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รายงานความก้าวหน้า
ผลการสํารวจในพื้นที่เพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูงในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา

พบสัตว์ที่

เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ นกเค้าแมว นกแสก แมวดาว อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก
ชะมดแผงหางปล้อง สุนัขจิ้งจอก และงูสิงธรรมดา ในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่เป็นศัตรู
ธรรมชาติของหนูแตกต่างกัน ที่ต่ําที่สุดมี 2-3 ชนิด ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 4-5 ชนิด พื้นที่ที่มีความ
หลากหลายมากที่สุด 6 ชนิด ระดับความชุกชุมที่พบเห็นในแต่ละพื้นที่ของสัตว์แต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กัน เช่น แมวดาว ส่วนใหญ่จะมีความชุกชุมในระดับปานกลาง แต่บางพื้นที่มีความชุกชุมมาก บางพื้นที่มี
ความชุกชุมน้อย ส่วนนกเค้าแมวส่วนใหญ่มีความชุกชุมมากเกือบทุกพื้นที่ ส่วนสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ เช่น
สุนัขจิ้งจอกและชะมดแผงหางปล้อง แต่ละพื้นที่ก็มีความชุกชุมน้อยมาก เนื่องจากมีความต้องการแหล่ง
อาศัยที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ประกอบกับมีการล่าสัตว์เหล่านี้มากเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชากรลดลง พบเห็นได้ใน
บางพื้นที่และมีความชุกชุมน้อยมาก
ในกรณีของนกแสกที่พบเห็นได้น้อยและมีความชุกชุมน้อยอาจ
เนื่องจากนกแสกชอบอาศัยในบริเวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ราบมากกว่าในพื้นที่
สูงจึงพบเห็นได้น้อย
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คํานํา
พื้นที่ปลูกพืชในพื้นที่สูงทางภาคเหนือในหลายจังหวัด เช่น ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
และแม่ฮ่องสอน เป็นแหล่งปลูกพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่ว
เหลือง ถั่วพื้นเมืองและกาแฟ แต่การปลูกพืชเหล่านี้บนพื้นที่สูงในปัจจุบันประสบปัญหาความเสียหาย
จากการทําลายของสัตว์ฟันแทะและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากระบบนิเวศของ
พื้นที่ปลูกพืชบนที่สูงมีป่าไม้ธรรมชาติและป่าที่ฟื้นฟูสภาพจากการหยุดใช้พื้นที่ปลูกพืชเป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์ฟันแทะ พื้นที่เพาะปลูกพืชหมุนเวียนของเกษตรกรที่มีอาณาเขตติดต่อหรือใกล้กับขอบเขตป่า
สัตว์ฟันแทะที่อาศัยอยู่ในป่าจะออกมาหากินพืชที่ปลูกในพื้นที่ข้างเคียง แล้วแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวน
ประชากรมากขึ้น เนื่องจากมีพืชอาหารหมุนเวียนเลี้ยงประชากรสัตว์เหล่านี้ตลอดทั้งปี เกษตรกรใน
พื้นที่สูงยังไม่มีความรู้ในการป้องกันกําจัดสัตว์ศัตรูพืช ทําให้ผลผลิตที่ควรจะได้ลดลง ความเสียหาย
จากสัตว์ฟันแทะต่อผลผลิตทําให้เกษตรกรต้องหาทางเพิ่มปริมาณผลผลิต

โดยการบุกรุกพื้นที่ป่า

สําหรับใช้ในการเพาะปลูกมากขึ้น เป็นสาเหตุของการทําลายทรัพยากรป่าไม้บนพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธาร
อีกสาเหตุหนึ่ง ถ้าหากมีการศึกษาวิจัยจนรู้ถึงชนิดสัตว์ศัตรูธรรมชาติของสัตว์แทะที่มีศักยภาพในการ
ควบคุมสัตว์ฟันแทะ

โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่มของหนูที่เป็นศัตรูของพืชที่เกษตรกรปลูกหมุนเวียนบน

พื้นที่สูง จนสามารถนํามาสู่การเพิ่มประชากรในธรรมชาติ หรือการนํามาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ จะ
เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อการจัดการสัตว์ฟันแทะที่ทําความเสียหายแก่ผลผลิตพืชไร่ของเกษตรกร
บนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเพิ่มรายได้จาก
การเกษตรให้แก่เกษตรกร

และจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีกําจัดสัตว์ฟันแทะ

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร และช่วยลดการบุกรุกแผ้วถางป่าได้อีกส่วนหนึ่ง

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1. GPS
2. กล้องดักถ่ายภาพสัตว์
3. กล้องส่องทางไกลแบบสองตา
4. กล้องส่องทางไกลแบบตาดียว
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5. กล้องถ่ายรูป
วิธีการ
1. สืบค้นแหล่งที่มีการระบาดของสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปลูกพืชบนพื้นที่สูงเช่น นาข้าว ข้าวไร่
ข้าวโพด ไม้ผลและถั่ว ในท้องที่จังหวัดตาก ลําปาง เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
แม่ฮ่องสอนและเพชรบูรณ์
2. ดําเนินการสํารวจสัตว์ศัตรูธรรมชาติของสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ปลูกพืชบนพื้นที่สูงเช่น นาข้าว
ข้าวไร่ ข้าวโพด ถั่ว รวมทั้งพื้นที่ทิ้งร้างรอการหมุนเวียนกลับมาใช้เพาะปลูกอีก โดยการวางกรงดักเป็น กรง
ดักแบบรั้ว (TBS) กับดักพื้นเมืองและกล้องดักถ่ายภาพ (camera trap) รวมทั้งสํารวจร่องรอย รัง โพรง
มูล เสียงร้อง และซาก
3. ถ่ายรูป สตั๊ฟเก็บตัวอย่างสัตว์ วิเคราะห์ซากที่พบในมูลและทําแผนที่การแกระจายด้วยGPS
เวลา สถานที่ สํารวจและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2554 ในพื้นที่เพาะปลูกพืชบน
พื้นที่สูง ในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2554 ในพื้นที่เพาะปลูกพืช
บนพื้นที่สูง ในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา พบสัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูทั้งหมด 8 ชนิด โดย
เป็นกลุ่มนกกลางคืน 2 ชนิด ได้แก่ นกเค้าแมวและนกแสก เป็นสัตว์ลี้ยงลูกด้วยนม 5 ชนิด ได้แก่ แมวดาว
อีเห็นข้างลาย พังพอนเล็ก ชะมดแผงหางปล้อง และสุนัขจิ้งจอก สัตว์จําพวกงู 1 ชนิด ได้แก่ งูสิงธรรมดา
(ตารางที
ตารางที่ 1) ในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูแตกต่างกัน ต่ํา
ที่สุดมี 2-3 ชนิด ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 4-5 ชนิด พื้นที่ที่มีความหลากหลายมากที่สุด 6 ชนิด สัตว์ที่
เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูที่พบในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงเกือบทุกพื้นที่มี 4 ชนิด คือ แมวดาว อีเห็น
ข้างลาย พังพอนเล็กและนกเค้าแมว สัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนูที่พบในพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่สูงเพียงบาง
พื้นที่มี 3 ชนิด คือ ชะมดแผงหางปล้อง สุนัขจิ้งจอก และนกแสก
นอกจากความถี่ในการพบเห็นแล้ว

ถ้าหากพิจารณาถึงระดับความชุกชุมที่พบเห็นในแต่ละพื้นที่

ของสัตว์แต่ละชนิด จะพบว่ามีความแตกต่างกัน เช่น แมวดาว ส่วนใหญ่จะมีความชุกชุมในระดับปานกลาง
แต่บางพื้นที่มีความชุกชุมมาก เช่นพื้นที่เกษตรที่สูง ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน บางพื้นที่มี
ความชุกชุมน้อย เช่น ในพื้นที่เกษตรที่สูงในท้องที่จังหวัดพะเยา ส่วนนกเค้าแมว ส่วนใหญ่มีความชุกชุม
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มากเหมือนกันเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากเป็นนกขนาดเล็กที่สามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในพื้นที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน รวมทั้งสามารถกินอาหารได้หลากหลาย ส่วนสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่ เช่น สุนัขจิ้งจอก และชะมดแผง
หางปล้อง พบเห็นได้เพียงชนิดละ 1 พื้นที่ แต่ละพื้นที่ก็มีความชุกชุมน้อยมาก เนื่องจากมีความต้องการ
แหล่งอาศัยที่เป็นพื้นที่ป่าไม้มากกว่า แต่เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกทําลายจนโล่งเตียนไปเกือบหมด สัตว์ผู้ล่า
ขนาดใหญ่จึงอาศัยอยู่ไม่ได้ ประกอบกับมีการล่าสัตว์เหล่านี้ไปเป็นอาหารจํานวนมาก รวมทั้งการฆ่าสัตว์ผู้
ล่าที่รบกวนสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขจิ้งจอก ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ประชากรลดลง พบเห็นได้ในบางพื้นที่และมี
ความชุกชุมน้อยมาก

ในกรณีของนกแสก

ที่พบเห็นได้น้อยและมีความชุกชุมน้อยด้วยนั้น

อาจจะ

เนื่องมาจากนกแสกชอบอาศัยในบริเวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณพื้นที่ราบมากกว่าใน
พื้นที่สูง ดังนั้นจึงพบเห็นนกแสกได้น้อย
สรุปผลผก
ผลผการทดลอง
ผลการสํารวจในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่เกษตรที่สูงในท้องที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา พบ
สัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ นกเค้าแมว นกแสก แมวดาว อีเห็นข้างลาย พังพอน
เล็ก ชะมดแผงหางปล้อง สุนัขจิ้งจอก และงูสิงธรรมดา ในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่
เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูแตกต่างกัน ที่ต่ําที่สุดมี 2-3 ชนิด ส่วนใหญ่มีความหลากหลาย 4-5 ชนิด พื้นที่ที่
มีความหลากหลายมากที่สุด 6 ชนิด ระดับความชุกชุมที่พบเห็นในแต่ละพื้นที่ของสัตว์แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกัน เช่น แมวดาว ส่วนใหญ่จะมีความชุกชุมในระดับปานกลาง แต่บางพื้นที่มีความชุกชุมมาก บาง
พื้นที่มีความชุกชุมน้อย ส่วนนกเค้าแมวส่วนใหญ่มีความชุกชุมมากเกือบทุกพื้นที่ ส่วนสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่
เช่น สุนัขจิ้งจอกและชะมดแผงหางปล้อง แต่ละพื้นที่ก็มีความชุกชุมน้อยมาก เนื่องจากมีความต้องการ
แหล่งอาศัยที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ประกอบกับมีการล่าสัตว์เหล่านี้มากเป็นสาเหตุที่ทําให้ประชากรลดลง พบ
เห็นได้ในบางพื้นที่และมีความชุกชุมน้อยมาก ในกรณีของนกแสกที่พบเห็นได้น้อยและมีความชุกชุมน้อย
อาจเนื่องจากนกแสกเป็นนกที่ชอบอาศัยในบริเวณพื้นที่ราบ

ใกล้เคียงพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม

มากกว่าในสภาพพื้นที่สูง จึงพบเห็นนกแสกได้น้อย
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 พื้นที่สํารวจ นิเวศวิทยาถิ่นที่อยู่อาศัย ชนิดสัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนูและระดับความชุกชุม
จังหวัด อําเภอ
นิเวศวิทยาถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ชนิดสัตว์ศัตรู ระดับความ
ธรรมชาติ
ชุกชุม
น่าน

อําเภอภูเพียง

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนสัก สวน
ยางพารา และป่าไม้

อําเภอท่าวัง

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนสัก สวน

ผา

ยางพารา และป่าไม้

อําเภอบ่อ

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ และป่าไม้

เกลือ

อําเภอปัว

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนไผ่ รวก
และป่าไม้
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นกเค้าแมว

ปานกลาง
น้อย
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อําเภอ

นิเวศวิทยาถิน่ ทีอ่ ยู่อาศั
อาศัย

อําเภอสอง

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนยางพารา

แคว

และป่าไม้

อําเภอสันติ
สุข

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนสัก สวน
ยางพาราและป่าไม้

อําเภอบ้าน

พื้นที่ปลูกข้าวโพด สวนยางพาราและป่าไม้

หลวง
พะเยา

อําเภอเชียง
ม่วน

พื้นที่ปลูกข้าวโพด สวนสัก สวนยางพาราและป่าไม้

อําเภอปง

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนยางพารา
และป่าไม้

อําเภอเชียง
คํา

พื้นที่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ สวนไม้ผล สวนยางพารา
และป่าไม้

ชนิดสัตว์ศัตรู
ธรรมชาติ

ระดับความ
ชุกชุม

แมวดาว
อีเห็นข้างลาย
พังพอนเล็ก
นกเค้าแมว
สุนัขจิ้งจอก
แมวดาว
อีเห็นข้างลาย
พังพอนเล็ก
นกเค้าแมว
พังพอนเล็ก
นกเค้าแมว

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อยมาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

พังพอนเล็ก
นกเค้าแมว
งูสิงธรรมดา
แมวดาว
อีเห็นข้างลาย
พังพอนเล็ก
นกเค้าแมว
แมวดาว
อีเห็นข้างลาย
พังพอนเล็ก
นกเค้าแมว

น้อย
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อย
ปานกลาง
มาก

เกณฑ์ประเมินระดับความชุกชุม
น้อยมาก= สํารวจพบน้อยกว่า 10 % ของพื้นที่หรือเส้นทางสํารวจ
น้อย = สํารวจพบ 10-25 % ของพื้นที่หรือเส้นทางสํารวจ
ปานกลาง= สํารวจพบ 26-50 % ของพื้นที่หรือเส้นทางสํารวจ
มาก= สํารวจพบมากกว่า 50%ของพื้นที่หรือเส้นทางสํารวจ
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