มรดกทางธรรมชาติของจังหวัดน่าน
ยุทธพร นาคสุข

จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป�นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะ
บริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป�นรอยต่อกับประเทศลาว มีภูเข้ในเขตอำเภอบ่อเกลือ
เป�นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง ๒,๐๗๙ เมตร และมีดอยภูคาในเขตอำเภอป�วเป�น
ยอดเขาที่สำคัญของจังหวัด มีความสูง ๑,๙๘๐ เมตร ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด
และตามลุ่มน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน ซึ่งมีต้นกำเนิดทางตอนเหนือของ
จังหวัด แล้วไหลลงไปยังเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบรรจบกับแม่น้ำป�งที่จังหวัดนครสวรรค์
เป�นแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำ
น้ำป�ว ลำน้ำยาว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง เป�นต้น มีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน
ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป�นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
(th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดน่าน) ต่อไปจะขอนำเสนอมรดกธรรมชาติที่โดดเด่นที่พบในพื้นที่
จังหวัดน่าน ดังนี้
มรดกทางธรรมชาติที่โดดเด่นด้านภูมิประเทศ
๑. บ่อเกลือบนภูเขาหนึ่ งเดียวในโลก
จังหวัดน่ านมีแหล่งเกลือสินเธาว์ขนาดใหญ่ ทีม่ แี หล่งกําเนิดในเทือกเขาสูงหนึ่งเดียวใน
โลก ใช้ประโยชน์ มานานจนกระทังทุ
่ กวันนี้ อยู่ในท้องที่อําเภอบ่อเกลือ บ่อเกลือที่สําคัญมี ๒
แห่ ง คือ บริเ วณต้ น นํ้ า ว้ า ซึ่ ง มีบ่ อ ใหญ่ ๒ บ่ อ กับ บริเ วณต้ น นํ้ า น่ า น ซึ่ ง มีบ่ อ ใหญ่ ๕ บ่ อ
นอกจากนี้ยงั มีบ่อเล็กบ่อน้อยอีกจํานวนมาก เกลือสินเธาว์ของน่านเป็ นผลผลิตจากธรรมชาติท่มี ี
ความสําคัญยิง่ เป็ นทีต่ ้องการของชุมชนบ้านเมือง แว่นแคว้นล้านนาในอดีตโดยรอบทัง้ ใกล้และ
ไกลเพราะเป็ นแหล่งผลิตเกลือแห่งเดียวในดินแดนภาคเหนือ (พัชรินทร์ ศุขประมูลและคณะ,
๒๕๔๘: ๓๐)

๓๙๐

บ่อเกลือบนภูเขาแห่งเดียวในโลก
ทีม่ า : ประทวน สอนสิริ

การผลิตเกลือสินเธาว์ตามกรรมวิธโี บราณ
ทีม่ า : ประทวน สอนสิริ
ปจั จุบนั ชาวบ้านยังต้มเกลือด้วยวิธดี งั ้ เดิม คือนํานํ้าเกลือมายังบ่อพักแล้วต้มในกระทะ
ใบบัวขนาดใหญ่ เนื่องจากเกลือสินเธาว์ไม่มไี อโอดีนเหมือนเกลือทะเล สมเด็จพระเทพรัตนสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศขณะนัน้ ) จึงมีพระราชดําริให้เติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผูบ้ ริโภค

๓๙๑

ผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำริให้เติมสารไอโอดีนก่อนถึงมือผู้บริโภค
ทีม่ า : ประทวน สอนสิริ
๒. เสาดิ นหรือฮ่อมจ๊อม : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ที่นาน้ อย
เสาดินหรือทีช่ าวน่ านเรียกว่า ฮ่อมจ๊อม เป็ นสภาพภูมปิ ระเทศ ลักษณะเป็ นภูเขาดินเกิด
จากการสะสมตัวของตะกอน ที่เกิดจาการกัดเซาะของลําห้วยที่ไหลผ่านแอ่ง ซึ่งเกิดจากการ
เลื่อนตัวและยุบตัวของเปลือกโลก รวมทัง้ ตะกอนจากการชะล้างของฝนเมื่อครัง้ ยุคคลอเทอร์นารี
คล้ายแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ แต่มพี ้นื ที่กว้างใหญ่กว่า เสาดินนาน้อยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงามแปลกตา ตัง้ อยู่ในพื้นที่บ้านนํ้ าหก ตําบลเชียงของ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่ าน
และยังเป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่สี ําคัญ เพราะมีร่องรอยหลักฐานการอยู่
อาศัยของมนุษย์รุ่นแรกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่ าน (พัชรินทร์ ศุขประมูลและคณะ, ๒๕๔๘: ๓๒)

๓๙๒

เสาดินหรือฮ่อมจ๊อม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ที่มา : https://www.touronthai.com/travelguide/placeinfo.php?id=1164
มรดกทางธรรมชาติที่โดดเด่นด้านพันธุ์พืช
๑. ดอกเสี้ยวดอกขาว : ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน
เสี้ยวดอกขาว เป�นพืชพื้นเมืองในเอเชีย 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
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

๓๙๓

ดอกเสี้ยวดอกขาว
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๒. ชมพูภคู า : พันธุไ์ ม้ที่พบเฉพาะที่ดอยภูคา
ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hwmal) เป็ นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ ๓๐
เมตร ดอกมีลกั ษณะเป็ นช่อ ออกตามปลายกิง่ ชื่อตัง้ ตรงประมาณ ๓๐ – ๔๕ เซนติเมตร สีชมพู
ออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อออกดอกบานจะชิดติดกัน ทําให้ช่อดอกเป็ นพุ่มสวยงาม ต้น
ชมพูภูคา สํารวจครัง้ แรกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ในปา่ ดิบเขาสูงจากระดับนํ้าทะเลปาน
กลาง ๑,๕๐๐ เมตร ในเขตอําเภอปวั เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เคยมีการขุดค้นพบพันธุ์ไม้ชนิ ด นี้ใ น
มณฑลยูนนาน ประเทศจีนตอนใต้ และทางเหนือของประเทศเวียดนามมานานกว่า ๓๐ ปี แล้ว
จากนัน้ ไม่มรี ายงานการค้นพบอีก เชื่อว่า พื้นป่าดิบบนดอยภูคา อาจเป็ นแหล่งกําเนิดสุดท้าย
ของชมพูภูคา ซึง่ ถือว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน

๓๙๔

ดอกชมพูภูคา
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ต้นชมพูภูคา
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๓. เอื้องจําปาน่ าน : กล้วยไม้หายากที่พบที่จงั หวัดน่ าน

๓๙๕

เอือ้ งจําปาน่าน (Dendrobium sulcatum Lindl) เป็ นกล้วยไม้องิ อาศัยต้นไม้ใหญ่ สูง ๒๕
– ๔๐ ซม. ลําต้นแบนตัง้ ขึน้ กว้าง ๒ – ๓ ซม. ส่วนโคนเรียวคอดใบรูปรีกว้าง ๔ - ๕ ซม. ยาว
๖ – ๘ ซม. ดอกออกเป็ นช่อใกล้ ปลายยอดยาว ๙ – ๑๒ ซม. ห้อยลง ดอกย่อยเรียงแน่นเป็ นพุ่ม
จํานวน ๑๐ – ๑๕ ดอกสีเหลือง กลีบปากมีแต้มสีเลือดหมูท่ีโคนกลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง ๒
ซม. มีกลิน่ หอมออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ มีนาคม พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือโดย
เฉพาะทีจ่ งั หวัดน่าน

เอือ้ งจําปาน่าน

ทีม่ า : https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jumppy&month=23-122006&group=22&gblog=1

๔. เต่าร้างยักษ์น่าน : ปาล์มชนิดที่ค้นพบเป�นแห่งแรกที่จังหวัดน่าน
เต่าร้างยักษ์น่าน (อังกฤษ: Giant fishtail palm; ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota obtusa) เป�น
ปาล์มชนิดที่ค้นพบเป�นแห่งแรกที่จังหวัดน่าน เป�นไม้หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ขึ้นกระจัดกระจาย
บนเทือกเขาหลวงพระบางระดับสูง บริเวณดอยภูคาจังหวั ดน่ าน เป�นปาล์มตระกูลเต่าร้าง ใบมี
ลักษณะรูปรูปขนนกสองชั้น สีเขียวเข้มเป�นมัน ลักษณะของใบย่อยคล้ายครีบหรือหางปลา เวลาลม
พัดใบโบกสะบัดดูงดงามยิ่ง มีกาบหุ้มคอยอดมาก เมื่อโตเต็มที่จะออกลูกจากด้านยอดลงมาหาโคน
และลำต้นแม่ก็จะตาย ลำต้นสูงใหญ่สูงได้ถึง ๓๐ ฟุต เป�นเต่าร้างลำต้นเดี่ยว ไม่แตกกอเหมือนเต่าร้าง
ทั่วไป เป�นไม้ต้องการแสงมาก แต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศภายในร่มที่มีแสงน้ อยได้
จัดเป�นปาล์มชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป�นพืชที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มากชนิดหนึ่ง ใน
๓๙๖

ประเทศไทยพบเพียงแห่งเดียวคือ ที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ในป่าดิบเขาที่มีความสูง ๑,๕๐๐-๑,๗๐๐
เมตร ที ่ มี เ มฆหมอกปกคลุ มตลอดทั้งป� และยั งพบเป� น ปริ มาณมาก ส่ว นในต่างประเทศพบได้ที่
รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย และเชื่อว่ายังมีเหลืออยู่บ้างในป่าดิบเขาของเทือกเขาหลวงพระบางใน
ประเทศลาว จัดเป�นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีกำเนิดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยเดียวกับ
ไดโนเสาร์ ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงป�จจุบัน (จักรพันธุ์ กังวาฬ, ๒๕๔๒: ๑๔๒-๑๕๖)

ต้นเต่าร้างยักษ์น่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๕. รางจืดภูคาหรือรางจืดต้นภูคา : พันธุไ์ ม้ที่พบเฉพาะที่ดอยภูคา
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. กลีบเลี้ยงจักซี่ฟ�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
๓๙๗

หนาแน่น อับเรณูยาวประมาณ ๖ มม. มีรยางค์เป�นขน รังไข่และก้านเกสรเพศเมียเกลี้ยง ผลฐานกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ ซม จะงอยรูปดาบ ยาว ๑.๕-๒ ซม. ก้านผลยาวได้ถึง ๒.๓ ซม.พืชถิ่น
เดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง ๑๕๐๐-๑๖๐๐
เมตร(สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ))

รางจืดภูคา
ที่มา : ราชันย์ ภู่มา
๖. คัดเค้าภูคา : ประเทศไทยพบได้เฉพาะที่ดอยภูคา
คัดเค้าภูคาเป�นสกุลที่แยกออกมาจากสกุล Randia และ Gardenia เป�นต้นไม้ขนาดเล็ก สูง
ได้ประมาณ ๑๕ เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม หูใบร่วมรูปไข่สามเหลี่ยม ปลายติ่งแหลม หลังหูใบเป�น
สันนูนจรดปลาย ต้นคัดเค้าภูคาในประเทศไทยพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

คัดเค้าภูคา
ที่มา : น่านอนันตกาล หลากขุนเขา
๓๙๘

๗. ก่วมภูคา : ประเทศไทยพบได้เฉพาะที่ดอยภูคา
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. พืชถิ่น
เดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน (สารานุกรมพืชในประเทศไทย (ฉบับย่อ))

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

มรดกทางธรรมชาติที่โดดเด่นด้านพันธุ์สัตว์
๑. ปลาหมูอารีย์ : ปลาที่ปัจจุบนั พบเฉพาะในแม่น้ําว้า อําเภอแม่จริม
ปลาหมูอารีย์จดั เป็ นปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งในอดีตเคยพบที่แม่น้ํ าแควน้อยและแม่น้ํ า
สาขาของแม่น้ําโขง แต่ปจั จุบนั พบเฉพาะในแม่น้ําว้า อําเภอแม่จริม จังหวัดน่ าน เท่านัน้ ดังนัน้
จึงจัดอยู่ในบัญชีสตั ว์น้ํ าคุ้มครอง มีลกั ษณะสีสนั สวยสดงดงามมาก โดยมีสเี หลืองอ่อนบริเวณ
ส่วนหัวและส่วนหลังลําตัวเป็ นสีเหลืองมะปรางสุก และส่วนล่างเป็ นสีขาวงาช้าง บริเวณงอยปาก
เป็ นสีน้ํ าตาลคลํ้า และมีแถบสีดําสามเหลี่ยมบริเวณทัง้ สองข้าง และส่วนท้ายของหัวมีจุด สีดํา
๓๙๙

บริเวณส่วนหลังมีแถบสีดําคู่ขานกัน โดยมีจุดเริม่ ต้นอยู่ส่วนท้ายของหัวและไปสิ้นสุดส่วนท้าย
ของครีบหลัง

ปลาหมูอารีย์
ทีม่ า : http://siamensis.org/node/2460

๒. เต่าปูลู : สัตว์ใกล้สญ
ู พันธุท์ ย่ี งั พบในจังหวัดน่าน
เต่ า ปู ลู เป� น เต่ า น้ ำ จื ดกิ น เนื้อเป�น อาหารชนิดหนึ่ ง มีช ื่อวิทยาศาสตร์ว ่า Platysternon
megacephalum เต่าปูลูมีรูปร่างที่แปลกไปจากเต่าชนิดอื่น ๆ กล่าวคือ มีหัวที่โต ปากงุ้มแหลม เล็บ
ที่ทั้ง ๔ ข้างแหลมคมมาก มีหางที่ยาวมาก และไม่สามารถหดหัวเข้ากระดองที่เรียวยาวได้ เป�นเต่าที่
พบในลำธารน้ำตกบนภูเขาสูงหรือป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนที่ติดกับตอนใต้
ของประเทศจีน สถานภาพป�จจุบัน เป�นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย
และถูกจับเป�นสัตว์เลี้ยงและปรุงยาสมุนไพรด้วยเชื่อว่าเป�นยาที่ใช้บำรุงสมรรถนะทางเพศ จังหวัดท่าน
พบเต่าชนิดนี้ได้ที่ป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน (th.wikipedia.org/wiki/เต่าปูลู)

๔๐๐

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

๔๐๑
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