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ABSTRACT

 The  purposes  of  the  study  were  to  assess  the  status  and  site  production  potential  
of  medicinal  plants,  and  to  determine  the  guidelines  for  the  conservation  and  sustainable  use  
of  medicinal  plants  in  Khao  Luang  Forest  Park.  A  field  survey  and  questionnaire  sampling  
were  used  to  collect  quantitative  and  qualitative  data.  The  results  showed  that  the  plant  
and  medicinal  plant  communities  in  Khao  Luang  Forest  Park  could  be  classified  into  three  
major  types  of  forest  community—namely,  dry  evergreen  forest,  mixed  deciduous  forest,  
and  deciduous  dipterocarp  forest,  which  in  total  contained  45  species  of  medicinal  plants.  
Dracaena  robusta  Ridl,  Nervilia  aragoana,  and  Smilax  micro-china  were  medicinal  plants  
with  the  highest  IVI  (Importance  Value  Index)  values  in  the  dry  evergreen  forest,  mixed  
deciduous  forest,  and  deciduous  dipterocarp  forest,  respectively.  The  total  production  
potential  of  the  medicinal  plants  was  assessed  to  be  currently  1,459.32  tonne.  In  the  dry  
evergreen  forest,  Ventilago  denticulata  Willd.  had  a  medicinal  production  potential  of  
531,746.42  kg.  Ventilago  calyculata  Tul.  and  Stemona  tuberosa  Lour.  were  the  plants  with  
the  highest  medicinal  production  potentials  of  169,021.07,  and  63,218.38  kg  in  the  mixed  
deciduous  forest  and  deciduous  dipterocarp,  respectively.  The  opinions  of  the  local  people  
on  the  conservation  and  sustainable  use  of  medicinal  plants  showed  that  the  abundance  of  
medicinal  plants  was  lower  compared  with  the  past  and  that  wildfire  had  been  the  main  
destructive  factor  affecting  the  sustainable  use  of  medicinal  plants.  Likewise,  the  local  people  
were  very  concerned  that  the  appropriate  measures  for  the  conservation  and  sustainable  
use  of  medicinal  plants  in  the  Khao  Luang  Forest  Park  could  promote  the  area  as  a  natural  
educational  learning  zone  and  for  ecotourism  activities.  Most  local  people  disagreed  with  
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a  strict  prohibition  on  picking  medicinal  plants  in  the  forest  park.  However,  appropriate  
measures  such  as  a  public  participatory  process  for  policy  making  and  planning  could  
minimize  the  conflict  and  distrust  regarding  the  sustainable  utilization  of  medicinal  plants  
in  the  forest  park.

Keywords: Khao  Luang  Forest  Park,  medicinal  plants,  production  potential  of  
 medicinal  plants

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อประเมินศักยภำพด้ำนกำรผลิตของสมุนไพรในพื้นที่ป่ำธรรมชำติของ

วนอุทยำนเขำหลวง  พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรอย่ำงยั่งยืน  ด้วยกำรวำง

แปลงตวัอย่ำงส�ำรวจชนดิของพนัธุพ์ชืและเกบ็แบบสอบถำมจำกประชำกรตวัอย่ำงทีเ่ป็นผูใ้ช้ประโยชน์สมนุไพรทัง้

ทำงตรงและทำงอ้อม  ผลกำรศึกษำพบว่ำ  สังคมพืชและสมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวงสำมำรถจ�ำแนกได้  3  ประเภท  

ได้แก่  สังคมป่ำดิบแล้ง  สังคมป่ำเบญจพรรณ  และสังคมป่ำเต็งรัง  จำกกำรส�ำรวจชนิดของพันธุ์พืชสมุนไพรใน

สังคมป่ำไม้ทั้ง  3  ประเภท  พบทั้งหมด  45  ชนิด  ซึ่งพบพืชสมุนไพรในป่ำดิบแล้ง  16  ชนิด  ป่ำเบญจพรรณ  20  ชนิด  

และป่ำเต็งรัง  9  ชนิด  โดยก�ำลังควำยถึก  (Dracaena  robusta  Ridl.)  บัวสันโดษ  (Nervilia  calcicola  Kerr)  และ

หัวยำข้ำวเย็น  (Smilax  glabra  Roxb.)  เป็นพืชสมุนไพรที่มีค่ำดัชนีควำมส�ำคัญทำงนิเวศวิทยำสูงสุดในป่ำดิบแล้ง  

ป่ำเบญจพรรณ  และป่ำเต็งรัง  ตำมล�ำดับ  ส�ำหรับศักยภำพด้ำนกำรผลิตของสมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวงของ

สงัคมป่ำทัง้  3  ประเภท  ณ  สภำพในปัจจบุนั  มค่ีำรวมเท่ำกบั  1,459.32  ตนั  โดยพบว่ำรำงแดง  (Ventilago  denticulata  

Willd.)  เป็นพชืสมนุไพรในสงัคมป่ำดบิแล้งทีม่กี�ำลงัผลติสงูทีส่ดุ  เท่ำกบั  531.75  ตนั  เถำวลัย์เหลก็  (Ventilago  calyculata  

Tul.)  เป็นพืชสมุนไพรในสังคมป่ำเบญจพรรณที่มีก�ำลังผลิตสูงสุด  เท่ำกับ  169.02  ตัน  หนอนตำยหยำก  (Stemona  

tuberosa  Lour.)  เป็นพืชสมุนไพรในป่ำเต็งรังที่มีก�ำลังผลิตสูงที่สุด  เท่ำกับ  63.22  ตัน  รำษฎรท้องถิ่นที่ใชป้ระโยชน์

จำกสมุนไพรมีควำมเห็นว่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรลดลงจำกอดีต  โดยไฟป่ำส่งผลต่อกำรท�ำลำยทรัพยำกร

สมุนไพรมำกที่สุด  นอกจำกนี้ชุมชนในท้องถิ่นยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสมุนไพรให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทำงธรรมชำติและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศมำกที่สุด  และไม่เห็นด้วยที่จะห้ำมรำษฎรเข้ำไปเก็บหำสมุนไพรใน

ป่ำโดยเด็ดขำด  แต่ต้องก�ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรเข้ำไปเก็บหำสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ได้  พร้อมทั้ง

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในท้องถิ่นกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรก�ำหนดมำตรกำรด้ำนกำรอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์สมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวงอย่ำงยั่งยืน

ค�าส�าคัญ:  วนอุทยำนเขำหลวง  สมุนไพร  ศักยภำพด้ำนกำรผลิตของสมุนไพร

ค�าน�า

 วนอุทยำนเขำหลวง  มีภูมิประเทศเป็นภูเขำ

สูงชัน  ตั้งอยู่บนพื้นที่รำบล้อมรอบด้วยที่ตั้งชุมชนและ

พืน้ทีเ่กษตรกรรม  โดยมเีนือ้ทีป่ระมำณ  95  ตำรำงกโิลเมตร  

พื้นที่วนอุทยำนตั้งอยู่เขตติดต่อจังหวัดนครสวรรค์และ

จงัหวดัอทุยัธำน ี เนือ่งจำกพืน้ทีแ่ห่งนีม้คีวำมหลำกหลำย

ของชนิดของพันธุ์พืชสูง  โดยเฉพำะชนิดของพันธุ์พืช

สมุนไพร  (ณัฐธชัย,  2549)  ดังนั้น  แนวโน้มกำรใช้

ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวงจึง

เพิ่มสูงขึ้นในช่วงระยะ  10  ปีที่ผ่ำนมำ  ประกอบกับ

ปัจจุบันมีปัจจัยคุกคำมอื่นๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อพืช

สมุนไพร  เช่น  กำรจุดไฟเผำป่ำและกำรก่อผลกระทบ

จำกพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณรอบวนอุทยำน  ท�ำให้

ปรมิำณและควำมอดุมสมบรูณ์ของทรพัยำกรสมนุไพร

เริ่มลดลง  จึงอำจมีโอกำสหมดไปจำกผืนป่ำแห่งนี้ได้  
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หำกไม่มีมำตรกำรแก้ไขที่เหมำะสม  ดังนั้นกำรวิจัย

ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรศึกษำสถำนภำพใน

ปัจจุบันของทรัพยำกรสมุนไพรที่ขึ้นอยู่ตำมผืนป่ำ

ธรรมชำติในวนอุทยำนเขำหลวง  

 เนือ่งจำกสมนุไพรจดัเป็นทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำ  

โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์เพือ่กำรรกัษำโรค วตัถปุระสงค์

อีกประกำรหนึ่งคือ  เพื่อประเมินศักยภำพด้ำนกำรผลิต

ของสมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวง  โดยใช้แนวคิด

ของกำรเปลี่ยนแปลงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่

มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และกิจกรรมกำรผลิต  

(ประสำร,  2549)  รวมถึงกำรหำมูลค่ำสิ่งแวดล้อมที่มี

ต่อสังคมเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมมีจ�ำกัด

ของสิ่งแวดล้อม  (สมพร,  2538)  นอกจำกนี้งำนวิจัยนี้

ครอบคลุมถึงกำรศึกษำควำมคิดเห็นของรำษฎรใน

ท้องถิน่ด้ำนกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน  เพือ่น�ำไป

สูก่ำรท�ำควำมเข้ำใจ  กำรลดควำมขดัแย้ง  และกำรยอมรบั

ของชุมชนในมำตรกำรต่ำงๆ  เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรพืชสมุนไพรของชุมชนที่อำศัย

อยู่โดยรอบวนอุทยำนเขำหลวงให้เกิดควำมสมดุลและ

ยั่งยืน

อุปกรณ์และวิธีการ

พื้นที่ศึกษาและการวางแปลงตัวอย่าง

 วนอุทยำนเขำหลวง  จังหวัดนครสวรรค์

และอุทัยธำนี  (ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำหลวง  จังหวัด

นครสวรรค์  และป่ำสงวนแห่งชำตป่ิำเขำหลวง  แปลงสอง  

จงัหวดัอทุยัธำน)ี  มเีนือ้ที ่ ประมำณ  56,329  ไร่  พืน้ทีป่่ำ

ในวนอทุยำนเขำหลวงสำมำรถแบ่งออกเป็น  3  สงัคมพชื  

ได้แก่  สงัคมป่ำดบิแล้ง  สงัคมป่ำเบญจพรรณ  และสงัคม

ป่ำเต็งรัง  จำกกำรศึกษำโครงสร้ำงของสังคมป่ำใน

เบือ้งต้นระหว่ำงเดอืนสงิหำคม  พ.ศ.  2552  ถงึ  มกรำคม  

พ.ศ.  2553  พบว่ำ  สงัคมป่ำดบิแล้งมชีนดิไม้ใหญ่ทัง้หมด  

79  ชนิด  มีควำมหนำแน่น  35.5  ต้นต่อไร่  โดยชนิดไม้

ที่พบมำกที่สุด  ได้แก่  มะกัก  (Spondias  bipinnata  

Airy  Shaw  &  Forman)  สงัคมป่ำเบญจพรรณ  พบชนดิ

ไม้ใหญ่ทั้งหมด  105  ชนิด  มีควำมหนำแน่น  41.1  ต้น

ต่อไร่  โดยงิว้ป่ำ  (Bombax  valetonii  Hochr.)  เป็นชนดิ

ไม้ที่พบมำกที่สุด  และสังคมป่ำเต็งรังพบชนิดไม้ใหญ่

ทั้งหมด  45  ชนิด  มีควำมหนำแน่น  เท่ำกับ  49.7  ต้น

ต่อไร่  โดย  รัง  (Shorea  siamensis  Miq.)  เป็นชนิดไม้

ที่พบมำกที่สุด  (ณัฐธชัย,  2553)

 กำรก�ำหนดจ�ำนวนและต�ำแหน่งของแปลง

ตัวอย่ำงศึกษำด้วยวิธี  stratified  random  sampling  

(อทุศิ,  2542)  โดยมปัีจจยัหลกัคอื  สงัคมชนดิป่ำ  ได้แก่  

สังคมป่ำดิบแล้ง  สังคมป่ำเบญจพรรณ  และสังคมป่ำ

เต็งรัง  และปัจจัยควำมสูงของพื้นที่  3  ระดับชั้น  ได้แก่  

ควำมสูงน้อยกว่ำ  300  เมตร  ควำมสูงระหว่ำง  300  ถึง  

500  เมตร  และควำมสูงมำกกว่ำ  500  เมตรจำกระดับ

น�้ำทะเลปำนกลำง  ท�ำกำรวำงแปลงศึกษำสังคมพืช

รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั  (square  sample  plot)  จ�ำนวน  48  แปลง  

ขนำด  40 x 40  ตำรำงเมตร  ข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจ

ชนิดไม้ถูกน�ำมำวิเครำะห์ชนิดของพันธุ์พืช  (species)  

รูปชีวิต  (life  form)  ควำมถี่  (frequency)  ควำมเด่น  

(dominance)  ควำมหนำแน่น  (density)  ดชันคีวำมส�ำคญั

ทำงนิเวศวิทยำ  (ecological  importance  value  index,  

IVI)  ดัชนีควำมหลำกหลำยของชนิดของสมุนไพรที่

ส�ำรวจพบ  รวมถึงตรวจวัดขนำดของส่วนที่น�ำไปใช้

ประโยชน์ได้ของสมุนไพรที่สนใจศึกษำ 

 

การส�ารวจชนิดของพันธุ์พืชสมุนไพร
 กำรส�ำรวจชนดิของพชืสมนุไพรในวนอทุยำน

เขำหลวง  ได้ด�ำเนินกำรควบคู่กับกำรตรวจวัดไม้ต้น  

(ณฐัธชยั,  2553)  ในแปลงศกึษำ  และมุง่เน้นกำรส�ำรวจ

เพือ่ให้ทรำบถงึสถำนภำพและก�ำลงัผลติของสมนุไพร

ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเพื่อใช้ประโยชน์ทำงกำร

แพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน  และเป็นสมุนไพร

ทีอ่ยูใ่นกระแสควำมต้องกำรของชมุชนจ�ำนวน  11  ชนดิ  

ได้แก่  ม้ำทลำยโรง  (Neuropeltis  racemosa  Wall.)  

รำงแดง  (Ventilago  denticulata  Willd.)  เถำวัลย์เหล็ก  
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(Ventilago  calyculata  Tul.)  ก�ำลงัควำยถกึ  (Dracaena  

robusta  Ridl.)  บอระเพด็  (Tinospora  crispa  (L.)  Miers  ex  

Hook.f.  &  Thoms.)  ชะเอมป่ำ  (Albizia  myriophylla  

Benth.)  สบู่เลือด  (Stephania  venosa  (BP.)  Spreng.)  

ก�ำลังเสือโคร่ง  (Betula  alnoides  Ham.)  ก�ำลังม้ำเพลีย  

หนอนตำยหยำก  (Stemona  tuberosa  Lour.)  และ

ปลำไหลเผือก  (Eurycoma  longifolia  Jack)  ท�ำกำร

วเิครำะห์ประเมนิก�ำลงัผลติด้วยกำรตรวจวดัขนำดบนดนิ  

โดยวัดค่ำควำมโตเฉลี่ยของล�ำต้นที่ระดับควำมสูงต้น  

หรอืลกัษณะอืน่ๆ  ขึน้อยูก่บัประเภทของสมนุไพร  และ

ค่ำควำมยำว  หรอืควำมสงูทีใ่ช้ประโยชน์ได้  และน�ำไป

ค�ำนวณปริมำตรเนื้อไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้โดยใช้สูตร

รูปทรงกระบอก  ส่วนสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จำกหัว  

หรือรำก/เหง้ำใต้ดิน  จะท�ำกำรหำค่ำควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงควำมโต  ควำมสูง  และน�้ำหนักของหัวหรือ

รำก/เหง้ำใต้ดนิ  โดยใช้หลกัสถติกิ�ำหนดสมกำรส�ำหรบั

ค�ำนวณค่ำน�้ำหนักของหัวหรือรำก/เหง้ำใต้ดินที่ใช้

ประโยชน์ได้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 เก็บข้อมูลแบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำม

จำกรำษฎรในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์สมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวงทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม  โดยทำงตรง  ได้แก่  หมอยำสมุนไพร

พืน้บ้ำน  ผูใ้ช้สมนุไพรเป็นอำหำรเสรมิสขุภำพ  ผูม้อีำชพี

เกบ็หำสมนุไพรขำย  ผูร้บักำรรกัษำจำกหมอยำสมนุไพร  

และผูใ้ช้สมนุไพรเป็นแหล่งศกึษำเรยีนรู ้ และเจ้ำหน้ำที่

พิทักษ์ป่ำไม้  เป็นต้น  ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทำงอ้อม  ได้แก่  

ประชำชนที่อำศัยนอกพื้นที่และได้รับประโยชน์ใน

เชิงสิ่งแวดล้อมและควำมสมดุลของระบบนิเวศ  โดย

ด�ำเนินกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  

และควำมเกี่ยวข้องกับสมุนไพร  รวมถึงควำมคิดเห็น

ด้ำนกำรใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่

วนอุทยำนเขำหลวง  กำรก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง  โดยใช้

สูตรของ  Yamane  (1973)  ในกำรหำขนำดตัวอย่ำง  

ซึ่งได้ขนำดตัวอย่ำงจ�ำนวน  361  ครัวเรือน  จำกครัว

เรือนทั้งหมด  3,750  ครัวเรือน  ที่อำศัยอยู่โดยรอบ

วนอุทยำนเขำหลวง  ในพื้นที่  35  หมู่บ้ำน  

การวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมป่าและพืช
สมุนไพร
 ท�ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของสังคมป่ำและ

พืชสมุนไพรทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ  รวมถึงค่ำ

ควำมส�ำคัญของชนิดของไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร

ในสังคมป่ำแต่ละประเภท  ได้แก่  1)  ชนิดของพืช

สมุนไพร  2)  ควำมหนำแน่น  ค�ำนวณจำกจ�ำนวนชนิด

ของพืชสมุนไพรต่อจ�ำนวนแปลงตัวอย่ำงทั้งหมด  

3)  ควำมถี่ของไม้  ค�ำนวณจำกจ�ำนวนแปลงตัวอย่ำงที่

ปรำกฏพันธุ ์ไม้ชนิดนั้นต่อจ�ำนวนแปลงที่ท�ำกำร

ส�ำรวจ  4)  ควำมเด่นของสมุนไพร  ค�ำนวณจำกพื้นที่

ทีป่กคลมุหรอืยดึครองโดยพนัธุพ์ชืนัน้ต่อพืน้ทีท่ัง้หมด

ที่ท�ำกำรส�ำรวจ  5)  ค่ำดัชนีควำมส�ำคัญทำงนิเวศวิทยำ  

ค�ำนวณจำกผลรวมของค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์  

ค่ำควำมถีส่มัพทัธ์  และค่ำควำมเด่นสมัพทัธ์  (Whitaker,  

1970)  และ  6)  ค่ำดชันคีวำมหลำกหลำยของพชืสมนุไพร  

(species  diversity  index)  ค�ำนวณจำกจ�ำนวนชนิดของ

พืชสมุนไพรที่ปรำกฏในสังคมและจ�ำนวนต้นที่มีใน

แต่ละชนิดโดยใช้สมกำรของ  Shannon-Wiener  Index  

(Clarke  and  Warwick,  2001)  

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของพืช
สมุนไพร  ณ  สภาพในปัจจุบัน
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนกำรผลิตของพืช

สมุนไพร  สำมำรถค�ำนวณตำมสมกำรดังนี้

T  =  (M/a)  x  A  x  F

เมื่อ T = ศักยภำพด้ำนกำรผลิตของพืชสมุนไพร

   แต่ละชนิดในพื้นที่วนอุทยำน  ณ  ปัจจุบัน  

   (กิโลกรัม)  

 M = ก�ำลงัผลติของส่วนทีใ่ช้ประโยชนของพชื

   สมนุไพรทีพ่บในแปลงตวัอย่ำง  (กโิลกรมั)
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 a = จ�ำนวนเนื้อที่รวมของแปลงตัวอย่ำง  (ไร่)

 A = พื้นที่ทั้งหมดที่สำมำรถพบพืชสมุนไพร

   ชนิดนั้นๆ ในพื้นที่วนอุทยำนฯ  (ไร่)

 F = ค่ำดชันคีวำมถีใ่นกำรพบสมนุไพรชนดินัน้ๆ  

 ในกรณีพืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จำกหัว  

หรอืรำก/เหง้ำใต้ดนิ  ซึง่ไม่สำมำรถขดุหวั  หรอืรำก/เหง้ำ

ขึ้นมำตรวจวัดขนำด/น�้ำหนักของตัวอย่ำงในอุทยำนฯ  

ได้โดยตรง  ได้ท�ำกำรศึกษำและตรวจวัดขนำดจำก

ตวัอย่ำงในพืน้ที่ๆ   มลีกัษณะของพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัผนืป่ำ

ของวนอทุยำนเขำหลวง  แล้วค�ำนวณค่ำเชงิปรมิำณของ

น�้ำหนักส่วนที่ใช้ประโยชน์ของสมุนไพรที่อยู่ใต้ดิน  

ภำยใต้กำรวเิครำะห์สมกำรควำมถดถอยเชงิเส้นอย่ำงง่ำย  

(simple  linear  regression  analysis)  ดังนี้  (ณัฐธชัย,  

2553)

y  =  a + b
1
x

1
+ b

2
x

2

 (1) สมกำรถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยที่ใช้ในกำร

  ค�ำนวณขนำดส่วนทีใ่ช้ประโยชน์ใต้ดนิของ

  หนอนตำยหยำก  (Stemona  tuberosa  Lour.)

W = (-356.827) + 916.143 (D) + 5.552 (H); (r = 0.811) 

 (2) สมกำรถดถอยเชิงเส้นอย่ำงง่ำยที่ใช้ในกำร

  ค�ำนวณขนำดส่วนที่ใช้ประโยชน์ใต้ดินของ

  ปลำไหลเผือก  (Eurycoma  longifolia  Jack)

W = (-214.423) + 203.810 (D) + 24.706 (H); (r = 0.589)

เมื่อ W คือ น�้ำหนัก  (กรัม)

 D คือ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงที่ระดับคอดิน  

   (เซนติเมตร)  

 H คือ ควำมสูงของล�ำต้นทั้งหมด  

   (เซนติเมตร)

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของราษฎรด้านการ
อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พชืสมนุไพรอย่างยัง่ยนื
 ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรทบทวนเอกสำรทีเ่กีย่วข้อง

และจำกแบบสัมภำษณ์ผู้ที่ใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร

โดยตรง  จะถกูน�ำมำศกึษำเชงิวเิครำะห์เนือ้หำ  (content  

analysis)  เกี่ยวกับสภำพพื้นที่ศึกษำ  สถำนภำพและ

กำรใช้ประโยชน์สมุนไพร  กำรอนุรักษ์และถ่ำยทอด

ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรใช้สมุนไพร  ประสบกำรณ์ใน

กำรรักษำด้วยสมุนไพร  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำ

ทำงแพทย์แผนไทย  และข้อเสนอแนะในกำรอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่ำงยั่งยืน  ส�ำหรับ

ข้อมลูอืน่ๆ  จำกกำรสอบถำมชมุชนในท้องถิน่วเิครำะห์

ในเชงิสถติเิชงิพรรณนำ  (description  statistics)  ค่ำสถติิ

ทีใ่ช้ได้แก่  ควำมถี ่ ร้อยละ  (percentage)  ค่ำเฉลีย่  (mean)  

ค่ำสูงสุด  (maximum)  และค่ำต�่ำสุด  (minimum)

ผลและวิจารณ์

การศกึษาสงัคมป่าไม้และการประเมนิสถานภาพ

ของพืชสมุนไพรในวนอุทยานเขาหลวง

 จำกกำรวำงแปลงศกึษำและส�ำรวจพชืสมนุไพร

และไม้ต้นในวนอทุยำนเขำหลวงซึง่ต�ำแหน่งของแปลง

ศกึษำมกีระจำยตวัทัว่ทัง้พืน้ทีแ่ละเป็นตวัแทนในกำร

ศกึษำทีด่ ี โดยก�ำหนดตำมแนวทำงเดนิเกบ็หำสมนุไพร

ของรำษฎรในท้องถิ่นและสอดคล้องตำมปัจจัยของ

ชนิดสังคมป่ำไม้  และระดับชั้นควำมสูงของพื้นที่ๆ  

ก�ำหนด  รวมแปลงศึกษำทั้งหมด  48  แปลง  คิดเป็น

ร้อยละ  0.11  ของพื้นที่วนอุทยำนเขำหลวง  ผลกำร

วิเครำะห์เนื้อที่ของสังคมป่ำไม้ประเภทต่ำงๆ  ที่ถูก

จ�ำแนกตำมระดับชั้นควำมสูงของพื้นที่  จ�ำนวนแปลง

ศึกษำและเนื้อที่ของสังคมป่ำไม้แต่ละประเภทแสดง

ใน  Figure  1  และ  Table  1  

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณของพืช

สมุนไพรที่พบในสังคมป่ำดิบแล้งแสดงใน  Table  2  

โดยพบว่ำพื้นที่สังคมป่ำดิบแล้งพบสมุนไพรทั้งหมด  

16  ชนิด  จ�ำนวน  352  ต้น  (ยกเว้นสมุนไพรประเภท

ไม้ต้นทัว่ไป)  ควำมหนำแน่น  375.52  ต้นต่อไร่  สมนุไพร

ที่พบมำกที่สุด  คือ  ก�ำลังควำยถึก  (Dracaena  robusta  

Ridl.)  จ�ำนวน  67  ต้น  พบบ่อยที่สุด  ได้แก่  รำงแดง  

(Ventilago  denticulata  Willd.)  พืชสมุนไพรที่มีค่ำ
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Figure 1 Map of forest type and study plot location in year 2009 classified by altitude 
 classes.
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ดัชนีควำมส�ำคัญทำงนิเวศวิทยำ  (IVI)  สูงสุด  ได้แก่  

ก�ำลังควำยถึก  (Dracaena  robusta  Ridl.)  มีค่ำเท่ำกับ

ร้อยละ  30.72  รองลงมำ  ได้แก่  รำงแดง  เถำวัลย์เหล็ก  

บอระเพด็  ม้ำทลำยโรง  กลิง้กลำงดง  (Stephania  venosa  

Spreng.)  ชะเอมป่ำ  (Albizia  myriophylla  Benth.)  

มะขำมเครือ  (Roureopsis  stenopetala  G.  Schellenb.)  

พญำรำกเดียว  (Clerodendrum  petasites  S.  Moore)  

และรำงจืด  (Thunbergia  laurifolia  Lindl.)  เท่ำกับ  

ร้อยละ  23.66,  20.17,  20.01,  19.64,  18.30,  15.34,  13.60,  

8.56  และ  5.60  ตำมล�ำดับ  ค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย

ของชนิดพืชสมุนไพรในป่ำดิบแล้ง  (H)  เท่ำกับ  1.66  

และค่ำควำมเท่ำเทยีมกนัในสงัคมป่ำดบิแล้ง  (E)  เท่ำกบั  

0.42  และยังพบว่ำสังคมป่ำดิบแล้งในพื้นที่ศึกษำมี

ควำมหนำแน่นของลกูไม้สงูกว่ำป่ำดบิแล้งในอทุยำนแห่ง

ชำตดิอยอนิทนนท์  จงัหวดัเชยีงใหม่  (กำญจน์เขจร,  2536)

 จำกกำรส�ำรวจพบสมุนไพรในสังคมป่ำ

เบญจพรรณทั้งหมด  20  ชนิด  (Table  3)  จ�ำนวน  

1,007  ต้น  (ยกเว้นสมุนไพรประเภทไม้ต้นทั่วไป)  

ควำมหนำแน่น  เท่ำกบั  732.32  ต้นต่อไร่  โดยบวัสนัโดษ  

(Nervilia  calcicola  Kerr)  เป็นพืชสมุนไพรที่พบมำก

ที่สุดเป็นจ�ำนวน  530  ต้น  และยังเป็นพืชสมุนไพรพบ

มคีวำมถีม่ำกทีส่ดุในป่ำเบญจพรรณ  ส�ำหรบับวัสนัโดษ  

(Nervilia  calcicola  Kerr)  มีค่ำดัชนีควำมส�ำคัญทำง

นิเวศวิทยำสูงที่สุด  เท่ำกับร้อยละ  62.22  รองลงมำ  คือ  

หนอนตำยหยำก  (Stemona  tuberosa  Lour.)  กวำว

เครือแดง  (Butea  superba  Roxb.)  กวำวเครือขำว  

(Pueraria  candollei  Grah.)  ก�ำลังควำยถึก  (Dracaena  

robusta  Ridl.)  อนีนู  (Adenia  viridiflora  Craib)  ส้มกุย่  

(Ampelocissus  martini  Planch.)  ตำลเดีย่ว  (Spathoglottis  

affinis  de  Vriese.)  เถำวลัย์เหลก็  (Ventilago  denticulata  

Willd.)  และชะเอมป่ำ  (Albizia  myriophylla  Benth.)  

เท่ำกับร้อยละ  29.65,  18.88,  11.69,  11.14,  10.40,  

9.61,  6.97,  6.17  และ  5.60  ตำมล�ำดับ  ค่ำดัชนีควำม

หลำกหลำยของชนิดของพืชสมุนไพร  (H)  ในสังคม

ป่ำเบญจพรรณ  เท่ำกับ  0.64  และค่ำควำมเท่ำเทียมกัน

ในสังคมป่ำเบญจพรรณ  (E)  เท่ำกับ  0.15  นอกจำกนี้

ผลกำรส�ำรวจสงัคมป่ำเบญจพรรณในพืน้ทีศ่ึกษำพบว่ำ  

ไม้ใหญ่มีควำมหนำแน่นสูงกว่ำป่ำสงวนแห่งชำติป่ำ

แม่ยวม  อ�ำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  (สมหญิง  

และสุทิน,  2542)

Table 1 Forest areas and number of study plots in Khao Luang Forest Park classified 
 by altitude classes.
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Table 2 List of medicinal plants and quantitative data on medicinal plants in dry 
 evergreen forest.
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Table 3 List of medicinal plants and quantitative data on medicinal plants in mixed 
 deciduous forest.
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 Table  4  แสดงรำยชื่อพืชสมุนไพรในสังคม

ป่ำเต็งรัง  จำกกำรส�ำรวจพบสมุนไพรทั้งหมด  9  ชนิด  

จ�ำนวน  404  ต้น  (ยกเว้นสมนุไพรประเภทไม้ต้นทัว่ไป)  

ควำมหนำแน่นเท่ำกบั  587.68  ต้นต่อไร่  สมนุไพรทีพ่บ

มำกสดุ  คอื  ปลำไหลเผอืก  (Eurycoma  longifolia  Jack)  

จ�ำนวน  131  ต้น  ทีม่คีวำมถีม่ำกทีส่ดุ  คอื  หนอนตำยหยำก  

(Stemona  tuberosa  Lour.)  ดัชนีควำมส�ำคัญทำงนิเวศ

วิทยำ  (IVI)  สูงสุด  คือ  หัวยำข้ำวเย็น  (Smilax  glabra  

Roxb.)  มค่ีำเท่ำกบัร้อยละ  50.09  รองลงมำ  คอื  ปลำไหล

เผือก  (Eurycoma  longifolia  Jack)  หนอนตำยหยำก  

(Stemona  tuberosa  Lour.)  อีนูน  (Adenia  viridiflora  

Craib)  กะตังใบ  (Leea  rubra  Blume)  ก�ำลังม้ำเพลีย  

กวำวเครอืแดง  กลิง้กลำงดง  (Stephania  venosa  Spreng.)  

และตำลเดีย่ว  (Spathoglottis  affinis  de  Vriese.)  เท่ำกบั

ร้อยละ  48.64,  47.34,  16.24,  12.07,  11.57,  8.15,  

2.95  และ  2.95  ตำมล�ำดับ  ดัชนีควำมหลำกหลำยของ

ชนิดของพืชสมุนไพร  (H)  เท่ำกับ  1.26  และค่ำควำม

เท่ำเทียมกันในสังคม  (E)  เท่ำกับ  0.40  นอกจำกนี้ยัง

พบว่ำสังคมป่ำเต็งรังในพื้นที่ศึกษำมีควำมหนำแน่น

ของไม้ใหญ่และไม้หนุ ่มสูงกว่ำสังคมป่ำเต็งรังใน

อยู่บริเวณอื่นของภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ  เช่น  บริเวณภูพระ  ป่ำสงวนแห่งชำติดงมูล  

จงัหวดักำฬสนิธุ ์ (บวัเรศ  และคณะ,  2536)  สวนรกุขชำติ

สกโุณทยำน  จงัหวดัพษิณโุลก  (บญุช่วย  และกญัญณฐั,  

2541)  ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่ยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

(สมหญิง  และสุทิน,  2542)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำสังคม

ป่ำเต็งรังในพื้นที่ศึกษำนับว่ำค่อนข้ำงอุดมสมบูรณ์

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป่ำเตง็รงับรเิวณอืน่ๆ  ในขณะทีค่่ำดชันี

ควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ ์ไม้ของไม้ใหญ่ใน

ป่ำเต็งรังในพื้นที่ศึกษำมีค่ำน้อยกว่ำในสวนรุกขชำติ

สกุโณทยำน  จังหวัดพิษณุโลก  และอุทยำนแห่งชำติ

ดอยอนิทนนท์  จงัหวดัเชยีงใหม่  (บญุช่วย  และกญัญณฐั,  

2541;  เสวียน,  2538)

Table 4 List of medicinal plants and quantitative data on medicinal plants in dry 
 deciduous forest.
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การประเมินศักยภาพด้านการผลิตของพืช

สมุนไพร  ณ  สภาพในปัจจุบันของวนอุทยาน

เขาหลวง

 กำรประเมนิศกัยภำพด้ำนกำรผลติ  ณ  ปัจจบุนั

ของพืชสมุนไพรในสังคมป่ำไม้ทั้ง  3  ประเภทของ

เขตพืน้ทีว่นอทุยำนเขำหลวง  ได้คดัเลอืกชนดิพชืสมนุไพร

ที่มีกำรใช้ประโยชน์ในปริมำณมำกจ�ำนวน  11  ชนิด  

(Table  5)  โดยพบว่ำ  ในสงัคมป่ำดบิแล้งพบพชืสมนุไพร

ที่คัดเลือกจ�ำนวน  7  ชนิด  โดย  รำงแดง  (Ventilago  

calyculata  Tul.)  เป็นพืชสมุนไพรที่มีก�ำลังผลิตสูงสุด  

เท่ำกับ  531.75  ตัน  รองลงมำ  ได้แก่  เถำวัลย์เหล็ก  

ม้ำทลำยโรง  ชะเอมป่ำ  บอระเพ็ด  ก�ำลังควำยถึก  และ

สบูเ่ลอืด  โดยมกี�ำลงัผลติเท่ำกบั  296.31,  46.18,  31.22,  

21.71,  19.94  และ  2.16  ตัน  ตำมล�ำดับ  ในสังคมป่ำ

เบญจพรรณ  พบพชืสมนุไพรทีค่ดัเลอืกจ�ำนวน  5  ชนดิ  

ได้แก่  เถำวัลย์เหล็ก  (Ventilago  denticulata  Willd.)  

ซี่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีก�ำลังผลิตสูงสุด  169.02  ตัน  

รองลงมำ  ได้แก่  ชะเอมป่ำ  หนอนตำยหยำก  ก�ำลัง

ควำยถกึ  และก�ำลงัเสอืโคร่ง  มกี�ำลงัผลติ  117.38,  72.18,  

43.91  และ  16.03  ตัน  ตำมล�ำดับ  ในสังคมป่ำเต็งรัง  

พบพชืสมนุไพรทีค่ดัเลอืกจ�ำนวน  3  ชนดิ  หนอนตำยหยำก  

(Stemona  tuberosa  Lour.)  มกี�ำลงัผลติสงูสดุ  63.22  ตนั  

รองลงมำ  ได้แก่  ปลำไหลเผอืก  และก�ำลงัม้ำเพลยี  มกี�ำลงั

ผลิต  26.50  และ  1.81  ตัน  ตำมล�ำดับ  ส�ำหรับศักยภำพ

กำรผลิตของพืชสมุนไพรในสังคมป่ำทั้ง  3  ประเภท  

มีค่ำรวมเท่ำกับ  1,459.32  ตัน  รำงแดง  (Ventilago  

calyculata  Tul.)  มีก�ำลังผลิตสูงสุด  รองลงมำ  ได้แก่  

เถำวลัย์เหลก็  ชะเอมป่ำ  หนอนตำยหยำก  ก�ำลงัควำยถกึ  

ม้ำทลำยโรง  ปลำไหลเผือก  บอระเพ็ด  ก�ำลังเสือโคร่ง  

สบู่เลือด  และก�ำลังม้ำเพลีย  

Table 5 Production potential of medicinal plants in Khao Luang Forest Park.

 จำกกำรศึกษำศักยภำพก�ำลังผลิตของพืช

สมุนไพรชนิดต่ำงๆ  ในวนอุทยำนเขำหลวง  พบว่ำ  

ป่ำดิบแล้งมีศักยภำพกำรผลิตของพืชสมุนไพรโดย

รวมสูงกว่ำป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรัง  ตำมล�ำดับ  
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โดยทีร่ำงแดง  (Ventilago  calyculata  Tul.)  และเถำวลัย์

เหล็ก  (Ventilago  denticulata  Willd.)  เป็นพืชสมุนไพร

ทีพ่บมำกในป่ำดบิแล้ง  ส่วนก�ำลงัควำยถกึและชะเอมป่ำ  

พบได้ทั้งในป่ำดิบแล้งและป่ำเบญจพรรณ  และหนอน

ตำยหยำก  (Stemona  tuberosa  Lour.)  เป็นพชืสมนุไพร

ทีข่ึน้ได้ทัว่ไปในป่ำเบญจพรรณและเตง็รงั  แต่พบสบูเ่ลอืด

และก�ำลังม้ำเพลียได้น้อยมำกในป่ำดิบแล้ง  อย่ำงไรก็

ตำมเนื่องด้วยสมุนไพรบำงชนิด  ชุมชนท้องถิ่นได้ให้

ควำมส�ำคัญของสรรพคุณทำงยำมำกขึ้น  เช่น  สบู่เลือด  

ท�ำให้ถกูลกัลอบเกบ็ในปรมิำณมำก  และส่งผลให้ปรมิำณ

ของสบู่เลือดในป่ำธรรมชำติลดลงและหำยำกขึ้นใน

ปัจจุบัน

ความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
สมุนไพรอย่างยั่งยืนในวนอุทยานเขาหลวง
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม

และแบบสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรน�ำสมุนไพรในวนอุทยำนแห่งชำติเขำหลวงมำ

ใช้ประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  พบว่ำ  ควำม

อุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชสมุนไพรในป่ำในปัจจุบัน

ลดลงจำกอดีตที่ผ่ำนมำแต่ก็ยังคงมีจ�ำนวนมำกเพียง

พอที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะยำวหำกมีกำร

จัดกำรที่ดี  ชุมชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำ

พืชสมุนไพรยังคงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อวิถีชีวิตใน

ปัจจุบัน  และพบว่ำกำรเกิดไฟป่ำเป็นสำเหตุหลักที่ส่ง

ผลท�ำลำยควำมอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรมำกที่สุด  

นอกจำกนีย้งัพบว่ำ  กำรเกบ็หำสมนุไพรและกำรเกบ็หำ

ของป่ำ  รวมทัง้กำรจดุไฟเผำป่ำยงัคงพบเหน็ในพืน้ทีป่่ำ

ได้บ่อยครั้งและมีควำมรุนแรง  กิจกรรมดังกล่ำวยังส่ง

ผลท�ำให้ปริมำณของสมุนไพรในพื้นที่ป่ำลดน้อยลง

หรืออำจสูญพันธุ์ได้  อย่ำงไรก็ตำมชุมชนในท้องถิ่น

ไม่เห็นด้วยที่จะหำ้มรำษฎรเข้ำไปเก็บหำสมุนไพรใน

ป่ำโดยเด็ดขำด  แต่ต้องมีกฎระเบียบหรือกติกำที่ชัดเจน

รองรับในกำรที่จะอนุญำตให้รำษฎรในท้องถิ่นเข้ำไป

เกบ็หำสมนุไพรหรอืของป่ำได้  เช่นกำรก�ำหนดขอบเขต

พื้นที่  ปริมำณกำรเก็บ  ช่วงระยะเวลำและฤดูกำลใน

กำรอนุญำตให้เข้ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์  

โดยให้เหมำะสมตำมควำมจ�ำเป็นแก่กำรด�ำรงชีพและ

ก�ำลังผลิตของทรัพยำกรสมุนไพรในผืนป่ำธรรมชำติ  

ในกรณหีมอยำสมนุไพรซึง่เป็นผูใ้ช้สมนุไพรโดยตรงนัน้  

ควรมีบทบำทเป็นผู้อนุรักษ์สมุนไพรในวนอุทยำน

เขำหลวงมำกกว่ำรำษฎรทั่วไป  นอกจำกนี้ควรส่งเสริม

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  ผู้ที่มีส่วน

ได้เสยี  (Stakeholders)  ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมร่วมกบั

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงำนภำครฐั

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่น  พัฒนำกำรอ�ำเภอ  กำรแพทย์

ทำงเลือก  กลุ่มส่งเสริมกำรแปรรูปสมุนไพร  โรงเรียน

และวัด  เป็นต้น  สร้ำงเป็นภำคีเครือข่ำยให้เข้ำมำมี

บทบำทในกำรร่วมก�ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำร

ทรพัยำกรพชืสมนุไพร  หรอืทรพัยำกรธรรมชำตปิระเภท

อื่นๆ  ในพื้นที่วนอุทยำนแห่งชำติเขำหลวง

สรุป

 กำรส�ำรวจสถำนภำพของพืชสมุนไพรใน

สังคมป่ำทั้ง  3  ประเภทของวนอุทยำนเขำหลวง  พบว่ำ

สังคมป่ำเบญจพรรณพบชนิดของพืชสมุนไพรมำก

ทีส่ดุ  รองลงมำได้แก่ป่ำดบิแล้งและป่ำเตง็รงั  ตำมล�ำดบั  

อย่ำงไรก็ตำมค่ำดัชนีควำมหลำกหลำยของชนิดของ

พืชสมุนไพรในป่ำดิบแล้งมีค่ำสูงที่สุด  รองลงมำได้แก ่ 

ป่ำเบญจพรรณ  และป่ำเต็งรัง  ตำมล�ำดับ  นอกจำกนี้

ยังพบว่ำ  รำงแดง  (Ventilago  denticulata  Willd.)  เป็น

พชืสมนุไพรทีม่ศีกัยภำพด้ำนกำรผลติในปัจจบุนัสงูสดุ  

รองลงมำได้แก่  เถำวัลย์เหล็ก  (Ventilago  calyculata  

Tul.)  ชะเอมป่ำ  (Albizia  myriophylla  Benth.)  หนอน

ตำยหยำก  (Stemona  tuberosa  Lour.)  และก�ำลงัควำยถกึ  

ตำมล�ำดับ  และจำกผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของ

รำษฎรท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จำกสมุนไพรสำมำรถ

สรุปได้ว่ำส่วนใหญ่เห็นว่ำควำมอุดมสมบูรณ์ของพืช

สมุนไพรลดลงจำกอดีต  โดยไฟป่ำส่งผลต่อกำรท�ำลำย
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ทรพัยำกรสมนุไพรมำกสดุ  นอกจำกนีช้มุชนในท้องถิน่

ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสมุนไพร

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำติ  และกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศมำกที่สุด  และไม่เห็นด้วยที่จะห้ำมรำษฎร

เข้ำไปเกบ็หำสมนุไพรในป่ำโดยเดด็ขำด  แต่ต้องก�ำหนด

มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรเข้ำไปเก็บหำสมุนไพร

เพื่อใช้ประโยชน์ได้  พร้อมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม

ของรำษฎรในท้องถิ่นกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร

ก�ำหนดมำตรกำรด้ำนกำรอนุรักษ์  และใช้ประโยชน์

สมุนไพรในวนอุทยำนเขำหลวงอย่ำงยั่งยืน

ค�านิยม

 ผูว้จิยัขอขอบคณุเจ้ำหน้ำทีส่วนรกุขชำต ิ100 ปี 
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เครอืข่ำยหมอยำสมนุไพรพืน้บ้ำนเขำหลวง และรำษฎร

ทีเ่กีย่วข้อง ทีไ่ด้ให้ควำมอนเุครำะห์ และให้ควำมร่วมมอื

อย่ำงดียิ่งในกำรส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
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