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1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 

การตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Values: HCVs) ในรายงาน
ฉบับนี้ เป็นการตรวจประเมินพ้ืนที่ของสวนป่ามุกดาหาร ซึ่งเป็นสวนป่าในโครงการที่ 4 และโครงการ 5 สังกัด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวง-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจและใช้ประโยชน์        
มานับตั้งแต่ปี 2527 และอนุรักษ์ไม้ที่มีลักษณะเด่น.คุณภาพดี.ไว้เป็นแม่ไม้และวัตถุดิบในการแปรรูปใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ ท าการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ รวมถึงจัดทามาตรการป้องกันในการดาเนิน
งานของสวนป่าที่อาจเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม.รวมถึงการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ส่งเสริมให้ชุมชนใกล้เคียงมีรายได้เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในด้านการบุกรุกพ้ืนที่ด้วย  

จากการตรวจประเมินค้นหาพ้ืนที่ HCV.ในสวนป่าและพ้ืนที่ที่มีแนวเขตติดต่อกับสวนป่ามุกดาหาร 
พบว่า มีโอกาสอาจจะเป็น(Potential) พ้ืนที่ HCV เนื่องจากข้อมูลสนับสนุนการตรวจประเมินยังไม่เพียงพอ 
ได้แก่ 

- อำจจะเป็น HCV 1.2 พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชที่หายาก, ถูกคุกคาม 
หรือใกล้สูญพันธุ์ (Rare,.threatened.or.endangered.species).ได้แก่. พ้ืนที่ที่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ     
พันธุ์พืชจ าพวกไข่เน่า (Gardenia sootepensis) พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์จ าพวก ผีเสื้อถุงทอง
ธรรมดา (Troides aeacus) มอธค้างคาว (Lyssa zampa) และแมลงทับราชา (Chrysochroa rajah)  

- อำจจะเป็น HCV 1.3 พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น (นกประจ าถิ่น จ านวน 41 ชนิด) 
- อำจจะเป็น HCV 1.4 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ (นกอพยพ จ านวน 21 ชนิด)  

ทีมผู้ตรวจประเมินได้  พิจารณาให้สวนป่าระบุ พ้ืนที่ที่อาจจะเป็น .HCV. ในแผนการจัดการ 
(Management Plan) และตรวจสอบติดตาม (Monitoring) ของสวนป่า ในระดับความเข้มข้นที่ลดลงจาก
ระดับของพ้ืนที่ที่เป็น.HCV.โดยอิงหลักวิชาการป่าไม้ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ได้เกิดผลกระทบ เป็นการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป และยังเป็นการอ านวยประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ     
และด้านสังคมกับสวนป่า และชุมชนท้องถิ่น ตลอดไป 
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 2. บทน ำ (Introduction) 

สวนป่ามุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 308 หมู่ 16 ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร          
เริ่มด าเนินการปลูกสร้างสวนป่าในปี พ.ศ. 2527 แปลงไม้ยูคาลิปตัสและไม้สัก โดยบริษัทนครพนมท าไม้ จ ากัด 
ตามเงื่อนไขสัมปทานป่าไม้จนถึงปี 2532  ต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม 2533 การสัมปทานป่าไม้ได้สิ้นสุดลง     
ตามมติของคณะรัฐมนตรี บริษัทนครพนมทาไม้ จากัด ได้ส่งมอบพื้นท่ีคืนให้กับป่าไม้เขตอุดรธานี และป่าไม้เขต
อุดรธานีได้ส่งมอบพื้นที่สวนป่าที่พ้นการดูแลรักษาไปแล้ว 6 ปี ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปัจจุบันสังกัด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี .องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นสวนป่าที่ปลูกตามทะเบียนจากบันทึกการมอบสวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณกรมป่าไม้ พ้ืนที่
ตามทะเบียน 4,339 ไร่ ซึ่งเป็นสวนป่าที่ได้รับมอบพ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ให้องค์การฯ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
พ้ืนที ่ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การฯ เพ่ือการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ส าหรับพ้ืนที่สวนป่ามุกดาหารที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีพ้ืนทีต่ามรับมอบ 2702.11 ไร่ ตามการรังวัดที่ดิน 3,006.319 ไร่  

ขอบเขตของกำรตรวจประเมินพื้นที่ที่มีคุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง (HCVs) 

การตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงนี้ เป็นการตรวจประเมินพ้ืนที่ทั้งภายในเขตสวนป่า
และบริเวณโดยรอบของสวนป่า เนื้อท่ีรวมทั้งสิ้น 4,339 ไร่ ประกอบไปด้วย  

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินพื้นที่มีคุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง 

1. เพ่ือตรวจพิสูจน์พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCVs) 
2. เพ่ือวิเคราะห์หาผลกระทบ และภัยคุกคามจากการด าเนินกิจกรรมของสวนป่าที่จะเกิดขึ้นกับ HCVs 
3. เพ่ือเสนอแนะวิธีการจัดการภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับพ้ืนที ่HCVs 
4. เพ่ือก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและปรับปรุงวิธีการจัดการ ให้พ้ืนที่ HCVs.คงอยู่ตลอดไป
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3. วิธีกำรตรวจประเมิน HCVs (High Conservation Value Methodology) 

การตรวจประเมินพ้ืนที่ HCVs.ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการในพ้ืนที่จริง (On-site Assessment) ของงาน
สวนป่ามุกดาหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี มีวิธีการตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการ
อนุรักษ์สูง ดังนี้ 

 การเดินเท้าเข้าตรวจสอบพิสูจน์ในแปลง (HCV Observation) 
 การท ากระบวนการมีส่วนร่วม (Participatory Social Impact Assessment Methodology) 
 การสัมภาษณ์ราษฎรและผู้มีส่วนได้เสียรอบ ๆ สวนป่า (ภาคผนวก 2) 
 สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสวนป่า (ภาคผนวก 2) 
 โครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่ามุกดาหาร ปี 2560 
 ตรวจสอบข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนของกำรตรวจประเมินพื้นที่ HCV ประกอบด้วยข้ันตอนต่ำง ๆ 4 ขั้นตอน คือ 

1. การตรวจพิสูจน์พื้นที่ HCVs (HCV Identification) 
2. การวิเคราะห์ภัยคุกคาม HCVs (HCV Threat Analysis) 
3. การจัดการพ้ืนที่ HCVs (HCV Management) 
4. การตรวจสอบติดตามพ้ืนที่ HCVs (HCV Monitoring) 

ทีมผู้ตรวจประเมิน เป็นผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการของ HCV Resources 
Network (HCVRN) ในปี 2559 ได้แก่ นายศุภกิจ  เอ็นมี  และนายณรงค์ชัย ชลภาพ รวมถึงผู้ร่วมตรวจจาก
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ นางสาวอาภากร สิงห์เทียน นางสาวจิตตกาญจน์- 
กระต่ายทอง และนายศิริศักดิ์ เปียจันทึก ซึ่งมีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะในด้านพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้าน
การอนุรักษ์สูง (ภาคผนวก 1) 
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 4. สภำพภูมิประเทศและควำมส ำคัญด้ำนกำรอนุรักษ์  
 (Landscape Context and Conservation Significance) 

ที่ตั้งและขอบเขต 

สวนป่ามุกดาหาร ตั้งอยู่ เลขที่ 308.หมู่ที่.16.หมู่บ้านค าป่าหลาย.ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 140-160 เมตร พิกัดส านักงาน ละติจูดที่ 16.747424  
ลองติจูดที่ 104.661088 ระยะทางจากสวนป่าถึงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ประมาณ 188 
กิโลเมตร และถึงองค์กาอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 261 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ที่ตั้งและขอบเขตสวนป่ามุกดาหาร 

ส ำนักงำน 
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อำณำเขตติดต่อของสวนป่ำมุกดำหำร 

ทิศเหนือ จรดต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และต าบลชะโนดน้อย        
อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก จรดต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ทิศใต ้จรดต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
ทิศตะวันตก จรดต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และต าบลชะโนดน้อย     

อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

ภาพที่ 2 ขอบเขตและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินสวนป่ามุกดาหาร
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ลักษณะภูมิประเทศ 

สวนป่ามุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเป็นที่ราบสลับที่เนินเขาเตี้ย ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
140 - 160 เมตร สภาพการใช้ที่ดินของพ้ืนที่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าปลูก ซึ่งสวนป่ามุกดาหารปลูกไม้ยูคาลิปตัส 
ยางพารา และไม้สัก รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นทดแทน (Secondary Forest) ถัดมาเป็นพ้ืนที่มีปัญหา
บุกรุก ซึ่งทางสวนป่าได้แก้ไขปัญหาโดยการปลูกยางพาราและจัดทาโครงการความร่วมมือให้ประชาชนได้ท ากินใน
สวนป่ายางพารา แหล่งน้ า และถนน ป่าไม้ในสวนป่ามุกดาหาร ประกอบด้วยป่าไม้ 6 ประเภท ได้แก่ แปลงปลูก     
ยูคาลิปตัส แปลงปลูกยางพารา แปลงปลูกไม้สัก พ้ืนที่ป่าเต็งรังดั้งเดิมที่มีลานหิน และป่าบึงที่มีน้าขังเป็นพ้ืนที่เล็กๆ 
(ภาพที ่2)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

สภาพภูมิอากาศแบ่งได้เป็น.3.ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม เป็นช่วงที่อากาศอบอ้าว และจะร้อนที่สุดช่วงเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มต้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากมหาสมุทรทาให้เกิดฝนตกชุก  
และฤดูหนาวเริ่มต้นที่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่
พัดนาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทย .โดยสวนป่ามุกดาหารนั้นอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดมุกดาหาร (ภาพที ่2) 
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ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 

สวนป่ามุกดาหาร มีความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และจากการตรวจ
ประเมินพื้นทีใ่นสวนป่าและพ้ืนที่ที่มีแนวเขตติดต่อกับสวนป่ามุกดาหาร พบว่าอาจจะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชที่หายาก, ถูกคุกคาม หรือใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช
จ าพวก ไข่เน่า (Gardenia sootepensis) พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์จ าพวก ผีเสื้อถุงทองธรรมดา 
(Troides aeacus) มอธค้างคาว (Lyssa zampa) และแมลงทับราชา (Chrysochroa rajah) พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่
อาศัยของชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น (นกประจ าถิ่น จ านวน 41 ชนิด) พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ (นกอพยพ 
จ านวน 21 ชนิด)  

สภำพพื้นที่ท่ัวไปของแปลง 

 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของสวนป่ามุกดาหาร ซึ่งอยู่ในเขต ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของสวนป่ามุกดาหาร 
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ภาพที่ 5-6 สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของสวนป่ามุกดาหาร 
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5. กำรตรวจพิสูจน์พื้นที่ที่มีคุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง 

(HCVs Identification)  

สวนป่ำมุกดำหำร  

ต ำบลค ำป่ำหลำย อ ำเภอเมือง 

จังหวัดมุกดำหำร 
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แบบตรวจพิสูจน์พื้นที่ที่มีคุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง 

หน่วยงำน องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้   ที่ตั้ง  เลขที่ 308 หมู่ที่ 16 ต าบลค าปา่หลาย 
สวนป่ำมุกดำหำร      อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   
เนื้อที่ 4,339 ไร ่(694.24 เฮกแตร์) 

 คุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง สถำนภำพ  หลักฐำนหรือเหตุผล 

HCV 1 
พ้ืนที่ที่มี

ความส าคัญ
ทางด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

1.1 พ้ืนที่อนุรักษ์ ไมเ่ป็น  

1.2 พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ และ
พืชที่หายาก, ถูกคุกคาม หรือ
ใกล้สูญพันธุ์  
: พืช - ไข่เน่า (Gardenia 
sootepensis) 
: สัตว์ - ผีเสื้อถุงทองธรรมดา 
(Troides aeacus)        
มอธค้างคาว (Lyssa 
zampa) และแมลงทับราชา 
(Chrysochroa rajah) 

อาจจะเป็น 
 

- ไข่เน่า (Gardenia sootepensis) พบใน
แปลงพื้นที่ป่าเต็งเร็ง สถานภาพหายาก 
(Rare) ที่มีจ านวนประชากรขนาดเล็ก มีความ
เสี่ยงที่จะเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ในอนาคต
อันใกล้นี้จากปัจจัยคุกคามต่างๆ (ราชันย ์ภู่มา
, 2551 และ Santisuk et al, 2006) แต่จาก
การตรวจสอบสถานภาพจากเว็บไซต์ IUCN 
และ สผ. พบว่า ไม่ปรากฏรายชื่อ จึงให้
ความเห็นว่า อาจจะเป็น และในพ้ืนที่ที่พบนี้
สวนป่าได้มีการกนัไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์อยู่แล้ว 

- ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus)
สถานภาพ อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ บัญชีหมายเลข 2 (CITES: 
Appendix II) 

- มอธค้างคาว (Lyssa zampa) สถานภาพ 
อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
บัญชีหมายเลข 2 (CITES: Appendix II) 

- แมลงทับราชา (Chrysochroa rajah) 
สถานภาพ อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ บัญชีหมายเลข 2 (CITES: 
Appendix II)                                                                                             
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 คุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง สถำนภำพ  หลักฐำนหรือเหตุผล 

ซึ่งจากโครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ส ารวจในปี 
2560 ไม่ได้ระบุว่าพบที่บริเวณใดในพ้ืนที่  
สวนป่ามุกดาหาร 

(อ้ำงอิงจำก : โครงการส ารวจและจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
พ้ืนที่สวนป่ามุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   
ปี 2560 จัดท าโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี) 

1.3 พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของ
ชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น 

อาจจะเป็น 

- นกประจ าถิ่น จ านวน 41 ชนิด (บัญชีแนบ
ตารางที่ 1) (อ้ำงอิงจำก : โครงการส ารวจ
และจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่ามุกดาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2560 จัดท าโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 

1.4 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราว
ของสัตว์ 

อาจจะเป็น 

- นกอพยพ จ านวน 21 ชนิด (บัญชีแนบ
ตารางที่ 1) (อ้ำงอิงจำก : โครงการส ารวจ
และจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่ามุกดาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี ปี 2560 จัดท าโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) 

HCV 2 
พ้ืนทีข่นาดใหญ่ที่บรรจุชนิด
พันธุ์พิเศษ 

ไมเ่ป็น 
 

HCV 3 
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งระบบนิเวศที่
หายาก, ถูกคุกคาม และใกล้
สูญพันธุ์ 

ไมเ่ป็น 
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6. บทสรุป (Conclusions) 

จากการตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงในสวนป่า ของสวนป่ามุกดาหาร องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี พบว่าพ้ืนที่สวนป่ามุกดาหาร ประกอบด้วย พ้ืนที่ปลูกสร้างสวนป่าและ
พ้ืนที่ส านักงาน รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,339 ไร่ (694.24 เฮกแตร์) ซึ่งลักษณะทั่วไปเป็นพื้นท่ีราบสลับที่เนินเขาเตี้ย 

จากการตรวจประเมินของผู้ตรวจฯ สามารถตรวจพิสูจน์พบพ้ืนที่ที่ อาจจะเป็น (Potential) ได้แก่ 

อาจจะเป็น HCV 1.2 พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชที่หายาก, ถูกคุกคาม หรือ
ใกล้สูญพันธุ์ (Rare, threatened or endangered species) ได้แก่ พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืช
จ าพวกไข่เน่า (Gardenia sootepensis) พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์จ าพวก ผีเสื้อถุงทอง-
ธรรมดา (Troides aeacus) มอธค้างคาว (Lyssa zampa) และแมลงทับราชา (Chrysochroa rajah)  

อาจจะเป็น HCV 1.3 พ้ืนที่ที่เป็นทีอ่ยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ประจ าถิ่น (นกประจ าถิ่น จ านวน 41 ชนิด) 

อาจจะเป็น HCV 1.4 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ชั่วคราวของสัตว์ (นกอพยพ จ านวน 21 ชนิด)  

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในปีถัดไป เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัด 

2. ควรระบพ้ืุนทีท่ี่อาจจะเป็น HCV แนวทางในการจัดการพ้ืนที่และการตรวจสอบติดตามประจ าปี  
ไว้ในแผนการจัดการของสวนป่าด้านสิ่งแวดล้อม 
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7. ภำคผนวก (Annexes) 
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ภำคผนวก 1 

รำยช่ือผู้ตรวจประเมิน (Namelists of Assessors) 
 

นายศุภกิจ  เอ็นมี   
(Mr. Supakit  En-mee) 
หัวหน้าส่วน (ระดับ 7) 
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1. การศึกษา :  
    1.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    1.2 ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ประสบการณ์:  
    2.1 การฝึกอบรม  
      - HCV Assessor training course by WildAsia in 2012  
      - FSC/FM-CoC Lead Auditor training course by BV in 
2014 
      - HCV Assessor training course by WildAsia in 2015 
    2.2 การปฏิบัติงาน  
      - เป็น HCV assessor ของ RSPO เลขที่ 93 ปี 2555 - 2557 
      - เป็นผู้ตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง ในพื้นที่
สวนปาล์มน้ ามันเอกชน ในปี 2555-2559 
      - เป็นผู้ตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงสวนป่า
ภาครัฐ และเอกชนตามโครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ าปี 2557-2559 
      - HCV provisionally licensed assessor in 2016   

นายศิริศักดิ์  เปียจันทึก   
(Mr. Sirisak  Piajantuek) 
พนักงาน (ระดับ 3)  
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1. การศึกษา :  
    1.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ปี 2557 
2. ประสบการณ์:  
    2.1 การฝึกอบรม  
      - HCV Assessor training course by WildAsia in 2015  
      - HCV Assessor training course by WildAsia in 2017 
    2.2 การปฏิบัติงาน  
      - เป็นผู้ร่วมตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง ใน
พ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามันเอกชน ในปี 2558 
      - เป็นผู้ตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงสวนป่า
ภาครัฐ และเอกชนตามโครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพ่ือเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ าปี 2557-2560 
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นางสาวจิตตกาญจน์ กระต่าย
ทอง 
(Ms. Jittakarn  Krataithong) 
พนักงาน (ระดับ 3)  
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1. การศึกษา :  
    1.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ปี 2557 
2. ประสบการณ์:  
    2.1 การฝึกอบรม  
      - HCV Assessor training course by WildAsia in 2015  
    2.2 การปฏิบัติงาน  
      - เป็นผู้ร่วมตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง ใน
พ้ืนที่สวนปาล์มน้ ามันเอกชน ในปี 2558 
      - เป็นผู้ตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงสวนป่า
ภาครัฐ และเอกชนตามโครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพ่ือเตรียม   
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ าปี 2557-2560 

นางสาวอาภากร  สิงห์เทียน 
(Ms.  Aphakorn Singthian) 
พนักงาน (ระดับ 3)  
ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการ-    
ป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1. การศึกษา :  
    1.1 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 
2. ประสบการณ์:  
    2.1 การฝึกอบรม  
      - HCV Assessor training course by WildAsia in 2017 
    2.2 การปฏิบัติงาน  
           - เป็นผู้ตรวจประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงสวนป่า
ภาครัฐ และเอกชนตามโครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพ่ือเตรียม  
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจ าปี 2559-2560 
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ภำคผนวก 2 
 

รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ของสวนป่ำมุกดำหำร 

1. นายพิชัย  คณะคาย หัวหน้างาน (ระดับ 6) งานสวนป่ามุกดาหาร 
2. นายณรงค์กรณ์  ค าผาย  พนักงาน (ระดับ 5) งานสวนป่ามุกดาหาร 
3. นายอนุชิต  ดรลาดพันธุ์ พนักงาน (ระดับ 3) งานสวนป่ามุกดาหาร 
4. นายภานุพงษ์  ค าภาผุย  พนักงาน (ระดับ 3) งานสวนป่ามุกดาหาร 
5. นายประเสริฐ  วงษ์ไชยา พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 5) งานสวนป่ามุกดาหาร 
6. นางสาวนิภาพร  รูปงาม  พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง งานสวนป่ามุกดาหาร 
7. นายพัฒนชัย  ราตรี  พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง งานสวนป่ามุกดาหาร 

รำยช่ือรำษฎรท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วม และกำรสัมภำษณ์รำษฎรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่ำ  

         ชื่อ สกุล     ต ำแหน่ง                        ที่อยู่ 
1. น.ส.มณีรัตน์ ค ามุงคุณ พนักงานสวนป่า

มุกดาหาร 
34 หมู่ 8 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

2. นายกวี รูปดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 167 หม่ 17 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
3. นายโภช ค ามุงคุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 107 หมู่ 8 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
4. นางหทัยทิพย์ ค ามุงคุณ คร ู 53 หมู่ 7 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
5. นายค าพุ โทนแก้ว คร ู โรงเรียนบ้านนาค าน้อย2 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย       

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
6. นายสุพรรณ รูปดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนก่อ หมู่ 12 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง           

จ.มุกดาหาร 
7. นายสันธิการ ปาหลา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 162 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
8. นายพรศิลป์ สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่เขตรักษา

พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 
ส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ต.หนองห้าง      
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

9. นายชินพันธ์ เหมหาญ เจ้าหน้าที่เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 

ส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ต.หนองห้าง      
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

10. นายกาลิน ค ามุงคุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 หมู่ 5 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
11. นายล ามอน ค ามุงคุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 84 หมู่ 5 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
12. น.ส.บังอร ค าลือชัย ลูกจ้างร้าน จ.รุ่งเรือง 159 หมู่ 14 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
13. นายธีรพงษ์ ค าลือชัย สมาชิก 78 หมู่ 12 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
14. นายเอกชัย ใจดี สมาชิก 49 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
15. นางอรุณวลี โคตรสมบัติ สมาชิก 181 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
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รำยช่ือรำษฎรท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วม และกำรสัมภำษณ์รำษฎรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบสวนป่ำ (ต่อ) 

ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ที่อยู่ 
16. นางทิพมอน แสงสุวรรณ สมาชิก 152 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
17. นายสายฝน ค าแก้ว สมาชิก 152 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
18. นางสิลิลทิพย์ ค ามุงคุณ สมาชิก 20 หมู่ 6 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 
19. นายขาน ปาหลา สมาชิก 41 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
20. นายมานะ บุญวาล สมาชิก 35 หมู่ 1 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
21. นายอนุวัฒน์ อนันต์  สมาชิก 75 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
22. นางรัศมี ไพค านาม สมาชิก 174 หมู่ 3 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
23. นายสังวาล ปาหลา สมาชิก 1/2 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
24. นายไสว รักไทย สมาชิก 94 หมู่ 3 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
25. นางมณีวัล สุวรรณพรม สมาชิก 117 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
26. นายวิโรจน์ สุวรรณพรม สมาชิก 117 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
27. นายสมศักดิ์ ภูมิลา สมาชิก 113 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
28. น.ส.ชนาพร เข็มพันธุ์ สมาชิก 168 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
29. นายสมเพท สุค าภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 134 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
30. นายเบ็ง ชัยยัน สมาชิก 39 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
31. นายสมจิต ฤทธิ์มนตรี สมาชิก 104 หมู่ 6 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
32. นายบัวพัน แสนวิเศษ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 28 หมู่ 10 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
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รูปภำพกิจกรรมกำรค้นหำพื้นที่ที่มีคุณค่ำด้ำนกำรอนุรักษ์สูง (HCVs) 
และกำรท ำกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

ณ ส านักงานสวนป่ามุกดาหาร ต าบลค าป่าหลาย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 

  
ภาพที่ 7-8  การท ากระบวนการมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ราษฎร์และผู้มีส่วนได้เสียรอบสวนป่า 
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ภาพที่ 9-10  การท ากระบวนการมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ราษฎร์และผู้มีส่วนได้เสียรอบสวนป่า 
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ภำคผนวก 3  

ไข่เนำ (Gardenia sootepensis) 

 

 

 

 

ชื่อสำมัญ  Golden Gardenia  

ชื่ออ่ืน   ไข่เน่า (นครพนม); ค ามอกช้าง, ค ำมอกหลวง (ภาคเหนือ); ผ่าด้าม, ยางมอกใหญ่ (นครราชสีมา); สะ
แล่งหอมไก๋, หอมไก๋ (ล าปาง) 

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 ม. ยอดมีน้ ำยำงเหนียวสีเหลือง มีขนสั้นนุ่มตามหูใบ แผ่นใบด้านล่าง และก้าน
ใบ หูใบเชื่อมติดกันเป็นวงรอบกิ่ง ยาว 0.5-1 ซม. ร่วงเร็ว ทิ้งรอยชัดเจน ใบเรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปขอบขนาน 
หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 10-30 ซม. ก้านใบยาว 0.5-1.2 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอก
ยาว 1-1.5 ซม. หลอดกลีบเลี้ยงยาว 1-2 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกตื้น ๆ 5 แฉก แยกเกือบจรดโคนด้ำนเดียว 
ดอกสีเหลืองหรือขำว หลอดกลีบดอกยาว 5-7 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 3-5 ซม. เกสรเพศผู้ 
5 อัน ติดใต้ปากหลอดกลีบดอกระหว่างกลีบดอก ไร้ก้านชูอับเรณู เกสรเพศเมียยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก ยอด
เกสรรูปกระบอง ผลสดมีหลำยเมล็ดรูปรี ยาว 2.5-5 ซม. มี 5-6 สัน 

พบที่จีนตอนใต้ พม่า ลาว ในไทยพบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ขึ้น
ตามป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร บางครั้งพบเป็นไม้ประดับ 

สกุล Gardenia L. มีมากกว่า 60 ชนิด แต่อาจมีได้ถึง 250 ชนิด ในไทยมีพืชพ้ืนเมืองมากกว่า 10 ชนิด 
และมีหลายชนิดพบเป็นไม้ประดับ ที่พบทั่วไป ได้แก่ พุดซ้อน G. jasminoides J. Ellis มีถ่ินก าเนิดในจีนและ
ไต้หวัน และพุดน้ าบุษย์ G. carinata Wall. ex Roxb. หลอดกลีบดอกยาว พบทางภาคใต้ ชื่อสกุลตั้งตามนัก
ธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันท่ีเกิดในสกอตแลนด์ Alexander Garden (1730-1791) 

สถำนภำพ 

 พบในแปลงพ้ืนที่ป่าเต็งเร็ง สถานภาพหายาก (Rare) ที่มีจ านวนประชากรขนาดเล็ก มีความเสี่ยงที่จะ
เป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้นี้จากปัจจัยคุกคามต่างๆ (ราชันย ์ภู่มา, 2551 และ Santisuk et al, 
2006) แต่จากการตรวจสอบสถานภาพจากเว็บไซต์ IUCN และ สผ. พบว่า ไม่ปรากฏรายชื่อ จึงให้ความเห็นว่า 
อาจจะเป็น และในพ้ืนที่ที่พบนี้สวนป่าได้มีการกันไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์อยู่แล้ว 

  

http://www.dnp.go.th/botany/image/Web_dict/Gardenia_sootepensis1.jpg
http://www.dnp.go.th/botany/image/Web_dict/Gardenia_sootepensis2.jpg
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 มอธค้ำงคำว (Lyssa zampa) 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์: Lyssa zampa 

ลักษณะท่ัวไป: ปีกบน พ้ืนปีกทั้งสองคู่สีน้ าตาลเข้ม กลางปีกท้ังสองคู่มีแถบสีขาวพาดยาวต่อเนื่องกัน ปีกล่าง
คล้ายปีกบน แต่สีอ่อนกว่าเล็กน้อย โคนปีกมีลายกระสีขาว 

ขนำด: 100 – 160 มิลลิเมตร 

พฤติกรรม: ออกหากินช่วงเวลากลางคืน เกาะพักตามที่ร่มครึ้มท้ังในป่าและตามชายคาอาคารที่อยู่ใกล้ป่า ขณะ
บินดูคล้ายค้างคาว หนอนกินใบชมพู่ 

ถิ่นอำศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ 

เขตกระจำยพันธุ์: ทุกภาค 

สถำนภำพ 

 อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์          
บัญชีหมายเลข 2 (CITES: Appendix II) 
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ผีเสื้อถุงทองธรรมดำ (Troides aeacus) 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์: Troides aeacus (C.& R. Felder) 

ลักษณะท่ัวไป: ปีกกว้าง 110 มิลลิเมตร ล าตัวส่วนท้องสีด าสลับสีเหลือง เพศผู้ปีกคู่บนเรียวยาวสีด า มีเกล็ดสี
เทารอบเส้นปีก ปีกคู่บนสีด า ปีกคู่ล่างสีเหลืองทองที่ขอบปีกมีรอยหยักสีด า เหนือรอยหยัก 3 รอยที่มุมด้านใน
ของปีกจะมีเกล็ดสีเทาลักษณะเหมือนฝุ่นครอบอยู่ เพศเมียปีกคู่บนสีด า ปีกคู่ล่างมีรอยหยักท่ีขอบปีก มีจุด
ขนาดใหญ่กระจายอยู่ในช่องระหว่างเส้นปีก ช่องละ 1 จุด ล าตัวสีด า 

ขนำด: 100 – 160 มิลลิเมตร 

ลักษณะหนวด: หนวดแบบกระบอง (clavate) 

ลักษณะปำก: ปากแบบดูดกิน (siphoning type) 

ลักษณะปีก: ปีกแบบบางใส (membrane) มีเกล็ด (scale) ปกคลุมเนื้อปีก 

ลักษณะขำ: ขาเดิน (walking legs) 

ลักษณะตำ: ตารวม (compound eyes) 

ถิ่นอำศัย: มักพบได้ตามพืชอาหาร อาหารของแมลง ตัวหนอน กินใบพืช เช่น กระเช้าถุงทอง ตัวเต็มวัยกิน
น้ าหวานจากดอกไม้ 

สถำนภำพ 

 อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์          
บัญชีหมายเลข 2 (CITES: Appendix II)
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แมลงทับรำชำ (Chrysochroa rajah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยำศำสตร์: Chrysochroa rajah 

ลักษณะท่ัวไป: แมลงทับราชาเป็นแมลงทับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าแมลงทับชนิดอ่ืนในสกุลเดียวกัน  

คุณสมบัติ/ลักษณะของตัวอย่ำง: แมลงทับราชาเป็นแมลงทับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าแมลงทับชนิดอื่นใน
สกุลเดียวกัน ขนาด: 32-48 มม. 

ถิ่นอำศัย: ถิ่นการกระจายในประเทศไทย: ภาคเหนือ(เชียงดาว, เวียงป่าเป้า, สันทราย, แพร่, แม่ทะ)               

กำรแพร่กระจำย: ลาว, ไทย 

สถำนภำพ 

อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์                     
บัญชีหมายเลข 2 (CITES: Appendix II)
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ตารางที ่1 บัญชีรายชื่อสถานภาพของนก 

 

 

ล ำดับ วงศ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อพื้นเมือง 
สถำนภำพ
ตำมฤดูกำล 

1 1. Accipitridae  1.Accipiter badius  เหยี่ยวนกเขาชิครา  นกประจ าถิ่น 
2   2.Elanus caeruleus  เหยี่ยวขาว  นกประจ าถิ่น 
3   3.Haliastur indus  เหยี่ยวแดง  นกประจ าถิ่น 
4 2. Aegithinidae  1.Aegithina tiphia  ขม้ินน้อยธรรมดา  นกประจ าถิ่น 
5 3. Alcedinidae  1.Alcedo atthis  กะเต็นน้อยธรรมดา  นกอพยพ 
6   2.Halcyon pileata  กะเต็นหัวดา  นกอพยพ 
7   3.Halcyon smyrnensis  กะเต็นอกขาว  นกอพยพ 
8 4. Apodidae  1.Cypsiurus balasiensis  แอ่นตาล  นกอพยพ 
9 5. Ardeidae  1.Ardeola bacchus ยางกรอกพันธุ์จีน  นกประจ าถิ่น 

10   
2.Ixobrychus 
eurhythmus  

ยางไฟธรรมดา  นกประจ าถิ่น 

11 6. Artamidae  1.Artamus fuscus  แอ่นพง  นกประจ าถิ่น 
12 7. Campephagidae  1.Pericrocotus roseus  พญาไฟสีกุหลาบ  นกประจ าถิ่น 

13 8. Coraciidae  1.Coracias benghalensis  ตะขาบทุ่ง  นกประจ าถิ่น 
14 9. Corvidae  1.Corvus levaillantii  กา  นกประจ าถิ่น 
15 10. Cuculidae  1.Centropus sinensis   กะปูดใหญ่  นกประจ าถิ่น 

16 
  

2.Eudynamys 
scolopaceus  

กาเหว่า  นกประจ าถิ่น 

17   3.Phaenicophaeus tristis  บั้งรอกใหญ่  นกประจ าถิ่น 
18 11. Dicaeidae  1.Dicaeum cruentatum  สีชมพูสวน  นกประจ าถิ่น 
19   2.Dicaeum minullum  กาฝากสีเรียบ  นกประจ าถิ่น 
20 12. Dicruridae 1.Dicrurus aeneus แซงแซวเล็กเหลือบ นกอพยพ 

21   2.Dicrurus leucophaeus  แซงแซวสีเทา  นกอพยพ 
22   3.Dicrurus macrocercus  แซงแซวหางปลา  นกอพยพ 
23 13. Estrildidae  1.Lonchura striata  กระติ๊ดตะโพกขาว  นกประจ าถิ่น 
24 14. Hirundinidae  1.Hirundo rustica  นางแอ่นบ้าน  นกอพยพ 
25   2.Hirundo tahitica  นางแอ่นแปซิฟิก  นกอพยพ 
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อสถานภาพของนก (ต่อ) 

 

 

 

 

ล ำดับ วงศ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อพื้นเมือง 
สถำนภำพตำม

ฤดูกำล 
26 15. Laniidae  1.Lanius cristatus  อีเสือสีน้าตาล  นกอพยพ 
27 16. Leiothrichidae  1.Acridotheres grandis  เอ้ียงหงอน  นกประจ าถิ่น 
28   2.Acridotheres tristis  เอ้ียงสาลิกา  นกประจ าถิ่น 
29   3.Gracupica nigricollis  กิ้งโครงคอดา  นกประจ าถิ่น 
30 17. Megalaimidae  1.Megalaima haemacephala  ตีทอง  นกอพยพ 
31   2.Merops orientalis  จาบคาเล็ก  นกประจ าถิ่น 
32 18. Monarchidae  1.Hypothymis azurea  จับแมลงจุกดา  นกประจ าถิ่น 
33 19. Motacillidae  1.Anthus hodgsoni  เด้าดินสวน  นกอพยพ 
34   2.Anthus rufulus  เด้าดินทุ่งเล็ก  นกอพยพ 
35   3.Motacilla alba  อุ้มบาตร  นกอพยพ 
36   4.Motacilla cinerea  เด้าลมหลังเทา  นกอพยพ 
37 20. Muscicapidae  1.Ficedula albicilla  จับแมลงคอแดง  นกอพยพ 
38   2.Muscicapa dauurica  จับแมลงสีน้าตาล  นกอพยพ 
39   3.Muscicapa sibirica  จับแมลงสีคล้า  นกอพยพ 
40   4.Saxicola caprata  ยอดหญ้าหัวดา  นกอพยพ 
41 21. Nectariniidae  1.Cinnyris asiaticus  กินปลีดาม่วง  นกประจ าถิ่น 
42   2.Cinnyris jugularis  กินปลีอกเหลือง  นกประจ าถิ่น 
43 22. Passeridae  1.Passer domesticus  กระจอกใหญ่  นกประจ าถิ่น 
44   2.Passer montanus  กระจอกบ้าน  นกประจ าถิ่น 
45 23. Pycnonotidae  1.Pycnonotus blanfordi  ปรอดสวน  นกประจ าถิ่น 
46   2.Pycnonotus jocosus  ปรอดหัวโขน  นกประจ าถิ่น 
47   3.Pycnonotus melanicterus  ปรอดเหลืองหัวจุก  นกประจ าถิ่น 
48 24. Rallidae  1.Amaurornis phoenicurus  กวัก  นกประจ าถิ่น 
49 25. Rhipiduridae  1.Rhipidura javanica อีแพรดแถบอกดา  นกประจ าถิ่น 
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อสถานภาพของนก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ วงศ์ ชื่อวิทยำศำสตร์ ชื่อพื้นเมือง 
สถำนภำพตำม

ฤดูกำล 
50 26. Scolopacidae  1.Columba livia  พิราบป่า  นกประจ าถิ่น 
51   2.Geopelia striata  เขาชวา  นกประจ าถิ่น 
52   3.Spilopelia chinensis  เขาใหญ่  นกประจ าถิ่น 
53   4.Streptopelia tranquebarica  เขาไฟ  นกประจ าถิ่น 
54   5. Streptopelia decaocto  เขาคอแหวน  นกประจ าถิ่น 
55 27. Strigidae  1.Glaucidium cuculoides  เค้าแมว  นกประจ าถิ่น 
56 28. Sylviidae  1.Orthotomus atrogularis  กระจิบคอดา นกประจ าถิ่น 
57   2.Orthotomus sutorius  กระจิบธรรมดา  นกประจ าถิ่น 

58 
  

3.Phylloscopus borealis  
กระจิ๊ดขั้วโลก
เหนือ  

นกอพยพ 

59   4.Phylloscopus fuscatus  กระจิ๊ดสีคล้า  นกอพยพ 
60   5.Phylloscopus inornatus  กระจิ๊ดธรรมดา  นกอพยพ 
61 29. Turdidae  1.Copsychus saularis  กางเขนบ้าน  นกประจ าถิ่น 
62 30. Tytonidae  1.Tyto alba  แสก นกประจ าถิ่น 
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ภาพที่ 11 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตั้งสวนป่า พิกัด Latitude 16.747424  Longitude 104.661088  
เปรียบเทียบพ้ืนที่ Intact Forest Landscapes (IFL)



29 
 
 

 

เอกสำรและอ้ำงอิง (References) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2560. โครงกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในพื้นที่สวนป่ำมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร, อุบลราชธานี.  

ราชันย์ ภู่มา. 2551. พืชหำยำกของประเทศไทย. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ผีเสื้อถุงทองธรรมดำ มอธค้ำงคำว แมงทับรำชำ ไข่เน่ำ. แหล่งที่มา: 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.,      
20 กันยายน 2560. 

Santisuk T., Chayamarit K., Pooma R., Suddee S. 2006. Thailand Red Data: Plants. Office of 
Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand. 256 p. 

 

 


