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บทคัดย่อ  

 ผลการส ารวจในพื้นที่เพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูงในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา พบสัตว์ที่เป็น

ศัตรูธรรมชาติของหนูทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ นกเค้าแมว นกแสก แมวดาว อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก ชะมด

แผงหางปล้อง สุนัขจิ้งจอก และงูสิงธรรมดา ในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่เป็นศัตรู

ธรรมชาติของหนูแตกต่างกัน ทีต่่ าที่สุดมี 2-3 ชนิด ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 4-5 ชนิด พ้ืนที่ที่มีความ

หลากหลายมากที่สุด 6 ชนิด ระดับความชุกชุมที่พบเห็นในแต่ละพ้ืนที่ของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน 

เช่น แมวดาว สว่นใหญ่จะมีความชุกชุมในระดับปานกลาง แต่บางพ้ืนที่มีความชุกชุมมาก บางพ้ืนที่มีความชุก

ชุมน้อย ส่วนนกเค้าแมวส่วนใหญ่มีความชุกชุมมากเกือบทุกพ้ืนที่ ส่วนสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ เช่น สุนัขจิ้งจอก

และชะมดแผงหางปล้อง แต่ละพ้ืนที่ก็มีความชุกชุมน้อยมาก เนื่องจากมีความต้องการแหล่งอาศัยที่เป็นพ้ืนที่

ป่าไม้ ประกอบกับมีการล่าสัตว์เหล่านี้มากเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชากรลดลง พบเห็นได้ในบางพ้ืนที่และมี

ความชุกชุมน้อยมาก ในกรณีของนกแสกท่ีพบเห็นได้น้อยและมีความชุกชุมน้อยอาจเนื่องจากนกแสกชอบ

อาศัยในบริเวณพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณพ้ืนที่ราบมากกว่าในพ้ืนที่สูงจึงพบเห็นได้น้อย 

_______________________________________ 
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ค าน า 

   พ้ืนที่ปลูกพืชในพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือในหลายจังหวัด เช่น ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน 

และแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลูกพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง 

ถั่วพื้นเมืองและกาแฟ แต่การปลูกพืชเหล่านี้บนพื้นที่สูงในปัจจุบันประสบปัญหาความเสียหายจากการ

ท าลายของสัตว์ฟันแทะและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศของพ้ืนที่ปลูก

พืชบนที่สูงมีป่าไม้ธรรมชาติและป่าที่ฟ้ืนฟูสภาพจากการหยุดใช้พ้ืนที่ปลูกพืชเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ฟัน

แทะ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชหมุนเวียนของเกษตรกรที่มีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้กับขอบเขตป่า สัตว์ฟันแทะที่

อาศัยอยู่ในป่าจะออกมาหากินพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ข้างเคียง แล้วแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มจ านวนประชากรมาก

ขึ้น เนื่องจากมีพืชอาหารหมุนเวียนเลี้ยงประชากรสัตว์เหล่านี้ตลอดทั้งปี เกษตรกรในพื้นที่สูงยังไม่มี

ความรู้ในการป้องกันก าจัดสัตว์ศัตรูพืช ท าให้ผลผลิตที่ควรจะได้ลดลง ความเสียหายจากสัตว์ฟันแทะต่อ

ผลผลิตท าให้เกษตรกรต้องหาทางเพ่ิมปริมาณผลผลิต โดยการบุกรุกพ้ืนที่ป่าส าหรับใช้ในการเพาะปลูก

มากขึ้น เป็นสาเหตุของการท าลายทรัพยากรป่าไม้บนพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธารอีกสาเหตุหนึ่ง ถ้าหากมีการ

ศึกษาวิจัยจนรู้ถึงชนิดสัตว์ศัตรูธรรมชาติของสัตว์แทะที่มีศักยภาพในการควบคุมสัตว์ฟันแทะ โดยเฉพาะ

สัตว์ในกลุ่มของหนูที่เป็นศัตรูของพืชที่เกษตรกรปลูกหมุนเวียนบนพ้ืนที่สูง จนสามารถน ามาสู่การเพ่ิม

ประชากรในธรรมชาติ หรือการน ามาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อการ

จัดการสัตว์ฟันแทะที่ท าความเสียหายแก่ผลผลิตพืชไร่ของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงได้อย่างยั่งยืน จะสามารถ

ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเพ่ิมรายได้จากการเกษตรให้แก่เกษตรกร และจะ

สามารถช่วยลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดสัตว์ฟันแทะ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นประโยชน์ทาง

การเกษตร และช่วยลดการบุกรุกแผ้วถางป่าได้อีกส่วนหนึ่ง  

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. GPS 

2. กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ 

3. กล้องส่องทางไกลแบบสองตา 

4. กล้องส่องทางไกลแบบตาดียว 



5. กล้องถ่ายรูป 

วิธีการ  

1. สืบค้นแหล่งที่มีการระบาดของสัตว์ฟันแทะในพ้ืนที่ปลูกพืชบนพื้นที่สูงเช่น นาข้าว ข้าวไร่ 
ข้าวโพด ไม้ผลและถ่ัว ในท้องที่จังหวัดตาก ล าปาง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
แม่ฮ่องสอนและเพชรบูรณ์ 

         2. ด าเนินการส ารวจสัตว์ศัตรูธรรมชาติของสัตว์ฟันแทะในพ้ืนที่ปลูกพืชบนพ้ืนที่สูงเช่น นาข้าว 
ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่ว รวมทั้งพ้ืนที่ทิ้งร้างรอการหมุนเวียนกลับมาใช้เพาะปลูกอีก โดยการวางกรงดักเป็น กรง
ดักแบบรั้ว (TBS) กับดักพื้นเมืองและกล้องดักถ่ายภาพ (camera trap) รวมทั้งส ารวจร่องรอย รัง โพรง มูล 
เสียงร้อง และซาก 

         3. ถ่ายรูป สตั๊ฟเก็บตัวอย่างสัตว์ วิเคราะห์ซากท่ีพบในมูลและท าแผนที่การแกระจายด้วยGPS   

เวลา สถานที ่  ส ารวจและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2554 ในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชบน

พ้ืนที่สูง ในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการส ารวจและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2554 ในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชบน

พ้ืนที่สูง ในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา พบสัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูทั้งหมด 8 ชนิด โดยเป็น

กลุ่มนกกลางคืน 2 ชนิด ได้แก่ นกเค้าแมวและนกแสก เป็นสัตว์ลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด ได้แก่ แมวดาว อีเห็น

ข้างลาย พังพอนเล็ก ชะมดแผงหางปล้อง และสุนัขจิ้งจอก สัตว์จ าพวกงู 1 ชนิด ได้แก่ งูสิงธรรมดา (ตารางท่ี 

1)  ในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูแตกต่างกัน ต่ าที่สุดมี 2-3 ชนิด 

ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 4-5 ชนิด พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายมากที่สุด 6 ชนิด สัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติ

ของหนูที่พบในพ้ืนที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงเกือบทุกพ้ืนที่มี 4 ชนิด คือ แมวดาว อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก

และนกเค้าแมว สัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนูที่พบในพ้ืนที่เพาะปลูกบนพ้ืนที่สูงเพียงบางพ้ืนที่มี 3 ชนิด คือ 

ชะมดแผงหางปล้อง สุนัขจิ้งจอก และนกแสก  

 นอกจากความถี่ในการพบเห็นแล้ว ถ้าหากพิจารณาถึงระดับความชุกชุมที่พบเห็นในแต่ละพ้ืนที่ของ

สัตว์แต่ละชนิด จะพบว่ามีความแตกต่างกัน เช่น แมวดาว ส่วนใหญ่จะมีความชุกชุมในระดับปานกลาง แต่

บางพ้ืนที่มีความชุกชุมมาก เช่นพื้นที่เกษตรที่สูง ต าบลภูฟ้า อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน บางพ้ืนที่มีความชุก



ชุมน้อย เช่น ในพ้ืนที่เกษตรที่สูงในท้องที่จังหวัดพะเยา ส่วนนกเค้าแมว ส่วนใหญ่มีความชุกชุมมากเหมือนกัน

เกือบทุกพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นนกขนาดเล็กที่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในพ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชน รวมทั้ง

สามารถกินอาหารได้หลากหลาย ส่วนสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ เช่น สุนัขจิ้งจอก และชะมดแผงหางปล้อง พบเห็น

ได้เพียงชนิดละ 1 พ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่ก็มีความชุกชุมน้อยมาก เนื่องจากมีความต้องการแหล่งอาศัยที่เป็นพ้ืนที่

ป่าไม้มากกว่า แต่เนื่องจากพ้ืนที่ป่าถูกท าลายจนโล่งเตียนไปเกือบหมด สัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่จึงอาศัยอยู่ไม่ได้ 

ประกอบกับมีการล่าสัตว์เหล่านี้ไปเป็นอาหารจ านวนมาก รวมทั้งการฆ่าสัตว์ผู้ล่าที่รบกวนสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข

จิ้งจอก ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้ประชากรลดลง พบเห็นได้ในบางพ้ืนที่และมีความชุกชุมน้อยมาก ในกรณีของนก

แสก ที่พบเห็นได้น้อยและมีความชุกชุมน้อยด้วยนั้น อาจจะเนื่องมาจากนกแสกชอบอาศัยในบริเวณพ้ืนที่

ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมในบริเวณพ้ืนที่ราบมากกว่าในพ้ืนที่สูง ดังนั้นจึงพบเห็นนกแสกได้น้อย 

ตารางท่ี 1 พ้ืนที่ส ารวจ นิเวศวิทยาถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดสัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนูและระดับความชุกชุม     

จังหวดั อ ำเภอ นิเวศวิทยำถิ่นทีอ่ยู่อำศัย ชนิดสัตว์ศัตรู
ธรรมชำติ 

ระดับควำม 
ชุกชุม 

น่ำน อ ำเภอภูเพียง พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนสกั สวน
ยำงพำรำ และป่ำไม ้
 

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 
นกแสก 

ปำนกลำง 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 
นอ้ย 

อ ำเภอท่ำวงั

ผำ 

พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนสกั สวน

ยำงพำรำ และป่ำไม ้

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย 
ชะมดแผงหำงปลอ้ง  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 
นกแสก 

ปำนกลำง 
นอ้ย 
นอ้ยมำก 
ปำนกลำง 
มำก 
นอ้ย 

อ ำเภอบ่อ

เกลือ 

พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่  และป่ำไม ้ แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 
นกแสก 

มำก 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 
นอ้ย 

อ ำเภอปัว พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนไผ ่รวก 

และป่ำไม ้

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 

ปำนกลำง 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 



อ ำเภอสอง

แคว 

พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนยำงพำรำ 

และป่ำไม ้

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 
สุนขัจ้ิงจอก 

ปำนกลำง 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 
นอ้ยมำก 

อ ำเภอสนัติ

สุข 

พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนสกั สวน
ยำงพำรำและป่ำไม ้

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 

ปำนกลำง 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 

อ ำเภอบำ้น

หลวง 

พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด สวนยำงพำรำและป่ำไม ้ พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 

ปำนกลำง 
ปำนกลำง 

พะเยำ อ ำเภอเชียง
ม่วน 

พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด สวนสกั สวนยำงพำรำและป่ำไม ้ พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 
งูสิงธรรมดำ 

นอ้ย 
มำก 
นอ้ย 

อ ำเภอปง พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนยำงพำรำ

และป่ำไม ้

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 

นอ้ย 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 

อ ำเภอเชียงค ำ พ้ืนท่ีปลูกขำ้วโพด ขำ้วไร่ สวนไมผ้ล สวนยำงพำรำ

และป่ำไม ้

แมวดำว  
อีเห็นขำ้งลำย  
พงัพอนเล็ก 
นกเคำ้แมว 

นอ้ย 
นอ้ย 
ปำนกลำง 
มำก 

เกณฑ์ประเมินระดับความชุกชุม  
             น้อยมาก= ส ารวจพบน้อยกวา่ 10 % ของพื้นที่หรือเส้นทางส ารวจ 
                              น้อย = ส ารวจพบ 10-25 % ของพื้นที่หรอืเส้นทางส ารวจ 
                              ปานกลาง= ส ารวจพบ 26-50 % ของพื้นที่หรือเส้นทางส ารวจ 
                  มาก= ส ารวจพบมากกว่า 50%ของพื้นที่หรือเส้นทางส ารวจ 

                               
สรุปผลผการทดลอง 

 ผลการส ารวจในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่เกษตรที่สูงในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา พบสัตว์

ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ นกเค้าแมว นกแสก แมวดาว อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก 

ชะมดแผงหางปล้อง สุนัขจิ้งจอก และงูสิงธรรมดา ในแต่ละพ้ืนที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่เป็นศัตรู

ธรรมชาติของหนูแตกต่างกัน ที่ต่ าท่ีสุดมี 2-3 ชนิด ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 4-5 ชนิด พ้ืนที่ที่มีความ

หลากหลายมากที่สุด 6 ชนิด ระดับความชุกชุมที่พบเห็นในแต่ละพ้ืนที่ของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน 



เช่น แมวดาว สว่นใหญ่จะมีความชุกชุมในระดับปานกลาง แต่บางพ้ืนที่มีความชุกชุมมาก บางพ้ืนที่มีความชุก

ชุมน้อย ส่วนนกเค้าแมวส่วนใหญ่มีความชุกชุมมากเกือบทุกพ้ืนที่ ส่วนสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ เช่น สุนัขจิ้งจอก

และชะมดแผงหางปล้อง แต่ละพ้ืนที่ก็มีความชุกชุมน้อยมาก เนื่องจากมีความต้องการแหล่งอาศัยที่เป็นพ้ืนที่

ป่าไม้ ประกอบกับมีการล่าสัตว์เหล่านี้มากเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชากรลดลง พบเห็นได้ในบางพ้ืนที่และมี

ความชุกชุมน้อยมาก ในกรณีของนกแสกที่พบเห็นได้น้อยและมีความชุกชุมน้อย อาจเนื่องจากนกแสกเป็นนก

ที่ชอบอาศยัในบริเวณพ้ืนที่ราบ ใกล้เคียงพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมมากกว่าในสภาพพ้ืนที่สูง จึงพบ

เห็นนกแสกได้น้อย 
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