
 

๓๙๐ 
 

มรดกทางธรรมชาติของจงัหวัดน่าน 

ยุทธพร  นาคสุข 

 

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป�นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะ

บริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป�นรอยต่อกับประเทศลาว มีภูเข้ในเขตอำเภอบ่อเกลือ

เป�นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง ๒,๐๗๙ เมตร และมีดอยภูคาในเขตอำเภอป�วเป�น

ยอดเขาท่ีสำคัญของจังหวัด มีความสูง ๑,๙๘๐ เมตร ส่วนพ้ืนท่ีราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด 

และตามลุ่มน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน ซึ่งมีต้นกำเนิดทางตอนเหนือของ

จังหวัด แล้วไหลลงไปยังเขื่อนสิริกิต์ิในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบรรจบกับแม่น้ำป�งท่ีจังหวัดนครสวรรค์

เป�นแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาต่าง ๆ ท่ีสำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำ

น้ำป�ว ลำน้ำยาว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง เป�นต้น มีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน 

ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป�นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ 

(th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดน่าน) ต่อไปจะขอนำเสนอมรดกธรรมชาติที่โดดเด่นที่พบในพื้นท่ี

จังหวัดน่าน ดังนี้ 

 

มรดกทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นด้านภูมิประเทศ 

๑. บ่อเกลือบนภเูขาหน่ึงเดียวในโลก      

จงัหวดัน่านมแีหล่งเกลอืสนิเธาวข์นาดใหญ่ ทีม่แีหล่งกําเนิดในเทอืกเขาสูงหน่ึงเดยีวใน

โลก ใช้ประโยชน์มานานจนกระทัง่ทุกวนัน้ี อยู่ในท้องที่อําเภอบ่อเกลือ บ่อเกลือที่สําคญัม ี๒ 

แห่ง คือบริเวณต้นน้ําว้า ซึ่งมีบ่อใหญ่ ๒ บ่อ กับบริเวณต้นน้ําน่าน ซึ่งมีบ่อใหญ่ ๕ บ่อ 

นอกจากน้ียงัมบ่ีอเลก็บ่อน้อยอกีจาํนวนมาก เกลอืสนิเธาวข์องน่านเป็นผลผลติจากธรรมชาตทิี่มี

ความสําคญัยิง่ เป็นทีต่้องการของชุมชนบา้นเมอืง แว่นแควน้ลา้นนาในอดตีโดยรอบทัง้ใกลแ้ละ

ไกลเพราะเป็นแหล่งผลติเกลอืแห่งเดียวในดนิแดนภาคเหนือ (พชัรนิทร์ ศุขประมูลและคณะ, 

๒๕๔๘: ๓๐) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2


 

๓๙๑ 
 

 

 

 

 

บ่อเกลอืบนภูเขาแห่งเดยีวในโลก 

ทีม่า : ประทวน สอนสริ ิ

 

 

การผลติเกลอืสนิเธาวต์ามกรรมวธิโีบราณ 

ทีม่า : ประทวน สอนสริ ิ
 

ปจัจุบนั ชาวบา้นยงัต้มเกลอืดว้ยวธิดี ัง้เดมิ คอืนําน้ําเกลอืมายงับ่อพกัแลว้ต้มในกระทะ

ใบบวัขนาดใหญ่ เน่ืองจากเกลอืสนิเธาวไ์ม่มไีอโอดนีเหมอืนเกลอืทะเล สมเดจ็พระเทพรตันสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมาร ี(พระยศขณะนัน้) จงึมพีระราชดาํรใิหเ้ตมิสารไอโอดนีก่อนถงึมอืผูบ้รโิภค 
 



 

๓๙๒ 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ท่ี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มีพระราชดำริให้เติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค 

ทีม่า : ประทวน สอนสริ ิ

 ๒. เสาดินหรือฮ่อมจอ๊ม : มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติท่ีนาน้อย 

 เสาดนิหรอืทีช่าวน่านเรยีกว่า ฮ่อมจ๊อม เป็นสภาพภูมปิระเทศ ลกัษณะเป็นภูเขาดนิเกดิ

จากการสะสมตวัของตะกอน ที่เกิดจาการกดัเซาะของลําห้วยที่ไหลผ่านแอ่ง ซึ่งเกิดจากการ

เลื่อนตวัและยุบตวัของเปลอืกโลก รวมทัง้ตะกอนจากการชะลา้งของฝนเมื่อครัง้ยุคคลอเทอร์นาร ี

คล้ายแพะเมอืงผ ีจงัหวดัแพร่ แต่มพีื้นที่กว้างใหญ่กว่า เสาดนินาน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ความสวยงามแปลกตา ตัง้อยู่ในพื้นที่บ้านน้ําหก ตําบลเชยีงของ อําเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน 

และยงัเป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ที่สําคญั เพราะมร่ีองรอยหลกัฐานการอยู่

อาศยัของมนุษยรุ่์นแรกในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน (พชัรนิทร ์ศุขประมลูและคณะ, ๒๕๔๘: ๓๒) 

 



 

๓๙๓ 
 

 

เสาดนิหรอืฮ่อมจ๊อม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ท่ีมา : https://www.touronthai.com/travelguide/placeinfo.php?id=1164 

 

มรดกทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นด้านพันธุ์พืช 

 

๑. ดอกเส้ียวดอกขาว : ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน 

เสี้ยวดอกขาว เป�นพืชพ้ืนเมืองในเอเชีย แพร่กระจายในจีนไปจนถึงปากีสถานและอินเดีย 

ชื่อสามัญอื่นๆ ได้แก่ กล้วยไม้ต้น (Orchid tree) ต้นเท้าอูฐ (Camel's Foot Tree) เสี้ยวดอกขาว

เป�นไม้ยืนต้น สูงถึง ๑๐-๑๒ เมตร ใบยาว ๑๐-๒๐ เซนติเมตร และกว้าง กลม เป�นสองซีกแบบใบ

ชงโค ดอกสีชมพูอ่อนหรือสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๘-๑๒ เซนติเมตร มี ๕ กลีบ ผลยาว มีหลายเมล็ด 

ดอกเสี้ยวดอกขาวถือเป�นดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน  
 

 
 

ดอกเสี้ยวดอกขาว 

ท่ีมา : ประทวน  สอนสิริ 

 

https://www.touronthai.com/travelguide/placeinfo.php?id=1164


 

๓๙๔ 
 

 
 

ดอกเสี้ยวดอกขาว 

ท่ีมา : ประทวน  สอนสิริ 

 

๒. ชมพภูคูา : พนัธุไ์ม้ท่ีพบเฉพาะท่ีดอยภคูา 

ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hwmal) เป็นไมย้นืต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ ๓๐ 

เมตร ดอกมลีกัษณะเป็นช่อ ออกตามปลายกิง่ ชื่อตัง้ตรงประมาณ ๓๐ – ๔๕ เซนตเิมตร สชีมพู 

ออกดอกในเดอืนกุมภาพนัธ์ เมื่อออกดอกบานจะชดิตดิกนั ทําให้ช่อดอกเป็นพุ่มสวยงาม ต้น

ชมพภููคา สาํรวจครัง้แรกในเขตอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ในปา่ดบิเขาสูงจากระดบัน้ําทะเลปาน

กลาง ๑,๕๐๐ เมตร ในเขตอําเภอปวั เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เคยมกีารขุดค้นพบพนัธุ์ไม้ชนิดน้ีใน

มณฑลยูนนาน ประเทศจนีตอนใต้ และทางเหนือของประเทศเวยีดนามมานานกว่า ๓๐ ปีแลว้ 

จากนัน้ไม่มรีายงานการค้นพบอกี เชื่อว่า พื้นป่าดบิบนดอยภูคา อาจเป็นแหล่งกําเนิดสุดท้าย

ของชมพภููคา ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของจงัหวดัน่าน 



 

๓๙๕ 
 

 

ดอกชมพภููคา 

ท่ีมา : ประทวน  สอนสิริ 
 

 

ตน้ชมพูภูคา 

ท่ีมา : ประทวน  สอนสิริ 

 ๓. เอื้องจาํปาน่าน : กล้วยไม้หายากท่ีพบท่ีจงัหวดัน่าน 



 

๓๙๖ 
 

 เอือ้งจาํปาน่าน (Dendrobium sulcatum Lindl) เป็นกลว้ยไมอ้งิอาศยัตน้ไมใ้หญ่ สงู ๒๕ 

– ๔๐ ซม.  ลําต้นแบนตัง้ขึน้ กวา้ง ๒ – ๓ ซม. ส่วนโคนเรยีวคอดใบรูปรกีวา้ง ๔ - ๕ ซม. ยาว 

๖ – ๘ ซม. ดอกออกเป็นช่อใกล ้ปลายยอดยาว ๙ – ๑๒ ซม. หอ้ยลง ดอกย่อยเรยีงแน่นเป็นพุ่ม

จํานวน ๑๐ – ๑๕ ดอกสเีหลอืง กลีบปากมแีต้มสเีลอืดหมูที่โคนกลบี ดอกบานเต็มที่กว้าง ๒ 

ซม. มกีลิน่หอมออกดอกช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึมนีาคม พบตามป่าดบิเขาทางภาคเหนือโดย

เฉพาะทีจ่งัหวดัน่าน 

 

เอือ้งจาํปาน่าน 

ทีม่า : https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumppy&month=23-12-

2006&group=22&gblog=1 

 

 ๔. เต่าร้างยกัษ์น่าน : ปาล์มชนิดท่ีค้นพบเป�นแห่งแรกท่ีจังหวัดน่าน 

 เต่าร้างยักษ์น่าน (อังกฤษ: Giant fishtail palm; ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota obtusa) เป�น

ปาล์มชนิดที่ค้นพบเป�นแห่งแรกท่ีจังหวัดน่าน เป�นไม้หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ข้ึนกระจัดกระจาย 

บนเทือกเขาหลวงพระบางระดับสูง บริเวณดอยภูคาจังหวัดน่าน เป�นปาล์มตระกูลเต่าร้าง ใบมี

ลักษณะรูปรูปขนนกสองชั้น สีเขียวเข้มเป�นมัน ลักษณะของใบย่อยคล้ายครีบหรือหางปลา เวลาลม

พัดใบโบกสะบัดดูงดงามยิ่ง มีกาบหุ้มคอยอดมาก เมื่อโตเต็มที่จะออกลูกจากด้านยอดลงมาหาโคน

และลำต้นแม่ก็จะตาย ลำต้นสูงใหญ่สูงได้ถึง ๓๐ ฟุต เป�นเต่าร้างลำต้นเดี่ยว ไม่แตกกอเหมือนเต่าร้าง

ทั่วไป เป�นไม้ต้องการแสงมาก แต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศภายในร่มที่มีแสงน้อยได้ 

จัดเป�นปาล์มชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป�นพืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มากชนิดหนึ่ง ใน

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumppy&month=23-12-2006&group=22&gblog=1
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumppy&month=23-12-2006&group=22&gblog=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2


 

๓๙๗ 
 

ประเทศไทยพบเพียงแห่งเดียวคือ ที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ในป่าดิบเขาที่มีความสูง ๑,๕๐๐-๑,๗๐๐ 

เมตร ที ่มีเมฆหมอกปกคลุมตลอดทั้งป� และยังพบเป�นปริมาณมาก ส่วนในต่างประเทศพบได้ท่ี

รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย และเชื่อว่ายังมีเหลืออยู่บ้างในป่าดิบเขาของเทือกเขาหลวงพระบางใน

ประเทศลาว จัดเป�นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีกำเนิดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยเดียวกับ

ไดโนเสาร ์ท่ียังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงป�จจุบัน (จักรพันธุ์ กังวาฬ, ๒๕๔๒: ๑๔๒-๑๕๖) 

 

 
 

ตน้เต่ารา้งยกัษ์น่าน 

ท่ีมา : ประทวน  สอนสิริ 

 

๕. รางจืดภคูาหรือรางจืดต้นภคูา : พนัธุไ์ม้ท่ีพบเฉพาะท่ีดอยภคูา 

 ไม้พุ่ม สูงได้ถึง ๑ เมตร ลำต้นเกลี้ยง ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว ๑๙-๒๘ ซม. ปลายแหลม

ยาวหรือยาวคล้ายหาง โคนเรียวสอบ  ช่อดอกเป�นกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ มี ๒-๔ ดอก ใบประดับ

รูปใบหอก ยาว ๕-๖ มม. ก้านดอกยาวประมาณ ๑.๕ ซม. ใบประดับย่อยคล้ายกาบหุ้มกลีบเลี้ยง รูป

ไข่ ยาว ๑.๕-๒.๕ ซม. กลีบเลี้ยงจักซ่ีฟ�นตื้น ๆ ไม่เท่ากัน ยาวประมาณ ๒ มม. ดอกสีขาว ด้านในมีป��น

สีแดงอมม่วง หลอดกลีบดอกยาว ๒.๕-๒.๘ ซม. ด้านในมีขนและต่อมช่วงโคน กลีบปากรูปกลม ขอบ

มีขนครุย กลีบบน ๒ กลีบ กว้างประมาณ ๕ มม. ยาวประมาณ ๗ มม. กลีบล่าง ๓ กลีบ รูปรีกว้าง 

กลีบกลางขนาดใหญ่กว่ากลีบข้างเล็กน้อย ยาวประมาณ ๙ มม. ก้านชูอับเรณูยาว ๔-๖ มม. มีต่อม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

๓๙๘ 
 

หนาแน่น อับเรณูยาวประมาณ ๖ มม. มีรยางค์เป�นขน รังไข่และก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ผลฐานกลม 

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ ซม จะงอยรูปดาบ ยาว ๑.๕-๒ ซม. ก้านผลยาวได้ถึง ๒.๓ ซม.พืชถ่ิน

เดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง ๑๕๐๐-๑๖๐๐ 

เมตร(สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ)) 

 

รางจืดภูคา 

ท่ีมา : ราชันย์ ภู่มา 

 

 ๖. คัดเค้าภูคา : ประเทศไทยพบได้เฉพาะท่ีดอยภูคา 

 คัดเค้าภูคาเป�นสกุลที่แยกออกมาจากสกุล Randia และ Gardenia เป�นต้นไม้ขนาดเล็ก สูง

ได้ประมาณ ๑๕ เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม หูใบร่วมรูปไข่สามเหลี่ยม ปลายติ่งแหลม หลังหูใบเป�น

สันนูนจรดปลาย ต้นคัดเค้าภูคาในประเทศไทยพบเฉพาะท่ีอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
 

 
 

คัดเค้าภูคา 

ท่ีมา : น่านอนันตกาล หลากขุนเขา 



 

๓๙๙ 
 

 ๗. ก่วมภคูา : ประเทศไทยพบได้เฉพาะท่ีดอยภูคา 

 ก่วมภูคาเป�นไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๐ ม. กิ่งเกลี้ยง ใบรูปฝ่ามือมี ๓ แฉก หรือจักมนที่โคนทั้งสอง

ข้าง ยาว ๑๐-๑๓ ซม. กว้าง ๑๑.๕-๑๔ ซม. เปลี่ยนเป�นสีเหลืองส้มหรือแดงก่อนผลัดใบ ปลายแหลม

ยาวคล้ายหาง เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาว ๔.๕-๕.๕ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงออก

ตามปลายกิ่ง ห้อยลง ยาว ๑๐-๒๐ ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ ๑ มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบดอกสีขาว 

ขนาดเท่า ๆ กลีบเลี้ยง หรือยาวกว่าเล็กน้อย ขอบจัก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ ๑ มม. อับเรณูสี

แดง ผลรูปรี ยาวประมาณ ๑ ซม. ป�กยาว ๓-๓.๕ ซม. กางออก ก้านผลยาว ๑.๓-๑.๘ ซม. พืชถ่ิน

เดียวของไทย พบทางภาคเหนือท่ีดอยภูคา จังหวัดน่าน (สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบบัยอ่)) 
 

 

ก่วมภูคา 

ท่ีมา : http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=61775&id=213850 

 

 

มรดกทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นด้านพันธุ์สัตว์ 

 

๑. ปลาหมูอารีย ์: ปลาท่ีปัจจบุนัพบเฉพาะในแม่น้ําวา้ อําเภอแม่จรมิ 

ปลาหมูอารยี์จดัเป็นปลาที่ใกล้สูญพนัธุ์ ซึ่งในอดีตเคยพบที่แม่น้ําแควน้อยและแม่น้ํา

สาขาของแม่น้ําโขง แต่ปจัจุบนัพบเฉพาะในแม่น้ําวา้ อําเภอแม่จรมิ จงัหวดัน่าน เท่านัน้ ดงันัน้

จงึจดัอยู่ในบญัชสีตัว์น้ําคุ้มครอง มลีกัษณะสสีนัสวยสดงดงามมาก โดยมสีเีหลอืงอ่อนบรเิวณ

สว่นหวัและสว่นหลงัลําตวัเป็นสเีหลอืงมะปรางสุก และสว่นล่างเป็นสขีาวงาชา้ง บรเิวณงอยปาก

เป็นสน้ํีาตาลคลํ้า และมแีถบสดีําสามเหลี่ยมบรเิวณทัง้สองข้าง และส่วนท้ายของหวัมจุีดสดีํา 

http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=61775&id=213850


 

๔๐๐ 
 

บรเิวณส่วนหลงัมแีถบสดีําคู่ขานกนั โดยมจุีดเริม่ต้นอยู่ส่วนท้ายของหวัและไปสิ้นสุดส่วนท้าย

ของครบีหลงั  

 

ปลาหมอูารยี ์

ทีม่า : http://siamensis.org/node/2460 

 

๒. เต่าปลูู : สตัวใ์กลส้ญูพนัธุท์ีย่งัพบในจงัหวดัน่าน 

เต่าปูลู เป�นเต่าน้ำจืดกินเนื ้อเป�นอาหารชนิดหนึ ่ง มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Platysternon 

megacephalum เต่าปูลูมีรูปร่างที่แปลกไปจากเต่าชนิดอื่น ๆ กล่าวคือ มีหัวที่โต ปากงุ้มแหลม เล็บ

ที่ทั้ง ๔ ข้างแหลมคมมาก มีหางที่ยาวมาก และไม่สามารถหดหัวเข้ากระดองที่เรียวยาวได้ เป�นเต่าท่ี

พบในลำธารน้ำตกบนภูเขาสูงหรือป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนท่ีติดกับตอนใต้

ของประเทศจีน สถานภาพป�จจุบัน เป�นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย

และถูกจับเป�นสัตว์เลี้ยงและปรุงยาสมุนไพรด้วยเชื่อว่าเป�นยาท่ีใช้บำรุงสมรรถนะทางเพศ จังหวัดท่าน

พบเต่าชนิดนี้ได้ท่ีป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน (th.wikipedia.org/wiki/เต่าปูลู) 

 

http://siamensis.org/node/2460
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

๔๐๑ 
 

 
เต่าปูลู 

ท่ีมา : http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=198&c_id= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoothailand.org/animal_view.php?detail_id=198&c_id=


 

๔๐๒ 
 

บรรณานุกรม 

 

หนังสือ 

 

จักรพันธุ์ กังวาฬ. “ดอยภูคา ป่าแห่งพันธุ์ไม้หายาก” ใน, นิตยสารสารคดี ฉบับที่ ื ๑๗๒: มิถุนายน 

๒๕๔๒ หน้า ๑๔๒-๑๕๖.  

พัชรินทร์ ศุขประมูล. ๒๕๔๘. มรดกเด่น จังหวัดน่าน. น่าน : องค์การส่วนบริหารจังหวัดน่าน. 

คณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือชุดน่านอนันตกาลตำนานแห่งขุนเขาเมืองเก่าที่มีชีวิต. ๒๕๕๕. น่าน 

อนันตกาล ตํานานแห่งขุนเขา เมืองเก่าท่ีมีชีวิต. ม.ป.ท.: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน. 

 

 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 รางจืดภูคา 

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%A3%E0%B8%B

๒%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94&typeword=group 

ก่วมภูคา 

http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=61775&id=213850 

ปลาหมูอารีย์ 

http://siamensis.org/node/2460 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94&typeword=group
http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94&typeword=group
http://www.biogang.net/plant_view.php?uid=61775&id=213850
http://siamensis.org/node/2460

