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บทคัดยอ 

ความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตว โดยเฉพาะสัตวประจําถิ่นมีความสําคญัอยางยิง่ตอระบบนิเวศในทองถิ่นโดยเปน
ปจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิตตามวิถีทองถิ่น ทั้งในดานการนํามาเปนอาหาร การแปรรูปเปนสินคา การใชประโยชนจากสัตวที่อยู
ริมน้ําหรือบริเวณพ้ืนที่ท่ีพบสัตวที่อาศัยอยูใกลลําปะทาว ปจจุบันสัตวประจําถิ่นเร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลาและการรุกรานของชนิด
พันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 
สงผลใหความหลากหลายของสัตวที่เร่ิมหายากและสูญหายไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสํารวจความหลากหลายของพันธุ
สัตว และการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
กลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายวิทยา อาจฤทธิ์ และนักวิจัยไทบาน จํานวน 5 
คน ประชาชนและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน การดําเนินการวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มี
ขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาความหลากหลายของพันธุสัตวในพื้นที่ลําน้ําประทาว โดยใชแบบสํารวจ ภาพถาย รวมกับ
การสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ (Key informant) 2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว
ประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และการสังเกต
แบบมีสวนรวม(Participatory Observation) ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis) 

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 1) ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลําน้ําปะทาว จังหวัด
ชัยภูมิ พบพันธุสัตว 42 ชนิด 34 วงศ จําแนกโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ ดังนี้ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง จํานวน 25 
ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด  นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด 
นอกจากน้ันยังคนพบสัตวตางถิ่นท่ีรุกราน (invasive alien species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาที่เปน
ผูลาซึ่งเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้งยังมีการเพิ่มจํานวนของสัตวสองชนิดน้ีจะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยาง
ตอเนื่อง 2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยการรวมกันสรางวังปลา
อนุบาลสัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นท่ีเขตอภัยทาน ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอดเพ่ิม
มากขึ้น ขอเสนอแนะจากการวิจัยในพื้นที่ขางเคียงควรมีการรวบรวมขอมูลความหลากหลายของสัตวประจําถิ่น นอกจากน้ันควรมี
มาตรการชุมชนในการควบคุมการนําสัตวตางถิ่นมาเลี้ยง และควรปลูกฝงจิตสํานึกรักษสูเยาวชนในพื้นที่โดยการนําเขาสูบทเรียนใน
ดรงเรียนชุมชน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่ตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งจะนําไปสูการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่
อื่น ๆ ตลอดลุมน้ําลําปะทาวตอไป 

คําสําคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ  สัตวประจําถิ่น  การอนุรกัษ การฟนฟู
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Abstract 

Animal Biodiversity In particular, Resident animals are of great importance to the ecosystem. Endemic 

animals are disappearing with time and the invasion of exotic species. The objective of this research is to explore 

the diversity of Endemic Animal species and Conservation and Restoration to Biodiversity of Endemic Animal in 

Patao River Mueang District, Chaiyaphum Province .  The main population of the research consists of sages, 

villagers or herbalists who are Mr. Witta artrit and Thai Ban Researcher of 5 people and 30 young people 

participated in the activity.  Qualitative research was conducted as follows:  1)  Survey, compile and study the 

diversity of plant species in the Lamphao River by photograph survey.  Together with in- depth interviews from 

key informants in the area. 2) Conservation and Restoration to Biodiversity of Endemic Animal in Patao River  By 

using focus group discussions, participatory observation, data analysis using content analysis 

The results of the research can be summarized as follows: 1)  Biodiversity in Endemic Animal species 
in Pathao River Chaiyaphum Province.  Found 46 species, 34 family species, 25 invertebrates, 2 amphibians, 10 

fish species, 4 reptiles, 1 bird and 2 reptiles., the most common are kangaroos, red ant, dragonfly and warbler.The 

most common are kangaroos, red ants, dragonflies and warbler, which can be used as an indicator of the integrity 

and quality of the river. Most of them were transformed into fermented fish, fermented fish, bong and pike fish. 
In addition, two invasive alien species were also discovered:  the silverfish and the chado fish.  2)  Conservation 

and Restoration by Build a kindergarten for small animals And designated as a sanctuary area

Keywords :  Biodiversity,  Endemic Animal,  Conservation, Restoration 
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1. บทนํา

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีคุณคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจน  คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย 
ปจจุบันทั่วโลกไดตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผลจากการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2555(Rio+20) ซึ่งไดเนนถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
จากระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาท่ียั่งยืนและความกินดีอยูดีของมนุษย(สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2557) นอกจากนโยบายและกฏหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวนบังคับใช ยังมีกฎหมายและอนุสัญญา
ระหวางประเทศซึ่งเก่ียวของในเร่ืองของทรัพยากรชีวภาพตาง ๆโดยเฉพาะอนุสัญญาค วามหลากหลายทางชีวภาพCBD 

(Convention on Biological Diversity ) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของประเทศไทย ซึ่งไดถูกกําหนดเปน
แผนแมบทของรัฐบาลในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไวในสวนใหมีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางความ
สมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยเนื้อหามุงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพและแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม(พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา, 2557) 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิศาสตรแถบรอนชื้น จึงมีความเหมาะสมตอความหลากหลายของสภาพถิ่นที่อยูอาศัยของสัตว
แตกตางกันออกไปมากมายภายใตระบบนิเวศท่ีแตกตางกัน เนื่องจากตั้งอยูในเขตศูนยสูตรซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและอยู
อาศัยของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย สงผลใหเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กระจัดกระจายอยูตาม ถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ 
ทั้งทางบกและทางนํ้า มีพรรณไมที่ศึกษาแลวประมาณ 20,000 ชนิด และพันธุสัตวประมาณ 12,000 ชนิด นักวิชาการคาดคะเนวา
นาจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาจมีถึง 100,000 ชนิด ที่ยังไมไดมี การนํามาศึกษาคนควาหาขอมูลกันอยางจริงจัง และอาจมีจํานวนไม
นอยที่มีคณุคา ทางดานพันธุกรรมท่ีสามารถนํามาพัฒนาเปนยาและอาหาร และผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ที่ เปนประโยชนตอมนุษยได แต
ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกภัยคุกคามอยางตอเนื่อง จากการใชประโยชนมากเกินไป การทําลายแหลงที่อยูอาศัย 
และการนําพันธุตางถิ่นเขามา การขยายตัวและการพัฒนาเมือง การลักลอบลาสัตวและเก็บของปา การถมพ้ืนท่ีชุมน้ํา และภาวะ
มลพิษ จากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน มีผลทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางตอเนื่องทั้งสูญพันธุไปแลว และอยูใน
ภาวะถูกคุกคาม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559) 

จังหวัดชัยภูมิ เปนอีกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณและความหลากหลายทางชีวภาพ มีทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปน
พื้นที่ตนกําเนิดของแมน้ําชี และลําน้ําสาขาอีกหลายสาย เปนตนวา ลําน้ําพรม ลําน้ําเชิน และลํานํ้าประทาว ซึ่งมีความผูกพันธกับวิถี
ชีวิตความเปนอยูของผูคนที่เตบิโตมากบัลําน้ําปะทาว ซึ่งมีความเปนอยูแบบความรูภมูิปญญาทองถิ่นบนความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพท่ีสําคัญคือพ้ืนที่ลําน้ําปะทาวในจังหวัดชัยภูมิ ในอดีตชาวบานรูจักเเละมีการใชประโยชนจากสัตวที่
อยูริมน้ําหรือบริเวณพื้นที่ที่มีพืชอยูใกลลําปะทาวมาแปรรูปเพ่ือนําไปทําเปนอาหารตามองคความรูวิถีชมุชน ลําปะทาวเปนแหลงน้ํา
หนึ่งที่มีความสําคัญและมีความอุดมสมบูรณทางชีวภาพ ในพื้นท่ีลําปะทาวซึ่งเปนลําน้ําสาขาของลําน้ําชีมีตนน้ําเกิดจากลําหวยหรือ
รองน้ําหลายสายบนหลังภูแลนคาและลําหวยในพื้นที่ราบหลายสาย ลําปะทาวมีขอบเขตลุมน้ํา 1,154 ตาราง กิโลเมตร มีความยาว
ของลําน้ําประมาณ 68 กิโลเมตร สงผลทําใหพื้นดินและสภาพแวดลอมโดยรอบรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีความอุดมสมบูรณ 
ชุมชนมีการใชประโยชนสัตวทั้งทางตรงและทางออม เชน การนํามาประกอบอาหาร การนําไปแปรรูปเพื่อจําหนาย หรือการใชเปน
ดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ํา ปจจุบันสัตวประจําถิ่นเริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และ
อิทธิพลของวัฒนธรรมใหมๆ รวมถึงการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
เนื่องจากเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ สงผลใหความหลากหลายของสัตวที่เร่ิมหายากและสูญหายไป 
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ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาสํารวจความหลากหลายของพันธุสัตว และการอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งความรูที่ไดจากการศึกษาน้ี จะทําให
ทราบสถานการณของสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น ซึ่งสามารถเปนฐานขอมูลสําคัญในการวางแผนการเก็บรวบรวมชนิดพันธุสัตวที่พบบริเวณ
ลําน้ําปะทาว และยังนําขอมูลมาหาแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะ
ทาว และยังสามารถสงเสริมใหชาวบานมีความตระหนักถึงคุณคาของสัตวประจําถิ่นที่มีอยูในทองถิ่นของตน ตลอดจนขยายพันธุสัตว
ประจําถิ่นซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อสํารวจความหลากหลายของพันธุสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว อําเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิ

3. วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยคร้ังนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสํารวจและศึกษารวบรวมความหลากหลาย

ของพันธุสัตวประจําถิ่นและอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยกลุมปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายวิทยา อาจฤทธิ์ และ
นักวิจัยไทบาน จํานวน 5 คน กลุมประชาชนจํานวน 15 คน และกลุมเยาวชน จํานวน 15 คน คน โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion 

criteria) ประกอบดวยเปนบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ และเปนที่ยอมรับของประชนในพ้ืนที่วาเปนผูทรงภูมิดาน สัตวประจําถิ่น และมี
ความสมัครใจในการรวมโครงการ   ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) โดยใชแบบสํารวจ ภาพถาย สัมภาษณเชิง
ลึก (In - depth interview) และการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)  

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
1. ผูวิจัย (Researcher) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตองมีการเตรียมความ

พรอมทั้งดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. อุปกรณเก็บตัวอยางภาคสนาม ไดแก กระดาษ ถุงพลาสติก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสี ยง เอกสารประกอบการ

วิเคราะหชนิดสัตว 
3. แบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมีลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview)
4. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีลักษณะเปนแนวคําถามก่ึงโครงสราง (semi-

structured interview) 
3.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
    เครื่องมือในคร้ังนี้คือ แบบสํารวจ แนวคําถามสําหรับการประชุมกลุมยอย และแบบสัมภาษณเชิงลึก มีวิธีการดังนี้ 

1. สรางแบบสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตว และกําหนดประเด็นแนวคําถามในการสัมภาษณ และ
แนวคําถามประเด็นการสนทนากลุมยอย 

2. นําแบบสํารวจ ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็นการสัมภาษณ และ
ประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล และดานวิธีการเก็บ
ขอมูล 
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3. จัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนาเพื่อนําไปเก็บขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
     พื้นที่ศึกษาการวิจัยครั้งน้ีคือ พื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  พื้นท่ีประมาณ 500 ไร การเก็บรวบรวม

ขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
1. ประสานแกนนําในพื้นที่ เก็บขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน  รายช่ือสัตวเบื้องตนที่พบในพื้นที่ ที่อาศัยอยูริมสองฝงลําน้าํ

ปะทาวท่ีมีความสัมพันธกับชุมชน ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) รวมกับการสังเกตวิถีชีวิตชาวบาน 
2. สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม (Field research)  โดยเดินสํารวจความหลากหลายของสัตว โดยมีปราชญชาวบาน ผู

ชํานาญพ้ืนที่เปนผูนําทางในการเดินสํารวจตลอดระยะทาง 200 เมตร หางจากริมน้ําลําปะทาวสองฝงระยะ 100 เมตร และทําการ
ตรวจสอบรายช่ือสัตวที่พบในพื้นที่โดยจําแนกตามช่ือทองถิ่น ลักษณะทางสัตวศาสตร และการใชประโยชน ดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth Interview) จนขอมูลอ่ิมตัว  

3. ทาํการคืนขอมูล และสะทอนกลับขอมูลเพ่ือนําขอมูลที่ไดเบื้องตนมาวิเคราะหรวมกับชาวบานเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาและการอนุรักษพันธุสัตว ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)        

4. ดําเนินการสรางและประเมินผลวังปลาอนุบาลสัตวเล็กรวมกับประชาชนในชุมชนและกําหนดเปนบริเวณเขต
อภัยทาน โดยวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก มีขนาด 10 เมตร x 10 เมตร จากนั้นประเมินผลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม(Participatory 

Observation) 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ
2. เก็บภาพตัวอยางพันธุสัตวประจําถิ่นที่รวบรวมไดจากในพื้นท่ีริมน้ําลําปะทาว
3. ตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิทยาศาสตร ชื่อทองถิน่
4. ทาํการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยการตรวจสอบสามเสา ดานขอมูลจากผูทรงภูมิหลายๆ

ทานที่ไดใหขอมูลท่ีตรงกนั ควบคูกับการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูลตาง ๆ 

5.จัดทําฐานขอมูลพันธุสัตวประจําถิ่นในพ้ืนท่ีลําน้ําปะทาว ประกอบดวยชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ลักษณะ
ทางสัตวศาสตร 

6. ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ การสังเกต ตามประเด็นมาทําการวิเคราะห เชิงเนื้อหา(Content

Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและพรรณนาขอความอยางละเอียด เริ่มจากการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวจึงสรุปประเด็นหลัก โดยสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Descriptive) 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
      วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) 

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 

จากการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตวทั้งส้ิน 42 ชนิด 34 วงศ จําแนกโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ ดังนี้ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
จํานวน 25 ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด  นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 
2 ชนิด โดยสัตวที่พบมากที่สุด คือ จิงโจน้ํา มดแดง แมลงปอ ปลาสรายขาว สามารถใชเปนดัชนีบงชี้ถึงความสมบูรณและคุณภาพ
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ของลําน้ําปะทาว สวนใหญนํามาแปรรูปเปน ปลาสม ปลารา ปลาราบอง และปลาจอม นอกจากน้ันยังคนพบสัตวตางถิ่นท่ีรุกราน 
(invasive alien species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาที่เปนผูลาซ่ึงเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้ง
ยังมีการเพ่ิมจํานวนของสัตวสองชนิดนี้จะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
ลําดับ ช่ือสามัญ ช่ือทองถิน่ ไฟลัม วงศ ช่ือวิทยาศาสตร จําแนกประเภท 

1 แมลงปอ แมงละงํา Arthropoda Aeshnoidea Neurothemis fulvia ไมมีกระดกูสันหลัง 
2 จิงโจน้าํ แมงหวัควย Arthropoda Gerridae Gerris remigis ไมมีกระดกูสันหลัง 
3 มดแดงไฟ มดแดงไฟ Arthropoda Formicidae Solenopsis geminate ไมมีกระดกูสันหลัง 
4 จิ้งหรีดทองดาํ จีหรีด Arthropoda Gryllidae Gryllus bimaculatus ไมมีกระดกูสันหลัง 
5 แมงมุม แมงมุม Arthropoda Zoropsidae Lycosa 

pseudoannulata 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

6 มดแดง มดแดง,มด
แดงสม 

Arthropoda Formicidae Oecophylla 

smaragdina 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

7 ผีเสื้อ ผีเส้ือ Arthropoda Papilionidae Papilio machaon ไมมีกระดกูสันหลัง 
8 ปลวก ปลวก Arthropoda Termitidae Odontotermes takensis ไมมีกระดกูสันหลัง 
9 แมงขาวสาร แมงขาวสาร Arthropoda Dytistidae Cybister limbatus 

Fabricius 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

10 ตั๊กแตน ตั๊กแตนหวาย Arthropoda Acrididae Cyrthacantacris 

tatarica. 
ไมมีกระดกูสันหลัง 

11 แมงมัน แมงมัน Arthropoda Formicidae Cybister limbatus 

Fabricius 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

12 ผึ้ง ผึ้ง Arthropoda Apoidea Gyrinocheilus 

anymonier 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

13 ตอ ตอ Arthropoda Vespidae Vespula germanica ไมมีกระดกูสันหลัง 
14 แตน แตนขีห้มา Arthropoda Vespidae Leucospis japonica ไมมีกระดกูสันหลัง 
15 แมลงวัน แมงวัน Arthropoda Muscidae Calliphora vomitoria ไมมีกระดกูสันหลัง 
16 ตั๊กแตนตําขาว แมงงาํ แมง

โยงโย 
Arthropoda Acanthopidae Hierodula patellifera ไมมีกระดกูสันหลัง 

17 ยุงลาย ยุงลาย Arthropoda Culicidae Aedes aegypti ไมมีกระดกูสันหลัง 
18 มดดําหรือ 

มดนํ้าตาล 
มดดํา Arthropoda Formicidae Paratrechina 

longicornis 

ไมมีกระดกูสันหลัง 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลําดับ ช่ือสามัญ ช่ือทองถิน่ ไฟลัม วงศ ช่ือวิทยาศาสตร จําแนกประเภท 
19 ไสเดือน ขี้กะเดือน Annelida Acanthodrilidae. Tubiflex tubiflex ไมมีกระดกูสันหลัง 
20 แมงดา แมงดา Arthropoda Limulidae Lethocerus indicus ไมมีกระดกูสันหลัง 
21 หอยขม หอยจุบ Mollusca Viviparidae Viviparus contectus ไมมีกระดกูสันหลัง 
22 หอยเชอร่ี หอยเชอร่ี Mollusca Ampullarioidea Pomacea 

canaliculata 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

23 ปูนา อีปูนา กะป ู  Arthropoda Parathelphusidae Somanniathelphusa ไมมีกระดกูสันหลัง 
24 แมงปอง แมงงอด Arthropoda Scorpionidae Archaeobuthus 

estephani 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

25 กุงฝอย กุง  Arthropoda Palaemonidae  Macrobrachium 

lanchesteri 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

26 กบหนอง เขียดอีโม Chordata Dicroglossidae Fejervarya 

limnocharis 

สะเทินน้ําสะเทินบก 

27 กบ กบ Chordata Dicroglossidae Hoplobatrachus 

rugulosus 

สะเทินน้ําสะเทินบก 

28 ปลาไหล เอี่ยน Chordata Synbranchidae  Ophisternon 

bengalense 

ปลา 

29 ปลาซิวแกว ปลาแกว, 
ปลาแตบ
แกว, ปลา
แปบควาย 

Chordata Clupeidae Odontotermes 

takensis 

ปลา 

30 ปลาซิวอาว ปลานาง
อาว 

Chordata Cyprinidae Luciosoma bleekeri ปลา 

31 ปลาสรอยขาว ปลาขาว Chordata Cyprinidae Henicorhynchus 

siamensis 

ปลา 

32 ปลา
นวลจันทร 

ปลา
นวลจันทร 

Chordata Cyprinidae Cirrhinus microlepis ปลา 

33 ปลาชะโด ชะโด Chordata Channidae Channa micropeltes ปลา 
34 ปลาชอน ปลาคอ Chordata Channidae Channa striata ปลา 
35 ปลาเข็มแมน้าํ ปลาเต็กเลง 

ปลากระทุง
เหว 

Chordata Belonidae Xenentodon 

canciloides 

ปลา 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลําดับ ช่ือสามัญ ช่ือทองถิน่ ไฟลัม วงศ ช่ือวิทยาศาสตร จําแนกประเภท 
36 ตัวเงินตัวทอง เหี้ย Chordate Varanidae Varanus salvator เล้ือยคลาน 
37 แย แย Chordata Agamidae Leiolepis belliana เล้ือยคลาน 

38 จิ้งเหลน ขี่โกะ Chordata Scincidae. Eutropis multifasciata เล้ือยคลาน 

39 เตานา เตานา
อีสาน 

Chordata Bataguridae. Malayemys 

subtrijuga 

เล้ือยคลาน 

40 อีกา อีกา,กา Chordata Corvidae Corvus 

macrorhynchos 

นก 

41 กระรอก กระรอก Chordata Sciuridae. Ratufa bicolor เล้ียงลูกดวยนม 
42 กระแต กระแต Chordata Tupaiidae Tupaia minor เล้ียงลูกดวยนม 

 4.2 รูปแบบการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพ้ืนที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ
จากการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นที่เขตอภัยทานเพื่อการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยสังเกตเปรียบเทียบกับบริเวณใกลเคียงท่ีไมไดมีการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก
พบวา บริเวณท่ีสรางวังปลาและกําหนดเปนเขตอภัยทานมีสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลามีจํานวนมากมาอาศัยอยูบริเวณดังกลาว
เพ่ิมขึ้นและหนาแนนขึ้น ซึ่งหนีจากบริเวณที่ถูกรบกวน  เนื่องจากการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กเปนการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให
สัตวน้ําที่มีขนาดเล็กใหรอดพนจากการโดนจับกินเปนอาหาร ซึ่งจะพัฒนาเปนพื้นท่ีตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งจะนําไปสูการ
สรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่อื่น ๆ ตลอดลุมน้ําลําปะทาวตอไป 

5. สรุปผล
พื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตวทั้งสิ้น 42 ชนิด 34 วงศ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง จํานวน 25 ชนิด

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด  นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด โดยสัตว
ที่พบมากท่ีสุด คือ จิงโจน้ํา มดแดง แมลงปอ ปลาสรายขาว ในการสามารถใชเปนดัชนีบงชี้ถึงความสมบูรณและคุณภาพของลําน้ําปะ
ทาว สวนใหญนํามาแปรรูปเปน ปลาสม ปลารา ปลาราบอง และปลาจอม นอกจากนั้นยังคนพบสัตวตางถิ่นท่ีรุกราน (invasive 

alien species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาท่ีเปนผูลาซึ่งเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้งยังมีการ
เพ่ิมจํานวนของสัตวสองชนิดน้ีจะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง 2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยการรวมกันสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นที่เขตอภัยทาน 
ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอดเพิ่มมากข้ึน  

6. อภิปรายผลการศึกษา
1.พื้นที่ลํานํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตวทั้งสิ้น 42 ชนิด โดยสัตวที่พบมากที่สุด คือ จิงโจน้ํา มดแดง

แมลงปอ นกกระจิบ ในการสามารถใชเปนดัชนีบงช้ีถึงความสมบูรณและคุณภาพของลําน้ําปะทาว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของกีรวิชญ เพชรจุลและคณะ(2560) ทําวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตวน้ําตอวิถีชีวิต  และวัฒนธรรม
ทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ พบพันธุสัตวน้ําทั้งส้ิน 20 ชนิด 10 วงศ และพงศเทพ สุวรรณวารี(2556) ทําวิจัย
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เร่ืองความหลากหลายของสัตวในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชอพ.สธ. เขื่อนน้ําพุง จังหวัดสกลนคร โดยพบสัตวที่มีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุมากท่ีสุดคือกลุมนกและกลุมปลา 

2. ) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว โดยการสรางวังปลาอนุบาล
สัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นท่ีเขตอภัยทาน ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธนา วงศโสภา(2561) ไดทําวิจัยเรื่องการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษวังปลาในแมน้ําเลย : 
กรณีศึกษาบานนาดินดํา ตําบลแกงศรีภูมิ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวา การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษวังปลาใน
แมน้ําเลยมี 3 รูปแบบ ไดแก 1)สงเสริมการเรียนรูผานการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น 2)สรางกติกาชุมชนใหเปนจารีต 3)ใชภูมิ
ปญญาในการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํา 

7.ขอเสนอแนะ 
7.1 สําหรบัการวิจัยตอยอด ควรตอยอดในการสรางความยั่งยืนดวยการสรางความรู จิตสํานึกการรักษในภูมิปญญาทองถิน่

สําหรับเยาวชน 

 7.2 ควรพัฒนาเปนพื้นท่ีตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งจะนําไปสูการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่อื่น ๆ  
 73 ควรหาแนวทางหรือรูปแบบในการจัดการการรุกรานของสัตวชนิดพันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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