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บทคัดยอ 
 การสํารวจสถานภาพ และการกระจายของชนิดพืชถ่ินเดียว หายาก หรือใกลสูญพันธุ ใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในระหวาง เดือนมกราคม 2547 – 
สิงหาคม 2548 ใชวิธีการสํารวจพืชแบบ line transect method สํารวจพบพืช 82 วงศ 202 สกุล 264 
ชนิด  โดยพบพืชในวงศกลวยไม (Orchidaceae) มากที่สุดเปนจํานวน 33 สกุล 49 ชนิด พบพืชถ่ิน
เดียว เชน Sirindhornia pulchella, Thalictrum siamense, Clematis thiana, Cornus oblonga, Bulbophyllum 
albibracteum, Chirita bimaculata พืชหายาก เชน Lactuca indica, Hemipilia calophylla, Pommereschea 
lackneri, Debregeasia wallichiana, Papilionanthe biswasiana  พืชที่ใกลสูญพันธุ เชน รองเทานารีฝา
หอย (Paphiopedilum bellatulum) และพืชที่คาดวาอาจสูญพันธุไปแลวจากแหลงธรรมชาติบนดอยเชียง
ดาวไดแก รองเทานารีเมืองกาญจน (Paphiopedilum parishii) ซ่ึงจากการตรวจสอบเอกสารมีรายงานวา
พบบนดอยเชียงดาว แตจากการสํารวจอยางตอเนื่องยังไมพบกลวยไมชนิดนี้เลย จึงคาดวาอาจสูญพันธุ
ไปแลวจากดอยเชียงดาว นอกจากนี้พรรณไมที่สํารวจพบวาหลายชนิดยังไมไดกําหนดสถานภาพ เชน 
พืชสกุล Zingiber และ Impatiens ขณะนี้ขอมูลของการสํารวจอยูในระหวางการตรวจสอบจําแนกพรรณ
ไม และทําการเทียบตัวอยางพรรณไมกับหอพรรณไมตาง ๆ ภายในประเทศ เพื่อหาชื่อวิทยาศาสตรที่
ถูกตอง คาดวาภายหลังการศึกษาจะทราบถึงขอมูล พืชถ่ินเดียว หายาก ใกลสูญพันธุ หรือพืชที่มีรายงาน
คร้ังแรกวาพบในประเทศไทย (new record) 

คําสําคัญ: พืชถ่ินเดียว พืชหายาก พืชใกลสูญพันธุ ดอยเชียงดาว 
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Abstract 
The survey of status and distribution of endemic, rare, and endangered species of plant in 

Doi Chiang Dow Wild Life Sanctuary, Chiang Mai was carried out during January, 2004 - 
August, 2005, using line transect method found the plants consisting of 82 families, 202 genus, 
and 264 species.  Most of the plant species in this area are Orchidaceae, with 33 genus and 49 
species.  Endemic species including Sirindhornia pulchella, Thalictrum siamense, Clematis 
thiana, Cornus oblonga, Bulbophyllum albibracteum, and Chirita bimaculata, rare species 
including Lactuca indica, Hemipilia calophylla, Pommereschea lackneri, Debregeasia 
wallichiana, and Papilionanthe biswasiana, and an endangered species, Paphiopedilum 
bellatulum were found.  Interestingly, Paphiopedilum parishii, which had been ever found in this 
area, might have extinguished in the wild of Doi Chiang Dow.  In addition, as many surveyed 
species, such as genus Zingiber and Impatiens, were not identified, the recorded data will be 
classified and compared with the plants collected in other museums of Thailand.  The aim of this 
study was to know the information of endemic, rare, and endangered species, and to update a 
record of plant in Thailand. 

Keywords: Endemic species, Rare species, Endangered species, Doi Chiang Dow  

คํานํา 
ประเทศไทยตั้งอยู ในภูมิภาคเขตรอนชื้น  อยูระหวาง  2 เขตภูมิศาสตรพืชพรรณ 

(Biogeographical region) คือ เขตภูมิศาสตรพืชพรรณภูมิภาคอินโดจีน (Indochina) และ เขต
ภูมิศาสตรพืชพรรณภูมิภาคซุนดา (Sunda typical of Malesia, Sumatra, Borneo and Java) ทําให
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสูงที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
 เขตภูมิศาสตรพืชพรรณ(Floristic region) ของประเทศไทยแบงออกไดเปน 7 เขต และมี
ความผันแปรของพืชพรรณไปตามลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศ และภูมิประเทศมีพรรณพืชที่หา
ยาก หรือพืชถ่ินเดียวในแตละภูมิภาคแตกตางกันไป จังหวัดเชียงใหม อยูในเขตภูมิศาสตรพืชพรรณ
ภาคเหนือ สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงตอเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย เชน ดอยอินทนนท ดอยผา
หมปก ดอยเชียงดาว สภาพภูมิอากาศมีความแตกตางของฤดูกาลมาก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป
ประมาณ 1,200-1,300 มิลลิเมตร สังคมพืชสวนใหญเปนสังคมพืชแบบ อินโด-พมา (Indo-Burmese element) 

ดอยเชียงดาว ตั้งอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว ที่ละติจูด 19024/ เหนือ ลองติจูดที่ 
98054/ ตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 521 ตารางกิโลเมตร มีความสูงตั้งแต 300-2,225 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ลักษณะภูมิประเทศเปน ภูเขาหินปูนที่เกิดขึ้นในยุดเพอรเมียน (Permian) ตอนปลาย
มหายุค พาลีโอโซอิก มีอายุระหวาง 230-250 ลานป  มีบริเวณโดยรอบเปนหนาผาสูงชัน เรียงตัว
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เปนรูปเกือกมา บริเวณตรงกลางมีพื้นที่วางที่มีลักษณะลาดเอียง คลายปาหินโผล (lapies) หรือเปน
หลุมยุบ (sinkhole) ประกอบดวยยอดดอยหลวงเชียงดาว 2,225 เมตร ซ่ึงมีความสูงที่สุด ดอยกิ่วลม 
2,140 เมตร ดอยพีระมิด 2,175 เมตร และดอยหนอก 2,000 เมตร ดอยสามพี่นอง 2,150 เมตร 2,080 
และ 2,060 เมตร ตามลําดับ และดอยหลวง 2,100 เมตร (องคการสวนพฤกษศาสตร, 2541) 
นิเวศวิทยาของปาประกอบดวย ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ปาผสมผลัดใบ (Mixed 
Deciduous Forest) ปาสนเขา (Coniferous Forest) ปาดิบเขาระดับต่ํา (Lower Montane Forest) ปา
ดิบเขาระดับสูง (Upper Montane Forest) ปากอ (Oak Forest) ทุงหญา (Grassland) พื้นที่กึ่งอัลไพน 
(Sub-alpine Zone) ดอยเชียงดาว เปนแหลงของพรรณพฤกษชาติจํานวนมากที่เปนพืชหายาก (Rare plant) 
และพืชถ่ินเดียว (Endemic plant) โดยเฉพาะบริเวณสันเขา และยอดในแตละดอยของดอยเชียงดาว  
 พืชหายาก (Rare plant) หมายถึงพืชที่มีจํานวนประชากรขนาดเล็ก แตยังไมไดอยูในชั้น 
ใกลสูญพันธุ (Endangered) หรือ มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) หมายถึงพืชที่มีประชากร
ขนาดเล็ก แตยังไมจัดเปนพืชใกลสูญพันธุ แตมีปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหพืชชนิดนี้ลดจํานวนลงอยาง
ถาวร เปนพืชที่ควรติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของประชากรอยางตอเนื่อง พืชหายากไมจําเปนตอง
เปนพืชที่ใกลสูญพันธุเสมอไปพืชหายากอาจเปนเพียงพืชที่ทราบวาพืชชนิดนี้ มีอยูจํานวนนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น อาจจํากัดอยูในพื้นที่แคบๆ อยางไรก็ตามพืชที่เราเพิ่งสํารวจพบวาหา
ยากในปจจุบันอาจจะมีแนวโนมที่จะมีแนวทางในการแพรกระจายไปกวางขึ้น หรือ พืชชนิดหนึ่ง
อาจเปนพืชหายากในทองถ่ินหนึ่ง แตอีกทองถ่ินหนึ่งกลับมีการกระจายพันธุกวางขวางก็เปนได 
(กองกานดา, 2532) 
 พืชถ่ินเดียว (Endemic plant) คือ พืชที่มีการแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติเฉพาะในเขต
ภูมิศาสตรเขตใดเขตหนึ่งของโลกจัดเปนพืชที่มีเขตการกระจายพันธุทางภูมิศาสตรจํากัดหรือ
คอนขางจํากัดไมกวางขวางนัก มักจะพบพืชถ่ินเดียวบนพื้นที่ๆ มีลักษณะจํากัดทางระบบนิเวศ เชน 
บนเกาะ สันเขา และหนาผาของภูเขาหินปูนถ่ินอาศัยดังกลาวมีสภาพจํากัดของสิ่งแวดลอมหรือ
สภาพภูมิอากาศเฉพาะ (microclimate) พืชถ่ินเดียวของไทยหลายชนิดพบขึ้นเฉพาะบนภูเขาหินปูน 
หรือดินที่สลายมาจากหินปูน ในปจจุบันยังไมมีการสํารวจ และวิเคราะหชนิดพืชถ่ินเดียวของ
ประเทศไทยอยางครบถวน แตจากการสํารวจวิเคราะหพืชถ่ินเดียวในเบื้องตน พบวาพืชถ่ินเดียวใน
ประเทศไทยมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน อันเปนผลมาจากการที่ประเทศไทยเปน
ศูนยรวมของเขตภูมิศาสตรพืชพรรณ ถึง 3 เขตดวยกัน ทําใหพืชถ่ินเดียวของประเทศไทยมีจํานวน
นอยเนื่องจากพรรณพืชสวนใหญมีการกระจายพันธุมากจากประเทศเพื่อนบาน 
 พรรณพืชเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามหาศาล เปนแหลงศึกษาทั้งดานพฤกษศาสตร 
พฤกษภูมิศาสตร และมีความเกี่ยวของกับสาขาวิชาดานอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ดานการเกษตร 
การแพทย การอุตสาหกรรม และการศึกษาทางดานชีววิทยาสาขาตาง ๆ เปนตน การอนุรักษ
ทรัพยากรพืชจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเก็บรักษาพรรณพืชถ่ินเดียว หรือพืชหายากเพื่อปองกัน
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ไมใหชนิดพืชเหลานี้ สูญพันธุไปในอนาคต โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด 
รวบรวมตัวอยาง และจําแนกพันธุพืชและประเมินสถานภาพ และขอบเขตการกระจายพันธุพชืถ่ินเดยีว 
หายาก หรือใกลสูญพันธุ 

อุปกรณและวิธีการ 
 สํารวจและเก็บตัวอยางพรรณพืชภาคสนามในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม โดยการสํารวจแบบ line transect method เมื่อไดตัวอยางพันธุพืชและบันทึกภาพใน
ภาคสนามแลวนําตัวอยางที่เก็บไดมาเปรียบเทียบและตรวจสอบจําแนกพรรณโดยเทียบกับตัวอยาง
พรรณไมกับหอพรรณไมตางๆ ภายในประเทศไทยเพื่อหาชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตอง 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
การสํารวจสถานภาพ และการกระจายของชนิดพันธุพืชถ่ินเดียว หายาก หรือใกลสูญพันธุ 

ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในระหวาง เดือนมกราคม 2547 – 
สิงหาคม 2548 ใชวิธีการสํารวจพืชแบบ Line transect method สํารวจพบพืช 82 วงศ 202 สกุล 264 
ชนิด  โดยพบพืชในวงศกลวยไม (Orchidaceae) มากที่สุด จํานวนประมาณ 33 สกุล 49 ชนิด 
สามารถจําแนกสถานภาพพืชถ่ินเดียวได 21 ชนิด เชน Sirindhornia pulchella H.A. Pederson & 
Indham, Thalictrum siamense, Clematis thiana, Cornus oblonga, Bulbophyllum albibracteum, 
และ Chirita bimaculata พืชหายาก 29 ชนิด เชน Lactuca indica, Hemipilia calophylla, 
Pommereschea lackneri,  Debregeasia wallichiana, และ Papilionanthe biswasiana  พืชที่ใกลสูญ
พันธุไดแก รองเทานารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum) และพืชที่คาดวาอาจสูญพันธุไปแลว
จากแหลงตามธรรมชาติบนดอยเชียงดาวไดแก รองเทานารีเมืองกาญจน (Paphiopedilum parishii) 
ซ่ึงในรายงานจากการตรวจเอกสารมีรายงานพบบนดอยเชียงดาว แตจากการสํารวจอยางตอเนื่องไม
สามารถพบกลวยไมชนิดนี้ จึงคาดวาอาจสูญพันธุไปแลวจากดอยเชียงดาว นอกจากนี้พรรณไมที่
สํารวจพบหลายชนิด ยังไมไดกําหนดสถานภาพ เชน พืชในวงศ Zingiberaceae Balsaminaceae และ 
วงศ Balsaminaceae อันเปนผลจากการขาดแคลนเอกสารอางอิง เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีการ
สํารวจวิเคราะหจํานวนชนิดพืชถ่ินเดียว หรือพืชหายาก ใกลสูญพันธุของประเทศไทยอยางสมบูรณ 
อันเปนผลจากการขาดหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) ฉบับสมบูรณ 
จึงทําใหพืชหลายชนิดยังไมไดกําหนดสถานภาพของพืชวาเปนพืชในกลุมใด ขณะนี้ขอมูลจากการ
สํารวจยังอยูในระหวางการตรวจสอบจําแนกพรรณไม และการเปรียบเทียบตัวอยางพรรณไมกับหอ
พรรณไมตาง ๆ ภายในประเทศ เพื่อหาชื่อพฤกษศาสตรที่ถูกตอง คาดวาภายหลังการศึกษาจะทราบ
ถึงขอมูล พืชถ่ินเดียว หายาก ใกลสูญพันธุ หรือพืชที่มีรายงานครั้งแรกวาพบในประเทศไทย (new  
record) 
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สรุป 
สํารวจสถานภาพ และการกระจายของพืชถ่ินเดียว พืชหายาก หรือใกลสูญพันธุ ในพื้นที่

เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ในระหวาง เดือนมกราคม 2547 – สิงหาคม 
2548 สํารวจพบพืช 82 วงศ 202 สกุล 264 ชนิด โดยพบพืชในวงศกลวยไม (Orchidaceae) มากที่สุด 
จํานวน 33 สกุล 49 ชนิด ในขณะนี้จําแนกพืชถ่ินเดียวได 21 ชนิด พืชหายาก 29 ชนิด พืชที่ใกลสูญ
พันธุไดแก รองเทานารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum) พืชที่คาดวาอาจสูญพันธุไปแลวจาก
แหลงตามธรรมชาติบนดอยเชียงดาวไดแก รองเทานารีเมืองกาญจน (Paphiopedilum parishii) ซ่ึง
จากการตรวจเอกสารมีรายงานวาพบบนดอยเชียงดาว แตจากการสํารวจอยางตอเนื่องยังไมพบ
กลวยไมชนิดนี้ ขณะนี้ขอมูลของการสํารวจอยูในระหวางการตรวจสอบจําแนกพรรณไม และทํา
การเปรียบเทียบตัวอยางพรรณไมกับหอพรรณไมตาง ๆ ภายในประเทศ  
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