครักษ อ. องครกัษ จ.นครนายก 26120 
 โทรศพัทท่ีทํางาน  02-6495000 ตอ 1204    โทรสาร  02-6495000 ตอ 1204     

อีเมลล kachakorn@swu.ac.th,kachakorn@gmail.com 

7. ชื่อสกุล นางสาว ศิรินภา  ศิริยันต 
สังกัด สถาบัน   สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
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