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โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

ก 

สารบัญ 
                    ลนอา 

สารบัญ              ก 
สารบัญตาราง             ค 
สารบัญาา              จ 

บททว่ 1 บทน า 
-  บทน า             1 
-  หลักการและเหตุผล            1 
-  วัตถุประสงค์            2 
-  ขอบเขตการด าเนินงาน           2 

บททว่ 2 อ้มมูคทั่าไป้มง ื้นทว่ศึกษา          6 
บททว่ 3 าิธวด าเนินการศึกษา 

-  การส ารวจทรัพยากรดิน          14 
-  การส ารวจทรัพยากรน  า          14 
-  การส ารวจทรัพยากรป่าไม้          16 
-  การส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า          20 
-  การส ารวจเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต        25 
-  การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ         28 

บททว่ 4 ผคการศึกษา 
-  ผลการศึกษาทรัพยากรดิน          30 
-  ผลการศึกษาทรัพยากรน  า          36 
-  ผลการศึกษาทรัพยากรป่าไม้          39 
-  ผลการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่า         56 
-  ผลการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต       67 
-  ผลการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ       77 
-  การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเบื องต้น       84 
-  ข้อเสนอแนะวิธีการส ารวจติดตามข้อมูล พืช และสัตว์ป่า      84 
-  การประเมินพื นท่ีท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCVA)       84 
  



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

ข 

สารบัญ (ต่ม) 
                    ลนอา 

บททว่ 5 สรุปผคการศึกษา 
-  สรุปผลการศึกษาทรัพยากรดิน         85 
-  สรุปผลการศึกษาทรัพยากรน  า         85 
-  สรุปผลการศึกษาทรัพยากรป่าไม้         85 
-  สรุปผลการศึกษาทรัพยากรสัตว์ป่า         85 
-  สรุปผลการศึกษาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต       86 

เมกสารแคะสิ่งมอางมิง           87 
าาคผนาก            89 
คณะผูอาิจัย            95 
  



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

ค 

สารบัญตาราง 
                    ลนอา 

ตารางทว่ 1  พิกัดแปลงส ารวจดิน และพรรณไม้ ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย          14 

ตารางทว่ 2  หมู่บ้านเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างของชุมชนบริเวณสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย          26 

ตารางทว่ 3  เนื อดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    30 
ตารางทว่ 4  พีเอชของดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    32 
ตารางทว่ 5  อินทรียวัตถุในดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   32 
ตารางทว่ 6  การน าไฟฟ้าของดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   33 
ตารางทว่ 7  สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด และธาตุอาหารพืช 

ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     35 
ตารางทว่ 8  คุณภาพน  าบางประการของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    38 
ตารางทว่ 9  ดัชนีคุณภาพน  า (WQI) ของแหล่งน  าธรรมชาติ บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย          39 
ตารางทว่ 10  วงศ์ จ านวนชนิด และร้อยละของชนิดพรรณไม้ ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย          40 
ตารางทว่ 11  บัญชีชนิดพรรณไม้ และความชุกชุมของพรรณไม้ ท่ีส ารวจพบในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยาง 

หนองคาย จังหวัดหนองคาย         41 
ตารางทว่ 12  บัญชีชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ (Tree) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 1 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย          46 
ตารางทว่ 13  บัญชีพันธุ์ไม้หนุ่ม (Sapling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 1 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย          47 

ตารางทว่ 14  บัญชีรายช่ือพันธุ์กล้าไม้ (Seedling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 1 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย         47 

ตารางทว่ 15  บัญชีชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ (Tree) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 10 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย          50 

ตารางทว่ 16  บัญชีพันธุ์ไม้หนุ่ม (Sapling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 10 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย          50 

ตารางทว่ 17  บัญชีรายช่ือพันธุ์กล้าไม้ (Seedling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 10 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย         51 
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ง 

สารบัญตาราง (ต่ม) 
                    ลนอา 

ตารางทว่ 18  ค่าดัชนีความหลากหลาย ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ และค่าดัชนีความคล้ายคลึง 
ในแปลงส ารวจท่ี 1 และ 10         52 

ตารางทว่ 19  รายช่ือสัตวเลี ยงลูกด้วยนมในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   59 
ตารางทว่ 20  สถานภาพสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   59 
ตารางทว่ 21  รายช่ือนกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     59 
ตารางทว่ 22  สถานภาพนกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     61 
ตารางทว่ 23  รายช่ือสัตว์เลื อยคลานในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    62 
ตารางทว่ 24  สถานภาพสัตว์เลื อยคลานในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   63 
ตารางทว่ 25  รายช่ือสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   63 
ตารางทว่ 26  สถานภาพสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  64 
ตารางทว่ 27  ลักษณะประชากรท่ัวไปของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   70 
ตารางทว่ 28  ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  72 
ตารางทว่ 29  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  73 
ตารางทว่ 30  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนป่า สวนยางพารา และศูนย์วิจัยยางหนองคายของชุมชนบริเวณ 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย       75 
ตารางทว่ 31  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     77 
ตารางทว่ 32  แหล่งท่ีมาของข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล       78 
ตารางทว่ 33  องค์ประกอบของข้อมูลกายภาพ และส่ิงแวดล้อม      79 
ตารางทว่ 34  การเช่ือมต่อข้อมูล          83 
  



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

จ 

สารบัญาา  
                    ลนอา 

าา ทว่ 1  แผนท่ีการใช้ประโยชน์พื นท่ีภายในศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     6 
าา ทว่ 2  อาณาเขตติดต่อของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย      7 
าา ทว่ 3  การเดินทางจากอ าเภอเมืองหนองคาย ไปยังศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    8 
าา ทว่ 4  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     8 
าา ทว่ 5  ลักษณะภูมิประเทศของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย      9 
าา ทว่ 6  อุณหภูมิเฉล่ีย (พ.ศ. 2524-2553) บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   10 
าา ทว่ 7  ปริมาณน  าฝนเฉล่ีย (พ.ศ. 2524-2553) บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  10 
าา ทว่ 8  แผนท่ีลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    11 
าา ทว่ 9  แผนท่ีลักษณะชุดดินบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    12 
าา ทว่ 10  ทรัพยากรน  าบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     13 
าา ทว่ 11  ต าแหน่งเก็บตัวอย่างน  าบริเวณสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   15 
าา ทว่ 12  สภาพแปลงส ารวจพรรณไม้ ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  19 
าา ทว่ 13  ท่ีตั งหมู่บ้านเป้าหมายและจุดเก็บตัวอย่างชุมชนของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย          27 
าา ทว่ 14  ลักษณะเนื อดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    31 
าา ทว่ 15  สภาพแหล่งน  าในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย     36 
าา ทว่ 16  ลักษณะโครงสร้างด้านตั งของสังคมพืชในแปลงท่ี 1      48 
าา ทว่ 17  ลักษณะโครงสร้างด้านตั งของสังคมพืชในแปลงท่ี 10      52 
าา ทว่ 18  ตัวอย่างพรรณไม้ท่ีส ารวจพบในพื นท่ีสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   52 
าา ทว่ 19  แผนท่ีการส ารวจสัตว์ป่าในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย    56 
าา ทว่ 20  ตัวอย่างสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย   65 
าา ทว่ 21  การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื นท่ี         80 
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าา ทว่ 24  การเรียกดูข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จากความสัมพันธ์ที่สร้างไว ้    83 
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บททว่ 1 
บทน า 

 
บทน า 

โดยท่ัวไปความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช  สัตว์ จะพบสูงมากบริเวณพื นท่ีป่าไม้  ท าให้ 
การศึกษาวิจัยด้านนี ได้รับความสนใจ และได้รับการส ารวจเก็บข้อมูลอย่างมากมาย ส่งผลให้มีข้อมูลทางด้าน 
ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมาก ซึ่งง่ายต่อการสืบค้น อ้างอิง เพื่อน าไปประกอบการพิจารณา 
การท างานทางด้านการอนุรักษ์ หรือการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เป็นผลท าให้การด ารงอยู่ของพืช สัตว์ 
ไม่สูญหายไปจากพื นท่ีป่าไม้ ขณะท่ีพื นท่ีสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ซึ่งถือว่าเป็นพื นท่ีท่ีมีความส าคัญมากอีกพื นท่ีหนึ่ง 
ท่ีด าเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงเด่ียว เช่น สวนป่าไม้สัก สวนป่าไม้ยางพารา สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น 
โดยเฉพาะพื นท่ีสวนป่าไม้เศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตัวกันในรูปแบบของสหกรณ์ หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ท่ีได้รับการส่งเสริมจากส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ให้มีมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เน้นการบริหารจัดการสวนป่า
ตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน  ทั งในส่วนของมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
ตามแนวทางขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ 
Forest Stewardship Council (FSC) ซึ่งเป็นองค์กรการรับรองการบริหารจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในระดับ
สากล โดยจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจใน  3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านส่ิงแวดล้อม ท าให้สวนป่าต่าง ๆ ในการดูแลของส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะต้องด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป้าหมาย
ส าเร็จลุล่วงจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจข้อมูลความหลากหลายในด้านต่าง  ๆ ทั งทรัพยากรกายภาพ 
และทรัพยากรชีวภาพ เช่น ดิน น  า พืช และสัตว์ป่า ตลอดจนข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้
จากการส ารวจมาเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการสวนป่าในการดูแลของส านักวิจัยพัฒนาการ
จัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจท่ียั่งยืนทั ง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมต่อไป 
 
ลคักการแคะเลตุผค 

การด าเนินงานภายใต้แนวทางการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นสร้างความสมดุลด้านการจัดการ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์สังคมว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า
ท่ีมีการจัดการท่ีดี สามารถควบคู่ไปได้กับชุมชน และส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้ โดยไม่มีความขัดแย้ง การแสดงข้อมูล 
เพื่อท่ีจะชี แจงประเด็นดังกล่าวได้นั นเป็นส่ิงส าคัญ ซึ่งข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นข้อมูลท่ีสามารถ
บรรยายในประเด็นนี ได้เป็นอย่างดี โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่า
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ภายใต้การดูแลของส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ในโครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีน าเสนอสภาพความเป็นจริง สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ เพื่อการพัฒนาระบบ
การจัดการปลูกสร้างสวนป่าท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อม ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ อันจะน าไปสู่การเป็น 
สวนป่า เศรษฐกิ จอย่ างยั่ งยืนภายใต้มาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่ า งยั่ งยืนตามแนวทางของ  
Forest Stewardship Council (FSC) ของประเทศต่อไป 
 
าัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายใต้การก ากับดูแลของส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

2.  เพื่อให้สวนป่าของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของพื นท่ี ซึ่งเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน 
ตามมาตรฐาน FSC 

3.  เพื่อเป็นข้อมูลในการน าเสนอ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
้มบเ้ตการด าเนินงาน 

ขอบเขตการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ภายใต้การดูแลของส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ มีดังนี  
 

1.  การทบทาน้อมมูค 

ทบทวนข้อมูลโครงการปลูกป่าทั งหมดร่วมกับตัวแทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และตัวแทน
เกษตรกรท่ีเข้าร่วม รวมถึงเข้าส ารวจเบื องต้นในพื นท่ี เพื่อระบุแปลงตัวอย่าง  และจ านวนท่ีต้องส ารวจ 
อย่างละเอียด นอกจากนี ต้องรวบรวมข้อมูลของสภาพพื นท่ีท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
การรับรู้ถึงโครงการปลูกป่าของชุมชน และครัวเรือนโดยรอบพื นท่ีสวนป่า 
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2.  การส าราจสถานาา สิ่งแาดคอมม้มงสานป่าทางดอานกายาา แคะ วีาาา  

2.1  ทรั ยากรกายาา  

2.1.1  ทรัพยากรดิน ศึกษาค่าความเป็นกรดด่าง ธาตุอาหารในดิน  โดยเก็บตัวอย่างดิน 
ในพื นท่ีแปลงตัวอย่างแล้วน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

2.1.2  ทรัพยากรน  าของแหล่งน  าท่ีอยู่ในพื นท่ีสวนป่า และท่ีอยู่ติดกับสวนป่า (ถ้ามี) ศึกษา
คุณภาพน  าทางกายภาพ และเคมี เช่น ความขุ่น สี ปริมาณของแข็งทั งหมดในน  า ค่าการน าไฟฟ้า ความเป็น
กรดด่างของน  า ค่าออกซิเจนละลายน  า เป็นต้น 

2.2  ทรั ยากรีวาาา  

2.2.1  ทรัพยากรป่าไม้ ส ารวจจากแปลงตัวอย่าง  ท าการส ารวจข้อมูลสังคมพืชทั งใน 
เชิงคุณภาพ และปริมาณ การวิเคราะห์สังคมพืชในเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ช่วงชั นของเรือนยอดโครงสร้าง
ทางด้านตั ง โดยการจัดท ากราฟความสูงของเรือนยอด ส่วนการวิเคราะห์ สังคมพืช เชิงปริมาณ ได้แก่ 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของสังคมพืช ความถี่ของพรรณไม้ สัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์ของพรรณไม้ 
ดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยา ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

2.2.2  ทรัพยากรสัตว์ป่า ส ารวจตัวอย่างให้เหมาะสมตามกลุ่มสัตว์ และท าการวิเคราะห์ 
ความหลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มจัดจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธาน คือ อันดับ (Order) วงศ์ (Family) 
สกุล (Genus) และชนิด (Specie) ท าการวิเคราะห์ความหลากหลาย โดยใช้ดัชนีความหลากหลายของ 
Shannon–Wiener Index (H’) และท าการประเมินความชุกชุม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พบบ่อยมาก 
พบบ่อย พบปานกลาง พบน้อย และพบน้อยมาก และจัดท าบัญชีรายช่ือสัตว์ป่า จัดสถานภาพ (Status) 
เป็นประเภทของสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2537) โดยออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อันได้แก่ สัตว์ป่าสงวน 
(Reserved animal=R) หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ สัตว์ป่าคุ้มครอง 
(Protected animal=P) หมายถึ ง  สัตว์ ป่ าตามบัญ ชี ท้ายกฎกระทรว ง  และ สัตว์ป่ านอกประ เภท 
(Non protected animal=N) หมายถึง สัตว์ป่าท่ีไม่ปรากฏในบัญชีทั งสองดังกล่าวมาแล้ว สถานภาพของ 
สัตว์ป่ายังจะจัดเป็นสัตว์ป่าตามการก าหนดของส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 และ IUCN 
ปี 2006 ส าหรับสัตว์จ าพวกนกจะบ่งถึงนกประจ าถิ่น (Resident=R) และนกอพยพ (Winter visitor=W) 
โดยอาศัยการปรากฏในพื นท่ี แบ่งเป็นนกท่ีปรากฏในพื นท่ีตลอดทั งปี หรือนกท่ีพบเฉพาะในฤดูฝน หรือฤดูร้อน 
หรือนกท่ีพบการท ารังวางไข่ จัดเป็นนกประจ าถิ่น ส่วนนกท่ีพบเฉพาะในฤดูหนาวจัดเป็นนกอพยพ 

นอกจากนี ในบริเวณพื นท่ีป่าปลูกท่ีมีแหล่งน  า จะท าการส ารวจชนิดสัตว์น  าในแหล่งน  า
ธรรมชาติ โดยการส ารวจ และสอบถามชุมชน เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของระบบนิเวศแหล่งน  า 
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3.  เศรษฐากิจ สังคม แคะคุณาา ีวาิต 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงชุมชนชาวบ้านโดยรอบ
พื นท่ีแปลงปลูกป่า เพื่อศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นการศึกษา เช่น 

3.1  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ได้แก่ อาชีพ รายได้ การศึกษา ภาระหนี สิน 
รวมทั งคุณภาพชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพื นท่ีแปลงปลูกป่า 

3.2  ความคิดเห็นต่อการด าเนินการปลูกป่า 

3.3  การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ท่ีมีความสัมพันธ์กับแปลงปลูกป่า ได้แก่ ปริมาณ และมูลค่า
การใช้ประโยชน์ของป่า ความตระหนักของสังคมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกพื นท่ี จิตส านึกรักษา
ป่าของชุมชน 

3.4  ความส าเร็จท่ีเกิดจากการปลูกป่า และประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับ ตลอดจนภูมิปัญญา 
หรือองค์ความรู้ในการจัดการป่า และแนวทางการเพิ่มการใช้ประโยชน์จากป่าแบบยั่งยืน 
 

4.  การประเมินทางดอานเศรษฐาศาสตร์ 

ผลการศึกษาจากข้อมูลส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ จะน ามาใช้ในการประเมินคุณค่า 
ทางนิเวศวิทยา และการบริการของระบบนิเวศป่า โดยการประเมินคุณค่าทางนิเวศวิทยา 4 ตัวชี วัด ได้แก่ กายภาพ 
ชีวภาพ คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ส่วนการประเมิน  
การบริการของระบบนิเวศป่า ประเมินได้ทั งทางตรง และทางอ้อม เช่น การใช้ประโยชน์ทางตรงด้านอาหาร 
เนื อไม้ ของป่า เป็นต้น ส่วนการใช้ประโยชน์ทางอ้อม เช่น ท าให้ฝนตกตามฤดูกาล ป้องกันน  าท่วม น  าไหลบ่า 
รวมถึงประโยชน์ในทางสังคม ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือแหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น 
 

5.  การจัดท าฐาาน้อมมูคาูมิสารสนเทศคาามลคากลคายทางีวาาา  

5.1  ด าเนินการจัดสร้างฐานข้อมูลเชิงพื นท่ี และเชิงบรรยาย ท่ีสามารถเช่ือมโยงในรูปแบบ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี  

5.1.1  การก าหนดลักษณะ และขอบเขตของระบบฐานข้อมูลท่ีต้องการ 

5.1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1.3  การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล และชุดข้อมูล 

5.1.4  การออกแบบฐานข้อมูล 
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5.1.5  การจัดสร้างฐานข้อมูล 

5.2  ข้อมูลในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรกายภาพ และส่ิงแวดล้อม 
ดังนี  

5.2.1  ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่) 

5.2.2  ทรัพยากรน  า 

5.2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

5.2.4  อุตุนิยมวิทยา 

5.2.5  การใช้ท่ีดิน 
 

6.  ประเมินคาามเสว่ยงาิเคราะล์ผคกระทบดอานสิ่งแาดคอมมเบื้มงตอน 

ประเมินความเส่ียงวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมเบื องต้น เช่น การชะล้างพังทลายของดิน 
คุณภาพแหล่งน  า ไฟป่า เป็นต้น พร้อมเสนอแนวทางป้องกันผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ น  
จากการจัดการสวนป่า 
 

7.  เสนมแนะาิธวการ 

เสนอแนะวิธีการ พร้อมระบุความถี่ในการส ารวจติดตามข้อมูล พืช และสัตว์ป่า 
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บททว่ 2 
อ้มมูคท่ัาไป้มง ้ืนทว่ศึกษา 

 
ประาัติ ื้นทว่ 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั งอยู่ เลขท่ี 209 หมู่ท่ี 8 ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย เริ่มเปิดเป็นทางการตั งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 โดยใช้ช่ือหน่วยงานว่า สถานีทดลองยาง
หนองคาย โดยเป็นสถานีทดลองยางในเครือข่ายของ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สังกัดสถาบันวิ จัยยาง  
กรมวิชาการเกษตร ต่อมาได้รับการยกระดับขึ นเป็น ศูนย์วิจัยยางหนองคาย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 
ในวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี 2546-2551 มีการปรับโครงสร้างใหม่ของกรมวิชาการเกษตร 
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จึงได้ปรับให้อยู่ในสังกัดของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดขอนแก่น 
และในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับสู่สังกัดเดิม คือ สถาบันวิจัยยาง ทั งนี ภายในได้จัดเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นศูนย์บริการข้อมูลวิชาการ และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง  ๆ ให้แก่เกษตรกร 
โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์พื นท่ีภายในศูนย์ดังภาพท่ี 1 

 
าา ทว่ 1  แผนท่ีการใช้ประโยชน์พื นท่ีภายในศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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มาณาเ้ตติดต่ม้มง ื้นทว่ศูนย์าิจัยยางลนมงคาย จังลาัดลนมงคาย 

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตติดต่อกับพื นท่ีข้างเคียง ดังนี  (ภาพท่ี 2) 

ทิศเหนือ ติดกับประเทศลาว 

ทิศใต้  ติดกับอ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

ทิศตะวันตก ติดกับประเทศลาว 

ทิศตะวันออก ติดกับอ าเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย 

 
าา ทว่ 2  อาณาเขตติดต่อของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

การเดินทางมายังศูนย์าิจัยยางลนมงคาย จังลาัดลนมงคาย 

1.  การเดินทางจากอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สามารถท าได้ ดังนี  
ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งหน้าไปทางอ าเภอรัตนวาปี รวมระยะทางประมาณ 77 

กิโลเมตร ศูนย์วิจัยยางหนองคายจะอยู่ฝ่ังขวามือ (ภาพท่ี 3) 
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2.  การเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถท าได้ ดังนี  
ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั นเลี ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) 

ท่ีจังหวัดสระบุรี และเลี ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 212 รวมระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ศูนย์วิจัย
ยางหนองคายจะอยู่ฝ่ังขวามือ (ภาพท่ี 4) 

 
าา ทว่ 3  การเดินทางจากอ าเภอเมืองหนองคาย ไปยังศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 
าา ทว่ 4  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
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ทรั ยากรกายาา  แคะสิ่งแาดคอมม 

1.  คักษณะาูมิประเทศ 

จังหวัดหนองคาย พื นท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะทอดยาวขนานกับแม่น  าโขง มีความยาวประมาณ 195 
กิโลเมตร โดยมีแม่น  าโขงเป็นเส้นกั นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สภาพพื นท่ีด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นเนินและป่า ส่วนด้านตะวันตกของจังหวัดจะมีพื นท่ีเป็นทิวเขายาวไป
จรดจังหวัดเลยทางด้านอ าเภอสังคม ทางทิศใต้ก็มีป่าท่ีขึ นช่ือ คือ ดงบาก 

บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคายมีลักษณะเป็นพื นท่ีราบ มีความสูงจากระดับน  าทะเลปานกลาง  
อยู่ในช่วง 150–200 เมตร (ภาพท่ี 5) บริเวณท่ีมีความสูงน้อย อยู่บริเวณกลางพื นท่ี เป็นเส้นทางของเส้นทาง
น  าตามธรรมชาติ และมีแหล่งน  าบริเวณนั น 

 
าา ทว่ 5  ลักษณะภูมิประเทศของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

2.  คักษณะาูมิมากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดหนองคาย ขึ นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ 
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั งแต่
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ท าให้จังหวัด
หนองคายมีอากาศหนาวเย็นและแห้งท่ัวไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดพามวลอากาศชื นจากทะเลและ
มหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม
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ท าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป ทั งนี จากค่าเฉล่ียของข้อมูลอุตุนิยมวิทยา คาบ 30 ปี (พ.ศ. 2524-2553) พบว่า บริเวณ
พื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย มีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 26 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 6) และมีปริมาณน  าฝนเฉล่ีย
ประมาณ 1,600 มิลลิเมตรต่อปี (ภาพท่ี 7) 

 
าา ทว่ 6  อุณหภูมิเฉล่ีย (พ.ศ. 2524-2553) บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 
าา ทว่ 7  ปริมาณน  าฝนเฉล่ีย (พ.ศ. 2524-2553) บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
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3.  ทรั ยากรธรณว 

จากข้อมูลในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2561) (ภาพท่ี 8) พบลักษณะทางธรณีวิทยาในยุคครีเทเชียส 1 รูปแบบ คือ KTms : หิน
ทรายแป้ง หินดินดาน และหินทราย สีแดงอิฐ และสีแดงแกมม่วง ชั นบางถึงชั นหนา มีเกลือหิน โพแทซ ยิปซั่ม 
และแอนไฮไดรต์ 

 
าา ทว่ 8  แผนท่ีลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

4.  ทรั ยากรดิน 

พื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย ตั งอยู่ท่ีอ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีกลุ่มชุดดินท่ีพบอยู่ในพื นท่ี
จ านวน 1 กลุ่ม (ภาพท่ี 9) คือ กลุ่มชุดดินท่ี 25 จากข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดิน (ส านักส ารวจดินและวาง
แผนการใช้ท่ีดิน, 2548) โดยมีลักษณะดังนี  

กลุ่มชุดดินท่ี 25 

ชุดดินกันตัง (Kat) ชุดดินอ้น (On) ชุดดินเพ็ญ (Pn) ชุดดินพะยอมงาม (Pym) ชุดดินสะท้อน 
(Stn) ชุดดินทุ่งค่าย (Tuk) และชุดดินย่านตาขาว (Yk) มีลักษณะเด่น คือ เป็นกลุ่มดินตื น ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย การระบายน  าเลวถึงค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ดินตื นถึงก้อนกรวดหรือลูกรัง
ภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ขาดแคลนน  านาน บางพื นท่ีมีก้อนหินหรือลูกรังท่ีหน้าดินมาก 
และน  าท่วมขังในฤดูฝน ท าความเสียหายกับพืชท่ีไม่ชอบน  า อย่างไรก็ตามมีแนวทางการจัดการ ดังนี  
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-  ปลูกข้าว เลือกพื นท่ีเพาะปลูกท่ีมีหน้าดินหนา ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ งไว้ 3-4 
สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น  าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า
หลังปักด า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน  าไว้ใช้ในช่วงท่ีข้าวขาดน  าหรือใช้ท านาครั งท่ี 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือ
พืชตระกูลถั่ว หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท าร่องแบบเตี ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น  า 

-  ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือไม้ผล เลือกพื นท่ีมีหน้าดินหนา ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน  า
กว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ เพื่อป้องกันน  าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น  า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 
เซนติเมตร ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินท่ีไม่มีเศษหินหรือลูกรังร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม 
ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังการเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือ  
ปุ๋ยอินทรีย์น  า ตามชนิดพืชท่ีปลูก พัฒนาแหล่งน  าและระบบการให้น  าในแปลงปลูก ส าหรับพื นท่ีดินตื นมาก 
มีก้อนหิน หรือลูกรังมากท่ีผิวดิน ไม่เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอย
โตเร็ว 

 
าา ทว่ 9  แผนท่ีลักษณะชุดดินบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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5.  ทรั ยากรน้ า 

แหล่งน  าธรรมชาติท่ีส าคัญบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย มีแม่น  าโขงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ห่างออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ส่วนในพื นท่ีมีล าห้วยขนาดเล็กตามธรรมชาติ 1 สาย และมีแหล่งกักเก็บน  า
กระจายในพื นท่ีตามเส้นทางล าห้วย (ภาพท่ี 10) 

 
าา ทว่ 10  ทรัพยากรน  าบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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บททว่ 3 
าิธวด าเนินการศึกษา 

 
ทรั ยากรกายาา  

1.  ทรั ยากรดิน 

เก็บตัวอย่างดิน จ านวน 10 แปลง ๆ ละ 1 หลุม (ตารางท่ี 1) เพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดินท่ีความลึก 0-15 เซนติเมตร จากผิวดิน โดยเก็บตัวอย่างแบบรบกวนโครงสร้าง สุ่มวางจุดให้กระจาย 
ท่ัวพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย แล้วน าตัวอย่างจุดละ 0.5-1 กิโลกรัม 
ไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาค่าความเป็น 
กรดด่าง และปริมาณสารอาหารในดิน เช่น ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด ปริมาณโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
แคลเซียมและแมกนีเซียม เป็นต้น 

ตารางทว่ 1  พิกัดแปลงส ารวจดิน และพรรณไม้ ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

แปคงส าราจ  ิกัด x  ิกัด y 
1 305024 2007776 
2 305458 2007957 
3 305692 2007697 
4 305594 2008561 
5 305748 2008403 
6 306393 2007978 
7 306118 2008770 
8 306523 2008507 
9 306735 2008143 
10 306140 200845 

 
2.  ทรั ยากรน้ า 

การศึกษาคุณภาพน  าบริเวณของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีรายละเอียด
การศึกษาดังต่อไปนี  
  



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

15 

2.1  การเลือกจุดเก็บตัวอย่างน  า 

เลือกจุดเก็บตัวอย่างน  าบริเวณล าน  าธรรมชาติ และบ่อบ าบัดน  า จ านวน 4 จุด (ภาพท่ี 11) 
โดยจะด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน  าในภาคสนาม พร้อมเก็บตัวอย่างน  าในสระน  าท่ีก าหนดไว้ 

 
าา ทว่ 11  ต าแหน่งเก็บตัวอย่างน  าบริเวณสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

2.2  การเก็บตัวอย่างน  า และการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2.1  วัดค่าอุณหภูมิของน  า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน  า 
(DO) และของแข็งละลายน  า (TS) โดยใช้เครื่องวัดคุณภาพน  าแบบหัวรวม ทั งนี ให้ด าเนินการตรวจวัดในพื นท่ีศึกษา 

2.2.2  วัดค่าความขุ่นน  า โดยใช้เครื่องวัดความขุ่น ทั งนี ให้ด าเนินการตรวจวัดในพื นท่ีศึกษา 

2.2.3  ปริมาณตะกอนแขวนลอย ค่าไนเตรท และฟอสเฟตในน  า ให้เก็บตัวอย่าง 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏฺบัติการ โดยเก็บตัวอย่างน  าแบบจ้วง (Grab sampling) ด้วยขวดพลาสติกแบบ 
โพลีเอทิลีน (Polyethylene) ขนาด 1 ลิตร ทั งนี การเก็บตัวอย่างน  าเพื่อวิเคราะห์ค่าไนเตรทและฟอสเฟต
จะต้องกรองน  าก่อนเก็บตัวอย่าง จากนั นให้น าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังนี  

-  การวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอยในน  า ท าการอบกระดาษกรองเป็นเวลา 
2 ช่ัวโมง จากนั นช่ังน  าหนักของกระดาษกรอง และน าตัวอย่างน  ามากรองด้วยกระดาษกรอง พร้อมน าตะกอน
ท่ีได้ไปอบในอุณหภูมิ 103–105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง แล้วน าตะกอนดังกล่าวออกมาช่ังน  าหนัก
ด้วยเครื่องช่ังดิจิตอล พร้อมค านวณหาปริมาณตะกอนแขวนลอย จากสูตร 
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ปริมาณตะกอนแขวนลอย = น  าหนักตะกอบอบแห้ง (มิลลลิกรัม) 
      ปริมาตรของน  าตัวอย่าง (ลิตร) 

-  การวิ เคราะห์ ค่าไนเตรท (NO3
- ) ด้วยวิธี  Cadmium Reduction และ

ฟอสเฟต (PO-
4) ด้วยวิธี Ascorbic Acid ในห้องปฏิบัติการ 

ส าหรับน  าในบ่อบ าบัดน  าเสีย วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน  าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่  
Ammonia Nitrogen (NH3-N) Sulfide (S2-) Sulphate (SO4

2-) BOD และ COD 

2.3  น าผลจากการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน  าในพื นท่ีศึกษามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน  าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2537) และประเมินคุณภาพน  าโดยรวมโดยใช้ดัชนีคุณภาพน  า (Water 
Quality Index; WQI) 

ทรั ยากรีวาาา  

1.  ทรั ยากรป่าไมอ 

ในการส ารวจพืช  จะท าการส ารวจไม้ใหญ่  (Tree) ไม้หนุ่ม  (Sapling) และกล้าไม้  (Seeding) 
จ านวน 10 แปลง (ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 12) โดยมีวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี  

1.1  เก็บข้อมูลแต่ละพื นท่ี โดยการวางแปลงขนาด 20x50 เมตร แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 
10x10 เมตร  จ านวน  10 แปลงย่อย  เพื่ อ ศึกษาไม้ ใหญ่  (Tree) คือ  ไม้ ท่ีมี เ ส้น ผ่านศูนย์กลาง ตั งแต่ 
4.5 เซนติเมตร ขึ นไป ภายในแปลงย่อยแต่ละแปลงจะวางแปลงขนาด 4x4 เมตร และ ขนาด 1x1 เมตร 
จ านวนอย่างละ 1 แปลง รวมอย่างละ 10 แปลง เพื่อศึกษาไม้หนุ่ม (Sapling) คือ ไม้ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร และสูงตั งแต่ 1.30 เมตร ขึ นไป และเพื่อศึกษากล้าไม้ (Seedling) คือ ไม้ท่ีมีความสูง
น้อยกว่า 1.30 เมตร ตามล าดับ ท าการเก็บข้อมูลด้านองค์ประกอบของชนิดพันธุ์พืช และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตร พร้อมท าการจัดจ าแนกชนิดพันธุ์ไม้ทั งหมดท่ีพบในแต่ละแปลงตัวอย่าง ส าหรับ
พันธุ์ไม้ท่ีไม่สามารถจัดจ าแนกได้ในภาคสนามจะท าการเก็บตัวอย่าง เพื่อน าไปสอบถามผู้เช่ียวชาญพันธุ์ไม้ป่า
ต่อไป ส าหรับการศึกษาโครงสร้างสังคมพืชด้านตั ง (Profile diagram) และ การปกคลุมเรือนยอด (Crown 
cover) โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาด 10x50 เมตร จะท าการศึกษาเฉพาะไม้ใหญ่เท่านั น โดยบันทึกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ความสูง ความกว้างของเรือนยอด ความสูงของเรือนยอด และต าแหน่งต้น 

1.2  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

ความหนาแน่น (Density, D) คือ จ านวนต้นไม้ทั งหมดของชนิดพันธุ์ที่ก าหนดท่ีปรากฏ
ในแปลงตัวอย่างต่อหน่วยพื นท่ีท่ีท าการส ารวจ 

D = จ านวนต้นทั งหมดของชนิดพันธุไ์ม้ท่ีก าหนดปรากฏในแปลงตัวอย่าง 
             หน่วยพื นท่ีทั งหมดของแปลงตัวอย่างท่ีส ารวจ 
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ความถี่ (Frequency, F) คือ อัตราร้อยละของจ านวนแปลงตัวอย่างท่ีปรากฏพันธุ์ไม้
ชนิดนั นต่อจ านวนแปลงท่ีท าการส ารวจ 

F = จ านวนแปลงตัวอย่างท่ีชนิดไม้นั นปรากฏ x 100 
              จ านวนแปลงตัวอย่างทั งหมดท่ีส ารวจ 

ความเด่น (Dominance, Do) คือ ความเด่นด้านพื นท่ีหน้าตัด (Basal Area, BA) ของ
ล าต้นท่ีได้จากการวัดท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื นดินต่อพื นท่ีท่ีท าการส ารวจ 

Do = พื นท่ีหน้าตัดของต้นไม้ทั งหมด 
                  พื นท่ีทั งหมดท่ีส ารวจ 

ค่าความถี่สัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative frequency, RFA) คือ สัดส่วนของความถี่
ของชนิดไม้ท่ีต้องการต่อความถ่ีทั งหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

RFA = ความถ่ีของชนิดไม้ A x 100 
             ความถ่ีรวมของไม้ทุกชนิด 

ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative density, RDA) คือ สัดส่วนของความ
หนาแน่นของชนิดไม้ท่ีต้องการต่อค่าความหนาแน่นทั งหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

RDA = ความหนาแน่นของชนิดไม้ A x 100 
         ความหนาแน่นรวมของไม้ทุกชนิด 

ค่าความเด่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative dominance, RDoA) คือ ค่าสัดส่วนของ
ความเด่นของชนิดไม้ท่ีต้องการต่อค่าความเด่นทั งหมดของไม้ทุกชนิดในสังคม 

RDoA = ความเด่นของไม้ชนิด A x 100 
              ความเด่นรวมของไม้ทุกชนิด 

ค่าดัชนีความส าคัญของชนิดไม้ (Importance value index, IVI) คือ ผลรวมของค่า
ความสัมพัทธ์ต่าง ๆ ของชนิดพันธุ์ไม้นั นในสังคม ซึ่งหาได้จากสูตร 

IVIA = RFA + RDA + RDoA 

ในการวิเคราะห์ครั งนี ไม้ใหญ่จะวิเคราะห์ทั ง 3 ค่า คือ ค่าความถี่ ค่าความหนาแน่น และ 
ค่าความเด่น ส่วนไม้หนุ่ม และกล้าไม้จะใช้เพียง 2 ค่า คือ ค่าความถ่ี และค่าความหนาแน่นเท่านั น 
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ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity indices) ของสังคมพืชในแปลงตัวอย่าง ค านวณ
โดยใช้สมการของ Shannon-Wiener (อ้างตาม Ludwig และ Reynold, 1998) มีสูตรดังนี  

 
เมื่อ  H' = ค่าดัชนีความหลากหลาย 

S = จ านวนชนิดพันธุ์ไม้ทั งหมด 
pi = สัดส่วนระหว่างจ านวนต้นไม้ (i = 1, 2, 3,…) ต่อจ านวนต้นไม้ทั งหมด 

ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index) สามารถค านวณได้จากสูตร 

 
เมื่อ  E = ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ 

H' = Shannon Diversity Index 
H'max = ค่า Species diversity สูงสุด = In S 

ค่าดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity Index) สามารถค านวณได้จากสูตร 

SI = 2n x 100/(A+B) 

เมื่อ  SI = ดัชนีความคล้ายคลึง 
n = จ านวนชนิดพืชท่ีพบทั งพื นท่ีศึกษา A และ B 
A = จ านวนชนิดพืชทั งหมดท่ีพบในพื นท่ีศึกษา A 
B = จ านวนชนิดพืชทั งหมดท่ีพบในพื นท่ีศึกษา B 
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าา ทว่ 12  สภาพแปลงส ารวจพรรณไม้ ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
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2.  ทรั ยากรสัตา์ป่า 

การส ารวจเบื องต้นของทรัพยากรสัตว์ป่าในพื นท่ีนั นจะท าการเก็บข้อมูลแยกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม (Mammals) สัตว์เลื อยคลาน (Reptiles) สัตว์สะเทินน  าสะเทินบก (Amphibians) 
และนก (Birds) แต่ละกลุ่มมีวิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะท่ีแตกต่าง ดังนี  

2.1  สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม (Mammals) 

2.1.1  การใช้ตาข่ายดัก (Mist Net) เป็นการศึกษาเพื่อท าการตรวจสอบชนิด โดยใช้
ตาข่ายดักเบอร์ 4 ท าการดักสัตว์ป่าในพื นท่ีท่ีวางไว้ ทั งนี สัตว์ท่ีจับได้จะถูกน ามาจ าแนกชนิด จดบันทึกบริเวณ 
และช่วงเวลาท่ีพบ ท าการช่ังน  าหนัก วัดขนาดความยาวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ความยาวหาง (Tail:T) 
ความยาวจากปลายจมูกถึงโคนหาง (Head and Body:HB) ความยาวฝ่าตีนหลัง (Hind Foot:HF) ความยาวหู 
(Ear:E) ความยาวแขน (Fore Arm:FA) ท าการบันทึกภาพจากนั นท าการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

2.1.2  การส ารวจตามถิ่นท่ีอยู่อาศัย (Habitat types) เป็นการส ารวจตามลักษณะ 
ท่ีอยู่อาศัยเฉพาะตัวของสัตว์ เช่น ตามโพร่ง เป็นต้น รวมทั งร่องรอยของสัตว์ป่าท่ีพบในพื นท่ี สัตว์ท่ีพบจะท า
การจดบันทึกชนิด และบริเวณท่ีพบ สัตว์ที่จับได้จะท าการช่ังน  าหนัก และวัดความยาวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ท าการบันทึกภาพ จากนั นท าการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

2.1.3  การใช้กรงดักสัตว์ (Life trap) ใช้กรงขนาด 6”x6”x12” พร้อมเหยื่อผลไม้ 
วางกรงตามแนวเส้นการส ารวจพื นท่ีสวนป่า สัตว์ที่จับได้ท าการวัดขนาด และปล่อยสู่ธรรมชาติเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี ยังมีการเดินส ารวจในช่วงเวลากลางคืน โดยใช้ไฟฉายส่อง  เพื่อดูพฤติกรรม 
และชนิดสัตว์ป่าในพื นท่ี 

2.2  นก (Birds) 

2.2.1  การส ารวจบนเส้นส ารวจ โดยการใช้ทางตรวจการของพื นท่ีสวนป่าเป็น 
เส้นส ารวจมีความยาวของระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร ท าการบันทึกเวลาท่ีพบนก ชนิด จ านวน ทั งนี ใช้
ทั งเทคนิคการส ารวจโดยตรง (Direct Method) ด้วยการพบเห็นตัว และเทคนิคการส ารวจทางอ้อม (Indirect 
Method) โดยการจ าแนกจากเสียงร้อง (Song and Call Identification) การบันทึกการส ารวจโดยการใช้
เทคนิค Mackinnon Lists เพื่อประเมินหาความชุกชมในพื นท่ี 

2.2.2  การส ารวจบนเส้นทาง (Roadside Survey) เป็นการเดินส ารวจไปตามเส้นทาง
เดินในแต่ละพื นท่ีป่าหรือเส้นทางถนน ซึ่งใช้ในการเดินทางระหว่างพื นท่ีศึกษาแต่ละแห่ง บันทึกชนิด 
และลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยท่ีพบสัตว์ 
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2.3  สัตว์เลื อยคลาน (Reptiles) 

2.3.1  การส ารวจบนเส้นทาง (Roadside survey) เป็นการเดินส ารวจไปตามเส้นทาง
เดินในแต่ละสภาพพื นท่ีสวนป่า หรือเส้นทางถนน ซึ่งใช้ในการเดินทางระหว่างพื นท่ี รวมทั งการส ารวจในพื นท่ี
สวนป่าโดยท าการเข่ียภายในบริเวณแปลง และหน้าดิน บันทึกชนิด และลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยท่ีพบสัตว์ 

2.3.2  การส ารวจตามถิ่นท่ีอยู่อาศัย (Habitat types) เป็นการส ารวจตามลักษณะ 
ท่ีอยู่อาศัยเฉพาะตัวของสัตว์ เช่น ตามโพล่งไม้ หรือต้นไม้ สัตว์ท่ีจับได้จะท าการช่ังน  าหนัก และวัดความยาว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท าการบันทึกภาพ จากนั นท าการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

2.4  สัตว์สะเทินน  าสะเทินบก (Amphibians) 

2.4.1  การส ารวจบนเส้นทาง (Roadside survey) เป็นการเดินส ารวจไปตามเส้นทาง
เดินในแต่ละสภาพพื นท่ีสวนป่า หรือเส้นทางถนน ซึ่งใช้ในการเดินทางระหว่างพื นท่ี บันทึกชนิด และลักษณะ
ถิ่นที่อยู่อาศัยท่ีพบสัตว์ 

2.4.2  การส ารวจตามถิ่นท่ีอยู่อาศัย (Habitat types) เป็นการส ารวจตามลักษณะ 
ท่ีอยู่อาศัยเฉพาะตัวของสัตว์  เช่น ตามแอ่งน  า หรือหนองน  าเล็ก ๆ สัตว์ ท่ีจับได้จะท าการช่ังน  าหนัก 
และวัดความยาวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท าการบันทึกภาพ จากนั นท าการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

2.5  การวิเคราะห์ข้อมูลของสัตว์ป่า จะวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสัตว์ป่าจากการศึกษา
เบื องต้นครั งนี  และสถานภาพทางการอนุรักษ์ ดังนี  

2.5.1  การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535 และกฎกระทรวงฉบับท่ี  4 (พ.ศ. 2546) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ทั งนี ให้ใช้การจัดเรียงอนุกรมวิธาน โดยใช้ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา (Morphology) ในการจ าแนกสถานภาพสัตว์ป่าออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

-  สัตว์ป่าสงวน (Reserved Wildlife: R) หมายถึง สัตว์ป่าท่ีปรากฏตามบัญชี 
แนบท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าเป็นสัตว์ป่าสงวน 

-  สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected Wildlife: P) หมายถึง สัตว์ป่าท่ีปรากฏตามบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

-  สัตว์ป่านอกประเภท (Non-Protected Wildlife: NP) หมายถึง สัตว์ป่าท่ีไม่
ปรากฏในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าเป็นสัตว์ป่าสงวน และไม่ปรากฏ
ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2546) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
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2.5.2  ประเมินสถานภาพปัจจุบันของนกท่ีส ารวจพบ ตามสถานภาพทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศไทยของส านัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิงแวดล้อม  
(Sanguansombat, 2005) ดังนี  

-  สูญพันธุ์ (Extinct = Ex) ชนิดพันธุ์ใดจะสูญพันธุ์ ก็ต่อเมื่อประชากรตัวสุดท้าย
ของชนิดพันธุ์นั นได้ตายไปอย่างไม่มีข้อสงสัย (No reasonable doubt) 

-  สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the wild = Ew) บางชนิดสูญพันธุ์ในธรรมชาติ 
แต่ยังมีประชากรมีชีวิตอยู่รอด ในพื นท่ีเพาะเลี ยง สถานท่ีรักษาพันธุ์สัตว์ เช่น สวนสัตว์ หรือในพื นท่ีนอกถิ่น 
ท่ีอยู่อาศัยเดิมอย่างสิ นเชิง ชนิดพันธุ์ใดได้รับการพิจารณาว่าสูญพันธุ์ในธรรมชาติต่อเมื่อได้มีการส ารวจถิ่นที่อยู่
อาศัยของชนิดพันธุ์ท่ัวทั งพื นท่ีถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีเคยพบทั งหมดในระยะเวลาท่ีเหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี แต่ไม่
พบชนิดพันธุ์นั นแม้แต่ตัวเดียว การส ารวจควรจะมีขึ นในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวงจรชีวิต และลักษณะของ
ชนิดพันธุ์นั น 

-  ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered = CR) ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่ม
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ต่อเมื่อประสบกับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติท่ีสูงมากในอนาคตอันใกล้ 
ดังก าหนดในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เช่น การลดจ านวนท่ีได้จากการสังเกต การประมาณ หรือวินิจฉัย หรือเป็นท่ี
สงสัยว่าลดจ านวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อย 80% ของช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรือใน 3 รุ่น (Generations) 
แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน และขอบเขตการแพร่กระจาย  (Extent of occurrence) 
โดยประมาณน้อยกว่า 100 ตารางกิ โลเมตร หรือพื นท่ีของการแพร่กระจาย  (Area of occupancy) 
โดยประมาณน้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร 

-  ใกล้สูญพันธุ์  (Endangered = En) ชนิดพันธุ์ ใดจะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์ 
ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง แต่ประสบความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ  
ในอนาคตอันใกล้ ดังก าหนดไว้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เช่น การลดจ านวนท่ีได้จากการสังเกต การประมาณ 
หรือวินิจฉัย หรือเป็นท่ีสงสัยว่าลดจ านวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อย 50% ของช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา หรือใน 
3 รุ่น (Generations) แล้วแต่ว่าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน และขอบเขตการแพร่กระจาย (Extent of 
occurrence) โดยประมาณน้อยกว่า 5 ,000 ตารางกิโลเมตร หรือพื นท่ีของการแพร่กระจาย (Area of 
occupancy) โดยประมาณน้อยกว่า 500 ตารางกิโลเมตร 

-  มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable = VU) ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มมีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ต่อเมื่อไม่เข้าพวกใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และใกล้สูญพันธุ์ แต่ประสบความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ 
ในธรรมชาติในอนาคตระยะกลาง ดังก าหนดในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง เช่น การลดจ านวนท่ีได้จากการสังเกต 
การประมาณ หรือวินิจฉัย หรือเป็นท่ีสงสัยว่าลดจ านวนลงในช่วงเวลาอย่างน้อย 20% ของช่วงเวลา 10 ปี 
ท่ี ผ่านมา หรือใน 3 รุ่น (Generations)  แล้วแต่ว่ าช่วงระยะเวลาใดจะยาวกว่ ากัน และขอบเขต 
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การแพร่กระจาย (Extent of occurrence) โดยประมาณน้อยกว่า 20,000 ตารางกิโลเมตร หรือพื นท่ีของ 
การแพร่กระจาย (Area of occupancy) โดยประมาณน้อยกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร 

-  มีความเส่ียงน้อย (Lower Risk = LR) ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
น้อยต่อเมื่อได้รับการประเมินสถานภาพแล้วไม่สามารถตอบสนองเกณฑ์ใด ๆ ของจ าพวกใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ได้ ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่มนี  สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม คือ 

1.  กลุ่มท่ีขึ นอยู่กับการอนุรักษ์ (Conservation dependent = CD) หมายถึง 
กลุ่มของชนิดพันธุ์ ท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์  หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความเป็นพิเศษ 
ชนิดพันธุ์นี จะมามีคุณสมบัติเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามภายในระยะเวลา 5 ปี 

2  กลุ่มท่ีใกล้ถูกคุกคาม (Near threatened = NT) หมายถึง ชนิดพันธุ์ท่ีไม่มี
คุณสมบัติเข้าอยู่ในกลุ่มขึ นอยู่กับการอนุรักษ์ แต่ใกล้ท่ีจะมีคุณสมบัติเข้าอยู่ในจ าพวกมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 

3  กลุ่มท่ีเป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด (Least concern = LC) หมายถึง ชนิดพันธุ์ท่ี 
ไม่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มขึ นอยู่กับการอนุรักษ์ และใกล้ถูกคุกคาม 

4  ข้อมูลไม่เพียงพอ (Data deficient = DD) หมายถึง ชนิดพันธุ์ท่ีจะจัดอยู่ใน
กลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นชนิดพันธุ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ถึงความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์โดยตรง  
หรือโดยอ้อมแม้จะมีพื นฐานความรู้ในสถานภาพของประชากร และการกระจายของชนิดพันธุ์อยู่บ้าง และ 
ชนิดพันธุ์กลุ่มนี อาจได้รับการศึกษา และเป็นท่ีรู้จักทางชีววิทยาเป็นอย่างดี แต่ไม่มีข้อมูลท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับ
ปริมาณ และการกระจายเพียงพอ กลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอ จึงไม่ใช่กลุ่มชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม  หรือมีความ 
เส่ียงน้อย การจัดชนิดพันธุ์เข้าในกลุ่มนี  แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นในการจัดหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากการ
วิจัยในอนาคต ซึ่งท าให้สามารถจ าแนกชนิดพันธุ์ในกลุ่มท่ีถูกคุกคามได้เหมาะสม การใช้ข้อมูลท่ีอยู่ในทางบวก
เป็นส่ิงส าคัญ โดยในหลายกรณีควรมีความระมัดระวังในการเลือกระหว่างกลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอกับกลุ่มท่ีอยู่ใน
สถานภาพถูกคุกคาม หากชนิดพันธุ์มีการก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Relatively 
circumscribed) ความน่าจะเป็นไปได้ และระยะเวลาท่ีพิจารณาซ้อนทับการบันทึกประชากรครั งสุดท้าย
พอสมควร จะท าให้ชนิดพันธุ์นั น ๆ จัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามได้ 

5  ไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated = NE) หมายถึง ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ใน
กลุ่มไม่ได้รับการประเมินต่อเมื่อชนิดพันธุ์นั นไม่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ 

2.5.3  การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) ดังต่อไปนี  

-  Extinct (Ex) หมายถึง สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์ใดจะสูญพันธุ์ ก็ต่อเมื่อประชากร 
ตัวสุดท้ายของชนิดพันธุ์นั นได้ตายไปอย่างไม่มีข้อสงสัย (No reasonable doubt) 



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

24 

-  Extinct in the wild (Ew) หมายถึง สูญพันธุ์ในธรรมชาติ บางชนิดสูญพันธุ์ 
ในธรรมชาติ แต่ยังมีประชากรมีชีวิตอยู่รอดในพื นท่ีเพาะเลี ยง สถานท่ีรักษาพันธุ์สัตว์ 

-  Critically Endangered (CR) หมายถึง ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ยิ่ง คือ สัตว์ป่าท่ี
ประสบกับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ 

-  Endangered (EN) หมายถึง ชนิดพันธุ์ท่ีใกล้สูญพันธุ์ คือ สัตว์ป่าท่ีประสบกับ
ความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคต 

-  Vulnerable (VU) หมายถึง ชนิดพันธุ์ ท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ สัตว์ป่าท่ี
ประสบกับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติ 

-  Lower Risk (LR) หมายถึง มีความเส่ียงน้อย ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มท่ีมีความ
เส่ียงน้อยต่อเมื่อได้รับการประเมินสถานภาพแล้วไม่สามารถตอบสนองเกณฑ์ใด ๆ ของจ าพวกใกล้สูญพันธุ์
อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ได้ ชนิดพันธุ์ท่ีอยู่ในกลุ่มนี สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 
5 กลุ่ม คือ 

1  Conservation dependent (CD): กลุ่มท่ีขึ นอยู่กับการอนุรักษ์ ซึ่งหมายถึง 
กลุ่มของชนิดพันธุ์ ท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ หรือถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความเป็นพิเศษ 
ชนิดพันธุ์นี จะมามีคุณสมบัติเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามภายในระยะเวลา 5 ปี 

2  Near threatened (NT): กลุ่มท่ีใกล้ถูกคุกคาม หมายถึง ชนิดพันธุ์ ท่ีไม่มี
คุณสมบัติเข้าอยู่ในกลุ่มขึ นอยู่กับการอนุรักษ์ แต่ใกล้ท่ีจะมีคุณสมบัติเข้าอยู่ในจ าพวกมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 

3  Least concern (LC): กลุ่มท่ีเป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด หมายถึง ชนิดพันธุ์ที่ไม่มี
คุณสมบัติอยู่ในกลุ่มขึ นอยู่กับการอนุรักษ์ และใกล้ถูกคุกคาม 

4  Data deficient (DD): ข้อมูลไม่เพียงพอ ชนิดพันธุ์ท่ีจะจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูล
ไม่เพียงพอเป็นชนิดพันธุ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ถึงความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์โดยตรง หรือโดยอ้อม 
แม้จะมีพื นฐานความรู้ในสถานภาพของประชากร และการกระจายของชนิดพันธุ์อยู่บ้าง และชนิดพันธุ์กลุ่มนี 
อาจได้รับการศึกษา และเป็นท่ีรู้จักทางชีววิทยาเป็นอย่างดี แต่ไม่มีข้อมูลท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณ และ 
การกระจายเพียงพอ กลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอจึงไม่ใช่กลุ่มชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคาม หรือมีความเส่ียงน้อย การจัด
ชนิดพันธุ์เข้าในกลุ่มนี  แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นในการจัดหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากการวิจัยในอนาคต 
ซึ่งท าให้สามารถจ าแนกชนิดพันธุ์ในกลุ่มท่ีถูกคุกคามได้เหมาะสม การใช้ข้อมูลท่ีอยู่ในทางบวกเป็นส่ิงส าคัญ 
โดยในหลายกรณีควรมีความระมัดระวังในการเลือกระหว่างกลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอกับกลุ่มท่ีอยู่ในสถานภาพ  
ถูกคุกคาม หากชนิดพันธุ์มีการก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Relatively circumscribed) 
ความน่าจะเป็นไปได้ และระยะเวลาท่ีพิจารณาซ้อนทับการบันทึกประชากรครั งสุดท้ายพอสมควร จะท าให้
ชนิดพันธุ์นั น ๆ จัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามได้ 
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5  Not Evaluated (NE): ไม่ได้รับการประเมิน ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มไม่ได้
รับการประเมินต่อเมื่อชนิดพันธุ์นั นไม่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ 

2.5.4  การประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง 
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) โดยได้ก าหนดชนิดพันธุ์แนบท้ายเป็น 3 บัญชี คือ 

-  ชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 1 (App. I) เป็นชนิดพันธุ์ท่ีห้ามท าการค้า 
โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีพิเศษ เช่น การศึกษาวิจัยทางวิชาการ และการแพทย์ เป็นต้น เพราะเป็นสัตว์ชนิด
ท่ีใกล้สูญพันธุ์ การน าเข้า หรือส่งออกต้องได้รับการยินยอมจากประเทศท่ีจะน าเข้าก่อนประเทศท่ีส่งออกจึงจะ
ออกใบอนุญาตส่งออกให้ การพิจารณาให้น าเข้า หรือส่งออกของทั ง 2 ประเทศ ต้องค านึงถึงความอยู่รอดของ
ชนิดพันธุ์นั น ๆ เป็นความส าคัญ หากไม่ปฏิบัติตามนี จะถือว่าเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกกฎหมาย 

-  ชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 2 (App. II) เป็นชนิดพันธุ์ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะ
สูญพันธุ์ อนุญาตให้ท าการค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดจ านวนลงของชนิดพันธุ์
นั นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศท่ีส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาต เพื่อการส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละ
ครั งนั นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด ารงชีวิตของชนิดพันธุ์นั นในธรรมชาติ 

-  ชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 3 (App. III) เป็นชนิดพันธุ์ ท่ีได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง แล้วขอความร่วมมือกับประเทศภาคีด้วยกันให้ช่วยดูแล การ
ส่งออกต้องได้รับการอนุญาต และมีหนังสือรับรอง เพื่อการส่งออกจากประเทศถิ่นก าเนิดว่าจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อความอยู่รอตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์นั น ๆ 
 
เศรษฐากิจ สังคม แคะคุณาา ีวาิต 

การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตรอบสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
มีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี  

1.  ศึกษาเอกสาร และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวข้องกับพื นท่ีศึกษา ได้แก่ ท่ีตั งชุมชน ข้อมูล
พื นฐานของชุมชน จากรายงานการศึกษาต่าง ๆ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล 
จากระบบเครือข่ายสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต 

2.  ท าการส ารวจพื นท่ีเบื องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื องต้นในการศึกษาข้อมูลด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพชีวิต รวมทั งเพื่อการวางแผนการท างาน และการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป 
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3.  การก าหนดประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่าง 

3.1  ประชากรเป้าหมาย (population target) ได้แก่ ชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบ ๆ 
หรือใกล้เคียงสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยประกอบไปด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน 
ประชาชนในชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

3.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) 

ท าการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) ท่ีเหมาะสม โดยใช้สูตรค านวณของ 
Yamane (1973) ดังนี  

n    =         N 
                                              1+Ne2 

โดย n = ขนาดจ านวนตัวอย่างท่ีค านวณได้ 
N = จ านวนประชากรทั งหมดในการศึกษา 
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (0.10) 

จากการค านวณได้จ านวนตัวอย่าง เท่ากับ 88 ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 13 

ตารางทว่ 2  หมู่บ้านเป้าหมายและจ านวนตัวอย่างของชุมชนบริเวณสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

ีื่มลมู่บอาน ลมู่ทว่ ต าบค ม าเาม จ านานครัาเรืมน จ านานตัามย่าง จ านานเกบ็จริง 

วารีภิมุข 9 รัตนวาปี รัตนวาปี 284 35 40 
โปร่งส าราญ 8 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี 310 38 43 
คลองสาร 17 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี 123 15 20 

ราม 717 88 103 

ทว่มา: กรมการปกครอง (2563) 

4.  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ในการวิจัยครั งนี ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
(ภาคผนวกท่ี 1) โดยสร้างจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ซึ่งโครงสร้าง และองค์ประกอบของแบบสัมภาษณ์มีดังนี  

4.1  ลักษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ การนับถือศาสนา จ านวนสมาชิก 
ในครัวเรือน การย้ายถ่ินฐาน และการศึกษา เป็นต้น 

4.2  ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การประกอบอาชีพ รายได้ รายจ่าย หนี สิน 
และลักษณะการใช้ท่ีดิน เป็นต้น 
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4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนป่า (ยางพารา) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื นท่ีศึกษา 
และประโยชน์ท่ีชุมชนได้รับจากสวนป่า (ยางพารา) 

4.4  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

4.5  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
าา ทว่ 13  ท่ีตั งหมู่บ้านเป้าหมายและจุดเก็บตัวอย่างชุมชนของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัด

หนองคาย 

5  การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1  ท าการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling technique) โดยผู้สัมภาษณ์จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเป้าหมาย และท าการสัมภาษณ์
ประชาชนท่ีผู้สัมภาษณ์พบเจอ โดยท่ีผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนจะต้องไม่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และจะท า  
การเก็บตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านจนครบตามจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ 

5.2  การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามน ามาท าการตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาลงรหัส และท าการกรอกข้อมูลลงใน
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ าสุด (Minimum) เป็นต้น 
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การจัดท าฐาาน้อมมูคาูมิสารสนเทศ 

การด าเนินการจัดสร้างฐานข้อมูลเชิงพื นท่ี และเชิงบรรยาย ท่ีสามารถเช่ือมโยงในรูปแบบฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยการด าเนินการต่าง ๆ ดังนี  

1.  การก าหนดลักษณะ และขอบเขตของระบบฐานข้อมูลท่ีต้องการ ลักษณะของฐานข้อมูล 
เป็นการบันทึกข้อมูลเชิงพื นท่ี และข้อมูลเชิงบรรยายท่ีเช่ือมต่อกัน ต้องสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล จะท าการรวบรวมข้อมูลเชิงพื นท่ีจากผู้ดูแลพื นท่ี เพื่อทราบขอบเขต 
ท่ีชัดเจน จากนั นวางแผนการเก็บข้อมูล โดยข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐศาสตร์ จะได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ส่วนข้อมูลกายภาพอื่น  ๆ รวบรวมจากข้อมูล 
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล และชุดข้อมูล ข้อมูลเชิงพื นท่ี เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม 
เขตการปกครอง แผนท่ีภูมิประเทศ เป็นต้น และข้อมูลทางกายภาพ เช่น ลักษณะทางธรณี อุตุนิยมวิทยา  
การใช้ท่ีดิน เป็นต้น จะต้องเป็นข้อมูลท่ีเผยแพร่จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
และมีการอ้างอิงในผลการศึกษา 

4.  การออกแบบฐานข้อมูล ข้อมูลทุกประเภท จะต้องเช่ือมต่อกับข้อมูลเชิงพื นท่ี หากเป็นข้อมูล
ลักษณะท่ีเป็นเชิงพื นท่ีอยู่แล้ว ก็จะบันทึกไว้ในตารางเดียวกันกับขอบเขตพื นท่ี แต่หากเป็นข้อมูลท่ีเกิดจากการ
ส ารวจรายจุด เช่น ข้อมูลการส ารวจสัตว์ ข้อมูลคุณภาพน  า จะใช้วิธีการเช่ือมต่อตารางระหว่างข้อมูล 
เชิงบรรยาย กับข้อมูลเชิงพื นท่ี 

5  การจัดสร้างฐานข้อมูล จะใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ท่ีถูกลิขสิทธิ์ในการจัดท า 

6.  ข้อมูลในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรกายภาพ และส่ิงแวดล้อม ดังนี  

6.1  ทรัพยากรธรณี (ดิน หิน แร่) 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื องต้น มีข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งได้ จัดท าแผนท่ี
ธรณีวิทยารายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเผยแพร่ทาง http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ 
ewt/dmrweb/nmorenews.php?nid=8883 

6.2  ทรัพยากรน  า 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื องต้น มีข้อมูลจากกรมทรัพยากรน  า เผยแพร่ผ่านทาง 
https://fgds-backend.ngis.go.th/layers/geonode:l07201_natwtrbody_dwr_50k_y2016_kmitl 

  

http://www.dmr.go.th/ewtadmin/
https://fgds-backend.ngis.go.th/layers/geonode:l07201_natwtrbody_dwr_50k_y2016_kmitl


โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

29 

6.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื องต้น มีข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชิงเลขจาก ASTER 
Global Digital Elevation Model V 003  เผยแพร่ผ่านทาง https://earthdata.nasa.gov/ 

6.4  อุตุนิยมวิทยา 

จากการรวบรวมข้อมู ลเบื อง ต้น  จากกรมอุ ตุนิยมวิทยา เผยแพร่ ผ่านทาง 
http://climate.tmd.go.th/statistic/stat30y 

6.5  การใช้ท่ีดิน 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื องต้น มีข้อมูลเผยแพร่โดยกรมพัฒนาท่ีดิน ผ่านทาง  
https://www.ldd.go.th/WEB_BigData/page_2.html 

  

https://earthdata.nasa.gov/
http://climate.tmd.go.th/statistic/stat30y
https://www.ldd.go.th/WEB_BigData/page_2.html
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บททว่ 4 
ผคการศึกษา 

 
โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย การส ารวจทรัพยากรกายภาพ 
การส ารวจทรัพยากรชีวภาพ การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
 
ทรั ยากรกายาา  

ทรั ยากรดิน 

1.  เนื อดิน (Soil Texture) 

จากการเก็บตัวอย่างดินจ านวน 10 แปลง ๆ ละ 1 หลุม ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า เนื อดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินร่วนปนดินทราย และ ดินร่วนปนดินเหนียว 
ยกเว้น แปลงท่ี 1 และ แปลงท่ี 9 ท่ีมีเนื อดินเป็นแบบดินร่วน และ แปลงท่ี 7 ท่ีมีเนื อดินเป็นแบบดินร่วน
เหนียวปนทราย (ตารางท่ี 3 และ ภาพท่ี 14) 

ตารางทว่ 3  เนื อดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

แปคงทว่ 
รอมยคะ้มง้นาดมนุาาค (%) 

เนื้มดิน 
ทราย ทรายแป้ง ดินเลนวยา 

1 45.00 30.00 25.00 ดินร่วน 
2 61.00 25.00 14.00 ดินร่วนปนดินทราย 
3 63.00 21.00 16.00 ดินร่วนปนดินทราย 
4 65.00 24.00 11.00 ดินร่วนปนดินทราย 
5 61.00 26.00 13.00 ดินร่วนปนดินทราย 
6 41.00 27.00 32.00 ดินร่วนปนดินเหนียว 
7 63.00 17.00 20.00 ดินร่วนเหนียวปนทราย 
8 43.00 26.00 31.00 ดินร่วนปนดินเหนียว 
9 42.00 37.00 21.00 ดินร่วน 
10 45.00 22.00 33.00 ดินร่วนปนดินเหนียว 
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าา ทว่ 14  ลักษณะเนื อดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
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2.  พีเอชของดิน (Soil pH) 

จากการศึกษา พบว่า ดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ส่วนใหญ่เป็นกรดรุนแรงมาก (USDA, 1972) ยกเว้นในแปลงท่ี 2, 3 และ 7 ท่ีเป็นกรดจัดมาก (ตารางท่ี 4) 

ตารางทว่ 4  พีเอชของดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

แปคงทว่ ค่า วเมี (pH) ระดับ แปคงทว่ ค่า วเมี (pH) ระดับ 
1 4.16 กรดรุนแรงมาก 6 4.17 กรดรุนแรงมาก 
2 4.79 กรดจัดมาก 7 4.77 กรดจัดมาก 
3 4.64 กรดจัดมาก 8 4.57 กรดรุนแรงมาก 

4 4.02 กรดรุนแรงมาก 9 4.20 กรดรุนแรงมาก 

5 4.09 กรดรุนแรงมาก 10 4.23 กรดรุนแรงมาก 

3.  อินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic Matter) 

จากการศึกษา พบว่า ในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีร้อยละ
อินทรียวัตถุส่วนใหญ่จัดอยู่ในปริมาณต่ ามาก ต่ า และค่อนข้างต่ า (USDA, 1972) โดยแปลงท่ี 8 เป็นแปลงท่ีมี
ร้อยละอินทรียวัตถุสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 1.28 (ตารางท่ี 5) 

ตารางทว่ 5  อินทรียวัตถุในดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

แปคงทว่ 
มินทรวยาัตถุ 

(%) 
ระดับ แปคงทว่ 

มินทรวยาัตถุ 
(%) 

ระดับ 

1 0.76 ต่ า 6 0.80 ต่ า 
2 0.71 ต่ า 7 1.26 ค่อนข้างต่ า 
3 0.66 ต่ า 8 1.28 ค่อนข้างต่ า 
4 0.38 ต่ ามาก 9 0.71 ต่ า 
5 0.74 ต่ า 10 1.09 ค่อนข้างต่ า 

4.  การน าไฟฟ้าของดิน (Electrical Conductivity : EC) 

เนื่องจากการน าไฟฟ้าของดิน (EC) มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของเกลือ ดังนั นการวัด 
ค่าการน าไฟฟ้าของดินจึงเป็นการประมาณค่าของเกลือท่ีอยู่ในดิน ซึ่งค่าของเกลือท่ีอยู่ในดินจะใช้เป็นดัชนีของ
ความเค็มท่ีบอกได้ว่าพืชจะเติบโตได้ดีหรือไม่ โดยหากค่า EC น้อยกว่า 2 dS/m หมายถึง ไม่มีผลต่อการเติบโต
ของพืช หากค่า EC อยู่ในช่วง 2-4 dS/m หมายถึง มีผลต่อพืชท่ีไม่ทนเค็ม หากค่า EC อยู่ในช่วง 4-8 dS/m 
หมายถึง มีผลต่อพืชหลายชนิด หากค่า EC อยู่ในช่วง 8-16 dS/m หมายถึง พืชทนเค็มเท่านั นท่ีสามารถเติบโต
ได้ หากค่า EC มากกว่า 16 dS/m หมายถึง พืชทนเค็มน้อยชนิดท่ีสามารถเติบโตได้ (U.S. Soil Salinity 
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Laboratory Staff, 1954) ฉะนั นจากการศึกษาการน าไฟฟ้าของดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 0.05 นั่นหมายความว่า ดินเป็นดินไม่เค็ม (ตารางท่ี 6) จึงเหมาะต่อการ
เติบโตของพืช 

ตารางทว่ 6  การน าไฟฟ้าของดินในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

แปคงทว่ 
ค่าการน าไฟฟ้า 

(dS/m) 
เกคืมในดิน 

(%) 
ระดับคาามเค็ม

้มงดิน 
มิทธิ คต่ม ืี 

1 0.10 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
2 0.06 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
3 0.04 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
4 0.07 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
5 0.05 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
6 0.03 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
7 0.02 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
8 0.02 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
9 0.05 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 
10 0.06 < 0.1 ไม่เค็ม ไม่มีผลต่อการเติบโตของพืช 

5.  สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) 

สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N ratio) เป็นปัจจัยท่ีบ่งชี ว่า มีปริมาณไนโตรเจน
เพียงพอต่อความต้องการของจุลินทรีย์ เพื่อใช้ส าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือไม่ และยังเป็นตัวบ่งชี ถึง
ประสิทธิภาพของการย่อยสลายสารอินทรีย์  รวมถึงการเติบโต และการแสดงออกของต้นไม้ กล่าวคือ 
หากค่า C:N ratio แคบ จะส่งผลให้ต้นไม้เติบโตทางกิ่ง และ ใบ ขณะท่ี ค่า C:N ratio กว้าง จะส่งผลให้ต้นไม้
ออกดอกง่าย และ ผลอ่อนร่วงน้อย อย่างไรก็ตาม ค่า C:N ratio ท่ีเหมาะสมกับความต้องการของจุลินทรีย์ 
อยูใ่นช่วงประมาณ 20:1 ถึง 30:1 (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2552) ฉะนั นจากการศึกษา ค่า C:N ratio ของดินในพื นท่ี
ของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งมค่ีาอยู่ในช่วง 10:1 ถึง 13:1 จึงหมายถึง จุลินทรีย์จะ
ใช้ไนโตรเจนน้อยกว่าการปล่อยไนโตรเจน ท าให้ไนโตรเจนเหลือ และถูกปลดปล่อยออกมาสู่ดิน ส่งผลให้ต้นไม้
เติบโตทางกิ่ง และ ใบ (ตารางท่ี 7) 

6.  ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด 

จากการศึกษา พบว่า พื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีปริมาณ
ไนโตรเจนทั งหมดจัดอยู่ในปริมาณสูง และสูงมาก โดยแปลงท่ี 8 เป็นแปลงท่ีมีปริมาณไนโตรเจนทั งหมด 
สูงท่ีสุด คือ 3.6 กรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 7) 
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7.  ธาตุอาหารพืช 

จากการศึกษา พบว่า พื นท่ีสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์จัดอยู่ในปริมาณต่ ามาก ต่ า และสูงมาก มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์จัดอยู่
ในปริมาณต่ ามาก ต่ า และปานกลาง มีปริมาณแคลเซียมท่ีเป็นประโยชน์จัดอยู่ในปริมาณต่ ามาก และต่ า และ 
มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์จัดอยู่ในปริมาณต่ ามาก และต่ า (ตารางท่ี 7) 
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ตารางทว่ 7  สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด และธาตุอาหารพืชในพื นท่ีของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

แปคงทว่ C:N ratio 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งลมด ปริมาณฟมสฟมรัส ปริมาณโ แทสเซวยม ปริมาณแคคเซวยม ปริมาณแมกนวเซวยม 

g/kg ระดับ mg/kg ระดับ mg/kg ระดับ mg/kg ระดับ mg/kg ระดับ 
1 11/1 2.0 H 2.03 VL 31.28 L 37.50 VL 78.80 L 
2 10/1 2.3 VH 10.61 L 43.52 L 52.92 L 15.56 VL 
3 10/1 1.7 H 3.88 L 35.96 L 24.06 VL 7.10 VL 
4 11/1 1.4 H 9.56 L 27.34 VL 21.84 VL 5.40 VL 
5 13/1 1.6 H 5.65 L 28.00 VL 23.68 VL 6.08 VL 
6 11/1 2.5 VH 5.08 L 38.08 L 47.16 L 21.62 VL 
7 12/1 2.9 VH 3.11 L 72.74 M 95.66 L 42.36 L 
8 13/1 3.6 VH 1.81 VL 80.26 M 33.36 VL 26.92 VL 
9 10/1 2.1 H 56.56 VH 86.16 M 25.54 VL 8.84 VL 
10 11/1 3.2 VH 1.85 VL 58.90 L 69.08 L 50.08 L 

ลมายเลตุ : VL = ต่ ามาก L = ต่ า M = ปานกลาง H = สูง และ VH = สูงมาก 
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ทรั ยากรน้ า 

ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างน  าจากล าน  าธรรมชาติท่ีไหลผ่าน และบ่อพักน  าเสียในศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จ านวน 4 จุด (ภาพท่ี 15) แบ่งเป็น บริเวณฝายกั นล าห้วยสาน จ านวน 3 จุด และ บริเวณบ่อพักน  าเสียก่อน
ปล่อยน  าลงแหล่งธรรมชาติ จ านวน 1 จุด จากนั นด าเนินการประเมินคุณภาพน  าบางประการ และ ดัชนี
คุณภาพน  า โดยมีผลการศึกษา ดังนี  

 

าา ทว่ 15  สภาพแหล่งน  าในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

1.  คุณภาพน  าบางประการ 

1.1  แหล่งน  าธรรมชาติ 

ผลการศึกษาคุณภาพน  าบางประการบริเวณสวนยางพาราของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย (ตารางท่ี 8) พบว่า อุณหภูมิน  ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 30.23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานปกติ โดยปกติอุณหภูมิของแหล่งน  าธรรมชาติอยู่ท่ีประมาณ 25-32 องศาเซลเซียส ในส่วนของ 
ความขุ่นค่อนข้างสูงในจุดท่ี 2 แต่ความขุ่นเฉล่ีย พบว่า มีค่าเท่ากับ 11.39 NTU ซึ่งแหล่งน  าโดยท่ัวไปไม่ควรมี
ค่าความขุ่นเกินกว่า 100 NTU เพราะจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์และพืชน  า (กรมควบคุมมลพิษ, 
2537) ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าสูงในจุดท่ี 2 แต่ค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ปกติ แหล่งน  าท่ีให้ผลผลิตทาง 
การประมงท่ีดีควรมีค่าแขวนลอยอยู่ในช่วง 25-80 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี  แหล่งน  าท่ีเหมาะจะน ามาใช้ 
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ส าหรับการผลิตน  าประปาโดยตรง ควรมีค่าสารแขวนลอยไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร  (กรมควบคุมมลพิษ, 
2537) นอกจากนี พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์ปกติ และปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน  าต่ ากว่าเกณฑ์
ปกติเล็กน้อย ซึ่งเมื่อน าไปเทียบกับค่ามาตรฐานออกซิเจนท่ีละลายน  าในแหล่งน  าผิวดินประเภทท่ี 2 
โดย กรมควบคุมมลพิษ (2537) ท่ีก าหนดให้ต้องมีค่าออกซิเจนละลายน  าตั งแต่ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ นไป และ
ยังพบว่า ในทุกจุดเก็บตัวอย่างน  านั นค่าฟอสเฟตทั งหมดในน  ามีค่าต่ ามาก ส่วนค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 
ไม่สามารถตรวจวัดได้จากห้องปฏิบัติการ เนื่องจากมีค่าน้อยมาก จากค่าดัชนีคุณภาพน  าบางประการข้างต้น
สรุปได้ว่า คุณภาพน  าบางประการของแหล่งน  าธรรมชาติของศูนย์วิจัยยางพาราอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น 
ค่าออกซิเจนละลายน  า ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐาน เนื่องจากแหล่งน  ามีขนาดไม่ใหญ่มาก มีปริมาณน  าน้อย
และน  านิ่ง และบางบริเวณมีพืชน  าขึ นอยู่อย่างหนาแน่น อีกทั งมีฝายกั นน  าจึงท าให้แหล่งน  าเป็นแหล่งน  าปิด
ในช่วงท่ีมีน  าน้อย 

1.2  บ่อพักน  าเสีย 

เนื่องจากในบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการบ าบัดน  าเสีย 
จากกระบวนการท าแผ่นยาง ซึ่งในการศึกษาครั งนี ได้เก็บตัวอย่างน  าในบริเวณท่ีเป็นบ่อพักน  าทิ งท่ีผ่านการ
บ าบัดจากบ่อบ าบัดน  าเสียมาแล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อดินแบบเปิดหน้ากว้างก่อนจะปล่อยระบายสู่แหล่งน  า
ธรรมชาติ โดยผลของการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน  าบริเวณบ่อพักน  าเสีย พบว่า มีอุณหภูมิน  า เท่ากับ 32.20 
องศาเซลเซียส ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน  าทิ งของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ
น้อยกว่า 40 องศาเซลเซียส ในส่วนของความขุ่นและตะกอนแขวนลอยมีค่าน้อยมาก ในส่วนค่าความเป็น  
กรด-ด่าง มีค่าเท่ากับ 5.98 อยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งอยู่ในช่วง 5.5-9.0 ส่วนดัชนีคุณภาพน  าทางเคมี ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายในน  า ค่าปริมาณ 
ไนเตรท-ไนโตรเจน ค่าปริมาณฟอสเฟต และค่า BOD มีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุม 
การระบายน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีค่าเท่ากับ 5.47 , 0.06, 0.08 และ 
3.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ แต่พบว่า ค่า COD หรือค่าปริมาณของออกซิเจนทั งหมดท่ีต้องใช้ส าหรับ 
ท าปฏิกิริยาเคมี (Oxidation) กับสารอินทรีย์ท่ีอยู่ในน  า ซึ่งเป็นอีกค่าหนึ่งท่ีใช้บ่งบอกระดับความเน่าเสียหรือ
ความสกปรกของน  าก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน  ามีค่าค่อนข้างมากกว่าดัชนีอื่น แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
การระบายน  าทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรมของกรมควบคุมมลพิษท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร  
นอกจากนี งานวิจัยของ อาภรณ์ (2542) เกี่ยวกับน  าเสียจากกระบวนการแปรรูปยางยังพบว่า ในน  าเสียจาก
โรงงานยางพารามักพบขี แป้งและไนโตเจนสูงเป็นพิษต่อสัตว์น  า ซึ่งจะเปล่ียนสภาพเป็นแอมโมเนียมอิสระ  
มากขึ น รวมทั งเกิดกล่ินเหม็นจากไฮโดนเจนซัลไฟด์ได้ด้วย ดังนั นจึงท าการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน  าดังกล่าว
เพื่อทราบคุณภาพน  าและสารตกค้างในบ่อบ าบัด พบว่า ค่า Ammonia Nitrogen (NH3-N) ค่า Sulfide (S2-) 
และ ค่าSulphate (SO4

2-) มีค่าน้อยมากจนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ (not detected) ซึ่งพบแต่ค่า Ammonia 
Nitrogen ซึ่งมีค่าน้อยมาก เท่ากับ 1.38 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 8)  
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ตารางทว่ 8  คุณภาพน  าบางประการของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

จุดาัดน้ า 
แลค่งน้ าธรรมีาต ิ

บ่ม กัน้ าสวย 
ศย.ฝ 1 ศย.ฝ 2 ศย.ฝ 3 ค่าเฉลี่ย 

พิกัด UTM      X    305938  
   2008187 

    306005  
    2007958 

    305960  
    2007605 

     305753  
    2008109                    Y 

ดัีนวคณุาา น้ าทางกายาา       
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส) 31.50 30.00 30.00 30.50 32.00 
อุณหภูมิน  า (องศาเซลเซียส) 31.00 30.30 29.40 30.23 32.20 
ความขุ่น (NTU) 11.40 16.05 6.71 11.39 8.34 
ตะกอนแขวนลอย (mg/l) 6.67 11.78 7.39 8.61 3.44 
ดัีนวคณุาา น้ าทางเคมว      
ความเป็นกรด-ด่าง  6.29 6.37 5.43 6.03 5.98 
ออกซิเจนละลายในน  า (mg/l) 5.33 5.50 5.27 4.29 5.47 
ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/l) nd nd nd - 0.06 
ปริมาณฟอสเฟต (mg/l) 0.13 0.17 0.14 0.15 0.08 
BOD (mg/l) - - - - 3.05 
COD (mg/l) - - - - 51.72 
Ammonia Nitrogen (mg/l)     1.38 
Sulfide  - - - - nd 
Sulphate - - - - nd 

ลมายเลตุ : nd = not detected 

2.  ดัชนีคุณภาพน  า 

เมื่อน าค่าดัชนีคุณภาพน  าทางกายภาพและทางเคมีบางประการมาค านวณค่าดัชนีคุณภาพน  า 
(WQI) โดยใช้ดัชนีคุณภาพน  า 4 พารามิเตอร์ ท่ีท าการตรวจวัดภาคสนาม และวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ออกซิเจนละลายน  า (Dissolved Oxygen หรือ DO) ปริมาณฟอสเฟตทั งหมด 
(Total Phosphorus หรือ TP) และปริมาณสารแขวนลอยทั งหมด (Suspended Solids หรือ SS) โดยพบว่า 
ค่าคะแนนของดัชนีคุณภาพน  า (WQI) ของแหล่งน  าบริเวณพื นท่ีสวนยางพาราของศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ในจุดท่ี 1 ถึง จุดท่ี 3 มีค่าคะแนน เท่ากับ 71.46, 74.38 และ 66.91 ตามล าดับ ซึ่งพบว่า
คุณภาพน  า 2 จุดแรกอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนอยู่ในช่วง 71–90) เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน  าประเภทท่ี 2 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน  า การประมง การว่ายน  า กีฬาทางน  า และการอุปโภคและ
บริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ัวไปก่อน แต่สังเกตได้
ว่าจุดท่ี 3 คุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (คะแนนอยู่ในช่วง 61–70) เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน  าประเภทท่ี 3 
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สามารถใช้เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ัวไปก่อน ทั งนี เนื่องจากเป็นช่วงแล้งแหล่งน  ามีน  าค่อนข้างน้อยและมีพืชน  า
ค่อนข้างมาก ท าให้ค่าคะแนนของความเป็นกรด-ด่าง และค่าออกซิเจนละลายน  ามีค่าคะแนนน้อย (ตารางท่ี 9) 

ตารางทว่ 9  ดัชนีคุณภาพน  า (WQI) ของแหล่งน  าธรรมชาติ บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 ื้นทว ่ ดัีนว ค่าเฉคว่ย ค่าคะแนน  

ศย.ฝ 1 

1 DO 3.90 49.61 
2 pH 6.29 74.68 
3 SS 6.67 97.43 
4 TP 0.13 72.25 
ค่า WQI เกณฑ์คุณาา น้ าดว (ประเาทคุณาา น้ าประเาททว่ 2) 71.46 

ศย.ฝ 2 

1 DO 4.87 66.54 
2 pH 6.37 76.58 
3 SS 11.78 91.86 
4 TP 0.17 65.38 
ค่า WQI เกณฑ์คุณาา น้ าดว (ประเาทคุณาา น้ าประเาททว่ 2) 74.38 

ศย.ฝ 3 

1 DO 4.10 53.15 
2 pH 5.43 55.36 
3 SS 7.39 96.63 
4 TP 0.14 70.47 
ค่า WQI เกณฑ์คุณาา น้ าดว (ประเาทคุณาา น้ าประเาททว่ 3) 66.91 

ทรั ยากรีวาาา  

1.  ทรั ยากรป่าไมอ 

จากการส ารวจพื นท่ีสวนป่าของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 10 แปลง พบว่า 
พื นท่ีมีสภาพทั งท่ีเป็นป่าปลูก และ ป่าธรรมชาติ ดังภาพท่ี 12 ดังนั นผู้วิจัยจึงท าการส ารวจพรรณไม้โดยใช้
วิธีการตามท่ีกล่าวถึงในบทท่ี 3 จ านวน 2 แปลง (แปลงท่ี 1 และ แปลงท่ี 10) และใช้วิธีการเดินส ารวจพรรณไม้
บริเวณรอบพิกัดท่ีได้ก าหนดไว้ (แต่ละแปลงมีพื นท่ีการส ารวจพรรณไม้ประมาณ 140x140 เมตร) อีกจ านวน 
8 แปลง ซึ่งผลการศึกษามีดังนี  
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1.1  ความหลากชนิดของพรรณไม้ 

จากการศึกษา พบว่า ในพื นท่ีสวนป่าของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีพรรณไม้
ทั งสิ นจ านวน 65 ชนิด (ภาพท่ี 18) จาก 28 วงศ์ (ตารางท่ี 10) ซึ่งพรรณไม้ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Fabaceae 
มีทั งหมด 11 ชนิด รองลงไปเป็นวงศ์ Anacardiaceae, Rubiaceae, Moraceae และ Phyllanthaceae 
คือ 5, 4, 4 และ 4 ชนิด ตามล าดับ ทั งนี พรรณไม้ท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ มะหวด 
(Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) ซึ่งมีความชุกชุม เท่ากับ 366 ต้น รองลงมา คือ โมกมัน 
(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) มะเด่ือหอม (Ficus hirta Vahl) มะปราง (Bouea macrophylla 
Griff.) และ กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) ซึ่งมีความชุกชุม เท่ากับ 156, 66, 49 และ 
47 ต้น ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) อย่างไรก็ตามพรรณไม้ท่ีส ารวจพบเป็นพรรณไม้ท่ีสามารถพบได้โดยท่ัวไปใน 
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง 

ตารางทว่ 10  วงศ์ จ านวนชนิด และร้อยละของชนิดพรรณไม้ ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

ค าดับ างศ ์
จ านาน
ีนิด 

รอมยคะ
้มงีนดิ 

ค าดับ างศ ์
จ านาน
ีนิด 

รอมยคะ
้มงีนดิ 

1 Fabaceae 11 16.92 15 Combretaceae 2 3.08 
2 Anacardiaceae 5 7.69 16 Irvingiaceae 1 1.54 
3 Rubiaceae 4 6.15 17 Thymelaeaceae 1 1.54 
4 Moraceae 4 6.15 18 Capparaceae 1 1.54 
5 Phyllanthaceae 4 6.15 19 Rhizophoraceae 1 1.54 
6 Annonaceae 3 4.61 20 Hypericaceae 1 1.54 
7 Myrtaceae 3 4.61 21 Cannabaceae 1 1.54 
8 Dipterocarpaceae 3 4.61 22 Oleaceae 1 1.54 
9 Apocynaceae 3 4.61 23 Burseraceae 1 1.54 
10 Meliaceae 2 3.08 24 Chrysobalanaceae 1 1.54 
11 Malvaceae 2 3.08 25 Dilleniaceae 1 1.54 
12 Ebenaceae 2 3.08 26 Sapindaceae 1 1.54 
13 Clusiaceae 2 3.08 27 Lauraceae 1 1.54 
14 Melastomataceae 2 3.08 28 Lythraceae 1 1.54 
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ตารางทว่ 11  บัญชีชนิดพรรณไม้ และความชุกชุมของพรรณไม้ ท่ีส ารวจพบในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ างศ์ าิสัย คาามีุกีุม (ตอน) 
1 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Sapindaceae S/ST 366 
2 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Apocynaceae ST 156 
3 มะเด่ือหอม Ficus hirta Vahl Moraceae S/ST 66 
4 มะปราง Bouea macrophylla Griff. Anacardiaceae T 49 
5 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte Thymelaeaceae T 47 
6 ข้าวหลามดง Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân Annonaceae T 45 
7 มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour. Phyllanthaceae T 40 
8 ติ วขน Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Hypericaceae T 29 
9 หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. Lauraceae T 29 
10 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen Fabaceae T 27 
11 นวล Garcinia merguensis Wight Clusiaceae ST 25 
12 อะราง Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz Fabaceae T 24 
13 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae T 17 
14 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. Fabaceae T 17 
15 เหมือดโลด Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Phyllanthaceae S/ST 17 
16 มะกอกเกลื อน Canarium subulatum Guillaumin Burseraceae T 16 
17 พังแหรใหญ่ Trema orientalis (L.) Blume Cannabaceae ST 15 
18 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. Irvingiaceae T 15 
19 ค้อนกลอง Capparis grandis L. f. Capparaceae T 13 
20 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Fabaceae T 12 
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ตารางทว่ 11  (ต่อ) 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ างศ์ าิสัย คาามีุกีุม (ตอน) 
21 พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. Melastomataceae S/ST 11 
22 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae T 11 
23 พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre Fabaceae T 11 
24 ตับเต่าต้น Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don Ebenaceae T 10 
25 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Fabaceae T 8 
26 กล้วยน้อย Xylopia vielana Pierre Annonaceae T 6 
27 เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. Rhizophoraceae T 6 
28 มะเก๋ียง Syzygium nervosum var. paniala (Roxb.) J.Parn. & Chantar. Myrtaceae T 6 
29 เหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Dipterocarpaceae T 6 
30 ชมพู่น  าดอกไม้ Syzygium jambos (L.) Alston Myrtaceae S/ST 5 
31 โมกหลวง Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don Apocynaceae S/T 5 
32 รักขี หมู Semecarpus albescens Kurz Anacardiaceae T 5 
33 ส้มกบ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. Rubiaceae T 5 
34 มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz Anacardiaceae T 4 
35 หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae T 4 
36 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. Moraceae T 4 
37 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. Phyllanthaceae ST/T 3 
38 ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss. Meliaceae T 3 
39 สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Combretaceae T 3 
40 สัตตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R. Br. Apocynaceae T 3 

https://www.gbif.org/species/9294689
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Myrtaceae/
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ตารางทว่ 11  (ต่อ) 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ างศ์ าิสัย คาามีุกีุม (ตอน) 
41 แสมสาร Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby Fabaceae T 3 
42 กระถินยักษ์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae S/ST 2 
43 เคล็ดน  า Catunaregam longispina (Roxb. ex Link) Tirveng. Rubiaceae S/ST 2 
44 มะเด่ือปล้อง Ficus hispida L.f. Moraceae ST 2 
45 มะพอก Parinari anamensis Hance Chrysobalanaceae T 2 
46 มังคุด Garcinia mangostana L. Clusiaceae ExT 2 
47 ล าบิด Diospyros vera (Lour.) A. Chev. Ebenaceae T 2 
48 อินทนิลน  า Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Lythraceae T 2 
49 กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. Meliaceae T 1 
50 กระท่อมหมู Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze Rubiaceae T 1 
51 กระพี จั่น Millettia brandisiana Kurz Fabaceae T 1 
52 กะเจียน Huberaatha cerasoides (Roxb.) Chaowasku Annonaceae ST 1 
53 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae ExT 1 
54 ข่อย Streblus asper Lour. Moraceae T 1 
55 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. Rubiaceae ST 1 
56 งิ วป่า Bombax anceps Pierre var. anceps Malvaceae T 1 
57 เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume Dipterocarpaceae T 1 
58 พระเจ้าห้าพระองค ์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe Anacardiaceae T 1 
59 พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. Fabaceae T 1 
60 พลองขี ควาย Memecylon caeruleum Jack Melastomataceae S/T 1 
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ตารางทว่ 11  (ต่อ) 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ างศ์ าิสัย คาามีุกีุม (ตอน) 
61 มวกกอ Olea salicifolia Wall. ex G. Don Oleaceae S/ST 1 
62 มะส้าน Dillenia aurea Sm. Dilleniaceae T 1 
63 รัก Gluta glabra (Wall.) Ding Hou Anacardiaceae T 1 
64 รัง Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae T 1 
65 สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz Combretaceae T 1 

ลมายเลตุ: T = ไม้ต้น, ST = ไม้ต้นขนาดเล็ก, S/ST = ไม้พุ่ม/ไม้ต้นขนาดเล็ก, S/T = ไม้พุ่ม/ไม้ต้น, ST/T = ไม้ต้นขนาดเล็ก/ไม้ต้น และ ExT = ไม้ต่างถิ่น 
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1.2  ลักษณะโครงสร้าง และองค์ประกอบของสังคมพืช 

การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แปลง ดังนี  

1.2.1  แปลงท่ี 1 

จากการศึกษาไม้ต้น (Tree) พบว่า ภายในแปลงมีไม้ต้น 24 ชนิด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉล่ียเท่ากับ 9.91 เซนติเมตร มีความสูงเฉล่ีย เท่ากับ 9.86 เมตร มีความหนาแน่นรวม เท่ากับ 0.174 
ต้นต่อตารางเมตร และมีพื นท่ีหน้าตัดรวม เท่ากับ 1.65 ตารางเมตร โดย ข้าวหลามดง (Goniothalamus 
laoticus (Finet & Gagnep.) Bân) มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 0.043 ต้นต่อตารางเมตร รองลงไปเป็น 
มะกอกเกลื อน (Canarium subulatum Guillaumin) และ นวล (Garcinia merguensis Wight) โดยมีค่า
ความหนาแน่น เท่ากับ 0.018 และ 0.017 ต้นต่อตารางเมตร ตามล าดับ ส าหรับค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I) นั น 
พบว่า ข้าวหลามดง (Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân) มีค่าดัชนีความส าคัญ ( I.V.I) 
มากท่ีสุด คือ 46.40 รองลงมา คือ มะกอกเกลื อน (Canarium subulatum Guillaumin) และ ต๋ิวขน 
( Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein) 
โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I) เท่ากับ 42.82 และ 22.18 ตามล าดับ (ตารางท่ี 12) 

จากการศึกษาไม้หนุ่ม (Sapling) พบว่า ภายในแปลงมีไม้หนุ่ม 13 ชนิด มีความ
หนาแน่นรวม เท่ากับ 0.25 ต้นต่อตารางเมตร โดย นวล (Garcinia merguensis Wight) มีความหนาแน่นมาก
ท่ีสุดซึ่งมีค่า เท่ากับ 0.050 ต้นต่อตารางเมตร รองลงไปเป็น พลองเหมือด (Memecylon edule Roxb.) 
และ ข้าวหลามดง (Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân) โดยมีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 
0.044 และ 0.038 ต้นต่อตารางเมตร ตามล าดับ ส่วนค่าดัชนีความส าคัญ ( I.V.I.) นั น พบว่า ข้าวหลามดง 
(Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân) มีค่าดัชนีความส าคัญ ( I.V.I.) มากท่ีสุด คือ 31.00 
รองลงมาเป็น กระบก ( Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) และ พลองเหมือด (Memecylon 
edule Roxb.) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I.) เท่ากับ 26.00 และ 25.50 ตามล าดับ (ตารางท่ี 13) 

จากการศึกษากล้าไม้ (Seedling) พบว่า ภายในแปลงมีกล้าไม้ 6 ชนิด มีความ
หนาแน่นรวม เท่ากับ 0.90 ต้นต่อตารางเมตร โดย ยมหิน (Chukrasia tabularis A. Juss.) มีความหนาแน่น
และ ค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I.) มากท่ีสุดซึ่งมีค่า เท่ากับ 0.30 ต้นต่อตารางเมตร และ 61.90 ตามล าดับ 
รองลงไปเป็น นวล (Garcinia merguensis Wight) ซึ่งมีค่าความหนาแน่น และ ค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I.) 
เท่ากับ 0.20 ต้นต่อตารางเมตร และ 36.50 ตามล าดับ (ตารางท่ี 14) 
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ตารางทว่ 12  บัญชีชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ (Tree) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 1 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร ์ างศ์ าิสัย D F Do RD RF RDo IVI 
1 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. Irvingiaceae T 0.013 60 0.000101 7.47 7.79 6.11 21.38 

2 กล้วยน้อย Xylopia vielana Pierre Annonaceae T 0.009 50 0.000080 5.17 6.49 4.85 16.52 

3 กะเจียน Huberaatha cerasoides (Roxb.) Chaowasku Annonaceae ST 0.001 10 0.000010 0.57 1.30 0.59 2.47 

4 ข้าวหลามดง Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân Annonaceae T 0.043 90 0.000166 24.71 11.69 10.00 46.40 

5 ค้อนกลอง Capparis grandis L. f. Capparaceae T 0.010 60 0.000074 5.75 7.79 4.47 18.00 

6 งิ วป่า Bombax anceps Pierre var. anceps Malvaceae T 0.001 10 0.000007 0.57 1.30 0.44 2.31 

7 ติ วขน Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Hypericaceae T 0.013 60 0.000114 7.47 7.79 6.92 22.18 

8 เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume Dipterocarpaceae T 0.001 10 0.000005 0.57 1.30 0.32 2.20 

9 นวล Garcinia merguensis Wight Clusiaceae ST 0.017 40 0.000098 9.77 5.19 5.92 20.88 

10 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae T 0.004 30 0.000024 2.30 3.90 1.46 7.66 

11 มวกกอ Olea salicifolia Wall. ex G. Don Oleaceae S/ST 0.002 10 0.000007 1.15 1.30 0.41 2.86 

12 มะกอกเกลื อน Canarium subulatum Guillaumin Burseraceae T 0.018 80 0.000365 10.34 10.39 22.09 42.82 

13 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. Phyllanthaceae ST/T 0.002 20 0.000026 1.15 2.60 1.55 5.29 

14 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. Fabaceae T 0.012 70 0.000075 6.90 9.09 4.52 20.51 

15 มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz Anacardiaceae T 0.006 30 0.000096 3.45 3.90 5.78 13.12 

16 มะส้าน Dillenia aurea Sm. Dilleniaceae T 0.002 10 0.000023 1.15 1.30 1.36 3.81 

17 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Sapindaceae S/ST 0.001 10 0.000003 0.57 1.30 0.18 2.06 

18 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. Moraceae T 0.002 20 0.000119 1.15 2.60 7.16 10.91 

19 รัง Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae T 0.001 10 0.000012 0.57 1.30 0.73 2.61 

20 รักขี หมู Semecarpus albescens Kurz Anacardiaceae T 0.004 30 0.000029 2.30 3.90 1.74 7.93 

21 รัง Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae T 0.001 10 0.000010 0.57 1.30 0.63 2.50 

22 หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae T 0.005 20 0.000094 2.87 2.60 5.66 11.13 

23 เหมือดโลด Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Phyllanthaceae S/ST 0.001 10 0.000009 0.57 1.30 0.52 2.39 

24 เหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Dipterocarpaceae T 0.005 20 0.000109 2.87 2.60 6.57 12.05 
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ตารางทว่ 13  บัญชีพันธุ์ไม้หนุ่ม (Sapling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 1 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร ์ างศ์ าิสัย D F RD RF IVI 

1 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. Irvingiaceae T 0.03 40 10.00 16.00 26.00 

2 ข้าวหลามดง Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân Annonaceae T 0.04 40 15.00 16.00 31.00 

3 ค้อนกลอง Capparis grandis L. f. Capparaceae T 0.02 10 7.50 4.00 11.50 

4 ติ วขน Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Hypericaceae T 0.01 10 2.50 4.00 6.50 

5 นวล Garcinia merguensis Wight Clusiaceae ST 0.05 40 20.00 16.00 36.00 

6 พลองขี ควาย Memecylon caeruleum Jack Melastomataceae S/T 0.01 10 2.50 4.00 6.50 

7 พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. Melastomataceae S/ST 0.04 20 17.50 8.00 25.50 

8 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. Fabaceae T 0.02 20 7.50 8.00 15.50 

9 มะพอก Parinari anamensis Hance Chrysobalanaceae T 0.01 20 5.00 8.00 13.00 

10 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. Moraceae T 0.01 10 5.00 4.00 9.00 

11 รักขี หมู Semecarpus albescens Kurz Anacardiaceae T 0.01 10 2.50 4.00 6.50 

12 ล าบิด Diospyros vera (Lour.) A. Chev. Ebenaceae T 0.01 10 2.50 4.00 6.50 

13 หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae T 0.01 10 2.50 4.00 6.50 

  ราม   0.25 250 100.00 100.00 200.00 

ตารางทว่ 14  บัญชีรายช่ือพันธุ์กล้าไม้ (Seedling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 1 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร ์ างศ์ าิสัย D F RD RF IVI 

1 ข้าวหลามดง Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân Annonaceae T 0.1 10 11.11 14.29 25.40 

2 ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. Rubiaceae ST 0.1 10 11.11 14.29 25.40 

3 นวล Garcinia merguensis Wight Clusiaceae ST 0.2 10 22.22 14.29 36.51 

4 พลองเหมือด Memecylon edule Roxb. Melastomataceae S/ST 0.1 10 11.11 14.29 25.40 

5 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Sapindaceae S/ST 0.1 10 11.11 14.29 25.40 

6 ยมหิน Chukrasia tabularis A. Juss. Meliaceae T 0.3 20 33.33 28.57 61.90 

  ราม   0.9 70 100.00 100.00 200.00 
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ลักษณะโครงสร้างด้านตั งของแปลงท่ี 1 สามารถแบ่งออกได้ 3 ชั นเรือนยอด (ภาพท่ี 16) ดังนี  

ก.  เรือนยอดชั นบน มีความสูงระหว่าง 15-20 เมตร ไม้เด่น ได้แก่ มะส้าน (Dillenia aurea Sm.) 
กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) และ มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq.) 
เป็นต้น 

ข.  เรือนยอดชั นรอง มีความสูงระหว่าง 5-14 เมตร ไม้เด่น ได้แก่ มะกอกเกลื อน (Canarium 
subulatum Guillaumin) นวล (Garcinia merguensis Wight) และ หว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) 
เป็นต้น 

ค.  เรือนยอดชั นพืชป่า ประกอบด้วย ทั งกล้าไม้ใหญ่ และไม้พุ่ม เช่น กะเจียน (Hubera 
cerasoides (Roxb.) Chaowasku) และ ข้าวหลามดง  (Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) 
Bân) เป็นต้น 
 

 
าา ทว่ 16  ลักษณะโครงสร้างด้านตั งของสังคมพืชในแปลงท่ี 1 

1.2.2  แปลงท่ี 10 

จากการศึกษาไม้ต้น (Tree) พบว่า ภายในแปลงมีไม้ต้น 9 ชนิด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เฉล่ียเท่ากับ 14.83 เซนติเมตร มีความสูงเฉล่ีย เท่ากับ 10.90 เมตร มีความหนาแน่นรวม เท่ากับ 0.031 
ต้นต่อตารางเมตร และมีพื นท่ีหน้าตัดรวม เท่ากับ 1.67 ตารางเมตร โดย มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa 
(Kurz) Craib) มีความหนาแน่นมากท่ีสุด คือ 0.008 ต้นต่อตารางเมตร รองลงไปเป็น แดง (Xylia xylocarpa 
(Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen)  ชิ ง ชัน  ( Dalbergia oliveri Gamble ex 

เมตร (m) 

เมตร (m) 
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Prain) และ มะเกี๋ยง (Syzygium nervosum var. paniala (Roxb.) J.Parn. & Chantar.) โดยมีค่าความ
หนาแน่น เท่ากับ 0.006, 0.004 และ 0.004 ต้นต่อตารางเมตร ตามล าดับ ส าหรับค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I) 
นั นพบว่า มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) มีค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I) มากท่ีสุด คือ 76.48 
รองลงมา คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) และ 
มะเกี๋ยง (Syzygium nervosum var. paniala (Roxb.) J.Parn. & Chantar.) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I) 
เท่ากับ 59.17 และ 46.32 ตามล าดับ (ตารางท่ี 15) 

จากการศึกษาไม้หนุ่ม (Sapling) พบว่า ภายในแปลงมีไม้หนุ่ม 6 ชนิด มีความ
หนาแน่นรวม เท่ากับ 0.0875 ต้นต่อตารางเมตร โดย อะราง (Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) 
มีความหนาแน่น และ ค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I.) มากท่ีสุดซึ่งมีค่า เท่ากับ 0.0375 ต้นต่อตารางเมตร และ 
84.52 ตามล าดับ รองลงไปเป็น เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata (Lour.) Merr.) ซึ่งมีค่าความหนาแน่น 
และ ค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I.) เท่ากับ 0.0250 ต้นต่อตารางเมตร และ 53.57 ตามล าดับ (ตารางท่ี 16) 

จากการศึกษากล้าไม้ (Seedling) พบว่า ภายในแปลงมีกล้าไม้ 3 ชนิด มีความ
หนาแน่นรวม เท่ากับ 0.7 ต้นต่อตารางเมตร โดย แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii 
(Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) มีความหนาแน่น และ ค่าดัชนีความส าคัญ (I.V.I.) มากท่ีสุด ซึ่งมีค่า เท่ากับ 
0.50 ต้นต่อตารางเมตร และ 142.86 ตามล าดับ (ตารางท่ี 17) 

ลักษณะโครงสร้างด้านตั งของแปลงท่ี 10 สามารถแบ่งออกได้ 3 ชั นเรือนยอด (ภาพท่ี 17) ดังนี  

ก.  เรือนยอดชั นบน มีความสูงระหว่าง 15-20 เมตร ไม้เด่น ได้แก่ แดง (Xylia xylocarpa 
(Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen)  ชิ ง ชัน  ( Dalbergia oliveri Gamble ex 
Prain)) และ มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) เป็นต้น 

ข.  เรือนยอดชั นรอง มีความสูงระหว่าง 5-14 เมตร ไม้เด่น ได้แก่ มะเกี๋ยง (Syzygium 
nervosum var. paniala (Roxb.) J.Parn. & Chantar.)  ส ม อ พิ เ ภ ก  ( Terminalia bellirica (Gaertn.) 
Roxb.) และ ติ วขน (Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. Pruniflorum 
(Kurz) Gogelein) เป็นต้น 

ค.  เรือนยอดชั นพืชป่า ประกอบด้วย ทั งกล้าไม้ใหญ่ และไม้พุ่ม ได้แก่ แสมสาร (Senna 
garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby) 
 

https://www.gbif.org/species/9294689
https://www.gbif.org/species/9294689
https://www.gbif.org/species/9294689
https://www.gbif.org/species/9294689
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ตารางทว ่15  บัญชีชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ (Tree) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 10 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร ์ างศ์ าิสัย D F Do RD RF RDo IVI 
1 กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. Meliaceae T 0.001 10 0.00000322 3.23 3.23 0.19 6.64 

2 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae ExT 0.001 10 0.00005685 3.23 3.23 3.41 9.86 

3 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain Fabaceae T 0.004 40 0.00025912 12.90 12.90 15.55 41.35 

4 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen Fabaceae T 0.006 60 0.00034103 19.35 19.35 20.46 59.17 

5 ติ วขน Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein Hypericaceae T 0.003 30 0.00000942 9.68 9.68 0.57 19.92 

6 มะเก๋ียง Syzygium nervosum var. paniala (Roxb.) J.Parn. & Chantar. Myrtaceae T 0.004 40 0.00034195 12.90 12.90 20.52 46.32 

7 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Fabaceae T 0.008 80 0.00041451 25.81 25.81 24.87 76.48 

8 สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Combretaceae T 0.003 30 0.00022952 9.68 9.68 13.77 33.12 

9 แสมสาร Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby Fabaceae T 0.001 10 0.00001120 3.23 3.23 0.67 7.12 

  ราม   0.31 310 0.00166680 100 100 100 300 

ตารางทว่ 16  บัญชีพันธุ์ไม้หนุ่ม (Sapling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 10 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร ์ างศ์ าิสัย D F RD RF IVI 
1 เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. Rhizophoraceae T 0.0250 30 28.57 25.00 53.57 
2 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen Fabaceae T 0.0063 10 7.14 8.33 15.48 
3 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae T 0.0063 10 7.14 8.33 15.48 
4 แสมสาร Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby Fabaceae T 0.0063 10 7.14 8.33 15.48 
5 หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. Lauraceae T 0.0063 10 7.14 8.33 15.48 
6 อะราง Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz Fabaceae T 0.0375 50 42.86 41.67 84.52 
  ราม   0.0875 120 100.00 100.00 200.00 

  

https://www.gbif.org/species/9294689
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Myrtaceae/
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ตารางทว่ 17  บัญชีรายช่ือพันธุ์กล้าไม้ (Seedling) ท่ีส ารวจพบในแปลงท่ี 10 ในพื นท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร ์ างศ์ าิสัย D F RD RF IVI 
1 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen Fabaceae T 0.5 50 71.43 71.43 142.86 
2 สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz Combretaceae T 0.1 10 14.29 14.29 28.57 
3 แสมสาร Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby Fabaceae T 0.1 10 14.29 14.29 28.57 
  ราม   0.7 70 100.00 100.00 200.00 

ลมายเลตุ: F คือ ค่าความถี่ของชนิดไม้ D คือ ค่าความหนาแน่นของชนิดไม้ Do คือ ค่าความเด่นของชนิดไม้ RF คือ ค่าความถี่สัมพัทธ์ของชนิดไม้ RD คือ ค่าความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ RDo คือ ค่าความเด่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ และ IVI คือ ค่าดัชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้ 

 



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

52 

 
าา ทว่ 17  ลักษณะโครงสร้างด้านตั งของสังคมพืชในแปลงท่ี 10 

1.3  ค่าดัชนีความหลากหลาย ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ และค่าดัชนีความคล้ายคลึง 

จากการวิเคราะห์ พบว่า แปลงท่ี 1 มีค่าดัชนีความหลากหลาย และ ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ
สูงกว่า แปลงท่ี 10 โดยมีค่าเท่ากับ 2.60 และ 0.81 ตามล าดับ ขณะท่ีแปลงท่ี 10 มีค่าเท่ากับ 1.75 และ 0.80 
ตามล าดับ ในส่วนของค่าดัชนีความคล้ายคลึง พบว่า ทั ง 2 แปลง มีค่าดัชนีความคล้ายคลึง เท่ากับ ร้อยละ 
6.06 (ตารางท่ี 18) 

ตารางทว่ 18  ค่าดัชนีความหลากหลาย ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ และค่าดัชนีความคล้ายคลึง ในแปลงส ารวจท่ี 1 และ 10 

 ื้นทว ่ ค่าดัีนวคาามลคากลคาย ค่าดัีนวคาามสม่ าเสมม ค่าดัีนวคาามคคอายคคึง 

แปลงท่ี 1 2.60 0.81 6.06 

แปลงท่ี 10 1.75 0.80  

 
าา ทว่ 18  ตัวอย่างพรรณไม้ท่ีส ารวจพบในพื นท่ีสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

เมตร (m) 

เมตร (m) 
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าา ทว่ 18  (ต่อ) 
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าา ทว่ 18  (ต่อ)  
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าา ทว่ 18  (ต่อ)  
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2.  ทรั ยากรสัตา์ป่า 

จากการวางแปลงส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า (ภาพท่ี 19) เพื่อทราบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าเบื องต้น สามารถ
แบ่งออกเป็นแต่ละกลุ่ม ดังนี  

 
าา ทว่ 19  แผนท่ีการส ารวจสัตว์ป่าในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

2.1  สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม (Mammals) 

จากการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในพื นท่ี พบว่า มีสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนม จ านวน 1 ชนิด (Species) 1 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) คือ กระรอกหลากสี ทั งนี เมื่อ 
น ามาประเมินสถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์ พบว่า การคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศ
ไทยมีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีไทยได้ร่วมอนุสัญญากับต่างประเทศ ท่ีส าคัญคือ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า จากการวิเคราะห์
สถานภาพของสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบในพื นท่ีตามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี 4 ปี  พ.ศ.  2546 พบว่า ยัง ไม่ เป็น 
สัตว์ป่าคุ้มครอง ส าหรับข้อมูลท่ีท าการประเมินสถานภาพตามส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมปี พ.ศ. 2548 และการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) พบว่า กระรอก
หลากสี ท่ีส ารวจพบนั นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงน้อย/กลุ่มท่ีเป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด (LR/LC) และการประเมิน
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สถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ สั ตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Faunaand Flora) พบว่า 
ไม่มีชนิดพันธุ์ขึ นทะเบียน (ตารางท่ี 19-20 และ ภาพท่ี 20) 

2.2  นก (Birds) 

จากการศึกษาความหลากชนิดของนกในพื นท่ี พบว่า มีนก จ านวน 26 ชนิด (Species) 
18 วงศ์ (Family) 9 อันดับ (Order) โดยพบนกในอันดับ Passeriformes (อันดับนกจับคอน) มากท่ีสุด 
จ านวน 10 วงศ์ (Family) 16 ชนิด เช่น นกปรอดสวน นกสีชมพูสวน อีกา เป็นต้น ทั งนี เมื่อน ามาประเมิน
สถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์  พบว่า การคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ประเทศไทย 
มีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีไทยได้ร่วมอนุสัญญากับต่างประเทศ ท่ีส าคัญคือ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า จากการวิเคราะห์
สถานภาพของสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบในพื นท่ีตามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 ปี พ.ศ. 2546 พบว่า นกท่ีส ารวจพบเป็นสัตว์
ป่า คุ้มครองทุกชนิด ส าหรับข้อมูล ท่ีท าการประเมินสถานภาพตามส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 และการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN 
(2010) พบว่า นกท่ีส ารวจพบนั นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงน้อย/กลุ่มท่ีเป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด (LR/LC) และ 
การประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้  
สูญพั นธุ์  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Faunaand Flora) 
พบว่า มีชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 2 (App. II) เป็นชนิดพันธุ์ท่ียังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์อนุญาตให้ท า
การค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดจ านวนลงของชนิดพันธุ์นั นอย่างรวดเร็ว  
โดยประเทศท่ีส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตเพื่อการส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั งนั นจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด ารงชีวิตของชนิดพันธุ์นั นในธรรมชาติ คือ เหยี่ยวผึ ง และ นกเค้ากู่ (ตารางท่ี 
21-22 และ ภาพท่ี 20) 

2.3  สัตว์เลื อยคลาน (Reptiles) 

จากการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์เลื อยคลานในพื นท่ี พบว่า มีสัตว์เลื อยคลาน 
จ านวน 7 ชนิด (Species) 4 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) โดยพบสัตว์เลื อยคลานในอันดับ Squamata 
เพียงอันดับเดียว (อันดับกิ งก่า และงู) คือ จิ งเหลนบ้าน จิ งเหลนหลากลาย จิ งจกดินลายจุด เป็นต้น ทั งนี เมื่อ
น ามาประเมินสถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์ พบว่า การคุ้มครองชนิดพันธุ์สัตว์ป่า 
ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีไทยได้ร่วมอนุสัญญากับต่างประเทศ ท่ีส าคัญคือ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า 
จากการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบในพื นท่ีตามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 ปี พ.ศ. 2546 พบว่า 
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งูจงอาง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ส าหรับข้อมูลท่ีท าการประเมินสถานภาพตามส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปี พ.ศ. 2548 พบว่า ทั ง 7 ชนิด ท่ีส ารวจพบนั นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียง
น้อย/กลุ่มท่ีเป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด (LR/LC) และการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) 
สัตว์เลื อยคลานส่วนใหญ่ท่ีส ารวจพบนั นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงน้อย/กลุ่มท่ีเป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด (LR/LC) 
ยกเว้น งูจงอาง ท่ีอยู่ ในกลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์  (Vulnerable: VU) และการประเมินสถานภาพ 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์  (The Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Faunaand Flora) พบว่า ไม่มีชนิดพันธุ์ขึ น
ทะเบียน (ตารางท่ี 23-24 และ ภาพท่ี 20) 

2.4  สัตว์สะเทินน  าสะเทินบก (Amphibians) 

จากการศึกษาความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในพื นท่ี  พบว่า มีสัตว์
สะเทินน  าสะเทินบก จ านวน 9 ชนิด (Species) 4 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) โดยพบสัตว์สะเทินน  า
สะเทินบกเฉพาะในอันดับ Anura เพียงอันดับเดียว (อันดับกบ) เช่น กบหนอง กบนา เขียดจิก เป็นต้น ทั งนี เมื่อ
น ามาประเมินสถานภาพปัจจุบัน และสถานภาพทางการอนุรักษ์  พบว่า การคุ้มครองชนิดพันธุ์ สัตว์ป่า 
ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับ และอนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีไทยได้ร่วมอนุสัญญากับต่างประเทศ ท่ีส าคัญคือ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สามารถใช้เป็นมาตรการในการบริหารงานด้านสัตว์ป่า 
จากการวิเคราะห์สถานภาพของสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบในพื นท่ีตามคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 ปี พ.ศ. 2546 พบว่า สัตว์สะเทินน  า
สะเทินบกทั ง 9 ชนิด ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ส าหรับข้อมูลท่ีท าการประเมินสถานภาพตามส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปี พ.ศ. 2548 และการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์
ตาม IUCN (2010) พบว่า สัตว์สะเทินน  าสะเทินบกท่ีส ารวจพบส่วนใหญ่นั นจัดอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงน้อย/กลุ่มท่ี
เป็นท่ีกังวลน้อยท่ีสุด (LR/LC) และการประเมินสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด
พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์  (The Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Faunaand Flora) พบว่า ไม่มีชนิดพันธุ์ขึ นทะเบียน (ตารางท่ี 25-26 และ ภาพท่ี 20) 
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ตารางทว่ 19  รายช่ือสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
1 Rodentia Sciuridae กระรอกหลากสี Finlayson’s squirrel Collosciurus finlaysonii 

ตารางทว่ 20  สถานภาพสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มไทย ีื่มาิทยาศาสตร์ 
สถานาา  

ลมายเลตุ 
 .ร.บ. ส  IUCN CITES 

1 กระรอกหลากสี Collosciurus finlaysonii - LC LC - - 

ตารางทว่ 21  รายช่ือนกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
1 Accipitriformes Accipitridae เหยี่ยวผึ ง Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhynchus 
2 Anseriformes Anatidae เป็ดแดง Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica 
3 Apodiformes Apodidae นกแอ่นบ้าน House Swift Apus nipalensis 
4 Columbiformes Columbidae นกเขาใหญ่ Eastern Spotted Dove Spilopelia chinensis 
5 Cuculiformes Cuculidae นกกระปูดเล็ก Greater Coucal Centropus bengalensis 
6 Cuculiformes Cuculidae นกกาเหว่า Asian Koel Eudynamys scolopaceus 
7 Cuculiformes Cuculidae นกบั งรอกใหญ ่ Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis 
8 Coraciiformes Meropidae นกจาบคาเล็ก Green Bee-eater Merops orientalis 
9 Passeriformes Campephagidae นกพญาไฟสีเทา Ashy Minivet Pericrocotus divaricatus 
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ตารางทว ่21  (ต่อ) 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
10 Passeriformes Corvidae อีกา Eastern Jungle Crow Corvus levaillantii 
11 Passeriformes Dicaeidae นกสีชมพูสวน Scarlet-backed Flowerpecker Dicaeum cruentatum 
12 Passeriformes Dicruridae นกแซงแซวหางปลา Black Drongo Dicrurus macrocercus 
13 Passeriformes Estrildidae นกกระต๊ิดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata 
14 Passeriformes Muscicapidae นกจับแมลงคอน  าตาลแดง Hill Blue Flycatcher Cyornis whitei 
15 Passeriformes Muscicapidae นกยอดหญ้าสีด า Pied Bushchat Saxicola caprata 
16 Passeriformes Muscicapidae นกกางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin Copsychus saularis 
17 Passeriformes Motacillidae นกเด้าดินทุ่งใหญ่ Richard's Pipit Anthus richardi 
18 Passeriformes Nectariniidae นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis 
19 Passeriformes Nectariniidae นกกินปลีแก้มสีทับทิม Ruby-cheeked Sunbird Chalcoparia singalensis 
20 Passeriformes Pycnonotidae นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul Pycnonotus conradi 
21 Passeriformes Pycnonotidae นกปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster 
22 Passeriformes Sturnidae นกเอี ยงสาริกา Common Myna Acridotheres tristis 
23 Passeriformes Sturnidae นกเอี ยงด่าง Asian Pied Myna Gracupica contra 
24 Passeriformes Sturnidae นกเอี ยงหงอน White-vented Myna Acridotheres grandis 
25 Piciformes Megalaimidae นกตีทอง Coppersmith Barbet  Psilopogon haemacephalus 
26 Strigiformes Strigidae นกฮูก, นกเค้ากู่ Collared Scops Owl Otus lettia 

  



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

61 

ตารางทว่ 22  สถานภาพนกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มไทย ีื่มาิทยาศาสตร์ 
สถานาา  

ลมายเลตุ 
 .ร.บ. ส  IUCN CITES 

1 เหยี่ยวผึ ง Pernis ptilorhynchus P LC LC บ.2 - 
2 เป็ดแดง Dendrocygna javanica P LC LC - - 
3 นกแอ่นบ้าน Apus nipalensis P LC LC - - 
4 นกเขาใหญ่,  Spilopelia chinensis P LC LC - - 
5 นกกระปูดเล็ก Centropus bengalensis P LC LC - - 
6 นกกาเหว่า Eudynamys scolopaceus P LC LC - - 
7 นกบั งรอกใหญ ่ Phaenicophaeus tristis P LC LC - - 
8 นกจาบคาเล็ก Merops orientalis P LC LC - - 
9 นกพญาไฟสีเทา Pericrocotus divaricatus P LC LC - - 
10 อีกา Corvus levaillantii P LC LC - - 
11 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum P LC LC - - 
12 นกแซงแซวหางปลา Dicrurus macrocercus P LC LC - - 
13 นกกระต๊ิดตะโพกขาว Lonchura striata P LC LC - - 
14 นกจับแมลงคอน  าตาลแดง Cyornis whitei P LC LC - - 
15 นกยอดหญ้าสีด า Saxicola caprata P LC LC - - 
16 นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis P LC LC - - 
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ตารางทว่ 22  (ต่อ) 

ค าดับ ีื่มไทย ีื่มาิทยาศาสตร์ 
สถานาา  

ลมายเลตุ 
 .ร.บ. ส  IUCN CITES 

17 นกเด้าดินทุ่งใหญ่ Anthus richardi P LC LC - - 
18 นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis P LC LC - - 
19 นกกินปลีแก้มสีทับทิม Chalcoparia singalensis P LC LC - - 
20 นกปรอดสวน Pycnonotus conradi P LC LC - - 
21 นกปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotus aurigaster P LC LC - - 
22 นกเอี ยงสาริกา Acridotheres tristis P LC LC - - 
23 นกเอี ยงด่าง Gracupica contra P LC LC - - 
24 นกเอี ยงหงอน Acridotheres grandis P LC LC - - 
25 นกตีทอง Psilopogon haemacephalus P LC LC - - 
26 นกฮูก, นกเค้ากู่ Otus lettia P LC LC บ.2 - 

ตารางทว่ 23  รายช่ือสัตว์เลื อยคลานในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
1 Squamata Scincidae จิ งเหลนบ้าน Many-lined Sun Skink Eutropis multifasciata 
2 Squamata Scincidae จิ งเหลนหลากลาย Variabled Skink Eutropis macularius 
3 Squamata Agamidae แย้อีสาน Northern Butterfly Lizard Leiolepis reevesii 
4 Squamata Elapidae งูจงอาง King Cobra Ophiophagus hannah 
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ตารางทว่ 23  (ต่อ) 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
5 Squamata Gekkonidae จิ งจกหางหนาม Spiny-tailed house gecko Hemidactylus frenatus 
6 Squamata Gekkonidae จิ งจกดินลายจุด Spootted Ground Gecko Dixonius siamensis 
7 Squamata Gekkonidae ตุ๊กแกบ้าน Tokay Gecko Gekko gecko 

ตารางทว่ 24  สถานภาพสัตว์เลื อยคลานในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มไทย ีื่มาิทยาศาสตร์ 
สถานาา  

ลมายเลตุ 
 .ร.บ. ส  IUCN CITES 

1 จิ งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata - LC LC - - 
2 จิ งเหลนหลากลาย Eutropis macularius - LC LC - - 
3 แย้อีสาน Leiolepis reevesii - LC LC - - 
4 งูจงอาง Ophiophagus hannah P LC VU - - 
5 จิ งจกหางหนาม Hemidactylus frenatus - LC LC - - 
6 จิ งจกดินลายจุด Dixonius siamensis - LC LC - - 
7 ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko - LC LC - - 

ตารางทว่ 25  รายช่ือสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
1 Anura Bufonidae คางคกบ้าน Asian Toad Duttaphrynus melanostictus 
2 Anura Dicroglossidae เขียดจิก Green Paddy Frog Hylarana erythraea 
3 Anura Dicroglossidae กบหนอง Rice field frog Fejervarya limnocharis 
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ตารางทว่ 25  (ต่อ) 

ค าดับ มันดับ างศ์ ีื่มไทย ีื่มสามัญ ีื่มาิทยาศาสตร์ 
4 Anura Dicroglossidae กบนา Chinese edible frog Hoplobatrachus rugulosus 
5 Anura Microhylidae อึ่งน  าเต้า Ornate Chorus Frog Microhyla mukhlesuri 
6 Anura Microhylidae อึ่งแดง Stripe spadefoot frog Calluella guttulata 
7 Anura Microhylidae อึ่งข้างด า Dark-sided chorus frog Microhyla heymonsi 
8 Anura Microhylidae อึ่งหลังจุด Deli Little Pygmy Frog Microhyla inornata 
9 Anura Rhacophoridae ปาดบ้าน Tree frog Polypedates leucomystax 

ตารางทว่ 26  สถานภาพสัตว์สะเทินน  าสะเทินบกในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ค าดับ ีื่มไทย ีื่มาิทยาศาสตร์ 
สถานาา  

ลมายเลตุ 
 .ร.บ. ส  IUCN CITES 

1 คางคกบ้าน Duttaphrynus melanostictus - LC LC - - 
2 เขียดจิก Hylarana erythraea - LC LC - - 
3 กบหนอง Fejervarya limnocharis - LC LC - - 
4 กบนา Hoplobatrachus rugulosus - LC LC - - 
5 อึ่งน  าเต้า Microhyla mukhlesuri - - LC - - 
6 อึ่งแดง Calluella guttulata - - LC - - 
7 อึ่งข้างด า Microhyla heymonsi - - LC - - 
8 อึ่งหลังจุด Microhyla inornata - LC LC - - 
9 ปาดบ้าน Polypedates leucomystax - LC LC - - 



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

65 

าา ทว่ 20  ตัวอย่างสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
  



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

66 

 
าา ทว่ 20  (ต่อ) 
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าา ทว่ 20  (ต่อ) 
 
เศรษฐากิจ สังคม แคะคุณาา ีวาิต 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจาก 3 หมู่บ้าน ท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ พื นท่ีของศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวนทั งสิ น 103 ตัวอย่าง แบ่งเป็น บ้านวารีภิมุข 40 ตัวอย่าง บ้านโปร่งส าราญ 
43 ตัวอย่าง และ บ้านคลองสาร 20 ตัวอย่าง มีรายละเอียดผลการศึกษาดังตารางท่ี 27–31 
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1.  ลักษณะประชากรท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ลักษณะประชากรท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.2 และ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.0 สถานภาพใน
ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 49.5 และ เป็นตัวแทนครัวเรือน ร้อยละ 50.5 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทั งหมดมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 91.3 เป็นโสด หม้าย และหย่าร้าง ร้อยละ 3.9, 2.9 และ 1.9 
ตามล าดับ สถานภาพในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเกือบทั งหมดเป็นลูกบ้าน คิดเป็นร้อยละ 94.2 ส่วนท่ีเหลือเป็น  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่  
คือ 3-4 คน ร้อยละ 47.6 รองลงมา 1-2 คน ร้อยละ 25.2 และกลุ่มตัวอย่างทั งหมดนับถือศาสนาพุทธ 
ด้านการศึกษาส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 9.7 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 8.7 ในด้านการย้ายถิ่นฐาน พบว่า  จ านวนตัวอย่างท่ีเป็น 
คนในหมู่บ้านนี โดยก าเนิดและท่ีย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอื่นมีจ านวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 49.5 และ 50.5 
ตามล าดับ โดยเหตุผลของการย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่  คือ ย้ายตามครอบครัวมา โดยจังหวัดท่ีย้ายมา ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 
49.5 โดยท านาและปลูกยางพาราเป็นหลัก รองลงมาคือ รับจ้างท่ัวไป และส่วนใหญ่ร้อยละ 73.8 ไม่ประกอบ
อาชีพเสริม มีเพียงร้อยละ 26.2 ท่ีประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างท่ัวไป รายได้ครัวเรือนเฉล่ียส่วนมาก  
ร้อยละ 36.9 อยู่ในช่วง 2,501-7,500 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ 7,501-12,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
28.1 ส่วนรายจ่ายในครัวเรือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.7 มีรายจ่ายอยู่ในช่วง 2 ,501-7,500 บาทต่อเดือน 
รองลงมาคือ 7,501-12,500 บาทต่อเดือน สถานภาพทางการเงิน พบว่า ร้อยละ 68.0 มีปัญหาหนี สิน ส่วนท่ี
ไม่เป็นหนี สิน คิดเป็นร้อยละ 32.0 โดยมีแหล่งกู้ยืม คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ ตามล าดับ (ตารางท่ี 27-28) 

2.  การใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ในส่วนของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชน ในด้านการใช้ท่ีดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั งหมด 
มีท่ีดินในครอบครอง และส่วนใหญ่ร้อยละ 88.6 เป็นเจ้าของท่ีดินโดยตรง รองลงมาร้อยละ 9.5 เป็นที่ดินท่ีเป็น
ของพ่อแม่/ครอบครัว มีเพียงร้อยละ 1.9 ท่ีเช่าท่ีดินท ากิน โดยจ านวนการถือครองท่ีดินส่วนใหญ่มีจ านวนท่ีดิน
น้อยกว่า 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือ มีจ านวน 6-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยมีกรรมสิทธิ์ 
การถือครองท่ีดินส่วนใหญ่ร้อยละ 64.7 เป็นโฉนด รองลงมาคือ เอกสารการเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี (ภบท. 5) 
นส.3 และ สปก. ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินกลุ่มตัวอย่างทั งหมดใช้เป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนี ใช้ท่ีดินเพื่อท า
การเกษตร ได้แก่ ปลูกยางพารา และ ท านา เป็นต้น และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 60.2 เห็นว่าท่ีดินท่ีมีอยู่
เพียงพอแล้ว ในขณะท่ีร้อยละ 39.8 คิดว่าท่ีดินท่ีมีอยู่ยังไม่เพียงพอและต้องการท่ีดินเพิ่ม ในด้านการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน  า พบว่า น  าเพื่อการบริโภคนั น กลุ่มตัวอย่างทั งหมดซื อน  าด่ืมและไม่พบปัญหาเกี่ยวกับ 
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น  าด่ืม ส่วนน  าเพื่อการอุปโภคหรือน  าใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.1 ใช้น  าจากประปาหมู่บ้าน ซึ่งมากกว่า
ครึ่งหนึ่งพบปัญหาด้านน  าใช้ในครัวเรือน เช่น น  าขุ่น มีตะกอน และน  าไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ใน  
บางช่วงเวลา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีพบปัญหา ส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง แต่ขอความ
ช่วยเหลือจากผู้น าชุมชนให้ช่วยแก้ไขปัญหา ด้านน  าเพื่อการเกษตร พบว่า  ร้อยละ 84.7 ใช้น  าฝน รองลงมา
ร้อยละ 12.5 ใช้น  าจากห้วยหรือคลองหรือแม่น  า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72.2 ไม่พบปัญหาน  าเพื่อการเกษตร  
ในขณะกลุ่มท่ีพบปัญหา ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน  า เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลเพาะปลูก นอกจากนี  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 75 ไม่เคยประสบปัญหาน  าท่วม ในขณะท่ีร้อยละ 52.4 เคยประสบปัญหา
ภัยแล้งในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ด้านทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากไม่มีป่าไม้อยู่ใกล้บริเวณชุมชน ชุมชนส่วนใหญ่จึง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากทรัพยากรป่าไม้ ส่วนปัญหาส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ ของชุมชน ท่ีพบ ได้แก่ ปัญหา 
ยาเสพติด ปัญหาฝุ่นควัน จากการเตรียมพื นท่ีปลูก จากการคมนาคม เป็นต้น (ตารางท่ี 29) 

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนป่า สวนยางพารา และศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนป่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 ไม่เข้าใจความหมายและ
วัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ มีเพียงร้อยละ 32.0 ท่ีเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการปลูก
สร้างสวนป่า อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 93.2 มีความคิดเห็นว่าการปลูกสร้างสวนป่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะท าให้เกิด
ความร่มรื่น อากาศดี ท าให้มีรายได้และเกิดการจ้างงาน เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 5.8 ท่ีเห็นว่าไม่ดี อย่างไรก็ตาม
กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งนึงมีความต้องการปลูกสวนป่า ในขณะท่ีร้อยละ 43.7 ไม่มีความต้องการปลูกสวนป่า 
ส่วนอีกร้อยละ 5.8 ยังไม่แน่ใจ ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั งหมดรู้จักและทราบว่ามีศูนย์วิจัยยางอยู่บริเวณใกล้หมู่บ้านท่ีตนอาศัยอยู่ และร้อยละ  
98.1 เห็นด้วยกับการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากมีความคิดเห็นว่าสวนยางพาราส่งผลให้คนในชุมชนมีงานท า 
มีรายได้ และเกิดการจ้างงาน (69 ตัวอย่าง) ท าให้อากาศดี ร่มรื่น มีฝนตกตามฤดูกาล (12 ตัวอย่าง)  รวมทั ง
เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยางพารา (9 ตัวอย่าง) และช่วยน าความเจริญมาสู่หมู่บ้าน (3 ตัวอย่าง) เป็นต้น 
มีเพียงร้อยละ 1.9 ท่ีไม่เห็นด้วย เนื่องจากคิดเห็นว่าสูญเสียพื นท่ีท ากินและโดนรุกล  าพื นท่ี (2 ตัวอย่าง) 
นอกจากนี  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.3 มีความต้องการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า  
สวนยางพาราท าให้มีรายได้ (10 ตัวอย่าง) ในขณะท่ีร้อยละ 35.9 ไม่ต้องการปลูกสวนยางพารา เนื่องจากไม่มี
พื นท่ีในการปลูก (18 ตัวอย่าง) รองลงมาคือ ไม่มีทุนทรัพย์ในการลงทุน (8 ตัวอย่าง) ไม่มีแรงงาน (6 ตัวอย่าง) 
และมีความต้องการในการท าการเกษตรอื่น ๆ มากกว่า เช่น ท าไร่ ท านา (5 ตัวอย่าง) เป็นต้น ส่วนในด้านการ
ได้รับประโยชน์จากศูนย์วิจัยยางหนองคายนั น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.7 มีความคิดเห็นว่าหมู่บ้าน
หรือชุมชนของตนเองได้รับประโยชน์จากศูนย์วิจัยยางหนองคาย ได้แก่ การได้รับความรู้จากการจัดอบรม
เกี่ยวกับการท าสวนยางพารา การปลูกยาง การกรีดยาง (60 ตัวอย่าง) และการจ้างงานคนในหมู่ บ้าน 
(22 ตัวอย่าง) เป็นต้น ส่วนในด้านการได้รับความช่วยเหลือต่อตนเอง จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ร้อยละ 59.2 ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือประโยชน์ใด ๆ ในขณะท่ีร้อยละ 40.8 เคยได้รับการช่วยเหลือ



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

70 

จากศูนย์วิจัยยาง เช่น การเข้าร่วมอบรมการปลูกยางพารา (20 ตัวอย่าง) และเคยได้รับพันธุ์กล้ายางพารา 
(20 ตัวอย่าง) ในด้านผลกระทบจากการปลูกยางพารา กลุ่มตัวอย่างเกือบทั งหมด ร้อยละ 98.1 มีความคิดเห็น
ว่าตนเองไม่เคยได้รับความเดือดร้อนใด ๆ จากศูนย์วิจัยยางหนองคาย นอกจากนี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.6 
มีความคิดเห็นว่าการมีศูนย์วิจัยยางอยู่ใกล้ชุมชนท่ีอาศัยอยู่  ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ น เนื่องจาก
ช่วยสร้างรายได้ ให้อากาศดีชุ่มชื น ร่มรื่น และเป็นแหล่งความรู้ เป็นต้น ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 19.4 คิดว่าการมี
ศูนย์วิจัยยางไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตเปล่ียนแปลงไปจากเดิม และมีเพียงร้อยละ 1.0 ท่ีคิดเห็นว่าท าให้คุณภาพ
ชีวิตแย่ลง (ตารางท่ี 30) 

4.  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในส่วนของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่นนั น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.2 มีความ
คิดเห็นว่าชุมชนตนเองไม่มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนร้อยละ 5.8 กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การสร้างฝายชะลอน  าด้วยวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถิ่น นอกจากนี  เกือบทั งหมดร้อยละ 99.0 ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยแสดงความคิดเห็นว่าป่าไม้ให้ความร่มรื่น ท าให้อากาศดี 
เป็นแหล่งหาของป่า เป็นแหล่งอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมหรือการอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือส่ิงแวดล้อม (ตารางท่ี 31) 

5.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะจากชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการ 
ความช่วยเหลือด้านราคายางพารา ด้านการจ้างงานคนในชุมชน การแจกกล้าพันธุ์ยางพารา การจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารามากขึ น อีกทั งต้องการให้ศูนย์วิจัยยางหนองคายเข้าร่วม/สนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนมากขึ น 

ตารางทว ่27  ลักษณะประชากรท่ัวไปของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

คักษณะประีากรทั่าไป จ านาน (คน) รอมยคะ 
เ ศ   

ชาย 42 40.8 
หญิง 61 59.2 

มายุ (ปี)   
18-30 3 2.9 
31-40 5 4.9 
41-50 21 20.4 
51-60 34 33.0 
มากกว่า 60 40 38.8 
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ตารางทว ่27  (ต่อ) 

คักษณะประีากรทั่าไป จ านาน (คน) รอมยคะ 
สถานาา ในครัาเรืมน   

หัวหน้าครัวเรือน 51 49.5 
ตัวแทนครัวเรือน 52 50.5 

สถานาา สมรส   
โสด 4 3.9 
สมรส 94 91.3 
หย่า 2 1.9 
หม้าย 3 2.9 

สถานาา ในีุมีน   
ลูกบ้าน 97 94.2 
ผู้ใหญ่บ้าน 3 2.9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 1.0 
สมาชิก อสม. 2 1.9 

จ านานสมาีิกในครัาเรืมน (คน)   
1-2 26 25.2 
3-4 49 47.6 
5-6 21 20.4 
มากกว่า 6 7 6.8 

ศาสนา   
พุทธ 103 100.0 

ระดับการศึกษา   
ไม่ได้เรียน 3 2.9 
ประถมศึกษา 74 71.9 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 9.7 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 8.7 
ปวส/อนุปริญญา 5 4.9 
ปริญญาตร ี 2 1.9 
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ตารางทว ่27  (ต่อ) 

คักษณะประีากรทั่าไป จ านาน (คน) รอมยคะ 
าูมิค าเนา   

เกิดท่ีนี่ 51 49.5 
ย้ายมาจากท่ีอื่น  52 50.5 
เลตุผค้มงการยอาย   
ย้ายตามครอบครัว 46 88.5 
ย้ายมาท างานท่ีนี่ 1 1.9 
เพื่อหาพื นท่ีท ากินใหม่ 5 9.6 

ตารางทว่ 28  ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

คักษณะทางเศรษฐากิจแคะสังคม จ านาน (คน) รอมยคะ 
มา วี ลคกั   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 6.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 1 1.0 
ค้าขาย 4 3.9 
รับจ้างท่ัวไป 27 26.2 
เกษตรกรรม 51 49.5 
อื่นๆ 13 12.6 

มา วี รมง   
ไม่มีอาชีพรอง 76 73.8 
มีอาชีพรอง 27 26.2 

รายไดอในครัาเรืมนเฉคว่ย (บาทต่อเดือน)   
น้อยกว่า 2,500 11 10.7 
2,501-7,500 38 36.9 
7,501-12,500 29 28.1 
มากกว่า 12,500 25 24.3 

รายจ่ายในครัาเรืมนเฉคว่ย (บาทต่อเดือน)   
น้อยกว่า 2,500 16 15.6 
2,501-7,500 44 42.7 
7,501-12,500 23 22.3 
มากกว่า 12,500 20 19.4 
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ตารางทว่ 28  (ต่อ) 

คักษณะทางเศรษฐากิจแคะสังคม จ านาน (คน) รอมยคะ 
สถานาา ทางการเงนิ   

ไม่มีหนี สิน 33 32.0 
มีหนี สิน 70 68.0 
แลค่งกูอยืม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ธกส. 39 43.8 
กองทุนหมู่บ้าน 28 31.5 
ธนาคารพาณิชย์ 9 10.1 
นายทุนท่ีรู้จัก 1 1.1 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 11.2 
อ่ืน ๆ 2 2.3 

ตารางทว่ 29  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

การใีอประโยีน์ทรั ยากร จ านาน (คน) รอมยคะ 
การใีอประโยีน์ทว่ดิน   
การมวทว่ดินในครมบครมง   

ม ี 103 100.0 
จ านานทว่ถืมครมง (ไร่)   

น้อยกว่า 1 24 23.3 
1-5 17 16.5 
6-10 22 21.4 
11-15 15 14.6 
16-20 9 8.7 
มากกว่า 20 16 15.5 

คักษณะการถืมครมง   
เจ้าของ 93 88.6 
เป็นของบิดา มารดา ของครอบครัว 10 9.5 
เช่า 2 1.9 

กรรมสิทธิ์การถืมครมง   
นส.3 10 8.6 
โฉนด 75 64.7 
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ตารางทว่ 29  (ต่อ) 

การใีอประโยีน์ทรั ยากร จ านาน (คน) รอมยคะ 
สปก. 6 5.2 
ภบท.5 21 18.1 
สค.1 1 0.8 
อื่น ๆ 3 2.6 

คักษณะการใีอประโยีน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ท่ีอยู่อาศัย 103 50.0 
ท าไร่มัน 2 1.0 
สวนยางพารา 54 26.2 
ท านา 41 19.9 
สวนผลไม้ 1 0.5 
อื่น ๆ 5 2.4 

คาาม มเ วยง้มงทว่ดินท ากิน   
พอเพียง 62 60.2 
ไม่พอเพียง 41 39.8 
ส่วนใหญ่มคีวามต้องการทีด่ินเพิ่มครวัเรือนละประมาณ 11 ไร ่   

การใีอประโยีน์ทรั ยากรน้ า   
น้ าเ ืม่การบริโาค (น้ าด่ืม) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ซื อดื่ม 103 100.0 
ปัญลาเกว่ยาน้ าเ ืม่การบริโาค   
ไม่มี 103 100.0 
น้ าเ ืม่การมุปโาค (น้ าใีอ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ประปาหมู่บ้าน 98 95.1 
น  าบาดาล 5 4.9 
ปัญลาเกว่ยาน้ าเ ืม่การมุปโาค   
มี 55 53.4 
ไม่มี 48 46.6 
น้ าเ ืม่การเกษตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ไม่ได้ท าการเกษตร 31 30.1 
ท าการเกษตร 72 69.9 
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ตารางทว่ 29  (ต่อ) 

การใีอประโยีน์ทรั ยากร จ านาน (คน) รอมยคะ 
แลค่งน้ าเ ืม่การเกษตร   
น  าฝน 61 84.7 
น  าห้วย/คลอง 9 12.5 
บ่อ 1 1.4 
บาดาล 1 1.4 
ปัญลาเกว่ยาน้ าเ ืม่การเกษตร   
ม ี 20 27.8 
ไม่มี 50 72.2 
ปัญลาาัยธรรมีาติ   
ปัญลาน้ าท่ามในรมบ 5 ป ี   
เคยประสบปัญหา 23 22.3 
ไม่เคยประสบปัญหา 80 77.7 
ปัญลาาัยแคองในรมบ 5 ป ี   
เคยประสบปัญหา 54 52.4 
ไม่เคยประสบปัญหา 49 47.6 

ตารางทว่ 30  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนป่า สวนยางพารา และศูนย์วิจัยยางหนองคายของชุมชนบริเวณศูนย์วิจัย 
  ยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

คาามคิดเล็น จ านาน (คน) รอมยคะ 
คาามเ้อาใจเกว่ยากับสานป่า   

เข้าใจ 33 32.0 
ไม่เข้าใจ 70 68.0 

คาามคิดเล็นเกว่ยากับการปคูกสรอางสานป่า   
มีความคิดเห็นว่าดี 96 93.2 
มีความคิดเห็นว่าไม่ดี 6 5.8 
ไม่แน่ใจ 1 1.0 

คาามตอมงการปคูกสานป่า   
ต้องการ 52 50.5 
ไม่ต้องการ 45 43.7 
ไม่แน่ใจ 6 5.8 
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ตารางทว่ 30  (ต่อ) 

คาามคิดเล็น จ านาน (คน) รอมยคะ 
การรูอจักศูนย์าิจัยยางลนมงคาย   

ทราบ 103 100.0 
คาามคิดเล็นเกว่ยากับการปคูกสานยาง ารา   

เห็นด้วยกับการปลูกยางพารา 101 98.1 
ไม่เห็นด้วยกับการปลูกยางพารา 2 1.9 

คาามตอมงการปคูกสานยาง ารา   
ต้องการ 60 58.3 
ไม่ต้องการ 37 35.9 
ไม่แน่ใจ 6 5.8 

การไดอรับประโยีน์จากศูนย์าิจัยยาง (ีุมีน)   
ได้รับ 79 76.7 
ไม่ได้รับ 17 16.5 
ไม่แน่ใจ 7 6.8 
คักษณะการไดอรับคาามี่ายเลคืมจากศูนย์าิจัยยาง   
การได้รับความรู้จากการจัดอบรม 60 69.8 
การจ้างงานคนในหมู่บ้าน 22 25.6 
อื่น ๆ 4 4.6 
การไดอรับประโยีน์จากศูนย์าิจัยยาง (ตนเมง)   
ได้รับ 42 40.8 
ไม่ได้รับ 61 59.2 
คักษณะการไดอรับคาามี่ายเลคืมจากศูนย์าิจัยยาง   
การอบรมการกรีดยาง 20 41.7 
การได้รับพันธุ์กล้ายางพารา 20 41.7 
มีรายได้ เกิดการจ้างงาน 4 8.2 
อื่น ๆ 4 8.4 
การไดอรับคาามเดืมดรอมนจากสานยาง ารา   
ได้รับ 2 1.9 
ไม่ได้รับ 101 98.1 
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ตารางทว่ 30  (ต่อ) 

คาามคิดเล็น จ านาน (คน) รอมยคะ 
สานยาง ารากับคุณาา ีวาิต   

ดีขึ น 82 79.6 
แย่ลง 1 1.0 
เหมือนเดิม 20 19.4 

ตารางทว่ 31  ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 
                 บริเวณศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

าูมิปัญญาทอมงถ่ินเกว่ยากับการมนุรักษ์ จ านาน (คน) รอมยคะ 
มี 6 5.8 
ไม่มี 97 94.2 

คาามส าคัญ้มงการมนุรักษ์ป่าไมอ   
เห็นว่าส าคัญ 102 99.0 
ไม่เห็นความส าคัญ 1 1.0 

การมวส่านร่ามในกิจกรรมต่างๆ เกว่ยากับการมนุรักษ์ป่า
ไมอแคะสิ่งแาดคอมม 

  

เคย 60 58.3 
ไม่เคย 43 41.7 

การจัดท าฐาาน้อมมูคาูมิสารสนเทศ 

การจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า ของศูนย์วิ จัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ได้ด าเนินการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื นท่ีและเชิงบรรยาย โดยสามารถเช่ือมโยงกันระหว่าง
ข้อมูลทั ง 2 ประเภท ภายใต้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) ซึ่งมีผลการด าเนินงาน 
ตามขั นตอนต่าง ๆ ดังนี  

1.  การก าหนดลักษณะ และขอบเขตของระบบฐานข้อมูลท่ีต้องการ 

ลักษณะของระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพื นท่ี (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute data) โดยมีขอบเขตเชิงพื นท่ี คือ พื นท่ีสวนป่า และข้อมูลเชิงบรรยายภายในขอบเขตพื นท่ีดังกล่าว 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน  า ลักษณะภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยา และ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางด้านพรรณไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งข้อมูลทั ง 2 ประเภท จะถูกเช่ือมต่อกัน
ด้วยต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ทั งนี ระบบฐานข้อมูลสามารถแสดงผลได้ในโปรแกรมด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS QGIS เป็นต้น 
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2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลขอบเขตของสวนป่า ผู้วิจัยได้ท าการสร้างขอบเขตแปลง โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื นท่ี การใช้
ข้อมูลจากศูนย์ฯ และการตรวจสอบซ้อนทับกับภาพถ่ายดาวเทียม ในขณะท่ีข้อมูลทรัพยากรธรณี ทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน  า ลักษณะภูมิประเทศ และอุตุนิยมวิทยา ได้ท าการรวบรวมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้
จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนท่ัวไป ส่วนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทางด้าน  
พรรณไม้ และสัตว์ป่า ได้จากการส ารวจในพื นท่ีโดยทีมวิจัย 

3.  การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล และชุดข้อมูล 

จากการรวบรวมข้อมูลในขั นตอนก่อนหน้านี  สามารถสรุปแหล่งท่ีมาของชุดข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง
ข้อมูลพื นฐานได้ดังตารางท่ี 32 

ตารางทว่ 32  แหล่งท่ีมาของข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล 

ีั้น้อมมูค ประเาท คักษณะ ค ามธิบาย ทว่มา 

ทรัพยากรธรณี 
(ชุดหิน) 

ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

vector, 
polygon 

แสดงลักษณะธรณีของ
กลุ่มหินที่พบในพื นที่ 
สวนป่า และบริเวณ
ใกล้เคียง 

กรมทรัพยากรธรณ ี
http://www.dmr.go.th/ewtadmin
/ewt/dmr_web/n_more_news.ph
p?nid=8883 

ทรัพยากรดิน (ชุดดิน) ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

vector, 
polygon 

แสดงกลุ่มชุดดินต่าง ๆ 
ที่พบในสวนป่า และ
บริเวณใกล้เคียง 

กรมพัฒนาท่ีดิน 
https://www.ldd.go.th/WEB_BigD
ata/page_2.html 

ทรัพยากรน  า 
(แหล่งน  า ล าน  า) 

ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

Web 
map 
service 
(wms) 

แสดงต าแหน่งของ 
แหล่งน  าและล าน  าบริเวณ
สวนป่า 

กรมทรัพยากรน  า 
http://gis.dwr.go.th/arcgis/rest/se
rvices/ชุดข้อมลูแหล่งน  า/MapServer 

ลักษณะภูมิประเทศ 
(ระดับความสูง) 

ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

Digital 
elevation 
model 
(dem) 

แสดงระดับความสูงต่ า 
ของพื นที่บริเวณสวนป่า 

ASTER Global Digital Elevation 
Model V003 
https://earthdata.nasa.gov/ 

อุตุนิยมวิทยา 
(ปริมาณน  าฝนเฉลี่ย) 

ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

vector, 
polygon 

แสดงปริมาณน  าฝนเฉลี่ย
ในรอบคาบ 30 ปี (2524-
2553) บริเวณสวนป่า 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
http://climate.tmd.go.th/statistic/
stat30y 

อุตุนิยมวิทยา 
(อุณหภูมิเฉลี่ย) 

ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

vector, 
polygon 

แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ
คาบ 30 ปี (2524-2553) 
บริเวณสวนป่า 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
http://climate.tmd.go.th/statistic/
stat30y 

  

http://climate.tmd.go.th/statistic/stat30y
http://climate.tmd.go.th/statistic/stat30y
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ตารางทว่ 32  (ต่อ) 

ีั้น้อมมูค ประเาท คักษณะ ค ามธิบาย ทว่มา 

ถนน (ทางหลวง 
ทางหลวงชนบท) 

ข้อมูล
ทุติยภูมิ 

Web 
map 
service 
(wms) 

แสดงต าแหน่งของ 
ทางหลวงและทางหลวง
ชนบทบริเวณสวนป่า 

กระทรวงคมนาคม 
http://maps.mot.go.th/arcgis/serv
ices/MOTOC/Transport/MapServ
er/WmsServer? 

4.  การออกแบบฐานข้อมูล 

ข้อมูลกายภาพ และส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน  า ลักษณะ 
ภูมิประเทศ และอุตุนิยมวิทยา ลักษณะข้อมูลมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื นท่ี สามารถแสดงข้อมูล  
ในโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ส่วนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ และ
สัตว์ป่าจะต้องเช่ือมต่อกับข้อมูลเชิงพื นท่ี คือ แปลงตัวอย่าง และแนวส ารวจ เพื่อให้สามารถแสดงผลใน
โปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ทั งนี องค์ประกอบของข้อมูลแต่ละตารางในฐานข้อมูลมีลักษณะดังแสดง
ในตารางท่ี 33 

ตารางทว่ 33  องค์ประกอบของข้อมูลกายภาพ และส่ิงแวดล้อม 

ีื่มฟิคด์ ีนิด้อมมูค ค ามธิบาย 
ทรั ยากรธรณว    
geo_code Text รหัสชนิดหิน 
geo_desc Text ค าอธิบายชนิดหิน 

ทรั ยากรดิน    
soil_code Text รหัสชนิดดิน 
soil_group Text กลุ่มชุดดิน 
soil_desc Text ค าอธิบายชนิดดิน 
ระดับคาามสูง   
Band1 (gray) number ระดับความสูง (เมตร) 
มุณลาูมิเฉคว่ย    
temp_c Integer อุณหภูมิเฉล่ีย (องศาเซลเซียล) 

ปริมาณน้ าฝนเฉคว่ย    
rain_mm Integer ปริมาณน  าฝนเฉล่ีย (มิลลิเมตร) 
้มบเ้ตม าเาม    
AMP_NAM_T  ช่ืออ าเภอ 
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ตารางทว่ 33  (ต่อ) 

ีื่มฟิคด์ ีนิด้อมมูค ค ามธิบาย 
้มบเ้ตจังลาัด    
PROV_NAM_T  ช่ืออ าเภอ 
้มบเ้ตแปคง 
id 

 
Integer 

 
รหัสแปลง 

5.  การจัดสร้างฐานข้อมูล 

ข้อมูลเชิงพื น ท่ี ตามท่ีไ ด้ออกแบบไว้ ในขั นตอนก่อนหน้านี  เมื่อน าเข้าข้อมูลสู่โปรแกรม 
ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ท าการแสดงผล (ภาพท่ี 21) แล้วปรับแต่งค่าต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และบันทึกเป็น 
Shape file 

 
 

 

าา ทว่ 21  การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื นท่ี  
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าา ทว่ 21  (ต่อ) 
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าา ทว่ 21  (ต่อ) 

6.  ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพมีลักษณะข้อมูลเป็นตารางนามสกุล .csv ซึ่งสามารถเรียก 
ใช้งานในโปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) โดยต้องท าการใช้ค าส่ัง Relate เพื่อเช่ือมต่อกับชั นข้อมูล
แนวส ารวจสัตว์ และแปลงส ารวจพรรณไม้ (ภาพท่ี 22) ตามท่ีได้ออกแบบไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี  

 
าา ทว่ 22  แนวส ารวจสัตว์ และพรรณไม้บริเวณสวนป่าของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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ส าหรับโปรแกรม QGIS การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางหรือ Relation ท าได้โดยหลังจาก
น าเข้าชั นข้อมูลแปลงส ารวจ และข้อมูลความหลากหลายทางชนิดพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู Project 
แล้วเลือก Project Properties จะมีหน้าต่างใหม่ขึ นมา ให้เลือกเมนู Relations จากนั นคลิกปุ่ม Add 
Relation กรอกรายละเอียดตามภาพท่ี 23 ได้แก่ ช่ือความสัมพันธ์ ชั นข้อมูล ช่ือฟิลด์ท่ีใช้เช่ือมต่อ ชั นข้อมูล
อ้างอิง ช่ือฟิลด์ท่ีใช้เช่ือมต่อ จากนั นเลือก OK ส าหรับการเรียกดู สามารถเปิดตาราง Attribute ของชั นข้อมูล
แปลงตัวอย่าง หรือแปลงส ารวจสัตว์ ท่ีได้สร้าง Relations ไว้เรียบร้อยแล้ว ดูข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ บริเวณท่ีส ารวจได้เลย (ภาพท่ี 24) ส าหรับการเช่ือมต่อตาราง สามารถเช่ือมต่อได้ดังตารางท่ี 34 

ตารางทว่ 34  การเช่ือมต่อข้อมูล 

ประเาท 
ตาราง-ฟิคด์ 

 ื้นทว่ ้อมมูคคาามลคากลคาย 
ต้นไม้ tree-id tree.csv–แปลงที ่
สัตว์ animal-name animal.csv–ชื่อแปลง 

 
าา ทว่ 23  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลเชิงพื นท่ี (แปลงส ารวจ) และตารางข้อมูลเชิงบรรยาย 

(ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ) 

 
าา ทว่ 24  การเรียกดูข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จากความสัมพันธ์ที่สร้างไว้  
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การประเมินผคกระทบดอานสิ่งแาดคอมมเบื้มงตอน 

พื นท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นพื นท่ีราบ โอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของดินจึงมีน้อย อย่างไรก็ตาม  
การชะล้างพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝนอาจเกิดได้ในบางจุด เพราะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย 
การเกาะกันของอนุภาคดินจะมีน้อยกว่าดินในลักษณะอื่น ๆ 

คุณภาพน  า 2 จุด อยู่ในเกณฑ์ดี เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน  าประเภทท่ี 2 ซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน  า การประมง การว่ายน  า กีฬาทางน  า และการอุปโภคและบริโภค โดยต้อง
ผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ัวไปก่อน จุดท่ี 3 คุณภาพน  าอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน  าประเภทท่ี 3 สามารถใช้เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคและ
บริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ัวไปก่อน 

ไฟป่า เนื่องจากเป็นพื นท่ีสวนป่า จึงมีมาตรการในการควบคุมดูแลไฟป่าอย่างเข้มงวด โอกาสการเกิด 
ไฟป่าจึงเกิดขึ นได้น้อย 
 
้อมเสนมแนะาิธวการส าราจติดตาม้อมมูค  ืี แคะสัตา์ป่า 

กระบวนการในการส ารวจพืช และสัตว์ป่าท่ีได้ก าหนดไว้ในบทท่ี 3 วิธี ด าเนินการศึกษา มีความ
ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาการดีแล้ว สามารถใช้วิธีการดังกล่าวในการส ารวจติดตามข้อมูลพืช และสัตว์ป่า
ได้เป็นอย่างดี ทั งนี ควรจะมีการส ารวจทุก 3-5 ปี 
 
การประเมิน ื้นทว่ทว่มวคุณค่าดอานการมนุรักษ์สูง (HCVA) 

จากการตรวจประเมินพื นท่ีในสวนป่าและพื นท่ีท่ีมีแนวเขตติดต่อกับแปลงสวนป่าของศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ไม่มีพื นท่ีท่ีมีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ ซึ่งสามารถก าหนดเป็นพื นท่ี 
ท่ีมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCVA) 
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บททว่ 5 
สรุปผคการศึกษา 

 
ทรั ยากรกายาา  

1.  ทรั ยากรดิน เนื อดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินร่วนปนดินทราย มีสภาพเป็นกรดรุนแรงมาก และกรดจัดมาก 
(pH 4.024–4.792) มีร้อยละอินทรียวัตถุจัดอยู่ในปริมาณต่ า ต่ ามาก และค่อนข้างต่ า มีปริมาณไนโตรเจน
ทั งหมดจัดอยู่ในปริมาณสูง และสูงมาก และมีปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์จัดอยู่ในปริมาณต่ ามากถึงสูงมาก 

2. ทรั ยากรน้ า จากการส ารวจ พบว่า ตัวอย่างน  าจากแหล่งน  าธรรมชาติทั ง 3 จุดส ารวจ มีอุณหภูมิ 
ออกซิเจนละลายในน  า ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น และตะกอนแขวนลอย เฉล่ียเท่ากับ 30.23 องศาเซลเซียส 
4.29 mg/l, 6.03, 11.39 NTU และ 8.61 mg/l ตามล าดับ ขณะท่ีค่าดังกล่าวของบ่อพักน  าเสีย มีค่าเท่ากับ 
32.20 องศาเซลเซียส 5.47 mg/l, 5.98, 8.34 NTU และ 3.44 mg/l ตามล าดับ ส่วนดัชนีคุณภาพน  าจาก
แหล่งน  าธรรมชาตินั น พบว่า จุดท่ี 1 และ จุดท่ี 2 อยู่ในเกณฑ์ดี เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน  าประเภทท่ี 2 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน  า การประมง การว่ายน  า กีฬาทางน  า การอุปโภคและ
บริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ัวไปก่อน ขณะท่ีจุดท่ี 3 
คุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพน  าประเภทท่ี  3 สามารถใช้เพื่อการเกษตรกรรม 
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าท่ัวไปก่อน 
 
ทรั ยากรีวาาา  

1.  ทรั ยากรป่าไมอ จากการส ารวจพบพรรณไม้ทั งสิ นจ านวน 65 ชนิด จาก 28 วงศ์ ซึ่งพรรณไม้ส่วนใหญ่
อยู่ในวงศ์ Fabaceae มีทั งหมด 11 ชนิด รองลงไปเป็นวงศ์ Anacardiaceae, Rubiaceae, Moraceae และ 
Phyllanthaceae คือ 5, 4, 4 และ 4 ชนิด ตามล าดับ ทั งนี พรรณไม้ท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 
มะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) ซึ่งมีความชุกชุม เท่ากับ 366 ต้น รองลงมา คือ โมกมัน 
(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) มะเด่ือหอม (Ficus hirta Vahl) มะปราง (Bouea macrophylla 
Griff.) และ กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) ซึ่งมีความชุกชุม เท่ากับ 156, 66, 49 และ
47 ต้น ตามล าดับ อย่างไรก็ตามพรรณไม้ท่ีส ารวจพบเป็นพรรณไม้ท่ีสามารถพบได้โดยท่ัวไปในป่าเบญจพรรณ
และป่าเต็งรัง 

2.  ทรั ยากรสัตา์ป่า จากการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่าในพื นท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย พบสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม จ านวน 1 ชนิด (Species) 1 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) 
พบนก จ านวน 26 ชนิด (Species) 18 วงศ์ (Family) 9 อันดับ (Order) พบสัตว์เลื อยคลานจ านวน 7 ชนิด 
(Species) 4 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) และพบสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก จ านวน 9 ชนิด (Species) 
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4 วงศ์ (Family) 1 อันดับ (Order) ทั งนี จากการส ารวจ พบว่า งูจงอาง จัดอยู่ในกลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 
(Vulnerable: VU) ตามการประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2010) และตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์(The Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) พบว่า มีชนิดพันธุ์แนบท้ายบัญชีหมายเลข 2 
(App. II) เป็นชนิดพันธุ์ ท่ียังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์  อนุญาตให้ท าการค้าได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิด 
ความเสียหายหรือลดจ านวนลงของชนิดพันธุ์นั นอย่างรวดเร็ว คือ เหยี่ยวขาว เหยี่ยวแดง เหยี่ยวผึ ง และ 
นกเค้ากู่ ส าหรับชนิดพันธุ์สัตว์ป่าท่ีถูกจัดให้มีความส าคัญด้านการอนุรักษ์ เช่น งูจงอาง ท่ีสถานภาพมีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ พบบริเวณขอบป่าริมอ่างเก็บน  า ซึ่งเป็นพื นท่ีอนุรักษ์ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย และบ้างครั งจะ
เข้ามาหากินในพื นท่ีอยู่อาศัยของเจ้าหน้าท่ี งูจงอาจเป็นงูมีพิษร้ายแรง ชาวบ้านจึงหวาดกลัวเมื่อพบเจอ 
งูชนิดนี  ตามข้อมูลล่าสุดท่ีพบงูจงอางได้เข้ามายังบ้านเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยฯ และเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งหน่วยกู้ภัย 
ในพื นท่ีเข้าจับงูจงอางดังกล่าว ซึ่งโดยหลักการท่ัวไปเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยจะส่งงูไปยังหน่วยงานอนุรักษ์ 
เพื่อด าเนินการต่อ เช่น น าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื นท่ีอนุรักษ์ขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่มนก เช่น เหยี่ยวผึ ง นกเค้ากู่ 
ซึ่งเป็นสัตว์ปีกท่ีสามารถเคล่ือนย้ายไปยังพื นท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมได้ง่าย และพื นท่ีศูนย์วิจัยฯ เป็นเพียงท่ีเกาะ
ช่ัวคราวหรืออาจจะบินผ่าน จึงไม่จ าเป็นต้องกังวลส าหรับสัตว์ที่ส ารวจพบ เพียงแต่เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยฯ ควรท า
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื นท่ี การจัดการในพื นท่ีสามารถท าได้ เช่น การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื นท่ี เพื่อป้องกันการล่าจากชาวบ้านในพื นท่ีข้างเคียงกับศูนย์วิจัยฯ 
เป็นต้น 
 
เศรษฐากิจ สังคม แคะคุณาา ีวาิต 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีสถานภาพเป็นตัวแทน
ครัวเรือน มีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม รายได้–รายจ่าย ของครัวเรือนเฉล่ียส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
2,501-7,500 บาทต่อเดือน ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีภาระหนี สิน อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
สวนยางพาราส่งผลให้คนในชุมชนมีงานท า มีรายได้ เกิดการจ้างงาน และท าให้อากาศดี ร่มรื่น ฝนตกตาม
ฤดูกาล 
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แบบสอบถามชุดท่ี……..….. 
ช่ือผู้สัมภาษณ์………………………………….……………………………….วันท่ีสัมภาษณ์………………………….…………………. 

 
แบบสัมาาษณ ์

โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์……………………....................………………นามสกุล……………….……….…….……………………....……..
ช่ือหมู่บ้าน…………………………………..….……..บ้านเลขท่ี...........….…หมู่ท่ี………..…..ต าบล......................................
อ าเภอ..........................จังหวัด............................ กัิด..........................................     ......................................... 
 
ส่านทว่ 1  ้อมมูคสาา ทางเศรษฐากิจแคะสังคม 

1) เพศ  (  ) ชาย  (  ) หญิง 
2) อายุ......................ปี 
3) สถานภาพในครัวเรือน  (  ) หัวหน้าครัวเรือน (  ) ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือน 
4) จ านวนสมาชิกในครอบครัว................คน (รวมทั งผู้ถูกสัมภาษณ์) 
5) สถานภาพสมรส (  ) โสด     (  ) สมรส  (  ) แยกกันอยู่    (  ) หย่า     (  ) หม้าย 
6) ระดับการศึกษา 

(  ) ไม่ได้เรียน   (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (  ) ปวส./อนุปริญญา (  ) ปริญญาตรี 
(  ) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ)...................................................................................................................  

7) นับถือศาสนา  (  ) พุทธ  (  ) คริสต์  (  ) อิสลาม  (  ) อื่น ๆ ระบุ......................... 
8) สถานภาพในชุมชน 

(  ) ลูกบ้าน   (  ) ผู้ใหญ่บ้าน   (  ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(  ) กรรมการหมู่บ้าน  (  ) สมาชิก อบต.  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................................................... 

9) ภูมิล าเนา 
(  ) เป็นคนในหมู่บ้านนี โดยก าเนิด 
(  ) ย้ายมาจากท่ีอื่น (ระบุสถานท่ี)................................................................................................... 

เหตุผลของการย้าย  (  ) ย้ายตามครอบครัว   (  ) ย้ายมาท างานท่ีนี่ 
(  ) เพื่อหาพื นท่ีท ากินใหม่  (  ) อื่น ๆ ระบุ..................................................... 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี ..................ปี 
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10) อาชีพหลัก (เป็นอาชีพท่ีใช้เวลาในการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่) 
(  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           (  ) พนักงานบริษัทเอกชน 
(  ) ค้าขาย  ระบุ..........................................   (  ) รับจ้างท่ัวไป ระบุ.......................................................... 
(  ) เกษตรกรรม  ระบุ.................................   (  ) อื่น ๆ ระบุ..................................................................... 

11) ท่านมีอาชีพรองหรือไม่ 
(  ) ไม่มีอาชีพรอง  (  ) มีอาชีพรอง  ระบุ.................................................................................... 

12) รายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนในครัวเรือนโดยประมาณ (ไม่หักค่าใช้จ่าย)……………….....................… บาท/เดือน 
     รายจ่ายเฉล่ียของครัวเรือนประมาณเดือนละ...............................................................................บาท/เดือน 
13) สภาพทางการเงิน  (  ) ไม่มีหนี สิน   (  ) มีหนี สิน ระบุ........................................................บาท 
14) ถ้ามีหนี สินกู้ยืมจากแหล่งใด 

(  ) ธกส.   (  ) สหกรณ์ออมทรัพย์   (  ) กองทุนหมู่บ้าน (  ) ญาติ 
(  ) ธนาคารพาณิชย์  (  ) นายทุนท่ีรู้จัก   (  ) อื่น ๆ ระบุ.................................................... 

 
ส่านทว่ 2  การใีอประโยีน์ทรั ยากร 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และการถือครองท่ีดิน 
1) ท่านมีท่ีดินในครอบครองหรือไม่   (  ) มี         (  ) ไม่มี 
ถ้ามี   มีท่ีดินในครอบครอง จ านวน………………………….ไร่ 
        ลักษณะการถือครองท่ีดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(  ) เป็นเจ้าของ  (  ) เช่า   (  ) อื่น ๆ ระบ…ุ……......................................................... 
2) กรรมสิทธิ์การถือครอง (กรณีท่ีเป็นเจ้าของ) 

(  ) นส.3  (  ) โฉนด  (  ) สปก.  (  ) สค.1 
(  ) อื่น ๆ ระบุ………………………………………………........................................................................................ 

3) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) ท่ีอยู่อาศัย    (  ) ท าไร่  ระบุชนิดพืช……………………………….……………… 
(  ) ท าสวนผลไม้  ระบุชนิด……………………....... (  ) เลี ยงสัตว์  ระบุชนิด………………………………………..……
(  ) อื่น ๆ ระบุ………………………………….....................................................................…………………..………... 

4) ความเพียงพอของท่ีดินท ากิน  (  ) พอ     (  ) ไม่พอ       ต้องการเพิ่ม จ านวน……….........................….ไร ่

การใช้ทรัพยากรน  า 
1) น  าเพื่อการบริโภค/น  าด่ืม ได้มาจาก………………………………………..................................................................... 
ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับน  าเพื่อการบริโภค/น  าด่ืมหรือไม่ (  ) มี (  ) ไม่มี 
ปัญหา ระบุ........................................................................................................................................................... 



โครงการจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย                                       รายงานฉบับสมบูรณ ์

  
 

92 

ท่านแก้ปัญหาอย่างไร………………………..........................................................................................................……. 
2) น  าเพื่อการอุปโภค/น  าใช้  ได้มาจาก……………………………....................................................................………… 
ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับน  าเพื่อการอุปโภค/น  าใช้หรือไม่ (  ) มี (  ) ไม่มี 
ปัญหา ระบุ........................................................................................................................................................... 
ท่านแก้ปัญหาอย่างไร………………………..........................................................................................................…….   
3) น  าเพื่อการเกษตร (ถ้าท าการเกษตรจึงตอบข้อนี ) ได้มาจาก……………….......................................................... 
ท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับน  าเพื่อการเกษตรหรือไม่ (  ) มี (  ) ไม่มี 
ปัญหา ระบุ........................................................................................................................................................... 
ท่านแก้ปัญหาอย่างไร……………………….........................................................................................................…….   
4) ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาท่านเคยประสบปัญหาอุทกภัย (น  าท่วม) หรือไม่  

(  ) ไม่เคย    (  ) เคย เกิดขึ นในปี พ.ศ. (63) (62) (61) (60) (59)   
ความเสียหายท่ีเกิดขึ น ได้แก่................................................................................................................................ 
5) ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาท่านเคยประสบปัญหาภัยแล้ง หรือไม่  

(  ) ไม่เคย    (  ) เคย เกิดขึ นในปี พ.ศ. (63) (62) (61) (60) (59)   
ความเสียหายท่ีเกิดขึ น ได้แก่................................................................................................................................ 
6)  บริเวณหมู่บ้านหรือพื นท่ีใกล้เคียงหมู่บ้านของท่านมีป่าไม้หรือไม่   (  ) มี  (  ) ไม่มี 
กรณีท่ีมีป่าไม้ ท่านได้ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีอยู่ใกล้บริเวณท่ีอยู่อาศัยของท่านหรือไม่ 

(  ) ใช้ ระบุ...................................................................................................................................................... 
(  ) ไม่ใช้ 

7) ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน เช่น ขยะ น  าเสีย ฝุ่น เป็นต้น 
ปัญหา.................................เกิดจาก.................................ระดับของปัญหา (  ) มาก (  ) ปานกลาง (  ) น้อย 

 
ส่านทว่ 3  คาามคิดเล็นเกว่ยากับสานป่า (ศูนย์าิจยัยางลนมงคาย) 

1) ท่านรู้หรือไม่ว่าสวนป่าคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร (  ) รู้   (  ) ไม่รู้ 
ถ้ารู้ ...................................................................................................................................................................... 
2) ท่านคิดว่าการปลูกสร้างสวนป่าดีหรือไม่ อย่างไร 

(  ) ดี เพราะ.................................................................................................................................................... 
(  ) ไม่ดี เพราะ................................................................................................................................................ 
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3) ท่านทราบหรือไม่ว่ามีศูนย์วิจัยยางอยู่ใกล้ท่ีพักอาศัยของท่าน 
(  ) ทราบ     (  ) ไม่ทราบ 

กรณีท่ีทราบ ท่านเห็นด้วยกับการปลูกพาราหรือไม่ 
(  ) เห็นด้วย เพราะ......................................................................................................................................... 
(  ) ไม่เห็นด้วย เพราะ..................................................................................................................................... 

4) ท่านได้รับประโยชน์จากศูนย์วิจัยยางท่ีอยู่ใกล้บริเวณท่ีพักอาศัยของท่านหรือไม่ 
(  ) ได้รับ (  ) ไม่ได้รับ     (  ) ไม่แน่ใจ 

ถ้าได้รับ อย่างไร................................................................................................................................................... 
5) ท่านต้องการปลูกสวนยางพาราหรือไม่ 

(  ) ต้องการ      เพราะ ................................................................................................................................. 
(  ) ไม่ไต้องการ  เพราะ ................................................................................................................................ 
(  ) ไม่แน่ใจ      เพราะ ................................................................................................................................. 

6) ตัวท่านเคยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยยางท่ีตั งอยู่บริเวณใกล้ ๆ ท่ีพักอาศัยของท่านหรือไม่ 
(  ) เคย (  ) ไม่เคย 

ถ้าเคย อย่างไร................................................................................................................................................... 
7) ท่านได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกสวนยางพาราหรือไม ่

(  ) ได้รับ   คือ............................................................................................................................................... 
(  ) ไม่ได้รับ 

8) ท่านคิดว่าศูนย์วิจัยยางพาราท่ีอยู่บริเวณใกล้ ๆ ท่ีพักอาศัยของท่าน ช่วยให้คุณภาพชีวิตของท่าน/
ส่ิงแวดล้อมในบริเวณนี ดีขึ นหรือไม่ 

(  ) ดีขึ น อย่างไร............................................................................................................................................. 
(  ) แย่ลง เพราะ.............................................................................................................................................. 
(  ) เหมือนเดิม 

 
ส่านทว่ 4  คาามรูอแคะาูมิปัญญาทอมงถ่ิน ทว่เกว่ยากับการมนุรักษ์ทรั ยากรป่าไมอมย่างยั่งยืน 

1) ในหมู่บ้านของท่านมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือไม่ อย่างไร 
(  ) มี ได้แก่ .................................................................................................................................................... 
(  ) ไม่มี 

2) ท่านคิดว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มีความส าคัญหรือไม่ 
(  ) มี  เพราะ................................................................................................................................................ 
(  ) ไม่มี เพราะ............................................................................................................................................. 

ถ้ามี  ท่านได้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างไรบ้าง………………………………………………………………………………… 
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3) ท่านเคยร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 
(  ) เคย  ได้แก่.............................................................................................................................................. 
(  ) ไม่เคย 

 
ส่านทว่ 5 ้อมเสนมแนะเ ิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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คณะผูอาิจัย 

1.  ช่ือหัวหน้าโครงการ หน่วยงานท่ีสังกัด ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail 

ช่ือ-สกุล  นายสมพร  แม่ล่ิม 
ช่ือ-สกุล  Mr. Somporn Maelim 
คุณวุฒิ   ปริญญาเอก 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงาน  คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา 
ท่ีอยู่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  02-942-8112 ต่อ 108 E-mail: fforspm@ku.ac.th 

2.  ช่ือ และสถานท่ีติดต่อของนักวิจัย หน่วยงานท่ีสังกัด ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail 

2.1  ช่ือ-สกุล   นางสาวสุภัทรา  ถึกสถิตย์ 
ช่ือ-สกุล   Ms. Supattra Thueksathit 
คุณวุฒิ   ปริญญาเอก 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงาน  คณะวนศาสตร์ ภาคอนุรักษ์วิทยา 
ท่ีอยู่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์   02-579-0172 ต่อ 1603 E-mail: fforspt@ku.ac.th 

2.2  ช่ือ-สกุล   นายขรรค์ชัย  ประสานัย 
ช่ือ-สกุล   Mr. Khanchai Prasanai 
คุณวุฒิ   ปริญญาเอก 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงาน  คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ 
ท่ีอยู่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  02-942-8110 ต่อ 215 E-mail: fforkcp@ku.ac.th 

2.3  ช่ือ-สกุล   นายชาคริต  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ช่ือ-สกุล   Mr. Chakrit Na Takuathung 
คุณวุฒิ   ปริญญาเอก 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 
หน่วยงาน  คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ 
ท่ีอยู่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์   02-942-8110 ต่อ 216 E-mail: chakrit.n@ku.ac.th 

mailto:fforspm@ku.ac.th
mailto:fforspt@ku.ac.th
mailto:fforkcp@ku.ac.th
mailto:chakrit.n@ku.ac.th
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2.4  ช่ือ-สกุล   นางสาววีนัส  ต่วนเครือ 
ช่ือ-สกุล   Ms. Venus Tuankrua 
คุณวุฒิ   ปริญญาเอก 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 
หน่วยงาน  คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา 
ท่ีอยู่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  02-579-0172 ต่อ 1410 E-mail: fforvnt@ku.ac.th 

2.5  ช่ือ-สกุล   นางสาวพัชเรศร์  ชคัตตรัยกุล 
ช่ือ-สกุล   Ms. Patchares Chacuttrikul 
คุณวุฒิ   ปริญญาเอก 
ต าแหน่ง   อาจารย์ 
หน่วยงาน  คณะวนศาสตร์ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา 
ท่ีอยู่   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  02-579-0172 ต่อ 1410 E-mail: fforprc@ku.ac.th 

 


