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จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมจัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสวิตา
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จากัด
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และติดตั้งโปสเตอร์
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
เวลา
สถานที:่ The Impress Convention Hall
08.30 -09.30
ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร์
09.30 - 09.40
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.40 - 09.50
สรุปภาพรวมของการประชุม
โดย นางรังสิมา ตัณฑเลขา
ผู้อานวยการโปรแกรม สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09.50 - 10.20
เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ น่านหนึ่งเดียว : การพัฒนาจังหวัดบนฐานความรู้
โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
10.20 - 10.30
เจ้าภาพ ผูส้ นับสนุนการจัดประชุม และแขกผูม้ ีเกียรติ ถ่ายภาพหมูร่ ่วมกัน
10.30 - 10.40
การแสดงในพิธีเปิด
10.40 - 11.10
รับประทานอาหารว่าง
11.10 – 11.40
Keynote Speaker 1 : Biological and cultural diversity regarding the South West China
(Yunnan Province) bordering with Thailand
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11.40 - 12.00

12.00 – 13.00

13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15

13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
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โดย Prof. Yaoqi Zhang, School of Forestry and Wildlife Sciences, Auburn University, AL,
USA
การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่อง: การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาในทะเลอ่าว
ไทย
โดย ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มย่อย 1: Biodiversity for Ecotourism
ประธาน : รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขานุการ: นางปันหยี มิลนิ ทางกูร
สถานที:่ The Impress Convention Hall
Invited Speaker 1: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เวียงสา จ.น่าน
โดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Invited Speaker 2: Real Time Sensor เพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมทางทะเลระยะยาว เกาะราชาใหญ่
จ.ภูเก็ต
โดย รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Invited Speaker 3: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จ.ชุมพร
โดย ปลัดชูเกียรติ นวลศรี ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ และกรรมการมูลนิธิศึกษาธรรมชาติ
เขาดินสอ
Invited Speaker 4: ชุดโครงการบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล บริเวณหาดหยงหลา เกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
โดย ดร.มาโนช วงศ์สรุ ีย์รตั น์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
อาหารว่าง
O - 1: ความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ตาบลชมพู
อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โดย นางสาวศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
O - 2: ผลกระทบของการให้อาหารปลาเพื่อการนันทนาการต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต และการ
สืบพันธุ์ของปลาสลิดหินบั้งหางมน Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) ในอ่าวไทย
โดย นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
O - 3: ป่าไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดย ดร.นารีรัตน์ บุญไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การประชุมกลุ่มย่อย 2: Biodiversity for Restoration of Terrestrial Ecosystem and
Landscape Ecology
ประธาน: ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
สถานที:่ The Jasmine Room (ชั้น 2 อาคาร Lobby)
Invited Speaker 1: นโยบายส่งเสริมการปลูกป่าของกรมป่าไม้
โดย นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
Invited Speaker 2: The research project to prevent and rehabilitate shallow landslide in
steep slope areas : case study at Ban na tum village, Tha U-Thae sub-district, kanchanadit
district, Surat thani province, Thailand

13.40 - 13.55
13.55 - 14.10
14.10 - 14.25
14.25 - 14.40
14.40 - 14.55
14.55 - 15.10
15.10 - 15.40
15.40 - 15.55
15.55 - 16.10
16.10 - 16.25
16.25 - 16.40
16.40 – 16.55
16.55 – 17.10

13.00 - 13.15
13.15 - 13.30

โดย ดร. ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และนายปิติพงษ์ คิดการเหมาะ
ชุมชนบ้านหน้าถ้า จ.สุราษฎร์ธานี
O - 1 การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า
โดย อ.ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O - 2 ความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในระบบนิเวศป่าดิบเขา
โดย นางสาวพุทธิดา นิพพานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O -3 ผล เมล็ด และกล้าไม้ของไม้ยืนต้นเพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือของประเทศไทย
โดย ดร.เกริก ผักกาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O - 4 ความหลากหลายและคุณลักษณะเชิงฟังก์ชันของพืชในระบบนิเวศเกษตรระยะแรกเริ่มภายใต้รปู แบบ
ของการใช้ปุ๋ย ไถพรวนที่แตกต่างกัน
โดย ดร.วิรงค์ จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
O - 5: การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศสภาพป่าดิบแล้งที่มไี ม้ลาน
โดย นางสิรินทร์ ติยานนท์ สานักการวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
O - 6: ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพิจารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา กรณีศึกษาสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
โดย นางสาวรินมนัส วัยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาหารว่าง
O - 7: ภูมภิ าพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
โดย นายธรรมนูญ เต็มไชย ศูนย์ศกึ ษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
O - 8: การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่า อาเภอจุน
จังหวัดพะเยา
โดย นางสาวบัณฑิตา ใจปินตา มหาวิทยาลัยพะเยา
O - 9: องค์ประกอบของไม้ยืนต้น และปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าเมี่ยงที่ปล่อย
ทิ้งร้าง ในอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O - 10: สัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินบริเวณพื้นที่ป่าปลูกพืชวงศ์ยางระยะต้นกล้าทีม่ ีอายุการปลูกที่แตกต่าง
กัน
โดย นางสาวชฏาภรณ์ เสวีวัลลภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
O – 11: บริการระบบนิเวศของชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร
โดย ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
O – 12: ทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
โดย ดร.นิกร มหาวัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมกลุ่มย่อย 3: Checklist of Thai Biodiversity
ประธาน: ดร.ปรัชญา ศรีสง่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เลขานุการ: นางสาวธิติยา บุญประเทือง
สถานที่ The Orchid Room (ชั้น 2 อาคาร The Impress Convention Hall)
O - 1: ความหลากหลายของยีสต์ในดินอินทรีย์ในป่าพรุโต๊ะแดงและความสามารถในการสร้างเอ็กทรา
เซลลูลาร์เอนไซม์
โดย นางสาวกนกจันทร์ ใจบุญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
O - 2: ความหลากหลายของยีสต์เอนโดไฟต์จากใบข้าวและความสามารถในการควบคุมราโรคพืช
โดย นางสาวพัณณิดา ขุนนามวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 - 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 16.45
18.00 - 21.00

O - 3: การฟื้นฟูงานวิจัยราทะเล : ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของราทะเลใน 7 พื้นที่ป่าชายเลนของ
ประเทศไทย
โดย ดร. สาทินี ซื่อตรง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
O - 4: การแพร่กระจายของแบคทีเรียที่พบในปลานิลที่เลีย้ งในกระชังในแม่น้าชี
โดย ดร.ปณรัตน์ ผาดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O - 5: ความหลากหลายและการนาไปใช้ประโยชน์ของเห็ดป่าในจังหวัดอานาจเจริญ
โดย นางสาวประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
O - 6: ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในป่าชุมชนภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
นางสาวจิราภรณ์ ผุดผาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
O - 7: การศึกษาการกระจายตัวของไลเคนสกุล Graphis (Graphidaceae).ในประเทศไทย
โดย นางสาวอรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
O - 8 ความหลากชนิดและลักษณะถิ่นนิเวศของพืชวงศ์บุก บอน (Araceae) บนเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี
และสระบุรี ประเทศไทย
โดย นางสาวสุธิดา มณีอเนกคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาหารว่าง
O - 9: ความหลากหลายของปรงในภาคเหนือตอนบนและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
โดย ดร. วรัญญู แก้วดวงตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O - 10: อนุกรมวิธานของแตนเบียนวงศ์ Braconidae (Hymenoptera : Ichneumonodea) ที่ออกหากิน
เวลากลางวันบริเวณเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี
โดย นางสาววิภาวี กิติทรัพย์กาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
O - 11: ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ขาปล้องผูล้ ่าในแปลงปลูกทานตะวันและปอเทือง
โดย นางสาวรัตน์สุดา เสนาดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
O – 12: ความหลากชนิดของมดในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแตกต่างกัน ในฤดูแล้ง อาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
โดย นางสาวอนงค์นาฏ เซ็งสุทธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
O - 13: ความหลากชนิดของปลาในแม่น้างิม (แม่น้าสาขาของลุ่มแม่น้ายมตอนบน) .ในเขตอาเภอปง
จังหวัดพะเยา
โดย นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
งานเลี้ยงต้อนรับ
การประกวดอาหารพื้นบ้านโดยกลุ่มแม่บ้าน จ.น่าน ดาเนินรายการโดย อาจารย์ประทีป อินแสง (วชช.น่าน)
ซุ้มอาหารเด่น จ.น่าน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จ. น่าน จับฉลากชิงรางวัล และสันทนาการอื่นๆ

วันที่ 16 มิถุนายน 2559
เวลา
Plenary session
สถานที:่ The Impress Convention Hall
09.00 - 09.30
Keynote Speaker 2: Considerations for research designs to detect spatial effects of
disturbance on biodiversity
Dr Larkin Powell, School of Natural Resources University of Nebraska-Lincoln, USA
09.30 - 10.00
Keynote Speaker 3: Research needs to help wildlife management and policy
โดย Dr Philip Macgowan, University of Newcastle, UK
10.00 - 10.30
อาหารว่าง
10.30 - 10.50
Keynote Speaker 4: สถานการณ์การฟอกขาวของปะการังในทะเลไทย
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10.50 - 11.10
11.10 - 12.00
12.00 - 13.00

13.00 - 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15

13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.15

โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรสั วดี ผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Keynote Speaker 5: ชีววิถีชุมชนในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและภัยแล้ง
โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว
การนาเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์และชมนิทรรศการ
รับประทานอาหารกลางวัน
การประชุมกลุ่มย่อย 4: Biodiversity for Food Bank and Sustainable Use
ประธาน: รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขานุการ: นางสาวอดิศัย เรืองจิระชูพร
สถานที:่ The Impress Convention Hall
Invited Speaker 1: การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเก็บน้าผึ้งป่า กรณีศึกษาชนเผ่ามลาบริ จังหวัดน่าน
โดย ดร.อรวรรณ ดวงภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Invited Speaker 2: มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็ดป่ากินได้ในชุมชน
โดย ดร.สายัณห์ สมฤทธิ์ผล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
O - 1: การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการฟื้นฟูป่าด้วยการเพาะเห็ดป่ากินได้ : กรณีศึกษาเห็ดระโงก เห็ดเผาะ
พื้นที่ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โดย ดร.อัมพวา ปิ่นเรือน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
O - 2: ลักษณะนิเวศต้นรักใหญ่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่
O - 3: ภูมิปญ
ั ญาการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ ง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย
อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาววรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่
O - 4: การใช้ของป่าจากป่าประหลังการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
โดย นายอนันต์ เจริญสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาหารว่าง
O - 5: โอเมก้า 3-6-9 จากน้ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthozylum rhetsa (Roxb.) DC)
โดย ดร.สุรัตน์ บุญผ่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร
O - 6: การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตข้าวปลอดภัยโดยผ่านกิจกรรม
เบียร์เกมส์
โดย นางอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
O - 7: กีฏวิทยาพื้นบ้านของบ้านสร้างถ่อนอก ตาบลสร้างถ่อน้อย อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
โดย นายประสิทธิ์ วงษ์พรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมกลุ่มย่อย 5: Biodiversity for Wildlife and Protected Area Management
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟื่องอักษร
สถานที:่ The Jasmine Room (ชั้น 2 อาคาร Lobby)
Invited Speaker 1: การบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก
โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Invited Speaker 2: การสารวจประชากรสัตว์ป่า โดยประยุกต์ sUAV และกล้อง Thermal Infrared
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา
O – 1: Rubber agroforest support more diversity of Volant vertebrate diversity than rubber
monoculture
โดย ดร.สาระ บารุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
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14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15

13.00 - 13.20
13.20 - 13.35
13.35 - 13.50
13.50 - 14.05
14.05 - 14.20
14.20 -14.35
14.35 - 14.50
14.50 - 15.05
15.05 - 15.35
15.35 - 15.50
15.50 - 16.05

viii

O - 2: ผลกระทบจากการสร้างถนนสายหลักต่อพื้นที่อ่าวไทยตอนใน
โดย ดร.นฤมล ตันติพิษณุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
O - 3: การใช้ภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติในการจาแนกอัตลักษณ์ของกระทิง
โดย นางสาวศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ School of Natural Resources University of NebraskaLincoln, USA
O - 4: First satellite tracking of the Endangered Spotted Greenshank (Tringa guttifer) from
Thailand
By Chenxing Yu , King Mongkut's University of Technology Thonburi
อาหารว่าง
O - 5: อิทธิพลของพืชปกคลุมรังที่มีต่อนกกางเขนดงทั้งด้านการเลือกพื้นที่ทารังและความสาเร็จในการทา
รัง : การทดสอบแบบทดลอง
โดย นางสาวธนานันท์ โชติประเสริฐคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
O - 6: ความหลากชนิดของนกเมืองในถิ่นอาศัยรูปแบบต่างๆ บริเวณสวนสาธารณะชายทะเล จังหวัดภูเก็ต
โดย นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
O - 7: อิทธิพลของรูปแบบการทาเกษตรกรรม และการจัดการสวนผลไม้ของชุมชนผึ้งในภูมิทัศน์อัน
เนื่องมาจากมนุษย์
โดย นางสาวพรพิมล ตั้งต่อวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การประชุมกลุ่มย่อย 6: Biodiversity for Coastal and Marine Habitat
ประธาน : ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เลขานุการ: นางปันหยี มิลนิ ทางกูร
สถานที่ The Orchid Room (ชั้น 2 อาคาร The Impress Convention Hall)
Invited Speaker 1: ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดเล็กหลังเหตุการณ์น้ามันรั่ว ปี 2556
หาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
โดย ศ. สุภาวดี จุลละศร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
O - 1: การชักนายอดจากสาหร่ายแผ่นใบสาหร่ายสีน้าตาล Sargassum oligocystum Montagne
โดย ดร.ธิดารัตน์ น้อยรักษา มหาวิทยาลัยบูรพา
O - 2: Halimida J.V. Lamour ฉันคือใคร
โดย ดร.สุภัทรา พงศ์ภราดร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
O - 3: Halimida macroloba สาคัญไฉน?
โดย ดร.จารุวรรณ มะยะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
O - 4: Halimida สาหร่ายมีกระดูก
โดย นางสาวรัชณีย์ แก้วศรีขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
O - 5: พื้นที่ผิวใบของสาหร่ายใบมะกรูดและหญ้าทะเลต่อความแรงกระแสน้า และการเคลื่อนที่ของตะกอน
โดย นางสาวจันทร์มณี ปัญญาไว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
O - 6: เรื่องเล่าจาก "ราก" หญ้าทะเล
โดย นายเอกลักษณ์ รัตนโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
O - 7: ความหลากหลายของทรอสโทไคตริคทีม่ ีสมบัติผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจากประเทศไทย
โดย ดร.พนิดา อุนะกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อาหารว่าง
O - 8: ความหลากชนิด ความชุกชุม และการกระจายตัวของหอยนางรมที่แหล่งธรรมชาติที่อ่าวบ้านดอน
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Abstract : Livelihood changes of artisanal fishery community for wildlife cetacean watching tourism
activities in the Gulf of Thailand
Suwat Jutapruet
Fishery Resources, Faculty of Science and Industrial Technology Prince of Songkla University, Surat Thai Campus,
Amphur Muang, Surat Thani, 84000
Corresponding author : suwat.j@psu.ac.th
The abundance of the Indo-Pacific Humpback Dolphin (Sousa chinensis) and Bryde’s Whale (Balaenoptera edeni)
attracts tourists to watch wildlife cetacean in the Gulf of Thailand affecting to cetacean species and being in
conflict between fishermen community benefits and the conservation. The researcher studies the relationship
between livelihood change of fishermen communities and incomes from watching tourism which was carried out
by rapid rural appraisal tools and semi-structured interviews. 65 fishermen of 5 communities, (i) Tambon BangTaboon, (ii) Tambon Laem Pakbia, Ban Laem District; (iii) Tambon Had JaoSumran, Muang District, Petchburi
Province; (iv) Had Nang Gum, Donsak District, Surat Thani Province, and; (v) Tambon Laem Pratub, Khanom District,
Nakhon Si Thammarat Province, were interviewed during October 2015 - May 2016. Field surveys were conducted
by fishermen boats. The results indicated that the motivation of fishermen for livelihood changed towards wildlife
cetacean watching tourism. The success factors to the dolphin and whale watching in artisanal communities are
the opportunity of sighting of whale and dolphin, attitudes and awareness of fishermen about marine resources
for dolphin and whale conservation. These data will promote and support related organizations in clarification of
marine conservation’s policies integrating artisanal fishery managements with wildlife cetacean watching tourism
and sustainable cetacean habitats restoration in the future.

14

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

Keywords : livelihood change, fishermen, cetacean, wildlife watching tourism, the Gulf of Thailand

บทนา
การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬสามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก (O’Connor et al, 2009) และกาลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้น
ทั่วโลก (D'Lima, C., 2016) เนื่องจากเริ่มเป็นที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาตามธรรมชาติสร้างสานึกที่ดีในแง่ของการไม่
กักขังสัตว์ในกรงขังหรือสวนน้า (Hughes, 2001) แต่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาและวาฬตามธรรมชาติเช่นกัน (Parsons
et al., 2003, Lusseau and Higha, 2004, Mustika et al., 2012, Beasley et al., 2010, Tseng et al., 2011, Orams, 2002,
Samuels and Bejder, 2004) การจัดแสดงโลมาโชว์ โดยแสดงความสามารถพิเศษของโลมาในประเทศไทยสามารถชมได้ในหลายพื้นที่
บางแห่งมีมานานกว่า 30 ปี แต่การท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติในประเทศไทยพึ่งเริ่มมาได้ไม่นานนัก ดาเนินการโดยชุมชน
ชาวประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมเป็นส่วนใหญ่ ช่วยส่งเสริมการพัฒ นาเชิงเศรษฐกิ จชุมชนชายฝั่งได้ (Hughes et al., 2001, Parsons
et al., 2003, Hu et al., 2009, Beasley et al., 2010, Mustika, K. et al., 2012) นอกจากนั้นยังสามารถสร้างจิตสานึกในชุมชนให้
มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อีกด้วย (Mustika, K. et al., 2012)
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติสามารถช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของ
โลมาและวาฬในแหล่งท่องเที่ยวได้ (Lusseau and Higham, 2004) ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกกาหนดหรือวางการบริหารเชิงพื้นที่
และนโยบายที่แน่ชัด ชาวประมงที่คุ้นเคยกับการพบเห็นวาฬและโลมามักจะดาเนินการเอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการพบเห็นโลมา
ด้วยตนเองได้บ่อยครั้ง (Jutapruet et al., 2014) โดยดาเนินการนาเรือขึ้นทะเบียนเป็นเรือท่องเที่ยวและนาเที่ยวได้ด้วยตนเองทันที
อย่างไรก็ ตามเครือข่ายความรู้จั ก กั น ในหมู่ ชาวประมงท าให้ ก ารขยายพื้ น ที่บ ริก ารน าเที่ ย วชมโลมาและวาฬเพิ่ มมากขึ้น โดยอาศั ย
ประสบการณ์และความสามารถของชาวประมงในแต่ละชุมชน (Jutapruet et al., 2014) แต่หากการกระจายพื้นที่ให้บริการดังกล่าว
ยังไม่ข้อมูลที่สนับสนุนที่เพียงพอต่อการนาไปสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม ทาให้ไม่สามารถควบคุมต่อความต้องการท่องเที่ ยว
ชมโลมาและวาฬที่สูงขึ้น การรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์ที่นาเที่ยวชมโลมาและวาฬ ส่งผลต่ อการดารงชีวิตและที่อยู่อาศัยของโลมาและ
วาฬได้ (Lusseau, D., et al, 2004, Piwetz et al, 2012) ในทางกลับกันประเด็นที่ควรพิจารณาในแง่ของการท่องเที่ยวชมโลมาและ
วาฬในธรรมชาติสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนชาวประมงจากการทาประมงเพียงอย่างเดียวสู่การทาธุรกิ จนาเที่ยวชม
โลมาและวาฬได้
งานวิจัยชิ้นนี้จะรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ที่มีรายงานการพบและการท่องเที่ยววาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน บริเวณชุมชนชายฝั่งและน่านน้าของจังหวัดสมุทธสาคร จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร และโลมาหลังโหนก
(Sousa chinensis) อ าเภอขนอมจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช (กาญจนา และคณะ 2555, 2556, Jaroensutasinee et al., 2010,
Jutapruet et al., 2014) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาสาเหตุและแรงจูงใจที่ทาให้ชาวประมงบางกลุ่มปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่การดารง
ชีพจากอาชีพประมงสู่การนาเที่ยวชมโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย 2) สารวจการกระจายตัวของการพบเห็นโลมาและวาฬในแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริเวณพื้นที่ให้บริการนาเที่ยวจากประสบการณ์ของชาวประมงเทียบกับการพบเห็นจริง 3) รวบรวมความรู้พื้นฐานด้าน
วาฬและโลมาของชาวประมงอันเป็นประโยชน์ต่อการนาเที่ยว และทัศนคติของชาวประมงต่อแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย ซึ่งจากทั้ง 3 ประเด็นนี้จะเป็นข้อมูลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ในการบริหารการใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลซึ่งจัดเป็นสัตว์ทะเลหายาก อันเป็นทรัพยากรทาง
ทะเลอันมีค่าของทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไป

วิธีการ
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ชุมชนชาวประมง 65 ราย ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ตาบลบางตะบูน ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม
ตาบลหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หาดนางกา อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตาบลแหลมประทับ อาเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 1) ปฏิทินฤดูกาล เพื่อทราบถึงช่วงปีที่เริ่มนาเที่ยวชมวาฬและ
โลมา ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนาเที่ยวชมวาฬและโลมาในพื้นที่อ่าวไทย 2) การจัดทาแผนที่ชุมชน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชุมชาวประมงที่เคยดารงชีวิตด้วยการทาการประมงเพียงอย่างเดียวไปสู่การนาเที่ยวชมวาฬ
และโลมาในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย โดยสร้างตารางบนพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบนขนาด 5x5 ตารางกิ โลเมตร และสร้างตารางบนพื้นที่
ท่องเที่ย วทะเลขนอม ขนาด 200x200 ตารางเมตร จากนั้นให้ชาวประมงระบุตาแหน่งบนแผนที่ตามประสบการณ์ ของชาวประมง
จากนั้นคานวณเป็นร้อยละความถี่ของพื้นที่สี่เหลี่ยมแต่ละช่องจากโอกาสที่ชาวประมงจะพบทั้งหมดในพื้นที่สี่เหลี่ยมช่องเดียวกัน และ
การส ารวจด้วยเรือ ของชาวประมงในพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วชมวาฬและโลมา โดยการระบุ ด้ วยตนเองและการแนะน าการใช้ GPS ให้ กั บ
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ชาวประมง เพื่อยืนยันตาแหน่งที่พ บเห็นโลมาระหว่างการนาเที่ยวในพื้นที่อาเภอขนอม และการอนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทนาเที่ยว
3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อมุ่งเน้นหาปัจจัยเสริมอื่นๆที่ส่งผลในการผลักดันอันนาไปสู่การท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการนาเที่ยว
พื้นที่ที่พบโลมาและวาฬ ความรู้พื้นฐานของชุมชนด้านวาฬและโลมาอันนาไปสู่การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง และทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์วาฬและโลมา

ผลการศึกษา
1. ปฏิทินฤดูกาล
จากการสั ม ภาษณ์ ชุ ม ชนชาวประมงอายุ ร ะหว่ า ง 20-66 ปี จ านวน 65 ราย เป็ น เพศชาย 51 ราย เพศหญิ ง 14 ราย
มีประสบการณ์ทาการประมงระหว่าง 2-60 ปี ค่าปีเฉลี่ยอยู่ที่ 24.4±11 ปี จากการสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มนาเที่ยวชมวาฬบริเวณอ่าว
ไทยตอนบน ช่วงเวลานาเที่ยวชมวาฬในรอบปีจะอยู่ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม โดยมีบริษัทนาเที่ยวบางรายและชาวประมงบาง
กลุ่มนาเที่ยวเพิ่มเติมในช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายน โดยไม่รวมช่วงเวลาที่เกิดลมมรสุม ใช้เวลาเฉลี่ย 345 นาทีต่อการนาเที่ยว
1 ครั้ง และกลุ่มนาเที่ยวชมโลมาในอาเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเวลานาเที่ยวใน
รอบปีจะอยู่ช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม และไม่ออกนาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เนื่องจากลมมรสุมประจาปี ใช้
เวลาเฉลี่ย 73 นาทีต่อการนาเที่ยว 1 ครั้ง โดยทั้งสองกลุ่มจะมีช่วงเวลาในการนาเที่ยวต่อวันเริ่มตั้งแต่ 6.00-19.00 ในขณะช่วงเวลาการ
พบเห็นอยู่ในช่วง 7.00-17.00 ผลการศึกษาได้นาเสนอในภาพที่ 1
1.1 การท่องเที่ยวชมวาฬบริเวณอ่าวไทยตอนบน
จุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวชมวาฬนาโดยคุณจารูญ พงษ์พิทักษ์ เดิมประกอบอาชีพชาวประมงจับปลากุเลา บริเวณนอกทะเล
อาเภอบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รับนักท่องเที่ยวตกปลา และถ่ายภาพนกอพยพย้ายถิ่น ตามสภาพอากาศที่อานวยเป็นอาชีพเสริม โดย
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ว่าจ้างให้นาเรือออกสารวจวาฬบรูด้าเป็นประจา
เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2548 และเมื่อมีรายงานการพบเห็นทางวิชาการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งขึ้น ทาให้มีผู้สนใจทั่วไปอยากพบเห็นวาฬบรูด้ามากยิ่งขึ้น ทาให้ความต้องการในการนั่งเรือชม
วาฬเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยจานวนชาวประมงที่สามารถนาเที่ยวได้ไม่เพียงพอ จึงเกิดมีการชักชวนชาวประมงในชุมชนแหลมผักเบี้ย ตาบล
บ้านแหลม อาเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ใกล้เคียงดาเนินกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น จากนั้นได้เกิดบริษัทเอกชนนาเที่ยวชม
วาฬโดยเฉพาะและขยายจุดนาเที่ยวไปยังบริเวณหาดเจ้าสาราญ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นาโดยรับการส่งเสริมจากเทศบาลตาบล
หาดเจ้าสาราญ นอกจากนี้ยังมีจุดที่ยกเลิ กบริการไปแล้ว อีก 4 จุด ได้แก่ ชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และร้านอาหารครัว
ชมวาฬ อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทุ่งวัวแล่น และชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร
1.2 การท่องเที่ยวชมโลมาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช
การท่องเที่ยวชมโลมาในบริเวณอาเภอขนอมเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีจุดนาเที่ยวชมโลมาที่กระจายอยู่ในชุมชนชายฝั่ง
จุดท่องเที่ยวเดิม 3 จุด ตั้งแต่ปี ได้แก่ อ่าวแขวงเภา แหลมประทับ ตาบลท้องเนียน อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวนางกา
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกิดจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มอีก 3 จุด ในปี พ.ศ.2558 ชุมชนอ่าวเตล็ด ชุมชนหัวเขาออก และชุมชน
ท้องโหนด อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี พ.ศ.2558 ชาวประมงในบ้านแหลมประทับใช้เรือประมงเพื่อการนาเที่ย ว
ทั้งหมด จะมีการออกหาปลาเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนบ้างเป็นบางครั้ง
2. การจัดทาแผนที่ชุมชน
2.1 จากประสบการณ์ของชาวประมงและบริษัทนาเที่ยว บริเวณอ่าวไทยตอนบน
จากการสารวจด้วยแบบสอบถามเชิงพื้นที่บริเวณการท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้าและข้อมูลอนุเคราะห์จากบริษัทนาเที่ยวทาให้
พบว่า โอกาสในการพบเห็นวาฬบรูด้ากระจายตัวดังภาพที่ 2
2.2 จากผลการสารวจและการใช้แบบสอบถามเชิงพื้นที่บริเวณการท่องเที่ยวชมโลมา
พื้นที่ชมโลมาบริเวณรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี มีจุดให้บริการนาเที่ยวชมโลมาในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
6 จุดและสามารถพบเห็นโลมาได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) และโลมา
หัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) และมีการพบวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 1 ครั้ง ดังภาพที่ 3
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3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ในปี พ.ศ.2557 มีการเปลี่ยนแปลงการนาเที่ยวชมโลมาและวาฬสูงที่สุด กลุ่มชาวประมงที่ประสบความสาเร็จในการนาเที่ยว
ชมโลมามากที่สุดคือชาวประมงในหมู่บ้านแหลมประทับ ซึ่งได้วางแผนการให้บริการเรือไม่เกิน 2 ลาต่อครัวเรือน มีเรือให้บริการชมโลมา
ไม่ต่ากว่า 50 ลา และเป็นหมู่บ้านเดียวที่หันมาประกอบอาชีพ หลักจากการนาเที่ยวชมโลมา โดยเฉลี่ยมีการนาเที่ยวไม่น้อยกว่าวันละ
1 ครั้งต่อลา ยกเว้นเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม นอกจากนี้ในหมู่บ้านแหลมประทับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เช่น การปรับปรุงพื้นที่ การทาถนนทางเข้า การแนะนาลูกค้าจากโรงแรมและรี
สอร์ทต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชายหาดขนอมให้ทราบถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีการหักเงินนาเที่ยวแต่ละครั้งเป็นกองทุ น
ในชมรมอนุรักษ์โลมาในหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงการให้บริการและนามาใช้ส่งเสริมธุรกิจในหมู่บ้านอีกด้วย ความเห็นของชาวประมงส่วนใหญ่
ที่หันมาประกอบธุรกิจชมโลมาเพียงอย่างเดียวเพราะมีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงและแน่นอน ไม่ต้องการซื้อเครื่องมือประมง ต่างจากการทา
ประมงซึ่งได้สัตว์น้าไม่แน่นอน บางครั้งต้องเสียค่าซ่อมบารุงเครื่องมือประมง และไม่คุ้มค่าเชื้อเพลิงในการเดิ นทาง ในขณะที่จุดนาเที่ยว
ชมโลมาบริเวณอื่นๆในบริเวณอาเภอดอนสักและอาเภอขนอม กาลังพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ยังขาดการบริหารจัดการที่ชัดเจนและมีแนวโน้ม
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การนาเที่ยวชมวาฬกาลังขยายตัวเป็นวงกล้าง ซึ่งจุดให้บริการนาเที่ยวของชาวประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน
จะอยู่ค่อนข้างห่างจากกัน ประเภทเรือที่ใช้มีขนาดใหญ่ใช้ เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงกว่า สามารถนานักท่องเที่ยวได้ครั้งละมากกว่า ทุ กจุด
ได้รับการสนับ สนุน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริเวณปากแม่น้าบางตะบู นได้มีส่วนช่วยในการออกสารวจเพื่ องานวิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐบ่อยครั้ง พื้นที่หาดเจ้าสาราญได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนจัดการท่องเที่ยวชมวาฬเป็นอย่าง
ดีทาให้มีชาวประมงรายใหม่เริ่มประกอบธุรกิจนาเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เกิดการกระจายจุดนาเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น จากพื้นที่เดิม บริเวณ
ปากแม่น้าบางตะบูน และแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี แต่การนาเที่ยวชมวาฬของชาวประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังเป็นเพียง
รายได้เสริมเนื่องจากยังไม่สามารถนาเที่ยวได้อย่างสม่าเสมอ เพราะว่าสามารถพบเห็นวาฬได้บ่อยในช่วงฤดูปลอดมรสุมระหว่างเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมเท่านั้น นอกจากนั้นชาวประมงนาเที่ยวชมวาฬมีความเห็นว่านโยบายภาครัฐที่ชาวประมงไม่สามารถใช้อวนรุน
อวนลาก การรื้อถอนโพงพางบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของวาฬและโลมาในอ่าวไทย
ตอนบนได้
ในปีพ.ศ. 2557 จากจานวนชาวประมงนาเที่ยวผู้ให้สัมภาษณ์ 65 ราย เป็นชาวประมงนาเที่ยวชมโลมาและวาฬรายใหม่ร้อยละ
73.34 โดยร้อยละ 95.31 ของชาวประมงนาเที่ยวเห็นว่าจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และเห็นว่าปริมาณเรือนาเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผล
ต่อประชากรโลมาและวาฬร้อยละ 78.13 แต่ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นไว้ดังนี้ ควรได้รับความรู้
ในการนาเที่ยวชมวาฬและโลมาอย่างสม่าเสมอ ความทิ้งระยะห่างจากโลมาและวาฬ เพิ่มความระมัดระวังในการบังคับเรือ การดับ
เครื่องยนต์เรือในจุดที่พ บโลมาและวาฬ การรัก ษาความสะอาด และไม่ให้ อาหารโลมา ความเห็นของชาวประมงในการเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬเรียงลาดับตามจานวนชาวประมงนาเที่ยวผู้ให้ความเห็นดังนี้ 1) การปรับปรุงสถานที่
ขึ้นเรือปรับปรุงเรือให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 2) การทาป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประเภทต่างๆ 3) การอบรมให้ความรู้เรื่องโลมาส่งเสริม
การนาเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ 4) การบริการที่ดี และ 5) ภาครัฐให้
การสนับสนุน ปัจจัยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาประสบความสาเร็จโดยความเห็นของชาวประมงเรียงลาดับตามจานวน
ชาวประมงนาเที่ยวผู้ให้ความเห็นดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย แผ่นพับ และการเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายและวีดิโอในสื่อสังคม
ออนไลน์ 2) การสร้างจิตสานึกและรณรงค์ให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การนาเที่ยวชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3) ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุ มชน 4) การสร้างความประทับใจในการบริการให้แก่
นัก ท่ องเที่ ย วเพื่ อการประชาสัม พัน ธ์แบบบอกต่อ และ 5) การพั ฒ นาพื้ นที่ ให้สะอาด ความเรีย บร้อยของสถานที่ การพั ฒ นาความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว ด้านความรู้พื้นฐานด้านการแยกชนิดของโลมาและวาฬชาวประมงตอบได้ถูกต้องร้อยละ 78.3 จากจานวน
ชาวประมง 65 ราย โดยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชาวประมงนาเที่ยวโลมาและวาฬ ชาวประมงที่นาเที่ยวทั้งหมดเคย
ได้รับการอบรมเกี่ยววิธีการนาเที่ยวชมโลมาและวาฬและการสนับสนุนการข้อมูลวิชาการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬจากหน่วยงานภาครัฐ
ร้อยละ 93.8 อยากได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาฬและโลมาในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม ร้อยละ 89.23 ได้มีส่วนร่วมในการ
สารวจโลมาหรือวาฬจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป
การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงที่ผันตัวมาประกอบธุรกิจนาเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริมนั้น มีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
1) ความคุ้นเคยในพบเห็นในแต่ละพื้นที่ มีช่วงเวลาและเวลาที่ใช้ในการนาเที่ยวท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวสามารถ
พบโลมาและวาฬอยู่ระหว่าง 8.00-18.00 มีโอกาสพบเห็นได้สูงสุดช่วง 9.00-10.00 ชาวประมงทราบแหล่งการกระจายตัวมีความเป็นได้
ที่จ ะนานัก ท่องเที่ ยวไปยังจุดที่สามารถพบเห็นโลมาและวาฬได้ การพบเห็นวาฬอาจจะเป็นไปได้ว่าพบได้ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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แต่ เนื่ อ งจากไม่ได้บ่ อ ยครั้งเท่ าบริเวณอ่ าวไทยตอนบน จึงท าให้ เป็ น ไปได้ ว่าบางจุด น าเที่ ย วชมวาฬบริเวณจั งหวัด ประจวบคีรีขั น ธ์
และชุมพรต้องปิดตัวไป 2) การได้รับการสนับ สนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ด้านชนิดพันธุ์หรือพื้นฐานทางวิชาการ
ที่จาเป็นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ ก ารแนะนานัก ท่ องเที่ย ว การปรับปรุงการบริหารจัดการและพื้นที่ ให้ บริก าร การส่งเสริมการบริการ
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางในการดาเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวชม
วาฬและโลมา สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจ จัยสนับสนุน และแนวทางปรับปรุงกิจ กรรมการท่องเที่ยวทางทะเลได้ 4) ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ย วกับวาฬและโลมาในสื่อสังคมออนไลน์มี มาอย่างต่อเนื่อง
ชาวประมงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งก็ทาให้ชาวประมง
หันมาทาธุรกิจนาเที่ยวมากขึ้น จนเปลี่ยนเป็นการนาเที่ยวเพียงอย่างเดียวในหมู่บ้านแหลมประทับ อาเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะ 1) ควรกาหนดพื้นที่งดจับสัตว์น้าบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านที่ประกอบธุรกิจนาเที่ยวชมโลมาในบริเวณ อ่าวเตล็ด
เกาะท่าไร่ พื้นที่รอยต่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้าเพื่อการอนุรัก ษ์แหล่งที่อยู่อาศัยโลมา
2) ภาครัฐควรมีการสุ่มตรวจลาดตระเวนและสารวจพื้นที่อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากเริ่มมีก ารลักลอบให้อาหารปลาโลมาให้เห็นอยู่ได้
บ่อยครั้ง อาจจะทาให้พฤติกรรมการหาอาหารของโลมาเปลี่ยนไป (Orams, 1996, 2002, Samuels and Bejder 2004) หรืออาจจะติด
เชื้อจากปลาที่ไม่สดได้หรือสารเคมีปนเปื้อ นที่ ใช้รัก ษาสภาพปลาได้ 3) ควรมีอบรมภาษาอังกฤษในบางท้ องที่ ที่เริ่มมีนั ก ท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อแนะนาการนาเที่ยวให้กับชุมชนชาวประมงหรือป้ายประชาสัมพันธ์แบบภาษาอังกฤษเพื่อแนะนาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 4) ภาครัฐควรกาหนดนโยบายการให้บริการนาเที่ยวอย่างชัดเจนเช่น การบังคับใช้การทาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการนาเที่ยวเพื่อส่งเสริมการให้บริการ การขึ้นทะเบียนเรือประมงนาเที่ยว และการกาหนดขอบเขตสาหรับ
การนาเที่ยวชมโลมาและวาฬโดยเฉพาะ เพื่อจากัดการขยายพื้นที่ให้บริการนาเที่ ยวที่มีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้น หากปริมาณเรือมาก
จนเกินไปอาจจะนาไปสู่การรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาและวาฬได้ 5) ควรคานึงถึงประเภทเรือที่ใช้นาเที่ยว หลายครั้งนักวิจัยพบว่า
ในบางพื้นที่เริ่มมีการนานักท่องเที่ยวโดยเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยซึ่งใช้ความเร็วที่สู งเกินไปในการมาชมโลมา หรือการให้บริการเช่าเรือ
เจทสกีบริเวณในหาดนางกา ซึ่งเป็นการรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัย ของโลมา (Van Parijs and Corkeron, 2001, Tseng et al., 2011)
และทาลายทัศนียภาพที่งดงามด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6) ภาครัฐควรให้ข้อมูลสนับสนุนบางวิชาการด้านโลมาและวาฬอย่างต่อเนื่อง
แก่ชาวประมงและนักท่องเที่ยว เนื่องจากการให้ความรู้ในกระบวนการท่องเที่ยวเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยสร้างจิตสานึกและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเล (Amante-Helweg, 1996)
การศึกษาในครั้งนี้ยังสามารถนาไปเป็นข้อมูลที่สาคัญและเป็นประโยชน์ในอีกหลายพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการนาเที่ยว
ชมโลมาและวาฬ อีกควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนชาวประมง เพื่อปรับปรุงมาตรการเชิง
พื้นที่ แนวนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจัดการชุมชนและการอนุรักษ์โลมาและวาฬในพื้นที่ที่แตกต่างกันเช่น โลมาในทะเลฝั่งอันดา
มัน บริเวณเกาะสุกร จังหวัดตรัง โลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้า เขตบางขุนเทียน โลมาอิรวดีในอ่าวตราด จังหวัดตราด โลมาอิรวดีในแม่น้า
บางปะกง ตาบลท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาการท่องเที่ยวชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในแต่
ละพื้ น ที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนชายฝั่ ง สร้ า งความห่ ว งแหน ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และมองเห็ น คุ ณ ค่ า ในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อโลมาและวาฬของไทยต่อไปในอนาคต
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ภาพที่ 1  ร้อยละของชาวประมงที่พบในช่วงเวลาการนาเที่ยวชมโลมาและวาฬ และ  ช่วงเวลาที่พบโลมาและวาฬในการนาเที่ยว

ภาพที่ 2  ร้อยละของความถี่การพบเห็นวาฬและโลมาจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นที่ และข้อมูลการอนุเคราะห์จาก
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ภาพที่ 3 ร้อยละของความถี่การพบเห็นโลมาแต่ละชนิดจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นที่ (สัญลักษณ์ \ คือ โลมาหลังโหนก / คือ
วาฬบรูด้า | คือ โลมาอิรวดี – โลมาหัวบาตรหลังเรียบ) และการบันทึกข้อมูลจาก GPS โดยตัวแทนชาวประมง อาเภอขนอม
จั งห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร าช แ ล ะ อ าเภ อ ด อ น สั ก จั งห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธานี
จุ ด ให้ บ ริ ก าร น าเที่ ย วช ม โล ม า
- เส้นทางนาเที่ยวโดยเรือชาวประมง  จุดที่พบโลมาโดยการนาเที่ยวของชาวประมง
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บทคัดย่อ : งานวิจัยครั้งนี้เป็นการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านดูนกและสัตว์ป่า ดาเนินการวิจัยในตาบลชมพู อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2556-2557 เป็นวิจัยเชิงบูรณาการ
ของศาสตร์ทางชีววิทยากับทางการท่องเที่ยว ทาการเก็บข้อมูลนกและสัตว์ป่าด้วยตนเองบน line transect ในเส้นทางหาของป่าปากกะ
ซาว-ผาหินลาด และข้อมูลทุติย ภูมิจ ากการสัมภาษณ์ ชาวบ้านที่หาของป่าเพื่อยังชีพ สาหรับด้านการท่องเที่ย ว ทาการลงพื้นที่และ
วิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรในเส้นทางหาของป่า ผลการวิจัยพบนก จานวน 117 ชนิด 12 อันดับ 41 วงศ์ และสัตว์ป่า 51 ชนิด
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกนกและสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้ 56 ชนิด 2 ไฟลัม 15 อันดับ 33 วงศ์ และแสดงไว้ในคู่มือ “ชมนกตกธรรมชาติ ณ
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ใช้ประโยชน์จ ากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้านการให้ก ารศึก ษาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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Abstract : Biodiversity of avian and wildlife for ecotourism: a case study of ChomPhu subdistrict, Noen
Maprang district, Phitsanulok Province
Supaluck Viruhpintu1*, Thanawat Khwanboon2, and Woraprat Yoelao2
1Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Amphur Muang, Phitsanulok Province, 65000
2Department of Tourism, Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University,
Amphur Muang, Phitsanulok Province, 65000
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This research aims at collecting data of avian and wildlife species to develop ecotourism routes focused in the
context of bird and wildlife watching activities. ChomPhu subdistrict, Noen Maprang district, Phitsanulok Province
was the focused area of this study during the year 2013-2014. This research was an integrated study involving
biological sciences and tourism study. Data of birds and wildlife were collected by self-exploration (Line transect)
in Pak-ka-soud and Pha Hin Lad trail. The secondary data were from the interviewed local residents about the
local community forest. For tourism, researchers approached the research area to quantify tourism potential for
the region and its natural resources. The results showed that the ChomPhu subdistrict tourism has great potential
in i.e. bird and wildlife watching since resources are available. One hundred and seventeen species of birds in
Noen Maprang district were found, a total of 12 Orders, 41 families. For wildlife, there were 51 species. The
interesting wildlife of 56 species, 2 Phylum, 6 Classes, 15 Orders and 33 families were described in the handbook
“Aesthetics for Birds, Fall into Nature at ChomPhu”. The selected route, Pak-Ka-Sound and Pha Hin Lad route has
the potential for adventurist and bird watcher. Also local residents participated in this survey. They proved that
this area has high potential for ecotourism activities, especially bird watching. Moreover people in the community
will get more benefits from local resources in conditions of environmental and natural resources conservation.
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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The community should be able sustainably utilization in biodiversity if the provincial administration supports
environmental education and ecotourism management.
Keyword : biodiversity, ecotourism, Chomphu subdistrict, community involvement

บทนา
ตาบลชมพู อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาหินปูนลูกโดดและเทือกเขาต่อเนื่องกับเขตอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง อันมีลักษณะแยกส่วนทางภูมิศาสตร์ มักมีก ารค้นพบชนิดพันธุ์นกและสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหรือสิ่งมีชีวิต
ถิ่นเดียวอยู่เสมอ ดังเช่นพบปลาพลวงถ้า (Neolissochilus subterraneus) และ ปลาค้อถ้าพระวังแดง (Schistura spiesi) ในถ้าพระวังแดง
ซึ่งถูกกาหนดชื่อทางวิชาการในปี พ.ศ. 2546 จากการที่ตาบลชมพูมีเขตติดต่อกับป่าอนุรักษ์ทุ่งแสลงหลวง ชาวบ้านในตาบลนี้จึงมีทักษะ
หาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด พืชสมุนไพร ปลาและสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เพื่อยังชีพ โดยเส้นทางหาของป่า ถูกเรียกว่า “เส้นทางปากกะซาว”
ซึ่งอยู่ในขตป่าสงวน ข้ามคลองชมพูเข้าไปจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในการหาของป่าของชุมชนมักจะค้างแรมด้วย ซึ่งมี
ตาแหน่งพั ก ค้างแรมหลายแห่ง ดังเช่น ถ้าน้าน้อย ผาหินลาด ชุมชนตาบลชมพูได้ใช้ป ระโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพใน
ป่าทุ่งแสลงหลวงมานานนับตั้งแต่ก่อตั้งชุมชน
เมื่ อ ปี 2555 เป็ น ต้ น มา ชุ ม ชนได้ เสนอข่ าวการค้ น พบจระเข้ น้ าจื ด (Crocodylus siamensis) และดอกไม้ น้ า (ศิ ล าวารี )
ในลาธารคลองชมพู ในหน้าเฟสบุค “เที่ยวไทย ไปชมพู” ทาให้ตาบลชมพูเป็นที่รู้จักของคนภายนอกมากขึ้ น โดยทั้งสื่อมวลชนและคน
ทั่วไปขอเข้ามาเดินป่าชมพูอยู่ เสมอ จากความโดดเด่นของทรัพยากรป่าเบญจพรรณระดับต่าของทุ่งแสลงหลวง ที่ชุมชนชมพูเข้าใช้
ประโยชน์ตลอดมาโดยส่วนใหญ่เป็นการเก็บเกี่ยว (harvesting) ประเภทนก ปลา สัตว์ป่า พืชสมุนไพรและเห็ดหลายชนิด เป็นการเก็บ
เกี่ยวที่อาจมีวันหมดไปหากเกินศักยภาพการผลิตของป่า คณะวิจั ยจึงทาการสารวจเพื่อหาศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีรูปแบบที่เหมาะสมและส่งผลดีต่อชุมชนและพื้นที่คลองชมพูนี้อย่างยั่งยืน โดยการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและก่อให้เกิดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน้อยที่สุด การดูนกเป็นหนึ่งใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สามารถช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์นกที่ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ได้ (Steven et al., 2013) เนื่องจาก
นั ก ดู น กมั ก จะให้ ค วามสนใจในกิ จ กรรมอนุ รัก ษ์ ธรรมชาติ (McFarlane and Boxall, 1996 ; Hvenegaard and Dearden, 1998)
และมีความสนใจในสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากทราบดีว่าเป็นสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก ต้องมีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ไ ว้
ทั่วโลกใช้การจัดการท่องที่ยวเชิงนิเวศ เป็นเครื่องมือในการช่วยแก้สถานการณ์ความน่าเป็นห่วงของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์บางชนิดได้
เนื่องจากนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะจ่ายเงินเพื่อการชมสัตว์ป่าในประเทศของตนหรือสัตว์ในต่างประเทศ (Moreno, 2005) และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องให้ความรู้กั บนักท่องเที่ยว จึงอาจเปลี่ยนนิสั ยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะสร้ างผลกระทบต่อระบบนิเวศได้
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้แบ่งปันให้กับท้องถิ่นนั้น ก่อเกิดการอนุรักษ์ และช่วยเพิ่มความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ให้กั บคน
ในท้องถิ่น ให้มีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ได้มากขึ้นด้วย (Steven et al., 2013) นั่นคือผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในด้านการ
ให้การศึกษาแก่คนให้เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า (Singh and Upadhyay, 2011) ทางด้านเศรษฐกิจสังคม การดูนกเป็น
กิจกรรมนันทนาการที่เติบโตอย่างมากไปทั่วโลก ประชาคมโลกต่างมีความสุขกับรายได้และเศรษฐกิจยั่งยืนจากนักดูนก จึงทาให้เกิดธุรกิจ
การนาเที่ยวดูนกขยายตัวอย่างกว้างขวาง (Scott and Callahan, 2015; วรปรัชญ์ และคณะ, 2558) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยถึงร้อยละ 6 ในปี 2002 โดยจานวนร้อยละ 30 เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2002) นอกจากนี้ Christ et al. (2003) รายงานว่าร้อยละ 11 ของ GDP โลก มีการจ้างงานไม่ต่ากว่า 200 ล้านคน การท่องเที่ยวทาให้
ผู้ค นเดิ น ทางไปทั่ วโลกมากกว่า 700 ล้ านคนต่ อปี ตั วเลขนี้ ค าดว่าจะเพิ่ ม เป็ นสองเท่ าภายในปี 2020 การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยวในกระแสโลกนี้ สร้างโอกาสอันดีของชุมชนตาบลชมพูที่จะเพิ่มรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
การวิจัยนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของนกและสัตว์ป่า อันเป็นทรัพยากรทางชีวภาพ ข้อมูลทางนิเวศวิทยาที่บ่งบอก
ถึงคุณภาพถิ่นอาศัยของป่า (Quality of habitat) สถานภาพของสิ่งมีชีวิตทางการอนุรักษ์ (IUCN status) บ่งบอกความสาคัญด้านการ
เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ข้อมูลความหลากหลายของนกและสัตว์ป่า สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยไม่ต้องล่าตัวให้หมดไป อันเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
ของชุมชนกับธรรมชาติ

วิธีการ
การศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เก็บข้อมูลในตาบลชมพู อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุ โลก (ภาพที่ 1) เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ
ระหว่างการวิจัยทางชีววิทยาและการวิจัยทางการท่องเที่ยว โดยการวิจัยทางชีววิทยา เป็นการสารวจชนิดของนกและสัตว์ป่า ด้วยวิธีนับ
ชนิดพันธุ์ที่พบเห็นในเส้นทางหาของป่าของชุมชน ชื่อเส้นทาง ปากกะซาว- ผาหินลาด (ภาพที่ 2) บันทึกชนิดพันธุ์จากการพบเห็นตัว
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ร่องรอยเท้า หรือร่องรอยการถูกล่าพวกซาก ขน หนัง และเสียงร้องที่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้ สารวจในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้ได้ข้อมูลความหลากหลายของนก และสัตว์ป่า สถานภาพทางการอนุรักษ์ และการวิจัยทางการท่องเที่ยว
คือ การประเมิน ระดับ ความน่าสนใจทางการท่ องเที่ ย ว โดยใช้เกณฑ์ ที่ป ระยุก ต์จ าก วรปรัชญ์ และคณะ (2558); Higham (2007);
N.L.H et al. (2011) และ Lindsey et al. (2007) ซึ่งสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ ดังนี้
สัตว์ป่าที่น่าสนใจ หมายถึง สัตว์ป่าที่มีความน่ารักและเสน่ห์ดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยว (Charismatic mega fauna) มักเป็น
สั ต ว์ ข นาดใหญ่ ที่ ใ ช้ ร ณรงค์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ได้ แ ก่ ช้ า ง เสื อ โคร่ ง หรื อ เป็ น สั ต ว์ เอกลั ก ษณ์ ข องพื้ น ที่ หรื อ เป็ น สั ต ว์ เฉพาะถิ่ น
(Endemic species) หรือ หาดู ได้ ย าก หรือ เป็น ชนิด ที่ ถูก ตั้งชื่อ ใหม่ ของโลก หรือ มี สถานภาพทางการอนุ รัก ษ์ หรือ IUCN red lists
ในระดับใกล้ สูญพันธุ์หรือถูก คุก คาม Endangered (EN); Near Threatened (NT); Vulnerable (VU); Critically Endangered (CR)
ในงานวิจัยนี้จะรวมถึงสัตว์ป่าที่สังเกตว่าเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวด้วย เช่น ค่าง ลิง ชะนี เก้งกวาง แมวดาว อีเห็น ลิงลม
นกที่ น่ าสนใจ หมายถึง นกป่ า ไม่ ใช่น กเมือง (City birds) ซึ่งเป็ น นกหาดูได้ย าก หรือเป็ นนกเฉพาะถิ่ นที่ ขึ้น ชื่อของพื้ น ที่
หรือนกเด่นของพื้นที่ หรือเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไม่ใกล้สูญพันธุ์แต่มีสีสวย พฤติกรรมน่ารัก หรือเสียงร้องไพเราะ สาหรับนกที่ มี
ศักยภาพต่อการท่องเที่ยว มักเป็นนกประจาถิ่นที่มีจานวนตัวมากพอที่จะพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ หรือเป็นนกประจาชาติ เป็นต้น
ลักษณะพื้นที่ที่สารวจ เป็นป่าเบญจพรรณต่าตามแนวลาคลองชมพู ความสูงทางภูมิศาสตร์ 88-174 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
ปานกลาง เริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณคลองชมพู “ปากกะซาว” พิกัด N16 41' 05.30"
ถึง ปลายเส้นทาง“ผาหินลาด”
พิกัด N16 39' 40.31"
รวมเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สารวจ อีกทั้ง ยังเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าในเส้นทาง สาหรับชื่อนกจาแนกโดยนักวิจัยเองตาม จารุจินต์ และคณะ (2550)
นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์พรานผู้หาของป่าเพื่อยังชีพ จานวน 29 คน มีอายุระหว่าง 35-45 ปี
เป็นชาวบ้านจาก ต.ชมพู ต.คลองตะเคียน ต.วังโพรง และ เขตทุ่งแสลงหลวงที่ทาการย่อย ที่ 5 (สล.5 ทุ่งแสลงหลวง) ทาการสัมภาษณ์
จานวน 7 ครั้ง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2557 โดยให้ข้อมูลด้าน เวลา (เดือน) ที่ออกล่า ชนิดของสัตว์ป่า จานวน
ตัวที่ล่าได้ในแต่ละครั้ง และราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด
การประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่า นอกจากจะใช้การพิจารณาจาก
เกณฑ์ “ความน่าสนใจ” ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้นามาประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางการท่องเที่ยวด้วย โดยพิจารณาในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิศาสตร์และกายภาพของเส้นทาง ศักยภาพของชุมชน ได้แก่ ด้านความสามารถ ในการนาทาง ความรู้
เกี่ ย วกั บสัตว์ป่าและนก ความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยว เป็นการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT)
โดยวิธีก ารทางการจัดการท่ องเที่ ย วเชิงนิ เวศ ซึ่ งได้ ประยุก ต์ตามรายงานของ Lamorski and Dabrowski (1976); ปกรณ์ (2547);
สิรินทิพย์ (2552) และ วีระศักดิ์ (2554)

ผลการศึกษา
ผลการสารวจความหลากหลายทางชีวภาพนกและสัตว์ป่า ในเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด
กลุ่มนกที่พบ เป็นนกป่า (wild birds) ไม่ใช่นกเมือง (city birds) มีสีสันสวยงาม เสียงร้องไพเราะ เป็นนกประจาถิ่นที่มีจานวน
ตัวมากพอที่จะทาให้พบเห็นได้ง่าย ในพื้นที่ พบนกจานวน 117 ชนิด มีข้อมูลอนุกรมวิธาน 12 อันดับ 41 วงศ์ (ตารางที่ 1) ในจานวนนี้
มีนกที่น่าสนใจเนื่องจากเป็น “นกที่เป็นสัญลักษณ์ประจาชาติไทย” คือ ไก่ฟ้าพญาลอ (Siamese fireback วงศ์ Phasianidae) ซึ่งใน
วงศ์นี้พบไก่ฟ้าหลังขาว (Silver pheasant) ในพื้นที่ด้วย ทั้งสองชนิดเป็นนกที่นักดูนกและนักถ่ายรูปนกชื่นชอบ นอกจากนี้ ยังมี นกแก๊ก
(Oriental pied hornbill) เป็น นกในกลุ่มนกเงือ กที่ มีชื่อเสีย งด้านตัวแทนของป่ าสมบู รณ์ สร้างความประทับ ใจทุ ก ครั้งที่ได้ พ บเห็ น
นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Banded broadbill) เป็นนกที่หาดูไม่ง่ายนัก พบได้แต่ไม่ง่ายในป่าทางภาคใต้ การพบนกชนิดนี้ในเส้นทาง
ด้วย นับ ว่าเพิ่มศัก ยภาพให้ เส้นทางมากขึ้น นอกจากนี้ ในเส้นทางมีจุดที่เป็น “โป่งนก” ซึ่งเป็น บริเวณที่ มีนกหลากหลายชนิด เช่น
กลุ่มนกเขา นกเปล้า นกจับแมลง ฯลฯ มาลงกินดินโป่งและน้าเกลือแร่ ทาให้เส้นทางมีความน่าสนใจของทั้งนักดูนกและนักถ่ายภาพนก
นกร้อยละ 80 มีสีสันสวยงามมาก แม้ว่าจะเป็นนกธรรมดา ระดับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย (least concern; LC) และ
พบเห็นได้ในอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ได้แก่ นกเขียวคราม (Asian fairy bluebird) และกลุ่มวงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) กลุ่มนกเขา
เขียว (Emerald dove) นกกินปลีคอแดง (Crimson sunbird) (ภาพที่ 3) นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Blue winged leafbird) กลุ่มนก
หัวขวาน (woodpecker) นกขมิ้นท้ายทอยดา (Black-napped oriole) นกจับแมลงสีฟ้า (Verditor flycatcher) นกแต้วแล้วธรรมดา
(Blue-winged pitta) นกสีสวยเหล่านี้ ทาให้เส้นทางที่มีสีสัน เนื่องจากพบเห็นนกได้ตลอดทาง รวมถึงนกที่มีรูปร่างและพฤติกรรมน่ารัก
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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มาก ส่งเสียงร้องไพเราะขณะหากิน จะช่วยสร้างความประทับใจได้ เช่น นกจับแมลงจุกดา (Black-napped monarch) นกจับแมลงหัว
เทา (Grey headed flycatcher) และนกแซวสวรรค์ (Asian paradise flycatcher) นกที่ มี ก ารรวมฝู ง ท าให้ พ บเห็ น ได้ ง่ าย และมี
พฤติกรรมหาอาหารที่น่าสนใจเพราะเสียงร้องกังวานไกล ได้แก่ นกกระรางหัวหงอก (White crested laughingthrush) นกกระราง
หัวขวาน (Common hoopoe) นกที่มีคุณ สมบัติดึงดูดใจเหล่านี้ ได้รับการคัดเลือกไว้ในหนังสือ “ชมนก ตกธรรมชาติ ณ บ้านชมพู ”
จานวน 32 ชนิด
ส าหรั บ สั ต ว์ ป่ า ที่ ท าการบั น ทึ ก ได้ มี จ านวน 51 ชนิ ด น ามาคั ด เลื อ กด้ า นความน่ า สนใจ ได้ สั ต ว์ ป่ า และนกที่ น่ า สนใจ
56 ชนิดในเส้นทาง โดยถูกจัดอยู่ใน 2 ไฟลัม (Chordata และ Arthropoda) ดังนี้ ชั้นนก (Aves) 32 ชนิด ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia)
3 ชนิด ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) มี 15 วงศ์ โดยเป็นสัตว์ที่คนสนใจมากขึ้นในปัจจุบันจากการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์
คือ จระเข้น้าจืด (วงศ์ Crocodylidae) (ภาพที่ 4) เนื่องจากมีรายงานว่ามีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ (CR) (IUCN, 2015) และ
คาดว่ามีประมาณ 5 ตัวทั่วประเทศไทย (Wikipedia, 2015) ชุมชนชมพูได้นาจระเข้น้าจืดเป็นสัตว์เชิงสัญลักษณ์ของชมพู และใช้ในการ
รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ลุ่มน้าชมพูเพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อนคลองชมพู
นอกจากนี้ สัตว์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติความน่าสนใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่ เก้ง กวาง (วงศ์ Cervidae), อีเห็น ชะมดเช็ด หมีขอ
(วงศ์ Viveridae), นางอาย (วงศ์ Lorisidae), ลิ ง ค่ า ง (วงศ์ Cercopithecidae), และชะนี (วงศ์ Hylobatidae) และโขลงช้ า ง
(วงศ์ Elephantidae) สัตว์เหล่านี้เป็นที่สนใจของนักเดินป่าและนักดูนกอยู่เสมอ สาหรับสัตว์ที่มีความน่ารัก ในรูปร่างและพฤติกรรม
สร้างความรื่นรมย์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เสมอ หากพบเห็นในขณะเดินทาง เช่นกลุ่มสัตว์ฟันแทะพวกกระจ้อน กระรอกท้องแดง พญา
กระรอกดา กระเล็นขนปลายหูสั้น (วงศ์ Sciuridae) และกระแต (วงศ์ Tupaiidae) ซึ่งมีจานวนตัวมากพอที่จะพบเห็นได้ง่าย เส้นทางนี้
จึงมีศักยภาพทางด้านความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นช้า งป่าได้และเป็นช้างในป่าธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากอุทยาน
แห่งชาติอื่นๆ จากการประเมินจานวนกองมูล พบว่า ช้างป่าน่าจะมีจานวนไม่ต่ากว่า 30 ตัว ตรงบริเวณจุดบรรจบของน้าเค็มและน้าจืด
ของคลองชมพู ช้างนับเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างดียิ่ง ซึ่งมีตัวอย่างในประเทศเคนยา ธุรกิ จท่องเที่ยวเชิงนิเวศชม
สัตว์ป่าเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ 2 ชนิดคือ ช้างแอฟริกา และแรด ซึ่งเป็น charismatic mega fauna หรือ
หนึ่งในสัตว์ขนาดใหญ่ 5 ชนิด “Big Five” ที่น่าสนใจมาก สาหรับประเทศไทยนั้น คนไทยให้ความสนใจ มีการใช้ช้างในการท่องเที่ยวกึ่ง
นิเวศในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักอนุรักษ์จะให้ความสนใจต่อสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ด้วย (Lindsey et al., 2007) ในเส้นทาง
ปากกะซาว พบร่อ งรอยของเลีย งผา (Southern Serow; Capricornis sumatraensis) (ภาพที่ 5) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบ ห้าชนิดสัตว์ป่ า
สงวนของไทย จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่าย “เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Endangered; EN)” ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับจระเข้
น้าจืดในเส้นทางยังพบร่องรอยของ ฝูงกระทิง (วงศ์ Bovidae; Gaur Bos gaurus) ซึ่งนักถ่ายรูปสัตว์ป่าชื่นชอบเช่นกัน
ช้างป่า เลียงผา กระทิง เป็นสัตว์ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ทั้งสามชนิดนี้เป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมที่มีความสาคัญต่อป่า
อย่างมาก (Lynam et al., 2006; Wikipedia, 2016) เลียงผาและกระทิง มีสถิติการถูกล่าได้จากป่าคลองชมพู ด้วย โดยข้อมูลนี้มาจาก
การสัมภาษณ์ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อ -ที่อยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ สัตว์ป่าที่นิ ยมล่า ได้แก่ เก้ ง (ภาพที่ 6) ไก่ ป่า หมูป่า กวาง นกเปล้า
เป็นต้น สาหรับรายชื่อสัตว์ป่าและจานวนตัวที่คาดประมาณการล่าใน 1 ปี แสดงไว้ในตารางที่ 2
นกและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ถูก เก็บเกี่ยวจากชุมชนโดยการลักลอบล่าอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปีด้วยเช่นกัน เป็นที่แ น่นอนว่า
จานวนประชากรของสัตว์ป่าทั้งหลายจะลดลงในอนาคต เนื่องจากมีพื้นที่อาศัยจากัดอยู่ในเขตที่ติดต่อกับชุมชน และเป็นพื้นที่ที่ถูก
คุกคามโดยการล่าอย่างควบคุมไม่ได้ สัตว์ป่าเหล่านี้จึงมีสถานภาพที่ใกล้สูญพันธุ์ รัฐจึงควรมีมาตรการป้องกัน โดยการเปลี่ยนวิถีชีวิ ตของ
ชุ ม ชนที่ เคยชิ น กั น การเป็ น ปรปั ก ษ์ กั บ สั ต ว์ ป่ า มาเป็ น มิ ต รไม่ เบี ย ดเบี ย นและอยู่ ร่ ว มกั น พึ่ งพิ ง ในวิ ถี แ ห่ ง ป่ า อย่ างยั่ ง ยื น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์แบบหมดไป มาเป็นการนาเที่ยวดูนกและสัตว์ป่าแทน นกและสัตว์ป่าเหล่านี้จะสามารถฟื้นฟูประชากร
ได้มากขึ้น ซึ่งเป็ นผลดีต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของป่า เนื่องจากสัตว์ป่าทั้งหมดคือจักรกลที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศ
ทั้งสิ้น และหากดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความหลากหลายทางชีวภาพนี้จะให้ผลดีต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนในระยะยาวและเกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ดังรายงานของ Singh and Upadhyay (2011) ที่กล่าวว่าผลตอบแทนจากกิจกรรม
การท่ องเที่ ย วเชิงนิเวศชมสั ตว์ป่า ให้ป ระโยชน์ต่อ การอนุ รัก ษ์ ด้านการจัดการที่อ ยู่อาศัย ของสัตว์ป่ า การจัดการสั ตว์ป่า (wildlife
management) สร้างรายได้ให้กั บชุมชนท้องถิ่น และการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ เช่น เดีย วกั นกั บประเทศทั่วโลก ดังตัวอย่าง
ประเทศเปรู แทนซาเนีย ฯลฯ ที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากสัตว์ป่า (Puhakka et al., 2011; Walsh, 2002) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบนี้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า “การท่องเที่ยวแบบมหภาค (mass tourism)” จึงเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของโลก
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นอกจากนี้ ในทางการอนุรักษ์นั้น การให้ชุมชนจัดการกับทรัพยากรเอง อาจเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในด้านการอนุรักษ์
สัตว์ป่า ทั้งนี้ ชุมชนเองต้องมีความรู้และเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง
ผลจากการวิจัยทางชีววิทยา เมื่อถูกนามาประเมินทางการท่องเที่ยว พบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพประเภทนกและสัตว์
ป่ า มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิงนิ เวศ โดยสามารถจั ด น าเที่ ย วดู น กและสัต ว์ป่ าในพื้ น ที่ นี้ ได้ เป็ น อย่ างดี อย่างไรก็ ตาม
การท่องเที่ย วประเภทนี้ มีองค์ประกอบอื่นที่ เป็นบริบทที่ช่วยให้การท่องเที่ยวประสบความสาเร็จ ได้แก่ ความสวยงามของเส้นทาง
ธรรมชาติ ศักยภาพของชุมชนและสังคม ซึ่งทาการประเมินด้วยวิธีการทางด้านการท่องเที่ยว พบว่ามีทั้งจุดแข็งและโอกาส ขณะเดียวกัน
ชุมชนมีจุดอ่อนและอุปสรรคด้วย
ด้านจุดแข็ง
ก. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่า มีศัก ยภาพทาให้เกิ ดการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ตาบลชมพูได้
โดยเส้นทางที่เป็นโมเดลคือ ปากกะซาว-ผาหินลาด ซึ่งภูมิศาสตร์ของเส้นทาง ตอนต้นของเส้น ทางปากกะซาว ต้องใช้มอเตอร์ไซด์
เป็นพาหนะ (ภาพที่ 7) ซึ่งมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวที่อื่นๆ เป็นลักษณะท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่น่าสนใจ ให้ความตื่นเต้นเร้าใจ
ข. ด้านลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง เส้นทางนี้มีความสวยงามของเกาะแก่ง (ภาพที่ 8) มีความร่มรื่นจากแมกไม้ ร้อยละ
65 ทาให้สามารถเดินลัดเลาะไปกับลาคลองชมพู ภูมิประเทศอันสวยงามตามธรรมชาติของแนวคลองชมพูและคลองอื่นๆที่มาบรรจบกัน
เกิดน้าตกขนาดย่อม เป็นน้าตกน้ากร่อย และการมีที่พักแรมที่ปลอดภัยจากน้าป่าและสัตว์ป่า โอกาสเกิดอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ
ของนักท่องเที่ยวต่า เหล่านี้คือ จุดแข็งของเส้นทาง
ค. มีประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เสริมให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจ โดยชุมชนให้ข้อมูลว่า พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินทัพ
สมัยโบราณ และการผลิตเกลือจากน้าในคลองน้าเค็มซึ่งเป็นแหล่งที่มีเกลือสูง รวมถึงเรื่องน่าสนใจอื่นๆ ด้วย เช่น การลับมีดตรงโขดหิน
ในลาธาร การสร้างบังเกอร์แนวกันภั ยจากการต่อสู้ทางการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ ผลไม้ป่าเช่น มะไฟ มะหวดหรือหว้า ลูก จันทร์
มะพูด ซึ่งเป็นไม้ป่าที่ให้ผลที่คนรับประทานได้ เป็นสีสันหนึ่งที่นักเดินป่ามีความสุขสนุกสนานที่ได้ชิมผลไม้เหล่านี้ นับเป็นจุดแข็ งของ
เส้นทาง ดังรายงานวิจัยสนับสนุนถึงการมีทรั พยากรธรรมชาติในเส้นทางพวกพืชผลไม้ป่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเช่น Lamorski and
Dabrowsk (1976)
ด้านโอกาส
ชุมชนมีโอกาสจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่า และกายภาพของเส้นทาง รวมถึงศักยภาพของชุมชนที่มี
ความสามารถในการนาเดินป่า ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าของชุมชน การรวมกลุ่มกันทางานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ (การต่อต้านเขื่อนคลอง
ชมพู) การมี face book ประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ยวในชมพู ทาให้ตาบลนี้มีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ใน
อนาคต
ด้านจุดอ่อน
ก. ชุมชนขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กระบวนการจัดการการท่องเที่ยว การวางแผน
การจัดการ โปรแกรมนาเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่ งเรื่องนี้สอดคล้องกับรายงานเรื่องจุดอ่อนของชุมชนโดย สิรินทิพย์ (2552) และ
วีระศัก ดิ์ (2554) รายงานว่าทาให้ไม่เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ชุมชนชมพูยังมีจุดอ่อนเรื่อง ข้อเท็จจริงใน
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และเทคนิคการนาดูสัตว์ป่าและนกอย่างถูกวิธีของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ข. ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพแบบการเก็บเกี่ยว (harvest, hunting) คิดว่าเป็นสิทธิของชุมชนที่มี
ความชอบธรรมในการล่าสัตว์ แม้จะมีความเข้ าใจที่ถูกต้องว่า การล่าสัตว์ป่าผิด กฎหมาย แต่ยังยึดถือวิธีปฏิบัติต่อธรรมชาติแบบดั้งเดิม
มีความเข้าใจในระบบนิเวศอย่างที่ไม่ถูกต้อง โดยกล่าวว่า สัตว์ป่ามีจานวนมากมายไม่มีวันหมด ซึ่งการกระทาดังกล่าว จะส่งผลต่อระบบ
นิเวศและห่วงโซ่อาหารของพืชพรรณและสัตว์ป่า อีก ทั้ง ยังไม่สอดคล้องต่อแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ป่าเหล่านั้น เป็นเหมือน
สินค้ามีชีวิต ที่จาเป็นต้องจัดแสดง หรือให้มีไว้ให้นักท่องเที่ยวชม หากไม่มีสินค้า หรือสินค้าหมดไป จะเกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ยืน
นานต่อไปไม่ได้
ค. ชุม ชนมีความขั ดแย้งส่วนตัวและแบ่ งเป็น หลายกลุ่ มท างาน ขาดการประสานงานที่ ดี จึงอาจส่งผลต่ อการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความล่าช้า และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสอด คล้องกับงานวิจัยของ
ปกรณ์ (2547)
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ด้านอุปสรรค
ก. อุปสรรคจากความเข้าใจผิดของชุมชน หรือความไม่รู้ต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มีคิดว่าสามารถใช้ประโยชน์
ได้ทางเดียวคือการบริโภคให้หมดไป
ข. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ค. ความเข้าใจของชุมชนต่อ กฎหมายของอุทยานแห่งชาติ ที่ชุมชนมีความเข้าใจว่าห้ามมิให้ เอกชนกระทาการใดๆ ในพื้นที่
คุ้มครองของอุทยานฯ อันที่จริงแล้ว อุทยานฯ ให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อที่จะเกิดการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าโดยชุมชนรอบอุทยานฯ ซึ่งชุมชนจะเป็นกาลังสาคัญ เรื่องนี้เป็นอุปสรรคด้านความไม่วางใจซึ่งกั นและกันของหน่วยงาน
ภาครัฐกับชุมชน
อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนและอุปสรรคนี้สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้การสร้างทัศนคติทางบวกต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความรู้
ความเข้าใจถึงบทบาทของสัตว์ป่าต่อการเอื้อประโยชน์ด้านอาหาร อากาศ และต้นทุนธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์
มี ค วามจ าเป็ น ยิ่ ง เพื่ อ จู งใจให้ ชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต จากการเก็ บ เกี่ ย วมาเป็ น การปกป้ อ งคุ้ ม ครองเพื่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

บทสรุป
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับความหลากหลายของจานวนชนิดพันธุ์นกและสัตว์ป่า ที่ปรากฏในเส้นทางปากกะซาวผาหินลาด เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร มีความหลากหลายของนก 117 ชนิดพันธุ์ และสัตว์ป่า 51 ชนิดพันธุ์ ทั้งสองกลุ่มถูกคัดเลือกตาม
เกณฑ์ความน่าสนใจทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 56 ชนิดพันธุ์ เป็นสัตว์ธรรมดา จนถึงนกประจาชาติ และสัตว์ป่าสงวน มีสถานภาพ
ทางการอนุรัก ษ์ (IUCN) ตั้งแต่ระดับไม่น่ากังวล (LC) จนถึงระดับถูกคุกคาม (NT, VU) ได้แก่ จระเข้น้าจืด เลียงผา ช้าง หมีขอ ฯลฯ
นกที่น่าสนใจมีความสวยงามด้านสีสัน เสียงร้องไพเราะ และพฤติกรรมน่ารัก ซึ่งมีจานวนตัวมากพอที่จะมีโอกาสพบเห็นได้ในเส้นทาง
เพื่ อการสร้างความประทั บใจ รวมถึ งเป็น นกที่ หาดูได้ย ากจากพื้น ที่อื่น คุณ สมบัติของทรัพ ยากร สัตว์ป่ าที่ มีความน่าสนใจทางการ
ท่องเที่ยว คือเป็นสัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จากการสารวจในเส้นทางนี้ พบว่ามีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพที่มี
ศักยภาพต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาหรับกายภาพของเส้ นทางปากกะซาว-ผาหินลาด ที่ต้องเดินทางเข้าไปด้วยมอเตอร์ไซด์นั้น จัดเป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ระยะทางเดินเท้าที่เหลือคือเส้นทางเดินป่าชมนกชมสัตว์ป่าได้ดี
คุณ ลักษณะและกายภาพของเส้นทาง มีจุดแข็งทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีภูมิศาสตร์ที่สวยงาม และมีป ระวัติศาสตร์
ของสังคมมนุษย์เกี่ ยวข้องด้วย มีขนาดความยาวพอเหมาะกับการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซด์และเท้า เป็นการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
จึงมีความเหมาะสม ด้านชุมชน มีจุดแข็งและโอกาส กล่าวคือมีทักษะในการเดินป่า การมีความรู้ด้านชื่อ พฤติกรรม และสถานที่หากิน
ของสัตว์ป่า มีก ารสร้างโอกาสให้ตนเองโดยรู้จัก การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่ งเป็ นจุดแข็งและโอกาสของการจัดการ
ท่องเที่ยวในอนาคต แต่พฤติกรรมบางประการของชุมชน กลับเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคด้วย ดังเช่นเรื่องความเคยชินในการล่าสัตว์ป่า
ซึ่ ง จะท าให้ ท รั พ ยากรร่อ ยหรอลงก่ อ นที่ จ ะเกิ ด กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ก ารขาดความรู้ ค วามเข้ าใจและทั ก ษะการจั ด การ
การท่องเที่ยวและขาดการสนับสนุนของภาครัฐคือจุดอ่อนและอุปสรรคต่อการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนนี้
ข้อเสนอแนะวิถีทางสู่ความสาเร็จ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านกระบวนการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปรับข้อบัญญัติทางกฎหมายของอุทยานฯให้เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยวในอุทยาน
โดยชุมชนรอบป่า เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสัตว์ป่าโดยชุมชน และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อันจะเป็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
ของคนกับธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศและระบบนิเวศองค์รวม
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ภาพที่ 1 แผนที่อาเภอเนินมะปราง
(ที่มา: สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเนินมะปราง สืบค้นจาก
http://noenmaprang.cdd.go.th/about%20us.html
2 มิ.ย. 57)

ภาพที่ 2 เส้นทางเดินป่าปากกะซาว-ผาหินลาด แสดงภูมิประเทศ
ทางอากาศและข้อมูลพิกัดทางอากาศ (GPS)

ภาพที่ 3 นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird ซึ่งมีสีสวยงามมาก
สร้างความประทับใจในการพบเห็น
(ที่มา : “ชมนกตกธรรมชาติ ณ.บ้านชมภู”)

ภาพที่ 4 จระเข้น้าจืด เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ถ่ายรูปได้
จากปากกะซาว คลองชมพู
(ที่มา: เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้าชมพู)

ภาพที่ 5 เลียงผา (Serow) สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย
(ที่มา : “ชมนกตกธรรมชาติ ณ บ้านชมพู”)

ภาพที่ 6 เก้ง (Barking deer) เป็นสัตว์หากินกลางคืน
(ที่มา: “ชมนกตกธรรมชาติ ณ บ้านชมพู”)
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ภาพที่ 7 การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์จัดเป็นการท่องเที่ยวแบบ ภาพที่ 8 ภูมิทัศน์ในคลองชมพู มีธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่
ผจญภัยที่สร้างความตื่นเต้นรูปแบบหนึ่ง
เหมาะสมกับการพักแรมกลางป่า
ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Common name
(ชื่อสามัญ)
Little cormorant
นกกาน้าเล็ก
Chinese Pond Heron
นกยางกรอกพันธุ์จีน
Eastern Cattle Egret
นกยางควาย
Crested serpent-eagle
เหยี่ยวรุ้ง
Black Baza
เหยี่ยวกิ้งกาสีดา
Shikra
เหยี่ยวนกเขาชิครา
Common Buzzard
เหยี่ยวทะเลทราย
Imperial Eagle
นกอินทรีหัวไหล่ขาว
Booted Eagle
นกอินทรีเล็ก
Common Kestrel
เหยี่ยวเครสเตรล
Collared Falconet
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง
Red Junglefowl
ไก่ป่า

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Phalacrocorax niger

Pelecaniformes

Phalacrocor
acidae

LC

Resident

Ardeola bacchus

Ciconiiformes

Ardeidae

LC

Migrant

Bubulcus coromandus

Ciconiiformes

Ardeidae

LC

Resident

Falconiformes

Accipitridae

LC

Resident

Aviceda leuphotes

Falconiformes

Accipitridae

LC

Migrant

Accipiter badius

Falconiformes

Accipitridae

LC

Resident

Buteo buteo

Falconiformes

Accipitridae

LC

Migrant

Aquila heliaca

Falconiformes

Accipitridae

VU

Migrant

Aquila pennata

Falconiformes

Accipitridae

LC

Migrant

Falco tinnunculus

Falconiformes

Falconidae

LC

Migrant

Microhierax caerulescens

Falconiformes

Falconidae

LC

Resident

Gallus gallus

Galliformes

Phasianidae

LC

Resident

Spilornis cheela

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Common name
(ชื่อสามัญ)
Siamease Fireback
ไก่ฟ้าพญาลอ
Silver pheasant
ไก่ฟ้าหลังขาว
Red-wattled Lapwing
นกกระแตแต้แว้ด
Asian barred owlet
นกเค้าแมว
Collared scoops owl
นกเค้ากู่
Barn Owl
นกแสกบ้าน
Large-tailed Nightjar
นกตบยุงหางยาว
Rock Pigeon
นกพิราบป่า
Spotted Dove
นกเขาใหญ่
Red Collared Dove
นกเขาไฟ
Little Cuckoo Dove
นกเขาลายเล็ก
Thick billed Green Pigeon

นกเขาเปล้าธรรมดา
Wedge-tailed Green Pigeon

นกเปล้าหางพลัว่
Emerald Dove
นกเขาเขียว
Mountain Imperial Pigeon

นกมูม
Green-billed Malkoha
นกบั้งรอกใหญ่
Greater Coucal
นกกระปูดใหญ่
Asian Koel
นกกาเหว่า
Green Bee-eater
นกจาบคาเล็ก

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Lophura diardi

Galliformes

Phasianidae

LC

Resident

Lophura nycthemera

Galliformes

Phasianidae

LC

Resident

Vanellus indicus

Charadriiformes

Charadriidae

LC

Resident

Glaucidium cuculoides

Strigiformes

Strigidae

LC

Resident

Otus lettia

Strigiformes

Strigidae

LC

Resident

Tyto alba

Strigiformes

Tytonidae

LC

Resident

Caprimulgus macrurus

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

LC

Resident

Columba livia

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Spilopelia chinensis

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Streptopelia tranquebarica

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Macropygia ruficeps

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Treron curvirostra

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Treron sphenura

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Chalcophaps indica

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Ducula badia

Columbiformes

Columbidae

LC

Resident

Phaenicophaeus tristis

Cuculiformes

Cuculidae

LC

Resident

Centropus sinensis

Cuculiformes

Cuculidae

LC

Resident

Eudynamys scolopaceus

Cuculiformes

Cuculidae

LC

Resident

Merops orientalis

Coraciiformes

Meropidae

LC

Resident

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Common name
(ชื่อสามัญ)
Dollar bird
นกตะขาบดง
Indian roller
นกตะขาบทุ่ง
Eurasian Hoopoe
นกกระรางหัวขวาน
Oriental pied hornbill
นกแก๊ก
Lineated Barbet
นกโพระดกธรรมดา
Great Barbet
นกตั้งล้อ
Coppersmith Barbet
นกตีทอง
Greater Yellownape
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง
Black-headed Woodpecker

นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง

Common flameback
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง
Spot-breasted Pied Woodpecker

นกหัวขวานด่างอกลายจุด
White-browed Piculet
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว
Grey-capped pygmy
woodpecker

นกหัวขวานด่างแคระ
Heart-spotted Woodpecker
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ

Blue-Winged Pitta
นกแต้วแล้วธรรมดา
Eared Pitta
นกแต้วแล้วหูยาว
House Swift
นกแอ่นบ้าน
Asian Palm Swift
นกแอ่นตาล
Brown-backed Needletail

นกแอ่นใหญ่หวั ตาขาว

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Eurystomus orientalis

Coraciiformes

Coraciidae

LC

Resident

Coracias benghalensis

Coraciiformes

Coraciidae

LC

Resident

Upupa epops

Coraciiformes

Upupidae

LC

Resident

Anthracoceros albirostris

Coraciiformes

Bucerotidae

LC

Resident

Megalaima lineata

Piciformes

Megalaimidae

LC

Resident

Megalaima virens

Piciformes

Megalaimidae

LC

Resident

Piciformes

Megalaimidae

LC

Resident

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Picus erythropygius

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Dinopium javanense

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Endrocopos macei

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Sasia ochracea

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Dendrocopos canicapillus

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Hemicircus canente

Piciformes

Picidae

LC

Resident

Pitta moluccensis

Passeriformes

Pittidae

LC

Migrant

Pitta phayrei

Passeriformes

Pittidae

LC

Resident

Apus affinis

Passeriformes

Apodidae

LC

Resident

Cypsiurus balasiensis

Passeriformes

Apodidae

LC

Resident

Hirundapus giganteus

Passeriformes

Apodidae

LC

Resident

Megalaima
haemacephala
Chrysophlegma
flavinucha

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Common name
(ชื่อสามัญ)
Crested Treeswift
นกแอ่นฟ้าหงอน
Barn Swallow
นกนางแอ่นบ้าน
Common Iora
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
Great Iora
นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ
Blue-winged Leafbird
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า
Golden-fronted Leafbird
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง

Sooty-headed Bulbul
นกปรอดเล็กตาขาว
Streak-eared Bulbul
นกปรอดสวน
Black-crested Bulbul
นกปรอดเหลืองหัวจุก
Sooty-headed Bulbul
นกปรอดหัวสีเขม่า
Red-whiskered Bulbul
นกปรอดหัวโขน
Stripe-throated Bulbul
นกปรอดคอลาย
Black-headed Bulbul
นกปรอดทอง
White-headed Bulbul
นกปรอดเทาหัวขาว
Greater Racket-tailed Drongo

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
Black Drongo
นกแซงแซวหางปลา
Hair-crested Drongo
นกแซงแซวหงอนขน
Bronzed Drongo
นกแซงแซวเล็กเหลือบ
Ashy Drongo
นกแซงแซวสีเทา

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Hemiprocne coronata

Passeriformes

Hemipronidae

LC

Resident

Hirundo rustica

Passeriformes

Hirundinidea

LC

Migrant

Aegithina tiphia

Passeriformes

Choropseidae

LC

Resident

Aegithina lafresnayei

Passeriformes

Choropseidae

LC

Resident

Chloropsis cochinchinensis

Passeriformes

Choropseidae

LC

Resident

Chloropsis aurifrons

Passeriformes

Choropseidae

LC

Resident

Iole propinqua

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Pycnonotus flaviventris

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Pycnonotus aurigaster

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Pycnonotus jocosus

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Pycnonotus finlaysoni

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Pycnonotus atriceps

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Hypsipetes thompsoni

Passeriformes

Pycnonotidae

LC

Resident

Dicrurus paradiseus

Passeriformes

LC

Resident

Dicrurus macrocercus

Passeriformes

Dicruridae

LC

Resident

Dicrurus hottentottus

Passeriformes

Dicruridae

LC

Resident

Dicrurus aeneus

Passeriformes

Dicruridae

LC

Resident

Dicrurus leucophaeus

Passeriformes

Dicruridae

LC

Resident

Pycnonotus blanfordi

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident
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Dicruridae

ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Common name
(ชื่อสามัญ)
Black-Napped Oriole
นกขมิ้นท้ายทอยดา
Asian Fairy-bluebird
นกเขียวคราม
Racket-tailed Treepie
นกกาแวน
Puff-throated Babbler
นกจาบดินอกลาย
Striped Tit Babbler
นกกินแมลงอกเหลือง
Rufous-fronted Babbler
นกกินแมลงหน้าผากน้าตาล

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Oriolus chinensis

Passeriformes

Oriolidae

LC

Resident

Irena puella

Passeriformes

Choropseidae

LC

Resident

Crypsirina temia

Passeriformes

Corvidae

LC

Resident

Pellorneum ruficeps

Passeriformes

Timaliidae

LC

Resident

Mixornis gularis

Passeriformes

Timaliidae

LC

Resident

Stachyris rufifrons

Passeriformes

Timaliidae

LC

Resident

นกกระรางหัวหงอก

Garrulax leucolophus

Passeriformes

Timaliidae

LC

Resident

Lesser-necklaced
Laughingthrush

Garrulax monileger

Passeriformes

Timaliidae

LC

Resident

Phylloscopus inornatus

Passeriformes

Sylviidae

LC

Migrant

Phylloscopus fuscatus

Passeriformes

Sylviidae

LC

Migrant

Phylloscopus borealis

Passeriformes

Sylviidae

LC

Migrant

Phylloscopus trochiloides

Passeriformes

Sylviidae

LC

Migrant

Phylloscopus coronatus

Passeriformes

Sylviidae

LC

Resident

Phylloscopus ricketti

Passeriformes

Sylviidae

LC

Resident

Orthotomus sutorius

Passeriformes

Sylviidae

LC

Resident

Sylviidae

LC

Resident

Sylviidae

LC

Resident

Sylviidae

LC

Resident

White-crested Laughing Thrush

นกกระรางสร้อยคอดา
Yellow-browed Warbler
นกกระจิ๊ดธรรมดา
Dusky Warbler
นกกระจิ๊ดสีคล้า
Arctic Warbler
นกกระจิ๊ดขัว้ โลกเหนือ
Two-barred Warbler
นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ
Eastern Crowned Warbler

นกกระจิ๊ดหัวมงกุฏ
Sulphur-breasted Leaf Warbler

นกกระจิ๊ดคิ้วดาท้องเหลือง
Common Tailorbird
นกกระจิบธรรมดา
Dark-necked Tailorbird
นกกระจิบคอดา
Plain Wren-Warbler
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
Yellow-bellied Prinia
นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง

Orthotomus atrogularis
Prinia inornata
Prinia flaviventris

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Common name
(ชื่อสามัญ)
White-rumped Shama
นกกางเขนดง
Black-breasted Thrush
นกเดินดงสีคล้า
Blue whistling-Thrush
นกเอี้ยงถ้า
Asian Brown Flycatcher
นกจับแมลงสีน้าตาล
Red-throated Flycatcher

นกจับแมลงคอแดง
Grey-headed Flycatcher
นกจับแมลงหัวเทา
Hainan Blue Flycatcher
นกจับแมลงอกสีฟ้า
Hill Blue Flycatcher
นกจับแมลงคอน้าตาลแดง
Tickell's Blue Flycatcher
นกจับแมลงอกส้มท้องขาว
Verditer flycatcher
นกจับแมลงสีฟ้า
Black-naped Monarch
นกจับแมลงจุกดา
Pied Fantail
นกอีแพรดแถบอกดา
Asian Paradise Flycatcher

นกแซวสวรรค์
Brown Shrike
นกอีเสือสีน้าตาล
Burmese Shrike
นกอีเสือหลังแดง
Ashy Wood Swallow
นกแอ่นพง
Hill myna
นกขุนทอง
Crimson Sunbird
นกกินปลีคอแดง
Olive-backed Sunbird
นกกินปลีอกเหลือง

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Copsychus malabaricus

Passeriformes

Turdidae

LC

Resident

Turdus dissimilis

Passeriformes

Turdidae

LC

Migrant

Myophonus caeruleus

Passeriformes

Turdidae

LC

Resident

Muscicapa latirostris

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Migrant

Ficedula albicilla

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Migrant

Culicicapa ceylonensis

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Resident

Cyornis hainanus

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Resident

Cyornis banyumas

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Resident

Cyornis tickelliae

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Resident

Eumyias thalassinus

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Resident

Hypothymis azurea

Passeriformes

Muscicapidae

LC

Resident

Rhipidura nigritorquis

Passeriformes

Rhipiduridae

LC

Resident

Terpsiphone paradisi

Passeriformes

Monarchidae

LC

Resident

Lanius cristatus

Passeriformes

Laniidae

LC

Migrant

Lanius collurioides

Passeriformes

Laniidae

LC

Migrant

Artamus fuscus

Passeriformes

Artamidae

LC

Resident

Gracula religiosa

Passeriformes

Sturnidae

LC

Resident

Aethopyga siparaja

Passeriformes

Nectariniidae

LC

Resident

Cinnyris jugularis

Passeriformes

Nectariniidae

LC

Resident

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกที่พบในอาเภอเนินมะปราง จานวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง)
ลาดับที่
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Common name
(ชื่อสามัญ)
Ruby-cheeked Sunbird
นกกินปลีแก้มสีทับทิม
Purple sunbird
นกกินปลีดาม่วง
Streaked Spiderhunter
นกปลีกล้วยลาย
Thick-billed Flowerpecker

นกกาฝากปากหนา
Scarlet-backed Flowerpecker

นกสีชมพูสวน
Japanese White-eyed
นกแว่นตาขาวหลังเขียว
Chestnut-flanked White-eye

นกแว่นตาขาวสีข้างแดง
Scaly-breasted Munia
นกกระติ๊ดขี้หมู
White-rumped Munia
นกกระติ๊ดตะโพกขาว
Banded Broadbill
นกพญาปากกว้างลายเหลือง

Large Cuckooshrike
นกขี้เถ้าใหญ่

Scientific name
(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Order
(อันดับ)

Family
(วงศ์)

IUCN
Status

Seasonal
status

Chalcoparia singalensis

Passeriformes

Nectariniidae

LC

Resident

Cinnyris asiaticus

Passeriformes

Nectariniidae

LC

Resident

Arachnothera magna

Passeriformes

Nectariniidae

LC

Resident

Dicaeum agile

Passeriformes

Dicaeidae

LC

Resident

Dicaeum cruentatum

Passeriformes

Dicaeidae

LC

Resident

Zosterops japonicus

Passeriformes

Zosteropidae

LC

Migrant

Zosterops erythropleurus

Passeriformes

Zosteropidae

LC

Migrant

Lonchura punctulata

Passeriformes

Estrildidae

LC

Resident

Lonchura striata

Passeriformes

Estrildidae

LC

Resident

Urylaimus javanicus

Passeriformes

Eurylaimidae

LC

Resident

Coracina macei

Passeriformes

Campephagidae

LC

Resident

IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจาถิ่น Resident

ตารางที่ 2 ข้อ มู ล นกและสั ต ว์ป่ าจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ห าของป่ าเพื่ อ ยังชี พ 29 คน ในเดื อ นตุ ลาคม 2556 ถึ งเดือ น ธั น วาคม 2557
คาดประมาณจานวนตัวที่ล่าได้โดยกลุ่มของพรานป่าในช่วงเวลา 1 ปี
ลาดับ
ที่
1

ชื่อวิทยาศาสตร์

เก้งธรรมดา

Muntiacus muntjak

2

กวางป่า

3
4
5

เนื้อทราย
หมาจิ้งจอก
หมาใน/หมาแดง

6
7
8

เม่นใหญ่แผงคอยาว
เม่นหางพวง
กระจงหนู/
กระจงเล็ก
อีเห็น
(อีเห็นข้างลาย)
กระต่ายป่า
หมูป่า

9
10
11

คาดประมาณ
จานวนตัวที่ล่าได้

ชื่อภาษาไทย

Cervus unicolor

200
50

Hyelaphus porcinus
Canis aureus
Cuon alpinus

200
300

Hystrix brachyura
Atherurus macrourusa
Tragulus javanicus

200
200

Paradoxurus
hermaphroditus
Lepus peguensis
Sus scrofa

100

300

วิธีการได้ข้อมูล
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง

200

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ

200

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง

200

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ตารางที่ 2 ข้อ มู ล นกและสั ต ว์ป่ าจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ห าของป่ าเพื่ อ ยังชี พ 29 คน ในเดื อ นตุ ลาคม 2556 ถึ งเดือ น ธั น วาคม 2557
คาดประมาณจานวนตัวที่ล่าได้โดยกลุ่มของพรานป่าในช่วงเวลา 1 ปี (ต่อเนื่อง)
ลาดับ
ที่

ชื่อภาษาไทย

12

เลียงผา

13

กระแต

14
15

กระรอกท้องแดง

16

ชื่อวิทยาศาสตร์
Capricornis
milneedwardsii
Tupaia belangeri

คาดประมาณ
จานวนตัวที่ล่า
ได้
20
500

Callosciurus erythraeus

500

กระจ้อน

Menetes berdmorei

500

Tamiops mcclellandi

17
18
19
20
21

กระเล็นขนปลายหู
สั้น
พญากระรอกดา
กระแตหางหนู
บ่าง
นิ่ม
หมูหริ่ง

22

หมาหริ่ง

Melogale personata

23
24
25
26
27

นางอาย/ลิงลม
ลิงกัง
ค่างแว่นถิ่นเหนือ
ชะนี
กระทิง

28

ช้าง

29
30
31
32

แมวดาว
พังพอน
ชะมดเช็ด
หมีควาย

33

หมีขอ

Arctictis binturong

34

ตุ่น

Euroscaptor klossi

35
36
37

อ้นเล็ก
อ้นกลาง
อ้นใหญ่

38

ค้างคาวหน้ายักษ์
เล็กจมูกปุ่ม
งูเหลือม
งูเห่า
งูหลาม
งูสิงห์

39
40
41
42

38

Ratufa bicolor
Dendrogale murina
Galeopterus variegatus
Manis pentadactyla
Arctonyx collaris

Lori bengalensis
Macaca nemestrina
Trachypithecus phayrei
Hylobatidae lar
Bos gaurus
Elephas maximus
Prionailurus bengalensis
Herpestes javanicus
Viverricula indica
Ursus thibetanus

Cannomys badius
Rhizomys pruinosus
Rhizomys sumatrensis
Hipposideros halophyllus
Python reticulatus
Naja kaouthia
Python bivittatus
Ptyas korros

1,000
200
500
400
100
200
100
100
100
100
100
50
50
100
300
300
300
500
500
400
400
400

วิธีการได้ข้อมูล
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
2.สารวจโดยนักวิจยั ทีพ่ บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ ยังชีพ
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ตารางที่ 2 ข้อ มู ล นกและสั ต ว์ป่ าจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ห าของป่ าเพื่ อ ยังชี พ 29 คน ในเดื อ นตุ ลาคม 2556 ถึ งเดือ น ธั น วาคม 2557
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EO-03

ป่าไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน
นารีรัตน์ บุญไชย1,*, วิไลลักษณ์ นาคศรี2, Russell J. Gray3 และ ประเทือง จินตสกุล2
1ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาเภภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เภฉลิมพระเภกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาเภภอเภมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
3University of Belize Hummingbird Ave. Belmopan, Cayo, Belize, America
*ชือ่ ผู้เภขียนหลัก : nareeratboonchai@gmail.com

2สถาบันวิจัยไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเภฉียงเภหนือ

บทคัดย่อ : อาเภภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญและโดดเภด่นระดับโลก จากการค้นพบฟอสซิลไม้กลายเภป็นหิน
ขนาดใหญ่ จ านวน 7 ต้ น (ความยาวตั้ งแต่ 22-69 เภมตร) ในวนอุ ท ยานไม้ ก ลายเภป็ น หิ น จึ ง เภป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาเภรี ย นรู้ ด้ า นธรณี วิ ท ยา
นิเภวศวิทยาและความหลากหลายของพืชทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่กาลังประสบปัญหาไม้กลายเภป็นหินแตกและผุพังอย่างรวดเภร็ว ไม้
กลายเภป็นหินเภป็นกุญแจสาคัญที่สามารถช่วยพัฒนาเภศรษฐกิจ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จากการท่องเภที่ยวเภชิงธรณีโดยให้ ชุมชนมีส่วน
ร่วม เภช่น เภป็นมัคคุเภทศก์ ท้องถิ่น จาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน คณะผู้วิจัย ได้สารวจแหล่งทรัพยากรอาเภภอบ้านตากและจัดอบรมให้แก่
นักเภรียนและชุมชน จานวนกว่า 10 ครั้ง ใน พ.ศ. 2557 ต่อมา พ.ศ. 2558 ได้เภชิญคณะกรรมการเภครือข่ายอุทยานธรณีโลกมาประเภมิน
เภบื้องต้นพบว่า อาเภภอบ้านตากมีความพร้อมด้านทรัพยากรและชุมชนที่เภข้มแข็ง สามารถพัฒนาเภป็นอุทยานธรณีโลกภายใต้การรับรอง
ของยูเภนสโกได้ แต่ยังต้องการร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มากขึ้น ควรมีการทาวิจัยด้านงานอนุรักษ์แบบบูรณาการและ
ลงพื้นที่อย่างสม่าเภสมอเภพื่อแลกเภปลี่ยนความรู้กับชุมชนอย่างต่อเภนื่อง ส่งเภสริมเภครือข่ายอนุรักษ์ที่ชุมชนมีบทบาทในการดาเภนินงานเภพื่ อให้
เภข้าใจและเภห็นความสาคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเภหล่านี้ให้อยู่สืบไป ร่วมกันพัฒนาให้เภป็น
แหล่งท่องเภที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับสากล
คาสาคัญ : ไม้กลายเภป็นหิน, ตาก, อุทยานธรณีโลก ยูเภนสโก, ชุมชน, อนุรักษ์
Abstract : Petrified Forest, Tak Province, sustainable conservation and economic development from
community-based natural resources management
Nareerat Boonchai1,*, Wilailuck Naksri2, Russell J. Gray3and Pratueng Jintasakul2
1Palaeontological Research and Education Centre, Mahasarakham University, Amphur Kantharawichai,
Maha Sarakham Province 44150
2Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Amphur Muang, Nakhon Ratchasima 30000
3University of Belize Hummingbird Ave. Belmopan, Cayo, Belize, America
*Corresponding author : nareeratboonchai@gmail.com
Bantak District, Tak province, possesses distinguished natural resources including some of the world’s longest
fossilized trees (seven trunks range from 22-69 m long) in Petrified Forest Park. The park has the potential to
become a central learning hub for the subjects of geology, ecology, and plant diversity from the past and the
present; unfortunately, the petrified trees have been rapidly deteriorating due to the tropical climate and
insufficient conservation efforts. Petrified wood has the potential to develop the local economy, and be used in
sustainable conservation through a program promoting geotourism (e.g. local guides and local product sales). We
surveyed the Bantak area and arranged educational programs for students and local people for on more than
10 occasions in 2013, in addition to inviting the committee from the Global Geopark Networks for a pre-evaluation
in 2014. Bantak has the potential to become a UNESCO Global Geopark because of its natural resources and
community empowerment, though it still requires tighter collaboration from local organizations. To facilitate more
effective conservation, we suggest 1) continuing research on petrified wood and natural resources of the area,
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2) exchanging further knowledge with local communities, and 3) raising public awareness consistently. Using this
approach, we can create more effective network for conservation with community involvement, while promoting
sustainable tourism at both a national and international level.
Keywords : petrified wood, Tak, UNESCO Global Geopark, community, conservation

บทนา
เภมื่ อ ปี พ.ศ. 2546-2548 มี ก ารขุ ด พบซากดึ ก ด าบรรพ์ ไ ม้ ก ลายเภป็ น หิ น (Petrified Wood) ขนาดใหญ่ จ านวน 7 ต้ น
(ความยาวตั้งแต่ 22-72.22 เภมตร) ในพื้นที่ป่าชุมชนของตาบลตากออก อาเภภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยต้นที่ย าวที่สุด 72.22 เภมตร
มีขนาดเภส้นผ่านศูนย์กลางบริเภวณโคนต้น 4.38 เภมตร เภป็นซากดึกดาบรรพ์ต้นไม้ใหญ่ที่ยาวที่สุดในโลก พื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศให้
เภป็นวนอุทยานเภขาพระบาทในปี พ .ศ. 2546 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ และเภปลี่ยนชื่อ เภป็นวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินในปี
พ.ศ. 2549 (Kruayoo, 2006) จากการศึ ก ษาโดย Songtham et al., 2011 พบว่ าไม้ ก ลายเภป็ น หิ น มี ลั ก ษณะเภนื้ อ ไม้ ใกล้ เภคี ย งกั บ ไม้
ปัจจุบันสกุลทองบึ้ง (Koompassia) และบางต้นใกล้เภคียงกับสกุลมะค่าโมง (Afzelia) ที่พบตามป่าเภบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้งทั่วไป
จึงแตกต่างจากสภาพพื้นที่ในปัจจุบันซึ่งเภป็นป่าเภต็งรังแสดงให้เภห็นถึงการเภปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในอดีตกับ
ปัจ จุบัน ทาให้เภป็น แหล่งเภรีย นรู้และท่ องเภที่ ย วที่ สาคั ญ ทั้งด้านนิเภวศวิทยา ธรณี วิท ยา และบรรพชี วิน วิท ยา รวมทั้งประโยชน์ในการ
ท่องเภที่ยว (กรมทรัพยากรธรณี. 2551; Boonchai et al., 2009; Philippe et al., 2013) องค์การยูเภนสโกจึงได้ประเภมินให้สถานที่พบไม้
กลายเภป็นหินหลายแห่งขึ้นบัญชีเภป็นมรดกโลก เภช่น อุทยานแห่งชาติป่าไม้ก ลายเภป็นหินรัฐอริโซนา หรือเภป็นอุทยานธรณี เภช่น ป่าไม้
กลายเภป็นหินเภกาะเภลสวอส ประเภทศกรีซ ซึ่งวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน อาเภภอบ้านตาก ก็มีศักยภาพอยู่ในระดับดังกล่าว
วนอุทยานไม้กลายเภป็นหินบ้านตากมีข้อจากัดด้านงบประมาณการดาเภนินงานศึกษาวิจัยและไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน จากสภาพอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เภพราะไม้กลายเภป็นหินยังคงเภผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เภป็น
ระบบเภปิ ด เภป็ น ระยะเภวลานานท าให้ ไม้ ก ลายเภป็ น หิ น แตกและผุ พั งเภพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเภร็ว และมี แ นวโน้ ม เภสื่ อ มสภาพอย่ า งต่ อ เภนื่ อ ง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2557) ต้นที่ยาวที่สุด 72 เภมตร ปัจจุบันคงเภหลือเภพียง 69 เภมตร เภพราะการมีน้าท่วมขังในฤดูฝนทาให้
โคนต้นผุพัง จานวนนัก ท่ องเภที่ ย วที่เภข้าชมมีจานวนลดลงจาก 91,646 คน ในปี พ.ศ. 2550 เภหลือเภพี ย ง 50,232 คน ในปี พ.ศ. 2556
นอกจากนี้ ด้วยจ านวนบุค ลากรที่ จากั ดเภมื่ อเภปรีย บเภที ย บกั บ ขนาดของพื้ น ที่ ที่ต้ องรับผิ ดชอบในวนอุท ยาน ท าให้ ประสบกั บ ปัญ หา
นักท่องเภที่ยวเภคลื่อนย้ายไม้กลายเภป็นหินออกไปจากตาแหน่งเภดิม หรือนาติดตัวกลับบ้านเภพื่อ เภป็นของที่ระลึก ซึ่งทาให้ไม้มีจานวนและ
ขนาดเภล็กลงไปเภรื่อยๆ
ดังนั้น เภพื่อเภผยแพร่ความรู้และสร้างความเภข้าใจด้านไม้กลายเภป็นหิน และมรดกในท้องถิ่น ทั้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
วัฒ นธรรมให้ แก่ นั ก เภรี ย น นั ก ศึ ก ษา และชุ ม ชนในพื้ น ที่ และเภพื่ อ อนุ รัก ษ์ แหล่ งท่ อ งเภที่ ย วทางธรณี วิ ท ยาที่ ส าคั ญ ระดั บ โลกที่ พ บใน
ประเภทศไทย คณะผู้วิจัยร่วมกับวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินและหน่วยงานที่เภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก ตลอดจนชุมชนในพื้นที่อาเภภอบ้านตาก
จึงได้จัดทาและเภสนอ “โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเภที่ยววนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน และการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน” พร้อมกับจัดอบรม
เภชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบ ๆ วนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน เภพื่อสร้างเภครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานที่
เภกี่ยวข้อง และให้ชุมชน รวมทั้งผู้ที่มาเภที่ยวชมเภข้าใจและเภห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น และช่วยกัน
อนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรเภหล่านี้ให้อยู่สืบไปตลอดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และให้เภป็นแหล่งท่องเภที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับ
สากลต่อไป

วิธีการ
คณะผู้วิจัยดาเภนินงานตั้งแต่เภดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีการทางานแบบบูร ณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก ทั้งระดับจังหวัด อาเภภอ ตาบล และหมู่บ้าน ตลอดจนชุมชนในอาเภภอ โรงเภรียนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี
ดาเภนินการดังต่อไปนี้
1. การสารวจเภก็บข้อมูลไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินบ้านตาก เภพื่อใช้ในการเภตรียมการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน แสดงในภาพที่ 2
2. วางแผนการอนุรักษ์ ไม้กลายเภป็นหินในระดับต้น โดยประสานกั บเภจ้าหน้าที่ในการทาหลังคาคลุมหลุมชั่วคราวสาหรับไม้
กลายเภป็นหินต้นที่ 6 และต้นที่ 7 โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ คือ ใบตองตึง (Dipterocarpus tuberculatus) และไม้ไผ่ แสดงในภาพที่ 3
3. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารห้องเภก็บของเภพื่อเภตรียมเภป็นห้องปฏิบัติการสาหรับงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน และจัดหาสารเภคมี
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอนุรักษ์ แสดงในภาพที่ 4 ขวา
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเภพรส น่าน จังหวัดน่าน
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4. ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศเภพื่อเภก็บข้อมูลด้านอุณหภูมิ ความชื้น แสดงในภาพที่ 4 ซ้าย
5. จัดอบรมเภชิงปฏิบัติการให้แก่ นักเภรียนและประชาชนทั่ วไปในเภขตชุมชนรอบวนอุทยาน จานวน 10 ครั้ง โดยแบ่งเภป็นการ
อนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรท้ อ งถิ่น และใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ งยื น จ านวน 8 ครั้ง และอบรมเภชิ งปฏิ บั ติ ก ารด้ านงานอนุ รั ก ษ์ ไม้ ก ลายเภป็ น หิ น
จานวน 2 ครั้ง โดยให้นักเภรียน นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ซึ่งมีกระบวนการจัดอบรมดังแสดงในภาพที่ 1
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด อบรมเภพิ่ ม เภติ ม ให้ กั บ เภจ้ าหน้ าที่ ว นอุ ท ยานไม้ ก ลายเภป็ น หิ น อี ก ครั้ ง เภพื่ อ ทบทวนการใช้ อุ ป กรณ์ ใน
ห้องปฏิบัติการและการดาเภนินกิจกรรม ในกรณีที่โครงการสิ้นสุด เภพื่อให้เภจ้าหน้าที่สามารถดาเภนินการต่อไปได้ จากนั้นคณะดาเภนินการได้
ทารายงานรูปเภล่มเภพื่อส่งต่อให้กับทางจังหวัดตากและสานักบริหารพื้นที่ 14 (ตาก) เภพื่อเภป็นข้อมูเภบื้องต้นสาหรับการดาเภนินงานต่อไปใน
อนาคต
6. วางแผนดาเภนินการเภพื่อพัฒนาให้ป่าไม้กลายเภป็นหินมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการศึกษา
จากการดาเภนินงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินร่วมกับชุมชนที่ผ่านมา สามารถแบ่งผลการดาเภนินงานออกเภป็น 3 ส่วน คือ
1. การอนุรักษ์ป่าไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติ
1.1. ผลจากการสารวจข้อมูลไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน พบว่า ปัจจุบันไม้กลายเภป็นหินที่
พบในแต่ละหลุมขุด มีสภาพทรุดโทรมและผุพังไปอย่างมาก ไม้กลายเภป็นหินต้นที่ 2, 3, 4 มีการแตกออกเภป็นท่อน ๆ เภหมือนหินที่ถูก
นามาวางเภรียงต่อกัน โดยเภฉพาะต้นที่ 5 มีความทรุดโทรมมากจนอยู่ในสภาวะวิกฤตและกลายเภป็นเภพียงเภศษหิน บางส่วนป่นละเภอียดเภป็น
ผง ไม่สามารถอนุรักษ์ให้กลับคืนสู่สภาพเภดิมได้ มีเภพียงไม้กลายเภป็นหินต้นที่ 1, 6, และ 7 ที่ยังคงรูปร่างเภป็นต้นไม้และมีความยาวต่อเภนื่อง
แต่ยังคงมีการผุพังอยู่อย่างต่อเภนื่อง นอกจากไม้กลายเภป็นหินจานวน 7 ต้นแล้ว พบไม้กลายเภป็นหินขนาดยาวกว่า 5 เภมตรจากการขุดทาง
ระบายน้าใกล้กับไม้ก ลายเภป็นหินต้นที่ 1 และไม้กลายเภป็นหินท่อนใหญ่ขนาดเภส้นผ่า นศูนย์กลาง > 50 เภซนติเภมตร อยู่ใกล้กั บต้นที่ 7
ขนาดและสภาพไม้กลายเภป็นหินที่พบในวนอุทยาน แสดงในตารางที่ 1
1.2. พรรณไม้ที่ พ บส่ วนใหญ่ เภป็ นพรรณไม้ในป่ าเภต็ งรัง รวมถึงไม้ ที่ จัด เภป็ น Vulnerable Species (VU) ใน IUCN Red list เภช่ น
ปรงป่า และมีพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
1.3. สัตว์ที่พบจานวนมากกว่า 77 ชนิด ได้แก่ สัตว์เภลี้ยงลูกด้วยนม (2) นก (18) สัตว์เภลื้อยคลาน (23) สัตว์สะเภทินน้าสะเภทินบก
(13) และแมลง (21)
1.4. คณะผู้วิจัยได้ติดตั้งห้องปฏิบัติการ ค้นคว้า เภรียนรู้ (Laboratory and learning room) พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเภรียนการ
สอน เภช่น กล้องจุลทรรศน์ และสารเภคมีต่างๆ ตลอดจนเภก็บตัวอย่างพืช และสัตว์ที่ตายแล้วมาสตัฟฟ์ไว้ รวมทั้งไม้กลายเภป็นหิน หินและ
กรวดที่มีรูปทรงและสีสันต่างกันไปเภพื่อเภป็นสื่อประกอบการเภรียนการสอน
1.5. มีหลังคาชั่วคราวทาจากใบตองตึงคลุมไม้กลายเภป็นหินต้นที่ 6 และ 7
1.6. มีเภครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแห่งแรกในอาเภภอบ้านตาก
2. การบริการวิชาการชุมชน
มีการจัดอบรม 10 ครั้ง รวม 524 คน แบ่งเภป็น
2.1. การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จานวน 8 ครั้ง มีจานวนผู้เภข้าร่วมรวมทั้งหมด 389 คน จากโรงเภรียน
7 แห่ง ในจังหวัดตากและจาก 15 หมู่บ้านในพื้นที่ตาบลตากออก ผลจากการประเภมินด้วยแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอใจมากถึง
มากที่สุดคิดเภป็น 90.56% ดังตารางที่ 2
2.2. อบรมเภชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินโดยมีวิทยากรจากต่างประเภทศมาให้ความรู้ จานวน 2 ครั้ง มีผู้เภข้าร่วม
อบรมประมาณ 135 คน ผลจากการประเภมินด้วยแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอมากถึงมากที่สุดคิดเภป็น 85.79% (แบ่งเภป็นมากที่สุด
50.83%, มาก 34.96%, ปานกลาง 11.92 %, น้อย 1.52 %) ทั้งนี้ได้มีการนางานที่ได้จากการอบรมมาร่วมจัดแสดง
นัก เภรีย น นัก ศึก ษาและผู้เภข้าร่วมอบรมมีก ารตอบรับอย่ างดีและอยากให้ มีก ารจัดการทากิ จ กรรมแบบนี้ ขึ้น อีก เภพราะได้
ฝึกทักษะ และเภรียนรู้จากธรรมชาติ ทาให้รู้จักสิ่งมีชีวิตในอดีตและฟอสซิลเภพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีความเภข้าใจเภรื่องการเภกิดไม้กลายเภป็นหิน
สมุนไพรและต้นไม้ในป่า การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ เภช่น การนาใบลานมาสานเภป็นของใช้ ช่วยส่งเภสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและขณะเภดียวกันเภป็นการสร้างอาชีพเภสริมและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ช่วยให้มีทักษะในการทางานมากขึ้น สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ พัฒนาเภศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เภช่น ให้นักเภรียนและคนในพื้นที่
เภป็นมัคคุเภทศก์ มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน เภป็นต้น
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3. การพัฒนาแหล่งไม้กลายเป็นหินอย่างยั่งยืนในรูปแบบของการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก
วัน ที่ 12 -13 มกราคม 2558 สถาบั น วิ จั ย ไม้ ก ลายเภป็ น หิ น ฯ ได้ เภชิ ญ คณะกรรมการเภครื อ ข่ า ยอุ ท ยานธรณี โ ลก (Global
Geoparks Network, GGN) จ าน วน 2 ท่ าน คื อ Prof. Dr. Nickolas Zouros, University of the Aegean – Natural History
Museum of the Lesvos Petrified Forest, President of GGN แ ล ะ Prof. Dr. Zhang Jianping, China University of
Geosciences and GGN Expert มาประเภมินเภบื้องต้นเภพื่อให้คาแนะนาในการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเภป็นหินของจังหวัดตากให้ได้รับ
การรั บ รองจากเภครื อ ข่ า ยอุ ท ยานธรณี โลกเภพื่ อ ก้ า วไปสู่ ก ารเภป็ น UNESCO Global Geopark จึ ง ควรเภสนอให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของอุทยานธรณีครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้กลายเภป็นหิน

บทสรุป
จากผลการดาเภนินงานที่ผ่านมาและจากผลการประเภมินเภบื้องต้นโดยคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกพบว่า อาเภภอบ้านตากมี
ความพร้อ มด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยเภฉพาะอย่างยิ่งซากดึ ก ด าบรรพ์ ไม้ ก ลายเภป็ นหิ น และชุม ชนที่ เภข้ มแข็ง สามารถพั ฒ นาเภป็ น
อุทยานธรณีโลกภายใต้การรับรองของยูเภนสโกได้ แต่เภนื่องจากสภาพไม้กลายเภป็นหินมีการเภสื่อมสภาพมากขึ้นเภรื่อยๆ ดังนั้นการอนุรักษ์
ไม้กลายเภป็นหินจึงต้องมีการดาเภนินการให้ถูกวิธีด้านการป้องกัน และการอนุรักษ์ โดยดาเภนินการอย่างต่อเภนื่อง และต้องการร่วมมือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยที่ไม่เภพียงแต่ชุมชนมีส่วนร่วมเภท่านั้น แต่รวมถึงผู้นาในระดับท้องถิ่นที่ต้องให้การสนับสนุน
ด้วย และควรมีการทาวิจัยด้านงานอนุรักษ์แบบบูรณาการ มีการลงพื้นที่อย่างสม่าเภสมอเภพื่อแลกเภปลี่ยนความรู้กับชุมชน จัดอบรม ให้
ความรู้แก่นักเภรียน นักศึกษา และชุมชน ส่งเภสริมเภครือข่ายอนุรักษ์ที่ชุมชนมีบทบาทในการดาเภนินงาน เภพื่อให้เภข้าใจและเภห็นความสาคัญ
ของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเภหล่านี้ให้อยู่สืบไป ร่วมกันพัฒนาให้เภป็นแหล่งท่องเภที่ยวอย่างยั่งยื น
ในระดับชาติ และระดับสากล

กิตติกรรมประกาศ
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตาก คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นางชุลีวันทน์
สายสิงห์ทอง และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) และสานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ที่ 4 (ตาก) ขอขอบคุณ นายสุรพล เภกวี และเภจ้าหน้าที่วนอุทยานไม้กลายเภป็นหินทุกท่าน ที่ให้ความอนุเภคราะห์ ในการดาเภนินงานใน
พื้นที่วนอุทยาน ขอขอบคุณคุณสรรเภพชญ วิไลศิลป์ ที่ช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนกลุ่มเภครือข่ายพิทักษ์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาบลตากออก และโรงเภรียนต่างๆ ในจังหวัดตาก ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดาเภนินงานครั้งนี้
ให้สาเภร็จลุล่วงไปด้วยดี ดร. ทักษิณ อาชาวคม สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และนายทศพร นุชอนงค์ กรมทรัพยากรธรณี สาหรับ
คาแนะนาที่เภป็นประโยชน์ วิทยากรอบรมด้านการอนุรักษ์ไม้ก ลายเภป็นหิน Ms. Evangelia Kyriazi จาก University of Peloponnese
ประเภทศกรีซ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวสุภัทรา บุญลาพู นายไกรศรี เภต้นปักษี นางสาวนิสากร คุณวงศ์ นางสาววรางคณา นามแสง
และนางนันทิดา ยุ่นกระโทก สถาบันวิจัยไม้กลายเภป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้มีส่วนร่วมในการดาเภนินโครงการ

เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพยากรธรณี. 2551. การจัดจาแนกเภขตเภพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก. กรุงเภทพมหานคร : บริษัท แอดวานซ์
วิชั่น เภซอร์วิส จากัด. 102 หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2557. รายงานโครงการจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเภที่ยววนอุทยานไม้กลายเภป็นหินเภพื่อการอนุรักษ์ ไม้กลายเภป็นหิน
ภายใต้โครงการส่งเภสริมกิจกรรมการท่องเภที่ยว จังหวัดตาก.
Kruayoo, K. 2006. Petrified Forest Park, Ban Tak District, Tak Province. Ban Tak. Unpublished report. 17pp.
Philippe, M., Boonchai, N., Ferguson D.K., Hui J. and Songtham, W. 2013. Giant trees from the Middle Pleistocene of Northern
Thailand. Quaternary Science Reviews 65: 1-4.
Boonchai, N., Grote J.P. and Jintasakul, P. 2009. Paleontological parks and museums and prominent fossil sites in Thailand
and their Importance in the conservation of fossils. Carnets de Géologie / Notebooks on Geology 3: 75-95.
Songtham, W., Mildenhall, D.C. and Ratanasthien, B. 2011. Petrified tree trunks from a gravel deposit, Ban Tak Petrified Forest
Park, Ban TakeSam Ngao Basin, Tak Province, Northern Thailand. J. Sci. Technol. MSU 31: 93-100.

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเภพรส น่าน จังหวัดน่าน

43

44

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
องค์กรหลักที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมกับชุมชน
- จังหวัดตาก อาเภภอบ้านตาก -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) - สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4
-เภครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาบลตากออก

-

-

บุคลากรผู้เข้าอบรม
นักเภรียน
ครู-อาจารย์จากโรงเภรียน
ในจังหวัดตาก
ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน
ชุมชนใน ต.ตากออก
เภครือข่ายพิทักษ์ป่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตาบลตากออก
เภจ้าหน้าที่วนอุทยาน
เภจ้าหน้าที่จากสานักงาน
ทรัพยากรธรณีเภขต 1
ลาปาง

กระบวนการฝึกอบรม
- บรรยายโดยวิทยากร
- จัดทาสื่อประกอบกิจกรรม
- ฝึกปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินในวน
อุทยานไม้กลายเภป็นหิน
กิจกรรมที่ 2 เภดินป่าสารวจ
ธรรมชาติ ศึกษาเภรียนรู้สมุนไพร
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 ทรัพยากรหินแร่
ในท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 ไม้กลายเภป็นหินได้
อย่างไร
กิจกรรมที่ 5 การเภกิดฟอสซิล
และการขุดค้นฟอสซิล
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
แลกเภปลี่ยนความรู้ พืชสมุนไพร
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การใช้ประโยชน์ จากป่าอย่าง
ยั่งยืน
กิจกรรมที่ 7 เภรื่องกิจกรรม
ลวดลายจากป่า

-

วิทยากร
นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
จากสถาบันวิจัยไม้
กลายเภป็นหินฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
ผู้เภชี่ยวชาญด้าน อนุรักษ์
ไม้กลายเภป็นหิน ระดับ
นานาชาติ
คณะกรรมการอุทยาน
ธรณีระดับโลก
ภูมิปัญญาชนใน ท้องถิ่น

-

การประเมินผล
แบบสอบถาม
การสังเภกตพฤติกรรม
ผลงานของผู้เภข้าร่วมอบรม

-

-

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการอบรมเภชิงปฏิบัติการซึ่งมีการทางานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก
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ภาพที่ 2 ไม้กลายเภป็นหินขนาดยาวที่สุดในโลก (69 เภมตร) มีสภาพผุพังและบริเภวณโคนต้นมีน้าท่วมขัง

ภาพที่ 3 สภาพธรรมชาติไม้กลายเภป็นหินหลุมที่ 6 (บน) และการทาหลังคาคลุมชั่วคราวจากวัสดุธรรมชาติด้วยใบตองตึง (ล่าง)
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ภาพที่ 4 การติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ (ซ้าย) และห้องปฏิบัติการที่ปรับปรุงซ่อมแซมสาหรับงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน
ซึ่งมีสารเภคมี วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอนุรักษ์ (ขวา)

ภาพที่ 5 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเภชิงปฏิบัติการทั้งในส่วนของนักเภรียน และประชาชนที่อยู่ในชุมชน จังหวัดตาก
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RO-01

การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า
เดีย พนิตนาถ แชนนอน* และ สตีเฟน เอลเลียต
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ชือ่ ผู้เขียนหลัก : p.dia.shannon@gmail.com
บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นเทคนิคการฟื้นฟูป่าเขตร้อนที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นการปลูกไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดที่มี
อัตราการรอดตายและเจริญเติบโตสูง มีเรือนยอดแผ่กว้าง (เพื่อสร้างร่มเงาในการกาจัดวัชพืช) และสร้างทรัพยากร (เช่น ผลสด น้าหวาน)
ดึงดูดสัตว์กระจายเมล็ดให้เข้ามาในพื้นที่ (เพื่อการกลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ) การคัดเลือกชนิดที่รวมเอาลักษณะเหล่านี้
จากพืชหลายร้อยชนิดในป่าเขตร้อนเป็นความท้าทายสาคัญ การศึกษานี้เราเสนอแนวทางที่รวมเอามาตรฐานขั้นต่าและดัชนี ความ
เหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้จัดอันดับชนิดไม้ โครงสร้างที่เหมาะสม ทั้งนี้อธิบายโดยใช้การศึกษาจากระบบนิเวศป่าไม่ผลัดใบที่ราบต่าใน
จังหวัดกระบี่ ภาคใต้ของประเทศไทย จากการศึกษามากกว่า 8 ปี เกี่ยวกับข้อมูลชีพลักษณ์ การผลิตกล้าไม้ และการปลูกไม้ป่าท้องถิ่น
จานวน 80 ชนิด ในแปลงทดลอง (พื้นที่รวม 10 เฮกตาร์) มีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาติดผล กลไกการกระจายเมล็ด และอัตราการงอกของ
เมล็ด รวมทั้งการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะชา การรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงปลูกทดลอง จากข้อมูล
ภาคสนามหลังฤดูฝนครั้งที่ 2 ภายหลังการปลูก มีการคัดชนิดที่ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่าออก จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าสูงสุด (บ่ง
บอกถึงศักยภาพสูงสุดของชนิด) วิธีการนี้สามารถรวมเอาลักษณะที่ชุมชนท้องถิ่นให้ความสาคัญและการถ่วงน้าหนักของบางลักษณะเด่น
เข้ามาพิจารณาด้วย ค่าเฉลี่ยทาให้ผลที่ได้ค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงแต่จาเป็นต้องมีจานวนซ้าของการทดลองมากพอ แนวทางที่พัฒนาจาก
การศึกษานี้สามารถนาไปปรับใช้กับโครงการฟื้นฟูอื่นๆ ในประเทศเขตร้อน แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจาเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลปริมาณ
มากแต่เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนและชุมชนสามารถทาได้เอง
คาสาคัญ : วิธีพรรณไม้โครงสร้าง, การฟื้นฟูป่า, ป่าเขตร้อนที่ต่า, ภาคใต้ของประเทศไทย
Abstract : Selection of Native Tree Species for Restoring Forest Ecosystems
Dia Panitnard Shannon* and Stephen Elliott
Forest Restoration Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Amphur Muang,
Chiang Mai 50200
*Corresponding author : p.dia.shannon@gmail.com
The framework species method is a well-established tropical forest restoration technique, which involves planting
20-30 indigenous forest trees species, with high survival and growth rates, dense spreading crowns (to shade out
weeds) and which produce resources (e.g. fleshy fruits, nectar) that attract seed-dispersing animals
(for biodiversity recovery). Selecting species, which combine these characteristics, from amongst hundreds that grow
in any tropical forest type, is challenging. Here, we proposed a combination of minimum standards and a suitability
index to rank the suitability framework tree species, illustrated by a study of restoring lowland tropical evergreen
forest in Krabi Province, southern Thailand. Over 8 years, 80 tree species, were subjected to phenology studies,
propagation experiments and mixed-species field performance trials (10 ha). Data collected included fruiting periods,
seed dispersal mechanisms and germination rates, seedling growth in the nursery and both survival and growth of
planted saplings in the field. Species that failed to achieve a minimum survival standard, two rainy seasons after
planting, were dropped, before applying a rank scoring system, comparing averaged data with maximum values
(indicating maximum species potentials). The method was adapted to local needs by local people nominating which
variables to include and their relative weightings. Average values produced the most stable results, but required
more effort in terms of replication. The generic approach, developed by this study, can easily be adapted to
restoration projects in other tropical countries. Although it relies on large data collection programs, data collection
methods are simple and local people can easily implement them.
Keywords : framework species method, forest restoration, lowland tropical forest, southern Thailand
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บทนา
การสูญเสียพื้นที่ป่าเป็นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ส่งผลต่อการหายไปของ
ผลิตภัณฑ์และบริการจากระบบนิเวศหลายอย่างที่ไม่อาจประเมินค่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุ มสมดุลของสภาพแวดล้อมในหลาย
ระดับ พื้นที่ป่าที่หายไปมีส่วนปลดปล่ อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศถึงร้อยละ 20-25 ของการปลดปล่อยคาร์บอนทั้งหมดที่เกิดจากมนุษย์
การสูญเสียพื้นที่ป่าจัดเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก จากการศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
พบว่าพื้นที่ป่าเขตร้อนหายไปในอัตราประมาณ 7.6 ล้านเฮกแตร์/ปี ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2000 คิดเป็นร้อยละ 0.49 เฮกแตร์/ปี จากสถิติ
ดังกล่าวคิดเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 880 ล้านตัน/ปี (Achard et al., 2014) ภูมิภาคเขตร้อนไม่เพียงเป็น
พื้นที่ที่มีการสูญเสียพื้นที่ป่าจานวนมากเท่านั้น แต่เป็นศูนย์ก ลางของการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้วย ความพยายามในการฟื้นฟู
ทางนิเวศวิทยามีวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ความพยายามในการกาจัดหรือป้องกันสิ่งรบกวนเพื่อเปิดโอกาสให้กระบวนการฟื้นตัว
ตามธรรมชาติเกิ ดขึ้นได้ (การฟื้นฟูเชิงรับ) ไปจนถึงความพยายามในการกระตุ้ นและปรับวิถีของกระบวนการเปลี่ย นแปลงแทนที่
(การฟื้นฟูเชิงรุก) (Holl and Aide, 2010) ทรัพยากรจานวนมากทั้งเงินและเวลาได้ถูกทุ่มเทไปกับการฟื้นฟู 2 วิธีหลัก ได้แก่ การฟื้นฟู
โดยการปลูกกล้าไม้และการปลูกด้วยเมล็ด
วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็น หนึ่งในเทคนิคการฟื้นฟูป่ าเขตร้อนที่มีก ารยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นการปลูก กล้าไม้ท้องถิ่น
20-30 ชนิดที่มีคุณลักษณะสาคัญ ได้แก่ การมีอัตราการรอดชีวิตสูงหลังปลูก เจริญเติบโตเร็ว สร้างเรือนยอดที่กว้าง และความสามารถใน
การผลิตทรัพยากรที่สัตว์ต้องการได้เร็ว (เช่น น้าหวาน ผลไม้ หรือที่ทารัง) หรือเป็นพืชชนิดที่มีความสามารถในการฟื้นตัวหลังโดนไฟไหม้
ได้ดี (หากฟื้นฟูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า) เป็นต้น (FORRU, 2006) ภายหลังการปลูกมีการดูแลกล้าไม้ต่อเนื่องไปอีก 2 ปี
หรือมากกว่านั้น (เช่น การกาจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย เป็นต้น) ต้นไม้ที่ปลูกจะสามารถยึดครองพื้นที่โดยสร้างร่มเงาคลุมวัชพืชที่เป็นไม้ล้มลุก
จนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ พรรณไม้โครงสร้างประกอบด้วยไม้เบิกนาและไม้เสถียรทาให้สามารถสร้างเรือนยอดที่มีหลายชั้นคล้าย
โครงสร้างป่าตามธรรมชาติ วิธีการนี้เหมาะสาหรับพื้นที่ที่มีกล้าไม้ธรรมชาติเหลืออยู่น้อยกว่า 3,100 ต้น/เฮกแตร์ (หรือ 500 ต้น/ไร่) มีป่า
ธรรมชาติเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การมีอยู่ของสัตว์ช่วยกระจายเมล็ดจะส่งผลอย่างมากต่อความสาเร็จของการฟื้นฟูด้วยวิธี
ดังกล่าว
การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อค้นหาพรรณไม้โครงสร้างของแต่ละพื้นที่อาจเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สร้างความสับสนต่อนัก ฟื้นฟู
หรือผู้เกี่ยวข้อง มีวิธีการ 2 แบบที่มีการกล่าวถึงว่าสามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการการคัดเลือกชนิด ได้แก่ วิธีมาตรฐานขั้นต่าและวิธี
ดัชนีความเหมาะสม เป็นการจัดอันดับชนิดที่เหมาะสมสาหรับการฟื้นฟูป่าตามคุณลักษณะที่ถูกเลือก อย่างไรก็ตามการคัดเลือกมักจะ
ต้องใช้วิธีทั้งทางคุณภาพและปริมาณ โดยใช้ข้อมูลความสามารถของกล้าไม้ท้องถิ่นอายุประมาณ 18 หลังจากการปลูก (FORRU, 2006)
ในการประเมินศักยภาพของชนิดพืชที่อาจมีคุณสมบัติการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการเสนอแนวทางที่รวม
เอาวิธีมาตรฐานขั้นต่าและวิธีดัชนีความเหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้คัดเลือกชนิดไม้โครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูป่าในพื้นที่อื่นต่อไป

วิธีการ
การศึก ษานี้ดาเนินการในพื้น ที่อ าเภอคลองท่อ ม จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุ มเขตร้ อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน
(พฤษภาคม – พฤศจิกายน) และฤดูแล้ง (ธันวาคม – เมษายน) ความชื้นสัมพัทธ์สูงตลอดทั้งปี ระหว่างร้อยละ 75 ถึง 100 อุณหภูมิต่าสุด
16.9 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจาก 26.9 องศาเซลเซียสในเดือน
มกราคมถึง 28.5 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,568 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้าฝนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
(348 มิลลิเมตร) และเดือนกันยายน (419 มิลลิเมตร) ประเภทป่าที่สาคัญในพื้นที่คือ ป่าดิบที่มีฤดูกาล (ผสมไผ่) (evergreen seasonal
forest with bamboo) และป่าพรุน้าจืด (fresh water peat swamp forest) เจริญอยู่ริมลาห้วย (FORRU, 2008) ระบบนิเวศดังกล่าว
จัดเป็นระบบนิเวศสาคัญส่วนหนึ่งของป่าดิบที่ราบต่าซึ่งกาลังถูกคุกคามอย่างหนักในภาคใต้ของประเทศไทย
ป่าดิบที่มีฤดูกาล (ผสมไผ่) จะพบในพื้นที่สูงกว่าป่าพรุน้าจืดเล็กน้อย ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่มีชั้นหินทรายเป็นฐานด้านล่าง
ความสูงมากกว่า 25 เมตรจากระดับน้าทะเล มีการระบายน้าดีกว่าป่าพรุ ป่าแน่นทึบสร้างทรงพุ่มหนาและไม่ผลัดใบ ต้นไม้ขนาดใหญ่
ระดับเรือนยอดอาจสูงถึง 40 เมตร ไม่พบพูพอนและรากอากาศที่ถือเป็นลักษณะเด่นของป่าพรุ พรรณไม้เด่นในป่าประเภทนี้ ได้แก่
Enicosanthum fuscum (King) A.S. (Annonaceae) Schima wallichii (DC.) Korth. (Theaceae) Irvingia malayana Oliv. ex
Benn. (Irvingiaceae) Callerya atropurpurea (Wall.) Schot (Leguminosae, Papilionoideae) Tetrameles nudiflora R. Br.
ex Benn. (Datiscaceae) Cinnamomum iners Reinw. ex Bl. (Lauraceae) Litsea grandis (Wall. ex Nees) Hk. f. (Lauraceae)
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Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thw. (Euphorbiaceae) Castanopsis schefferiana Hance (Fagaceae) แ ล ะ
Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehd. (Fagaceae) (FORRU, 2008)
ป่าพรุน้าจืดครอบคลุมพื้นที่ราว 2.5 ตารางกิโลเมตร ที่ความสูง 25 - 75 เมตรจากระดับน้าทะเล บริเวณรอบสระมรกตและ
ตลอดริมห้วยที่อยู่ติดกัน เรือนยอดแน่นทึบและอาจสูงถึง 40 เมตร ต้นไม้ที่อยู่ระดับเรือนยอดมักจะมีขนาดใหญ่มากและหลายชนิดสร้าง
พูพอนและรากหายใจ ต้นไม้ที่มักพบในระดับเรือนยอดและมีความโดดเด่นมาก ได้แก่ Dipterocarpus kerrii King (Dipterocarpaceae)
Canarium patentinervium Miq. (Burseraceae) Toona ciliata M. Roem. (Meliaceae) Pometia pinnata J.R. & G. Forst.
(Sapindaceae) Parkia timoriana (DC.) Merr. (Leguminosae, Mimosoideae) Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.
(Sonneratiaceae) Eugenia operculata Roxb. (Myrtaceae) Horsfieldia brachiata (King) Warb. (Myristicaceae) และ Ficus
variegate Bl. (Moraceae) (FORRU, 2008)
ในแต่ละปีหน่วยวิจัย การฟื้ นฟู ป่าจะประสานงานกั บ ชุม ชน และผู้มีส่วนเกี่ ย วข้องในพื้ นที่ เพื่อ วางแผนการฟื้ น ฟูป่า จาก
การศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2555 มีการศึกษาชีพลักษณ์ การผลิตกล้าไม้ และการทดลองปลูกไม้ท้องถิ่นจานวน 80 ชนิด ในแปลง
ทดลองพื้นที่รวมประมาณ 10 เฮกแตร์ ที่กระจายอยู่ทั้งในพื้นที่ของป่าสงวน ฐานปฏิบัติการป่าที่ราบต่าเขานอจูจี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประบางคราม และพื้นที่ส่วนตัวของชาวบ้านในพื้น ที่อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (FORRU, 2008) มีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาติด
ดอกออกผล อัตราการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะชา รวมถึงการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน
แปลงทดลองติดต่อกันอย่างน้อยจนถึงหลังฤดูฝนครั้งที่ 2 ภายหลังการปลูก (Elliott et al., 2013)
การศึกษานี้จะเน้นคุณลักษณะของการเป็นพรรณไม้โครงสร้างสาหรับการคัดเลือกไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ได้แก่
1) การรอดชีวิตในแปลงปลูก 2) ความกว้างเรือนยอด 3) ความสามารถในการดึงดูดสัตว์ (การมีผลสด) 4) ความสามารถในการผลิตกล้า
ในเรือนเพาะชา (ใช้ร้อยละการงอกของเมล็ด) และ 5) การเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (ของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
คอราก) เริ่มจากใช้วิธีมาตรฐานขั้นต่า (Elliott et al., 2013) คัดเลือกชนิดที่มีร้อยละการรอดชีวิตต่ากว่าเกณฑ์ออกจากกลุ่มเป้าหมาย
จากนั้นเปลี่ยนค่าของแต่ละคุณลักษณะให้อยู่ในสเกลที่กาหนด (ตารางที่ 1) โดยให้ชนิดที่มีค่าสูงสุดของคุณลักษณะนั้นได้คะแนนเต็มใน
ส่วนดังกล่าว จากนั้นคานวณค่าของชนิดอื่นๆ เทียบตามสัดส่วนที่ลดหลั่นลงไป ยกเว้นคุณลักษณะที่ 3 (ชนิดที่มีผลสดได้คะแนน=1
นอกจากนั้นได้คะแนน=0)
คานวณค่าเฉลี่ยของตัวแปรการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ เปรียบเทียบรายชื่อชนิดที่ได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยและ
ค่าสูงสุดของร้อยละการงอกของเมล็ดในเรือนเพาะชาประกอบกับค่าการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ ของกล้าไม้อายุ 18
เดือน หลังปลูก หรือภายหลังฤดูฝนที่สองหลังปลูกเป็นเกณฑ์ เปรีย บเทีย บรายชื่อที่ได้จากการใช้ ข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ใช้การ
เจริญเติบโตสัมพัทธ์ของทั้งความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ชุดที่ 2 ใช้ความสูงและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และชุดที่ 3 ใช้เส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ ในการคานวณดัชนีความเหมาะสม (Elliott et al., 2013) ร่วมกับคุณลักษณะอื่นๆ

ผลการศึกษา
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU, 2006) จะมีไม้ท้องถิ่นเพียง 20 ชนิดที่มีร้อยละ
การรอดชีวิตสามารถผ่านการคัดเลือกการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ส่วนที่เหลืออีก 16 ชนิดควรจะถูกคัดออกเนื่องจากมีร้อยละการรอด
ชีวิตต่าเกินไป (น้อยกว่าร้อยละ 45) อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ทดลองมีความแปรผันของสภาพแวดล้อมมาก ตั้งแต่พื้นที่เปิดโล่งเต็มไป
ด้วยวัชพืช พื้นที่ที่กาลังมีการฟื้นตัวของไม้ล้มลุกและไม้พุ่มบางส่วน ไปจนถึงพื้นที่แนวลาห้วยตามขอบของสวนยางพารา เกณฑ์ร้อยละ
การรอดชีวิตขั้นต่าจะถูกปรับลง จากเดิมกล้าไม้ท้องถิ่นมีร้อยละการรอดชีวิตต่ากว่า 45 จะไม่ถูกพิจารณาให้เป็นพรรณไม้โครงสร้าง แต่
ในการศึกษานี้จะกาหนดร้อยละการรอดชีวิตขั้นต่าไว้ที่ร้อยละ 30 ภายหลังฤดูฝนที่สองหลังจากการปลูก ตามเกณฑ์ดังกล่าวจะมีไม้
ท้องถิ่นทั้งหมดจานวน 36 ชนิดที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (ตารางที่ 2)
เมื่อนาคุณลักษณะของการเป็นพรรณไม้โครงสร้างข้อ 1-3 มาพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของร้อยละการงอกของ
เมล็ดในเรือนเพาะชาและการเจริญเติบโตของกล้าไม้อายุ 18 เดือน ในแปลงปลูก พบจานวนของชนิดไม้ท้องถิ่นที่ มีค่าดัช นี ค วาม
เหมาะสมสูงสุด 30 อันดับแรกค่อนข้างคล้ายคลึงกัน (ตารางที่ 3) การใช้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรการเจริญเติบโตและร้อยละการงอก (แสดง
ถึงระดับความเป็นไปได้ในการผลิตกล้าไม้) จะทาให้คัดเลือกได้รายชื่อจานวนชนิดไม้ท้องถิ่นที่เหมือนกันแม้ว่าจะใช้ข้อมูลการเจริญเติบโต
คนละตัวแปรกัน
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เมื่อนารายชื่อไม้ท้องถิ่นที่คัดเลือกโดยใช้ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของทั้งความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก
ประกอบกับค่าเฉลี่ยร้อยละการงอกของเมล็ดมาจัดลาดับ พบไม้ท้องถิ่นจานวน 7 ชนิดที่จัดอยู่ในกลุ่มเหมาะสมมากต่อการเป็นพรรณไม้
โครงสร้างเพื่อการฟื้นฟู ป่าในระบบนิเวศป่าที่ราบต่า (ดัชนีความเหมาะสมร้อยละ 80-100) ไม้ท้องถิ่นอีกจานวน 9 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่ม
เหมาะสม (ดัชนีความเหมาะสมร้อยละ 70-79) และอีก 14 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้ (ดัชนีความเหมาะสมน้อยกว่าร้อยละ 70) (ตารางที่
4) สาเหตุหนึ่งที่ทาให้ไม้ท้องถิ่นกลุ่มนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะข้อ 3) ความสามารถในการผลิตกล้า ไม้ท้องถิ่น
บางชนิดมีร้อยละการงอกของเมล็ดในเรือนเพาะชาต่ามาก แต่สามารถใช้วิธีการขุดกล้าจากธรรมชาติมาทดแทนได้ หากต้องการทดสอบ
ความสามารถของชนิดดังกล่าวเพิ่มเติม อาจทดลองใช้วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ (เช่น การแช่น้า การทาแผลบนเปลือกหุ้มเมล็ด เป็น
ต้น) อาจช่วยกระตุ้นความสามารถในการงอกหรือลดระยะพักตัวของเมล็ดพืชบางชนิด (FORRU, 2008) อีกทางเลือกหนึ่งคือการทดลอง
ฟื้นฟูโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดโดยตรงซึ่งสามารถลดขั้นตอนการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงกล้าในเรือนเพาะชาออกไปได้ (Tunjai and Elliott,
2012) นอกจากนี้หากสามารถแยกวิเคราะห์ไม้ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่ที่มีกระบวนการฟื้นตัวตาม
ธรรมชาติ หรือพื้นที่บริเวณขอบของแปลงปลูกยางพารา จะทาให้ได้รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ แต่
ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป
คุณลักษณะสาหรับการคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการฟื้นฟูประกอบกับการพิจารณาของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือการนาไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน การรวมเอาวิธีมาตรฐานขั้นต่าและวิธีดัชนี
ความเหมาะสมเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกให้มีน้าหนักเชิงปริมาณมากขึ้น การใช้ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ทาให้
รายชื่อไม้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการเป็นพรรณไม้โครงสร้างค่อนข้างเสถียรแม้จะใช้ตัวแปรการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จาเป็นต้อง
มีจานวนซ้าของการทดลองมากพอสาหรับการวิเคราะห์ หากมีรายชื่อของไม้ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกน้อยเกินไป อาจปรับปรุง
โดยทาการทดลองเพื่อทดสอบศักยภาพของกล้าไม้ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ชนิดที่เหมาะสมสาหรับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง เช่น ทดสอบกล้าไม้
จากแหล่งที่มาแตกต่างกัน (การเพาะเมล็ด กล้าไม้ธรรมชาติ หรือการใช้วิธีหยอดเมล็ด แทนการปลูกต้นไม้) ทดสอบวิธีการบารุงรักษา
แปลงปลูก (การตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย ) หรือแยกวิเคราะห์ตามสภาพพื้นที่ ฟื้นฟู (พื้นที่เปิดโล่งหรือมีร่มเงา) เป็นต้น แนวทางที่พัฒนาจาก
การศึกษานีเ้ ป็นแนวทางทีน่ าไปปฏิบัติได้ ไม่ซับซ้อน สามารถปรับใช้กับโครงการฟื้นฟูในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการ “การวิจัยและการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดาในประเทศไทยและประเทศพม่า” ผลักดันโดยสมาคม
อนุรักษ์นกแห่งสหราชอาณาจักร (RSPB) และโครงการดาร์วินแห่งสหราชอาณาจักร (Darwin Initiative) สาหรับการสนับสนุนการเงิน
สาหรับงานวิจัย และขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) สาหรับความร่วมมือ นอกจากนี้ขอขอบคุณ
Oriental Bird Club (OBC) สาหรับการสนับสนุนกิจกรรมของเรือนเพาะชาทาให้เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า จังหวัดกระบี่ สามารถ
ทางานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอขอบคุณอย่างที่สุดต่อหัวหน้าฐานปฏิบัติการป่าที่ราบต่าเขานอจูจี้ (คุณสมปราชญ์ ผลชู) สาหรับการ
ให้กาลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของฐานฯ เช่นเดียวกันกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม (คุณประสาร เปรมปรีดิ์) และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ขาดไม่ได้คือชุมชนบ้านบางเตียวสาหรับการอนุญาตให้มีการสร้างเรือนเพาะชาของโครงการฯ ในพื้นที่ของชุมชน
สุดท้ายนี้คือเจ้าหน้าที่ห น่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดกระบี่ทุกคน
โครงการนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืช โดยมีเจ เอฟ แมกซ์เวลล์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจาแนกชื่อ
ของพืชทุกชนิดในรายงานฉบับนี้
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะสาหรับการคานวณดัชนีความเหมาะสม (ปรับปรุงจาก Elliott et al., 2013)
คุณลักษณะ
ค่าที่ใช้คานวณ ร้อยละความสาคัญ
1) การรอดชีวิต
2
27
2) ความกว้างเรือนยอด
1.5
20
3) ความสามารถในการดึงดูดสัตว์
1
13
4) ความสามารถในการผลิตกล้า
1
13
5) การเจริญเติบโต
2
27
รวม
7.5
100
ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า
วงศ์
Apocynacea
Bignoniaceae
Crypteroniaceae
Dilleniaceae
Dipterocarpaceae

Enebaceae
Euphorbiaceae
Guttiferae
Lauraceae
Leguminosae

Meliaceae
Moraceae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Alstonia macrophylla
Radermachera pinnata
Crypteronia paniculata
Dillenia obovata
Anisoptera scaphula
Cotylelobium lanceolatum
Dipterocarpus grandiflorus
Hopea odorata
Shorea roxburghii
Vatica odorata
Diospyros venosa
Antidesma montanum
Aporosa octandra
Macaranga denticulata
Garcinia hombroniana
Garcinia rostrata
Cinnamomum iners
Litsea grandis
Archidendron jiringa
Callerya atropurpurea
Intsia bijuga
Parkia timoriana
Peltophorum pterocarpum
Sandoricum koetjape
Toona ciliata
Artocarpus dadah
Ficus hispida

ชื่อไทย
ทุ้งฟ้า
เพกาพรุ
สอม
ส้านใหญ่
ช้าม่วง
เคี่ยม
ยูง
ตะเคียนทอง
พะยอม
สักเขา
ขมิ้นฤาษี
มะเม่า
นวลเสี้ยน
ตองแตบ
วา
ชะมวงใบเล็ก
อบเชย
ทังขี้หนู
เนียง
กาแซะ
หลุมพอ
เหรียง
นนทรี
สะท้อน
ยมหอม
หาด
มะเดื่อปล้อง
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ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า (ต่อเนื่อง)
วงศ์
Myrtaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์
Eugenia grandis
Eugenia oleina
Palmae
Salacca wallichiana
Rhizophoraceae Carallia brachiata
Rubiaceae
Anthocephalus chinensis
Sapindaceae
Lepisanthes rubiginosa
Pometia pinnata
Theaceae
Schima wallichii
Verbenaceae
Vitex pinnata

ชื่อไทย
เมา
หว้า
ระกา
คอแห้ง
กระทุ่ม
กาชา
สาย
มังตาน
นน

ตารางที่ 3 จานวนชนิดไม้ท้องถิ่นที่เหมือนกันระหว่างชุดข้อมูลการเจริญเติบโตทั้ง 3 ชุด*
ค่าการเจริญเติบโตสูงสุด ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต
ร้อยละการงอกสูงสุด
29
29
ค่าเฉลี่ยร้อยละการงอก
28
30
*ชุดที่ 1 การเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของทั้งความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ชุดที่ 2 ความสูงและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และชุดที่ 3 เส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์
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RO-02

ความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในระบบนิเวศป่าดิบเขา
พุทธิดา นิพพานนท์* และ เดีย พนิตนาถ แชนนอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ชื่อผู้เขียนหลัก : duckphutthida@gmail.com
บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นการปลูกกล้าไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดในพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวและการ
กลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าภาคเหนือมักพบการรบกวนจากไฟในช่วงฤดูแล้ง ความสามารถฟื้นตัวได้หลั ง
ถูกไฟไหม้จึงเป็นคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติตตามสภาพของ
พรรณไม้โครงสร้าง รวมทั้งพลวัตรและองค์ประกอบของสังคมพืชหลังถูกไฟไหม้ มีการบันทึกการเจริญเติบโต (เส้นผ่านศูนย์กลางคอราก
ความสูง และความกว้างทรงพุ่ม) ความรุนแรงของไฟ และสังคมพืชพื้นล่างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน (อายุ 1 2 14 และ 17 ปี) จานวน 3
ครั้ง คือ หลังแปลงถูกไฟไหม้เป็นเวลา 2 18 และ 30 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอราก
ส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง ร้อยละการรอดชีวิตของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มี
ความแตกต่างกัน (ร้อยละ 87 และ 94 ตามลาดับ) ในขณะที่แปลงอายุ 1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละ 62
และ 22 ตามล าดั บ ) ในระดั บ ชนิ ด พบว่ า กล้ า ไม้ 7 ชนิ ด มี ร้ อ ยละการรอดชี วิ ต สู ง จั ด อยู่ ในเกณฑ์ ดี (>70) ได้ แ ก่ เติ ม (Bischofia
javanica) มะเดื่อ ใบใหญ่ (Ficus auriculata) ตาเสื อทุ่ ง (Heynea trijuca) มณฑาแดง (Manglietia garrettii) มะแฟน (Protium
serratum) นางพญาเสือโคร่ง (Prunus cerasoides) และมะกอกห้ารู (Spondias axillaris) เมื่อพิจารณาความสามารถในการแตกกอ
ใหม่หลังโดนไฟไหม้ พบว่ากล้าไม้ 8 ชนิด มีความสามารถดังกล่าวสูงกว่าชนิดอื่น ได้แก่ เติม (B. javanica) ก่อหมูดอย (Castanopsis
calathiformis) กล้วยฤๅษี (Diospyros glandulosa) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) มณฑาแดง (M. garrettii) ตองหอม (Phoebe
lanceolata) นางพญาเสือโคร่ง (P. cerasoides) และ มะยาง (Sarcosperma arboreum)
คาสาคัญ : การฟื้นตัวของระบบนิเวศ การฟื้นฟูป่า ระบบนิเวศเขตร้อน ตอนเหนือของประทเศไทย
Abstract : Fire resilience of framework tree species in Hill Evergreen Forest Ecosystem
Phutthida Nippanon* and Dia Panitnard Shannon.
Environmental Science, Faculty of Science, Chiang Mai University, Amphur Muang Chiang Mai, Chiang Mai Province
50200
*Corresponding author : duckphutthida@gmail.com
Framework species method is planting 20-30 native tree species to promote natural regeneration and biodiversity
recovery. Fire disturbance is common in northern forest ecosystems during the dry season. Therefore, fire
resilience is an important characteristic of seedlings for restoring such ecosystems. The objectives of this study
were to monitor the performance of framework trees, dynamics and composition of tree community after fire.
Growth performance (root collar diameter, height and crown width), fire intensity and ground flora composition
were recorded in different age plots (1, 2, 14 and 17 years), 3 times (2, 18 and 30 weeks) after burning. The results
showed that the survival of framework trees has been influenced by fire intensity and root collar diameter. The
survival percentages of framework trees after fire are not different in 14 and 17 years-old plots (87% and 94%
respectively), while significant difference has been detected between 1 and 2 years-old plots (62% and 22%
respectively). At the species level, we found 7 species with excellent performance (survival>70%); they were
Bischofia javanica, Ficus auriculata, Heynea trijuca, Manglietia garrettii, Protium serratum, Prunus cerasoides and
Spondias axillaris. When considering ability to re-sprout after burning, we found 8 species with high fire resilience;
they were B. javanica, Castanopsis calathiformis, Diospyros glandulosa, F. auriculata, M. garrettii, Phoebe
lanceolata, P. cerasoides and Sarcosperma arboreum.
Keywords : ecosystem resilience, forest restoration, tropical ecosystem, Northern Thailand
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บทนา
ประเทศไทยเริ่มการสัมปทานป่าไม้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในปี พ.ศ. 2511 (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2555) โดยเฉพาะไม้สัก
ซึ่งเป็นไม้ของป่าเบญจพรรณที่พบทางตอนเหนือของประเทศไทย (Maxwell and Elliot, 2001) ซึ่งแม้จะมีการจัดระเบียบและกาหนด
ข้อปฏิ บั ติไว้อ ย่างรัดกุ มเพื่ อ ป้อ งกั น การสูญ เสีย ทางทรัพ ยากรธรรมชาติ แต่ก็ ยังประสบปั ญ หาการลดลงของพื้ น ที่ป่ าอย่ างรวดเร็ว
จากร้อยละ 87 เหลือเพี ย งร้อยละ 24 ในช่วงเวลาเพีย งไม่ กี่ ปี (FAO, 2009) นอกจากนี้ ก ารสนับสนุนให้ เกษตรกรปลูก พืชเชิงเดี่ย ว
และเพิ่มปริมาณผลผลิต ทาให้มีก ารเพิ่มพื้นที่ เพื่อการเกษตรขึ้นทุก ปี (FAO, 1998) นอกจากนี้ก ารก่ อตั้งชุมชนและนโยบายพั ฒนา
ของภาครั ฐ ที่ ร องรั บ การอพยพย้ า ยถิ่ น ของชาวเขา ก็ ล้ ว นเป็ น สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า เพื่ อ ปร ะโยชน์ อื่ น
(Savage, 1994) ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการรักษาแหล่งต้นน้าและการให้ผลผลิตจากป่า (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551)
การลดลงอย่ างรวดเร็วของพื้ น ที่ ป่ าท าให้ เกิ ด ความตระหนั ก ถึ งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการฟื้ น ฟู ป่ า โดยเริ่ม มี กิ จ กรรมปลูก ป่ า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 ในพื้ นที่จังหวัดแพร่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทดลองปลูกสักทดแทนในพื้นที่สัมปทาน และเริ่มโครงการปลูกสร้าง
สวนป่าเพื่อปรับปรุงพื้นที่ต้นน้าในปี พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน (กรมป่าไม้ , 2552) แม้จะมีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิ เวศ
ที่ถูก รบกวน แต่ชนิดพันธุ์ที่ เลือกใช้มักเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ต่างถิ่นที่โตเร็ว (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551 และ กรมป่าไม้ , 2552)
ซึ่งไม่ได้ให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นที่มาของความสนใจของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
การพัฒนาวิธีที่จะจัดการและเร่งการฟื้นตัว ตามธรรมชาติให้กลับไปมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับป่าดั้งเดิมมากที่สุด (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า,
2551)
วิธีการพรรณไม้โครงสร้างเป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นในภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด์ (FORRU, 2005 อ้างถึง Goosem and Tucker,
1995) ซึ่งถูกปรับปรุงเพื่อนามาใช้กับการฟื้นฟูป่าเขตร้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยวิธีการนี้จะเลือกพรรณไม้ท้องถิ่น
20-30 ชนิ ด เข้ า มาปลู ก ในพื้ น ที่ ก่ อ น แล้ ว พรรณไม้ โ ครงสร้ า งเหล่ า นั้ น ก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การฟื้ น ตั ว ของป่ า และการกลั บ มา
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะเด่นของพรรณไม้โครงสร้าง ได้แก่ มีอัตราการรอดสูงในพื้นที่เสื่อมโทรม โตเร็ว ทรงพุ่มกว้าง
ออกดอก ติดผล เพื่อดึงดูดสัตว์ในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งมีลักษณะของการทนไฟ (FORRU, 2005) ซึ่งการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีการนี้ให้ผลที่ดี
ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) พบว่าภายในระยะเวลา 6 ปีหลังปลูก มีกล้าไม้ชนิดใหม่เข้ามา
ในพื้นที่ 61 ชนิด และชนิดของนกเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 88 ชนิด (Elliot et al., 2010)
พื้น ที่ท างตอนเหนือ ของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง มัก จะเกิ ดปั ญ หาไฟป่าขึ้น เป็ นประจ า (สานั ก งานสิ่ งแวดล้อ มภาคที่ 1
(เชียงใหม่), 2557) โดยไฟป่า หมายถึง ไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วลุกลามอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม (สันต์ , 2541) สาเหตุเกิด
ได้ทั้งจากธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กล้าไม้เติบโตพอที่จะทนต่อการทาลายของไฟ (FORRU, 2005) และไฟที่เกิด
จากการกระท าของมนุ ษ ย์ ที่ มั ก จะเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ย ซึ่ งนอกจากจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและทั ศ นวิ สั ย ยั งส่ งผลต่ อ ความสามารถ
ในการตั้งตัวและการงอกใหม่ของกล้าไม้ ทาให้สังคมพืชที่ถูกรบกวนโดยไฟอย่างสม่าเสมอไม่สามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติและพัฒนา
ไปเป็นระบบนิเวศป่าที่ทาหน้าที่ทางนิเวศวิทยาได้สมบูรณ์ (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551) แม้กล้าไม้บางชนิดสามารถทนไฟหรือสามารถ
แตกยอดใหม่หลังถูกไฟเผา (สันต์ , 2541) แต่ความถี่ของไฟก็ส่งผลต่อความหนาแน่นของกล้าไม้ (สุรเด่น , 2532) ทาให้โครงสร้างป่า
เปลี่ ย นแปลง ลดอั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตและลดคุ ณ ภาพเนื้ อ ไม้ (ศิ ริ , 2543) และส่ ง ผลท าให้ ค วามหลากหลายของชนิ ด พื ช ต่ า
(Kafle, 1997)
ในทานองเดียวกัน หากมีการรบกวนจากไฟในพื้นที่ฟื้นฟูจะส่งผลให้กล้าไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นที่ ทาให้การฟื้นฟูไม่ได้ผล
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้ไฟยังทาลายอินทรียวัตถุในดิ นที่ช่วยอุ้มน้า ดินเสียความชุ่มชื้น ธาตุอาหารลดลงจากการถูกเผา ทั้งยังทา
ให้ ดิ น ถู ก กั ด เซาะมากกว่า ปกติ 3–32 เท่ า และยั งท าลายจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ อ ยู่ ในดิ น อี ก ด้ วย (Elliot et al., 2003) ดั ง นั้ น ความสามารถ
ในการทนไฟ (อาจเป็นเพราะกล้าไม้มีขนาดโตพอ มีความสูงหรือลักษณะของเปลือกหุ้มลาต้นที่หนา) หรือความสามารถในการฟื้นตัวหลัง
โดนไฟไหม้ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของพรรณไม้ โครงสร้ างที่ มี เป้ า หมายในการฟื้ น ฟู พื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การรบกวนจากไฟป่ า
(หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือการติดตามสภาพของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ มีเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในภาคเหนือ ส่งเสริมความสามารถในการตั้งตัวของกล้าไม้แม้ว่า
จะถูกรบกวนจากไฟ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยากต่อการทานายในอนาคต
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วิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
แปลงฟื้ น ฟู ป่ า ด้ ว ยวิ ธี พ รรณไม้ โ ครงสร้ า งที่ อ ายุ ต่ า งกั น (1 2 14 และ 17 ปี ) ตั้ ง อยู่ ใ นต าบลโป่ ง แยง อ าเภอแม่ ริ ม
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ความสูงจากระดับน้าทะเลในช่วง 1,100–1,350 เมตร ล้อมรอบด้วยระบบนิเวศป่าดิบเขา แปลงฟื้นฟูอายุ 2 14 และ
17 ปี ถูกไฟไหม้ในช่วงกลางเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 ส่วนแปลงอายุ 1 ปีถูกไฟไหม้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ในปีเดียวกัน
2. ข้อมูลภาคสนาม
วางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร จานวน 1 แปลง ในแปลงฟื้ น ฟู แ ต่ ละอายุ มี ก ารเก็ บ ข้ อ มูล ทั้ งหมดจานวน 3 ครั้ง ได้ แ ก่
2 18 และ 30 สัปดาห์หลังจากแปลงถูกไฟไหม้ รายละเอียดดังนี้
2.1. การรอดชี วิ ต และการเจริ ญ เติ บ โตของพรรณไม้ โ ครงสร้ า งหลั ง ไฟไหม้ วั ด เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางคอราก ความสู ง
และความกว้างเรือนยอด เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลการเจริญเติบโตของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า
2.2. ความสามารถในการฟื้นตัวของพรรณไม้โครงสร้าง ประเมินร่องรอยของไฟที่ปรากฏบนลาต้น ได้แก่ ความสูงของรอยไหม้
ตาแหน่งของไฟโดยพิจารณาว่าไปรุกรานส่วนใดของต้นไม้ (โคนต้น ยอด หรือทั้งหมด) รวมทั้งบันทึกขนาดและจานวนกอที่แตกใหม่
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ ความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูก ไฟไหม้ ของพรรณไม้โครงสร้าง โดยเปรีย บเที ย บจานวนการรอดชี วิต
หลังโดนไฟไหม้กับฐานข้อมูลของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.2 ใช้ Generalized Linear Model (GLM) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและความกว้างคอรากเริ่มต้น
เพื่อพิจารณาความสามารถในการรอดชีวิต และใช้โมเดลเดียวกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและชนิดของพรรณไม้
โครงสร้าง เพื่อพิจารณาความสามารถในการแตกกอใหม่หลังถูกไฟไหม้

ผลการศึกษา
ความรุนแรงของไฟและขนาดความกว้างคอรากส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง การรอดชีวิต
ของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ร้อยละ 87 และ 94 ตามลาดับ) ในขณะที่แปลงอายุ
1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ (ร้อยละ 62 และ 22 ตามลาดับ) ซึ่ง เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ การคัดเลือก
พรรณไม้โครงสร้างของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU, 2006) พบว่าความสามารถในการรอดชีวิตของแปลงอายุ
14 และ 17 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (มากกว่าร้อยละ 70) และแปลงอายุ 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 50–69) และแปลงอายุ 1 ปี ถือว่า
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ (น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 45) ซึ่ ง แนวโน้ ม ของร้ อ ยละการรอดชี วิ ต นี้ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การศึ ก ษาที่ ป่ า ดิ บ เขา
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่พบว่ากล้าไม้อายุ 3 ปีมีร้อยละรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ที่ 80–100 ส่วนกล้าไม้อายุ 2 ปี มีร้อยละ
การรอดชีวิต หลังถูก ไฟไหม้ที่ 70 (Elliot et al, 2003) ซึ่งมีแ นวโน้ มว่าอายุ ของต้ น ไม้มี ค วามสัม พั น ธ์ในทางบวกกั บ ความสามารถ
ในการรอดชีวิตหลังโดนไฟไหม้
เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละการรอดชี วิ ต ของแต่ ล ะอายุ แ ปลงพบว่ าแปลงอายุ 2 ปี (ภาพที่ 2) พบพรรณไม้ โ ครงสร้าง 8 ชนิ ด
ที่ มี ค วามสามารถในการรอดชี วิ ต ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม (มากกว่ า ร้ อ ยละ 70) ได้ แ ก่ เติ ม (Bischofia javanica) มะเดื่ อ ใบใหญ่
(Ficus auriculata) ตาเสื อ ทุ่ ง (Heynea trijuca) มณฑาแดง (Manglietia garrettii) มะแฟน (Protium serratum) นางพญาเสื อ
โคร่ ง (Prunus ceracoides) เหมื อ ดคน (Scleropyrum wallichianum) และมะกอกห้ า รู (Spondias axillaris) ขณะที่ พ รรณไม้
โครงสร้ า งเกื อ บทุ ก ชนิ ด ในแปลงปลู ก อายุ 1 ปี (ภาพที่ 3) ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ (ร้ อ ยละการรอดชี วิ ต น้ อ ยกว่ า 45) ยกเว้ น ก่ อ ใบเลื่ อ ม
(Castanopsis tribuloides) ที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (ร้อยละการรอดชีวิต 45–49)
เมื่อพิจารณาความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอรากก่อนถูกไฟไหม้ต่อแนวโน้มในการรอดชีวิตพรรณไม้โครงสร้าง
โดยใช้ Generalized Linear Model (GLM) ในการวิเคราะห์ พบว่าความกว้างคอรากขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มในการรอดชีวิตที่มากกว่า
(ภาพที่ 4) โดยข้อมูลจากงานวิจัยในป่าทางภาคเหนือของไทยพบว่า เมื่อเกิดไฟป่า กล้าไม้และลูกไม้ส่วนใหญ่จะตาย แต่โดยทั่วไปแล้ว
ต้นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 5–10 ซม. จะสามารถทนต่อความรุนแรงไฟปานกลางได้ (FORRU, 2006) ซึ่งสนับสนุนว่าต้นไม้ที่มี
ความกว้างคอรากขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ดีกว่า
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ต้ น ไม้ ห ลายชนิ ด มี โ ครงสร้ า งสะสมอาหาร (lignotubers) ในส่ ว นของเนื้ อ เยื่ อ เจริ ญ ที่ ส ามารถงอกใหม่ ห ลั ง ถู ก ไฟไหม้
(Atwell et al., 1999) ดั งนั้ น ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ ยื น ยั น ถึ งความสามารถในการฟื้ น ตั วหลั งถู ก ไฟไหม้ คื อ ความสามารถ ในการงอกใหม่
ของพรรณไม้โครงสร้าง เพราะเมื่อต้นเก่าตายจากการถูก ไฟไหม้ ก็สามารถแตกกอใหม่จากต้นเดิมเจริญขึ้นมาแทนที่ ในแปลงฟื้นฟูอายุ
1 ปี พรรณไม้โครงสร้างทุกชนิดมีความสามารถในการแตกใหม่หลังถูกไฟเผาได้ต่ามาก โดยค่าเฉลี่ยของจานวนกอที่แตกใหม่มากที่สุด
เพียง 0.12 กอ ในขณะที่แปลงฟื้นฟูอายุ 2 ปี พบพรรณไม้โครงสร้างจานวน 5 ชนิด ที่มีความสามารถในการแตกกอใหม่อย่างมีนัยสาคัญ
(ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ทางสถิ ติ ร้ อ ยละ 90) (ภาพที่ 3 ข) ได้ แ ก่ เติ ม (B. javanica) มะเดื่ อ ใบใหญ่ (F. auriculata) มณฑาแดง
(M. garrettii) นางพญาเสือโคร่ง (P. ceracoides) และมะยาง (Sarcosperma arboreum)
ในแปลงอายุ 14 ปี (ภาพที่ 3 ค) พรรณไม้โครงสร้างหลายชนิดมีความสามารถในการแตกกอใหม่ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหว่างชนิด ส่วนแปลงปลูกอายุ 17 ปี (ภาพที่ 3 ง) พบพรรณไม้โครงสร้าง 4 ชนิดที่มีความสามารถ
ในการแตกกอใหม่หลังถูก ไฟเผาแตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัย สาคัญ (ที่ระดับ ความเชื่อมั่นทางสถิติ ร้อยละ 95) ได้แก่ ก่ อหมูดอย
(Castanopsis calathiformis) กล้ ว ยฤๅษี (Diospyros glandulosa) ตองหอม (Phoebe lanceolate) และนางพญาเสื อ โคร่ ง
(P. ceracoides)

บทสรุป
พรรณไม้โครงสร้างที่อายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ได้ดีขึ้น ฉะนั้นการดูแลแปลงปลูกให้พรรณไม้โครงสร้าง
โตพอที่ จะฟื้ นตั วหลั งถู กรบกวนโดยไฟ จึ งเป็ นเรื่องที่ ควรตระหนั กเป็ นอั นดั บแรก และในพื้ นที่ ฟื้ นฟู ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการถู กรบกวนจากไฟสู ง
แนะน าให้ ปลู กพรรณไม้ โครงสร้ างที่ มี ความสามารถในการรอดชี วิ ตและแตกกอใหม่ หลั งถู กไฟไหม้ ได้ แก่ เติ ม (B. javanica), ก่ อหมู ดอย
(C. calathiformis) กล้วยฤๅษี (D. glandulosa) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) ตาเสือทุ่ง (H. trijuca) มณฑาแดง (M. garretti) ตองหอม (P. lanceolate)
มะแฟน (P. serratum) นางพญาเสื อโคร่ง (P. ceracoides) มะยาง (S wallichianum) และมะกอกห้ ารู (S. axillaris) นอกจากนี้ ในแปลงปลู กใหม่ ยั ง
แนะนาให้ปอ้ งกันไม่ให้ไฟรบกวนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาที่พบพรรณไม้โครงสร้างที่สามารถฟื้นตัวหลังไฟได้ดีข้างต้นเป็นเพียงการศึกษาในพรรณไม้โครงสร้าง
ที่ถูกไฟรบกวนเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปได้ว่าการถูกไฟรบกวนแบบซ้าๆ สามารถเพิ่มความรุนแรงของสิ่งรบกวน และทาให้ระบบนิเวศสูญเสีย
ความสามารถในการทนไฟได้ แม้ ในพรรณไม้ โครงสร้ างที่ เราพบว่ ามี ลั กษณะที่ สามารถฟื้ นตั วหลั งไฟไหม้ ได้ สู ง ฉะนั้ นการป้ องกั นไฟ
จึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับระบบนิเวศป่าดิบเขา เพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากการรบกวนของไฟ
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ร้อยละการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้
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ภาพที่ 1 การรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน
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ภาพที่ 2 การรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ในแปลงอายุ 1 ปี
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ภาพที่ 3 การรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ในแปลงอายุ 2 ปี

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างคอรากกับร้อยละการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง
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Manglietia garrettii
Sarcosperma arboreum
Prunus ceracoides
Bischofia javanica
Ficus auriculata
Castanopsis acuminatissima
Protium serratum
Heynea trijuca
Hovenia dulcis
Ficus callosa
Ficus hispida
Diospyros glandulosa
Styrax benzoides
Michelia baillonii
Spondias axillaris
Artocarpus lanceolata
Pterospermum grandiflorum
Scleropyrum wallichianum
Eugenia tetragona
Cinnamomum inners
Podocarpus nerifolius
Castanopsis tribuloides
Duabanga granduflora

Cinnamomum inners
Castanopsis tribuloides
Hovenia dulcis
Machilus bombycina
Cryptocarya amygdalina
Artocarpus lanceolata
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(ข) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 2 ปี

(ก) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 1 ปี

Diospyros glandulosa
Phoebe lanceolata
Prunus ceracoides
Castanopsis calathiformis
Garcinia mckeaniana
Hovenia dulcis
Helicia nilagirica
Bischofia javanica
Sapindus rarak
Gmelina arborea
Cinnamomum iners
Ficus altissima
Manglietia garrettii
Eugenia albiflora
Sarcosperma arboreum
Quercus semiserrata
Spondias axillaris
Melia toosendan
Markhamia stipulata
Horsfieldia thorelii
Erythrina subumbrans

Ficus subulata
Castanopsis diversifolia
Prunus ceracoides
Gmelina arborea
Heynea trijuca
Castanopsis acuminatissima
Eugenia albiflora
Aquilaria crassna
Quercus semiserrata
Sapindus rarak
Sarcosperma arboreum
Spondias axillaris
Bischofia javanica
Ostodes paniculata
Nyssa javanica
Melia toosendan
Hovenia dulcis
Ficus benjamina
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(ค) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 14 ปี
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(ง) จานวนกอที่แตกใหม่ของแปลงอายุ 17 ปี

ภาพที่ 5 จานวนกอที่แตกใหม่หลังถูกไฟไหม้เป็นเวลา 30 สัปดาห์ (ก) แปลงปลูกอายุ 1 ปี (ข) แปลงปลูกอายุ 2 ปี (ค) แปลงปลูกอายุ
14 ปี และ (ง) แปลงปลูกอายุ 17 ปี
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RO-05

การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน
ประเสริฐ ติยานนท์, สิรินทร์ ติยานนท์* และ ปิยพงษ์ สืบเสน
สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900
*ชื่อผู้เขียนหลัก : tsirin3945@yahoo.com
บทคัดย่อ : การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน ได้ดาเนินการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตาบลบุ
พราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2558 สภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้งที่มีสภาพเสื่อมโทรม มี
ไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปนหิน โดยใช้แปลงตัวอย่างขนาด 4040 เมตรเป็น
หน่วยทดลอง โดยมีจานวน 1 ปัจจัยคือระดับของความลาดชัน ซึ่งมี 2 ระดับ (treatments) คือพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชันปานกลาง
ดาเนินการจานวน 4 ซ้า (replications) ทั้งนี้ ทาการศึกษาศึกษากั บชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจานวน 7 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง
ตะเคียนทอง มะไฟ หว้า แดง และลาน โดยปลูกด้วยระยะปลูก 22 เมตร และปลูกสลับอย่างเป็นระบบ จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
ทางด้านความโตที่ระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงทั้งหมดทุกๆ รอบ 6 เดือน จากการศึกษาพบว่า เมื่ออายุ 5
ปี (ปี 2558) ต้นไม้ทุกชนิดในพื้นที่ราบมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงทั้งหมดสูง
กว่าในพื้นที่ลาดชันปานกลาง โดยในพื้นที่ราบนั้น มีค่าร้อยละของการรอดตาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูง 10 ซม เหนือพื้นดิน
และความสูงทั้งหมด อยู่ระหว่าง ร้อยละ 20.51–55.05, 17.25–24.82 มม. และ 117.20–171.55 ซม ตามลาดับ ในขณะที่พื้นลาดชัน
ปานกลางนั้น มีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00–19.54, 5.13–8.56 มม. และ 22.5–104.80 ซม. ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ไม้มะค่าโมง
มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชันปานกลาง โดยมีค่าของตัวแปรชี้วัดการเจริญเติบสูงสุดทั้งใน
ส่วนของอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตทางด้า นเส้นผ่าศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ทั้งนี้ยกเว้นการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงในพื้นที่ลาดชันปานกลางซึ่งมีค่าสูงสุดเป็นลาดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง
คาหลัก : ปลูกเสริม, ฟื้นฟู, ระบบนิเวศ, ไม้ลาน, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Abstracts: Trial on Rehabilitation of Degraded Corypha lecomtei Becc. Bearing Dry Evergreen Forest by
Enrichment Planting
Prasert Tiyanon, Sirin Tiyanon* and Piyapong Suebsen.
Forest and Plant Conservation Research Office, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,
Chatuchak, Bangkok 10900
*Corresponding author : tsirin3945@yahoo.com
A trail on rehabilitation of degraded Corypha lecomtei Becc. bearing Dry Evergreen Forest by enrichment planting
was conducted at Khao Yai National Park, Tambon Bupharm, Nadi District, Prachinburi Province from October 2010
to September 2015. Soil texture of the studied area was sandy loam derived from lateritic stone. There were 2
treatments, plain and moderate slope areas, with 4 replications of 40x40 m. plots were implemented. Seven native
species to the forest; namely Dipterocarpus alatus (Roxb.), Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Hopea odorata Roxb. Ex
G. Don, Baccaurea ramiflora Lour., Syzygium cumini (L.) Skeels, Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa
and Corypha lecomtei Becc. ex lecomtei were tested with systematically alternative planting. The stem diameter at
10 cm above ground (D10) and total height of all survived seedling were measured every six months interval. Growth
of both diameter and height and survival rate were analyzed. At 5 years of age the seedlings of all species grown in
plain area performed better in all the interested variables; growth at D10, total height and survival rate. The quantity
of these variables of the seedlings in the plain area are ranged between 20.51–55.05%, 17.25–24.82 mm. and 117.20171.55 cm. while all of those in the moderate slope were 0.00–19.54%, 5.13–8.56 mm. and 22.5–104.80 cm.,
respectively. A. xylocarpa performed outstandingly in both areas, plain and moderate slope, with the highest quantities
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of all those three variables; survival rate and growth of D10 and total height, except the total height of the seedlings
grown in moderate slope being second to H. odorata.
Keywords : rehabilitation, Corypha lecomtei Becc., enrichment planting, Khao Yai National Park

บทนา
ลานหรือไม้ลาน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) เป็นพันธุ์ไม้ดึกดาบรรพ์ที่ไม่ขึ้นแพร่หลาย
นั ก มี ถิ่ น ก าเนิ ด ในอเมริ ก าและแถบเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะชอบขึ้ น อยู่ ใ นที่ มี อ ากาศชื้ น เย็ น มี ฝ นตกมากปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมได้ดีที่สุด ในดินที่มีความชื้นสูง ดินมีการระบายน้าได้ดีไม่ชอบน้าขัง ต้นลานมีความคงทนต่อภัย ธรรมชาติเป็นอย่างดี
แม้ต้นยังมีขนาดเล็กถึงแม้จะถูกไฟไหม้ก็จะงอกขึ้นได้ในโอกาสต่อไป เพราะรากของต้นลานฝังลงในดินลึกมาก ต้นลานที่พบในประเทศ
ไทยมี 3 ชนิด (สานักงานหอพรรณไม้ 2557, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554 ข.) คือ
1. Corypha lecomtei Becc. Ex lecomte มี ชื่ อ สามั ญ เรี ย กว่ า ลาน lan, ลานป่ า lan pa, ลานกบิ น ทร์ lankabin
(General); Corypha ในธรรมชาติพบในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ทั้งเวียดนามและไทยนิยมนามาใช้เขียนหรือจารึกอักษร ลาน
ชนิ ดนี้ พ บมากที่ บ้ า นทั บ ลาน บ้ านขุ นศรี บ้ านวั งมื ด ต าบลบุ พ ราหมณ์ อ าเภอนาดี จั งหวั ดปราจี น บุ รี บ้ านท่ าฤทธิ์ ต าบลวั ง ม่ ว ง
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บริเวณผานกเค้า อาเภอผานกเค้า จังหวัดขอนแก่ น นอกจากนี้ยังพบทั่วไปบริเวณจังหวัดลพบุรี ตาก
พิษณุโลก นครปฐม และในอุทยานแห่งชาติทับลาน จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของไทย
2. C. utan Lam. ชื่อสามัญเรียกว่า ลาน lan, ลานใต้ lantai ลานพรุ Lanphru ( Peninsular) ; Gebang palm ชอบขึ้นตามแนวชายฝั่ง
แม่น้าหรือในพื้นที่ชุ่มน้ามีการกระจายตั้งแต่อินเดียจนถึงฟิลิปปินส์และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบมากในแถบภาคใต้
เขตอาเภอเชียรใหญ่และอาเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอระโนดจังหวัดสงขลาและตามเส้นทางจากจังหวัดกระบี่ถึงพังงา ลานพรุ
มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากลานชนิดอื่น คือลาต้นสูงคล้ายต้นตาลขึ้นอยู่รวมกันเป็นจานวนมากตามที่ราบท้องทุ่งแม้พื้นที่น้าท่วมขัง
3. C. umbraculifera L. เป็นปาล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบมีขนาดใหญ่รูปพัดค่อนข้างกลม
คล้ายใบตาล บางทีเรียกปาล์มพัด มีชื่อสามัญว่าลานวัด lanwat (General) หรือลางหมึ่งเทิง lang-mueng-thoeng (Karen–Northern)
หรือ Fan palm, Lontar palm, Talipot palm ลานชนิด นี้มี ถิ่ นก าเนิ ดในศรี ลัง กาและอิ นเดี ย จนเป็นต้นไม้ ประจ าชาติของศรี ลั งกา
ประเทศไทยไม่พบในธรรมชาติ แต่มีการนาเอามาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 )
สาหรับลานที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ลานป่า (C. lecomtei Becc. ex lecomte)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ลานที่ใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์ไม้ป่าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในป่าลานที่ดาเนินการ
3. เพื่อหาชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน
พื้นที่ดาเนินการ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.7 (ลาพระยาธาร) หมู่ที่ 10 ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 70-120 เมตรสภาพพื้นที่เป็นป่าดิบแล้งทีม่ ีสภาพเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้สาคัญ ได้แก่
ส้มกบ มะเดื่อ ปออีเก้ง ข่อยหนามและน้าจ้อย มีไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ลักษณะดิน จากการสารวจ พบว่าในพื้นที่ราบ
เป็นดินร่วนปนแป้ง ดินร่วนปนทราย และในพื้นที่ลาดชันปานกลางเป็นดินลูกรังปนหิน
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ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้าฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,870 มิลลิเมตร ฝนตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน โดยมีปริมาณน้าฝนสูงสุด
เฉลี่ย 301.8 มิลลิเมตรในเดือนกั นยายนและต่ าสุ ดเฉลี่ย 6.2 มิลลิเมตรในเดือนธัน วาคม ฤดูหนาวเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิก ายนถึ ง
เดือนมกราคม อากาศหนาวเย็ น ในเดือ นธั นวาคม ซึ่งเป็นเดือ นที่ มี ค่ าเฉลี่ย อุ ณ หภูมิ ต่ าสุด 21.0 องศาเซลเซีย ส ฤดูร้อนเริ่ม ตั้ ง แต่
เดือนกุ มภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 36.5 องศาเซลเซีย ส สาหรับ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.7 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, ติดต่อส่วนตัว 2559)

วิธีการศึกษา
การเตรียมแปลงทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คัดเลือกพื้นที่ ซึ่งใกล้เคีย งกั น บริเวณใกล้กั บทางตรวจการณ์ หน่ว ยพิทัก ษ์ป่า ขญ 7 อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ จากนั้น
วางแปลงทดลองขนาด 4040 เมตร จานวน 2 รูปแบบ (treatments) 4 ซ้า ประกอบด้วย 1. พื้นที่ราบ และ 2. พื้นที่ลาดชันปานกลาง
(ความลาดชันประมาณ 15–20 องศา)
2. สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น ในพื้ น ที่ แ ปลงขนาด 4040 ทุ ก แปลง ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0–5 เซนติ เ มตร จากระดั บ ผิ ว ดิ น
โดยสุ่มเก็ บตัวอย่างในช่วงกลางเดือน ทุก เดือน นาตัวอย่างดินไปหาความชื้น (soil moisture) โดยนาตัวอย่างดินมาอบที่อุณ หภูมิ
105 องศา เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นคานวณหาความชื้นในดิน โดยน้าหนัก จากสูตร
ความชื้นของดินโดยน้าหนัก (%)

= น้าหนักดินสด – น้าหนักดินแห้ง  100
น้าหนักดินแห้ง

3. เตรี ย มกล้ า ไม้ 7 ชนิ ด ได้ แ ก่ ยางนา Dipterocarpus alatus (Roxb.) มะค่ า โมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ต ะ เ คี ย น ท อ ง Hopea odorata Roxb. Ex G. Don ม ะ ไ ฟ Baccaurea ramiflora Lour. ห ว้ า Syzygium cumini (L.) Skeels
แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. xylocarpa และลาน Corypha lecomtei Becc. ex lecomtei โดยเตรียมไว้ข้ามปี
ขุดหลุมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 30 เซนติเมตรและลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้น ปลูกกล้าไม้ 7 ชนิดดังกล่าว เป็นแถวโดย
ปลูกเสริมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวที่มีไม้ลานขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ด้วยวิธีการปลูก สลับกันไปในแต่ละชนิด อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระยะปลูก
22 เมตร
4. บารุงรักษาแปลงทดลอง โดยการแผ้วถางวัชพืชปีละ 2 ครั้ง ปลูกซ่อม ปีละ 1 ครั้ง
5. บันทึกข้อมูลการรอดตาย ความโต (เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงทั้งหมดของกล้าไม้
ทีป่ ลูกปีละ 2 ครั้ง ในฤดูฝนและฤดูแล้ง)
การวิเคราะห์ข้อมูล
คานวณอัตราการรอดตายและค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ 10 เซนติเมตร (D10) เหนือพื้นดิน และความสูงทั้งหมด
(Total Height) ของกล้าไม้ที่ปลูก
ระยะเวลาในการศึกษา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2558

ผลการศึกษา
1. การรอดตายของกล้าไม้
เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบ ไม้มะค่าโมงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ ลานและหว้า (86.2, 83.0 และ
71.6 % ตามลาดับ) ในขณะที่ ไม้มะไฟ มีอัตราการอดตายต่าสุด (35.9%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นที่ลาดชันปานกลาง มะค่าโมง
มีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นกัน รองลงมาคือ แดงและตะเคียนทอง (78.2, 50.0 และ 34.3 % ตามลาดับ) และไม้ยางนา มีอัตราการอด
ตายต่าสุด (1.0 %) (Table1, Figure 2)

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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จนกระทั่งเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและ
ตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามลาดับ) ในขณะทีไ่ ม้มะไฟ ยังคงมีอัตราการอดตายต่าสุด (20.5%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นที่
ลาดชันปานกลาง มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นเดิม รองลงมาคือ ตะเคียนทองและแดง (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามลาดับ)
และไม้ยางนา มีอัตราการอดตายต่าสุด (0%) โดยในปีที่ 3 ไม้ยางนาได้ตายหมดทุกต้น (Table1, Figure 2)
2. ความผันแปรของความชื้นของดินในรอบปี
ความผั น แปรของความชื้ น ของดิ น โดยน้ าหนั ก รายเดื อ นในพื้ น ที่ ศึ ก ษาในรอบ 5 ปี (ตั้ ง แต่ เ ดื อ น เมษายน 2553 ถึ ง
เดื อ นสิ ง หาคม 2558) พบว่ า ความชื้ น ในดิ น มี ค วามผั น แปรในแต่ ล ะเดื อ นค่ อ นข้ า งสู ง (Fig. 3) อั น เนื่ อ งมาจากความผั น แปร
ของปริมาณน้าฝนในรอบปีและปริมาณน้าฝนที่ตกในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กับความชื้นของดินโดยตรง (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548)
และสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณน้าฝนในพื้นที่ใกล้เคียง คือเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงแล้งสุด และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน
เป็ น ช่ ว งที่ ที่ ฝ นตกชุ ก ที่ สุ ด ซึ่ ง การรอดตายและการเติ บ โตของกล้ า ไม้ ใ นระยะแรกของการตั้ ง ตั ว ของกล้ า ไม้ ใ นพื้ น ที่ ขึ้ น อยู่ กั บ
ปริมาณความชื้นของดินเป็นหลัก (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548)
3. การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ D10
เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมาคือ ยางนาและหว้า ( 8.69, 8.36 และ 8.16 มม.
ตามลาดับ) ในขณะที่ไม้แดงมี ค่ า D10 ต่าสุด (5.59 มม.) (Table1, Figure 4) ส่วนพื้นที่ลาดชั นปานกลาง หว้า มีการเจริญเติบมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (5.63, 5.44 และ 4.72 มม. ตามลาดับ) และไม้แดงมีค่า D10 น้อยทีส่ ุด (2.65 มม.) (Table1, Figure 5)
จนกระทั่งเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ
24.03 มม. ตามล าดั บ ) โดยไม้ มะไฟมี ค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุ ด (17.25%) ส่ วนพื้ นที่ ลาดชั น ปานกลาง หว้ ามี ค่ า เฉลี่ ย D10 สู งสุ ด รองลงมา
คือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม. ตามลาดับ) และไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ย D10 ต่าสุด (5.13 มม.) (Table1, Figure 4–5)
4. การเจริญเติบโตทางด้านความสูง
เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทองและยางนา
(72.73, 60.64 และ 59.15 ซม.ตามลาดับ ) และไม้แดงมีค่าความสูงต่าสุด (24.36ซม.) (Table1, Figure 6) ในขณะที่พื้นที่ลาดชันปาน
กลาง มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (64.98, 54.00 และ 51.00 มม. ตามลาดับ)
และไม้แดงมีค่าความสูงต่าสุด (15.36 ซม.) (Table1, Figure 7) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Nakamura et al. (1991) พบว่า เมื่อ
อายุ 1 ปี ไม้มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงดีที่สุด เมื่อเทียบกับไม้พะยูง ตะเคียนทองและยางนา
จนกระทั่งเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นที่ราบ ไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทอง
และแดง (171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามลาดับ) โดยที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (117.2 ซม.) (Table1, Figure 6) ส่วนพื้นที่
ลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุ ด รองลงมาคือ มะค่าโมงและหว้า (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามลาดับ)
ในขณะที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยความสูงต่าสุด (51.0 ซม.) (Table1, Figure 7)

บทสรุป
1. การรอดตายของไม้ปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน พบว่า ไม้ทุกชนิดที่ปลูกในพื้นที่ราบ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การรอดตาย เส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ D10 และความสูงทั้งหมด สูงกว่าปลูกในพื้นที่ลาดชัน โดยเมื่ออายุ 5 ปี ในพื้นที่ราบไม้มะค่าโมง
มีค่าเฉลี่ยการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามลาดับ) ในขณะที่ไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การอดตายต่าสุด (20.5%) ส่วนกล้าไม้ที่ปลูกในที่พื้นลาดชันไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตายสูงสุดรองลงมาคือ ตะเคียนทองและ
แดง (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามลาดับ) และไม้ยางนา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (0%)
2. ความชื้นของดินในพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดชันนั้นมีค่าใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันเลย (Figure 3) จึงอาจจะไม่ใช่ปัจจัย
ที่ทาให้การรอดตาย การเติบโต แตกต่างกัน
3. การเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ระดับ D10 เมื่ออายุ 5 ปี พบว่า ในพื้นที่ราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด
รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ 24.03 มม.ตามลาดับ ) โดยไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย D10 ต่าสุด (17.25 มม.) ส่วนในพื้นที่ลาด
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ชัน ไม้หว้ามีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม.ตามลาดับ) และไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย
D10 ต่าสุด (5.13 มม.)
4. ส่วนการเติบโตทางด้านความสูงพบว่า ในพื้นที่ราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคื อ ตะเคียนทองและแดง
(171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามลาดับ) โดยที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (117.2 ซม.) ส่วนพื้นที่ลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมี
ค่ า เฉลี่ ย ความสู ง สู ง สุ ด รองลงมาคื อ มะค่ า โมงและหว้ า (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามล าดั บ ) ในขณะที่ ม ะไฟมี ค่ า เฉลี่ ย
ความสูงต่าสุด (51.0 ซม.)
5. จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่ า ไม้ มะค่าโมงมีก ารเจริญเติบโตได้ ดีที่ สุดในพื้น ที่ ทั้งในพื้นที่ที่เป็น พื้น ที่ราบและ
พื้ น ที่ ล าดชั น ปานกลาง โดยมี ค่ า ของตั ว แปรชี้ วั ด การเจริ ญ เติ บ สู ง สุ ด ทั้ ง ในส่ ว นของอั ต ราการรอดตาย การเจริ ญ เติ บ โตทางด้ า น
เส้นผ่าศูนย์ก ลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ทั้งนี้ยกเว้นการเจริญเติบโตทางด้านความสูงในพื้นที่ลาดชันปานกลางซึ่งมี
ค่าสูงสุดเป็นลาดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง ซึ่ง ไม้มะค่าโมง ตะเคียนทองและยางนา น่าจะเป็นพันธุ์ไม้ที่จะทาให้การปลูกป่ามีโอกาส
ประสบความสาเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ราบ ส่วนในพื้นที่ลาดชันนั้น ไม้ตะเคียนทอง มะค่าโมงและหว้า น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี
แม้ ไ ม้ ม ะค่ า โมงจะเป็ น ไม้ ที่ โ ตช้า แต่ มี ค วามแข็ ง แรงทนทาน ขั ด และชั ก เงาได้ ดี เหมาะส าหรั บ ใช้ ในการก่ อสร้า งต่ างๆ ที่ ต้ อ งการ
ความแข็งแรงทนทาน ใช้ทาเครื่องเรือนชั้นดี (เกียรติก้องและคณะ (2536) จึงน่าที่จะมีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ป่าลานที่มีสภาพเสื่อม
โทรมนี้ ไ ด้ จะท าให้ เ กิ ด ผื น ป่ า ที่ ส วยงาม เหมาะแก่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รัก ษ์ และมี ไ ม้ มี ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ะท าให้เ กิ ด คุ ณ ค่ าและ
มูลค่ามหาศาลในอนาคตได้
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Figure 1 Average survival rate of enrichment species in plain area

Figure 2 Average survival rate of enrichment species in moderate slope area.

Figure 3 The variation of soil moisture content at top soil layer (0-5 cm) in study area.
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Figure 4 Average diameter at 10 cm. of enrichment species in plain area

Figure 5 Average diameter at 10 cm. of enrichment species in moderate slope area

Figure 6 Total height of enrichment species in plain area

Figure 7 Total height of enrichment species in moderate slope area
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ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพิจารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา กรณีศึกษาสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
รินมนัส วัยรัตน์* และ สาระ บารุงศรี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
* ชื่อผู้เขียนหลัก : rinmanat.w@gmail.com
บทคั ด ย่ อ : ความต้ อ งการยางพาราที่ สู ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ในการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การปลูก พืชแบบวนเกษตรจึงเป็นวิธีก ารหนึ่งที่ไ ด้รับการเสนอเพื่อแก้ ปัญหานี้ การศึก ษาครั้ง นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จ ะเผยแพร่ ข้ อ มู ล
การผลัดใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว โดยมีพื้นที่ศึก ษาคือสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวน
ยางพาราแบบเชิงเดี่ยว จังหวัดสงขลาและตรัง การวัดปริมาณการร่วงของใบยางพารา โดยวางกับดักเก็บใบไม้ในแต่ละพื้นที่ศึกษา วางไว้
พื้นที่ละ 15 อัน ในช่วงฤดูผลัดใบของยางพารา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม) จากนั้นทาการเก็บใบยางพาราที่ร่วงหล่นทุกเดือน
และแบ่งย่อยการเก็บในแต่ละเดือน โดยแบ่งเป็นเดือนละ 3 ช่วง และนาตัวอย่างใบไม้ที่ร่วงหล่นนาไปอบที่อุณหภูมิ 60-70 ºC จากนั้น
แยกชิ้นส่วนของพืชที่ร่วงหล่น แล้วนาไปชั่งน้าหนักเพื่อหาปริมาณน้าหนักแห้งและบันทึกผล ในแต่ละช่วงที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
สวนยางพาราแบบวนเกษตร มีการร่วงของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรช้ากว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว โดยประมาณ
10 วัน โดยอาจเป็นผลมาจาก สิ่งแวดล้อมภายในสวนยางพาราแบบวนเกษตร มีความชื้นที่มากกว่า ผลมาจากการมีความหนาแน่ น
ของต้นไม้ที่ปลูก พืชอื่นแซมมากกว่า การมีชั้นเรือนยอดที่ซับซ้อนมากกว่า และพบซากใบไม้ที่ร่วงหล่นมีก ารปกคลุมดินที่มากกว่ า
ซึ่งเอื้อให้รักษาระดับความชื้นในระบบได้ดีก ว่า ผลการศึกษาในครั้ งนี้จึงคาดว่า น่าจะมีประโยชน์แก่เกษตรกรที่จะสามารถมีร ายได้
จากการกรีดยางได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจากการปลูกยางพาราแบบเชิงเดี่ย ว อย่างไรก็ตามซึ่งยังคงต้องการความรู้ทางวิชาการเพื่อ
นามาพิจารณาและปรับใช้กับระบบการเกษตรทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: ระบบการเกษตร, ยางพาราแบบวนเกษตร, สวนยางพารา
Abstract : Ecological knowledge for examining the mixed planting in rubber plantation: case study of rubber
agroforest and rubber monoculture in southern Thailand
Rinmanat Waiyarat* and Sara Bumrungsri
Department of Biology, Faculty of Science, Price of Songkla University, Tambon Kho Hong, Amphoe Hat Yai,
Songkhla Province 90110
*Corresponding author : rinmanat.w@gmail.com
The high demand for rubber tends to increase rubber plantation areas, which then effects the natural environment.
To solve this problem, agroforestry is the solution that has been proposed. However, scientific methods to expose
negative and positive effects of rubber agroforestry are still needed for investigation. The study sites were selected
in rubber agroforest and rubber monoculture in Songkhla. The physical factors: temperature, relative humidity, soil
moisture content, soil pH, canopy cover, canopy layer, plant density, litter fall production and litter decomposition
rate were measured. The results showed that physical factors support the nutrient cycling in rubber agroforest more
than in rubber monoculture. However, rubber agroforest cannot reach the primary forest level due to the limitations
of land use management on the farm. In addition, scientific knowledge for critical analysis of an agricultural system
in the environment, as well as economic aspects, remain considerations.
Keywords: agricultural system, rubber agroforest, rubber plantation
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บทนา
ยางพาราถื อ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย พื้ น ที่ ป ลู ก อย่ า งยางพารามี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ในกลุ่ ม ประเทศ
เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ และภาคใต้ของประเทศจีนการเพิ่มเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก ยางพารา ย่อมส่งผลกระทบต่ อระบบนิเวศ เช่น
การบุก รุก พื้นที่ป่าเพื่อท าการเกษตร การปลูก เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมโดยไม่ค านึงถึง สิ่งแวดล้อ ม ส่งผลให้มีก ารเสื่อมของดิ น
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยรอบพื้นที่การเกษตร ในประเทศไทยมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไปทั่วทุกภาคของประเทศ และมีแนวโน้มว่า
พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราจะขยายพื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ในอนาคต (Office of Agricultural Economics, 2009) อาจมาจากสาเหตุ ข องราคา
น้ายางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามราคายางพารายังคงผันผวนตามความต้องการของตลาด ทาให้เกษตรกรขาดเสถียรภาพ
ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ และที่ ส าคั ญ คื อ การสู ญ เสี ย สภาวะความมั่ น คงทางแวดล้ อ มในการเปลี่ ย นเป็ น การท าเกษตรแบบเชิ ง เดี่ ย ว
ปัญหาทางด้า นสิ่งแวดล้อ มได้ แก่ ก ารเปลี่ย นแปลงพื้ น ที่ ป่า เป็น พื้ น ที่ก ารเกษตร การเสื่อมลงของคุ ณ ภาพดิ น การลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามมีการแนะนาการปลูกพืชที่เรียกว่าระบบวนเกษตร ที่นาเอาวิธีการทางการเกษตรผสมกั บการ
ปลูกพืชที่คล้ายกับป่า หรือการปลูกพืชร่วมยาง (Nair, 1984) เพื่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรชาวสวนยางพาราจากพืชใช้สอย
ผลไม้ แ ละสมุ น ไพรและอาจช่ ว ยให้ พื้ น ที่ ก ารเกษตรมี ค วามหลากหลายของพื ช เพิ่ ม ขึ้ น สิ่ ง แวดล้ อ มภายในระบบอาจจะดี ขึ้ น กว่ า
การปลูกสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตามวิธีการปลูกพืชในสวนยางพารายังคงต้องการความรู้ทางวิชาการ เพื่อที่จะค้นหาความ
เป็นไปได้มากน้อยอย่างไรที่จะช่วยลดผลกระทบจากการปลูกยางพาราแบบเชิงเดี่ยวและนาความรู้มาช่วยในการจัดการพื้ นที่การเกษตร
ให้มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นด้วย แม้จะมีการรายงานบางการศึกษาที่ยืนยันว่า วนเกษตร สามารถช่วยลดผลกระทบ
ของการเสื่อมลงของคุณภาพดิน การลดการชะล้างของหน้าดินโดยเฉพาะในที่ลาดชัน เป็นต้น การปลูกยางพาราแบบวนเกษตรยังคง
ต้ อ งการความรู้ ท างวิ ชาการอีก มากมาย การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ งมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาการร่ ว งหล่ น ของใบยางพาราในฤดู ผ ลัด ใบ
ของยางพารา ระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ในพื้นที่สวนยางภาคใต้ของประเทศไทย

วิธีการ
พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาการทาวิจัยในครั้งนี้คือ สวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ในพื้นที่ ตาบลน้าน้อย
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา (70408.0N 1003131.1E) ตาบลนาหว้า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (65559.7N
1004008.5E) และตาบลนาโต๊ะหมิง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง (73312.04N 993038.8E) (ภาพที่ 1) การเลือกพื้นที่ศึกษา มี
การควบคุมอายุของยางพาราให้มีอายุใกล้เคียงกันโดยมีอายุยางประมาณ 20 ปี ยางพันธุ์เดียวกัน (พันธุ์ยาง RRIM 600) มีการปลูก
ยางพาราที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน คือ 375-468 ต้น ต่อ 1 เฮกตาร์ ช่วงการปลูกพืชใช้สอยแซมในระบบสวนยางพารา อยู่ในช่วงที่
ยางพาราอายุ 7-13 ปี ประเภทดินในสวนยางที่ปลูกใกล้เคียงกัน มีการปลูกพืชในสวนยางพาราประเภทไม้ใช้สอย โดยมีพืชที่ปลูกในระบบ
ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) กฤษณา (Aquilari acrassna Pierre ex Lec.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.)
ร่วมไปถึงมีการปลูกพืชอื่นร่วมกับยางพาราอีกหลายชนิด เช่น มังคุด ลองกองจาปาดะ ระกา สะตอ สละอินโด กระพ้อ ผักเหลียง เป็นต้น
และมีพันธุ์พืชอื่นๆ ที่ที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นงอกเองตามธรรมชาติ เช่น ทัง ฉิ่ง พลับพลา จิกนม สะเดา พะยอม เป็นต้น ข้อมูลการจัดการ
พื้นที่ในระบบ ได้แก่ การตัดหญ้าตามแนวร่องแถวยาง (ภาพที่ 2) ในช่วงเตรียมก่อนเปิดกรีดยางเหมือนกัน ช่วงการกรีดยางพารา กรีด 24 วัน เว้น 1-2 วัน การใส่ปุ๋ยบารุงดิน (ปุ๋ยสาหรับยางพารา) มีการใส่ปุ๋ยบารุงช่วงก่อนเปิดกรีดเหมือนกัน แต่อาจมีการแปรผันของชนิดที่
ใส่แตกต่างกัน แต่โดยรวมปุ๋ยที่ใส่เพื่อบารุงต้นยางพารา สภาพแวดล้อมในระบบในสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวนยางพารา
แบบเชิงเดี่ยว ดังนี้ ชนิดของดินในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด คือ ดินร่วนปนทราย เหมือนกัน แต่มีค่า pH ในดินต่างกันคือ สวนยางพารา
แบบวนเกษตรมีค่า pH ในดินเท่ากับ 5.13 และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวมีค่าเท่ากับ 4.81 ค่าเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิใน
รอบปีในระบบสวนยางพารา ได้แก่ สวนยางพาราแบบวนเกษตรมีค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ เท่ากับ 86.61 ± 7.37%,
27.66 ± 0.85 ºC และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวมีค่าเท่ากับ 75.66 ± 8.97%, 27.89 ± 1.57 ºC ตามลาดับ ความหนาแน่นของ
ชั้นเรือนยอดในสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว เท่ากับ 89.67 ± 7.96% 59.97 ± 5.59% ตามลาดับ
ความชื้นในดินที่ระดับความลึกจากผิวดิน 30 เซนติเมตร ในสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวเท่ากับ
3.90 ± 0.64% และ 2.00 ± 0.86% ตามลาดับ (Waiyarat, unpublished)

การวัดปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพารา
การวั ด ปริ ม าณการร่ ว งของซากพื ช โดยวางแปลงขนาด 4040 เมตร ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง หมดของสวนยางพารา
(จานวน 1 แปลง) จากนั้นสุ่มวางกับดักเก็บใบไม้ในพื้นที่พื้นที่ละ 15 อัน ที่ทาด้วยท่อพีวีซีครอบด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด 11 เมตร
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สู ง จากพื้ น ดิ น 1 เมตร เพื่ อ ป้ อ งกั น ใบไม้ ร่ ว งหล่ น ลงบนกั บ ดั ก เก็ บ ใบไม้ สั ม ผั ส กั บ พื้ น ดิ น ท าการเก็ บ ใบไม้ ที่ ร่ ว งหล่ น ลงบนตาข่ าย
จานวน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นเวลานาน 3 เดือนในช่วงฤดูผลัดใบของยางพารา โดยแบ่งเป็นช่ วงให้จานวนวันเท่าๆกัน เพื่อดูความแตกต่าง
ของการร่วงของใบยางในสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว จากนั้นแยกใบยางพาราและใบไม้ส่ว นอื่ น ๆ
ที่ร่วงหล่นในตาข่ายกับดักเก็บใบไม้นามาแยกชนิด เพื่อดูสัดส่วนการร่วงหล่นของใบยางพาราในแต่ละช่วงแต่ละเดือน แล้วนาใบยางพารา
ไปอบจนแห้ง เพื่อคานวณหาน้าหนักแห้งของใบยางพาราในแต่ละช่วงแต่ละเดือน

การวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ผลของ ปัจจัยประเภทของสวนยางพารา (สวนยางพาราแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว) มีผลต่อความแตกต่าง
ของน้าหนักของใบยางพาราที่ร่วงระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ใช้โมเดลเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป
(Generalized Linear Model: GLM) ด้วยโปรแกรม R เวอร์ชั่น 3.2.0, http://www.R-project.org โดยกาหนดให้ ประเภทของสวน
ยางพาราเป็นปจจัยกาหนด (fixed factor) และ พื้นที่ศึกษากับดักเก็บใบไม้เป็นปจจัยสุม (random factor)

ผลการศึกษา
ปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพาราร่วงหล่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ปี พ.ศ. 2556 (ภาพที่ 3) ในสวนยางพารา
แบบวนเกษตรมีปริมาณ 105.67 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวที่มีปริมาณการร่วงของใบยางพารา 81.27 กรัม
ต่อตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ย 11.74 ± 8.79 และ 9.03 ± 6.75 กรัมต่อตารางเมตรต่อช่วง (ช่วงละประมาณ 10 วัน) ในสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวตามลาดับ และปริมาณซากพืชทั้งหมดที่ร่วงหล่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน สวน
ยางพาราแบบวนเกษตรเท่ากับ 178.02 ± 16.61 กรัมต่อตารางเมตร และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวเท่ากับ 123.91 ± 13.94 กรัมต่อ
ตารางเมตร (ภาพที่ 4) เมื่อนาปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพาราร่วงหล่นช่วงฤดูผลัดใบมาวิเคราะห์สถิติ เพื่อทดสอบอิทธิพลของ
ปัจจัยประเภทของสวนยางพารา (สวนยางพาราแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว) พบว่า ปัจจัยประเภทของสวนยางพารามีผลต่อความ
แตกต่างของปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพาราอย่างมีนัยสาคัญ (F=6.98, df=1, p<0.05) การเทียบปริมาณความแตกต่างของในแต่
ละช่วงแต่ละเดือน ของปริมาณการ่วงหล่นของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรพบว่า ปริมาณการร่วงจะค่อยๆเพิ่มขึ้น โดยมี
ช่วงการร่วงของใบยางพารามากที่สุดคือเดือนมีนาคม และช่วงที่มีปริมาณการร่วงมากที่สุดในช่วงที่ 3 ของเดือนมีนาคม และน้อยที่สุด
ในช่วงที่ 2 ของเดือนเมษายน ปริมาณการร่วงของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ย วพบว่า ใบยางพาราจะร่วงมากที่ สุ ด
ในเดือนมีนาคมเช่นเดียวกัน แต่จะร่วงมากที่สุดในช่วงที่ 2 ของเดือนมีนาคม และน้อยที่สุดในช่วงที่ 3 ของเดือนเมษายน

บทสรุป
จากการศึกษาพบว่าสวนยางพาราแบบวนเกษตรมีปริมาณใบยางพาราที่ร่วงหล่นในระบบมากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว
และพบว่าสวนยางพาราแบบวนเกษตรยังมีการชะลอการร่วงของใบยางพาราในฤดูแล้งช้ากว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวโดยประมาณ
10 วัน และพบปริมาณซากพืชที่ร่วงหล่นในช่วงฤดูแล้ งในสวนยางพาราแบบวนเกษตรมากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ย วทุก เดือ น
(กุมภาพันธ์- เมษายน) โดยการที่พืชมีการตอบสนองต่อปัจจัยของในกรณีของการมากกว่าของปริมาณใบไม้ที่ร่วงหล่น อาจแสดงได้ว่า
สวนยางพาราแบบวนเกษตรสามารถมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มเติมปริมาณธาตุอาหารที่จะคืนกลั บสู่ดินโดยการย่อยสลายของซากพืชได้
มากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารจากซากพืชที่ร่วงหล่น และซากพืช
ที่ย่อยสลายในระบบ ประเด็นต่อมาคือ การที่ในสวนยางพาราสามารถชะลอการร่วงของใบยางพารา น่าจะมีประโยชน์แก่เกษต รกร
ที่ ส ามารถเพิ่ ม ช่ ว งเวลากรี ด ยางพาราเพื่ อสร้ า งรายได้ โดยในการศึ ก ษาของ Waiyarat (unpublish) รายงานว่ า ในสวนยางพารา
แบบวนเกษตรมีความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงกว่าส่วนยางพาราแบบเชิงเดี่ย ว ซึ่งอาจจะมีประโยชน์แก่ต้นยางพาราในช่วงฤดูแล้งที่พอจะมี
ความชื้ น จึ ง ท าให้ ช ะลอกระบวนการตอบสนองของพื ช ที่ จ ะมี ก ารผลั ด ใบในฤดู แ ล้ ง (Valentiet et al., 2006) โดยปั จ จั ย การมี
ปริมาณความชื้นดังกล่าวอาจมาจากมีปริมาณการปกคลุมเรือนยอดที่มากกว่า มีปริมาณความหนาแน่นของต้นไม้ที่มากกว่า ปริมาณ
ชั้นเรือนยอดที่มีความซับซ้อนมากกว่าจากพืชที่ปลูกแซมในระบบ และจากการศึกษาของ Zhang and Zak (1995) รายงานว่าปริมาณ
การปกคลุมเรือนยอดที่มากว่าส่งผลต่อปริมาณความชื้นในดินและปริมาณแสงที่ส่งถึงดิน โดยปริมาณพื้นที่ว่างของพื้นที่ป่าในระบบ
มีแสงส่องถึงปริมาณมากจะส่งผลต่อการลดลงของความชื้นของดินและการทางานของจุลินทรีย์ในดินให้มีประสิทธิภาพได้น้อยกว่า พื้นที่
ที่มีปริมาณการปกคลุมชั้นเรือนยอดที่มากกว่า อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้ของการปลูกยางพารา
แบบวนเกษตร มีความน่าสนใจอีกมากมาย เช่น ความหลากหลายของชนิดพืชจากการเติบโตของกล้าไม้ในระบบ การหมุน เวียนแร่ธาตุ
ในระบบ สิ่งมีชีวิตในระบบ เช่น สัตว์หน้าดิน จุลินทรีย์ผู้ย่อยสลาย การศึกษาระบบวนเกษตรยังจาเป็นจะต้องต้องการความรู้ทั้งทาง
นิเวศวิทยาและเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะนาความรู้มาใช้พัฒนาการทาเกษตรเพื่อความยั่งยืน ในขณะที่ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ค่อยๆ
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ลดลงไป เนื่องจากพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ที่สาคัญของประเทศ และจาเป็นจะต้องหาทางร่วมในการจัดการพื้นที่ส่วนนี้ให้มีความยั่งยืน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 1 แผนที่ตาแหน่งพื้นที่ศึกษา (ที่มาของแผนที่: ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้)
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ภูมิภาพความหลากหลายของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ธรรมนูญ เต็มไชย*, มยุรี แสงสว่าง, พันธุ์ทิพา ใจแก้ว, ดารงศักดิ์ เฮงสว่าง, เพชรรัตน์ ดีแก้ว, สว่างพงษ์ วรรณมณี,
ณัฐนันท์ จิตรา, ปิยธิดา ทองสุข, ปิยภรณ์ มาตผาง, สุมาลี จีวพงษ์, ตะหลก ทองเกิด และชะนุ้ย บัวศรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
อาเภอชะอา, จังหวัดเพชรบุรี 76120
*ชื่อผู้วิจัยหลัก : dhamma57@gmail.com
บทคัดย่อ : การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายของไม้ยืนต้น ที่ปรากฏในบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ สาหรับนาไปใช้เป็นฐานข้อมูล
การอนุรักษ์ร่ว มกันระหว่างประเทศไทยและเมี ยนมา โดยดาเนินการสารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ point sampling
ในลักษณะกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) แต่ละกลุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ข้อมูลจากแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างดังกล่าวนามาประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยดัชนีต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีค่าสูง
ที่บริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดนประเทศเมียนมาและค่อยลดหลั่นมาทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ป่า
บริ เ วณใกล้ แ นวชายแดนประเทศเมี ยนมามี ศัก ยภาพสูงด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพควรแก่ ก ารได้รับ
การจัดการร่วมกันระหว่างประเทศในลักษณะของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศ
คาสาคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, กุยบุร,ี แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ, แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ
Abstract : Landscape of Tree diversity in Kuiburi National Park, Prachuabkhirikhan province
Thammanoon Temchai*, Mayuri Saengsawang, Puntipha Jaikaew, Dumrongsak Hengswang, Petcharat Deekaew,
Sawangpong Wanmanee, Natthanan Jittra, Piyathida Thongsuk, Piyaporn Matpang, Sumalee Jeewapong,
Talok Thongkerd and Chanui Buasri
Petchburi National Park Research Center, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation,
Amphur Cha Am, Phetchaburi Province 76120
*Corresponding author : dhamma57@gmail.com
This study aims to assess the biodiversity throughout the area of Kuiburi National Park, a trans-boundary area
between Thailand and Myanmar. A survey was conducted by the point sampling techniques, 5 point per cluster in
187 clusters. Each cluster is 2.5 kilometers away from each other throughout the park area. Data from each of the
sample clusters has been taken to assess biodiversity with various indexes. The results showed that the biodiversity
of trees in Kuiburi National Park is higher at the west near the border with Myanmar and gradually descends to the
eastern area. This means that the forest areas near the border with Myanmar have high potential for conservation
of biodiversity and also the best habitat for wildlife. This opens the consideration to develop a kind of international
ecological corridor between the two countries.
Keywords : biodiversity, Kuiburi, ecological corridor, trans-boundary corridor

บทนา
อุทยานแห่งชาติกุ ย บุรี เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่ งกระจาน เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเป็ นสากล ได้รับการยกย่องใน
ระดั บ โลกว่ า เป็ น แหล่ ง รวมความหลากหลายทางชี ว ภาพของพื ช พรรณและสั ต ว์ ป่ า ที่ ส าคั ญ ของโลก ตั้ ง อยู่ ต อนล่ า งของแนว
เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมา (ธรรมนูญ และคณะ, 2554) โดยที่ความสมบูรณ์ของป่าทั้ง 2 ฝั่ง
ทั้งประเทศไทยและเมียนมาที่ปรากฏจากภาพถ่ายดาวเทีย มพบว่ามีความสมบูรณ์สูงและหากเชื่อมต่อไปยังผืนป่าตะวันตกอันเป็น
มรดกโลกที่ตั้งอยู่ในเขตประเทศไทยแล้ว จะเป็นผืนป่าที่ใหญ่เป็นลาดับแรกของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็น
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

79

ต้นมา ประเทศเมียนมา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการปกครอง ตามมาด้วยการเปิดประเทศสู่โลกภายนอก มีการพัฒนาประเทศ
ที่ทาให้มีความเสี่ยงต่อการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อย่างขาดความรอบคอบและอาจ ส่งผลให้มีการทาลาย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่ากังวล โดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้ที่เชื่อมต่อกั บกลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังนั้น การค้นคว้าและการศึก ษาวิจัย
เพื่อให้ได้มาถึงความสาคัญของระบบนิเวศป่าไม้ในบริเวณนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศข้ามพรมแดน (transboundary ecological corridor)

วิธีการ
การสารวจ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ เ ลื อ กใช้ วิ ธี ก ารส ารวจทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ บบ point sampling หรื อ variable-plot sampling ซึ่ ง มี
การก าหนดต าแหน่ ง จุ ด สุ่ ม ตั ว อย่ า งหรื อ sampling point เช่ น เดี ย วกั บ การเลื อ กจุ ด ศู น ย์ ก ลางแปลงตั ว อย่ า ง (sampling plot)
ในวิธีก ารสารวจโดยใช้แปลงตัวอย่างวงกลม ต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่รอบๆ sampling point จะมีขนาดแปลงเป็นของตัวเองที่แปรผัน
ไปตามขนาดเส้นผ่าศูนย์ก ลางต้นไม้นั้น ในกรณีที่ต้นไม้เป็นหน่วยตัวอย่าง โอกาสที่ต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะขึ้นอยู่กั บขนาด
ของต้นไม้ และระยะทางจากจุดศูนย์กลางของแปลงตัวอย่างถึงต้นไม้นั้น (สงคราม, 2531) โดยเลือกใช้เครื่องมือรีเลสโคป (relascope)
ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้เองเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยประดิษฐ์ให้มีขนาดของค่าคงที่พื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor; BAF)
มีค่าเท่ากั บ 3 ตามรายงานการศึก ษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่ง เป็นขนาดความกว้ างของช่องมองในเครื่องมือรีเ ลสโคปที่สั ม พั น ธ์
กับขนาดความโตของต้นไม้และระยะห่างจากจุดสุ่มตัวอย่างไปยังต้นไม้ โดยต้นไม้ที่มองเห็นว่ามีขนาดโตกว่าช่องที่กาหนดจะเป็นต้นไม้
ที่ นั บ เป็ น ไม้ ใ นแปลง และจ านวนต้ น ไม้ ที่ นั บ ได้ ใ นแต่ ล ะแปลงคู ณ ด้ ว ยค่ า BAF จะเป็ น ค่ า พื้ น ที่ ห น้ า ตั ด ของหมู่ ไ ม้ ต่ อ เฮกตาร์
และสามารถนามาวิเคราะห์หาจานวนต้นต่อเฮกตาร์สาหรับไม้แต่ละชนิดได้ด้วย
สาหรับการนับต้นไม้เมื่อใช้เครื่องมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะต้นที่มีขนาดความโตมากกว่าความกว้างของช่องส่องบนเครื่องมือ
รีเลสโคปและเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปเท่านั้น (ธรรมนูญ, 2541)
รูปแบบ ที่ตั้ง และจานวนแปลงตัวอย่าง
ใช้รูปแบบกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) ที่ตั้งแต่ละกลุ่มห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแปลงย่อยจานวน 5 แปลง คือ แปลงที่ตั้งจุดศูนย์กลางกลุ่ม 1 แปลง และ
แปลงที่ห่างออกไป 50 เมตร ทางทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก
การวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนต้นไม้ (ต้นต่อเฮกตาร์ ) ในแต่ละแปลงย่อย ใช้ สมการคานวณจานวนต้นไม้สาหรับ การสารวจแบบ point sampling
ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อ้างโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้

N

=

BAF
dbh 2
(
) 10,000
4

เมื่อ dbh คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร โดยทาการวิเคราะห์หาจานวนต้นแยกเป็นรายชนิด
นาเอาจานวนต้นของแต่ละชนิดทั้ง 5 แปลงย่อยในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างมารวมกั นแล้วหารด้วย 5 จะได้จานวนต้นไม้แต่ละชนิ ด
ต่อเฮกตาร์ นาไปคานวณหาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
การวิเคราะห์ความหลากหลายของไม้ยืนต้น
ทาการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายของไม้ยืนต้น โดยใช้ ดัชนีต่างๆ ที่นิยมใช้ในการอธิบายความหลากหลายทางชี วภาพ
ในระบบนิเวศ คือ จานวนชนิด (Species number), Margalef index, Shannon – Wiener index, Simpson’s index, Fisher index,
Peilou’s evenness index, McIntosh index และ Evenness index ซึ่งมีวิธีการคานวณดัชนีแต่ละดัชนี ดังนี้
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1. จานวนชนิด (Species number) หมายถึงจานวนชนิดที่พบในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ (cluster) ซึ่งประกอบด้วยแปลง
ย่อยจานวน 5 แปลง ภายใต้ค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor; BAF) ของเครื่องมือรีเลสโคป (Relascope) เท่ากับ 3 ซึ่งเป็น
ค่าที่กาหนดใช้ในการศึกษาครั้งนี้
2. Margalef index เป็นดัชนีความมากชนิดดัชนี หนึ่ง มีวิธีก ารคานวณที่อ้างโดย ดอกรั ก (ไม่ระบุปี) คือ Margalef
index = (S-1)/ln(n) เมื่อ S คือจานวนชนิดทั้งหมดในสังคม และ n คือจานวนต้นทั้งหมดที่สารวจพบในแปลงตัวอย่าง
3. Shannon – Wiener index การวั ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพโดยใช้ ดั ช นี Shannon-Wiener index
เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและนามาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในด้านการสารวจทางพืชพรรณและสัตว์ป่า มีสมการในการคานวณ
ที่อ้างโดย อุทิศ (2542) คือ H’ = - ∑ pi ln (pi) โดย H’ คือค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon -Wiener index และ pi คือสัดส่วน
ระหว่างจานวนต้นไม้ชนิด i ต่อจานวนต้นไม้ทั้งหมด
4. Simpson's index เป็ น การวั ด ความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ค านวณจากจ านวนในแต่ ล ะชนิ ด พั น ธุ์ ที่ ป รากฏ
โดยใช้หลักการว่าหากมีจานวนชนิดพันธุ์มาก และจานวนของแต่ละชนิดพันธุ์ที่พบมีจานวนเท่าๆ กัน ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
ก็มาก ค่า D จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 0 (Barcelona Field Studies Center, 2012) มีวิธีการคานวณ ดังนี้
D=1−[

∑ ni (ni −1)
N(N−1)

]

เมื่อ ni คือจานวนต้นของพรรณไม้ชนิดที่ i ในแปลงตัวอย่าง (เมื่อ i = 1, 2, …N) N คือจานวนต้นไม้ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง
และ S คือจานวนชนิดพรรณไม้ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง
5. Fisher index เป็นค่าดัชนีความหลากหลายของชนิ ดพันธุ์จ ากการหาพื้นที่ใต้ก ราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
หน่วยที่พบกับจานวนชนิดพันธุ์ที่พบจานวนหน่วยนั้นๆ โดยมีสมการในการคานวณคือ  = S/ln(1+N/) โดยที่  = Fisher’s Index,
S = จานวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด N = จานวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ทั้งหมด (สมบูรณ์, 2556)
6. Peilou’s evenness index มีสมการที่อ้างโดย Wikipedia (2016) ดังนี้
เมื่อ

คือค่า Shannon diversity index และ

คือค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ หากทุกชนิดที่พบมีจานวนเท่ากัน

ซึ่ง
J' มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งหากในสังคมพืชมีจานวนในแต่ละชนิดที่ไม่แตกต่างกันมากค่าจะยิ่งเข้าใกล้ 1
7. McIntosh index คานวณด้วยสมการของ McIntosh (1967) อ้างโดย Vennila et al (2013) ดังนี้

D = N – U / N – √N
โดยที่ U = √∑[n(i)] เมื่อกาหนดให้ N = จานวนต้นไม้ทั้งหมด และ n(i) คือจานวนต้นไม้ในชนิดที่ i
8. Evenness index เป็นดัชนีที่ใช้บอกสัดส่วนจานวนในแต่ละชนิดที่พบ คานวณโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
ดัชนีความหลากหลายที่พบกับความหลากหลายสูงสุดที่เป็นไปได้ มีวิธีการคานวณ อ้างอิงจาก Magurran (2007) อ้างโดย สราวุธ
และคณะ, 2555) คือ J’ = H’/ln(S), เมื่อ J’ คือ Evenness index, H’ คือค่า Shannon – Weiner index และ S คือจานวน
ชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาวิจัย
ทาการศึกษาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่ ป่าไม้ที่อยู่ระหว่างเตรียมการผนวกเพิ่มเติมให้เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
ตั้งอยู่ในท้องที่อาเภอเมือง อาเภอหัวหิน อาเภอปราณบุรี และอาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพพื้นที่ส่ว นใหญ่
เป็ น พื้ น ที่ ป่ า ไม้ มี ค วามลาดชั น ของพื้ น ที่ สู ง ทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น สั น ปั น น้ าแบ่ ง เขตระหว่ า งไทยและเมี ย น มา เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
เทือกเขาตะนาวศรี มีขนาดพื้นที่ปกคลุมทั้งสิ้น 737,203 ไร่ (1,179 ตารางกิโลเมตร) (ภาพที่ 1) ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.
2542 เป็นอุทยานแห่งชาติลาดับที่ 90 (สานักอุทยานแห่งชาติ, 2553) ของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายของสังคมพืช
สังคมพืชในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ จากผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ของ ธรรมนูญ และ
คณะ (2553) นามาปรับปรุงด้วยผลการสารวจในครั้งนี้ จาแนกสังคมพืชหลักและสังคมย่อย ที่เกิดจากการซ้อนทับของเขตภูมิพฤกษ์
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด สั ง คมพื ช หลั ก และสั ง คมพื ช ย่ อ ยที่ มี ลั ก ษณะเด่ น และมี ค วามแตกต่ า งจากภู มิ ภ า คอื่ น ของประเทศ ได้ แ ก่ ป่ า ดิ บ เขา
(Hill Evergreen Forest) ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist Evergreen Forest mixed with bamboo
) ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen
forest) ป่าดิบแล้งระดับต่า (Lower dry evergreen forest) ป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง (Deciduous
Dipterocarp Forest) ป่ารุ่นสอง (secondary forest) และพื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural area) ดังภาพที่ 2 โดยพื้นที่ป่าดิบชื้นและ
ป่ า ดิ บ เขา ซึ่ ง เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของความชื้ น ที่ เ ป็ น ผลจากระดั บ ความสู ง จากระดั บ น้ าทะเลปานกลาง จะกระจายตั ว
ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งระดับต่าเป็นส่วนใหญ่ ในตอนกลางของพื้นที่จะเป็นส่วนที่
มีการซ้อนทับกันของระบบนิเวศ เกิดเป็นป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งและป่าดิบแล้งระดับกลาง ส่วนป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณนั้นสันนิษฐาน
ว่าเกิดจากอิทธิพลของภูมิอากาศที่สูงขึ้นจึงส่งผลให้มีการรุกพื้นที่ของป่าเบญจพรรณเข้าไปในป่าดิบแล้ง
2. ดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้น
พบว่ า ดั ช นี ค วามหลากหลายของไม้ ยื น ต้ น ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ กุ ย บุ รี มี ค่ า ในระดั บ สู ง ที่ บ ริ เ วณทิ ศ ตะวั น ตกใกล้ พ รมแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมีย นมา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและทิ ศ ตะวั นออกของพื้ นที่ ซึ่งสังคมพืชที่ มี ค่ า ดั ช นี
ความหลากหลายสูง คือ ป่า ดิ บชื้ นและป่า ดิบเขา ส่วนสังคมพืชที่ ทาให้ ค่า ดัช นี ความหลากหลายต่ าคือสัง คมพื ชเกษตรกรรม ได้แ ก่
ไร่สับปะรด สวนยางพารา และพืชเชิงเดี่ยว ที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี (พื้นที่ ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2541) (ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่ป่าบริเวณที่ติดกับที่ตั้งของหมู่บ้านทั้งภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติและที่อยู่รายรอบ พื้นที่เหล่านี้มีค่าดัชนีต่างๆ ค่อนไปทางต่า ซึ่งหากคาดคะเนจากแนวโน้มการกระจายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพแล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของชุมชนที่อยู่โดยรอบ การจัดการพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสาคัญ
เพราะเป็นเสมือนแนวกันชนของพื้นที่ภายในซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงกว่า
3. ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืช
พบว่าป่าดิบชื้น มีค่าความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น
ผสมไผ่ ป่าดิบแล้งระดับต่า ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และพื้นที่เกษตรกรรม (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นสังคมพืชเดียวกันแต่ความหลากหลายในบริเวณต่างๆ อาจไม่เท่ากันก็ได้

บทสรุป
โดยที่พื้นที่ป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นเขตซ้อนทับของเขตพฤกษภูมิศาสตร์ (plant geographical characteristics) ซึ่งมีถึง
4 ลั ก ษณ ะ เ ด่ น มาร วมกั น คื อ เ ข ตภู มิ พ ฤ ก ษ์ อิ นโ ดเ บอ ร์ มี ส (Indo-Burmese) หรื อ ภู มิ พ ฤ ก ษ์ หิ ม าลายั น (Himalayan)
เขตภู มิ พ ฤกษ์ อิ น โดมาเลเซี ย น (Indo-Malaysian) เขตภู มิ พ ฤกษ์ อั น นั ม มาติ ก (Annamatic) และเขตภู มิ พ ฤกษ์ อั น ดามั น นิ ส
(Andamanese) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช, 2552) จึงส่งผลให้เกิ ดความหลากหลายของสังคมพืชและสังคมย่อย
ที่โดดเด่น ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีค่าสูงที่บริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดนประเทศเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่
ปกคลุมด้วยสังคมพืชป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง (การทับซ้อนของ
ป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง) และต่อมาถึงทิศตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งระดับต่า และป่ารุ่นสอง ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ป่าบริเวณ
ใกล้แนวชายแดนประเทศเมียนมามีศักยภาพสูงด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยที่สาคัญของ
สัตว์ป่า จึงควรแก่การได้รับการจัดการร่วมกันระหว่างประเทศในลักษณะของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศ (transboundary
ecological coriidor) ต่อไป
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ผู้อานวยการส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (ดร.ประเสริฐ สอนสถาพรกุล) ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ผอ.สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) คุณหทัยรัตน์ นุกูล หัวหน้าฝ่ายวิจัยอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเครือข่าย
อนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี (POWER of Kuiburi) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ด้วยดี
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ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ
ป่าเบญจพรรณ
ป่ารุ่นสอง
พื้นที่เกษตรกรรม

Evenness

ป่าดิบแล้งระดับต่า

McIntosh

ป่าดิบแล้งระดับกลาง

Peilou

ป่าดิบชื้นผสมไผ่

Fisher

ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง

Simpson

ป่าดิบชื้น

Shannon-Weiner

ป่าดิบเขา

16

1.9706

1.7662

0.7615

2.3700

1.4668

0.5229

0.6370

41

4.5454

2.8761

0.9073

5.8200

1.8310

0.7068

0.7952

15

1.5860

1.4371

0.5344

1.8233

1.0705

0.3214

0.4649

41

4.7079

3.0078

0.9413

6.1343

1.9770

0.7652

0.8586

11

1.0828

1.5623

0.5741

1.2169

1.0915

0.3510

0.4740

37

4.1694

3.0612

0.9414

5.3121

2.0159

0.7689

0.8755

9

1.2922

1.3634

0.5795

1.5185

1.2895

0.3672

0.5600

32

3.6747

2.7113

0.9095

4.6352

1.9907

0.7093

0.8646

7

0.6483

0.9309

0.4747

0.7317

1.0681

0.2782

0.4639

31

3.5462

2.8899

0.9284

4.4487

1.9618

0.7431

0.8520

5

0.4351

0.8527

0.4351

0.5064

0.8833

0.2514

0.3836

26

2.7711

2.6612

0.9114

3.3238

2.0510

0.7106

0.8907

3

0.2875

0.9904

0.6020

0.3780

1.7122

0.3804

0.7436

15

1.5128

2.0137

0.8165

1.7220

2.0759

0.5772

0.9015

4

0.5261

1.2036

0.6660

0.6521

1.7699

0.4459

0.7687

8

0.7982

1.5984

0.7354

0.9009

1.9991

0.4917

0.8682

2

0.2064

0.4300

0.2075

0.3246

0.8806

0.1131

0.3824

23

2.4451

1.8465

0.6921

2.8992

1.9161

0.4513

0.8321

0

0

0

0

-0.1400

0

0

0

12

1.3007

1.8476

0.8033

1.4890

2.1714

0.5692

0.9430

จานวนชนิด

สังคมพืช

Margalef

ตารางที่ 1 ค่าต่าสุด (อักษรตัวเอน) และค่าสูงสุด (อักษรตัวตรง) ของดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืชในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี

หมายเหตุ ภายใต้การสารวจด้วยวิธี point sampling ค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor: BAF) เท่ากับ 3 แปลงตัวอย่างรูปแบบ
cluster โดยมีแปลงย่อย 5 แปลงต่อ cluster
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ภาพที่ 2 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่เตรียมการผนวก พ.ศ. 2553 (ธรรมนูญ และคณะ,
2553)
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ภาพที่ 3 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุ ทยานแห่งชาติกุ ย บุรี แสดงโดยจานวนชนิด (บนซ้าย) ดัชนีของ
Magalef (บนขวา) ดัชนีของ Shannon-Weiner (ล่างซ้าย) และดัชนีของ Simpson (ล่างขวา)
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ภาพที่ 4 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี แสดงโดยดัชนีของ Fisher (บนซ้าย) ดัชนีของ
Pielou (บนขวา) ดัชนีของ McIntosh (ล่างซ้าย) และค่าความสม่าเสมอ (ล่างขวา)
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RO-08

การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่่า อ่าเภอจุน จังหวัดพะเยา
ชัญษา กันฉิ่ง1, ณัฐพงษ์ ฟองมณี1 , ปาริฉัตร ประพัฒน์1, สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล1, เกื้อกูล กุสสลานุภาพ2 และ บัณฑิตา ใจปินตา2,*
1สาขาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ และ 2สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
*ชือ่ ผู้เขียนหลัก : banthitajaipinta@gmail.com

บทคัดย่อ : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค์
เพื่อสารวจชนิดพันธุ์พืช และประเมินค่าการกักเก็บคาร์บอน ของป่าชุมชนตาบลห้วยข้าวก่า พื้นที่สารวจรวม 4,000 ตารางเมตร เก็บ
ข้อมูลพรรณไม้โดยวิธีการวางแปลงตัวอย่าง (Quadrat) 5 สถานี คานวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยใช้สมการแอลโลเมตริก วิเคราะห์
องค์ประกอบและความสาคัญของพรรณไม้ (Important Value Index, IVI) ผลการสารวจ พบพรรณไม้ใน 23 วงศ์ 48 สกุล 58 ชนิด
มวลชีวภาพรวม 74,949.67 กิโลกรัม (ต่อ 4,000 ตารางเมตร) ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนโดยรวม เท่ากับ 38,547.23 กิโลกรัมคาร์บอน
( ต่ อ 4 ,0 0 0 ตาร าง เ มตร ) ดั ช นี ความส าคั ญสู ง สุ ด คื อ เ ต็ ง ( Shorea obtusa Wall. Ex Blume) (1 4 %) ร อ ง ลง มาคื อ
ขว้ า ว (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) (10%) สั ก (Tectona grandis L.f.) (8%) รั ง (Shorea siamensis Miq.) (7%)
และมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) (5%) ตามลาดับ ดัชนี ความหลากหลาย Shannon diversity index เฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 2.79
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Fisher index) มีค่าเท่ากับ 15.92 ค่าดัชนีความมากมายของชนิด (species richness) มีค่าเท่ากับ
8.93 และค่าดัชนีความสม่าเสมอของชนิด (evenness) มีค่าเท่ากับ 0.66 การวิจัยครั้งนี้เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน ในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดิน ศึกษาพรรณไม้ และการประมาณมูลค่าเนื้อไม้ ของป่าชุมชนตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นข้อมูล
พื้นฐานด้านทรัพยากรชีวภาพของป่าชุมชน ตาบลห้วยข้าวก่า ในการนาไปจัดการดูแลรักษาประโยชน์ป่าชุมชนห้วยข้าวก่า และเผยแพร่
ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรชีวภาพของชุมชนอันจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และจัดการในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของป่าชุมชนตาบลห้วยข้าวก่า
ค่าส่าคัญ: ความหลากหลายชนิดพันธุ์พืช, ดัชนีความสาคัญของพันธุ์ไม้
Abstract: Carbon storage in woody plants biomass at Huai Khao Kam sub district community forest, Chun
district, Phayao
Chansa Kunching1, Natthapong Fongmani1, Parichat Prapat1, Sitthisak Pinmongkholgul1, Kuakool
Kussalanupab2 and Banthita Jaipinta2,*
1School of Science, and 2College of Energy and Environment, University of Phayao, Amphur Muang, Phayao Province
56000
*Corresponding author : banthitajaipinta@gmail.com
Carbon storage assessment in woody plants biomass at Huai Khao Kam sub district community forest, Chun district,
Phayao, was done to survey plant species and evaluate carbon storage value.The area was 4,000 m 2 surveyed by
the quadrat method at five stations. Above-ground biomass was calculated using allometric equations, including
important value index (IVI). From the survey, 23 Families, 48 Genus, 58 Species of trees were found. Total aboveground biomass was 74,949.67 Kg (per 4,000 m2). Carbon storage value was 38,547.23 Kg Carbon (per 4,000 m2). The
highest important value index (IVI) tree was Shorea obtusa Wall. Ex Blume (14%) followed by Haldina cordifolia
(Roxb.) Ridsdale (10%), Tectona grandis L.f. (8%), Shorea siamensis Miq. (7%), and Ficus hispida L.f. (5 %),
respectively. Shannon diversity index of the trees was 2.79, Fisher index was 15.92, species richness was 8.93 and
the evenness was 0.66.
Keywords : carbon storage, plant species diversity, biomass
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บทน่า
ปั ญ หาส าคั ญ ที่ โ ลกก าลั ง เผชิ ญ คื อ “ภาวะโลกร้ อ น” ซึ่ ง มี ส าเหตุ เ กิ ด จาก ก๊ า ซเรื อ นกระจก เป็ น ตั ว การส าคั ญ
เมื่อก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยปกติแล้วก๊าซเรือนกระจกมีหน้าที่เป็นผ้าห่มของโลก
ให้ความอบอุ่นแก่โลกทาให้สิ่งมีชีวิตสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าโลกปราศจากก๊าซเรือนกระจกโลกจะมีอากาศหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิต
อยู่ไม่ได้ (สุรินทร์ , 2551) หนึ่งในก๊าซที่เป็นตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจาก
การตัดไม้ทาลายป่าเพราะป่าไม้มีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ย นแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เนื่องจากต้นไม้
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและนามาสะสมไว้ในรูปของมวลชีวภาพ
(Timilsina et al., 2014) แต่เมื่อป่าไม้มีปริมาณที่น้อยลงการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จึงน้อยตามไปด้วย
วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในการกั ก เก็ บ ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ห รื อคาร์บ อนคื อการกั ก เก็ บ ไว้ ใ นต้ น ไม้แ ละผลิต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ที่ มี อ ายุ
การใช้งานยาวนาน (ประเสริฐ และคณะ, 2553)
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนามีการตัดไม้ทาลายป่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ที่มีเนื้อที่ป่ามากที่สุดในประเทศ มีการบุกรุกทาลายป่าเพื่อทาการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เมื่อสถานก ารณ์
ภาวะโลกร้อนเริ่มได้รั บความสนใจ ปัญหาดังกล่าวจึงถูกยกนามาแก้ไขมากขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าหรือการปลูกป่าใน
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมมาปลูกไม้ยืนต้นแบบเกษตรผสมผสานหรือระบบวนเกษตร หรือการปลูก
สร้างสวนป่าไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ ที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่ อนหรือในพื้นที่ที่เคยเป็นป่ามาก่อน เพราะกิ จกรรมทางด้านป่าไม้
ที่จะช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน หรือช่วยชะลอการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ (วสันต์ , 2553) จังหวัดพะเยา
เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ของป่า มีพื้นที่ ป่าคิดเป็นร้อยละ 53.36 ของพื้นที่ทั้งหมด (สานักงานจังหวัดพะเยา,
2556)
ตาบลห้วยข้าวก่ าตั้งอยู่ในเขต อาเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 50 กิ โ ลเมตร (เทศบาล
ห้วยข้าวก่า, 2555) มีการส่งเสริมในเรื่องของชุมชนคาร์บอนต่า ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่า เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา” ทาให้เกิดเป็นป่าชุมชนห้วยข้าวก่า เพื่อชุมชนสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อม
พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนและป่า มนุษย์และสัตว์ได้ใช้ประโยชน์จ ากป่า ระบบนิเวศมีความสมดุลจากการจัดการดูแลรัก ษา
ของชุมชน เพราะป่าหรือป่าชุมชนได้ลดจานวนลง จากการถูกบุกรุกคุกคาม ซึ่งเป็นผลมาจากขาดความตระหนัก ไม่มีแนวทางวิธีการที่ดี
ในการจัดการและอนุรักษ์ป่า ทั้งนี้ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชุมชน หรือป่าปลูก ขึ้นอยู่กับชนิดและ
พันธุกรรมของพรรณไม้ที่ปลูก สภาพพื้นที่ และการจัดการ (ชมพูนุช , 2554) ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สวนป่าในปัจจุบันยังมี
ค่อนข้างน้อย การประเมินการกั ก เก็ บคาร์บอนของสวนป่าเป็นสิ่งสาคัญ โดยใช้สมการประเมินมวลชีวภาพซึ่งเป็นวิธีก ารที่นิยมใช้
(Bi et al., 2014)
จากเหตุผลดังกล่าวเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ศึกษาพรรณไม้
และการประมาณมูลค่าเนื้อไม้ ของป่าชุมชนตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรชีวภาพ
ของป่าชุมชน ตาบลห้วยข้าวก่า ในการนาไปจัดการดูแลรักษาประโยชน์ป่าชุมชนห้วยข้าวก่า และเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การหวงแหนทรั พ ยากรชี ว ภาพของชุ ม ชนอั น จะน าไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ และจั ด การในการใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพของป่าชุมชนตาบลห้วยข้าวก่าอย่างยั่งยืนต่อไป

วิธีการศึกษา
1. การประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
1.1. การวางแปลงตัวอย่าง
กาหนดขนาดแปลง เท่ากับ 20X40 เมตร โดยใน 1 แปลงใหญ่ มี 8 แปลงย่อย ขนาด 10x10 เมตร เพื่อสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลพิกัดของต้นไม้ในแปลง
1.2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชที่มีเนื้อไม้ คานวณหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้ใช้สมการแอลโลเมตริกในการคานวณ
ส่วนที่เป็นลาต้น กิ่ง และ ใบ ตามสมการของ ชิงชัย (2546) ดังนี้
โดยที่
Ws = มวลชีวภาพส่วนของลาต้น (กิโลกรัม)
ป่าดิบแล้ง
Ws = 0.0509(D2H)0.919
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ป่าดิบชื้น
ป่าสนเขา (สนสองใบ)
ป่าสนเขา (สนสามใบ)

Ws = 0.0369(D2H)0.9326
Ws = 0.2141(D2H)0.9814
Ws = 0.02698(D2H)0.946

Wb = มวลชีวภาพส่วนของกิ่ง (กิโลกรัม)
ป่าดิบเขา
Wb = 0.0893(D2H)0.977
ป่าดิบชื้น
Wb = 0.006003(D2H)1.0270
ป่าสนเขา (สนสองใบ)
Wb = 0.00002(D2H)1.4561
Wl = มวลชีวภาพส่วนของใบ (กิโลกรัม)
ป่าดิบเขา
Wl = 0.0140(D2H)0.669
ป่าเต็งรัง
Wl = (28.0/Wtc+0.025)-1
ป่าสนเขา (สนสามใบ)
Wb = 0.00018(D2H)1.455
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
H = ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร)
ที่มา : (ชิงชัย, 2546)
1.3. การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชที่มีเนื้อไม้ คานวณได้จากสมการของ (ชมพูนุช, 2554) คือ ค่ามวล
ชีวภาพที่ได้จากสมการแอลโลเมตริก คูณกับ 0.47 (โดยน้าหนักของเนื้อไม้ที่อบแห้งหรือมวลชีวภาพ จะมีคาร์บอนสะสมอยู่
ประมาณร้อยละ 47) ดังนี้
ปริมาณคาร์บอน= มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน X 0.47
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและความส่าคัญของพรรณไม้
ดัชนีความสาคัญ (Important Value Index, IVI) ตามสูตรของ (เสาวลักษณ์, 2548) ดังนี้
IVI = RD + RF + RDo
โดยที่ RD = ความหนาแน่นสาพันธ์ (%)
ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์A
RD(%) =
x100
ผลรวมของความหนาแน่นของทุกชนิพันธุ์
RF = ความถี่สัมพัทธ์ (%)
RF=

ความถี่ของชนิดพันธุ์A
X100
ผลรวมของความถี่ของทุกชนิดพันธุ์

RDo = ความเด่นสัมพัทธ์ (%)
RDo=

ความเด่นของชนิดพันธุ์ A
x100
ผลรวมความเด่นของทุกชนิดพันธุ์

ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ Species Diversity ตามสูตรของ (สมบูรณ์, 2556) ดังนี้
1) Shannon-Wiener Index
S

'

H = - ∑ (pi ln pi )
โดยที่

i=1

H’ = Shannon-Wiener Index
Pi = สัดส่วนระหว่างจานวนหน่วยของชนิดพันธุ์ที่ i กับจานวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
S = จานวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ชนิดป่า
ป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง

สมการ
Ws = 0.0396(D2H)0.9326
Wb = 0.003487(D2H)1.0270
Wl = (28.0/Wtc+0.025)-1

2) Fisher’s Index
α = S/ln (1+N/α)
โดยที่ α = Fisher’s Index
S = จานวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด
N = จานวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ทั้งหมด
ความมากมายชนิด Richness index และ ดัชนีความสม่าเสมอของชนิด Evenness indices ตามสูตรของ (ดอกรัก, 2554) ดังนี้
(s-1)
R=
ln(n)

โดยที่

S = จานวนชนิดทั้งหมดในสังคม
n = จานวนต้นหรือตัวทั้งหมดที่สารวจพบ
Evenness indices =

โดยที่

H'
ln(S)

H’ = ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner
S = จานวนชนิดทั้งหมด

การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างสังคมพืช ตามสมการของ (สมบูรณ์, 2556) ดังนี้
2W
Percentage of Similarity A-B (PS: %) = x100
A+B

โดยที่

W = ผลรวมของค่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยตัวอย่าง A และ B ของทุกๆตัวแปร (ชนิดพันธุ์)
A = ผลรวมของค่าต่างๆ ของหน่วยตัวอย่าง
A
B = ผลรวมของค่าต่างๆ ของหน่วยตัวอย่าง
B

ผลการศึกษา
1. พรรณไม้ที่พบในแปลงส่ารวจ
จากการสารวจพรรณไม้ ในป่าชุมชนตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
จากการศึกษาพืชที่มีเนื้อไม้ ในแปลงสารวจทั้ง 5 สถานี ประกอบด้วยสถานี A สภาพป่าเบญจพรรณ, B สภาพป่าเต็งรัง , C สภาพป่า
เบญจพรรณ, D สภาพป่าเบญจพรรณ, และ E สภาพป่าเต็งรัง ขนาดแปลงสารวจ 20X40 เมตร พบพรรณไม้จานวน 592 ต้น ทั้งหมด 23
วงศ์ 48 สกุล 58 ชนิด
สถานี
สถานี
สถานี
สถานี
สถานี
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A
B
C
D
E

พบพืชที่มีเนื้อไม้ทั้งหมด
พบพืชที่มีเนื้อไม้ทั้งหมด
พบพืชที่มีเนื้อไม้ทั้งหมด
พบพืชที่มีเนื้อไม้ทั้งหมด
พบพืชที่มีเนื้อไม้ทั้งหมด

100
115
53
170
154

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

12
33
5
21
26

ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
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2. การศึกษามวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้
สถานี A มี จ านวนต้ น ไม้ 100 ต้ น มี ม วลชี ว ภาพรวม 13,414.36 กิ โ ลกรั ม โดยมี ม วลชี ว ภาพของล าต้ น 11,770.60 กิ โ ลกรั ม
กิ่ ง 1,347.78 กิ โ ลกรัม และใบ 80.81 กิ โ ลกรัม พบว่าต้นไม้ที่มีมวลชี วภาพสูงสุ ดคื อ ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
8,585.55 กิ โ ลกรั ม รองลงมาคื อ กุ๊ ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 1,169.48 กิ โ ลกรั ม ตะแบกแดง Lagerstroemia
calyculata Kurz 964.54 กิโลกรัม และประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 737.77 กิโลกรัม ตามลาดับ
สถานี B มี จ านวนต้ น ไม้ 115 ต้ น มี ม วลชี ว ภาพรวม 12,797.54 กิ โ ลกรั ม โดยมี ม วลชี ว ภาพของล าต้ น 11,050.40 กิ โ ลกรั ม
กิ่ง 1290.03 กิโลกรัม และใบ 342.11 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ที่มีมวลชีวภาพสูงสุดคือ ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana
Wall. 3,275.88 กิ โ ลกรั ม รองลงมาคื อ ติ้ ว ขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer 1,972.01 กิ โ ลกรั ม ประดู่ ป่ า Pterocarpus
macrocarpus Kurz 1,050.26 กิโลกรัม และมะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 996.01 กิโลกรัม ตามลาดับ
สถานี C มี จ านวนต้ น ไม้ 53 ต้ น มี ม วลชี ว ภาพรวม 34,685.47 กิ โ ลกรั ม โดยมี ม วลชี ว ภาพของล าต้ น 30,643.02 กิ โ ลกรั ม
กิ่ ง 3,586.63 กิ โ ลกรัม และใบ 402.82 กิ โ ลกรัม พบว่าต้นไม้ที่มีม วลชี วภาพสูง สุด คือ มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. 12,974.43
กิ โ ลกรัม รองลงมาคือ สัก Tectona grandis L.f. 11,615.10 กิ โ ลกรัม 6,847.12 กิ โ ลกรัม และจามจุรี Samanea saman (Jacq.)
Merr. 3,040.98 กิโลกรัม ตามลาดับ
สถานี D มีจานวนต้นไม้ 170 ต้น มีมวลชีวภาพรวม 8,642 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพของลาต้น 7,389.39 กิโลกรัม กิ่ง 812.02
กิ โ ลกรัม และใบ 270.64 กิ โ ลกรัม พบว่าต้นไม้ที่มีมวลชีวภาพสูงสุดคือ เต็ง Shorea obtusa Wall. Ex Blume 3,497.79 กิ โ ลกรัม
รองลงมาคือ รัง Shorea siamensis Miq. 2,287.79 กิโลกรัม ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 989.99 กิโลกรัม และฮัก
ใหญ่ Croton roxburghii N.P.Balakr. 477.85 กิโลกรัม ตามลาดับ
สถานี E มี จ านวนต้ น ไม้ 154 ต้ น มี ม วลชี ว ภาพรวม 5,902.25 กิ โ ลกรั ม โดยมี ม วลชี ว ภาพของล าต้ น 5,022.64 กิ โ ลกรั ม
กิ่ง 544.41 กิโลกรัม และใบ 181.20 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ที่มีมวลชีวภาพสูงสุดคือ เต็ง Shorea obtusa Wall. Ex Blume 2,765.87
กิโลกรัม รองลงมาคือ รัง Shorea siamensis Miq. 834.18 กิโลกรัม ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer 360.89 กิโลกรัม
และประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 30167 กิโลกรัม ตามลาดับ
ทั้งนี้มวลชีวภาพรวมของแปลงสารวจทั้ง 5 สถานี คือ 74,949.67 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพรวมของลาต้น 65,876.05 กิโลกรัม
กิ่ง 7,580.87 กิโลกรัม และใบ 1,492.75 กิโลกรัม
3. การประเมินการกักเก็บคาร์บอน
สถานี A มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 6,975.47 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนลาต้น 6,120.71 กิโลกรัม
คาร์บอน กิ่ ง 700.85 กิ โ ลกรัมคาร์บอน และใบ 153.91 กิ โ ลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ ที่ มีป ริม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บอนสูง สุ ด คื อ
ขว้ า ว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale 4,464.49 กิ โ ลกรั ม คาร์ บอน รองลงมาคื อ กุ๊ ก Lannea coromandelica (Houtt.)
Merr. 680.13 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อน ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz 501.56 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อน และประดู่ ป่ า
Pterocarpus macrocarpus Kurz 383.64 กิโลกรัมคาร์บอน ตามลาดับ
สถานี B มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 6,594.92 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนลาต้น 5,746.21 กิโลกรัม
คาร์ บ อน กิ่ ง 70.82 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อน และใบ 77.90 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อน พบว่ า ต้ น ไม้ ที่ มี ป ริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนสู ง สุ ด คื อ
ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana Wall. 1,703.46 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ ติ้วขน Cratoxylum formosum
(Jack.) Dyer 1,025.45 กิ โ ลกรัมคาร์บอน ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 546.14 กิ โ ลกรัมคาร์บอน และมะค่าโมง
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 517.93 กิโลกรัมคาร์บอน ตามลาดับ
สถานี C มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 18,008.8 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของลาต้น 15,934.37
กิโลกรัมคาร์บอน กิ่ง 1,865.05 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 209.47 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ที่มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ
มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. 6,746.70 กิ โ ลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ สัก Tectona grandis L.f 6,039.85 กิ โ ลกรัมคาร์บอน
มะเดื่อกวาง Ficus callosa Willd. 3,560.50 กิโลกรัมคาร์บอน และจามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. 1,581.31 กิโลกรัม
คาร์บอน ตามลาดับ
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สถานี D มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 4,151.30 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของลาต้น 3,620.80
กิโลกรัมคาร์บอน กิ่ง 397.89 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 132.61 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ที่มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ
เต็ง Shorea obtusa Wall. Ex Blume 1,713.92 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ รัง Shorea siamensis Miq. 1,1121.02 กิโลกรัม
คาร์ บ อน ประดู่ ป่ า Pterocarpus macrocarpusKurz 485.10 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อน และฮั ก ใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou
234.15 กิโลกรัมคาร์บอน ตามลาดับ
สถานี E มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 2,816.64 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของลาต้น 2,461.09
กิโลกรัมคาร์บอน กิ่ง 266.76 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 88.79 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ที่มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ เต็ง
Shorea obtusa Wall. Ex Blume 1,355.28 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ รัง Shorea siamensis Miq. 408.75 กิโลกรัมคาร์บอน
ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer 176.82 กิโลกรัมคาร์บอน และประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 147.82
กิโลกรัมคาร์บอน ตามลาดับ

สรุปผล
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวมของแปลงสารวจทั้ง 5 สถานี คือ 74,949.67 กิโลกรัม โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
รวมของล าต้ น 65,876.05 กิ โ ลกรั ม กิ่ ง 7,580.87 กิ โ ลกรั ม และใบ 1,492.75 กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ มวลชี ว ภาพของต้ น ไม้
และมีความแปรผันตาม ชนิด ขนาดความโตของลาต้น และจานวนต้นไม้
การศึก ษาผลรวมของมวลชีวภาพและการประเมินการกั ก เก็ บคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้ง 5 สถานี พบว่าสถานี C มีการ
กักเก็บคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือ สถานี A และสถานี B พื้นที่ศึกษาทั้ง 3 สถานีข้างต้น มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ และสถานี C
มีไม้ที่โตไวคือมะเดื่อปล้อง จึงทาให้มีมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนสูง ส่วนสถานี D และสถานี E มีการกักเก็บคาร์บอนน้อยกว่า
ทั้ง 3 สถานีข้างต้นเนื่องจากสถานี D และ E มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง โดยพื้นที่วางแปลงสารวจทุกสถานีเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุก และ
เป็นป่าปลูกซึ่งกาลังฟื้นตัว
มวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ในแปลงสารวจทั้งหมด มีมวลชีวภาพรวม 74,949.85 กิโลกรัม (29.98 ตันต่อไร่) แบ่งออกเป็น
มวลชีวภาพของลาต้น 65,876.05 กิ โ ลกรั ม (263.50 ตันต่อไร่) กิ่ ง 7,581.05 กิ โ ลกรัม (3.03 ตันต่อไร่) และใบ 1,492.75 กิ โ ลกรัม
(0.60 ตั น ต่ อ ไร่ ) ร้ อ ยละของมวลชี ว ภาพของ ล าต้ น ร้ อ ยละ 87.89 กิ่ ง ร้ อ ยละ 10.11 และใบร้ อ ยละ 1.99 การกั ก เก็ บ คาร์ บ อน
ในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ พบว่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชี วภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ในแปลงสารวจทั้งหมด มีการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพรวม 38,547.23 กิโลกรัมคาร์บอน (15.42 ตันคาร์บอนต่อไร่) แบ่งออกเป็นการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของลาต้น
33,883.18 กิ โ ลกรัมคาร์บอน (13.55 ตันคาร์บอนต่อไร่) กิ่ ง 3,901.37 กิ โ ลกรัมคาร์บอน (1.56 ตันคาร์บอนต่อไร่) และใบ 762.68
กิโลกรัมคาร์บอน (0.31 ตันคาร์บอนต่อไร่)
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องค์ประกอบของไม้ยืนต้น และปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าเมี่ยง
ที่ปล่อยทิ้งร้างในอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ปฏิภาน สารใจ และ พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์*
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*ชื่อผู้เขียนหลัก : tiansawat@yahoo.co.th
บทคัดย่อ : คาถามสาคัญเกี่ยวกับการฟื้นตัวกลับเป็นป่าของพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปใช้สอย คือ ใช้เวลานานเท่าใดพื้นที่จึงจะมีสภาพใกล้เคียง
กั บป่าธรรมชาติ การศึก ษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจโครงสร้างของไม้ยืนต้น และวัดปริมาณการกัก เก็ บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
ของต้นไม้ ในป่าเมี่ยงที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ในระยะเวลาต่างกัน โดยเปรียบเทียบใน 4 พื้นที่ คือ ป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็บเกี่ยวอยู่ ป่าเมี่ยง
ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นาน 15 ปี 25 ปี และป่าธรรมชาติ การสารวจทาโดยวางแปลงเก็บข้อมูล ขนาด 2020 เมตร จานวน 3 แปลงต่อหนึ่ง
พื้นที่ ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วยชนิดและขนาดของต้นไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง > 10 ซม.) นาข้อมูลที่ได้มาคานวณปริมาณมวลชีวภาพโดย
อาศั ย สมการอั ล โลเมตริ ก (Allometric equation) และค านวณปริ ม าณคาร์ บ อน จากการศึ ก ษาพบว่ า ในป่ า ธรรมชาติ มี จ านวน
ชนิดไม้ยืนต้นมากที่สุดคือ 31 ชนิด รองลงมาได้แก่ป่าเมี่ย งที่ปล่อยทิ้งไว้นาน 15 ปี 25 ปี (พบ 22 ชนิดเท่ากั น ) และป่าเมี่ย งที่ยังมี
การเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง (19 ชนิด) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่ พบว่าป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน
25 ปีกั บป่าธรรมชาติ มีค่าความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้ นมากที่สุด คือ 67.93 % สาหรับการกั ก เก็ บคาร์บอน ป่าธรรมชาติสามารถ
กักเก็บได้มากที่สุด ที่ 115.10 ± 0.93 ตัน/เฮกแตร์ รองลงมาคือป่าเมี่ยงที่ปล่อยให้รกร้างนาน 25 ปี (96.51 ± 0.93 ตัน/เฮกแตร์) 15 ปี
(93.48 ± 1.35 ตั น /เฮกแตร์ ) และป่ า เมี่ ย งที่ ยั ง มี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว (82.78 ± 1.29 ตั น /เฮกแตร์ ) ตามล าดั บ ข้ อ มู ล นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
หากปล่อยป่ าเมี่ย งทิ้ งร้ างไว้ น านจะมีก ารเก็ บกั ก คาร์ บอนมากขึ้ น แต่ถึงแม้จ ะปล่ อยไว้ 25 ปี องค์ประกอบของไม้ยื น ต้ นก็ ยั ง ห่ า ง
จากการเป็นสภาพป่าเดิม การศึกษานี้สามารถนามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนฟื้นฟูสภาพป่าเมี่ยงที่ถูกปล่อยให้รกร้าง
ต่อไป
คาสาคัญ : ปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสม ป่าดงดิบเขา วนเกษตร สวนเมี่ยง การสืบต่อพันธุ์ของป่า
Abstract : Tree species composition and aboveground carbon sequestration in trees of abandoned jungle tea
plantations of Mae On District, Chiang Mai Province
Patipan Sanjai and Pimonrat Tiansawat*
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Amphur Muang Chiang Mai, Chiang Mai Province
50200
*Corresponding author : tiansawat@yahoo.co.th
One primary question in the recovery of forested areas affected by anthropogenic land use is how long does it take
for an area to become forest. The objective of this study was to compare tree species composition and the amount
of aboveground carbon stored in trees in abandoned jungle tea plantations at differing times after abandonment.
The four studied areas included an active jungle tea plantation, a 15-year-old and a 25-year-old abandoned jungle
tea plantation, and a natural forest in Ban Mae Kampong, Chiang Mai. In each area, three 2020 m plots were
established and trees found in the plots were counted and identified to species. The amount of carbon storage was
calculated using an allometric equation. The natural forest had the largest number of tree species (31), followed by
the 25-year-old abandoned plantation (22), the 15-year-old abandoned plantation (22) and the active plantation
(19). The tree species composition of the 25-year-old site was 67.9% similar to that of natural forest. The amount of
aboveground carbon storage was highest in the natural forest (115.10 ± 0.93 tons/hectare), followed by the 25-yearold site (96.51 ± 0.93 tons/hectare), the 15-year-old site (93.48 ± 1.35 tons/hectare) and the active jungle tea
plantation (82.78 ±1.29 tons/hectare). The findings showed that the aboveground carbon stored in trees was likely
to increase with the age after abandonment. However, the tree species composition after 25 years is still far from
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that of a natural forest. This study can be used to provide basic information for restoration planning of abandoned
jungle tea plantations.
Keywords : carbon stock, hill evergreen forest, agroforestry, tea garden, forest regeneration

บทนา
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจาก
การท าลายป่ า โดยการตั ด ต้ น ไม้ ถางป่ า เผาป่ า ท าให้ ต้ น ไม้ ล ดลงและพื้ น ที่ ป่ า สู ญ เสี ย ศั ก ยภาพในการสร้ า งมวลชี ว ภาพ
และกักเก็บคาร์บอน อีกทั้งยังเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ (IPCC 2001) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้ไ ปเป็น พื้ นที่ เกษตรกรรมขึ้ นอยู่รู ปแบบการใช้ พื้ นที่ เป็ นหลัก หนึ่งระบบการเกษตรที่ มี แ นวทางการใช้ ที่ดิ น ที่มี ศัก ยภาพ
ในการรองรับและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศคือระบบวนเกษตร (Agroforestry) (Verchot et al. 2007)
ระบบวนเกษตรเป็นรูปแบบการเกษตรหนึ่งที่เป็นการใช้ที่ดินที่ผสมผสานระหว่าง กิ จ กรรมทางด้านป่าไม้และการเกษตรไว้ด้วยกัน
ในพื้นที่เดียวกัน
ป่าเมี่ยง (Jungle tea plantation หรือ tea garden) ถือเป็นระบบวนเกษตรที่มีมานาน ที่บรรพบุรุษของคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยมีการเพาะปลูก พืชเกษตรผสมผสานระหว่างป่า มุ่งหวังเพื่อให้สามารถดารงชีวิต
ร่วมกั บสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตั ว ในพื้ นที่ ป่าเมี่ย งจะมีไ ม้ยืนต้ น ที่ขึ้น ไม่เ ป็ นระเบีย บไม่เ ป็นแถวเป็ นแนว มีก ารปลูก เมี่ย งหรือต้ น ชา
(Camellia sinensis) แซมอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ (พรชัย 2544) ระบบการปลูกเมี่ยงในลักษณะนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนที่
ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ตอนเหนือของไทย และรัฐฉานประเทศพม่า มณฑลยูนานในจีน รวมถึงรัฐอัสสัมในอินเดีย
หลังจากการหยุดทาป่าเมี่ยง การปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งไว้เป็นเวลานาน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ได้ ความเข้าใจ
ถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศป่าหลังจากการถูกรบกวนจากการทาป่าเมี่ยงในพื้นที่ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการพื้นที่ เพราะหากพื้นที่ส ามารถฟื้นตัวกลับเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้เร็ว ก็จะเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน การกักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดิน และ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะองค์ ประกอบของไม้ยืนต้นในป่าเมี่ยงที่มีก ารเก็ บใบเมี่ยง ป่าเมี่ยงที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและ
ป่าธรรมชาติ

วิธีการ
พื้นที่ศึกษา และการเก็บข้อมูลไม้ยืนต้น
ป่ า ธรรมชาติ และป่ า เมี่ ย งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อยู่ ใ นเขตชุ ม ชนบ้ า นแม่ ก าปอง ต าบลห้ ว ยแก้ ว อ าเภอแม่ อ อน
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร พื้นที่ป่าบริเวณชุมชนบ้านแม่ก าปองส่วนใหญ่จัดเป็นป่าดิบเขาต่ า
พื้นที่ป่าเมี่ยงประกอบด้วยป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง และป่าเมี่ยงที่ปล่อยทิ้งร้างไปนานเป็นเวลา 15 ปีและ 25 ปี
ในแต่ละพื้นที่มีการวางแปลงสารวจจานวน 3 แปลงย่อย (3 ซ้า) แต่ละแปลงย่อยมีขนาด 20 x 20 เมตร ไม้ยืนต้นในการศึกษา
นี้กาหนดจากขนาดเส้นรอบวงลาต้นที่ระดับอกไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (วัดที่ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน) บันทึกชนิดของไม้ยืนต้น
ทุ ก ต้ น ในแปลงย่ อ ยทุ ก แปลง และเก็ บ ข้ อ มู ล เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางระดั บ อก (Diameter at breast height: DBH) โดยใช้ ส ายวั ด
และความสูงโดยใช้ไคลโนมิเตอร์ (clinometer) วัดมุมและคานวณเป็นค่าความสูงตามหลักตรีโกณมิติ
การคานวณมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอน
คานวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใช้สมการอัลโลเมตริก (Allometric equation) ของ Tsutsumi et al. (1983)
ซึ่งเป็นสมการที่เหมาะสมกับป่าดิบเขา (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน, 2556) โดยมวลชีวภาพเหนือพื้นดินคานวณได้ ดังนี้
WS (ลาต้น) = 0.0509 · (D2H)0.919
WB (กิ่ง) = 0.00893 · (D2H)0.977
WL (ใบ) = 0.0140 · (D2H)0.669
โดย W คือ มวลชีวภาพ (กิโลกรัม) D คือเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (DBH) (เซนติเมตร) และ H คือความสูงของต้นไม้ (เมตร)
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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จากนั้นนาข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพที่ได้มาคานวณปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ โดยน้าหนักคาร์บอนในมวลชีวภาพมีค่าเป็นร้อยละ
47 ของมวลชีวภาพ (UNFCCC 2015) และนามาหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุหลังการปล่อยทิ้งร้างกับปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินโดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Simple linear regression)
การศึกษาองค์ประกอบของไม้ยืนต้น
รวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความหลากชนิดของไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่ และคานวณดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดไม้ยืนต้น
โดยคานวณตามวิธีการของ Sørensen (1948) (อ้างอิงจาก Southwood and Henderson 2000) นอกจากนั้นเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และความเด่นของไม้ยืนต้น มีการคานวณค่าดัชนีความสาคัญ (Importance Value Index: IVI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ทางนักการป่าไม้ได้บัญญัติ
ขึ้น (สมศักดิ์ 2520) ค่า IVI เป็นผลรวมของค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ค่าความถี่สัมพัทธ์และค่าความเด่นสัมพัทธ์เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการครอบครองพื้นที่ของไม้ยืนต้นแต่ละชนิด ชนิดใดที่มีค่า IVI สูงแสดงว่าชนิดนั้นเป็นไม้เด่นและมีปริมาณเนื้อไม้ในพื้นที่
มากค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณ IVI มีดังนี้

ความถี่สัมพัทธ์ (%)

=

ค่าความถี่ของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของค่าความถี่ของพืชทุกชนิด

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%) =

ความหนาแน่นของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของความหนาแน่นของพืชทุกชนิด

ความเด่นสัมพัทธ์ (%)

ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชทุกชนิด

=

ผลการศึกษา
1. ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณมวลชี ว ภาพ และการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนเหนื อ พื้ น ดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า เมี่ ย งและป่ า ธรรมชาติ
ชุ ม ชนบ้ า นแม่ ก าปอง พบว่ า ป่ า เมี่ ย งที่ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ร้ า งจะมี ก ารสะสมมวลชี ว ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลา แต่ ป่ า เมี่ ย งทั้ ง 3 พื้ น ที่
ก็ยังมีปริมาณมวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินน้อยกว่าป่าธรรมชาติ (ตารางที1่ , ภาพที่ 1)
จากการวิเคราะห์โ ดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพบว่า ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินเพิ่มขึ้นตามอายุที่ ป่าเมี่ย งถูก ทิ้งร้าง
(Y = 83.43 + 0.56X, R2 = 96.15) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะทิ้งป่าเมี่ยงให้ร้างถึง 25 ปี ปริมาณการสะสมคาร์บอนก็ยังไม่ใกล้เคียง
กั บป่าธรรมชาติ (ภาพที่ 1) จากสมการสมการถดถอยเชิงเส้น อาจใช้เวลาอย่างน้อย 56 ปี ที่ป่าเมี่ย งทิ้งร้างจะมีปริมาณการสะสม
คาร์บอนใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ณ ปัจจุบัน (ใช้ 115.10 ตัน/เฮกแตร์ ของป่าธรรมชาติในการคานวณ)
ป่าเมี่ยงที่ถูกทิ้งร้างไว้ถือได้ว่าเป็น พื้นที่ที่กาลังฟื้นตัวตามธรรมชาติโดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนตามอายุที่ถูกทิ้งร้าง
มี ค วามความสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kaewkrom et al. (2011) ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บเที ย บปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพ
ระหว่างป่าที่มีการฟื้นตัวจากพื้นที่เกษตรกับป่าธรรมชาติ โดยพบว่าป่าธรรมชาติมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าป่าที่ มีการฟื้นตัวการเพิ่มขึ้น
ของการปริมาณคาร์บอนตามระยะเวลาที่ป่าเมี่ยงถูกทิ้งร้าง แสดงให้เห็นว่าหลังจากการรบกวนโดยมนุษย์หยุดลง ไม้ยืนต้นที่มีอยู่ในพื้นที่
มีการเจริญเติบโต และไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาเจริญในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น
2. ความหลากชนิดของไม้ยืนต้น
ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง มีจานวนชนิดของไม้ยืนต้นน้อยที่สุดคือ 19 ชนิด จานวนชนิดของไม้ยืนต้นที่พบมีจานวนเพิ่มขึ้น
หลังจากป่าเมี่ยงถูก ทิ้งร้าง ป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน 15 ปี ป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน 25 ปีมีจานวนชนิดไม้ยืนต้นเท่ากั น (22 ชนิด) และป่า
ธรรมชาติมีจานวนชนิดไม้ยืนต้นมากที่สุดคือ 31 ชนิด (ตารางที่ 1)
การพบชนิดที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อป่าเมี่ยงถูกปล่อยทิ้งร้าง สอดคล้องกับการศึกษาของพรชัย (2544) ที่ศึกษาจานวนชนิดของ
ไม้ยืนต้น โดยพบว่าในป่าเมี่ย งมี ไม้ยืนต้น 44 ชนิด ส่วนในป่าธรรมชาติ มีจานวน 50 ชนิด หากพิจ ารณาในส่วนของป่าเมี่ยงที่ยังมี
การเก็ บ ใบเมี่ ย งกั บ ป่ า เมี่ ย งที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง จะพบว่ า ป่ า เมี่ ย งที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งมี จ านวนชนิ ด ไม้ ยื น ต้ น มากกว่ า ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไม้ ยื น ต้ น
เข้ามาครอบครองพื้นที่มากขึ้น
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3. ความคล้ายคลึงของชนิดไม้ยืนต้น (ตามการปรากฏของชนิดในพื้นที่)
เมื่อพิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่ป่าเมี่ยงทั้งสามพบว่าป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน 25 ปีมีความคล้ายคลึง
ของไม้ยืนต้น กั บป่าธรรมชาติ มากที่สุดรองลงมาได้แก่ป่าเมี่ย งที่ทิ้งร้างนาน 15 ปีและป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็ บเกี่ยวใบเมี่ยงตามลาดับ
(ตารางที่ 2) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งร้างจะทาให้แนวโน้มขององค์ประกอบของชนิดไม้ยืนต้นใกล้เคียงกับ
ป่าธรรมชาติมากขึ้น
พื้นที่วนเกษตรที่ปล่อยให้รกร้างไปเป็นเวลานานจะมีก ารเปลี่ย นแปลงของโครงสร้างไม้ยืนต้น โดยมีแนวโน้ม ใกล้เคีย งกับ
ป่าธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพพื้นที่ป่าเมี่ยงที่ถูก ทิ้งร้างจะมีการเจริญเติบโตของต้นกล้า ไม้ยืนต้นหลายๆชนิด โดยแหล่งของ
ไม้ยืนต้นอาจมาจากเมล็ดการสะสมอยู่ดิน (Soil seed bank) (Dalling and Denslow 1998) หรือจากเมล็ดที่ถูกแพร่กระจายมาจาก
พื้นที่ใกล้เคียง (Wunderle, 1998) ในทางกลับกันต้นกล้าไม้ยืนต้นในป่าเมี่ยงที่ยังคงมีการเก็บใบเมี่ยง อาจไม่สามารถเติบโตได้ เนื่องจาก
เกษตรกรป่ า เมี่ ย งจะมี ก ารก าจั ด วั ช พื ช เมื่ อ ใกล้ ฤ ดู เ ก็ บ ใบเมี่ ย ง การก าจั ด วั ช พื ช อาจมี ผ ลท าลายต้ น กล้ า ของไม้ ยื น ต้ น ไปด้ ว ย
(พรชัย 2544)
4. องค์ประกอบของชนิดและความเด่นของไม้ยืนต้น
ความหลากชนิด จานวนวงศ์ และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นที่พบในพื้นที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ป่าเมี่ยงถูกปล่อย
ทิ้งร้าง (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาตามค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) ของชนิดไม้ที่มีความเด่น 5 อันดับแรก พบว่า ในแต่ละพื้นที่
มีองค์ประกอบต่างกันโดยยังมีบางชนิดที่พบซ้ากัน ไม้ยืนต้นที่มีค่า IVI สูงและพบในทุกพื้นที่ศึกษา คือ Schima wallichii Choisy
(ทะโล้) รองลงมาคือ ไม้ยืนต้นในวงศ์ Fagaceae (วงศ์ก่อ) (ตารางที่ 3)
ผลการศึกษาที่พบไม้เด่นเป็น S. wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรป่าเมี่ยงจะเก็บรักษาไม้ยืนต้น
บางชนิดไว้ในพื้นที่ ชลาทรและคณะ (2548) ที่ได้ศึกษาในพื้นที่ป่าเมี่ยง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรป่าเมี่ยงส่วนใหญ่
จะนิ ย มรั ก ษา S. wallichii และไม้ ใ นวงศ์ Fagaceae เช่ น Castanopsis diversifolia (ก่ อ แป้ น ) Castanopsis acuminatissima
(ก่อเดือย) (Castillo 1990) เพราะไม้กลุ่มนี้ให้พลังงานความร้อนสูง ซึ่งจะสามารถนามาเป็นฟืนในการนึ่งเมี่ยงได้ โดยเฉลี่ยเกษตรกร
ป่าเมี่ยงใช้ไม้ฟืนประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร ต่อครอบครัวต่อปี

บทสรุป
การทาป่าเมี่ยงจัดเป็นวนเกษตรที่ไม่มีการตัดไม้ออกจากพื้นที่ทั้งหมด ในพื้นที่บ้านแม่กาปอง ไม้สาคัญที่พบทั้งในป่าธรรมชาติ
และป่าเมี่ยง คือ Schima wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae หลังจากเกษตรกรหยุดเก็บเกี่ยวเมี่ยงจากพื้นที่ และปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งร้าง
มวลชีวภาพของไม้ยื น ต้ นและปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บอนเหนื อ พื้น ดิ น ในป่าเมี่ย งจะมี ปริ มาณเพิ่ มขึ้ น ตามระยะเวลาที่ ถูก ทิ้ ง ร้ า ง
การเพิ่มขึ้นของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบของไม้ยืนต้น โดยความหลากชนิด
และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามอายุที่ถูกทิ้งร้าง แต่ทั้งนี้การปล่อยป่าเมี่ยงให้ทิ้งร้างและฟื้นตัวตามธรรม ชาติ
เป็นเวลา 25 ปี ก็ไม่สามารถเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินให้เข้าใกล้กับป่าธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่า การฟื้นตัวตามธรรมชาติให้มี
สภาพเป็นป่าดังเดิมต้องอาศัยอาศัยระยะเวลานาน (> 50 ปี) ดังนั้นหากต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน
ของพื้นที่หลังจากหยุดเก็บเกี่ยว การปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการฟื้นตัวตามธรรมชาติ (Accelerate Natural Regeneration: ANR)
หรือการนาไม้ยืนต้นเข้าไปปลูกเสริมในพื้นที่จึงเป็นทางเลือกสาหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ นอกจากนั้นในอนาคตหากมีการส่งเสริมการขาย
คาร์บอนเครดิต ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ด้วย
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ตารางที่ 1 มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จานวนชนิด จานวนวงศ์ และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นในพื้นที่ศึกษา
ชนิดพื้นที่

จานวนชนิดที่พบ

จานวนวงศ์ที่พบ

ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง

มวลชีวภาพ
(ตัน/เฮกแตร์±SE)
176.14 ± 2.75

19

12

ความหนาแน่นของไม้ยืนต้น
(ต้น/เฮกแตร์)
275

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 15 ปี

198.89 ± 2.88

22

12

650

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 25 ปี

205.33 ± 1.97

22

14

700

ป่าธรรมชาติ

244.89 ± 1.99

31

19

841

ภาพที่ 1 ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเมื่อป่าเมี่ยงถูกทิ้งร้าง(Y = 83.43 + 0.56X, R2 = 96.15) เปรียบเทียบกับ
ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติ) (ค่าเฉลี่ย ±SE)

ตารางที่ 2 ความคล้ายคลึง (%) ของชนิดไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่
ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง

ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 15 ปี

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 15ปี

34.15

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 25ปี

39.02

54.55

ป่าธรรมชาติ

40.00

41.51

ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 25 ปี

67.93
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ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความสาคัญ (IVI: %) ของชนิดที่มีความเด่นสูงสุด 5 ชนิดแรกของแต่ละพื้นที่
ชนิด

วงศ์

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Theaceae

Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f.

Fagaceae

Cinnamomum verumJ. Presl

Lauraceae

Eurya acuminata DC.

Pentaphylacaceae

ป่าเมี่ยงที่มี ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง
ป่า
การเก็บใบเมี่ยง นาน 15 ปี
นาน 25 ปี ธรรมชาติ
7.59
6.96
10.68
7.76

Lithocarpus polystachyus (Wall.ex A.DC.) Rehder Fagaceae
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Soil microarthropods in reforested area of dipterocarpus seedlings at different stages
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Abstract : Early stages of reforestation are critical due to the low survivorship of seedlings, and inoculation with
ectomycorrhiza fungi may improve the survivorship of the seedlings. Therefore, this study compared the diversity
and abundance of soil microarthropods in 1-year and 2-year reforested areas planted with dipterocarpus seedlings
and a non-reforested area in Chulalongkorn University Area, Saraburi Province, Thailand. Soil samples were collected
monthly from October 2014 – October 2015. Soil microarthropods were extracted with Berlese-Tullgren funnels.
Nine major groups of soil microarthropods were collected. Mites and collembolans were the most abundant soil
microarthropods, with the highest abundance observed in the 2-year reforestation area, followed by the 1-year
reforestation area and the non-reforested area, respectively. Soil moistures, soil temperatures, herbaceous cover
and water holding capacity were significantly different among the reforestation and non-reforested areas.
Keywords: diversity, abundance, microarthropod, reforestation

Introduction
Most of soil microarthropods are detritivores, and therefore assist in decomposition of organic matter
(Kardol et al., 2011) and can assist the movement of fungal spores through soil. Soil microarthropods was dominated
by springtails and mites in several habitats, such as montane spruce forest (Jitka et al., 2014), hill evergreen forest,
agricultural area (Cortet et al., 2002 and Tabaglio et al., 2009), and even green roofs (Heather and Alan, 2013). They
are commonly found in fertile soils, so they can be used as a biological indicator for soil quality and changes of
reforested area. At present, deforestation in Thailand has continually deteriorated soil ecosystems. We hypothesized
that diversity and abundance of soil microarthropods increased with increasing tree age. Chulalongkorn University
began a reforestation effort using dipterocarpus seedlings inoculated with ectomycorrhizae to promote the growth
and survivability of tree seedlings at Chulalongkorn University Area, Kangkhoi District, Saraburi Province in 2012.
However, the effects of dipterocarpus seedlings inoculated with ectomycorrhizae on soil microarthropods have not
been assessed.
The aims of this study were to evaluate the diversity and abundance of soil microarthropods in reforested
area of dipterocarpus seedlings inoculated with ectomycorrhizae at different stages and to study the relationships
of physical and biological factors with the diversity and abundant of soil microarthropods. This study will help in
monitoring, planning, and managing, and recovery of forest ecosystems.

Methodology
1. Study sites
The study was conducted at the Chulalongkorn University Center of Learning Network for the Region
(CU-CLNR), Kangkhoi District, Saraburi Province. The study area was divided into non-reforested area, 1-year
reforested area (planted in 2013), and 2-years reforested area (planted in 2012) with two replicates per each
treatment. The pond rim was then plug-planted with Dipterocarp seedlings, usually a mixture of Hopea odorata,
Dipterocapus alatus, Shorea roxburghii, Shorea obtuse and Shorea siamensis, in proportions of approximately 3: 8:
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2: 2: 3, respectively. The seedlings were inoculated with ectomycorrhizal fungi of mixed species, such as Russula
spp., Lactarius sp. and possibly others from the local soils. Soil sample was obtained from pond excavation during
which 3 meter depth of soil was inverted.
2. Sampling
Six 1-m2 quadrats were placed at random in each plot. Soil samples were taken from 202010 cm3
subplots within the quadrats (Figure 1). Samples were collected once a month for 13 months from October 2014 to
October 2015. The soil samples were weighed to determine wet weight, and microarthropods were extracted with
Berlese-Tullgren funnels for three days (Sakchoowong et al., 2007) and were stored in 70% ethanol until sorted and
identified to major groups (Class, Subclass or Order) and morphospecies (Borror et al., 1976 and Dindal, 1990).
3. Biological factors
Percent herbaceous cover was estimated by eye with the aid of 11 m2 quadrat (Braun-Blanquet, 1932
and Heather and Alan, 2013). Additionally, the aboveground cover herbaceous material was collected from
0.250.25 m2 subplot and oven-dried to measure biomass. Organic matter was oven-dried and weighed
(Zhao, 2008).
4. Physical factors
Soil temperatures were measured during monthly samplings using a thermometer placed at 10 cm depth
in the soils. Soil moisture was measured by drying 100 g of the soil samples at 105 ± 5 ๐ C for 24 hours (Zhao, 2008
and Jitka et al., 2014). Water holding capacities (WHC) of the soils were also tested. Soil pH was measured by mixing
soil samples with distilled water at 1:1 ratio and tested with pH meter. In addition, dried soil samples 200g were
mixed with distilled water in 1,000 ml cylinder and the thickness of layer precipitated was measured for soil texture
(Jinu Eo, 2008 and Zhao, 2008). Monthly average rainfalls were obtained from the Office of Hydrology Irrigation
Center for Central Region-RID. Furthermore, the soil samples were sent two times in wet and dry seasons to Central
Laboratory and Greenhouse Complex (Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus) for nitrogen
(KCl extraction and Distillation), phosphorus (Bray II extraction and Spectroscopy) and potassium
(NH4OAc extraction and Atomic spectroscopy).
5. Statistical analysis
All statistical tests were performed in SPSS 17.0. Differences between biological and physical factors in the
3 study areas were tested using one-way ANOVA. Relationships between microarthropods with the biological and
physical factors were examined using Pearson’s correlation. Diversity was measured and compared using the
Shannon-Wiener index, Simpson’s index, evenness index, species richness (Margalef Index) (Krebs, 1999) based on
morphological species.

Results and Discussion
1. Biological and physical factors
The soil texture was classified as sandy loam in all the three areas. There was no significant difference of
soil composition among all the study areas with the range of 30–50 % sand, 30–55 % silt and 7–19 % clay (Table1).
Soil moisture was significantly different between the three areas whereas soil temperature was significantly different
between the non-reforested and the 1-year dipterocarpus reforestation areas with the 2-year dipterocarpus
reforestation areas. Moreover, plant biomass estimates were significantly different between the non-reforested and
2-year dipterocarpus reforestation areas, but the plant cover, organic matter, available N, P and K were not
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significantly different between the three areas. In addition, phosphorus levels were lower in the 2-year dipterocarpus
reforestation areas, possibly due to the phosphorus uptake in the seedlings were also improved by ECM infection
(Yazid et al., 1994).
2. Soil microarthropods
Soil microarthropods were collected monthly from October 2014 – October 2015 belonged to 9 major
groups (Figure 2). Thirty, thirty-one and thirty–four morphospecies were found in the non-reforested area, the 1–
year and the 2–year dipterocarpus reforestation areas, respectively. The total abundance of the soil microarthropods
was highest in the 2–year dipterocarpus reforestation area (3,710 ± 486 ind./m2), followed by the 1–year reforestation
area (3,000 ± 336 ind./m2) and the non-reforested area (2,557 ± 335 ind./m2), respectively (Figure 3). However, the
abundance of the soil microarthropods significantly differed between the 2–year dipterocarpus reforestation area
and the non-reforested area (P=0.05). Acari were the most abundant groups in the three areas, followed by
Collembola. Symphyla, Protura, Diplura, Araneae, Spirobolida, Geophilomorpha and Pseudoscorpionida had the
lowest abundance, which was 0.01 to 2.2 % of the total abundance. Furthermore, the abundance of Protura,
Symphyla, Spirobolida and Geophilomorpha were highest in the dipterocarpus reforestation areas, while
Pseudoscorpionida was highest in the non-reforested area (Figure 4).
Shannon’s diversity index was highest in the 2-year dipterocarpus reforestation area (0.96±0.03) than in the
non-reforested area (0.90±0.03), while 1–year dipterocarpus reforestation area had the lowest diversity (0.76±0.03)
(Table 2). Shannon’s diversity index was significantly different between the 1-year dipterocarpus reforestation area
with the non-reforested and the 2–year dipterocarpus reforestation areas. Furthermore, the Simpson’s diversity
index, evenness index and morphospecies richness were not significantly different in all three areas. The high
Sorensen’s similarity index (based on morphospecies) (92 to 95%) showed that the soil microarthropods composition
was very similar among the study areas. This might due to dispersal by wind, water and actively by migration (Ojala
and Huhta, 2001) from the surrounding area.
3. Relationship between environmental factors and abundance of soil microarthropods
Soil microarthropods were positively correlated with soil moisture in the non-reforested area (r = 0.752, Pvalue = 0.003). Kardol et al. (2011) and Shao et al. (2015) reported that the high soil moisture supported the
abundance of soil microarthropods. Acari and Collembola were the most abundant of soil microarthropods in this
study. However, Collembola abundance was negatively reported to be affected by high temperature and low soil
moisture (Heather and Alan, 2013). Furthermore, low abundance of Protura, Symphyla, Spirobolida and
Geophilomorpha in the non-reforested area may be from low soil moisture and high soil temperature in the nonreforested area. Increasing age of the seedlings affected several environmental factors, particularly soil moisture and
soil temperature, which affected in an increasing trend of soil microarthropods abundance. The growth of plants
through increased canopy induced shifts in soil microarthropod abundance and other compositions, particularly soil
moisture and soil temperature in the area.

Conclusion
The reforestation with dipterocarpus seedlings inoculated with EMC fungi had a higher abundance of soil
microarthropods than the non-reforested area and showed significant difference among non-reforested and the
dipterocarpus reforestation areas. The dominant groups were Acari and Collembola. Increasing age of seedling
affected several environmental factors, particularly soil moisture and soil temperature, which affect in an increasing
trend of soil microarthropods abundance.
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Table 1 Biological and physical factors (mean ± SE) measured in the dipterocarpus reforestation areas at the 1–year
(RF1) and 2–year (RF2) stages and the non-reforested plot (RF0). ANOVA with LSD (parametric), same superscript
letters means no significant difference at p ≤ 0.05.
Factor
(Mean ± SD)
Soil texture
Sand (%)
Silt (%)
Clay (%)
Soil pH
Available N (mg/kg)
Available P (mg/kg)
Available K (mg/kg)
Soil temperature (ºC)
Soil moisture (%)
Water holding capacity (%)
Soil organic matter (%)
Biomass of herbaceous (g/m2)
Herbaceous cover (%)

RF0
sandy loam
50
39
11
6.4–7.2
9.77 ± 1.3a
6.3 ± 2.32a
164.73 ± 14.77a
29.78 ± 0.24a
9.23 ± 0.43a
62.16 ± 1.10a
0.73 ± 0.14a
14.46 ± 2.52a
49.55 ± 6.62a

Study sites
RF1
sandy loam
45
39
16
6.7–7.1
11.55 ± 1.3a
9.67 ± 2.19a
238.14 ± 12.42b
29.38 ± 0.32a
12.06 ± 0.46b
59.41 ± 0.79b
0.85 ± 0.12a
16.52 ± 2.24ab
64.49 ± 5.50a

RF2
sandy loam
39
48
13
6.7–7.1
9.77 ± 1.3a
5.62 ± 1.19a
197.45 ± 13.43a
29.02 ± 0.20b
12.65 ± 0.57c
59.36 ± 1.47b
0.73 ± 0.22a
17.43 ± 2.11b
55.16 ± 3.81a

Table 2 Morphospecies richness (Margalef Index), Simpson diversity index, Shannon diversity index and ShannonWiener's Evenness Index of soil microarthropods communities in the dipterocarpus reforestation areas at the 1–year
(RF1) and 2–year (RF2) stages and the non-reforested area (RF0). Same superscript letters mean no significant
difference at p ≤ 0.05.
RF0
RF1
RF2

Richness
2.14 ± 0.14a
2.37 ± 0.19a
2.33 ± 0.17a

Simpson
0.18 ± 0.01a
0.15 ± 0.01a
0.16 ± 0.01a

Shannon
0.90 ± 0.02a
0.76 ± 0.03b
0.96 ± 0.03a

Evenness
1.66 ± 0.41a
1.14 ± 0.17a
1.39 ± 0.16a
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Figure 1 Sampling plots to take soil sample and factors
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Figure 2 Subclass Acari (a), Order Collembola (b), Order Pseudoscorpionida (c), Order Diplura (d), Order Protura (e),
Order Spirobolida (f), Order Araneae (g), Order Geophilomorpha (h) and Class Symphyla (i).
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Figure 3 The abundance of soil microarthropods in the dipterocarpus reforestation areas at the 1–year (RF1) and
2–year (RF2) stages and the non-reforested area (RF0). Similar letter means not significant difference at p < 0.05.
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Figure 4 The abundance in each major group in the dipterocarpus reforestation areas at the 1–year (RF1) and
2–year (RF2) stages and the non-reforested area (RF0).
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กระบวนการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการศึกษาประโยชน์ที่พื้นที่เมืองได้รับจากระบบนิเวศ เพื่อให้
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ชานเมืองอยู่ในเขตหนองจอกของกรุงเทพมหานครถูกคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากในพื้นที่ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวที่ชุมชนประกอบ
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นาไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
คาสาคัญ : บริการระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพเมือง ชุมชนชานเมือง
Abstract : Ecosystem services of a suburban community in Bangkok
Wanpen Charoentrakulpeeti
Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Muang Chiang Mai,
Chiang Mai Province 50200
Corresponding author : wanpen_charoen@yahoo.com
Urban development generally results in reduction of natural resources due to their replacement by built-up areas.
This alteration contributes to degrading air quality, increasing temperatures and decreasing aesthetics including flora
and fauna habitat degradation. Therefore, it is essential to promote urbanization that is friendly to biodiversity
through studying the benefits that urban areas gain from the ecological system. In this research, evidence to maintain
urban biodiversity is a main objective. Koeyruttukwa Gold Land community, located in suburban areas of Nongchok
district, Bangkok, was selected as a case study because it remains agricultural and has green areas. The questionnaire
surveys of 100 respondents were conducted. The results show that the community has gained ecosystem services
in four aspects. Firstly, the community obtains provisioning services from the green area such as rice and vegetable
productivity. Secondly, green areas of the community give regulating services as retention areas during the rainy
season and help to reduce the distribution of insects and diseases. Thirdly, green areas support form habitats for
the animals in the ecosystem. Lastly, cultural services have been found in that green areas create recreational
spaces. The result of this study paves the way to retain a balance between urban development and biodiversity
conservation.
Keywords : ecosystem services, urban biodiversity, suburban community
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บทนา
ประชากรมากกว่าครึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเมือง และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2050 จะมีประชากร 2 ใน 3 ของโลก
อาศัยอยู่ในพื้นที่เมือง ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่เมืองเพียงแค่ร้อยละ 2 บนผืนโลก แต่เมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ เนื่ อ งจากเมื อ งบริโ ภคทรั พ ยากรของโลกถึ งร้อ ยละ 75 และปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกถึ งร้ อยละ 80 (Muller et al., 2010)
กระบวนการเป็ นเมื องที่เกิ ดขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะในประเทศก าลัง พั ฒ นาทั้ งในอเมริก าใต้ แอฟริก า และเอเชีย ซึ่งมีค วาม
หลากหลายทางชีวภาพสูง มีผลต่อการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการทาลายทรัพยากรธรรมชาติที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ลั ก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ผั ก และสายพั น ธุ์ ช นิ ด ดั้ ง เดิ ม สู ญ พั น ธุ์ แ ละแทนที่ ด้ ว ยสายพั น ธุ์ ใ หม่ (McKinney, 2002; 2006;
Sumel and Kowarik, 2010) โ ด ย ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ค รั้ ง ที่ 9 (COP 9) ที่ เ มื อ ง บ อ น น์
ในปีค.ศ. 2008 จึง มีความพยายามที่จ ะให้ การพัฒนาเมืองมีก ารคานึงถึงการป้องกันและการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการศึกษาประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการบริการ
ทางนิเวศน์ที่คนเมืองได้รับ (MA, 2005; Pearson et al., 2010) ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเมืองที่คานึงถึงการพึ่งพาอาศัยของชุมชนกับ
สภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
บริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) บางครั้งเรียกว่า บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ บริการทางด้านระบบนิเ วศ
หมายถึง ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมจากระบบนิเวศ (Costanza et al., 1997) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนและสังคม เช่น น้า ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ การควบคุม
การกัดเซาะของดิน การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นต้น MA (2005) ได้จัดกลุ่มบริการระบบนิเวศน์เป็น
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) คือ การให้บริการวัตถุดิบในการผลิต เช่น น้า อาหาร
ทรั พ ยากรป่ า ไม้ แร่ ธ าติ พื ช พั น ธุ์ แ ละสั ต ว์ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น 2) บริ ก ารด้ า นการควบคุ ม กลไกของระบบ (Regulating services) คื อ
การควบคุมปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
การป้ อ งกั น น้ าท่ ว ม และการป้ อ งกั น การกั ด เซาะของดิ น เป็ น ต้ น 3) บริ ก ารด้ า นวั ฒ นธรรม (Cultural services) คื อ ประโยชน์
ทางนามธรรมที่ดารงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความ
งดงามของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น และ 4) บริการด้านการเกื้อหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการ
ทางธรรมชาติที่สนับสนุนการดารงอยู่ของบริการอื่นๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขั้นต้น การเป็นแหล่งที่อยู่ของ
สัตว์วัยอ่อน เป็นต้น
ชุมชนชานเมือง (Suburban communities) เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ประชากรยังมีการติดต่อไปมาอยู่ในเมือง (อานนท์
อาภาภิรมย์, 2522) ตามประกาศกาหนดชุมชนของกรุงเทพมหานครได้นิยาม ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีพื้นที่ดาเนินการ
ด้านเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกเป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัดแต่ขาดการวางแผนทางด้ านผังชุมชน พื้นที่ชุมชน
ชานเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวที่ชุมชนยังคงอาศัยและพึ่งพาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ให้บริการ
ระบบนิ เ วศทางด้ า นเกษตรกรรมต่ อ คนเมื อ ง (Douglas, 2006; Huang et al., 2009) ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ช านเมื อ งจึ ง เป็ น พื้ น ที่
ที่มีความสลับซับซ้อนทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ความสลับซับซ้อนนั้นขึ้นอยู่กับบริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม
ที่พื้นที่นั้นสามารถจัดหาให้กับคนเมืองได้ (Tacoli, 1998) พื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่มีการจัดการแล้ว (Zhang et al.,
2007) และพบได้ บ ริ เ วณชานเมื อ ง พื้ น ที่ เ กษตรกรรมนั บ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบนิ เ วศทางเกษตรกรรม (agro-ecosystem
services) และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ทางเกษตรกรรมจึ ง มี ผ ลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งทั้ ง ระบบเพราะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงบริก ารระบบนิ เ วศด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงมี ค วามเข้ า ใจเพี ย งเล็ ก น้อย
ทั้ ง ทางทฤษฏี แ ละทางปฏิ บั ติ ข องประโยชน์ ข องบริ ก ารระบบนิ เ วศของพื้ น ที่ ช านเมื อ งที่ มี ต่ อ เมื อ ง (Oliveira et al., 2011) ดั ง นั้ น
ในบทความนีจ้ ึงมีความพยายามในการหาหลักฐานเชิงประจักษ์ของบริการระบบนิเวศของชุมชนชานเมือง

วิธีการ
การศึก ษาบริก ารระบบนิเ วศของพื้ น ที่ชุ ม ชนชานเมืองใช้ วิ ธีก ารศึก ษาเชิงปริม าณ (Quantitative research) โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลบริการระบบนิเวศของชุมชน โดยเลือกชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา หรือ
หมู่บ้านลาไทร เป็นกรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นชุมชนชาวมุสลิม ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2492 บริเวณหมู่ 5 แขวงโคกแฝก
เขตหนองจอกของกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนชานเมืองที่ยังคงความเป็นชุมชนดั้งเดิม ประกอบอาชีพหลักคือการทาเกษตรกรรมที่ ยัง
พึ่ ง พาอาศั ย บริ ก ารระบบนิ เ วศของพื้ น ที่ มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาประยุกต์ใช้ ภายในชุมชนยังมีทุ่งนาเขียวขจี มีต้นไม้ร่มครึ้ม มีลาคลองใสสะอาด (ดูภาพที่ 1 ประกอบ)
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

111

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนจานวน 100 ตัวอย่าง จากจานวนครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน
133 ครั ว เรื อ น เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า บริ ก ารระบบนิ เ วศภายในชุ ม ชนและประโยชน์ ที่ ชุ ม ชนและคนเมื อ งได้ รั บ จากระบบนิ เ วศ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์เพื่อบรรยายสรุปลักษณะของตัวแปรในกลุ่มตัวอย่าง เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการนาเสนอ
ด้วยตารางและรูปภาพ

ผลการศึกษา
พื้นที่ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครมี 26 เขต จากทั้งหมด 50 เขต คิดเป็นพื้นที่ 180,305.49 ไร่
มีครอบครัวเกษตรกร 13,774 ครัวเรือน ในปี 2554 โดยเขตหนองจอกมีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุดคือ 4,057 ครัวเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.45 ของจานวนครัวเรือนเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร พืชที่ปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งข้าว ผัก ผลไม้ หญ้าสนามและ
ไม้ ด อก ไม้ ป ระดั บ โดยเขตหนองจอกเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก ข้ า วมากที่ สุ ด ถึ ง 72,491 ไร่ ส าหรั บ การปศุ สั ต ว์ ที่ มี ก ารเลี้ ย งในพื้ น ที่
เขตหนองจอก มีจานวน 23,902 ตัว และการประมงในเขตหนองจอกมีพื้นที่ 2,903 ไร่ (สานักผังเมือง, 2555) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 666 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2529 เป็น 588 ตารางกิโลเมตร
ในปี พ.ศ. 2538 และลดเหลือ 487 ตารางกิโลเมตรในปี พ.ศ. 2543 (Madhawan et al., 2001) การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมมีผลต่อ
ความสามารถของบริการระบบนิเวศที่ลดลงด้วย นอกจากการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชนและคนในเมืองแล้วยังส่งผลให้ ศักยภาพ
ของการควบคุมระบบระบบน้าใต้ดิน การควบคุมภูมิอากาศท้องถิ่น การป้องกันน้าท่วม และการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ด้อย
ลงด้วย (Chang and Ying, 2005)
จากการศึกษาประโยชน์ของระบบนิเวศของชุมชนคอยรุตตั๊กวาที่มีต่อวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน สามารถจาแนกได้เป็น
4 ด้าน ตามการจัดกลุ่มของ Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) มีรายละเอียดดังนี้ (ดูตารางที่ 1 ประกอบ)
1) บริการด้านการจัดหา (Provisioning) พบว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการทาการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวและ
ผักบนพื้นที่สีเขียว ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีขนาดพื้นที่ในการทาเกษตรกรรม 25 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าวถึงร้อยละ 91 ปลูกผักร้อยละ 30 พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองคอยรุตตั๊กวาทาให้ชุมชนสามารถบริโภคและทาการค้า จาก
ผลผลิตที่ได้ ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของคนเมืองด้วย (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) โดยผลผลิตข้าวที่ได้จะนาไปขาย
พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีแถวบ้านเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผักจะนาไปขายที่ตลาดกันเอง
2) บริการด้านการควบคุม (Regulating) พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนสามารถช่วยหน่วงน้าได้ในช่วงฤดูฝน โดยร้อยละ 75
ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองมีส่วนช่วยในการลดความถี่ ความรุนแรง จากน้าท่วมขังและอุทกภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่
ลุ่มต่าช่วยกักเก็บน้าและชะลอความเร็วของน้าไม่ให้ไหลเข้าไปในเมือง ช่วยในการควบคุมการพังทลายของดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินมี
บทบาทช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สาหรับการควบคุมด้านภูมิอากาศ ร้อยละ 33 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรม
ในชุมชนของตนเองสามารถช่ วยลดมลพิษ ทางอากาศได้ (เช่น ฝุ่นละออง ก๊ าซพิษต่างๆ) เนื่องจากมีต้น ไม้เยอะ ร้อยละ 98 ของ
กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองมีอากาศที่เย็นกว่าอากาศในเมืองเป็นพื้นที่ที่ช่วยในการระบายอากาศที่ดี ในขณะที่ด้า น
การควบคุมศัตรูพืช ร้อยละ 70 เห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองไม่มีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกั นการแพร่ก ระจายของแมลง
ที่เป็นศัตรูพืชหรือเชื้อโรคที่เกิดในพืช เช่น เพลี้ยไฟ หนอนกินใบ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แมลงวันเจาะยอดข้าว หนอนกอ มวน เป็นต้น
3) บริก ารด้านวัฒนธรรม/พัก ผ่อนหย่อนใจ (Cultural/Recreating) ที่ได้รับจากระบบนิเวศธรรมชาติหรือระบบนิเวศ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ ศาสนา ความงดงาม การคงอยู่ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนแผ่นดินทอง
คอยรุตตั๊ก วา ร้อยละ 92 ตอบว่า มีนัก ท่องเที่ย วที่เข้ามาเยี่ย มชมชุมชน แต่ไม่ได้เกิ ด จากทัศนีย ภาพที่สวยงามหรือสิ่งดึงดูดใจอื่ น ๆ
จากพื้ น ที่ เ กษตรกรรมของชุ ม ชน (ร้ อ ยละ 76) โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาเยี่ ย มชมชุ ม ชนเนื่ อ งจากต้ อ งการดู วิ ถี ชี วิ ต
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและประเพณี เ ก่ า โครงการเกษตรทฤษฏี ใ หม่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง เป็ น ระบบนิ เ วศที่
มนุษย์สร้างขึ้น (ดูภาพที่ 3 ประกอบ)
4) บริการด้านการสนับสนุน (Supporting) พื้นที่เกษตรกรรมในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวามีส่วนช่วยในการสนับสนุน
โดยการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41 โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนเป็น
พื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ทาให้มีสัตว์มาอาศัยอยู่ ได้แก่ กระรอก หนูนา นกเอี้ยง นกกระจิบ นกพิราบ นกเป็ดน้า นกกระยาง ปลิง
หอยเชอรี่ หนอน ซึ่งจะมาตามฤดูกาล
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นแหล่งบริการระบบ
นิเวศทั้ง 4 ด้าน ในด้านการจัดหา การควบคุม วัฒนธรรม และการสนับสนุน อย่างไรก็ตามพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองอย่างชุมชนแผ่นดิน
ทองคอยรุตตั๊กวาเป็นพื้นที่หนึ่งที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่จะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่ชุมชนสามารถ
ดารงความเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาได้มากกว่า 50 ปี ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนเองมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมใน
ชุมชน ด้วยการปลูกฝังจิตสานึกให้ลูกหลานและเพื่อนบ้านในพื้นที่ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบนิเวศ (ร้อยละ 33) ป้องกัน/อนุรักษ์
พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่เดิมในพื้นที่ไม่ให้สูญพันธุ์ เช่น ขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองเดิม (ร้อยละ 30) มีการปลูกพืชที่เป็นแหล่งอาหารและ
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ที่อยู่อาศัย ของสั ตว์ ต่ าง ๆ ในระบบนิ เวศทดแทนระบบนิเ วศเดิ ม ที่ ถูก ท าลายลงไป เช่น การสร้างแนวปะการังเที ย ม การปลู ก ป่ า
(ร้อยละ 41) ในขณะเดียวกันชุมชนเองยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการอนุรัก ษ์พื้นที่เกษตรกรรม เช่น การฝึกอบรม
แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ร้อยละ 58) การรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศน์ (ร้อยละ 21) การให้
ความรู้เกี่ ย วกั บวิธีก ารใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 12) และ การพัฒนาและสนับ สนุ นการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรในการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 11) อย่างไรก็ตามมิใช่ทุกชุมชนที่จะสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่ให้บริการ
ระบบนิเวศไว้ได้ เนื่องจากระดับความเข้มแข็งของชุมชนและทัศนคติที่มีต่อบริการระบบนิเวศทางเกษตรนั้นมีความแตกต่างกัน

บทสรุป
พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นแหล่งบริการระบบนิเวศทั้ง 4 ด้าน ในด้านการจัดหา ชุมชน
เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชผักให้กับคนในชุมชนและคนกรุงเทพมหานคร ในด้านการควบคุม พื้นที่เกษตรกรรมในชุมชนเป็นพื้นที่หน่วงน้า
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยให้กับกรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เกิดการถ่ายเทของอากาศระหว่างพื้นที่เมืองกับพื้น ที่
ชนบท นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้บ้าง ในด้ านวัฒนธรรมและการพักผ่อน พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนให้
ประโยชน์ในทางระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าระบบนิเวศทางธรรมชาติ เนื่องจากชุมชนใช้พื้นที่เกษตรกรรมในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชน และในด้านการสนับสนุน พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนเป็นแหล่ งที่อยู่อาศัยของสัตว์และนกต่างๆ ช่วย
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่เพาะปลูกของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาในบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ให้บริการระบบนิเวศ
ทางเกษตรซึ่งประชากรเมืองได้รับ ผลประโยชน์นั้น อย่างไรก็ตามอิทธิพลการเจริญเติบโตของเมื องต่อพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองมีผล
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งนาไปสู่การสูญเสียบริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม การสูญหายของที่อยู่
อาศัยของสัตว์ ปัญหาด้านการควบคุมระบบน้า อากาศ และดิน ที่จะนาไปสู่การบริการด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ย วที่ลดลงด้วย
(Kroeger and Casey, 2007; Martínez et al., 2009; Seto and Fragkias, 2005; Weng, 2007) นอกจากนี้การสูญหายของบริการ
ระบบนิเวศก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Lee et al., 2015) ดังนั้นจึงควรมี
แนวทางการวางแผนที่คานึงถึง บริการระบบนิเวศซึ่งจะสามารถช่วยรักษาพื้นที่การเพาะปลูกไว้ได้ โดยปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กาหนดให้พื้นที่เขตหนองจอกเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สานักผังเมือง,
2559) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร และเพื่อเป็นชุมชน
และศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยรักษา
พื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองไว้ได้
จากการศึกษาทาให้ทราบถึงความสาคัญที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอกซึ่งหากพื้นที่เกษตรกรรม
ชานเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปแล้ว ก็เป็นการยากที่จะนากลับมาเป็นพื้นที่เกษตรดังเดิม เนื่องจากการปนเปื้อน
และการสูญเสียที่เกิดจากการลงทุนด้านเศรษฐกิ จในด้านสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นการให้บริการทางนิเวศน์ ของพื้นที่
เกษตรกรรมชานเมืองจึงมีความสาคัญต่อการวางผังเมือง การสร้างความเข้าใจในแนวคิด ผลประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อเมืองจะสามารถช่วยกาหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองไว้ได้
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ตารางที่ 1 แสดงบริการระบบนิเวศ 4 ด้านของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา
บริการระบบนิเวศ
1. ด้านการจัดหาให้ (Provisioning) เพื่อการเป็นแหล่งอาหาร

ขายข้าว
ขายผัก
ขายผลไม้
2. ด้านการควบคุมวัฎจักร (Regulating) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆ
- พื้นที่เกษตรกรรมมีส่วนช่วยในการลดความถี่ ความรุนแรง จากน้าท่วมขัง
มี
ไม่มี
- ชุมชนของท่านมีอากาศร้อนหรือเย็นกว่าอากาศในเมือง
ร้อนกว่า
เย็นกว่า
พอๆกัน
- พื้นที่เกษตรกรรมในชุมชนสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ (เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่างๆ)
ได้
ไม่ได้
- พื้นที่เกษตรกรรมในชุมชนมีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลงที่เป็น
ศัตรูพืชหรือเชื้อโรคที่เกิดในพืช เช่น เพลี้ยไฟ หนอนกินใบ เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
มี
ไม่มี
3. ด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อน (Cultural/Recreating)
- ชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
มี
ไม่มี
- นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนื่องจากทัศนียภาพที่สวยงามหรือสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ จากพื้นที่
ใช่
ไม่ใช่
4. ด้านการสนับสนุน (Supporting)
- เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศ
ใช่
ไม่ใช่

จานวน

ร้อยละ

91
30
1

91
30
1

75
25

75
25

0
98
2

0
98
2

33
67

33
67

30
70

30
70

92
8

92
8

24
76

24
76

41
59

41
59
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ภาพที่ 1 แสดงสภาพกายภาพของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

ภาพที่ 2 บริการระบบนิเวศด้านการจัดหาของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา

ที่พักโฮมสเตย์สาหรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ภาพที่ 3 บริการระบบนิเวศด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อนของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา
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ทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง
นิกร มหาวัน
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ชื่อผู้เขียนหลัก : nikorn512@yahoo.com
บทคัดย่อ : แม้ว่าพื้นที่เมืองที่มีสัดส่วนพื้นที่เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดบนพื้นผิวโลกแต่กลับเป็นแหล่งที่มาส่วนใหญ่
ของผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามความเข้าใจในระดับของผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการกลายเป็นเมือ ง
ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ รวมถึงศักยภาพที่เป็นประโยชน์เนื่องจากการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่เมืองยังไม่เป็น
ที่รับรู้และเข้าใจกันอย่างแพร่หลายในสังคม จึงทาให้การจัดลาดับความสาคัญต่อการพัฒนาพื้นที่มาก่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชี วภาพอยู่ เสมอมา ดังนั้นเพื่อการจุด ประเด็ น สาหรับ นัก วางแผนเมืองและผู้ที่ เกี่ ย วข้องในการพิจ ารณาถึ ง
ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อพื้นที่เมือง ในการศึกษานี้จึงได้ทบทวนความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ
(Ecosystem Services) ที่ มี ต่ อ พื้ น ที่ เ มื อ ง ซึ่ ง จะคลอบคลุ ม ใน 4 ด้ า น ประกอบด้ ว ย การบริ ก ารด้ า นการจั ด หา (Provisioning)
การบริการด้านการควบคุม (Regulating) การบริการด้านการสนับสนุน (Supporting) และการบริการด้านวัฒนธรรม (Cultural) เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อนแล้วจึงนาเข้าสู่ผลการสารวจความรู้ความเข้าใจของนักวางแผนเมืองที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองที่ให้ความสาคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมความเห็นจากนักวางแผนเมืองที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถูกนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการบริการระบบ
นิเวศ ที่จะใช้เป็นกรอบการพิจารณาทัศนคติของนักวางแผนเมืองว่ามีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใด
คาสาคัญ: บริการระบบนิเวศ, ความหลากหลายทางชีวภาพเมือง
Abstract : Attitudes of urban planners toward the importance of urban biodiversity
Nikorn Mahawan
Master of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University,
Nongharn, San Sai District, Chiang Mai Province, 50290 Thailand
Corresponding author : nikorn512@yahoo.com
Urban areas have shared in a little proportion of the earth’ surface but it has been accepted that is a vast proportion
having impacts on biodiversity. Meanwhile, the understandings of its impact on urban biodiversity as well as the
potential benefits in restoration of ecosystems in urban areas remain defective. As the result of poorly understanding
about the impacts of urbanization on urban biodiversity, the opportunity in developing areas is always be prioritized
the opportunity in conserving biodiversity. In order to stimulate planners or pertinent persons to pay attention to
significant influence of urban biodiversity on urban environment, this study was reviewed the meaning and extent
of ecosystem services, which play key roles in 4 aspects for serving urban areas (provisioning, regulating, supporting,
and cultural). These will make urban planners similarly clarify the acknowledgement about the importance of urban
biodiversity. Then, the data relevant to the understanding and concerning of the urban planners on urban
biodiversity was discussed. These data were gathered by questionnaires from the urban planners who play a major
role in designating the direction of urban development. The attitudes of the planners were analyzed by considering
their viewpoints on urban biodiversity given aspects of ecosystem services, as a result, the level of planners’ attitudes
on the importance of urban biodiversity were delineated.
Keywords : urban biodiversity, ecosystem services
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บทนา
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ร ายงานข้ อ มู ล ประชากรมนุ ษ ย์ ใ นโลกที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเมื อ งคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13 ใน ปี 1900
(United Nations 2006) และค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 29 ในปี 1950 และหากอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองยังเป็นเช่นเดิม
คาดการณ์ว่าประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเท่ากับ ร้อยละ 70 ในปี 2050 (United Nations 2010) การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
เกิดขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวของพื้นที่เมือง สถานการณ์การขยายตัวของพื้นที่เมืองส่งผลต่อการหายไปของพันธ์พืชท้องถิ่น เช่น กรณี
ของประเทศสิงคโปร์ที่มีพื้นที่เมืองมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในช่วงก่อนปี 1990 (Corlett, 1992) และเป็นเหตุให้
พันธุ์พืชท้องถิ่น 3 ใน 4 สูญหายไปจากพื้นที่ในประเทศสิงคโปร์ (Brook et al., 2003) การขยายตัวของพื้นที่เมืองที่รุกล้าเข้าไปในพื้นที่
ที่ควรอนุรักษ์เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในประเทศต่างๆ แม้ในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์
(Dearborn and Kark, 2010)
สถานการณ์การขยายตัวของพื้นที่เมืองที่ส่งผลต่อการลดลงของที่อาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเด็นที่นักวางแผน
เมืองให้ความสาคัญ แต่ในขณะเดียวกันนักวางแผนเมืองก็ต้องเผชิญกับภาวะการตัดสินใจที่ยากลาบากในการตัดสินใจที่จะรักษาพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพื ชและสัตว์ในท้องถิ่น หรือจะย่อมให้เกิดการเปลี่ย นแปลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเป็น
สภาพแวดล้ อ มเมื อ ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากความไม่ ชั ด เจนในเรื่ อ งงบประมาณที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ส าหรั บ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ เ ปรี ย บเที ย บกั บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อย่างรวดเร็วและมูลค่าที่ดินในเมือ งที่มีมูลค่าสูงเป็น
เป็นปัจจัยที่ท้าทายสาหรับการรัก ษาโครงข่ายพื้ นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่น
(Dearborn and Kark, 2010) จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วน าไปสู่ ค วามจ าเป็ น ในการเข้ า ใจถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเมื อ งกั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการพัฒนาเมืองที่ดีไม่อาจดาเนินการได้โดยปราศจากความเข้าใจพื้นฐานทางด้านระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง
เนื่องจากประชากรและเศรษฐกิจของเมืองเป็นสิ่งที่ต้องพึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Seto et al., 2013)
ในการศึกษานี้จึงได้ทบทวนความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ที่มีต่อพื้นที่เมือง เพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อน แล้วจึงนาเข้าสู่ผลการสารวจทัศนคติและความเข้าใจของนักวางแผนเมืองใน
ประเทศไทยที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการบริการระบบนิเวศกับทัศนคติของนักวางแผน
เมืองว่ามีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใดซึ่งผลการ
วิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงความเข้าใจและในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักวางแผนเมืองที่มีต่อพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายชีวภาพในการพัฒนาเมืองต่อไป

วิธีการ
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการบริการระบบนิเวศกับทัศนคติของนักวางแผนเมืองว่ามีความเข้าใจ
และให้ความสาคัญต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมืองแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการบริการระบบนิเวศ ในส่วนนี้ทาการรวบรวมข้อมูลด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรอบในการอธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ และขอบเขตการบริการระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ใช้ เ ป็ น กรอบในการพิ จ ารณาความเข้ า ใจของนั ก วางแผนเมื อ งที่ มี ต่ อ ความส าคั ญ ของพื้ นที่ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
ในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลทัศนคติของนักวางแผนเมืองที่มีต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมือง
ทาการรวบรวมด้วยแบบสอบถาม ซึ่งได้ส่งแบบสอบถามไปสอบถามนักผังเมืองที่ทางานอยู่ในกรมโยธาธิก ารและผังเมือง สานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร และสานักงานโยธาธิก ารและผังเมืองประจาจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดเลย รวม 42 ฉบับ และได้รับข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามกลับมา รวม 14 ฉบับ แยกเป็น นักผังเมืองที่ ปฏิบัติหน้าที่ในกรมโยธาธิการและผังเมือง 8 ฉบับ นักผังเมื อง
จากสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 2 ฉบับ จังหวัดตรัง 1 ฉบับ จังหวัดเลย 1 ฉบับ และ กรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ เนื่องจาก
พื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพมี ค วามห มายครอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ นหลายลั ก ษณะ โดยอาจจ าแนกประเภทของพื้ น ที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองออกเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ชุ่มน้าประเภทต่างๆ และพื้นที่
ที่มีกิ จ กรรมของมนุ ษย์ ประกอบด้วย สวนสาธารณะ และรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมรอบๆเมือ ง ซึ่งความสามารถในการให้บ ริ ก าร
ด้านนิเวศของพื้นที่เกษตรต่อพื้นที่เมืองเป็นที่ยอมรับว่าส่ งผลประโยชน์อย่างสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองในการควบคุมด้าน
คุณภาพอากาศและการควบคุมกลไกการระบายน้า (Brenda et al., 2015) ดังนั้น ในการกาหนดคาถามในแบบสอบถามสาหรับ ใน
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การศึกษานี้ จึงได้ระบุพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ผู้ตอบมีความชัดเจนในเชิงพื้นที่
และไม่สับสนในความหมายและสามารถให้คาตอบได้ถูกต้องตามความเข้าใจอย่างแท้จริง
สาหรับรายละเอียดที่ได้จากแบบสอบถาม จะถูกนามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อแยกแยะเนื้อหาที่ได้จาก
ทั ศ นคติ ข องนั ก วางแผนเมื อ ง ในประเด็ น ต่ อ ไปนี้ 1) ความส าคั ญ ของพื้ น ที่ ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ มี ต่ อ เมื อ ง และ 2)
เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลทัศนคติในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมกับขอบเขตการบริการระบบนิเวศ โดยการวัดระดับ
ทัศนคติที่มีความเข้าในการบริการระบบนิเวศแบบเบื้องต้น ซึ่งในการศึกษานี้กาหนดให้ขอบเขตการบริการระบบนิเวศในแต่ละประเด็นมี
ค่าคะแนนเท่ากับ 1 โดยผลรวมคะแนนจากทุกประเด็น เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และหากนักวางแผนเมืองมีทัศนคติตรงหรือสอดคล้อง
กับการบริการระบบนิเวศในแต่ละประเด็นให้ได้ค่าคะแนน 1 คะแนน ผลรวมทั้งหมดที่ได้คิดเป็นร้อยละของความเข้าใจของนักวางแผน
เมืองที่มีต่อความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีต่อเมือง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าระดับของทัศนคติที่ สะท้อนถึงความเข้าใจของนัก
วางแผนเมือง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักวางแผนเมืองที่มีต่อพื้นที่ที่มีความหลากหลายชีวภาพในการพัฒนา
เมืองต่อไป

ผลการศึกษา
ความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ
ในกรณีการศึกษานี้มีคาสาคัญที่จาเป็นต้องสร้างความเข้าใจในความหมายประกอบด้วย 1) ความหลากหลายทาง ชีวภาพ
(Biodiversity) มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ที่พอสรุปได้ในภาพรวมคือ การให้ความหมายของกลุ่มนักชีววิทยาที่กล่ าวว่า
ความหลากหลายทางชีวภาพคือ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จากทุกแหล่งและรวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่ า งระบบนิ เ วศ ซึ่ ง มี นั ย หมายความถึ ง ความหลากหลายตั้ ง แต่ ร ะดั บ เล็ ก ไปหาระดั บ ใหญ่ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนู ข องสารประกอบ
(Molecules) ลั ก ษณะที่ ถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรม(Genes) กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด เดี ย วกั น อาศั ย อยู่ ใ นที่ เ ดี ย วกั น ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง
(Populations) ชนิดพันธ์ (Species) กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Communities) และ ระบบที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยใน
แหล่งที่อยู่เดียวกัน (Ecosystems) (Clair et al., 2010) ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่กาหนดโดยที่ประชุ มว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (the URban Biodiversity and Ecosystems Services: URBES project)
การบริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) มีการกาหนดความหมายของการบริการระบบนิเวศไว้อย่างแตกต่างและ
หลากหลาย แต่ที่ชัดเจนและมีการจัดกลุ่มไว้อย่างเป็นหมวดหมู่คือการให้ความหมายของ the UK National Ecosystem Assessment
(2016) ซึ่งได้ให้ความหมายการบริการระบบนิเวศไว้ว่า เป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากระบบนิเวศอันเป็นการส่งเสริมการดาเนินชีวิตมนุษย์
ทั้งความเป็นไปได้และคุณ ค่าชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) Provisioning services (2) Regulating services (3) Supporting
services และ (4) Cultural services โดยการบริการระบบนิเวศ สามารถแยกย่อยออกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการ
พิจารณาได้ดังแสดงในตารางที่ 1
ทัศนคติของนักวางแผนเมืองที่มีต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากผลการสารวจด้วยแบบสอบถามถึงความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่
มีต่อพื้นที่เมือง สามารถจัดกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรกสามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเด็นผลประโยชน์ที่เกิ ดจากการบริก ารระบบนิเวศ ซึ่งสามารถรวบรวมประเด็นทัศนคติได้ 15 ข้อ และทัศนคติอีก กลุ่มหนึ่ง ไม่
สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ซึ่งจะเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพทางเศรษฐกิจและทางพื้นที่
อันเป็นเหตุและผลของกระบวนการพัฒนาเมือง รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 2
ส าหรั บ กลุ่ ม ทั ศ นคติ ข องนั ก วางแผนเมื อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น บริ ก ารระบบนิ เ วศ สามารถพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
และกาหนดค่าระดับค่าคะแนนความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีต่อเมืองได้ดังนี้ (ตารางที่ 3)
1) การบริการด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากระบบนิเวศ (Provisioning services) มีนักวางแผนเมืองให้ความสาคัญในประเด็น
ของการเป็นแหล่งอาหาร และการเป็นแหล่งพันธุกรรมของเมือง หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ต่อเมืองคิดได้เป็น 2 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 4 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศในด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากระบบนิเวศ
2) การบริก ารด้านการควบคุ มกระบวนการในระบบนิเ วศ (Regulating services) มีนัก วางแผนเมืองให้ความส าคั ญ ใน
ประเด็นการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพน้า อากาศ และดิน หากคิดค่าคะแนนความ
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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เข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่ มีต่อเมืองคิดได้เป็น 3 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 6 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศใน
ด้านการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศ
3) การบริการที่ส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆของระบบนิเวศ (Supporting services) ไม่มีนักวางแผนเมืองให้ความสาคัญที่ตรง
กับประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆของระบบนิเวศ หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มี
ต่อเมืองคิดได้เป็น 0 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 3 คะแนน ของการบริการที่ส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆ ของระบบนิเวศ
4) ผลประโยชน์ทางจิตใจที่ได้รับจากระบบนิเวศ (Cultural services) มีนักวางแผนเมืองให้ความสาคัญในประเด็นของการ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การพักผ่อนและการท่องเที่ยว หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีต่อเมืองคิด
ได้เป็น 2 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 4 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศในด้านผลประโยชน์ทางจิตใจที่ได้รับจากระบบนิเวศ
ผลลัพธ์ทัศนคติของนักวางแผนเมืองที่แสดงถึงความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีต่อเมือง โดยใช้การบริการ
ระบบนิเวศเป็นกรอบในการพิจารณาความเข้าใจของนักวางแผนเมืองดังกล่าว พบว่า นักวางแผนเมืองมีความเข้าในความสาคัญของพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีต่อเมือง คิดเป็น ร้อยละ 41 ซึ่ง เป็นระดับความเข้าใจที่ค้อนข้างต่ากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดด้านการบริการ
ระบบนิเวศยังไม่ถูกบรูณาการไปสู่กระบวนการจัดทาแผนเมือง จึงทาให้ทัศคติของนักวางแผนเมืองกระจายไปในประเด็นต่างๆ โดยไม่มี
การจัดหมวดหมู่ความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน

บทสรุป
ประชากรเมืองและพื้นที่เมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียที่พื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งที่อยู่ในและนอกเมือง ในขณะที่การพัฒนาเมืองที่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั้งยืนไม่สามารถ
ทาได้โดยปราศจากความเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับเมือง ดังนั้น นักวางแผนเมืองจึงมีบทบาทอย่างสูงที่จะชี้นา
และกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่จากการสารวจทัศนคติของนักวางแผน
เมือง และการกาหนดค่าระดับความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่มีต่อเมือง โดยการคิดค่าคะแนนอย่างง่ายโดยใช้ประเด็น
การบริการระบบนิเวศเป็นกรอบในการกาหนดค่าคะแนน ผลลัพธ์ที่ได้พบว่ามีค่าความเข้าใจในระดั บร้อยละ 41 ซึ่ง ถือว่าเป็นระดับที่
ค้อนข้างต่า ความเข้าใจในความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อเมืองในระดับดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนา
พื้นที่ในปัจจุบันที่มักให้ความสาคัญกับ มูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการคงอยู่ของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง แต่
อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ด้านบริการระบบนิเวศยังถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้บูรณาการกับกระบวนการวางแผนเมืองอย่างเป็นรูปธรรมจึง
ท าให้ ร ะดั บ ความเข้ า ใจที่ ค านวณได้ มี ค่ า ไม่ สู ง อี ก ประการหนึ่ ง คื อ ข้ อ จ ากั ด ของทั ศ นคติ ที่ ร วบรวมได้ จ ากนั ก วางแผนเมื อ ง
ที่มีจานวนไม่มากนัก เป็นข้อจากั ดหนึ่งที่อาจส่งผลต่อ ทั ศนคติ ที่รวบรวมได้ ไม่ คลอบคลุม ประเด็ นการบริก ารระบบนิเวศ ซึ่งควรมี
การพัฒนาแนวทางการรวบรวมทัศนคติของนักวางแผนเมืองให้ได้สัดส่วนที่มากขึ้น
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ตารางที่ 1 ประโยชน์แต่ละด้านที่ได้รับจากระบบนิเวศ
Provisioning services
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบ
นิเวศ
-อาหาร
-เซลล์เส้นใย
-น้าสะอาด
-แหล่งพันธุกรรม

Regulating services
การควบคุ ม กระบวนการใน
ระบบนิเวศ
-ควบคุมสภาพภูมิอากาศ
-ควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ
-ควบคุมมลภาวะทางเสียง
-ควบคุ ม ระบบการผสมเกสร
ของพืช
-ควบคุ ม กาฬโร คและ โ ร ค
ระบาด
–ควบคุ ม คุ ณ ภาพน้ า อากาศ
และดิน
ที่มา: the UK National Ecosystem Assessment (2016)

Supporting services
การบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ผลิ ต ผล
ด้านต่างๆของระบบนิเวศ
- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย
กลายเป็นดิน
-ส่ ง เ สริ มวั ฎ จั ก ร ข อ ง ธ า ตุ
อาหารในดิน
-ส่งเสริมวัฎจักรน้า

Cultural services
ผลประโยชน์ทางจิตใจที่ได้รับ
จากระบบนิเวศ
-คุณค่าทางจิตใจ
-มรดกทางวัฒนธรรม
-การพักผ่อนและการท่องเที่ยว
-สุนทรียภาพ

ตารางที่ 2 จาแนกกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความสาคัญของพื้นที่เกษตรกรรม
ทัศนคติ
สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ

ไม่สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ

1. เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ แหล่งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร

1. เป็นพื้นที่ที่มีราคาถูกกว่าพื้นที่อื่น

2. เป็นพื้นที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง

2. เป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

3. ช่วยลดโลกร้อน

3. เป็นพื้นที่กันชนระหว่างเมืองกับพื้นที่ธรรมชาติ

4. สร้างสมดุลธรรมชาติ เช่น การไหลของน้า คุณภาพน้า

4. เป็นแหล่งรองรับอาชีพ และปัจจัยการดารงชีพ

5. พื้นที่รับน้าในฤดูน้าหลาก ชะลอน้าท่วมเมือง
6. แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
7. เป็นปอดของเมืองที่ดูดซับมลพิษของเมือง
8. เป็นพื้นที่นันทนาการให้กับเมือง
9. เป็นพื้นที่รักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
10. เป็นพื้นที่โล่งของเมือง
11. ช่วยปรับสภาวะภูมิอากาศของเมือง
12. เป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ที่หลากหลาย
13. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเมือง
14. เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงความหลากหลายวิถีชีวิตและชีวภาพ
15. เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
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Potential seed predators in an abandoned agricultural area in northern Thailand
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One limitation of forest restoration by direct seeding in degraded areas is seed predation by animals foraging
on the ground. Seeds sown on the ground can be removed or destroyed leading to loss of germination ability.
Knowing small mammals and bird species and evaluating their roles relating to seed predation are beneficial for
forest restoration plans. This study aims to examine small mammal and bird species that are active on the ground
in an abandoned agricultural area, where seeds were sown on the ground for direct seeding. Camera traps were
installed for seven months in a 500 m2 abandoned agricultural land, which was 70 m away from the nearest natural
forest. Seeds of five species were placed in the area to create seed availability in the direct seeding practice. The
cameras were relocated randomly every week within the direct seeding plot. During seven months of camera
trapping, 15 animal species were detected. Two of the species were categorized as seed predators (Mus sp. and
Turnix suscitator), while the 13 remaining species were categorized as non—seed predators. The species with the
highest frequency of visiting the area was Mus sp. Their visits peaked right after the time of seed sowing. The study
emphasizes the need of quantifying seed loss due to animals and evaluating the risk of seed predation in a degraded
area before using direct seeding for forest restoration.
Key words: Direct seeding, Camera trapping, Mus sp., Forest restoration, Chaing Mai

Introduction
Human activities, such as agricultures and shifting cultivations, are one of major causes of forest destruction
(Pearce and Brown, 1994). The data from FAO (2016) showed the global forest area in 1990 – 2015 had been
decreasing by 129 million hectares (3.1%) to under 4 billion hectares. In Thailand, located in tropical zone, forest
areas were decreased more than 50% of original forest around the country at rates exceeding 3 percent per year
(Hirsch, 1987). Deforestation and degradation have been linked to changes in climate pattern (Gorte and Sheikh,
2010) and loss of biodiversity (Moutinho and Schwartzman, 2005). To maintain high biodiversity and mitigate global
climate crisis, forest restoration of degraded area has been widely recognized as a solution (Parrotta, 2000).
Methods for forest restoration conventionally include production of tree seedlings in nurseries and seedling
plantation in target sites (Lamb and Gilmour, 2003; FORRU, 2006). The conventional methods are expensive,
laborious, and time consuming (FORRU, 2006) because of constructing a tree nursery, intensive caring of young
plants, and planting seedlings in target sites (Verdone, 2015). In practice, finding forest restoration methods that are
cheap and easy to implement will help creating more restoring projects, leading to increase in forested areas. Direct
seeding is an alternative method for accelerating forest recovery by sowing forest tree seeds directly into deforested
areas (Doust et al., 2008). Many direct seeding research studies have been focused on selecting species with seed
characteristics suitable such as thickness of seed coat and seed size for direct seeding in different restored sites
(Tunjai and Elliott, 2012). However, one of the major limitations of direct seeding method is seed predation by
vertebrate species (Holl, 1998; Doust et al., 2008). To protect seeds and better manage direct seeding programs, it
is essential to get information on what animals play roles in seed predation of degraded areas,
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Natural enemies usually interact with plants at different life history stages and habitats (Fricke et al., 2014).
At seed stage, vertebrate species such as rodents are the most commonly associated with post-dispersal seed
predation (e.g. Crawley, 1992). The intensity of seed predation by vertebrates depends on size of seeds (Pizo et al.,
2006). Majority of work in seed predation study have been focused on seed predation in natural habitats (e.g. Fuentes
and Schupp, 1998; Bricker et al., 2010; Fricke et al., 2014). Less works has been done in degraded areas (e.g. Cole,
2009; St-Denis et al., 2013). A previous study of seed predation in an open area of abandoned agriculture land shows
that rodents preferably predated on large seeds than small-sized seeds (Wood and Elliott, 2003). In addition to
rodents, other vertebrates such as birds play a role in post-dispersal seed predation (Hubbard and McPherson, 1997).
In this study, our objective was to obtain information on small mammal and bird species that are active
on the ground in an agricultural area, where seeds were sown on the ground for direct seeding. We then categorized
small mammal and birds to see if any of them may be potential seed predators.

Methodology
Study site
The field experiment was established at Mon-Cham degraded area (18 56' 19" N 98 49' 15" E at 1,343 m
above sea level), in Doi Suthep-Pui National park, Chiang Mai (Figure 1). The average annual precipitation is 1200 mm
per year with a dry season from December to April. The average annual temperature is 25ºC and the average
humidity is 78.24% (Meteorological Department of Thailand, 2015). The degraded area was an abandoned agricultural
land, covered by grasses and herbaceous plants. The study site was 500 m2 in area and 70 m away from the nearest
natural forest.
To create conditions representing direct seeding for forest restoration, we used seeds of five species, which
can be collected before the beginning of experiment. All species were suitable for forest restoration by the
conventional tree planting method. The five species were Hovenia dulcis (5.57 mm  5.37 mm, 200  4 mg dry
weight), Alangium kurzii (11.75 mm  6.35 mm, 180  30 mg dry weight), Prunus cerasoides (9.70 mm  7.47 mm,
290 ± 30 mg dry weight), Choerospondias axillaris (19.40 mm  14.55 mm, 2600  320 mg dry weight) and Horsfieldia
amygdalina (33.40 mm  18.26 mm, 4250  660 mg dry weight). The seeds were collected from the mother trees,
cleaned, and air-dried before placing in the studied site. A seed of each species was placed on the soil surface and
secured using a 10-cm long bamboo tube, installed vertically on the ground 15 cm apart. The tube allowed the
seed to be exposed to animals, but prevented seeds from moving away by other means (e.g. rains) (Tunjai and
Elliott, 2012). For each species, a group of 30 seeds were laid out in 6 columns and 5 rows, to form a seed station.
For each species, 15 seed stations were random distributed across the site. In total, there were 75 seed stations laid
out in a grid fashion for seven months (Figure 1). Seeds were placed in the 75 seed stations at the same time. The
seed stations were 1 m apart from one another in the studied area.
Camera trapping
Photographs of small mammals and birds were collected using five camera traps for seven months from
August 2015 to February 2016. The occurrence of animals was captured using RECONYX™ PC900 HyperFireTM cameras
in burst mode (set for five snapshots per detection). Each camera trap was mounted in a plastic case and attached
to an iron bar at 40 cm above the ground. The camera traps were randomly placed in the site at least five m apart
from one another. The five cameras were deployed per month and the five cameras were randomly moved within
the 18 locations (Figure 1). There were 28 sets of trapping locations in seven months (28 weeks) of the study.
The small mammal and bird species detected by the camera traps were identified to species or genus. We
used “A Naturalist’s Guide to the Mammals of Thailand and Southeast Asia” (Shepherd and Shepherd, 2012) and
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“Guide to the Birds of Thailand by Doctor Boonsong Lekhakul” (Nabhitabhata et al., 2012) for species identification.
In addition, time and date, the number of photos and the number of individuals were recorded. The number of
independent photograph was counted from the photographs; whenever a single species appeared in photographs
taken more than 30 minutes apart, the two subjects were treated as separate individuals (O’Brien et al., 2003). The
photographs can be used as an index for species abundance, richness and distribution, based on the assumption
that when the density of animals increases, the possibility of capturing by camera traps is increased (Rovero and
Marshall, 2009; Abi-Said and Amr, 2011). To explore the small mammals and birds present at the site, we used the
number of independent photographs to calculate number per total effort of 100 trap days.
Determine potential seed predator
Detected small mammal and bird species were divided into two groups, (1) seed predator and
(2) non—seed predator. A seed predator is a vertebrate species that eats and damages seeds and potentially affects
the survival of seeds. On the other hand, a non—seed predator visits the site and does not cause any damage to
seeds. We used two sources of information to determine the potential seed predators present in the area, (1) from
the captured photographs and (2) from the existing literature. If the animals’ photographs were captured when they
searched and/or put their head in the bamboo tube with seeds, we listed them as a seed visitor. Then we looked
into the previous literature to get information about their diets and/or their role in seed predation. If their diets
include seeds and/or the species were reported elsewhere as seed predators, we categorized them as potential
seeds predators of the studied area. The previous literature included Nabhitabhata et al., 2012; Shepherd and
Shepherd, 2012; Arora, 2014; Crawley and Long, 1995; Woods and Elliott, 2003.

Results
Over the course of the seven months, the camera traps were installed for a total of 1,000 trap days
(142.8 average trap days per month). During these 1,000 trap days, 15 animal species were detected in 116
photographs. Among all the photographs, 54% were of two seed predator species: shortridge's mouse (Mus sp.) and
barred buttonquail (Turnix suscitator). In addition to seed predators, there were 13 species of non—seed predators,
accounting for 46% of the total number of photographs.
Among the detected animals, shortridge's mouse (Mus sp.) was detected with the most frequency (Table
1). August was the month which Mus sp. visited most frequently. Two species, barred buttonquail (Tupaia belangeri)
and northern treeshrew (Turnix suscitator) were found often but in lower frequency than the Mus sp. (Table 1).
Species that detected with the lowest frequency were large Indian civet (Viverra zibetha), greenish warbler
(Phylloscopus trochiloides), scaly-breasted munia (Lonchura punctulata), red-throated pipit (Anthus cervinus) and
common jackal (Canis aureus) (Table 1).
According to timestamps recorded by the camera traps, most animals visited the plot during the daytime
(12 out of 15 detected species; 80%), especially all of bird species. Only three species, shortridge's mouse (Mus sp.),
hog badger (Arctonyx collaris), and large Indian civet (Viverra zibetha), visited at night.

Discussions
Species richness
The animal species found in the studied site were rodents, birds, and small carnivores. Among 15 animal
species, a species of the genus Mus was the most frequent visitor detected by camera trapping. Many of species in
the genus Mus are known to be seed predators of plant species (e.g. Hulme, 1998, Wood and Elliott, 2003, Doust et
al., 2008) and barriers to successful direct seeding (Farlee, 2013). In this study, we found that one species in genus
Mus frequently visited the site after seeds were sown in August.
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We found one large Indian civet (Viverra zibetha), an omnivore species that is categorized as Near
Threatened on The IUCN Red List of Threatened Species (Bista et al., 2012). The large Indian civet is an important
secondary seed dispersal species (FORRU, 2006). We found small mammal and bird species that occur in a wide
variety of habitats such as the leopard cat (Prionailurus bengalensis) (Ross et al., 2015), hog badger (Arctonyx collaris)
(Duckworth et al, 2016) and scaly-breasted munia (Lonchura punctulata) (Gokula, 2001).
Activity of animals from camera trapping
Activities detected from the camera traps included searching in the bamboo tubes with seeds, walking
through the site, and stopping at the site for a short time. The photographs revealed that the Mus sp. usually
searched inside the bamboo tubes. The Mus sp. was detected in five out of seven months, with the most frequent
visit in August. In addition, our study showed that Mus sp. was active and visited the site at night. This result agrees
with Rowcliffe et al. (2014), which was also a camera trap study. The observations using camera traps, coupled with
the findings of the previously mentioned studies, suggested that the Mus sp. was an important seed predator.
Another potential seed predator species was the barred buttonquail (Turnix suscitator). They visited the
site only shortly after seeds were sown, in August and September. The usual diet of barred buttonquails (Turnix
suscitator) consists of grains and seeds (Arora, 2014). In this study, we categorized the barred buttonquail (Turnix
suscitator) as a potential seed predator based on their gape size and activities, captured in the photos. The barred
buttonquails were photographed searching and picking inside the bamboo tubes. However, this species is known to
be omnivorous: they also eat mealworms (Arora, 2014).
Carnivorous species and potential seed dispersal agents visited the site. We found one individual each of
leopard cat (Prionailurus bengalensis) and common jackal (Canis aureus). For carnivorous species, photographs
suggested that they walked through the site and/or made a short stopped at the site. The presence of carnivorous
species is usually correlated with that of their prey (Carbone and Gittleman, 2002). Leopard cats (Prionailurus
bengalensis) are commonly found in open habitats, secondary forests and plantation areas as long as they have
food (Sunquist et al., 2007). Leopard cats are usually active in both day and night (Rowcliffe et al., 2014), but they
seem to be more active during the daytime, when they look for their prey (Di Bitetti et al., 2008). Leopard cats’ diets
include small mammals such as Mus sp. (Grassman, 2000), birds (Sunquist et al., 2007), amphibians and reptiles. The
diet and typical habitat of the common jackal are similar to those of the leopard cat (Borkowski et al., 2011). In
addition to the leopard cat and common jackal, we found various bird species perching on the ground. It is worth
noting that the study site is located 70 m away from the forest. It is possible that the species found with low
frequency, including the leopard cat, common jackal and some birds, may only have been at the site by chance.

Conclusion and future direction
The study showed the presence of potential seed predators, shortridge's mouse (Mus sp.) and barred
buttonquail (Turnix suscitator), in an old agricultural area at Mon Cham. The presence of seed predators confirmed
that the seeds used in direct seeding are subject to predation, and highlights the need for quantifying number of
seed loss due to seed predators and for finding some means to protect the seeds used in direct seeding. The studies
of seed predator density, and activity patterns (especially for rodent seed predators) will also help in understanding
how to protect seeds in direct seeding. For future improvement, increasing camera trap days will help better
estimating the diversity of animals in the area. Using varieties of methods at once such as Sherman traps plus camera
traps will give better estimates of animal abundance and density. In addition, expanding research studies to quantify
predation of seed predators (by carnivorous mammals) may be useful to evaluate the intensity of seed predation
and to plan long term forest restoration.
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Figure 1. The location of study site (Black circle) in Mon-Cham degraded area, Ban Nong Hoi, Chiang Mai, Thailand.
A diagram on the right of the map shows seed stations (Grey Square) and the locations of camera traps (X) in the
study site.
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Figure 2. Some of species detected from camera trapping in field experimental plot. There are two seed predator
species; (a) Shortridge's mouse (Mus sp.) and (b) barred buttonquail (Turnix suscitator), Examples of non—seed
predator species are (c) large Indian civet (Viverra zibetha), (d) leopard cat (Prionailurus bengalensis), (e) Northern
treeshrew (Tupaia belangeri), (f) small Asian mongoose (Herpestes javanicus), (g) common jackal (Canis aureus), (h)
Long-tailed shrike (Lanius schach) and (i) Greater coucal (Centropus sinensis)
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Abstract : This research was aimed to study the impact of human activities on water quality by using aquatic insects
as an biological indicators. The study was taken place at hill evergreen forest areas with the altitudes over 2,000
meters above mean sea level in Doi Inthanon National Park, Chom Thong District, Chiang Mai Province. Physical,
chemical and biological properties were compared between non-human activities area and area with human
activities. The samples were collected for 6 times from the 6 study points to pursue an altitude ranging from 2,000
to 2,500 meters above mean sea level in October to December 2014, and February, April, June, and August 2015.
The aquatic insects were collected using a pond net. Eight orders, 49 families were identified. Water quality of all
the study areas were moderately clean to clean level. The BMWP index and ASPT score showed that December had
the lowest water quality with 5.25 ASPT score, which corresponded to the Ephmeroptera, Trichoptera and Plecptera
Ratio (EPT taxa) of 0.33, was less diverse than the other study sites. Moreover, Ammonia-nitrogen and BOD5 at this
study sites were 3.4 mg/L and 5.5 mg/L respectively, which exceeded the surface water quality standard of Thailand.
The result indicated that human activities during the high tourist season affected water quality and diversity of
aquatic insects in the study area of Doi Inthanon National Park in Chom Thong District, Chiang Mai Province.
Keywords : ASPT, BMWP, Doi Inthanon National Park, EPT, human activities

Introduction
Evergreen forest is an ecosystem related to cloud humidity and found in tropical and subtropical zones. In
Thailand, evergreen forest is found at 1,200-2,500 meters above mean sea level with cold weather and high humidity
all year round. These evergreen forests are found in some areas of Thailand such as Khao Luang National Park
Nakhon Si Thannarat Province and Doi Inthanon National Park Chiang Mai Province. Doi Inthanon National Park is a
watershed area contributing to Ping River and also has high biodiversity (Santisuk, 2004). Because Doi Inthanon
National Park is different from other areas in terms of humidity, temperature and altitude, therefore endemic animals
can also be found such as, crocodile salamander (Tylototriton verrucosus) and big-headed turtle (Platysystermum
megacepphalum) (Mitchell, 1997). Nowadays, Doi Inthanon National Park has been encroached for farming. A large
number of tourists are increasing every year and exceed capacity of public service provided by the national park
(Doi Inthanon National Park, 2015). Therefore, human activities might have impacts on Doi Inthanon ecosystem,
particularly some species that are sensitive to environmental stresses (Vuori, 1996).
This research ware aimed to assess the impacts of human activities on aquatic insect communities and
water quality of Doi Inthanon National Park.
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Methodology
1. Sampling sites
This study was conducted between October 2014 and August 2015. Water samples and aquatic insect
samples were collected from 6 sampling sites in Mae la Mor stream, Sai Lugnd stream and Mae Klang stream at
altitudes over 2,000meters above mean sea level at Doi Inthanon National Park (Figure 1).
1. (DI 1) Ang Ka Nature Trail N18 ° 35'18.80 "E098 ° 29'30.40" elevation 2,519 meters.
2. (DI 2) Opposite Ang Ka Nature Trail N18 ° 35'14.20 "E098 ° 29'10.20" altitude 2,550 meters.
3. (DI 3) Thai National Observatory N18 ° 34'22.60 "E098 ° 28'48.90" altitude 2,376 meters.
4. (DI 4) Kew Mae Pan trail N18 ° 33'28.90 "E098 ° 28'52.50" altitude 2,215 meters.
5. (DI 5) Opposite Kew Mae Pan trail N18 ° 33'29.40 "E098 ° 29'70.80" altitude 2,115 meters.
6. (DI 6) Phra Maha Dhatu Nabhapol Bhumisiri N18 ° 33'60.80 "E098 ° 28'52.60" altitude 2,078 meters.
2. Water quality
Physicochemical properties were measured according to air and water temperature using a mercury
thermometer, velocity using velocity meter, conductivity and total dissolved solid (TDS) using Multi-parameter
analyzer Consort C933, suspended solid (SS) measured by spectrophotometer , pH using the pH meter, dissolved
oxygen (DO) and biochemical oxygen demand (BOD5) using Azide Modification Method (Greenberg et al., 2005) and
ammonia nitrogen (NH4+) using the Nesslerization technique, nitrate nitrogen (NO3-) using the Cadmium Reduction
Method and orthophosphate (PO42) using the Ascorbic Acid Method and measured by spectrophotometer.
3. Aquatic insect sampling
A D-frame net (0.5 mm2/mesh) was used to collect aquatic insects from mud, sand, gravel, cobble, rock,
bedrock and plant roots covering 60 m2 area for 15 minute. All samples were preserved in 4% formalin and brought
to the laboratory for sorting and identification (Mustow, 2002; Compin and Céréghiono, 2003).
4. Biological index
Biomonitoring Working Party score (BMWPThaiscore) is a score from family of aquatic insect family assigned
to it tolerance to pollution and varies from 1 to 10 score. BMWPThaiscore was used to calculate the Average Score
Per Taxa (ASPT) for assigned water quality and value of ASPT show in table 1. ASPT can be calculated as follows:
ASPT =

BMWP
Number of family with score

EPT Index is the total number of family of aquatic insect in groups order, Trichoptera, Ephemeroptera, and
Plecoptera and value of EPT index show in table 2. EPT Index can be calculated as follows:
Family in groups EPT
EPT =

Number of family

Results and Discussion
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1. Water quality
Higher value of conductivity, NO3-N, especially BOD (Figure 2) and NH3-N (Figure 3) were measured at the
sampling site DI2 than at the other sites in December 2014. These were related to an increasing number of tourists
in Doi Inthanon National Park in December about 20,000 people per day (Doi Inthanon National Park, 2015).
Moreover, this sampling site was located downstream to the Tourist Service Center, and might receive the impact
from tourist activities such as lavatory. All the physicochemical properties between October 2014 and April 2015
are shown in Table 3.
2. Aquatic insect diversity
Eight orders and 49 families of the aquatic insects were classified in this study. The most abundant orders
Trichoptera of the aquatic insects represented by Hydropsychidae, Odontoceridae and Leptoceridae respectively.
Order Trichoptera showed the highest richness, followed by Coleoptera and Diptera (Figure 4). However, the
sampling site DI2 in December 2014 had the lowest richness with only 10 families of the aquatic insects.
3. Biological indicator
From the ASPT score it was found that the score of all the sampling periods ranged between 5.25 to 7.4.
The water qualities were from moderate to clean the lowest score was found at the site DI2 with 5.25 in December
2014 (Figure 5). The EPT ratios from all the sampling periods were between 0.3 to 0.65, which represented moderate
to clean level of water quality. The lowest score was observed at the sampling site DI2 in December 2014. (Figure
6)
Relationship between physicochemical and biological properties
The relationships the between physicochemical and biological properties were assessed by Spearman
correlation. The result showed that EPT was positively correlated with only the DO. Whereas, both the EPT and
the ASPT represented significantly negatively correlated with the BOD, conductivity, TDS, SS and all the nutrients
(Table 2). The increasing of some physicochemical properties such as the BOD and the nutrients and the decreasing
of the EPT and the ASPT at the sampling site DI2 probably indicated an impact of human activities on water quality
and the aquatic insect communities on Doi Inthanon National Park

Conclusion
The water qualities of 6 the sampling sites ranged from moderate to clean water quality assessed using
biological indices. Higher values of BOD, conductivity and nutrients in December 2014 indicated an anthropogenic
impact on water quality and diversity of the aquatic insects during the high tourist season of Doi Inthanon National
Park, Chiang Mai Province.
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Table 1 Water quality as define by ASPT value

Table 2 Water quality as define by EPT ratio value.

ASPT score

Water quality

EPT ratio

Water quality

>6

Clean water

>0.75

Clean water

5-6

Doubtful quality

0.75-0.5

Doubtful quality

4-5

Probable moderate pollution

0.5-0.25

Probable moderate pollution

<4

Probable severe pollution

<0.25

Probable severe pollution

Table 3 The physicochemical properties of 6 sampling site at each sampling period.
pH
DI1Oct
DI2Oct
DI3Oct
DI4Oct
DI5Oct
DI6Oct
DI1Dec
DI2Dec
DI3Dec
DI4Dec
DI5Dec
DI6Dec
DI1Feb
DI2Feb
DI3Feb
DI4Feb
DI5Feb
DI6Feb
DI1Api
DI2Api
DI3Api
DI4Api
DI5Api
DI6Api
DI1Jun
DI2Jun
DI3Jun
DI4Jun
DI5Jun

5.1
6.4
5.18
4.6
6.45
5.63
5.68
6.16
5.64
6.34
6.75
6.34
5.86
5.33
5.45
5.93
6.58
5.79
6.02
6.52
7.7
7.44
6.7
6.6
6.1
7.24
6.82
7.12
6.87

DO
BOD Nitrate Ammonia Phosphate Conductivity Water Air
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
(mg/L)
(uS/cm)
Tem. (oC)
8
1
1.3
0.16
0.14
12.37
12
12
7.7
2.9
1
0.59
0.12
47.5
14
13
8.3
1.7
1.1
0.07
0.12
5.32
14
13
8.5
3.7
1
0.09
0.07
6
15
14
8.5
1.3
1
0.08
0.08
17.85
17
15
8
0.6
1
0.1
0.06
9.3
17
14
8.5
2.1
1.1
0.14
0.11
12.1
7.5
7
6.6
5.5
2.7
3.4
0.45
117.6
6.5
10
8
1.1
1.1
0.09
0.11
6.62
10
10
8.3
1.6
1
0.08
0.05
6.62
12
9.5
8.8
0.9
1
0.16
0.18
19.47
15
11
8.5
1.1
1.3
0.39
0.12
19.84
16 10.3
8
0.2
1.1
0.2
0.12
13.18
7.5
8
8.8
1.6
1.9
0.39
0.14
40.3
8
9.4
7.6
0.8
0.9
0.17
0.11
7.43
9
10.3
8
0.4
1
0.2
0.07
25.1
12.5 11
8.2
0.2
0.9
0.09
0.08
7.49
12
11
7.8
0.8
1.4
0.34
0.15
19.91
13.5 11.1
6.6
0.6
1.2
0.23
0.17
17.25
13 12.3
7.5
0.9
2.2
0.22
0.94
42.4
19 13.4
6.7
1.3
1
0.12
0.18
10.12
16
14
7.3
0.5
1.1
0.12
1.04
8.6
18 15.2
7.7
0.7
0.9
0.11
0.19
28
18 15.2
6.8
0.6
1.1
0.15
0.54
22.3
19.5 15.3
7.1
1.1
0.8
0.27
0.19
14.58
16
13
7.1
0.2
1.9
0.19
0.21
47.7
15
14
6.9
0.5
0.1
0.1
0.22
8.29
14 14.5
7.2
0.3
0
0.15
0.17
9.88
16 15.2
7.4
0.9
1
0.1
0.08
29.3
16.3 16

Velocity
SS
TDS
(m/s) (mg/L) (mg/L)
0.41
5
3.56
0.63
14
23.7
0.93
4
2.67
0.47
7
3
0.35
4
8.98
0.45
5
4.65
0.84
1.5
6.08
0.47
36
58.5
1.15
14
3.31
0.46
2
3.38
0.46
3
9.65
1.05
1
8.94
0.57
1
6.6
0.77
30
20.2
0.86
18
3.71
0.7
13
12.6
0.49
2
3.79
0.46
2
10.1
0.67
2
8.51
0.68
15
21.1
0.69
7
4.53
0.4
1
4.3
0.39
2
13.7
0.68
2
11.2
0.43
2
7.35
0.55
24
23.7
0.25
12
4.14
0.23
1.5
4.96
0.24
0
14.6
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Table 3 The physicochemical properties of 6 sampling site at each sampling period. (cont.)
pH
DI6Jun
DI1Aug
DI2Aug
DI3Aug
DI4Aug
DI5Aug
DI6Aug

7.6
6.18
6.23
5.3
6.84
6.34
5.79

DO
BOD Nitrate Ammonia Phosphate Conductivity Water Air
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
(mg/L)
(uS/cm)
Tem. (oC)
7.1
0.6
1
0.07
0.01
17.3
16.5 16
7.6
0.8
1
0
0.08
14.12
14.5 12
7.6
0.6
1.5
0
0.17
29.7
16 13.5
7.2
0.4
0.7
0
0.13
6.48
15.5 13.9
7.6
0.4
0
0.4
0.1
7.02
15.3 15
7.8
0.5
0
0.09
0.06
19.3
16
15
7.4
0.3
0
0
0.12
10.4
16
15

Velocity
SS
TDS
(m/s) (mg/L) (mg/L)
0.24
1
8.61
0.43
0
7.02
1.03
9
14.9
1.1
0
3.3
0.55
2
3.86
0.6
8
9.75
0.68
7
5.5

Table 4 The spearman correlation by comparison with the relationship between water chemistry - physical and
biological properties at the 6 sampling sites.
EPT

ASPT

Abun

pH

DO

BOD

NO3-

NH4+

PO42-

Con

Air T

Water T

EPT

1

ASPT

.561*

1

Abun

-.453

-.260

1

pH

.100

-.164

.296

DO

.517*

.329

-.238

.005

1

BOD

-.497*

-.670**

.292

-.202

-.437

1

NO3-

-.690**

-.695**

.419

-.013

-.502*

.632**

1

NH4+

-.681**

-.707**

.490*

.160

-.745**

.751**

.875**

1

PO42-

-.609**

-.643**

.405

.149

-.643**

.656**

.876**

.936**

1

Con

-.634

-.842

.391

.195

-.649

.723

.868

**

.954

.888**

1

Air T

.636**

.296

-.267

.133

.381

-.222

-.486*

-.414

-.451

-.375

1

Water T

.308

.045

-.343

-.167

.048

.084

-.245

-.144

-.216

-.108

.798**

1

**

**

Velo

SS

1

**

**

**

Velo

-.022

.121

.433

-.182

.111

-.119

-.063

-.149

-.105

-.165

-.240

-.375

1

SS

-.788**

-.782**

.346

-.165

-.513*

.566*

.740**

.700**

.640**

.764**

-.528*

-.122

.126

1

TDS

-.649**

-.849**

.204

-.645**

.724**

.860**

.951**

.880**

.999**

-.377

-.111

-.161

.767**

.396

TDS

*EPT (EPT ratio), ASPT (ASPT score), Abun (Abundant), DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen demand),
NO3- (Nitrate-Nitrogen), NH4+ (Ammonia-Nitrogen), PO42 (Ortho-phosphate), Con (Conductivity), Air T
(Air Temperature), Water T (Water Temperature), Velo (Velocity), SS (Suspended solid) and TDS (Total dissolved
solid)
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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1

Mae la mor steam

Mae Klang steam
Sai lugnd steam

Figure 1 Locations of the Mae la mor stream, Sai lugnd stream Mae Klang stream, and 6 study sites at
Doi Inthanon National Park.
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Figure 2 Biochemical Oxygen demand (BOD5) in
the 6 sampling sites.
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Figure 3 Ammonia – Nitrogen in the 6 sampling
sites.
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Figure 4 Percentage of the aquatic insects found
at the 6 sampling sites.
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the 6 sampling sites.
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(EPT ratios) at the 6 sampling sites.sites.

140

DI4

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 15-17, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

-----------------------------------------------Checklist of Thai Biodiversity
------------------------------------------------

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

141

Proceedings of
The 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2016) : 142–148

CO-07

The study distributions of lichen genus Graphis (Graphidaceae) in Thailand
Arunpak Pitakpong1*, Khwanruan Naksuwankul2, Pongthep Suwanwaree3 and Nooduan Muangsan3
1Department

of Environmental Health, School of Medicine, University of Phayao, Amphur Muang, Phayao 56000
of Biology, Faculty of Science, Mahasarakham University, Amphur Muang, Mahasarakham 44150
3School of Biology, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Amphur Muang, NakhonRatchasima 30000
*Corresponding author : aompitakpong@gmail.com
2Department

Abstract : Distributions of each species of lichens are very different in each forest area and the altitude. One
important factor of the lichens distribution is altitude. Therefore, study distributions of each species of genus
Graphis in 12 localities of Thailand. The study was carried out in dry evergreen forest, montane forest, rain forest,
moist evergreen, mixed forest, evergreen forests, dry dipterocarp forest, pine forest, mangroves forest, and beach
forest. Coordinates of found lichen species in each area will be represented by a Global Positioning System (GPS).
The study of distribution of 32 species of genus Graphis (Graphidaceae) in Thailand based on field collection show
that thirty-twospecies were found in dry dipterocarp, dry evergreen and mixed forests at altitude in the range
of 150-1000 m. Fourteen species were found in montane forest i.e. Graphis assamensis, G. assimilis, G. descissa,
G. elongate, G. emersa, G. falvovirens, G. glaucescens, G. hossei, G. jejuensis, G. librata, G. longula, G. rhizocola,
G. seminude, and G. verminosa. Five species were found in beach forest i.e. G. cincta, G. intricate, G. nanodes,
G. nigrocarpa, and G. rimulosa. Four species were found in pine forest i.e. G. descissa, G. emersa, G. glaucescens
and G. librata and only one species (G. furcata) was found in mangrove forest.
Keywords : Graphis, lichen, distribution, Thailand

Introduction
The importance of distribution of a variety of creatures, both small and large, caused by the internal
components of the ecosystem which influences on environmental change and consequently impacts on
the distribution of a variety of organisms (Song et al., 2015) which lichens can be used as indicators of forest
conditions. So, the distribution and the different of lichens species can indicate internal elements within
the environment. The factors affect the distribution of organisms such as altitudes, climate, temperature,
humidity, and rainfall etc. (Ingerpuu et al., 2005; Ah-Peng et al., 2007; Belinchón et al., 2015).
The Graphidaceae is distributed mainly in tropical and subtropical regions. Graphis is by far the largest
genus of tropical crustosemicrolichens, a group that has been neglected but accounts for most of the diversity
in tropical lichen biota (Rivas Plata et al., 2012a; b; 2013). In Thailand, genus Graphis commonly grows in the
forest. The genus Graphis was selected to investigate the distribution of lichens in Thailand because it can be
found commonly in the tropical zone. The objective of this study was to explore the distribution of lichens in the
genus Graphis in Thailand by using GIS (geographical information system).

Methodology
1. Study areas
The study was carried out between July 2013 and July 2514. A total of 12 study areas were spread
across the country (Figure 1 ) . Thailand has altitude between 0–2,500 meters above a sea level, temperatures
between 21-36°C, and rainfall levels between 50-380mm. Each area has altitude, with different forest types, including
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dry evergreen forest, montane forest, rain forest, moist evergreen, mixed forest, evergreen forests, dry dipterocarp
forest, pine forest, mangroves forest, and beach forest (The Forest Herbarium, 2011; Santisuk, 2012).
A location map was created based on the natural geographical distribution of species using a global
positioning system with ArcGIS 10.1 (Environmental Systems Research Institute ( ESRI, 2012). An overview of the
distribution of each species in these taxa within the genus was made from labels on ecological observations during
field collecting in natural habitats.
2. Species identification
Lichen samples were collected and identified in the laboratory by stereo microscope, light microscope,
spot test, UV light and Thin-layer chromatography (TLC) and using key described by Aptrootet al. (2008; 2009);
Culberson and Kristinsson (1969); Orang et al. (2001); Staiger (2006); Lücking and Rivas Plata (2008); Lücking (2009);
Lücking et al. (2009) and White and James (1985).
Molecular study: DNA sequences of the mitochondrial ribosomal small subunit (mtSSU) and nuclear large
subunit (nuLSU), DNA extraction, PCR amplification, PCR amplification, PCR purification, cycle-sequencing and
phylogenetic analyses were carried out.
3. Data analysis
We used the Pearson’s correspondence analysis to test the significance of lichen species and
environmental package in R 3.2.1 (Available from http://www.R-project.org).

Results and Discussion
We found 536 Graphis specimens of 12 studied areas. A total of 32 species were identified (Table 1) and
only new species in Sakaerat Environmental Research Station (Figure 2). In each area, it was found that species
richness was different. Phujong-Nayoi National Park possesses the highest diversity of lichens (20 species), followed
by Phu Hin Rong Kla National Park (17 species), Pang Sida National Park (16 species), Phu Toei National Park
(15 species), and Thong Pha Phum National Park (14 species) etc. (Figure 2)
From the study of lichens at different altitude in a range of 4-2,562 m above the mean sea level, Hat
Chao Mai National Park, was the lowest altitude (4 m) whereas the highest (2,562 m) was Doi Inthanon National
Park. Average altitudes of 12 study areas were in the range of about 300-800 m above the mean sea level
(Figure 3). In addition, the relationship between the species diversity of lichens and altitudes revealed the higher
attitude, the lower diversity as calculated by the equation y = -0.0002x + 13.454, r2 = 0.0014 (Figure 4).
Twelve species of lichens showing the positive correlation with altitude includes Graphis assamensis
Nagarkar & Patw. (A1), G. descissa Müll. Arg. (A4), G. elongate Zenker. (A6), G. emersa Mull.Arg. (A7),
G. glaucescens Fée. (A10), G. hossei Vain. (A12), G. jejuensis K. H. Moon ( A13) , M. Nakan. & Kashiw. (A14),
G. librata C. Knight. (A16), G. rhizocola (Fée) Lücking & Chaves. (A24), G. seminude Müll. Arg. (A26), G. subvelata
Stirt. (A29), and G. verminosa Müll. Arg. (A31), whereas 20 species with the negative correlation includes Graphis
assimilis Nyl. (A2), G. cincta (Pers.) Aptroot. (A3), G. duplicata Ach. (A5), G. falvovirens Makhija & Adaw. (A8),
G. furcate Fée. (A9), G. handelii Zahlbr. (A11), G. intricate Fée. (A13), G. koratensis Pitakpong, Kraichak, Lücking.
(A15), G. lineola Ach. (A17), G. longiramea Müll. Arg. (A18), G. longula Kremp. (A19), G. nanodes Vain. (A20),
G. nigrocarpa Adaw. & Makhija. (A21), G. pinicola Zahlbr. (A22), G. renschiana (Müll. Arg.) Stizenb. (A23), G. rimulosa
(Mont.) Trevis. (A25), G. streblocarpa (Bel.) Nyl. (A27), G. subserpentina Nyl. (A28), G. tenella Ach. (A30), and
G. vittata Müll. Arg. (A32).
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The lichens distribution depended on a complex set of environmental and substrate-related explanatory
variables, acting from the tree to the landscape level (Nimis et al., 2002), several authors pointed out the role of
climatic factors (Hauck and Spribille, 2005; Giordani, 2007). Our study showed lichen richness decreased at the
higher altitude with the positive correlation. Kessler et al. (2011) reported that species richness-elevation
relationships have received considerable attention during the last two decades, as a response to the major
challenge of documentation and explanation of global and regional gradients of species richness, while some
studies suggested that species richness decreases monotonically with elevation (Bachman et al., 2004). The study
of the distribution of lichens in thegenus Graphisat altitude in the range of 4-2,562 m. found distinct species of
lichens but there was no different in diversity. Doi Inthanon National Park, the highest altitude park of this study
area (2,562 m) exhibited 11 lichen species including G. assamensis Nagarkar & Patw., G. descissa Müll. Arg.,
G. elongate Zenker., G. emersa Mull.Arg., G. glaucescens Fée., G .hossei Vain., G. jejuensis K. H. Moon, M. Nakan. &
Kashiw., G. librata C. Knight., G. rhizocola (Fée) Lücking & Chaves., G. seminuda Müll. Arg., and G.verminosa Müll.
Arg. On the other hand, Hat Chao Mai National Park, the lowest altitude area (4 m) found 12 species including
G. cincta (Pers.) Aptroot, G. duplicata Ach., G. furcate Fée., G. handelii Zahlbr., G. intricata Fée., G. longiramea
Müll. Arg., G. nanodes Vain., G. nigrocarpa Adaw. & Makhija., G. pinicola Zahlbr., G. renschiana (Müll. Arg.)
Stizenb., G. rimulosa (Mont.) Trevis., and G. streblocarpa (Bel.) Nyl. From the correlation of both areas, different
species were found atp > 0.05. The total species richness of lichens varied strongly with mid elevations in
accordance with Grytnes et al. (2006) who studied the lichens from similar habitats in Himalayan. The lichen
species richness tends to peak at intermediate elevations, which is in accordance with other similar studies
worldwide (Wolseley and Aguirre-Hudson, 1997; Negiand and Upreti 2000; Wolf and Alejandro, 2003; Pinokiyo
et al., 2008; Baniya et al.,2010; Rai et al., 2012).

Conclusion
In this study, 32 species of genus Graphis were investigated throughout Thailand. Graphis had higher
distribution probabilities in the mid altitude than in the high and low regions of Thailand. The differences in
environmental conditions may affect their growth, so if their habitats are lost or changed, they may die out. These
taxa have a risk to disappear easily. These findings are essential for the effective conservation of lichens in
Thailand, not only the respect to estimate the species distribution ranges of Graphis, but also the identification of
the environmental factors limiting lichen distribution. At the present, the climate change may be a cause of their
disappearance from the forest.
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Table 1. The distribution of lichen species at sites in the Thailand.
State distribution
Lichen species
Graphis assamensis Nagarkar & Patw.

Doi

Khun Sak








Graphis assimilis Nyl.
Graphis cincta (Pers.) Aptroot
Graphis descissa Müll. Arg.





Graphis emersa Mull.Arg.






Graphis falvovirens Makhija & Adaw.






Graphis intricata Fée
Graphis jejuensis K. H. Moon, M. Nakan. & Kashiw.









Graphis koratensis Pitakpong, Kaichak & Lücking
Graphis librata C. Knight












Graphis longiramea Müll. Arg.






Graphis nigrocarpa Adaw. & Makhija
Graphis pinicola Zahlbr



























































Graphis streblocarpa (Bel.) Nyl.

Graphis subvelata Stirt.











Graphis subserpentina Nyl.


















Graphis rimulosa (Mont.) T revis.
Graphis seminuda Müll. Arg.






Graphis renschiana (Müll. Arg.) Stizenb











Graphis nanodes Vain.

Graphis rhizocola (Fée) Lücking & Chaves









Graphis lineola Ach.

Graphis longula Kremp.

PhuH PhuT PangS KhaoS T hong Kaeng HatCh





Graphis handelii Zahlbr.
Graphis hossei Vain.






Graphis furcata Fée
Graphis glaucescens Fée

PhuP






Graphis duplicata Ach.
Graphis elongata Zenker.

Phuj




























































Graphis vittata Müll. Arg.




Abbreviation : Doi = Doi Inthanon National Park, Khun = Khun Khan National Park, Sak = Sakaerat Environmental Research Station, Phuj = PhujongNayoi National Park, PhuP = Phu Pha Terb National Park, PhuH = Phu Hin Rong Kla National Park, PhuT = Phu Toei National Park, PangS = Pang Sida
National Park, KhaoS = KhaoSip Ha Chan National Park, Thong = Thong Pha Phum National Park, Kaeng = Kaeng Krachan National Park, and HatCh =
Hat Chao Mai National Park.
Graphis tenella Ach.

Graphis verminosa Müll. Arg.
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Figure 1. Map of collecting localities in Thailand.

Figure 2. Graphis koratensis Pitakpong, Kraichak & Lücking sp. nov.
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Figure 3. The relationship between altitude and number of species.

Figure 4. The relationship between altitude and species richness. The polynomial equation is
y = -0.0002x + 13.454, r2 = 0.0014
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ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปรงในภาคเหนือตอนบนและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
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บทคั ด ย่ อ : ปรง (Cycads) เป็ น พื ช โบราณที่ มี ก ารกระจายพั น ธุ์ อ ยู่ ใ นประเทศไทยอยู่ ถึ ง 12 ชนิ ด ล้ ว นอยู่ ใ นสกุ ล Cycas ในวงศ์
Cycadacae ทั้งสิ้น โดยมี 6 ชนิดพันธุ์ที่พบเฉพาะถิ่น (endemic) ปรงไทยทั้ง 12 ชนิดนี้ ถูกจัดให้เป็นพืชในบัญชี Thailand Red Data
Book และเป็นพืชอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง เพราะมีการขุดล้อมออกมาทา
การค้าเป็นจานวนมาก ในขณะที่ปรงเป็นพื ชที่มีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ จึงเป็นที่น่าวิตกว่าหลายชนิดกาลังจะสูญพั นธุ์ ไป
โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งขยายพันธุ์ทวี
จานวนและสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อนากลับคืนสู่แหล่งกาเนิดในธรรมชาติต่อไป โดยเริ่มศึกษาจากทางภาคเหนือตอนบน ระหว่าง
ปี 2552-2558 จากการสารวจ เก็บตัวอย่างเมล็ดเพื่อทาการขยายพันธุ์และวิเคราะห์ความเสี่ยง พบปรงที่กระจายพันธุ์ตามแถบภาคเหนือ
ตอนบน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ปรงเขา (C. pectinata Buch.-Ham.) และปรงมะพร้ าวเต่ าหรือปรงหนู
(C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) และพบปัจ จัย ที่มีความเสี่ย งต่อการสูญพั นธุ์ ได้แก่ มีก ารขุดนาออกจากป่าเพื่อการค้ า
การเกิดไฟป่า รวมทั้งสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนการขยายพันธุ์ปรงมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่าและการเจริญเติบโตช้า และมีการทา
กิจกรรมนาปรงคืนสู่ป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้การวิจัยยังเป็นการสนองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและปลูกจิตสานึกในการอนุรัก ษ์แก่ประชาชน และสอดคล้ องกับ
กลยุ ท ธ์ ทั่ ว โลกว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ พื ช (Global Strategy for Plant Conservation) อั น เป็ น แนวทางให้ ภ าคี อ นุ สั ญ ญา CBD
(Convention on Biological Diversity) นาไปปฏิบัติเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย
คาสาคัญ : ความหลากหลาย, ปรง, ภาคเหนือตอนบน, ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
Abstract : Study of cycads biodiversity in Northern Thailand and risk of extinction
Wipawa Semyam1 and Waranyoo Kaewduangta2*
1Sanga Sabhasri Research and Development Center, Queen Sirikit Botanic Garden, Maerim, Chiang Mai, 50180.
2Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Kantarawichai District,
Maha Sarakham, 44150.
*Corresponding author: waranyoo.k@msu.ac.th
Cycads are ancient plants in the family Cycadaceae, with 12 species distributed in Thailand. The endemic
gymnosperms comprise 6 species from genus Cycas. Twelve species of Thai cycads are in Thailand Red Data Book
and listed in the CITES Convention. Cycads grow slowly and are at high risk of extinction because of human
commercial logging. It is distressing that many species of cycads will soon become extinct. The aim of the project
was to conserve the genetic diversity and plant propagation of Thai cycads by transplanting them back to the natural
forest, with the active participation of the local communities. This project surveyed the area of Northern Thailand
between 2009 and 2015 through seed sampling, propagation and risk analysis. The results determined
3 species of cycads as C. siamensis Miq., C. petinata Buch.-Ham. and C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill.
The risk factors for extinction were commercial tree logging, forest fires, and climate change. The propagation study
found low efficiencies of seed germination and slow growth rates. Community-based activities were used to
transplant the cycads back to the forest. This research fulfilled the policy and strategies of the Ministry of Natural
Resources and the Environment for conservation to restore Thai natural resources and instill human awareness. This
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complied with the Global Strategy for Plant Conservation of the Convention on Biological Diversity for biodiversity
conservation.
Keywords : diversity, cycads, Northern Thailand, risk of extinction

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืชสูง และมีหลายชนิดที่มีสถานภาพเป็นพืชที่เสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ เช่น ปรง เสี้ยวและกล้วยไม้ เป็นต้น ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร
ให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้จาเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทางด้านการขยายพันธุ์ และ
ชีววิทยาของพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหล่านั้น เพื่อนามาใช้ในการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม โดยปรง (cycads) เป็นพืชโบราณที่มีการ
กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยมากถึง 12 ชนิด ล้วนอยู่ในสกุล Cycas ทั้งสิ้น โดยมี 6 ชนิดที่พบเป็นพืชเฉพาะถิ่น (endemic) ปรงไทย
ทั้ง 12 ชนิดนี้ ถูกจัดให้เป็นพืชอยู่ในบัญชี Thailand Red Data Book (Santisuk et al., 2006) และเป็นพืชอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา CITES (CITES, 2009) เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะมีการขุดล้อมออกมาทาการค้าเป็นจานวนมาก เพราะ
ได้รับความนิยมในการใช้ปรงในการตกแต่งสวน (พูนศักดิ์, 2548) ซึ่งเริ่มแพร่หลายจากทวีปเอเชียสู่ทวีปแอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย
หลายพื้นที่ของยุโรปและเป็นที่นิยมทั่วโลกในปัจจุบัน (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora, 2003) ในขณะที่ปรงเป็นพืชที่ มีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ จึงเป็นที่น่าวิตกว่าหลายชนิดกาลังจะสูญพันธุ์ไป
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึก ษาการเก็ บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
อนุรักษ์ในรูปแบบของ ex situ conservation อีกทั้งขยายพันธุ์ทวีจานวนและสร้างกิจกรรมร่วมกับชุ มชนเพื่อนากลับคืนสู่แหล่ง กาเนิด
ในธรรมชาติต่อไป นับเป็นการสนองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ แก่ประชาชน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั่วโลกว่าด้วยการอนุรักษ์ พืช
(Global Strategy for Plant Conservation) อันเป็นแนวทางให้ภาคีอนุสัญญา CBD นาไปปฏิบัติเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอีกด้วย

วิธีการ
งานวิจัยนี้เร่งสารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยเน้นสารวจและรวบรวมปรงชนิดต่างๆ
ทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และไม้หายากตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้หายากของประเทศไทย ( Red List) การสารวจ
พรรณไม้ในพื้นที่เสี่ย งต่อการสูญพันธุ์ ไม้ที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิ จ รวมถึงการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพรรณไม้ที่เ ป็นไม้ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ที่องค์การฯ มีสวนพฤกษศาสตร์ประจาภูมิภาค โดยมีกิจกรรมในภาพรวม
ของงานวิจัยดังนี้
1. กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยสารวจรวบรวมชนิดพันธุ์ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สารวจ ศึกษาข้อมูลนิเวศวิทยา
และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์
2. กิ จ กรรมของการศึ ก ษาการงอกของเมล็ ดปรงพื้ น เมื อ งและเพาะขยายพั น ธุ์ ใ นโรงเรื อนเพาะช าตลอดจนการอนุรักษ์
ในรูปแบบของ ex situ conservation
3. กิจกรรมการคืนสู่ถิ่นกาเนิด มีการทดลองนาต้นปรงที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูกคืนแหล่งธรรมชาติ
ติดตามผลอัตราการรอดหลังปล่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของปรงไทยที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยจัดกิจกรรมการ
ปล่อยป่า ทาได้จากการขอความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกจิตสานึก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ประชากรปรงในแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ และติดตามการอยู่รอดของต้นพันธุ์ที่ปล่อยในแหล่งธรรมชาติ

ผลการศึกษา
1. กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ผลจากการออกสารวจเก็ บตัวอย่างเมล็ด รวบรวมพันธุ์ปรงพื้นเมืองของไทยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552–2556 จากแหล่งต่างๆ ทาง
ภาคเหนือของไทย ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก ลาปาง และอุตรดิตถ์ พื้นที่ส่วนใหญ่พบและเก็บรวบรวมพันธุ์ปรง
พื้นเมืองได้ 3 ชนิด (ภาพที่ 1) ได้แก่ ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ปรงเขา (C. petinata Buch.-Ham.) และปรงมะพร้าวเต่าหรือปรง
หนู (C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) ซึ่งมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์สอดคล้องกับการศึกษาของพูนศักดิ์ (2548) ดังนี้
1.1 ปรงนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cycas siamensis Miq.
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วงศ์ Cycadaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลักษณะวิสัย ปรงขนาดเล็ก ลาต้นสั้นหรือไม่มีลาต้น ต้นสูง 1.50–2.50 เมตร เส้นผ่านศูนย์ก ลางต้น 8–14 เซนติเมตร
หรือมากกว่า ลาต้นตั้งตรง ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด สีน้าตาล ต้นมีอายุมากโคนต้นมักโป่งเป็นตุ้ม เปลือกแตกเป็นร่องลึก สีดา
ใบ ใบประกอบแบบขนนก แผ่ออกจานวนมากสีเขียวถึงสีเทา ปกคลุมด้วยขนสีขาว สีส้มถึงสีน้าตาลคล้ายสักหลาด ก้านใบยาว
11–31 เซนติเมตร ขอบมีหนามสั้น แผ่นใบยาว 60–120 เซนติเมตร มีใบย่อยด้านละ 70–140 ใบ ใบขนาด 0.5–0.8  8–14.5
เซนติเมตร เรียงชิดกันเป็นระเบียบ ใบย่อยคู่ทางด้านล่างลดรูปเป็นหนาม เส้นกลางใบนูนขึ้นทั้งด้านบนและด้านใต้ใบ เกล็ดหุ้มยอด
เป็นรูปสามเหลี่ยมแคบๆ นุ่ม ยาว 6–7 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด สีส้มคล้ายน้าตาล
ดอก โคนเพศผู้รูปขอบขนาน ขนาด 5–7.5  10–24 เซนติเมตร สีเหลืองคล้ายน้าตาล ใบสร้างอับไมโครสปอร์ ขนาด
1.1–1.7  1.9–3 เซนติเมตร โคนเพศเมียรูปกลมแบนกว้าง ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 6-11 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด
สีน้าตาล ขอบหยักคล้ายซี่หวี
ผล รูปเกือบกลม ขนาด 6.6–3.7  3–3.7 เซนติเมตร ไม่มีชั้นที่คล้ายฟองน้าหุ้มที่เปลือก เปลือกเมล็ดสีเหลือง มีเส้นใยหุ้ม
ผลแก่เดือนกรกฏาคม–กันยายน
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบทั่วไปตามที่ราบต่าเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งบางครั้งจะอยู่กันเป็นกลุ่มหนาแน่น
ที่สูงจากระดับทะเล 100–500 เมตร ป่าประเภทนี้จะแห้งแล้งในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม–พฤษภาคม ซึ่งต้นจะผลัดใบในช่ วงนี้
ป่าประเภทนี้มักจะถูกเผาอยู่เสมอ แต่ปรงเป็นพืชที่ทนทานต่อการถูกไฟไหม้ป่า
ข้อสังเกต ปรงนามีลาต้นและก้านใบสั้น โคนและลาต้นมีขนสีน้าตาลที่ไม่ร่วงง่ายปกคลุม โคนเพศผู้รูปขอบขนานขนาดเล็ก
ต้นที่เจริญเติบโตถึงระยะที่สามารถติดเมล็ดได้นั้น บางครั้งลาต้นก็ยังไม่โผล่ พ้นดิน อีกลักษณะที่สาคัญคือ ต้นที่มีอายุมาก โคนจะเป็น
ตุ้มอ้วนขนาดใหญ่คล้ายจาน
1.2 ปรงเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas pectinata Buch.-Ham.
วงศ์ : Cycadaceae
ลักษณะทางพฤกศาสตร์
ลักษณะวิสัย ปรงขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถึง 12 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 12–15 เซนติเมตร หรือมากกว่า ต้นตั้งตรง
เปลือกเกือบเกลี้ยง สีน้าตาลโคนต้นเป็นตุ้มขนาดใหญ่ เป็นไม้พื้นล่างของป่า
ใบ ประกอบแบบขนนก แผ่ออก จานวนใบโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 70–80 ทาง แต่ที่พบที่จ.เชียงใหม่มีใบมากถึง 120 ทาง
สีเขียวหรือสีเขียวอมเทา ก้านใบยาว 30–80 เซนติเมตร โคนมีหนามสั้นๆ แผ่นใบยาว 1.50–2.40 เมตร มีใบย่อยด้านละ 90–155 ใบ
ใบขนาด 0.8–1.5  20.32 เซนติเมตร ใบย่อยคู่ทางด้านล่างไม่ลดรูปเป็นหนาม เส้นกลางใบนูนทั้งบนใบและใต้ใบ เกล็ดหุ้มยอด
รูปสามเหลี่ยม นุ่ม ยาว 5–10 เซนติเมตร สีเทาถึงน้าตาลอ่อน
ดอก โคนเพศผู้รูปไข่ขนาด 16–22  30–55 เซนติเมตร สีเหลืองหรือสีเขียว ใบสร้างอับไมโครสปอร์ ขนาด 1.9–2.4 
4.3–6 เซนติเมตร ปลายมีหนามแหลม ยาว 1.7–3.2 เซนติเมตร โคนเพศเมีย กลมแบนกว้าง ใบสร้างอับเมกะสปอร์ ยาว 21–30
เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด สีน้าตาล ขอบหยักคล้ายซี่หวี สีเขียวเด่นชัด
ผล ทรงกลมถึงรูปไข่ ขนาด 3.3–4.5  4.2–4.5 เซนติเมตร ไม่มีชั้นที่คล้ายฟองน้าหุ้มเปลือก เปลือกเมล็ดสีเหลือง มีขน
ประปราย ชั้นในมีเส้นใยหุ้ม ผลแก่เดือนกันยายน-ตุลาคม
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบทั่วไปและมักพบกระจัดกระจายในป่าชื้นทางภาคตะวันตก และภาคเหนือเขตติดกับ
พม่า ที่สูงจากระดับทะเล 600–900 เมตร กระจายพันธุ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม
ข้อสังเกต ปรงเขาต่างกับปรงชนิดอื่นตรงที่โคนเพศผู้เป็นรูปไข่ มีขนาดใหญ่ มีใบสร้างอับไมโครสปอร์แคบ และมีหนามที่ปลาย
แหลมยาว เป็นปรงที่มีขนาดสูงที่สุดในไทย ส่วนมากที่พบเป็นยอดเดี่ยว แต่บางครั้งต้นที่ยอดหักหรือเน่าจะแตกยอดใหม่ 2–5 ยอด
1.3 ปรงมะพร้าวเต่า. ปรงหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cycas simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill
วงศ์ Cycadaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ลักษณะวิสัย ปรงขนาดเล็ก ไม่มีลาต้นหรือถ้ามีก็สั้นมาก ต้นสูง 2.50 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 7–20 เซนติเมตร ลาต้นอยู่
ใต้ดินหรือน้อยมากที่จะโผล่เหนือพื้นดิน ต้นอาจเลื้อย เปลือกเกือบเรียบ สีเทาอ่อนจนถึงสีเหลือง
ใบ ใบประกอบแบบขนนก ตั้งขึ้นหรือแผ่ออก 2–5 ทาง ส่วนใหญ่มี 3 ทาง สีเขียว ก้านใบยาว 35–140 เซนติเมตร ขอบมี
หนามสั้น แผ่นใบยาว 150–200 เซนติเมตร มีใบย่อยด้านละ 18–38 ใบ ใบขนาด 1.4–2  20–56 เซนติเมตร เรียงเป็นระเบียบ ใบย่อย
คู่ด้านล่างไม่ลดรูปเป็นหนาม เส้นกลางใบด้านบน ในนูน เกล็ดหุ้มยอดนุ่ม ยาว 4 เซนติเมตร
ดอก โคนเพศผู้รูปกระสวย ขนาด 2.2–4  1.2–1.4 เซนติเมตร โคนเพศเมียกลมใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 7–12 เซนติเมตร
มีขนคล้ายสักหลาดมีน้าตาลปกคลุม ขอบหยักคล้ายซี่หวีเห็นได้ชัดเจน
ผล รูปไข่ ขนาด 1.8–2.1 เซนติเมตร ยาว 2.5–2.7 เซนติเมตร ไม่มีชั้นที่คล้ายฟองน้าหุ้มเปลือก เปลือกเมล็ดสีเหลือง ไม่มีเส้น
ใยหุ้ม
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา มีการกระจายพันธุ์บริเวณกว้าง พบกระจัดกระจายอยู่ตามป่าชื้นและป่าดิบทางเหนือ ที่สูง
จากระดับทะเล 600–900 เมตร กระจายพันธุ์ในพม่า จีนตอนใต้ และลาว
ข้อสังเกต ส่วนใหญ่ปรงมะพร้าวเต่าจะไม่มีลาต้นโผล่พ้นดินขึ้นมา แต่จะอยู่ใต้ดิน ยอดมีใบจานวนน้อย เพียงแค่ 3 –5 ใบ
เท่านั้น แต่ใบมีขนาดใหญ่และตั้งขึ้น ใบย่อยกว้าง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นต่างจากชนิดอื่นๆ และมักพบตามริมลาห้วยหรือที่ชื้นแฉะใกล้แหล่งน้า
2. กิจกรรมศึกษาการงอกของเมล็ดปรงพื้นเมืองและเพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะชา
จากการเก็บรวบรวมเมล็ดปรงพื้นเมืองจากภาคเหนือของไทยจานวน 3 ชนิดมาเพาะเมล็ดในโรงเรือนเพาะชาขององค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ จากปีงบประมาณ 2556–2558 โดยเพาะในวัสดุปลูก ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบ อัตรา 1:1 ได้จานวนต้น ปรงนา
(C. siamensis Miq.) จ านวน 919 ต้ น ปรงเขา (C. petinata Buch.-Ham.) จ านวน 465 ต้ น และปรงมะพร้ า วเต่ า หรื อ ปรงหนู
(C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) จานวน 293 ต้น ส่วนการศึกษาการงอกของเมล็ดพบว่าเมล็ดปรงพื้นเมืองของไทย ทั้ง 3
ชนิดมีผลการงอกบางชนิดงอกสูงและบางชนิดมีผลการงอกต่า เป็นเพราะเมล็ดปรงบางชนิดยังแก่ไม่เต็มที่และมีการพักตัว ส่วนเมล็ดปรง
บางชนิดเป็นเมล็ดที่แก่เต็มที่ และผ่านระยะการพักตัวมาแล้วจึงทาให้เมล็ดพร้อมที่ จะมีการงอกสูง ส่วนการศึกษาวิธีการที่เหมาะสม
ต่อการงอกของเมล็ดปรง โดยใช้ปรงนาเป็นต้นแบบนั้น ก่อนนามาเพาะควรจะให้เมล็ดผ่านระยะพักตัวก่อน ซึ่งจะใช้เวลาผ่านพ้นช่วงพัก
ตัวประมาณ 6 เดือน จึงนาเมล็ดมาทดสอบการงอกด้วยวิธีต่างๆ ณ โรงเรือนเพาะชาสานักวิจัยและพัฒนา องค์ การสวนพฤกษศาสตร์
ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดยเริ่มทาการทดลองตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555–1 กันยายน 2555 ใช้เวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระทั่ง
เมล็ดงอกรวมระยะเวลา 6 เดือน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 กรรมวิธี จานวน 3 ซ้า
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปรงมีก ารงอกและการเจริญเติ บโตช้า ซึ่งแต่ละกรรมวิธีให้ผ ลเปอร์เ ซ็ น ต์ก ารงอกที่มี ค วามแตกต่ างทางสถิ ติ
อย่างมีนัย สาคัญยิ่ง โดยเมล็ดปรงนาที่กะเทาะเปลือกที่เป็นกะลาออก (ทาให้น้าซึมผ่านได้ดี) ให้เปอร์เซ็นต์ก ารงอกสูงสุด 10.67%
แต่ไม่แตกต่างจากเมล็ดที่ปอกเปลือกชั้นนอกออกให้เหลือแต่ที่เป็นกะลา มีเปอร์เซ็นต์การงอก 9.67% และเมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด
ออกหมดเหลือเพียงชั้นในสุด มีการงอก 5.33% แต่กรรมวิธีนี้มีระยะเวลาการงอกที่เร็วกว่ากรรมวิธีอื่น คืองอกภายใน 35 วัน ส่วนเมล็ด
ที่มีอยู่อย่างธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ พบเปอร์เซ็นต์การงอกเพียง 3.00% (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 2)
สาหรับการศึกษาการงอกของเมล็ดปรงนาใน in situ (อุทยานแห่งชาติแม่วาง) และ ex situ (สวนพฤกษศาสตร์) ด้วยวิธีการ
นาเมล็ดจากต้นเดียวกันมาศึกษาการงอกต่างพื้นที่ เมื่อทาการเพาะเมล็ดพันธุ์ปรงนาที่เก็บมาเพาะทดสอบใน 2 สถานที่ ได้แก่ อุทยาน
แห่ ง ชาติ แ ม่ ว าง และในสวนพฤกษศาสตร์ โดยเริ่ ม ท าการทดลองตั้ ง แต่ 1 พฤศจิ ก ายน 2555–30 กั น ยายน 2556 ใช้ เ วลาตั้ ง แต่
เพาะเมล็ดจนกระทั่งเมล็ดงอกรวมระยะเวลา 11 เดือน โดยวัสดุที่ใช้เพาะปลูกคือ ดินปนทรายที่มีอยู่ในพื้นที่เดิมนามาเพาะ บันทึกข้อมูล
เปอร์เซ็นต์ก ารงอกของต้นกล้าปกติ (normal seedling) เมื่อผ่านการเพาะเป็นเวลา 11 เดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิ ติ
ของเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปรงนาระหว่างสองพื้นที่ โดยเมล็ดที่นามาเพาะในสวนพฤกษศาสตร์มีเปอร์เซ็นต์การงอกโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 68.5% ส่วนการเพาะเมล็ดในอุทยานแห่งชาติแม่วาง มีเปอร์เซ็นต์การงอกโดยเฉลี่ยเท่ากับ 55.5% (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3)
3. กิจกรรมการคืนสู่ถิ่นกาเนิด
เนื่องจากการสารวจพบปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ มีการขุดนาออกจากป่าเพื่อการค้า การเกิดไฟป่า รว มทั้ง
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงมีการทดลองนาต้นปรงที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูก คืนแหล่งธรรมชาติ ติดตาม
ผลอั ต ราการรอดหลั ง ปล่ อ ย การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ป ระชากรในระบบนิ เ วศของปรงไทยที่ เ สี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ โดยจั ด กิ จ กรรม
การปล่อยป่า ทาได้จากการขอความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกจิตสานึก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ประชากรปรงในแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ และติดตามการอยู่รอดของต้นพันธุ์ที่ปล่อยในแหล่งธรรมชาติ เช่น บ้านหนองผา
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ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ พื้นป่าส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ บ้านกองแหะ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
เป็นต้น และจัดทาบทความเผยแพร่ทาง website เรื่อง การคืนสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติของปรงพื้นเมือง
4. การจัดกิจกรรมคืนปรงพื้นเมืองสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติ
การจัดกิจกรรมคืนปรงพื้นเมืองสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติที่ป่าชุมชนบ้านหนองผา ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ดังนี้
4.1 นากล้าปรงนากลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติเดิมป่าชุมชนบ้านหนองผา อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ จานวน 200 ต้น เพื่อ ศึกษา
อัตราการรอดของต้นกล้าเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ครั้งนี้ทดลองนาไปปลูกโดยไม่ได้ร่วมทากิจกรรมกับร่วมกับชาวชุมชน ผลอัตรา
การรอดของกล้าปรงที่นาไปปลูก 95%
4.2 จัดกิจกรรมคืนปรงพื้นเมืองสู่ถิ่นเดิมธรรมชาติที่ป่าชุมชนบ้านหนองผา ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 26
สิงหาคม 2556 ครั้งนี้ทากิจกรรมร่วมกับผู้นาชุมชนและชาวบ้าน นากล้าปรงนาจานวน 200 ต้น ไปคืนสู่ธรรมชาติ และได้ติดตามผลอัตรา
การรอดหลังนาไปปลูกวันที่ 26 กันยายน 2556 ผลอัตราการรอด 100%
5. บทความเผยแพร่ทาง website เรื่อง การคืนสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติของปรงพื้นเมือง
ป่าชุมชนบ้านหนองผา ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าเต็งรัง ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 334 เมตร และมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ มีต้นปรงพื้นเมืองขึ้นกระจัดกระจายอยู่เป็นจานวนมาก
ในปี พ.ศ. 2555 ทีมงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้สารวจและเก็บเมล็ดปรงพื้นเมืองจากป่าชุมชนบ้านหนองผา มาเพาะ
ขยายพันธุ์ที่โรงเรือนสานักวิจัยและพัฒนาของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นปรงและนากลับไปปลูก
ในถิ่นเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการทากิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีผู้นาชุมชน คือ นายประพันธ์ ภู่ตองทอง ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางทีมงานจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์และชุมชนบ้านผา ได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกปรง
พื้นเมืองที่เพาะขยายได้ จานวน 2 แปลง ขนาด 20  20 เมตร จานวนแปลงละ 100 ต้น และได้เก็บข้อมูลอัตราการรอดหลังปล่อย
1 เดือน พบว่าอัตราการรอดของปรงพื้นเมืองที่นาไปปลูก มีอัตราการรอด 100% ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป

บทสรุป
จากการออกสารวจเก็บตัวอย่างเมล็ด รวบรวมพันธุ์ปรงพื้นเมืองของไทยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552–2556 จากแหล่งต่างๆ
ทางภาคเหนือของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่พบและเก็บรวบรวมพันธุ์ปรงพื้นเมืองได้ 3 ชนิด ได้แก่ ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ปรงเขา
(C. petinata Buch.-Ham.) และปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนู (C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) และการศึกษาการงอกของ
เมล็ดปรงพื้นเมืองรวมทั้งเพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะชา แนะนาให้กะเทาะเปลือกที่เป็นกะลา (ทาให้น้าซึมผ่านได้ดี) ให้เปอร์ เซ็นต์
การงอกสูง ก่ อนนาไปเพาะในวัสดุปลูก (ทรายละเอีย ดผสมขี้เถ้าแกลบ อัตรา 1:1) สาหรับการศึก ษาการงอกของเมล็ดปรงนาใน
in situ (อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ว าง) และ ex situ (สวนพฤกษศาสตร์ ) ผลจากการเพาะเมล็ ด พั น ธุ์ ป รงนาที่ เ ก็ บ มาเพาะทดสอบ
ใน 2 สถานที่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติของเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดที่นามาเพาะในสวนพฤกษศาสตร์ มีเปอร์เซ็นต์
การงอกเฉลี่ย 68.5% ส่วนการเพาะเมล็ดในอุทยานแห่งชาติแม่วาง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ย 55.5% ส่วนกิจกรรมการคืนสู่ถิ่นกาเนิด
เนื่องจากการสารวจพบปัจจัยที่ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ มีการขุดนาออกจากป่าเพื่อการค้า การเกิดไฟป่า รวมทั้งสภาวะอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีการนาต้นปรงที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูกคืนแหล่งธรรมชาติ ติดตามผลอัตราการรอดหลังปล่อย
การอนุรัก ษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศ ของปรงไทยที่เสี่ย งต่อการสูญพันธุ์ โดยจัดกิ จ กรรมการปล่อยป่า ทาได้จ ากการขอ
ความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกจิตสานึก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรปรงในแหล่งกระจาย
พันธุ์ตามธรรมชาติ และติดตามการอยู่ร อดของต้ น พั นธุ์ ที่ ป ล่อ ยในแหล่ง ธรรมชาติ เช่น บ้านหนองผ า ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่ อ
จ. เชียงใหม่ พื้นป่าส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ บ้านกองแหะ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ซึ่งเมื่อทากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนพบการรอดในธรรมชาติได้ดี (100%)
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กิตติกรรมประกาศ
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจาปี 2552-2556 และ 2557-2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติ
ดอยผากอง ที่ อ นุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ และบุ ค ลากรในการน าทางเพื่ อ ส ารวจ และขอขอบคุ ณ ชุ ม ชนทุ ก ชุ ม ชนที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ
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ปรงนา (Cycas siamensis Miq.)

ปรงเขา (Cycas petinata Buch.-Ham.)

ปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนู (Cycas simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill)
ภาพที่ 1 ลักษณะของปรงทั้ง 3 ชนิด จากการสารวจพบในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

(ระยะเวลาการงอก 202 วัน)
T1 เมล็ดที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ

(ระยะเวลาการงอก 150 วัน)
T2 เมล็ดที่ปอกเปลือกชั้นนอกออกให้เหลือแต่ที่เป็นกะลา

(ระยะเวลาการงอก 110 วัน)
T3 เมล็ดที่กะเทาะเปลือกที่เป็นกะลาให้น้าซึมผ่านได้

(ระยะเวลาการงอก 35 วัน)
T4 เมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกหมดเหลือแต่ชั้นในสุด

ภาพที่ 2 ลักษณะการงอกของเมล็ดปรงที่เพาะด้วยวิธีที่แตกต่าง
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

155

ตารางที่ 1 จานวนต้นกล้าที่งอกและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดปรงนา ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2555 ถึง กันยายน 2555
กรรมวิธีทดสอบ
T1 เมล็ดที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ
T2 เมล็ดที่ปอกเปลือกชั้นนอกออกให้เหลือแต่ที่เป็นกะลา
T3 เมล็ดที่กะเทาะเปลือกที่เป็นกะลาออกให้น้าซึมผ่านได้
T4 เมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกหมดเหลือเพียงชั้นในสุด
F-test
CV. (%)

ต้นกล้าที่งอก (ต้น)
9
29
32
16

เปอร์เซ็นต์การงอก (%)
3.00b
9.67a
10.67a
5.33b
**
22.06

ตัวเลขที่กากับด้วยตัวอักษรในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD),
** หมายถึง แตกต่างกันทางสถิตอิ ย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (P<0.01)

ระยะเวลาการงอก 156 วัน
ระยะเวลาการงอก 219 วัน
ระยะเวลาพัฒนาเป็นต้นกล้า 306 วัน
การงอกของเมล็ดปรงนา ใน in situ (อุทยานแห่งชาติแม่วาง อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่)

ระยะเวลาการงอก 147 วัน
ระยะเวลาการงอก 197 วัน
ระยะเวลาพัฒนาเป็นต้นกล้า 317 วัน
การงอกของเมล็ดปรงนา ใน ex situ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่)
ภาพที่ 3 ระยะเวลาในการงอกของปรงนาในพื้นที่ in situ และ ex situ
ตารางที่ 2 การงอกและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดปรงนาระยะเวลา 11 เดือนหลังเพาะ (เดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง กันยายน 2556)
ต้นปรง
ต้นที่ 1
ต้นที่ 2
ต้นที่ 3
ต้นที่ 4
ค่าเฉลี่ย
F-test
CV. (%)

การงอกของเมล็ดปรงนา (ต้น)
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
อ.ส.พ.
26
30
28
35
27
32
30
40
27.75
34.25

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดปรงนา (%)
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
อ.ส.พ.
52
60
56
70
54
64
60
80
55.5
68.5
ns
2.63

สถานที่ทาการวิจัย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และ อ.ส.พ. หมายถึง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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Survey of diurnal parasitic wasps family Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea)
at Samaesan Islands, Chonburi Province
Wipawee Kitisupkanjana* and Buntika A. Butcher
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
*Corresponding author : Buntika.a@chula.ac.th
Abstract : Braconid wasps are classified in the superfamily Ichneumonoidea, order Hymenoptera, same as sawflies,
bees, ants and other wasps. Braconidae are highly diverse, in both life history and morphological characters. They
are parasitoids of other insects, the parasitoid larva consume the host’s tissues and finally killed its host and emerged
as adult parasitoid. They mostly attack the insect hosts in the early stage of development, especially larvae of
Coleoptera, Diptera and Lepidoptera. At present, there are at least 17,000 species known worldwide within 1,000
genera, however the scientists estimated that there are at least 60,000 braconid species around the world. Diurnal
braconid wasps play an important role in the terrestrial ecosystems by controlling population of other insects, and
can be used as natural enemies to control population of insect pests in biological control programme. However,
the knowledge of braconid wasp species diversity in Thailand is very limited. Therefore, this research aims to study
the taxonomy of braconid wasps at Khao Mah Cho, Samaesan and Chuang Islands, Chonburi Province as part of the
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
(RSPG). This area has been poorly studied for insect diversity in general, including braconid wasps, and may even
harbor new species of braconid wasps. Diurnal parasitic wasps were collected using 3 different methods: Malaise
traps, yellow pan traps and an aerial net. Two Malaise traps, 20 yellow pan traps were placed at each study site.
Specimens were collected every 2 months and the Malaise traps were maintained every month. The specimens had
been collected 6 times started from November 2014, January, March, May, July to September 2015 and brought
back to the Integrative Ecology laboratory for taxonomic study. Samaesan Island has the highest number of braconids
same as the study of nocturnal braconid wasps because this area has relative larger size compare to the other 2
study sites and has more diverse microhabitats.
Keywords : Parasitic wasps, Braconidae, Taxonomy, New taxon, Samaesan Islands

Introduction
Parasitic wasps are classified in the order Hymenoptera same as bees, ants and other wasps, and are
considered to be the highest evolved order of the insects (Quicke, 1997; 2014). Female parasitic wasps lay eggs on
or inside their hosts, then the eggs hatched and became larvae that consume the host’s tissues and finally kill their
hosts when they develop into adults. Adult parasitic wasps are free living, after mating the female will search for
potential insect hosts to lay eggs.
Braconid wasps are classified in the Superfamily Ichneumonoidea which are highly diverse in both
morphological characters and life histories. Even though they play an important role in both ecosystem and
economic, however, there are not enough studies on them, especially their diversity and biology. Braconidae can
be used as natural enemies to control population of agricultural insect pests in biological control programmes and
many are successful compared to other groups of natural enemies (Shaw and Huddleston, 1991). The unique
characters of these wasps are as follow: fore wings vein without vein 2m-cu; 1Rs+M in the fore wings mostly
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presented (Figure 1A); hind wings with vein 1r-m (Figure 1B). Second and third metasomal tergites combined (Goulet
and Huber, 1993).
Superfamily Ichneumonoidea comprises of 2 large families, Ichneumonidae and Braconidae. Nowadays, more
than 17,532 braconid wasps in 1,000 genera can be found across the world. However, the scientists estimated that
there are approximately 100,000 species of Ichneumonidae and 60,000 species of Braconidae have not yet been
discovered (Ghahari et al., 2006). Nevertheless, there is very few information on diversity, taxonomy, evolution and
relationships of parasitic wasps and their hosts around the world. In Thailand, there is very few data on parasitic
wasp diversity and very limited dichotomous keys, therefore, it is difficult to identify exact species of the Braconidae
in Thailand (Santos et al., 2010). Butcher et al., 2012 discovered 176 new species of braconid wasps in only one
genus, Aleiodes spp., in Thailand. There are more reports on the new species braconid wasps found in Thailand such
as Ischnobracon albitarsus, Confusocentrus panturat, Yelicones samaesanensis (Butcher and Quicke, 2010; 2011a;
2011b; 2011c; Butcher, 2014). These previous studies confirmed that Thailand has highly diverse braconid wasps and
most of them have not yet been discovered and known to science.
The study sites are located at Khao Ma Cho, Samaesan and Chuang Islands, Sattahip district, Chonburi
Province. These sites have many different habitats such as strands, mangroves, cliff- vegetations, dry evergreen
forests and secondary growth and have not been thoroughly explore for both flora and fauna, including the parasitic
wasps. Recently, nocturnal braconid wasps have been studied in these areas but not for the diurnal ones. Therefore,
this study aims to explore the diversity of diurnal Braconidae in this area and create a preliminary database of both
nocturnal and diurnal of the braconid wasps in these areas. In addition, this study is part of braconid wasp diversity
in Thailand, the results will be added to the Thai braconid database.

Methodology
1. Study sites
The study sites are located at Samaesan subdistrict, Sattahip district, Chonburi Province. Locations of the
study sites recorded by Garmin eTrex 30 are as follow: Khao Ma Cho (N 12°36.148’ E 100’56.926’), Samaesan Island
(N 12°35.159’ E 100’56.841’) and Chuang Island (N 12°31.361’ E 100’57.301’) (Figure 2).
a. Khao Ma Cho covers 0.03 km2 where Thai Island and Sea Natural History Museum is located. The area is
connected to the sea, opposite to the Samaesan Island.
b. Samaesan Island is a rather large Island, covering 5 km2. This Island is a popular tourist attraction, with
nature trails, snorkeling and other activities. However, there are some areas on the Island that have not been
disturbed by the tourists and human activities.
c. Chuang Island covers 1.2 km2 under the control of Naval Special Warfare Command, Royal Thai Fleet.
Chuang Island situated 7.6 kilometers away from the Samaesan Island and 14 kilometers away from the coast. This
Island is closed and tourists are not permitted to visit the Island.
2. Collecting methods
Diurnal parasitic wasps were collected using 3 different methods: Malaise traps, yellow pan traps and an
aerial net.
a. Malaise trap is a tent-like trap made from black and white netting. It used primarily for the collecting flying
insects, especially flies and parasitic wasps (Figure 3A). The location of each Malaise trap was changed every 2
months and the collecting bottles were replaced every month (Figure 3B).
b. Twenty yellow traps were placed at each study site, with 1 meter away from each other. Each trap was
filled with mixture of water and detergent. The specimens were collected daily to avoid rotting. To properly preserve
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the specimens, filter the mixed water and detergent solution using plastic sieve before keeping them in 95% ethanol
(Figure 4).
c. Aerial net is used to collect flying braconid wasps (Figure 5).
Diurnal braconid wasps were collected every 2 months for 13 months, started from November 2014 to
November 2015. Temperature and humidity were recorded by HTC-2 digital Hygro - thermometer.
3. Taxonomic methods
a. Identification and classification
Specimens from the collecting bottles were sorted for only the braconid wasps using Olympus stereo
microscope (SZ60 model), then pinned the specimens to make them more convenient for identifying and
photographing. Some of them were stored in 100% ethanol for future molecular studies. Each specimen was given
voucher number and labeled, and identify the specimens to at least subfamily level using dichotomous keys by
Achterberg (1993) as well as other related keys, such as Hymenoptera of the world (Goulet and Huber, 1993) and
bibliography of the family Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) (1964-2003) (Ghahari et al., 2006). Preliminary
database of diurnal braconid wasps recorded from this study was created and compared to the nocturnal braconid
wasps database created by Vachirapong Charoennitiwat (unpublished the data). The specimens were deposited at
Insect Museum, Museum of Natural History, Chulalongkorn University.
b. Description
In case of finding new braconid wasp species, the morphological characters will be described in details.
c. Dichotomous key
After finishing the field work, every species recorded from this study will be used to construct
dichotomous key for the braconids at Samaesan Island and the surroundings areas.

Results and Discussion
In total, there were 6 collectings trips as follows November 2014, January, March, May, July and September
2015. The total number of specimens are 718. Of which, 86, 474 and 158 specimens were collected from
Khao Ma Cho, Samaesan and Chuang Islands, respectively. The specimens belong to 9 subfamilies: Aphidii n a e ,
Alysiinae, Cheloninae, Doryctinae, Euphorinae Macrocentrinae, Microgastrinae, Orgilinae and Pambolinae. 718 of
braconid wasps were collected from three sampling methods; Malaise trap, yellow pan trap and aerial net. Malaise
traps are best trap to collect the parasitic wasp.The highest number of diurnal braconid wasps collected from this
study was Cheloninae (61%) (Figure 6). Cheloninae is one of the largest subfamilies of the Braconidae, all are
endoparasitoids of lepidopteran larvae. Characteristics of the Cheloninae are postpectal carina strong and complete,
first-third metasomal tergites immovably joined and vein r-m of fore wing present.
This results agreed with the study by Vachirapong et al., 2013 (unpublished data) the highest number of
braconid wasps are classified in subfamily Cheloninae (43%), this maybe because these areas have highly abundance
of the Cheloninae’s hosts which lead to high diversity of the Cheloninae.
Conclusion
In total, 718 specimens belong to 9 subfamilies, 41 morphospecies of Braconidae have been collected
from this study. Samaesan Island has the highest number of braconids because it has relative larger size and has
more diverse microhabitats.
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Table 1. Numbers of specimens collected from each study site
Study sites

Khao Ma Cho
Samaesan island
Chuang island

Nov
2014
3
7
4

Number of braconids (individuals)
Jan
Mar
May
Jul
2015 2015
2015
2015
13
31
28
61
54
37
3
6
10
16
-

total
Sep
2015
11
312
122

86
474
158

A

B

Figure 1. (A) fore wing vein 1/ Rs+M ; (B) hind wings vein 1r-m (Achterberg, 1993)

Figure 2. The map shows three study sites: Khao Ma Cho, Samaesan and Chuang Islands

Figure 3A. Malaise trap set at Chuang Island
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Figure 3B. Collecting bottle

Figure 4. Yellow pan trap laid on the ground at Samaesan Island

Figure 5. Aerial net

Figure 6. Light microscope photograph of braconid wasp in the subfamily Cheloninae
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Diversity and abundance of predatory arthropods in sunflower and sunnhemp patches
Ratsuda Senadee, Nipada Ruankaew Disyatat and Chatchawan Chaisuekul*
Department of Biology Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
*Corresponding author : chatchawan.c@chula.ac.th
Abstract : Predatory arthropods function as natural enemies to control insect pests. Nevertheless, predatory
arthropods are commonly affected by natural disturbances and human management. Therefore, conservation of
predatory arthropods through enrichment of habitat could assist the control of insect pests. This study aims to
assess the abundance and diversity of predatory arthropods and their preys in sunflower plots, sunnhemp plots,
mixed plots of sunflower and sunnhemp, and fallowed plots. Predatory arthropods were sampled using hand
collecting with constant time, sweep net and pitfall trap. Field works were conducted for one cropping season
during May– August 2015. A total of 234 predatory arthropods were collected from 1,314 arthropod specimens.
Predatory arthropods were from 6 orders of Araneae, Coleoptera, Hemiptera, Diptera, Mantodea and Dermaptera.
The highest abundance was found in sunnhemp plots ( 23. 2 individuals/ m2) , followed by fallowed plot ( 19. 6
individuals/ m2) , sunflower plot ( 18. 8 individuals/ m2) and mixed plot ( 16. 4 individuals/ m2) respectively. Spiders
frequently found common predatory arthropods, particularly in families Clubionidae ( 16. 5 individuals/ m2) and
Lycosidae (16.1 individuals/m2), while cicadellids were the most of common pests (78.2 individuals/m2). Predatory
arthropods were mostly found during leaf stage followed by flower stage and seed stage. Sunnhemp had the highest
diversity of predatory arthropods, followed by fallowed plot, mixed plot, and sunflower plot, respectively.
Keywords : predatory arthropods, refuge, sunflower, sunnhemp, fallowed plot

Introduction
Predatory arthropods, such as beetles, spiders and bugs, can quickly control pests at high density.
Philodromus spiders have reported to successfully control pests in fruit gardens ( Michalko and Pekár, 2015) , and
which beetles can control aphids on greenhouse roses ( Snyder et al. , 2004) . However, predatory arthropods are
negatively affected by natural disturbance and human management. Pesticide treatments, harvesting, plowing or
burning can destroy food and habitat of arthropods ( Cloyd and Dickinson, 2006) . Moreover, predatory arthropods
are affected by intraguild predation, especially with inadequate food (Takizawa and Snyder, 2011).
Habitat enrichment may be implemented by providing refuge of food and microhabitats to predatory
arthropods. Several plants have been used as refuge for predatory arthropods, such as alfalfa ( Fahrig and Jonsen,
1986; Arbab and McNeill, 2014; Ximenez-Embun et al., 2014), marigold, sunflower (Hilgendorf and Goeden, 1981; de
la Fuentea et al. , 2014) , and sunnhemp ( Tavares et al. , 2011) . There plants would help maintain populations of
predatory arthropods. Sunflower and sunnhemp have been used as rotation al crops Saraburi and other provinces
in Thailand to improve the quality of soil as green manure (Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2015). However,
there is limited information on predatory arthropod community in sunnhemp. Therefore, this study aims to compare
abundance and diversity of predatory arthropods in sunflower, sunnhemp, mixed plot of sunflower and sunnhemp,
and fallowed plot in order to improve the conservation of predatory arthropods.
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Methodology
1. Study area
The 300 - ha study site was about located at the Chulalongkorn University Center of Learning Network for
the Region ( CU- CLNR) , Kangkhoi District, Saraburi Province. The study site contained organic field about 1. 5 ha
surrounded by 200 – ha reforested plots and 35 – ha secondary forest. The area had about 0.5 ha with sunflower
and sunnhemp patches all year long. The experiment plots located was about 500 m2 in the center of the organic
field. There were 12 of 33 m2 plots with 4 treatments and using randomized completely block design as following:
3 replications for each treatment
1. Sunflower plot (Helianthus annuus cv.) (at 9 plants/m2, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2015).
2. Sunnhemp plot (Crotalaria juncea cv.) (at 150 plants/m2, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2015).
3. Mixed plot (at 4 sunflower/m2 and 75 sunnhemp/m2). 4. Fallowed plot with natural succession of vegetation.
2. Arthropod collecting methods
Predatory arthropods and pests were sampled with 3 methods every week from May – August 2015. Growth
stages of plants, such as leaf stage, flower stage and seed stage, were also recorded on the sampling day. Samples
were collected with the following sampling methods,
a. Hand collecting with constant time
Predatory arthropods and pests on the ground, in blade of grass and on sunflower and sunnhemp were
collected with forceps in three subplots of each 33 m2 plot. The three 11 m2 subplots were the middle subplot
and two randomly selected bordered subplots. The sampling time was 5 minutes at each subplot.
b. Sweep net
Arthropods were collected with a 30 cm diameter sweep net in each the three subplots described in the
method a. The net was swept four times back and forth at 1 m at each subplot.
c. Pitfall trap
Plastic cup (diameter 9 cm and height 5 cm) with 70 ml of detergent solution (1%) was placed in each of
the three subplots next to sticky traps. Each trap was collected after 24 hours.
3. Preservation and identification
Arthropod specimens were preserved in tubes containing 70% ethanol. Arthropods were identified to the
family level (Triplehorn and Johnson, 2005) or the possible smallest classification. Ecological roles, such as predator,
herbivore or detritivore, were assigned to each taxon based on the taxonomic affiliation.
4. Data analyses
Shannon- Wiener’ s diversity index and Simpson diversity index were calculated and compared between
plots and growth stage of plant. ( Brower et al. , 1997) The Sorensen similarity index ( Brower et al. , 1997) was
calculated to determine similarity of predatory arthropods and pests between treatments.

Results and Discussion
1. Diversity of predatory arthropods and pests
From the total 1,314 arthropod individuals collected, there were 234 individuals of collected predatory
arthropods from all methods, and they were from 6 orders and 29 families, including 18 families of order Araneae,
4 families of order Hemiptera, 3 families of order Coleoptera, 2 families of order Diptera, 1 families of order Mantodea
and 1 families of order Dermaptera. Most predatory arthropods were from family Clubionidae (21.20%), Lycosidae
(20.55%) and Gnaphosidae (10.13%). Other group of predatory arthropods were Coleoptera (11.22%), Hemiptera
(6.23%), Diptera (5.28%), Mantodea (0.10%) and Dermaptera (0.05%). The composition of predatory arthropods by
order and family were similar among all 4 treatments (Table 1).
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Spiders were the most common predatory arthropods, particularly in families Clubionidae ( 16. 5
individuals/ m2 or 21. 20% ) and Lycosidae ( 16. 1 individuals/ m2 or 20. 55% ) , while cicadellids were the most of
common pests ( 78. 2 individuals/ m2 or 18. 34% ) followed by phytophagous insect pests from families Thripidae,
Elateridae, Miridae, and Drosophilidae. Other predatory arthropods were lady beetle, ground beetles, ants, big-eyed
bugs and assassin bug.
The most abundant predatory arthropods were found in sunnhemp plots ( 23. 2 individuals/ m2) followed
by fallowed plot (19.6 individuals/m2), sunflower plot (18.8 individuals/m2) and mixed plot (16.4 individuals/m2)
respectively ( Figure 1) . However, the abundance predatory arthropods in all plots were not significantly different
(Kruskal-Wallis, P> 0.05). In addition, the diversity of predatory arthropods based on Shannon-Wiener’s index (H’)
and abundance of predatory arthropods with Simpson index (D) among treatment have comparatively similar values
(Table 2.) because the experiment plots in the area together.
A total of pest arthropod 1,080 individuals from 8 order and 84 families were found from all experiment
plots. Diptera 20 families, Hemiptera 26 families, Lepidoptera 6 families, Orthoptera 3 families, Psocoptera 2 families,
Thysanoptera 1 families and Isoptera 1 families. The most abundant pests were from Cicadellidae ( 78. 3
individuals/ m2) of order Hemiptera followed by Thripidae ( 74. 9 individuals/ m2) of order Thysanoptera, Elateridae
(59.8 individuals/m2) of order Coleoptera, Miridae (40.9 individuals/m2) of order Hemiptera, and other families (105.99
individusls/m2) respectively.
In addition, the most abundance pests were found in the sunnhemp plot (116.1 individuals/m2) followed
by fallowed plot (92.9 individuals/m2), mixed plot (82.4 individuals/m2) and sunflower plot (70.3 individuals/m2)
respectively. Moreover, abundance pests in all plots were not significantly different (Figure 2.) ( Kruskal- Wallis,
P> 0.05)
In sunnhemp plots, most predatory arthropods were found in leaf stage ( 2.1 individuals/ m2) followed by
seed stage (1.6 individuals/m2) and flower stage (1.1 individuals/m2). In sunflower plots, predatory arthropods were
found in leaf stage ( 1. 8 individuals/ m2) followed by seed stage ( 1. 7 individuals/ m2) and flower stage ( 0. 9
individuals/m2). And mixed plots, predatory arthropods were found in leaf stage (1.6 individuals/m2) followed by
flower stage (1.2 individuals/m2) and seed stage (1.0 individuals/m2). Moreover, abundance predatory arthropods in
all plots were not significantly difference (Kruskal-Wallis, P> 0.05) (Figure 3). In addition, the diversity of predatory
arthropods based on Shannon-Wiener’s index (H') and abundance of predatory arthropods with Simpson index (D)
among treatment have comparatively similar values ( Table 3) . Information from growth stage were found in leaf
stage have the mostly diversity of predatory arthropods due to the leaf stage have pest very infestation.
2. Similarity index
All four treatments had highly similar composition of predatory arthropods at the family level with Sorensen
similarity indies ranges from 0.829-0.976 due to similar pests (Table 4).

Conclusion
Diversity among of predatory arthropods had been found to be similar among the four treatments and the
abundance at predatory arthropods were also not different among the 4 treatments possibly due to close proximity
of the plots and ability of predatory arthropods to disperse over the plots. Data from three more crops will be
combined and calculated the pattern of predatory arthropods and abundance between sunnhemp plots, sunflower
plots, mixed plot and fallowed control plots.
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Table 1. Number and presence percent of predatory arthropod families in the experiment plots with collected
all sampling methods.
Order
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Araneae
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Diptera
Diptera
Diptera
Mantodea
Mantodea
Dermaptera
Dermaptera

Family
Clubionidae
Lycosidae
Gnaphosidae
Corinnidae
Oxyopidae
Unknown 1
Ctenidae
Anapidae
Saltieidae
Opiliones
Unknown 3
Unknown 4
Pholcidae
Unknown 6
Uloboridae
Unknown 2
Unknown 5
Carabidae
Cleridae
Coccinellidae
Gecoridae
Reduviidae
Psylloidea
Nabidae
Cecidomyiidae
Dolichopdidae
Mantidae
Carcinophoridae

indiv/m^2
60.09
16.52
16.01
7.89
6.45
4.37
2.13
2.11
0.96
0.85
0.30
0.26
0.11
0.07
0.24
0.04
0.04
0.04
8.74
5.70
1.59
1.44
4.85
3.70
0.56
0.48
0.11
4.11
3.96
0.15
0.07
0.07
0.04
0.04

Presence
77.13 %
21.20
20.55
10.13
8.28
5.61
2.73
2.71
1.24
1.09
0.38
0.33
0.14
0.10
0.31
0.05
0.05
0.05
11.22 %
7.32
2.04
1.85
6.23 %
4.76
0.71
0.62
0.14
5.28 %
5.09
0.19
0.10 %
0.10
0.05 %
0.05
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30
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25

a

a
a

20

15
10
5
0

SH
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SHF
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Plots

Figure 1. Abundance of predatory arthropods in sunnhemp plots (SH), sunflower plots (SF), mixed plots (sunnhemp
and sunflower) (SHF) and fallowed plot (FC) Remke: abundance of predatory arthropods in each column
not significantly difference in all plots by Kruskal-Wallis, P> 0.05
Table 2. Diversity of predatory arthropods based on Shannon-Wiener’s index (H') and Simpson index (D) in sunnhemp
plots (SH), sunflower plots (SF), mixed plots (sunnhemp and sunflower) (SHF) and fallowed plot (FC).
Plots
SH
SF
SHF
FC

140.0

H'
2.292
2.332
2.400
2.313

D
0.926
0.950
0.940
0.933

a

Indiviuals/m^2

120.0

a

100.0

a
a

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
SH

SF

Plots

SHF

FC

Figure 2. Abundance of pests in sunnhemp plots (SH), sunflower plots (SF), mixed plots (sunnhemp and sunflower)
(SHF) and fallowed plot (FC) Remke: abundance of predatory arthropods in each column not significantly
difference in all plots by Kruskal-Wallis, P> 0.05
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4.5

4.0

Individuals/m^2

3.5
3.0
2.5

Leaf stage

2.0

Flower stage

1.5

Seed stage

1.0
0.5
0.0
-0.5

SH

SF
Plots

SHF

Figure 3. Abundance of predatory arthropods in growth stage of plant. Remke: abundance of predatory arthropods
in each column not significantly difference in all plots by Kruskal-Wallis, P> 0.05.
Table 3. Diversity of predatory arthropods based on Shannon-Wiener’s index (H') and Simpson index (D) in growth
stage of plant.
Growth stage
Leaf stage
(SH)
(SF)
(SHF)
Flower stage (SH)
(SF)
(SHF)
Seed stage
(SH)
(SF)
(SHF)

H'
0.3608
0.3648
0.3637
0.3364
0.3254
0.3616
0.3659
0.3677
0.3545

D
0.9338
0.9360
0.9256
0.8548
0.8810
0.8517
0.8690
0.8381
0.8828

Table 4. The Sorensen’ s similarity index of family predatory arthropods in study plots of sunnhemp plots ( SH) ,
sunflower plots (SH), mix plots (sunnhemp and sunflower) (SHF) and fallowed plot (FC).
Plots
SH
SF
SHF
SC

SH
1
0.829
0.933
0.956

SF

SHF

SC

1
0.894
0.871

1
0.976

1
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Species diversity of ants in different land use types in dry season
at Wiang Sa District, Nan Province
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Abstract : Ants are highly eusocial insects (Hymenoptera: Formicidae). They have been wildly studied and used
as natural enemies in biological control programs and bioindicators in ecosystems. However, there is a limited
study of ant diversity in different land use types in Nan province. Therefore, the aims of this presentation were
to investigate and compare ant species diversity in community forest (CF), teak plantation (TP) and integrated
farming (IF) areas in a dry season, in Wiang Sa District, Nan Province. Four sampling methods; hand collecting with
a constant time, sugar-protein bait trap, pitfall trap and soil sifting, were used to collect ant specimens in January,
March, and May 2015. Biological and physical factors were recorded. The results showed that there were
six subfamilies, 33 genera, 59 identified species of ants in all land use types. The highest species richness was
found in the IF (48 species), followed by CF (34 species) and TP (29 species), respectively. The highest species
similarity was found between the TP and the IF. Solenopsis geminata, an introduced species, was found in the TP
and IF areas. Percentage of tree coverage in the TP was significantly different from CF and IF. Shrub coverage was
found only in the CF. Among land use types, relative humidity and air temperature were not significantly different,
while soil moisture content, soil surface temperature and soil temperature were significantly different. Different
physical and biological factors among land use types might be the cause of differences in species richness.
Keywords : diversity, community composition, ant, Nan

Introduction
An increase of human populations causes industrial and agricultural expansion. As the results, forest areas
have been highly reduced and disturbed by human activities and land conversion. The variety of land use
management can differentially affect animal and plant diversities and environments. A lower disturbance may
increase biodiversity and microhabitats (Kwon and Park, 2005; Lain et al., 2008), whereas a higher disturbance
often results in negative effects (Matsumoto et al., 2009). Indicator organisms, especially insects, which are
sensitive to environmental changes, are frequently used for monitoring ecological dynamics.
Ants (Hymenoptera: Formicidae) are one of invertebrate groups that have been widely used as
reasonably bioindicators for monitoring the environmental changes. They are abundant and ubiquitous in both
natural habitats and disturbed areas (Majer, 1983; Andersen, 1990; Hoffmann et al., 2000). The estimated species
of ants is about 20,000 species (Hölldobler and Wilson, 1990) and approximately 12,500 species have been
described in various habitats ranging from desolated forests to urban areas (Lach et al., 2010). In addition, they are
sensitive to environmental change. Therefore, many studies have used the ants as a representative animal in
ecological surveys (Agosti et al., 2000) and suggested the uses of ants as bioindicators in land use (Underwood and
Fisher, 2006).
Nan province, northern Thailand has been dominated by plentiful forests. However, it is recently
confronting of forest degradation and deforestation due to the expansion of annual crop and monoculture-based
forestry plantation (e.g. teak and rubber). This situation may lead to the biodiversity loss in many forest areas in

170

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 15-17, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

the province. Therefore, biodiversity and ecological study are required to understand the recent situation and data
shall be used to set up an appropriate biodiversity management plan.
Most of the ant diversity studies in Nan province have been carried out in forest areas (Torchote, 2010),
however, this research focused on the three land use types in order to understand the ant diversity in diverse
disturbed habitats. The aims of this study were (1) to compare diversity and community composition of ants in
three different land use types, including community forest (CF), teak plantation (TK) and integrated farming area,
and (2) to determine the relationship between environmental factors and species richness.

Methodology
1. Study sites (3 land use types)
The study sites were located in the Wiang Sa district, Nan province. Three land use types were selected,
as follows:
a. Community forest : This site represented a natural habitat type (little disturbance). It covered 12.8 ha
and located in Lainan Subdistrict (18°35'24.8532"N, 100°46'46.3440"E)
b. Teak plantation : This site represented a monoculture-based forestry plantation. It covered 1.21 ha and
located in Lainan Subdistrict (18°34'46.4160"N, 100°46'38.6040"E), and
c. Integrated farming area : This site represented a mixed cropping system. Perennial and annual crops
have been cultivated, including rice, vegetables, orange and lime, which livestock was included. The integrated
farming was managed as organic integrated farming with an application of manure. The site covered 1.56 ha and
located in Khueng Subdistrict (18°32'33.8"N 100°47'17.0"E).
2. Ant sampling method
In each land use type, a permanent plot of 15 m  50 m was selected as a sampling area.
Four sampling methods were used in January, March, and May 2015 for ant trapping in each sampling area.
a. Hand collecting with constant time : Each permanent plot (15 m  50 m) was divided into three stripquadrats (5 m  50 m). The ants were extensively collected from bare ground, leaf litter, decaying logs, shrubs
and trees (from ground level up to 2 m) for 30 minutes at each quadrat during 9:00 – 11:00 am and 13:00 – 16:00
pm.
b. Sugar-protein baiting trap : Each permanent plot was divided into 30 quadrats (5 m  5 m). Canned
tuna fish was mixed with honey at a 1:1 ratio was used as the bait. Three grams of bait was placed on the center
of a piece of cotton cloth (9 cm  9 cm). The baited cloth was placed on each quadrat and the ants were
collected after 45 minutes.
c. Pitfall trap : Each permanent plot was divided into 30 quadrats (5 m  5 m), as above, except that a
hole was dug at the center of each quadrat. A plastic container (16 oz.) was placed in each hole with the lip of
the trap being the same level with the soil surface. Petroleum gel was coated on the inner lip of the plastic
container and some detergent solution was poured into the trap to at about 2-cm depth. Each trap was collected
after 24 hours.
d. Soil sifting : In each quadrat, the soil sample was randomly collected in an area of 25 cm  25 cm
with 5-cm depth. The soil samples were sieved with 0.5 cm  0.5 cm mesh and the ants were collected.
3. Ant preservation and identification
The ant specimens were preserved in microtubes, which contained 70 % ethyl alcohol. The specimens
were identified to the genera and species levels (Bolton 1994, 1995; Wiwatwittaya and Jaitrong, 2001 and Jaitrong
and Nabhitabhata, 2005). The specimens were also compared with reference collections at Museum of Zoology,
Faculty of Science, Chulalongkorn University, Ant Museum, Faculty of Forestry, Kasetsart University and
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reexamined carefully by Dr. Sasitron Hasin (the ant expert from center for advanced studies in Tropical Natural
Resources, Kasetsart University).
4. Environmental factors
Each permanent plot was divided into 15 quadrats (5 m  10m), which were selected stratified 8
sampling plots. The sampling plots were used for recording physical data, except air temperature and relative
humidity, which were measured at the same time of ant collections, as well as biological factors. The
environmental factors were measured to investigate their relationship with ant diversity.
a. Physical factors : Air temperature and relative humidity were measured using thermo-hygrometer at the
center of each permanent plot. Soil surface temperature and soil temperature were measured at surface and at
20-cm depth, respectively. Soil pH were measured by mixing soil samples with distilled water at 1:1 ratio by
volume and measured by pH meter. Soil moisture content was measured weigh both before and after incubating
50 g of soil in an oven at 105 ± 5°C for 24 hour. Soil texture was evaluated by measuring the thickness of layers
precipitated for 7 days from mixing 200 g of soil samples with distilled water in 1,000 ml graduate cylinder.
b. Biological factors : Percentage of tree, shrub, and herb coverage were measured.
5. Data analyses
a. Ant diversity index : Diversity indices and statistical analysis were performed as follows:
The Shannon-Weiner’s diversity index (H′) (Krebs, 1999) was calculated to measure diversity in each
land
the

use type using the formula H′ = , where
is the proportional abundance of
species = (
).
Pielou’s evenness index (J′) (Krebs, 1999) was calculated to determine the equal abundance of ant in
each land use type using the formula =
, where is the number of species.
The Sørensen’s similarity coefficient (Krebs, 1999) was used to determine similarity of ant species among
land use type using the formula SQ =
, where a is the number of species in sample a; b is the number
of species in sample b; and c is the number of species in both samples.
Normality and homogeneity of variances of data were analyzed by Shapiro – Wilk test and Levene’s test.
For parametric data, One-way ANOVA was used to assess the differences of the mean number of ant species
among land use types with a significance level of P < 0.05. For non-parametric data, Mann-Whitney U test was
used to test differences of the mean of the Shannon-Weiner’s diversity index and Pielou’s evenness index among
land use types with a significance level of P < 0.05. Importance ant species were assorted from percentage of
occurrences to find ant pests species. Mean abundance of the ant pests species were analyzed using MannWhitney U test to assess the differences in the mean number of the ant pests species between land use types.
b. Environmental factors : Mann-Whitney U test was used to assess the differences of the mean of
environmental factors between land use types with a significance level of P < 0.05.
c. Correlation between species richness and environmental factors: Pearson correlation was used to
determine the relationship between environmental factors and species richness.
All analyses were performed with the SPSS program (version 17)

Results and Discussion
1. Species diversity
1.1 Species richness and species diversity indices
In all study sites, a total of 33,091 individual ants were collected, which represented 59 species, 33
genera belonging to 6 subfamilies: Dolichoderinae, Dorylinae, Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae and
Pseudomyrmecinae
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Species-rich genera were Polyrhachis (5 spp.), Pheidole (5 spp.), Tetramorium (5 spp.), and Monomorium
(4 spp.).
Highest number of subfamilies were found in the IF (6 subfamilies) followed by CF and the TP (Table 1).
Most of the ant genera were found in the integrated farming area (28 genera), followed by the community forest
(23 genera) and the teak plantation (20 genera). The ant species showed similar trend, most of them was found in
the integrated farming area (48 species), followed by the community forest (34 species) and the teak plantation
(29 species).
However, Ant species richness did differ significantly in only IF (ANOVA, F 2,6 = 5.28, P = 0.48) (Figure 1A).
Shanon-Weiner’s diversity index (H′) was higher in the CF than other land use types (Figure. 1B). H′ were
clearly lowest in the IF, but H′ were not significantly different among land use types.
Pielou’s evenness index (J′), which determine the equal abundance of ant in each land use type showed
that ants’ abundance in TP were more equal than other land use types (Figure. 1C). J′ were clearly lowest in the
IF, but, surprisingly, J′ were not significantly different among land use types.
1.2 Species composition differences
The Sørensen’s similarity coefficient revealed that in TP and IF had similar ant species composition, with
a value of 0.68. CF and TP had similar ant species composition, with a value of 0.63. CF and IF had similar ant
species composition, with a value of 0.53 (Table 2).
1.3 Abundance of Importance ant species
The result from percentage of occurrences (Table 3) revealed that 11 species such as Camponotus
rufoglaucus, Camponotus sp. 7 of AMK, Crematogaster sp. 9 of AMK, Trichomyrmex destructor, Oecophylla
smaragdina, Pheidole taivanensis, Odontoponera denticulata, Tapinoma melanocephalum, Anoplolepis
gracilipes, Crematogaster rogenhoferi, Monomorium pharaonis were found more than 70 % of occurrences in all
land use type.
From these 11 species, four of which are non-native species: Trichomyrmex destructor, Tapinoma
melanocephalum, Anoplolepis gracilipes and Monomorium pharaonis and one of which is a beneficial species
utilizes by local people: Oecophylla smaragdina.
The five species were assumed as dominant pest species from the percentage of occurrences. From
these result, we compared abundance of 5 of dominant pest species among land use types to evaluate
colonization. The mean of individuals of A. gracilipes and M. pharaonis were significantly different in only CF
(Table 4).
1.4 Species diversity in comparison with other studies
The proportion of ant species in subfamily Myrmecinae was highest in all areas, followed by Formicinae,
Ponerinae, Dolichoderinae, Pseudomyrmecinae and Dorylinae. This result was supported by Hölldobler and Wilson
(1990) and Bolton (1994) due to the fact that Myrmecinae is the largest family containing diverse genera and
species. Moreover, this subfamily is almost found in all zoographic regions (except arctic and antarctic regions).
The subfamily Dorylinae was the lowest proportion in this study which found only 1 species. It might be because
in Thailand only two genera in the subfamily were recorded (Wiwatwitaya and Jaitrong, 2001). Dorylinae was
almost entirely subterranean in their mode of life, rarely coming to the surface except in dull, cloudy weather
(Ward, 2013) and a few number of workers, so it was occasionally collected (Wiwatwitaya and Jaitrong, 2001).
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Highest species richness was found in the integrated farming area, followed by the community forest and
the teak plantation. In contrast, the diversity index of ants was the highest in the community forest, followed by
the teak plantation and the integrated farming area. This might be because the present of dominant ant species,
Trichomyrmex destructor. The highest species richness was found in the integrated farming area that might be
caused by the slight high tree cover, herb cover and soil moisture content. Moreover, the integrated farming area
has various microhabitats and food sources created by human activities. The lowest species richness in the teak
plantation might be because this area was burned in March 2015. The fire might create negative impact on litter
dwelling species (Arnan et al., 2006).
We also found Solenopsis geminata, a non-native species that prefers to nest in open sunny shade areas,
in the teak plantation and the integrated farming area. This species was reported in agricultural areas and around
human settlements, but not in forest (Jeanne, 1979). Moreover, Centromyrmex sp. was found in the community
forest. Many species of Centromyrmex are termitolestic ants, which found in the cavities of termitaries and pray on
them. (Wheeler, 1936, Dejean and Fénéron, 1996). They are apparently entirely subterranean, and thus rarely
encountered (Weber, 1964).
From the percentages of occurrences, five species including, T. destructor, P. taivanensis,
T. melanocephalum, A. gracilipes M.pharaonis and O. smaragdina, were assumed as dominant pest. High
percentages of occurrences of these ant species suggested that they might have either high competitive capability
or broad niche. One of these five species, A. gracilipes was found in all land use types but it was significantly
different only in the community forest which meant this species has high colonization. It might be because this
species prefer to live in moist habitat. Importantly, this species was reported among the 100 most pervasive and
destructive invasive species in the world according to the IUCN/SSC Invasive Species Specialist Group (Lowe et al.,
2000). Moreover, it was the most notably implicated in the 'ecological meltdown' of Christmas Island (O'Dowd, et
al., 2001; 2003). Introduced populations of A. gracilipes can exhibit unicolonial behavior by forming multiple,
populous high-density supercolonies. On Christmas Island, A. gracilipes was recorded to achieve the highest
density of foraging ants ever recorded (Abbott, 2005). So, some concern for this species should be raise at the
community forest.
2. Environmental factor
2.1 Biological factors
The mean of tree coverage of teak plantation was significantly different from community forest and
integrated farming area. The mean of herb coverage was significantly different among the three land use types.
Herb coverage was highest in the integrated farming area, followed by the community forest and the teak
plantation (Table 5).
2.2 Physical factors
The mean of relative humidity and air temperature were not significantly different among the three
different land use types whereas soil surface temperature was significantly different among the three land use
types. Soil surface temperature was highest in the teak plantation, followed by the integrated farming area and the
community forest. The mean of soil temperature of community forest was significantly different from teak
plantation and integrated farming area. The mean of Soil moisture content of teak plantation was significantly
different from community forest and integrated farming area (Table 6).
Soil pH in community forest, teak plantation and integrated farming area ranges 5.92 to 7.69, 5.82 to 6.54,
and 5.96 to 6.83, respectively. Soil texture in the community forest was sandy clay loam. The soil texture in the
teak plantation and the integrated farming area were loam.
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3. Correlation between species richness and environmental factors
In all study sites, we did not find a correlation between species richness and environmental factors.
In the CF, we found a highly positive correlation between species richness and relative humidity
(p-value = 0.037, r = 0.998). In the TP, we found a highly negative correlation between species richness and
air temperature (p-value = 0.034, r = -0.999).
According to this result, the tree coverage and herb coverage might affect the soil moisture content and
soil surface temperature, so the community forest and the integrated farming area had higher soil moisture
content, but lower soil surface temperature. The positive correlation between species richness, relative humidity
in the community forest and also highly negative correlation between species richness and air temperature were
found in the teak plantation because ants are small size that makes them dry out more quickly. This result was
confirmed by Bestelmeyer (1997) who reported that temperature and relative humidity play an important role in
determining ant diversity.
4. Future research
Our results in this research were only in the dry season. We plan to collect ant specimen in the wet
season using the same technique in the same sites. Thereafter, we will analyze data and compare the results
between two seasons in order to improve understanding on ant diversity and dynamics in different land use types.

Conclusion
The species diversity of ant in three different land use types, community forest, teak plantation and
integrated farming areas, located in Wiangsa distraict, Nan province was investigated. Six subfamily, 30 genera and
59 species of ants was recorded. The highest Shannon-Wiener (H’) species diversity index was found in community
forest. This land use type also had high Pielou’s evenness index (J´). Some ant genera were found only in the
community forest and the integrated farming area. Rare species of subterranean ant was found in the community
forest. Non-native species, T. destructor, P. taivanensis, T. melanocephalum, A. gracilipes and M. pharaonis , were
found in all land use types. The awareness of an introduce species should be considered in those areas.
Moreover, research in wet season will be carried out to improve understanding on ant diversity and dynamics in
these study sites.

Acknowledgements
We are grateful to Miss Saifon Kumtem (Chief Administrative of the Lainan Subdustrict Administrative
Organization), Mr. Luckchai Chaichana, Mr. Apisit Muenjina for helps for specimen collection and study sites. We
thank to Mr. Naratip Chantarasawat from Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University and
Dr. Sasitorn Hasin: post doctoral researcher, from center for advanced studies in Tropical Natural Resources,
Kasetsart University for suggestions on ant identification. We would like to acknowledge the Chulalongkorn
University Forest and Research Station, Lainan Subdistrict, Wiang Sa district, Nan province for offering
accommodation during the field study. Financial supports for this research are fully acknowledged: Chulalongkorn
University’s Graduate Scholarship in the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 72nd Anniversary, the Plant
Genetic conservation Project Under The Royal initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn,
Sponsorship of Graduate Student Research under CU Academic Network in the region (CU-ANR) and The 90th
Anniversary of Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund).

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

175

References
Abbott, K.L. 2005. Supercolonies of the invasive yellow crazy ant, Anoplolepis gracilipes, on an oceanic island: Forager
activity patterns, density and biomass. Insectes Sociaux 52: 266–273.
Agosti, D., et al. 2000. Ants: Standard Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity. Washington, Smithsonian Institute.
280 pp.
Andersen, A. N. 1990. The use of ant communities to evaluate change in Australian terrestrial ecosystems: a review and a
recipe. Proceeding of the Ecological Society of Australia 16: 347–357.
Arnan, X., Rodrigo, A., and Retana, J. 2006. Post-fire recovery of the Mediterranean ground ant communities follows
vegetation and dryness gradients. Journal of Biogeography 33: 1246–1258.
Bestelmeyer, B. 1997. Stress tolerance in some Chacoan dolichoderine ants: implications for community organization and
distribution. Journal of Arid Environments 35: 297–310.
Bolton, B. 1994. Identification Guide to the Ant Genera of the World. London: Harvard University Press. 222 pp.
Bolton, B. 1995. A New General Catalogue of the Ants of the World. London: Harvard University Press. 512 pp.
Dejean, A. and Fénéron, R. 1996. Polymorphism and oligogyny in the ponerine ant Centromyrmex bequaerti Formicidae:
Ponerinae. Insectes Sociaux 43: 87–99.
Hoffmann, B. D., Griffiths, A. D. and Andersen, A. N. 2000. Responses of ant communities to dry sulfur deposition from mining
emissions in semi-arid tropical Australia, with implications for the use of functional groups. Austral Ecology 25:
653–663.
Hölldobler, B. and E. O. Wilson 1990. The Ant. Massachusetts, Harvard University Press.
Jaitrong, W. and Nabhitabhata, J. 2005. A List of Known Ant Species of Thailand Formicidae: Hymenoptera. The Thailand
Natural Museum Journal 1: 9–54.
Jeanne, R.L. 1979. A latitudinal gradient in rates of ant predation. Ecology 60: 1211–1224.
Krebs, C. J. 1999. Ecological Methodology. California, Addison-Educational Publishers.
Kwon, T. S. and J. K. Park 2005. Comparative study on beetle fauna between burned and unburned forest. Journal of
Korean Forestry Society 94: 226–235.
Lach, L., Parr, C. L. and Abbott, K. L. 2010. Ant Ecology. Oxford, Oxford University Press. 422 pp.
Lain, E. J., Haney, A., Burris J. M. and Burton J. 2008. Response of vegetation and birds to severe wind disturbance and
salvage logging in a southern boreal forest. Forest Ecology and Management 256: 863–871.
Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S. and De Poorter, M. 2000. 100 of the World’s Worst Invasive Alien Species A selection
from the Global Invasive Species Database. The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the
Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN).
Majer, J. D. 1983. Ants: bio-indicators of minesite rehabilitation, land-use, and land conservation. Environmental
Management 7: 375–385.
Matsumoto, T., Itioka, T., Yamane, S. and Momose, K. 2009. Traditional land use associated with swidden agriculture changes
encounter rates of the top predator, the army ant, in Southeast Asian tropical rain forests. Biodiversity and
Conservation 18: 3139–3151.
O'Dowd, D.J., Green, P.T. and Lake, P.S. 2001. Invasional meltdown in island rainforest. In: Ganeshaiah, K.N., Shaanker, R.U.
and Bawa, K.S. Eds. Tropical ecosystems. Structure, diversity and human welfare. Oxford and IBH. New Delhi.
447–450.
O'Dowd, D.J., Green, P.T. and Lake, P.S. 2003 Invasional 'meltdown' on an oceanic island. Ecology Letters 6: 812–817.
Torchote, P., Sitthicharoenchai, D. and Chaisuekul, C. 2010. Ant species diversity and community composition in three
different habitats: mixed deciduous forest, teak plantation and fruit orchard. Tropical National History 10: 37–51.
Underwood. E. C. and Fisher. B. L. 2006. The role of ants in conservation monitoring: If, when, and how. Biological
conservation 132: 166–182.
Ward, P. S., editor. 2013. AntWeb. [Online]. Available from: https://www.antweb.org/description.do?subfamily=myrmicinae&
genus=paratopula&rank=genus&project=thailandants. Retrieved on April 22,2016.
Weber, N. A. 1964. Termite prey of some African ants. Entomology News 75: 197–204.
Wheeler, W.M. 1936. Ecological relations of ponerine and other ants to termites. Proceedings of the American Academy of
Arts and Sciences 71: 159–243.
Wiwatwitaya, D. and Jaitrong, W. 2001. Identification guide to the ant genera of Khao Yai National Park. Bongkok: Kasetsart
University. 110 pp.

176

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 15-17, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

Table 1. The number of subfamilies, genera, and species of the ants in three different land use types.
Study sites Subfamilies Genera
CF
5
23
TP
5
20
IF
6
28

Species
34
29
48

(C)

(B)

(A)

Figure. 1. (A) Mean number (±SE) of ant species collected by all methods during the dry season (N = 3). Different
letters indicate significant differences between study sites (LSD, p ≤0.05), (B) Mean (±SE) of Shannon’s
diversity index (H´) of ant species collected by pitfall traps during the dry season (N = 3), (C) Mean (±SE)
of Pielou’s evenness index (J´) of ant species collected by pitfall traps during the dry season (N = 3).
Table 2. The Sørensen’s similarity coefficient of ants in three different land use types
Study sites
CF
TP
IF

CF
1
0.63
0.57

TP
1
0.68

IF
1

Table 3. List, percentage of occurrences and total individual of ants in three different land use types by all
methods.
Species
Camponotus rufoglaucus (Jerdon, 1851)
Camponotus sp. 7 of AMK
Crematogaster sp. 9 of AMK
Trichomyrmex destructor (Jerdon, 1851)
Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775)
Pheidole taivanensis Forel, 1912
Odontoponera denticulata (Smith, 1858)
Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793)
Anoplolepis gracilipes (Smith, 1857)

CF
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(%) Occurrence
TP
IF
100
100
100
100
100
100
100
100
67
100
67
100
100
67
67
67
67
67

Overall
100
100
100
100
89
89
89
78
78
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Table 3. List, percentage of occurrences and total individual of ants in three different land use types by all
methods. (continue)
Species
Crematogaster rogenhoferi Mayr, 1879
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802)
Plagiolepis demangei Santschi, 1920
Monomorium floricola (Jerdon, 1851)
Pheidole planifrons Santschi, 1920
Diacamma vagans (Smith, 1860)
Iridomyrmex anceps (Roger, 1863)
Carebara diversa (Jerdon, 1851)
Meranoplus sp. 3 of AMK
Monomorium sp. 1 of AMK
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)
Tetraponera allaborans (Walker, 1859)
Tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851)
Nylanderia sp. 2 of CUMZ
Nylanderia sp. 4 of CUMZ
Cardiocondyla emeryi Forel, 1881
Crematogaster aurita Karawajew, 1935
Meranoplus bicolor (Guérin-Méneville, 1844)
Tetramorium simillimum (Smith,1851)
Plagiolepis sp. 2 of AMK
Polyrhachis laevissima Smith, 1858
Cardiocondyla wroughtonii (Forel, 1890)
Monomorium chinense Santschi, 1925
Tetramorium smithi Mayr, 1879
Tetramorium sp. 6 of AMK
Tetramorium walshi (Forel, 1890)
Technomyrmex kraepelini Forel,1905
Polyrhachis bicolor Smith, 1858
Cataulacus granulatus (Latreille, 1802)
Pheidole parva Mayr, 1865
Recurvidris recurvispinosa (Forel, 1890)
Centromyrmex feae (Emery,1889)
Bothriomyrmex sp. 1 of AMK
Dolichoderus thoracicus (Smith, 1860)
Ochetellus sp. 1 of AMK
Cerapachys longitarsus (Mayr, 1879)
Nylanderia sp. 1 of CUMZ
Polyrhachis abdominalis Smith, 1858
Polyrhachis dives Smith, 1857
Polyrhachis proxima Roger, 1863
Cardiocondyla nuda (Mayr,1866)
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CF
100
100
0
67
67
100
100
0
67
100
67
0
33
100
0
100
0
67
0
0
67
0
33
67
0
0
0
0
0
33
0
67
67
33
0
0
0
0
0
0
33
0

(%) Occurrence
TP
IF
Overall
67
67
78
67
67
78
100
100
67
33
100
67
33
100
67
33
67
67
0
100
67
100
67
56
0
100
56
0
67
56
67
33
56
67
100
56
67
67
56
67
0
56
33
100
44
33
0
44
33
100
44
33
33
44
33
100
44
33
100
44
0
33
33
33
67
33
0
67
33
33
0
33
0
100
33
0
100
33
0
100
33
33
33
22
0
67
22
0
33
22
0
67
22
0
0
22
0
0
22
0
0
11
0
33
11
0
33
11
0
33
11
0
33
11
0
33
11
0
33
11
0
0
11
0
33
11
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Table 3. List, percentage of occurrences and total individual of ants in three different land use types by all
methods. (continue)
(%) Occurrence
CF
TP
IF
Overall
33
0
0
11
33
0
0
11
0
0
33
11
0
0
33
11
33
0
0
11
33
0
0
11
0
0
33
11
0
0
33
11
34
29
48
59
4,462 2,730 25,899 33,091

Species
Pheidole sp. 5 of CUMZ
Pheidole sp. 6 of CUMZ
Tetramorium kheperra (Bolton, 1976)
Anochetus graeffei Mayr,1870
Hypoponera sp. 2 of CUMZ
Mesoponera sp. 1 of CUMZ
Pseudoneoponera rufipes (Jerdon, 1851)
Tetraponera difficilis (Emery, 1900)
Total richness
Total abundance (individuals)

Table 4. Mean of individuals (±SE) of dominance ant species (pest) collected by baiting traps during the dry
season (N = 3). Different letters indicate significant differences between study sites (Mann-Whitney U test,
p≤0.05)
Species
A.gracilipes
M. pharaonis
O. smaragdina
T.melanocephalum
T.destructor

CF
222.17±172.67a
41.83±28.65a
58.17±48.84a
7.17±3.59a
98.83±76.22a

TP
6.33±3.33b
5.33±4..94b
13.33±8.78a
8.50±7.53a
284.50±179.74a

IF
1.33±1.15b
0.00b
17.67±13.24a
42.67±41.87a
3429.83±1556.53a

Table 5. The mean of biological factors (±SE) comparison between three different land use types. Different letters
indicate significant differences between study sites (Mann-Whitney U test, p≤0.05)
Biological factor
(Mean±SE)
Tree coverage (%; n = 96)
Shrub coverage (%; n = 96)
Herb coverage (%; n = 24)

CF
49.74±2.15a
24.58±2.26a
15.21±4.20b

Study site
TP
36.67±2.53b
0
6.67±3.02c

IF
46.67±1.75a
0
51.25±7.14a

Table 6. The mean of physical factors comparison between three different land use types. Different letters
indicate significant differences between study sites (Mann-Whitney U test, p≤0.05)
Physical factor
(Mean±SE)
Relative humidity (%; n = 24)
Air temperature (°C; n = 24)
Soil moisture content (%; n = 24)
Soil surface temperature (°C; n = 192)
Soil temperature (°C; n = 192)

CF
55.21±2.16a
33.46±1.04a
4.02±0.69a
30.44±0.40c
26.88±0.32b

Study site
TP
58.71±3.26a
33.65±1.05a
1.69±0.28b
35.14±0.47a
29.09±0.37a

IF
60.13±2.72a
33.83±1.11a
4.59±0.65a
33.02±0.50b
28.52±0.37a
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Abstract : Crude oil contamination occurs during petroleum production. It affects the surrounding area of the
operating sites. High level of crude oil contamination could affect the consumer’s health. This study focuses on
isolation and classification of bacteria in crude oil contaminated soil that show a potential in bioremediation and
can be used in the future. Crude oil contaminated soil at the study site was collected. One gram of soil samples
was used for isolation by enriching in Luria broth. Selective media, Bushnell Haas, with 1.0% crude oil were used to
isolate crude oil degrading bacteria at 37oC in aerobic condition. Forty-eight isolates of crude oil degrading bacteria
were isolated which could be divided into 27 Gram positive and 21 Gram negative bacteria. Bacterial cells were fixed
on slides before adding 4 different DNA probes; HGC69a LGC354afor Gram positive and BET42a GAM42a for Gram
negative bacteria. The hybridization was conducted at 46oCfor 90 min and analysed under the fluorescence
microscope.The result found that the highest number of bacteria from the isolation belong to phylum Proteobacteria
and class Gammaproteobacteria for 33.33% and the rest of them belong to phylum Actinobacteria Firmicutes and
others.
Keywords : crude oil, degradation, hybridization, Proteobacteria

Introduction
Microorganisms that have potential for hydrocarbon degrading are bacteria such as Pseudomonas and
Bacillus. In the recent research, Pseudomonas is recorded that can degrade 49.93% of crude oil in 20 days (Panda
et al., 2013). Bacillus is the effective genus which shows the capacity of crude oil degradation and found in high
concentration of crude oil contaminated soil (Ijah and Antai, 2003). In addition, Corynebacterium, Flavobacterium,
Micrococcus, Rhodococcus, Acinetobacter and Burkholderia )Sathishkumar et al., 2008 and Tanase et al., 2013)were
also found the crude oil degradation ability. Beilen et al., (2006) gave the explanation about this ability which is the
consequence of alkane monooxygenase, enzyme that can degrade alkane compounds in aerobic condition.
Moreover, fungi, for example, Fusarium also can degrade poly cyclic aromatic hydrocarbon which is one of the
components of crude oil (Olivier et al., 2004).
The knowledge about bacteria in natural environments is limited, and studying microbial diversity in nature
is not an easy task. In natural ecosystems, microorganisms exist in high numbers despite the fact that there are
several thousands of microbial species that have not yet been described. One gram of soil or sediment may contain
l010 bacteria as counted by fluorescent microscopy after staining with a fluorescent dye. In pure sea water, the
number of bacteria is approximately 106 per millilitre (Torsvik et al., 1990). Nucleic acid hybridization using specific
probes is an important qualitative and quantitative tool in molecular bacterial ecology (Guo et al., 1997). These
hybridization techniques can be done on extracted DNA or RNA, or in situ. (Theron and Cloete, 2000). One of the
most popular DNA hybridization methods is FISH (Fluorescent in situ hybridization). Spatial distribution of bacterial
communities in different environments such as biofilms can be determined using FISH (Schramm et al., 1996).
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This study focuses on isolation and classification of bacteria in crude oil contaminated soil that shows a
potential in bioremediation and can be used in the future.

Methodology
1. Enrichment
One gram of crude oil contaminated soil was mixed in distilled water and 5ml of distilled water was taken
into Luria Bertani broth with 1% of crude oil, then incubated at 37 oC for 48hr. Cultures were centrifuged at 5,000
rpm for 10 min and washed with 0.1M phosphate buffer solution (Modified from Mittal and Singh, 2009).
2. Isolation
Bacterial cells were inoculated in Bushnell Haas broth with 1% of crude oil which is the carbon source for
bacteria and incubated at 37oC for 48hr. The medium composition is as follows: MgSO4 (0.2 g/L), K2HPO4 (1.0 g/L),
KH2PO4 (1.0 g/L), FeCl3 (0.05 g/L), NH4NO3 (1.0 g/L) and CaCl2 (0.02 g/L) with pH 7.2. Agar (20 g/L) was added for BH
agar. Cultures were spreaded on Bushnell Haas agar and incubated at 37oC for 7 days after that cultures were kept
in Nutrient agar slant at 4oC (Modified from Mittal and Singh, 2009 and Islam et al., 2013).
3. Cell fixation
Bacterial isolates were inoculated in nutrient broth at 37oC for 24 hr. Two milliliter of culture was taken for
fixation. Ice-cold 99% ethanol 0.6 ml and 1xPBS 0.5 ml were added, then stored at -20oC for 1-2 hr for gram positive
bacteria. Paraformaldehyde 1.5 ml and 1xPBS 0.5 ml were added and incubated at 4oC for 3hr. Then centrifuged at
10,000 rpm for 5 min and removed supernatant after that 1 ml of 1xPBS was added (repeat 1-2 times). Ice-cold 99%
ethanol 0.6 ml and 1xPBS 0.5 ml were added, then stored at -20oC for Gram negative bacteria (Lee, 2013).
4. Fluorescence in situ hybridization
Teflon coated slides were washed with 70% ethanol and 1% HCl and dried. Fixed cells 5 µl were dropped
on Teflon coated slides. Slides were dried at room temperature. Hybridization buffer (5M NaCl; 1M Tris/HCl;
10% (w/v) SDS; Deionize water) was mixed with 4 different DNA probes; HGC69a, LGC354a for Actinobacteria and
firmicutes, respectively (gram positive bacteria) and BET42a, GAM42a for Betaproteobacteria and
Gammaproteobacteria, respectively (gram negative bacteria). Master mix of hybridization buffer and DNA probes
were added on slides 10 µl per well, then incubated at 46oC for 90 min. Slides were analysed under the fluorescence
microscope and protected from directly light (Lee, 2013).

Results and Discussion
1. Isolation
Forty-eight of bacteria were isolated from crude oil contaminated soil by selective media, Bushnell Haas
broth which indicated that forty-eight of bacteria could use crude oil as carbon source for growth (Bushnell and
Haas, 1941).
In addition, this can be assumed that bacteria will have the ability of crude oil degradation and can be
applied for bioremediation. After gram stain, bacterial isolates could be divided into 27 Gram positive and 21 Gram
negative bacteria. Some characteristics were showed in Table 1.
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2. Fluorescence in situ hybridization
The highest number of bacteria from the isolation which are 16 isolations belong to phylum proteobacteria
and class Gammaproteobacteria for 33.33% and the rest of them belong to phylum Actinobacteria 18.75%,
Firmicutes 2.08% and others. The examples of pictures from fluorescence microscope were shown below. (Figure 1
and Figure 2) Gammaproteobacteria were found the most from the isolation because plenty genera of this bacterial
class were often found the ability for hydrocarbon degradation and also were used in bioremediation such as
Pseudomonas, Acinetobacter and Enterobacter (Korda et al., 1997; Islam et al., 2013). Gammaproteobacteria were
also found several in sludge wastewater. As Gammaproteobacteria are of substantial ecological significance.
Therefore, GAM42a is a widely used and routinely applied FISH probe (Siyambalapitiya and Blackall, 2005).
However, there are the isolates that cannot be detected by used probe which can be caused by several
reasons. First, non-specific probe cannot hybridize with the bacterial isolates. Another reason is lack of sensitivity of
hybridization of nucleic acids which is the most notable limitation of nucleic acid hybridization methods. If sequences
do not present in high copy number, such as those from dominant species, probability of detection is low (Fakruddin
and Manna, 2013).

Conclusion
Forty-eight of bacteria were isolated from crude oil contaminated soil which could be divided into 27 Gram
positive and 21 Gram negative bacteria. The highest number of bacteria from the isolation which are 16 isolations
belong to phylum Proteobacteria and class Gammaproteobacteria for 33.33% and the rest of them belong to
phylum Actinobacteria 18.75%, Firmicutes 2.08% and others.
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Table 1. Colony morphology, cell shape and Gram stain of bacterial isolation
Isolate
C01
C02
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
S101
S102
S104
S105
S106
S107
S108
S111
S112
S113
S114
S115
S116
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Colony morphology
Shape Gram stain
Form
Margin Elevation
circular entire
convex
rod
+
circular entire
convex
rod
+
circular undulate raised
rod
+
circular entire
raised
rod
+
spindle undulate flat
rod
irregular undulate flat
rod
irregular undulate flat
rod
+
circular entire
convex
rod
+
Circular undulate flat
rod
circular entire
flat
rod
circular entire
flat
rod
+
circular undulate flat
rod
circular undulate flat
rod
+
spindle undulate flat
rod
+
circular entire
flat
rod
circular entire
flat
rod
+
circular entire
flat
rod
+
circular entire
flat
rod
circular entire
flat
rod
+
circular entire
flat
rod
+
spindle entire
flat
rod
circular entire
flat
cocci
circular undulate flat
rod
+
circular undulate flat
rod
spindle undulate flat
rod
+
circular entire
flat
rod
+
spindle undulate flat
rod
circular undulate flat
rod
+
circular undulate flat
rod
+
spindle undulate flat
cocci
+
circular entire
flat
rod
+
circular entire
flat
rod
circular erose
flat
rod
+
spindle erose
flat
rod
+
circular entire
flat
cocci
+
spindle erose
flat
rod
+
circular undulate flat
rod
+
circular entire
convex
rod
+
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Table 1. Colony morphology, cell shape and Gram stain of bacterial isolation (continued)
Isolate
S117
S118
S119
S120
S121
S122
S301
S303
S304
S302

Colony morphology
Shape Gram stain
Form
Margin Elevation
circular entire
flat
rod
circular entire
convex
rod
circular entire
convex
rod
circular erose
flat
rod
circular erose
flat
rod
+
circular erose
flat
rod
+
circular entire
raised
rod
+
circular undulate flat
rod
+
circular entire
flat
rod
+
circular entire
raised
rod
-

10µm

10µm

Figure 1. Positive control of Firmicutes (left) and Actinobacteria (right)
a

b

10µm

10µm
d

c

10µm

10µm

Figure 2. Bacteria of isolation show fluorescence color of Gammaproteobacteria (a,b), Firmicutes (c) and
Actinobacteria (d)
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Abstract : Ammonium removal in aquaculture ponds is significant for preventing aquatic animals from ammonium
toxicity. Nitrification is biological process of nitrogen transformation performed by two groups of nitrifying bacteria.
This process, ammonia is oxidized to nitrite; and nitrite is oxidized to nitrate by ammonium oxidizing bacteria (AOB)
and nitrite oxidizing bacteria (NOB), respectively. This study, AOB strain SKNB4 was isolated from sediment collected
in a Pacific white shrimp farm. A sample was enriched in modified Pep-Beef-AOM medium for 28 days and ammonium
removal ability was screened by Griess-Ilosvay method. Morphological, physiological and biochemical characteristics
of the strain SKNB 4 included gram negative, rod shape, optimum growth at salinity
2-4% NaCl and pH 6-9, positives for oxidase and catalase tests. The 16S rRNA gene sequencing analysis showed
similarity relatedness to Halomonas aquamarina of 99.7%. The ammonium removal efficiency of the isolate was
determined in modified Pep-Beef-AOM medium (adjusted (NH4)2SO4 to 4 g) for 5 days. SKNB4 showed abilities of
ammonium removing for 23.32%, nitrite producing for 0.0106 mg-N/L and nitrate producing for 0.0086 mg-N/L. Then,
the strain SKNB4 was examined for treating of saline ammonium waste water. Seed culture of Halomonas sp. SKNB4
(1% v/v) was inoculated into 4 L of waste water collected from a shrimp farm. After 7 days of experiment, ammonia
was removed for 99.96% (decreased from 78.03±0.72 to0.00±7.71 mg-N/L), while nitrite and nitrate were produced
for 19.77% and for 42.31%. This suggests that Halomonas sp. SKNB4 is an effective ammonium oxidizing bacterium
which could be developed for saline ammonium waste water treatment.
Keywords : Nitrification, nitrifying bacteria, ammonium oxidizing bacteria, Halomonas aquamarina

Introduction
Shrimp culture has a major sector in the growth of Thailand's economy (Paungfoo et al., 2007). To get more
productivity, the super-intensive aquaculture system with exceed of feeds and high shrimp density are performed.
However, the nutrient discharges from these activities particular nitrogenous compounds (ammonia and nitrite) can
be toxic to shrimps (Achuthan et al., 2006, Ziembinska et al., 2009). Nitrification process by nitrifying bacteria is
biological process occurred in the shrimp farm ecosystem. The nitrification process can be converted ammonia to
nitrite by ammonium oxidizing bacteria (AOB) and converted nitrite to nitrate by nitrite oxidizing bacteria (NOB) which
result to less toxicity (Ahn, 2006). This study aimed to isolate heterotrophic ammonium oxidizing bacteria and
determine the nitrogen removal efficiency.

Methodology
1. Isolation and screening of ammonium oxidizing bacterium (AOB)
AOB was isolated from sediment collected from a Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) farm
located in Hat Yai, Songkhla province, South of Thailand (GPS location 7.13 N 100.5034 E). One gram of sediment
was inoculated into 100 ml of modified Pep-Beef-AOM medium (peptone 5 g, beef extract 2 g, (NH4)2SO4 2.0 g,
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K2HPO4 0.75 g, NaH2PO4 0.25 g, MgSO4 0.03 g, MnSO4 0.01 g, sodium citrate 17.8054 g, sea salt 20 g, H2O 1000 ml, pH
7.0) in 250 ml Erlenmeyer flask and shaken on a rotary shaker at 150 rpm, 28oC for 28 days. Nitrogen oxidizing activity
was tested every 3 days by Griess-Ilosvay method. In brief, 5–7 drops of nitrite reagent were dropped into 1 ml of
suspension medium and left for 1 minute. Occurrence of red color indicated that a positive for nitrogen oxidation.
Then the positive suspension was diluted and spread on fresh modified Pep-Beef-AOM agar medium. Culture strain
of AOB was obtained by repeated streaking on the isolation medium (Lu et al., 2012; Yang et al., 2011).
2. Morphological and biochemical analysis of AOB
Gram staining and cell morphology of the isolate were observed under a light microscope (Olympus BX50).
Catalase activity was tested by bubble formation in 3% H2O2 solution. Oxidase activity was tested on test strip
(Merck) to examine the oxidation of N,N-dimethyl-1, 4-phenylene diammonium dichloride. Optimal salt requirement
ranging of 0-9 % NaCl(w/v) and optimal pH ranging of 6-9 of the isolate were evaluated.
3. 16S rRNA gene sequencing and phylogenetic analysis
The genomic DNA of AOB was extracted by using Genomic DNA minikit (Geneaid). The 16S rRNA gene was
amplified by PCR using the 16S rRNA gene universal primers of 27F (5′-AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3′) and 1492R (5′TACCTTGTTACGACTT-3′). Amplified PCR product was purified by GF-1 AmbiClean Kit (PCR/Gel) (Vivantis). The DNA
sequence was compared with other related sequences by using the BLAST program within the GenBank/EMBL/DDBJ
database. Phylogenetic tree was constructed by using MEGA6 program (Tamura et al., 2013). A bootstrap value was
performed with 1,000 replicatesand phylogenetic tree was determined by using
neighbor-joining, maximum-parsimony, and maximum-likelihood.
4. Ammonium removal efficiency of AOB in flask scale
The efficiency of nitrogen removal of AOB isolate was tested for flask scale into synthetic medium.
Cell suspension of AOB (1.5 ml) was inoculated into 150 ml of modified Pep-Beef-AOM medium ((NH4)2SO4 was
adjusted to 4 g) in 250 ml Erlenmeyer flask shaken at 160 rpm, 28oC. After 5 days of cultivation, broth medium was
centrifuged at 3,500 rpm, 40 minutes for removing bacterial cells. Supernatant was collected, and then the
concentrations of ammonium (NH4+), nitrite (NO2–), and nitrate (NO3–) were measured following by the standard
method (Strickland and Parsons, 1972).
5. Ammonium removal efficiency of AOB in large scale
Non-autoclaved saline waste water from a shrimp farm was used to examine an efficiency of nitrogen
removal of AOB isolate. Ammonia concentration of waste water was increased by fermenting with shrimp feed for 3
days before used. Cell suspension (1%, v/v) was inoculated into 4 L of prepared waste water and aeration was given
throughout the trial period for 7 days. Every day, 200 ml of waste water were collected and evaluated the amounts
of ammonium, nitrite, and nitrate.

Results and Discussion
1. Isolation and characteristics of AOB
After re-streaking on isolation medium, the AOB strain SKNB4 was obtained. Then, the morphology and
some characteristics of SKNB4 were observed. The strain SKNB4 was Gram negative. The colony on modified PepBeef-AOM medium was creamy white (Figure. 1).
Vegetative cells of the strain were rod shape with the size in length of 0.5 x 3 µm. Both catalase and
oxidase tests were positives. Strain SKNB4 grew well in optimal salt of 2 – 4 % NaCl (w/v) and optimal pH of 6 – 9
(Table 1).
2. 16S rRNA gene sequence and phylogenetic analysis
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The GenBank/EMBL/DDBJ accession number of partial 16S rRNA gene sequence of AOB strain SKNB4 was
LC027952. A blast search result of its partial 16S rRNA gene sequence showed a species relatedness with Halomonas
aquamarina for 99.7 % similarity. Phylogenetic tree analysis demonstrated that the isolate located in Halomonas
group. The strain formed a linage slightly separated from H. aquamarina. (Figure. 2).
3. Efficiency of ammonium removal
After 5 days of flask scale testing, the result provided an evidence of ammonium removal ability of AOB
strain SKNB4. The strain showed ammonium removal efficiency of 23.32%, and nitrite and nitrate productions of
0.0106 mg-N/L and 0.0086 mg-N/L, respectively (Table 2). Although an ammonium removal efficiency of the isolate
was not high, it performed for high ammonium loaded condition (initial ammonia is 815.88 mg-N/L). Other nitrifying
bacteria (AOB) have a good function in low ammonium concentration. For example, Bacillus subtilis had reported
its ammonium removal efficiency of 58% with an initial ammonium concentration about 104 mg-N/L (Yang et al.,
2011). While Alcaligenes sp. provided maximum ammonium removal of 95% with an initial ammonium concentration
about 400 mg-N/L (Lu et al., 2012). The initial ammonium concentration is a critical point for ammonium removal
efficiency because high ammonium concentration inhibits and toxics to AOB cells (Kim et al., 2006). The production
of nitrite and particular nitrate in this study was very low. This suggests that most ammonia may be consumed by
bacterial cells and less was converted to nitrite.
4. Efficiency of waste water treatment
AOB strain SKNB4 was determined an efficiency of waste water treatment under microcosm condition. After
7 days of treatment, the amount of ammonia was almost absent. Efficiency of ammonium removal was more than
99 % (Table 3.). The experiment could produce nitrite and nitrate for approximate of 19 mg-N/L and 42 mg-N/L,
respectively. Occurrence of nitrate indicated that nitrite was oxidized to nitrate by native nitrite oxidizing bacteria
(NOB) inhabited in waste water. Another report of tilapia waste water treatment belongs to Pseudomonas sp. HBf01
and Acinetobacter baumannii HHf01 which have the ammonium removal efficiency after 48 h for 67.9% and 76.7%,
respectively (Fan et al., 2015). This information suggests that the strain SKNB4 has good proficient for ammonium
treatment.
High salinity of waste water from shrimp farm decreased the efficiency of microorganisms for ammonium
removing (Guo et al., 2013). However, the unique characteristic of genus Halomonas is salt loving. This characteristic
supported Halomonasto use for saline waste water treatment in shrimp farm. Moreover,
H. aquamarina have proposed as beneficial probiotic for shrimp and used to enhance growth of shrimp larva
(Suantika et al., 2013; Zhang et al., 2009). Therefore, the Halomonas sp. SKNB4 might develop to treat ammonium
saline waste water and to promote growth of shrimp.

Conclusion
Ammonium oxidizing bacterium strain SKNB4 was isolated from white shrimp farm and was identified as
Halomonas aquamarina. The Halomonas sp. SKNB4 showed ammonium removal efficiencies of 23.32% in flask
scale and of 99% in large scale of shrimp waste water treatment for 7 days. This suggests that Halomonas sp. SKNB4
is an effective bacterium which might use for saline ammonium waste water treatment.
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Figure 1. Morphology of AOB strain SKNB4
Table 1. Characteristics of AOB strain SKNB4
Strain
SKNB4

Color

Shape

Size (µm)

Creamywhite

Rod

0.5 x 3

57

Characteristics
Gram
Oxidase Catalase
Negative

Positive

Positive

Optimal
pH
6-9

Optimal salt
(%, w/v)
2-4

Halomonas sp. SKNB4 (LC027952)
61
99 Halomonas aquamarina DSM30161T (AJ306888)
Halomonas meridiana DSM542T (NR042066)
Halomonas johnsoniae T68687T (AM941399)
Halomonas hamiltonii W1025T (AM941396)
99
Halomonas lionensis RHS90T (HE661586)
Halomonas zhaodongensis NEAU-ST10-25T (JQ762286)
Halomonas hydrothermalis Slthf2T (AF212218)
100

0.002

Figure 2. Phylogenetic tree of partial 1 6 S rRNA gene sequence of Halomonas sp. SKNB4 and its related species
(Bar = 0.002)
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Table 2. Ammonium removal efficiency of Halomonas sp. SKNB4
Strain

SKNB4

Ammonia
Initial
(mg-N/L)
815.88±0.00

Final
(mg-N/L)
625.63±1.66

Removal
(mg-N/L)
190.25±1.66

Removal
(%)
23.32±0.20

Nitrite
(mg-N/L)

Nitrate
(mg-N/L)

0.0106±0.00

0.0086±0.00

Nitrite
(mg-N/L)

Nitrate
(mg-N/L)

Table 3. Efficiency of waste water treatment of Halomonas sp. SKNB4
SKNB4

Ammonia

Day 0

Initial
(mg-N/L)
78.03±0.72

Final
(mg-N/L)
-

removal
(mg-N/L)
-

removal
(percent)
-

0.01±0.00

0.00±0.00

Day 7

-

0.00±7.71

77.98±0.76

99.96±0.06

19.78±1.28

42.31±6.05
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Abstract : The interest in bioethanol is increasing rapidly due to its several advantages as bio-fuel. The ethanol
production at high temperature is very impressive since the process could reduce the cost of cooling system and
contaminations during fermentation. The aims of this study are to screen thermotolerant yeasts that could
produce ethanol at high temperature and study some important characteristics for ethanol production of isolated
yeast strains. Fifty-five thermotolerant yeasts were isolated from 15samples of fermented fruit juice, fruits, soil,
loog-pang and organic waste at 40˚C using YM broth supplemented with 0.01% chloramphenicol, 0.2% sodium
propionate and 4% ethanol as enrichment media. All of the isolates were tested for their ability to produce
ethanol by using Ebulliometer at 40˚C and 12 isolates were selected to study further with the highest ethanol
produced at 4.8-5.2% from 12% glucose in the media after 48 hours of incubation. Spot test on YPD agar indicated
that most of the isolates could grow at 42˚C and tolerate up to 30% of glucose when incubated at 40˚C.
Moreover, all 12 isolates were studied for the suitable characteristics for ethanol production; foam formation,
flocculation and dry film produced on the surface of liquid broth. The result showed that most of the isolates
produced high amount of foam at 40˚C in both shaking and static condition. Almost all of the isolates also
produced dry film on the surface of the media when incubated in static condition at 40˚C. Only one isolate
showed flocculation when incubated at both 40 and 42˚C. This isolate will be initiated to pilot scale alcoholic
fermentation for the next step.
Keywords : thermotolerant yeasts, ethanol production, bio-fuel

Introduction
Recently, the use of bioethanol as alternative biofuel is increasing rapidly around the world due to the
shortage of petroleum fuel, pollution and the accumulation of Carbon dioxide (CO2) in the atmosphere (Badger,
2002). Therefore, bioethanol is one of the promising alternative energy that releases low amount of greenhouse
gas (GHG) in combustion process (Prasad et al., 2007).
Saccharomyces cerevisiae is commonly used in ethanol production, especially in industrial scale. This
yeast strain has the optimal temperature of growth at 25-30˚C and can also produce high percent of ethanol (Lin
and Tanaka, 2006). However, the temperature in the fermenter will increase instantly in the fermentation process.
Moreover, in tropical countries including Thailand, the average temperature can be up to 40-60˚C during the day
(Hacking et al., 1984) which results in the cost of cooling system to control the fermenter temperature into the
range of 30-35˚C for the whole fermentation process. Therefore, yeast strain used in ethanol production should
possess the ability to grow and produce ethanol at high temperature (Limtonget al., 2007). Screening of the
thermotolerant yeasts for ethanol production which has drawn a lot of attention recently can result in the
effective ethanol production in which including reducing of contamination of other microbes and increasing the
rate of fermentation.
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There are only few yeast species which can produce ethanol and grow at the temperature above 40˚C,
however, it has been reported that Kluyveromyces marxianus IMB1, IMB2, IMB3, IMB4 and IMB5 could grow at 4552˚C and could produce ethanol at 45-50˚C (Banat et al., 1992).
This research focused on screening for thermotolerant yeasts that show the ability to grow and produce
ethanol at 40˚C and above, especially for ethanol production in tropical countries.

Methodology
1. Samples
Samples were collected from different locations indicated in table 1.
2. Screening of thermotolerant yeasts
Five grams of samples were enriched in 100-ml YM broth (0.3% malt extract, 0.3% yeast extract, 0.5%
peptone, 1% glucose) supplemented with 0.01% chloramphenicol, 0.2% sodium propionate and 4% ethanol. The
samples were incubated at 40˚C in shaking condition 150 rpm for 48 hours before 10-fold serial dilution and
spread plate at 10-2–10-6were used to isolate yeast colonies on YM agar (YM and 1.5% agar). After that, the yeast
cells were confirmed under microscopic observation and colony morphology was also studied. All isolates were
tested for the thermotolerant growth by streaking on the YPD agar before incubating at 40 and 45˚C for 48 hours.
3. Ethanol production
All yeast isolates were cultivated in 10-ml YPD broth (1% yeast extract, 2% peptone, 2% glucose) at 40˚C
for 18 hours as starter. The cells were transferred to 100-ml YP broth (1% yeast extract, 2% peptone) with 12%
glucose in Erlenmeyer flasks and initial OD 600 nm was adjusted to 0.1. All flasks were incubated at 40˚C in
shaking condition 150 rpm for 9 hours before moved to static condition until 48 hours of incubation. OD 600 nm
and ethanol for each sample were measured using Spectrophotometer and Ebulliometer, respectively. The yeast
isolates that showed high ethanol production were selected to study for some important characteristics.
4. Characteristics study
Spot test was used to study cell tolerance to elevated temperature at 40 and 42˚Candhigh glucose
concentration; 10%, 20% and 30% incubated at 40˚C.Other desirable characteristics; foam formation, flocculation
and dry film on the surface were also observed in YPD broth.

Results and Discussion
1. Screening of thermotolerant yeasts
Fifty-five isolates were screened from all 15 samples (Table 2). The morphology of the yeast colonies was
also observed (Table 3). Some of the colonies isolated from the same samples showed the same morphology,
however, there are a vast majority of differences in colonies and they were all collected for future studies. A lot of
isolates showed rough morphology which is normally associated with pseudohyphal growth and sedimentation of
cells during fermentation. Mostly, the yeasts with such morphology are non-Saccharomyces strains and the
prevalence of these yeasts could be affected by oxygen (Basso et al., 2008).
Moreover, after incubating all yeast isolates at 40 and 45˚C for 48 hours and observed the ability to grow,
the result showed that all the isolates could grow very well at 40˚C but only 6 isolates grew rapidly at 45˚C which
are PA1, PA2, PA3, PA4, PPA1 and PPA2 from pineapple samples. In 2007, K. marxianus DMKU 3-1042 which is the
yeast strain that grow rapidly at 45˚Cwas isolated from soil and water samples from sugar cane plantations and
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sugar factoriesin Thailand and showed the ability to produce high ethanol from sugar cane juice media at 37˚C
(Limtonget al., 2007).
2. Ethanol production
The ethanol produced from each isolate in 12%glucose YPD broth was measured by Ebulliometer (Table4).
The result showed that the highest ethanol produced is 5.2% from 7 isolates which are OW6, OW2/1, LC2, LC4,
LC5, LG1 and DC6/2.There were also 10 isolates that showed high ethanol production at 5% which are HK1/1,
HK2/5, OW1, OW2, MT1/1, MT1/2, G1, LP3, CORN1 and MY1.Nevertheless, the isolates from pineapple which could
grow well at 45˚C were able to produce only 0.8-3% of ethanol.
3. Characteristics study
All 12 selected isolates were studied some characteristics compared with Ethanol Red which is the
commercial thermotolerant yeast used in Europe and North America that shows the ability to produce high
ethanol at 30-40˚C (Felixet al., 2014). The spot test showed that all of the isolates could grow well up to 42˚C.
Furthermore, the result showed that they could grow in the media contained 30% glucose which indicated the
osmotic tolerance, however, CORN1 which was one of the isolates from corn sample could not grow well when
compared to the others (Figure 1). The yeasts that can tolerate to high osmotic pressure are valuable in the
ethanol industries because sugar concentration significantly changes during fermentation process and the cells are
affected by this stress (Silva et al., 2013).
All the isolates showed to produce high amount of foam. Dry film on the surface of media were also
observed in most of the isolates except LP3 (Table 5) which is the only one isolate that flocculated when
incubated at 40 and 42˚C. The Ethanol Red as control showed the same properties as LP3. Both yeast floatation
and flocculation often occur together and reduce the contact of cell and substrate which will prolong the
fermentation time and result in high sugar residual left in bioreactor However, it can benefit the continuous
fermentation of ethanol in cell recycling process (Basso et al., 2008).
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Table 1. List of samples, number of samples and locations
Types of Samples
Fruits
Soil
Organic waste
Loog-pang
Fermented fruit juice

Number
6
4
1
2
2

Locations
-Muang, Chiang Mai
-Muang, Chaing Mai
-Chaing Mai University, Chiang Mai
-Denchai, Phrae and Muang, Lumpang
-Muang, Chaing Mai

Table2. List of isolates from different samples
Samples

Number of isolates

Fruits
-Mangosteen
-Grape
-Pineapple
-Lychee
-Corn
-Long-gong
Soil
-Soil from HuayKaew waterfall
-Soil from Montatarn waterfall
Organic waste
-Organic waste

2
1
6
5
2
2

MGT1, MGT2
G1
PA1, PA2, PA3, PA4, PPA1, PPA2
LC1, LC2, LC3, LC4, LC5
CORN1, CORN2
LG1, LG2

8

HK1/1, HK1/2, HK1/3, HK2/1, HK2/2, HK2/3, HK2/4,
HK2/5
MT1/1, MT1/2, MT2/2, MT2/4

4

Loog-pang
-Loog-pang from Lumpang
-Loog-pang from Phrae
Fermented fruit juice
-Gooseberry fermented fruit juice
-Roselle fermented fruit juice

Isolates

13

OW1, OW2, OW3, OW4, OW5, OW6, OW7, OW1/1,
OW1/2, OW1/3, OW2/1, OW2/2, OW2/3

5
5

LP2, LP3, LP4, LP5, LP6
DC6/1, DC6/2, DC6/3, DC6/4, DC6/5

1
1

MY
KJ

Table 3. Colony morphology
Isolates
MGT1
MGT2
G1
PA1
PA2
PA3
PA4
PPA1
PPA2

Surface
smooth
rough, rugose in the middle
rough, rugose in the middle
smooth
smooth
smooth
smooth
smooth
smooth

Form
circular
irregular
irregular
circular
circular
circular
circular
circular
circular

Margin
entire
undulate
undulate
entire
entire
entire
entire
entire
entire

Elevation
convex
umbonate
umbonate
convex
convex
convex
convex
convex
convex
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Table 3. Colony morphology (continue)
Isolates
LC1
LC2
LC3
LC4
LC5
CORN1
CORN2
LG1
LG2
HK1/1
HK1/2
HK1/3
HK2/1
HK2/2
HK2/3
HK2/4
HK2/5
MT1/1
MT1/2
MT2/2
MT2/4
OW1
OW2
OW3
OW4
OW5
OW6
OW7
OW1/1
OW1/2
OW1/3
OW2/1
OW2/2
OW2/3
LP2
LP3
LP4
LP5
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Surface
rough
rough, rugose in the middle
rough
rough
smooth
rough
smooth
rough, rugose in the middle
rough
rough
rough, rugose in the middle
rough, rugose in the middle
smooth
concentrically ringed
rough
concentrically ringed
rough, rugose in the middle
rough
rough, rugose in the middle
smooth
smooth
rough
rough, rugose in the middle
rough
rough, rugose in the middle
rough
rough
smooth
rough
concentrically ringed
rough, rugose in the middle
rough, rugose in the middle
rough, spot in the middle
rough, rugose in the middle
smooth
smooth
smooth
smooth

Form
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
circular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
circular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
circular
circular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
circular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
irregular
circular
circular
circular
circular
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Margin
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
entire
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
entire
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
entire
entire
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
entire
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
entire
entire
entire
entire

Elevation
umbonate
umbonate
umbonate
umbonate
flat
umbonate
convex
umbonate
flat
flat
umbonate
umbonate
convex
flat
flat
flat
umbonate
flat
umbonate
convex
convex
raise
umbonate
raise
flat
raise
umbonate
convex
flat
flat
umbonate
umbonate
umbonate
umbonate
convex
convex
convex
convex

Table 3. Colony morphology (continue)
Isolates
LP6
DC6/1
DC6/2
DC6/3
DC6/4
DC6/5
MY1
KJ

Surface
smooth
concentrically ringed
concentrically ringed
rough, rugose in the middle
rough
rough
rough
smooth

Form
circular
irregular
irregular
irregular
circular
irregular
irregular
circular

Margin
entire
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
undulate
entire

Elevation
convex
flat
flat
umbonate
flat
raise
raise
convex

Table 4. Ethanol production measured by Ebulliometer
Isolates
MGT1
MGT2
G1
PA1
PA2
PA3
PA4
PPA1
PPA2
LC1
LC2
LC3
LC4
LC5
CORN1
CORN2
LG1
LG2
HK1/1

Ethanol (%)
2.4
4.8
5
3
1.7
1.8
1.9
2.6
0.8
0
5.2
4.6
5.2
5.2
5
2.4
5.2
3.8
5

Isolates
HK1/2
HK1/3
HK2/1
HK2/2
HK2/3
HK2/4
HK2/5
MT1/1
MT1/2
MT2/2
MT2/4
OW1
OW2
OW3
OW4
OW5
OW6
OW7
OW1/1

Ethanol (%)
4.8
4.6
4.5
4.6
5
4.6
4.8
5
5
4.8
4.8
5
5
4.3
4.6
3.8
5.2
1.4
5.2

Isolates
OW1/2
OW1/3
OW2/1
OW2/2
OW2/3
LP2
LP3
LP4
LP5
LP6
DC6/1
DC6/2
DC6/3
DC6/4
DC6/5
MY1
KJ

Ethanol (%)
4.8
4.8
5.2
4.8
4.6
2.6
5
0.8
3
0.4
4.8
5.2
4.8
4.8
4.6
5
2.6
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Table 5. Characteristics observed in YPD broth
Isolates
HK1/1
HK2/5
OW6
OW1/1
MT1/1
G1
LP3
CORN1
LC2
LG1
MY1
DC6/2
Ethanol Red
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Foam formationa,b
++++
++++
+++
++++
+++
++++
++
++++
++
++++
+++
+++
+
a Static condition
b Shaking condition

Dry film on surfacea
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Flocculation at40˚C b Flocculation at 42˚C
+
++
+
+
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(a)

(b)

LP3
OW1/1
LG1
G1
LC2
MT1/1
OW6
MY1
HK1/1
HK2/5
DC6/2
CORN1
Ethanol Red
Figure 1. Spot test result (a) YPD agar at 42˚C for 48 hours (b) YPD agar with 30% glucose at 40˚C for 48 hours
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Diversity of green algae in Sri Nakhon Khuean Khan Park at Bang Kachao subdistrict,
Phra Pradaeng district, Samut Prakan Province
I-sawan Arayataweegool, Srunya Vajrodaya and Nuttha Sanevas*
Department of Botany, Faculty of Science, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
*Corresponding author : fscintsv@ku.ac.th
Abstract : Sri Nakhon Khuean Khan Park is a public space for recreation consists of small lake and old plantation
but it is always threatened by wastewater from surrounding community and a salinity gradient in the dry season.
This study aims to determine a diversity of green algae in Sri Nakhon Khuean Khan Park during November 2015 to
March 2016. Five sampling stations were selected and data were collected monthly. The planktonic algae were
collected from water surface for 10 liters by filtered through a plankton net (21 µm mesh size) into 1 liter. The
precipitated pellets after centrifugation of water samples were used for algal identification. Twenty species, 11
genera and 6 families of green algae were recorded. Green algae in the genus Scenedesmus, Tetradesmus,
Desmodesmus and Tetraedron were typically found in this study period. The water quality in Sri Nakhon Khuean
Khan Park was classified to be in the meso-eutrophic status (moderately polluted) by using AARL-PP score.
Keywords : diversity, green algae, Sri Nakhon Khuean Khan Park

Introduction
Estuaries are a coastal ecosystem where there is a confluence of fresh and sea water, resulting in difference
in salinity in this area. Estuaries are called “nurseries of the sea” because it has a lot of aquatic larvae, but it was
constantly threatened by human activities such as ports, harbors, residential and other industrial developments.
This leads to degraded area of estuarine and loss of ecosystem.
Algae are responsible for most of the primary production in estuarine ecosystem, because it uses light for
photosynthesis and produce oxygen to the ecosystem (Wongrat, 2001). The algae and diatom can be used to indicate
the water quality and trophic level (Dixit et al., 1992; Kelly et al., 1995; Palmer, 1969; Peerapornpisal et al., 2007).
Furthermore, algae benefit humans as food (Caulerpa sp., Laminaria sp., Porphyra sp.), industries (agar from
Gracilaria sp. and Gelidium sp., carrageenan from Chondrus sp. and Gigartina sp., algin from Macrocystis sp.),
agriculture (Anabaena azollae and Nostoc sp. nitrogen fixation species) and heavy metals adsorption
(Peerapormpisal, 1999; Putijun, 2006).
Sri Nakhon Khuean Khan Park is a public area for community to relax, ride bicycle, or simply walk around
but the main purpose is oxygen production for the nearby communities and neighborhoods. Park is about onethousand and six hundred square meter, containing various aquatic plants, native plants and other plants that can
grow in brackish water with several small lakes. However, a small canal connects the brackish water from outside
park, so that aquatic organisms and algae in this area are affected by wastewater from community and salinity
gradient (Tourism Authority of Thailand, 2016). This study aims to determine algae composition and water quality in
Sri Nakhon Khuean Khan Park for five months.
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Methodology
Sri Nakhon Khuean Khan Park located between 13° 39ˊ– 13° 42ˊ N latitude and 100° 33ˊ– 100° 34ˊ E
longitude at Bang Kachao subdistrict, Phra Pradaeng district, Samut Prakan province. The park is an estuary ecosystem
because it places near Chao Phraya River and gulf of Thailand so this area is affected by salinity gradient and
wastewater from surrounding communities. In this study, five sampling sites were selected as the area of study that
were covered both of the open and shaded area Sri Nakhon Khuean Khan Park.
Algae samples were collected from 5 sites in Sri Nakhon Khuean Khan Park using a plankton net. At each
site, 10 L of water were collected and filtered through a plankton net (21 µm mesh size) into 1 liter per site Five
milliliters of water samples were centrifuged at 3000 rpm for 5 min and extracted using dimethyl sulfoxide (DMSO)
and kept in the dark for 12 hours. Then, chlorophyll a content in supernatant was measured using G10S UV-Vis
spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, USA) with the absorbance at 664 and 648 nm, respectively follow by
the equation of Chappelle and Kim (1992). All of water samples were examined with 3 replicates.
Chla (mg/ml) = 12.25 × A664 – 2.79 × A648
The remaining water samples after chlorophyll a content determination were added with 5-10 ml of 10 %
of formalin solution for specimens preservation (Wongrat and Boonyapivat, 2003). The morphological characters of
specimens were examined by light microscope (Olympus CH30, Japan) and microscope eyepiece camera (Dino-eye
AM423X, Taiwan). Green algae were identified followed the keys and descriptions in a Thai phytoplankton book
(Wongrat, 2001).
The water trophic level of Sri Nakhon Khuean Khan Park was studied using the dominant genera of
microalgae or AARL-PP score method (Peerapornpisal et al., 2007). The score of 3 dominant genera were averaged
and compared with the standard score (1-10 score). The lower score indicated clean water and oligotrophic status.
On the other hand, the higher score indicated polluted water and eutrophic status.

Results and discussion
Diversity of green algae at 5 sampling sites in Sri Nakhon Khuean Khan Park were observed from November
2015 to March 2016. Twenty species, 11 genera and 6 families of green algae were recorded (Table 1, Figure 1).
Green algae in the genus Scenedesmus, Tetradesmus, Desmodesmus and Tetraedron were typically found in this
study period. The water trophic level of Sri Nakhon Khuean Khan Park was classified to be in the meso-eutrophic
status (moderately polluted) by using AARL-PP score. The average of chlorophyll-a content in November was 0.1040
mg/ml, December was 0.1673 mg/ml, January was 0.2473 mg/ml, February was 0.1953 mg/ml and March was 0.0947
mg/ml (Figure 2.).
Scenedesmus and Tetraedron were usually found in Sri Nakhon Khuean Khan Park during the period of
study because they are normally found in brackish water. It was in accordance with the report of Khwaiphan (2005)
in the study on diversity and abundance of microphytoplankton that found Scenedesmus arcuatus, S. Quadricauda,
Pediastrum duplex, P. obtusum and Tetraedron trigonum in Bangpakong river mouth, Chachoengsao Province.
Similarly, Boondao (2006) studied relationships between species composition and abundance of phytoplankton with
those of zooplankton. Coelastrum sp., P. duplex, Chodatella sp., S. arcuatus, S. quadricauda, Tetradesmus bernardii,
Acutodesmus acuminatus, T. trigonum, T. gracile and Crucigenia quadrata were reported. With genera Scenedesmus
and Tetraedron were normally found in Maeklong estuary, Samut Songkhram Province.
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The high chlorophyll a concentration was reported during the post-monsoon period in December and the
low concentration was observed during the pre–monsoon season in February. It was in accordance with the reports
of Thientaworn (1997), Horabun (1997) and George et al. (2012) which studied the phytoplankton productivity in
river and estuary area. The productivity of water resources is increased during post-monsoon due to the running off
may decrease a salinity gradient and increase the vertical area in water body. That will cause the improving of
nutrient cycling in the aquatic ecosystems which it is suitable habitat for the growth of microalgae.

Conclusion
The water trophic level in Sri Nakhon Khuean Khan Park was classified to be in the meso-eutrophic status
(moderate-polluted). Due to, the Scenedesmus are normally found in wastewater and can be used to indicate the
water quality (Palmer and PA, 1997; Bruun, 2012). Moreover, Tetraedron, Pediastrum, Chodatella, Coelastrum,
Scenedesmus and Ankistrodesmus are indicator of wastewater ponds (Landcare research, 2016).
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Table 1. List of green algae found in Sri Nakhon Khuean Khan Park
Division
Family
Chlorophyta Scenedesmaceae

Genus
Coelastrum
Scenedesmus
Tetradesmus
Desmodesmus

Hydrodictyaceae

Acutodesmus
Pediastrum
Tetraedron

Oocystaceae
Selenastraceae
Trebouxiophyceae
Schroederiaceae

204

Chodatella
Ankistrodesmus
Crucigenia
Schroederia

Species
Coelastrum sp.
S. arcuatus
S. quadricauda
S. mangus
T. incrassatulus
T. bernardii
T. dimorphus
D. opoliensis
D. bicaudatus
D. denticulatus
A. acuminatus
P. obtusum
P. duplex
T. constrictum
T. gracile
T. trigonum
Chodatella sp.
A. gracilis
C. quadrata
S. setigera
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Figure 1. Green algae in Sri Nakhon Khuean Khan Park; (A) Coelastrum sp., (B) P. obtusum, (C) P. duplex, (D)
Chodatella sp., (E) S. arcuatus, (F) S. quadricauda, (G) S. mangus, (H) T. incrassatulus, (I) T. bernardii, (J)
T. dimorphus, (K) D. opoliensis, (L) D. bicaudatus, (M) D. denticulatus, (N) A. acuminatus, (O) T. constrictum,
(P) T. gracile, (Q) T. trigonum, (R) A. gracilis, (S) C. quadrata, (T) S. setigera.
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Chlorophyll a content (mg/ml)
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Figure 2. Chlorophyll a content (mg/ml) in Sri Nakhon Khuean Khan Park during November 2015 to March 2016
(0.16±0.06) (n=5)
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ความหลากหลายของด้วงคีมในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เผดิมศิลป์ รามศิริ1,*, วิสุทธิ์ ทาแก้ว1 และ วิสุทธิ์ ใสสะอาด2
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
*ชือ่ ผู้เขียนหลัก : dermrams@gmail.com

2อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

บทคัดย่อ : สารวจความหลากหลายของด้วงคีมในเขตอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 พบด้วง
คีม 10 ชนิด ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมสองแถบขาดา ด้วงคีมกวางเหลือง ด้วงคีมละมั่งเหลือง ด้วงคีมชิว่า ด้วงคีมนีโอแพรี่ ด้วงคีมแดง
ธรรมดา ด้วงคีมร่องเก่า ด้วงคีมขีดวาย และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา ในเดือนตุลาคมสารวจพบด้วงคีม 10 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด
(H) 1.9297 ค่าดัช นีค วามเด่น (C) 0.2032 โดยพบด้ วงคีม กวางเหลือ งมากที่ สุด ซึ่งมี ความชุ ก ชุม สัม พั ทธ์ (Ra) 6 ตัวต่อ ชั่วโมง เดือ น
กรกฎาคมสารวจพบด้วงคีม 8 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H) 1.8707 ดัชนีความเด่น (C) 0.1834 และพบด้วงคีมขีดวายมากที่สุดซึ่ง
มีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือนมีนาคมเป็นช่วงฤดูร้อนสารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี โดยพบเพียง
4 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H) 0.1277 ดัชนีความเด่น (C) 0.3061 ศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีมตัวเต็มวัยพบด้วงคีมกวางเหลือง
อาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า กัดแทะบริเวณเปลือกอ่อนของกิ่งเพื่อกินน้าเลี้ยง และยังพบอาศัยอยู่บริเวณปมไม้ที่มีแผลเพื่อกิน น้าเลี้ยงที่ไหล
ซึมออกมา ส่วนหนอนของด้วงคีมพบอาศัยและกัดกินไม้ผุจาพวกไม้เนื้ออ่อนซึ่งพบไม้ตะกูและไม้นางพญาเสือโคร่ง
คาสาคัญ : ด้วงคีม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, อาเภอบ่อเกลือ, จังหวัดน่าน
Abstract : Biodiversity of stag beetles in Bo Kluea district, Nan Province
Phadermsin Ramsiri1*, Wisoot Takeaw1 and Wisut Saisaard2
1Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Nan,
Amphur Phu Phiang, Nan 55000
2 Khun Nan National Park, Amphur Bo Kluea, Nan 55220
*Corresponding author : dermrams@gmail.com
Exploring species of stag beetles in Bo Kluea District, Nan Province by light trapping and study on stag beetles
habitat in Ban Dong Phapoon community forest and Khun Nan National Park. The results of study revealed that in
a year exploration period, 10 species of stag beetles were found such as Prosopocoilus giraffa giraffa (Olivier),
Prosopocoilus inquinatus nigritus (Boileau), Odontolabis ouhotii mouhotii Mollenkamp, Hexarthrius parryi deyrollei
Parry, Odontolabis siva siva (Hope & Westwood), Neolucanus parryi Leuthner, Prosopocoilus astacoides
astacoides (Hope), Aegus chelifer chelifer (MacLeay), Prosopocoilus suturalis (Olivier) and Serrognathus platymelus
platymelus Saunders. In October, 10 species of stag beetles were found, the species diversity index was 1.9297
and dominance index was 0.2032. Odontolabis mouhotii mouhotii Mollenkamp was the maximum quantity
species that the relative abundance was 6.00 stag beetles per hour. In July, 8 species of stag beetles were found,
the species diversity index was 1.8707 and dominance index was 0.1834. Prosopocoilus suturalis (Olivier) was the
maximum specie and the relative abundance was 2.40 stag beetles per hour. In March, 4 species of stag beetles
were found, the species diversity index was 0.1277 and dominance index was 0.3061. Habitat of stag beetles was
shown that adult of Odontolabis mouhotii mouhotii Mollenkamp rest on Anneslea fragrans Wall and the sap of
this trees were the adult food. The larva had rotten trees trunk along creek where humidity is relatively high for
their food, such as Anneslea fragrans Wall.
Keywords : stag beetle, biodiversity, Bo Kluea district, Nan Province
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บทนา
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ซึ่งเป็น
แหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ พบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดทั้งพืชและสัตว์ ด้วงคีมหรือด้วงเขี้ยวกาง (Family Lucanidae) เป็น
แมลงวงศ์หนึ่งที่ถูกสารวจพบในเขตพื้นที่แถบนี้ เช่น ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus giraffa giraffa Olivier) ซึ่งเป็นแมลงอนุรักษ์ เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
(กองคุ้ ม ครองพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า และพื ช ป่ า ตามอนุ สั ญ ญา, 2555; งานกี ฏ วิ ท ยาป่ า ไม้ , 2555) และ ด้ ว งคี ม สมั น ทองน่ า น (Rhaetulus
speciosus boileaui Didier) เป็นแมลงหายากที่เคยสารวจพบในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน (Ek-amnuay, 2008) ด้วงคีม
มีค วามส าคั ญ ต่อ ระบบนิ เวศในป่ าอุท ยานแห่งชาติ โดยหนอนอาศั ย กั ดกิ น ไม้ ที่ก าลังผุเป็ น อาหาร (Paulsen and Ratcliffe, 2005;
Kasahara, 2006) ขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้แก่พืชซึ่งเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ทาลายป่าทาไร่
กันมาก ทาให้แหล่งอาศัยและแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงคีมลดลง ส่งผลให้จานวนประชากรของด้วงคีมลดลง นอกจากนี้ด้วงคีมเป็นแมลง
สวยงามและบางชนิดมีลักษณะแปลกและหายาก มักถูกล่ามาขายให้แก่นักสะสมแมลง ในรูปของที่ระลึกและเครื่องประดับ (กอบศักดิ์,
2556) ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ด้วงคีมบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ได้ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของด้วงคีมในพืน้ ที่อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน จะช่วยให้ทราบชนิด แหล่งอาศัย และการกระจายตัวของด้วงคีม เพื่อนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับด้วงคีม นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้นามาเผยแพร่สู่ชุมชนช่วยรณณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ มีการอนุรักษ์ด้วงคีมและแหล่งอาศัย ได้
อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วิธีการ
1. การสารวจความหลากชนิดของด้วงคีม
พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนน่านที่ ขน 1 (นาขวาง) ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3 ฤดูกาล คือ ฤดู
หนาวเดือนตุลาคม ฤดูร้อนเดือนมีนาคมและฤดูฝนเดือนกรกฎาคม โดยใช้แสง black light ขนาด 40 วัตต์จานวน 1 หลอด วางสูงจาก
พื้น 3 เมตร ล่อด้วงคีมตัวเต็มวัยตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 24.00 น. บันทึกจานวนด้วงคีมแต่ละชนิดที่สารวจพบในแต่ละฤดู นามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความหลากชนิด (species diversity index= H') โดยใช้ Shannon-Wiener function ค่าดัชนีความเด่น (dominance index
= C) และค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) ของด้วงคีม จากสูตร
H'=  (pi) (log2pi)

และ

C =  (pi)2

Pi = 1 โดยค่า H' ต่าสุด คือ 0 และค่า H' สูงสุด คือ 5
Ra = จานวนด้วงคีมที่สารวจพบ ตัว/ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงที่ใช้ในการสารวจ
บัน ทึก ขนาด รูป ร่างสัณ ฐานภายนอกของด้วงคีม น ามาจั ดรูป ร่างและวิเคราะห์ ชนิด ที่งานกี ฏ วิท ยา สาขาพื ชศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตรวจสอบชนิดด้วงคีมโดยใช้คู่มือการจาแนกชนิดของ Ek-amnuay (2008)
2. การศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีม
ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ตาบลบ่อเกลือใต้ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน ใน
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน บันทึกชนิดด้วงคีมที่สารวจพบ แหล่งอาศัยของตัวเต็มวัยและตัวอ่อน พฤติกรรม
ของด้วงคีม ตัวเต็มวัยและสภาพแวดล้อมในขณะที่สารวจ

ผลการศึกษา
1. การสารวจชนิดด้วงคีม
ผลการสารวจชนิดด้วงคีมโดยใช้แสงไฟ black light พบว่า ในรอบปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 พบด้วงคีม
ในพื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ ด้ ว งคี ม ยี ร าฟ (Prosopocoilus giraffa giraffe (Olivier)) ด้ ว งคี ม สองแถบขาด า (Prosopocoilus
inquinatus nigritus (Boileau)) ด้วงคีมกวางเหลือง (Odontolabis mouhotii mouhotii Parry ) ด้วงคีมละมั่งเหลือง (Hexarthrius
parryi deyrollei Parry) ด้ ว งคี ม นี โ อแพรี่ (Neolucanus parryi Leuthner) ด้ ว งคี ม แดงธรรมดา (Prosopocoilus astacoides
astacoides (Hope)) ด้ ว งคี ม ชิ ว่ า (Odontolabis siva siva (Hope & Westwood)) ด้ ว งคี ม ร่ อ งเก่ า (Aegus chelifer chelifer
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(MacLeay)) ด้วงคีมเหลืองขีดวาย (Prosopocoilus suturalis (Olivier)) และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา (Serrognathus platymelus
platymelus Saunders) ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 และ 2 โดยในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นต้นฤดูหนาวสารวจพบด้วงคีม 10 ชนิดและพบ
ปริมาณมากที่สุดในรอบปี คือ 78 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') เท่ากับ 1.9297 ซึ่งอยู่ใกล้ค่า H' ต่าสุดคือ 0 และห่างจากค่า H'
สูงสุ ด คื อ 5 แสดงว่า มี ความหลากชนิ ดของด้วงคีม ในพื้ น ที่ สารวจ ในระดับ ที่ ต่า ค่าดัช นีค วามเด่น (C) เท่ ากั บ 0.2032 ซึ่ งห่ างจาก
ค่า 1 มากแสดงให้เห็นว่าด้วงคีมที่สารวจพบ 10 ชนิดมีความเด่นในชนิดน้อย ในเดือนตุลาคมพบด้วงคีมกวางเหลืองมากที่สุดถึง 30 ตัว มี
ความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 6 ตัวต่อชั่วโมง แต่ในช่วงเวลาสารวจเดือนมีนาคมและกรกฎาคมไม่พบด้วงคีมกวางเหลือง ด้วงคีมที่พบเดือน
ตุลาคมรองลงมา ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ พบจานวน 11 ตัว มีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 2.2 ตัวต่อชั่วโมง ด้วงคีมสองแถบขาดา พบจานวน
10 ตัว มีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 2.0 ตัวต่อชั่วโมง ด้วงคีมชนิดอื่นพบในปริมาณน้อย ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน สารวจพบ
ด้วงคีม 8 ชนิด มีปริมาณรองลงมาในรอบปี คือ 37 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') 1.8707 แสดงให้เห็นว่ามีความหลากชนิดของ
ด้วงคีมในพื้นที่สารวจอยู่ในระดับที่ต่า มีค่าดัชนีความเด่น (C) 0.1834 ซึ่งแสดงว่าด้วงคีมที่สารวจพบ มีความเด่นในชนิดน้อย โดยในช่วง
ฤดูฝนนี้จะพบด้วงคีมเหลืองขีดวายมากที่สุด คือ พบ จานวน 12 ตัวซึ่งมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือนมีนาคม
เป็นช่วงฤดูร้อน สารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี คือพบเพียง 4 ชนิด จานวน 7 ตัว โดยมีค่าดัชนีความหลากชนิด (H')
0.1277 มีค่าดัชนีความเด่น (C) 0.3061 จากผลสารวจในรอบปี พบว่า ด้วงคีมกวางเหลืองมีความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด รองลงมาคือ
ด้วงคีมเหลืองขีดวาย
การส ารวจชนิ ด ด้ ว งคี ม โดยใช้ แ สงไฟ black light ในครั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะพบด้ ว งคี ม เพศผู้ บิ น เข้ า หาแสงไฟ พบเพศเมี ย
เพียงบางชนิด ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมกวางเหลือง และด้วงคีมนีโอแพรี่ จากการศึกษารูปร่างสัณฐานของด้วงคีมเพศผู้และเพศเมีย
จะมีความแตกต่างกันในด้านขนาดลาตัวและโครงสร้างของฟันกราม (mandible) โดยด้วงคีมเพศผู้จะมีขนาดลาตัวใหญ่กว่าเพศเมีย
และเพศผู้ มี ฟั น กรามที่ ย าวกว่ า ฟั น กรามของเพศเมี ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Ek-amnuay (2008) ส่ ว นด้ ว งคี ม เพศผู้ ใ นชนิ ด เดี ย วกั น
จะมีความแตกต่างในด้านขนาดโดยเพศผู้มีขนาดแตกต่างกั น คือ มีขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ดังภาพที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกั บ งานวิจัย
ของ Kawano (2004) ดังตัวอย่างด้วงคีมยีราฟในภาพที่ 3
2. ผลการศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีม
จากการสารวจในเดือนพฤศจิก ายน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตาบล
ดงพญา อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สภาพป่าริมลาธารมีความชุ่มชื้นสูง พบว่ามีหนอนของด้วงคีมอาศัยกัดกินไม้ผุจาพวกไม้เนื้ออ่อนซึ่ง
พบไม้ต ะกู แ ละไม้ น างพญาเสื อ โคร่ง ที่ หั ก ล้ ม ลงริม ล าห้ วย วัด ความชื้น ในดิ น บริเวณที่ ไม้ ล้ม ทั บ อยู่ โ ดยใช้ ในช่ วง 60-70 เปอร์ เซ็น ต์
ไม้ที่ถูกกินจะมีความชื้นและเริ่มผุโดยเนื้อไม้ผุจะไม่เน่าดา ส่วนหนอนที่พบเมื่อนามาตรวจสอบโครงสร้างภายนอกพบว่าเป็นหนอนของ
ด้วงคีมซึ่งอยู่ในวงศ์ Lucanidae แต่เมื่อนามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหนอนตายก่อนเข้าสู่ระยะดักแด้ ดังภาพที่ 4
การส ารวจแหล่ ง อาศั ย ของด้ ว งคี ม ในพื้ น ที่ ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นดงผาปู น ต าบลบ่ อ เกลื อ ใต้ อ าเภอบ่ อ เกลื อ จั ง หวั ด น่ า น
เดื อ นพฤศจิ ก ายน สภาพเป็ น ป่ า ต้ น น้ าที่ ยั ง สมบู ร ณ์ มี น้ าซั บ ไหลลงสู่ ล าห้ ว ย ความชื้ น ในดิ น สู ง 50-70 เปอร์ เซ็ น ต์ มี พ รรณไม้
หลากหลายชนิด สารวจพบตัวอ่อนด้วงคีมอาศัยกัดกินเริ่มเน่าผุ ได้นามาเพาะเลี้ยงต่อที่สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน ในอุณ หภูมิห้องเฉลี่ย 23.90 ± 5.70 องศาเซลเซียส เจริญครบวงจรชีวิตเป็นตัวเต็มวัยด้วงคีม เหลืองขีดวาย ดังภาพที่ 5
และ 6
จากการส ารวจพื้ น ที่ ป่ ารอบหน่ วยพิ ทั ก ษ์ อุท ยานแห่ งชาติ ขุน น่ านที่ ขน 1 (นาขวาง) ต าบลบ่ อ เกลื อ ใต้ อ าเภอบ่ อ เกลื อ
จังหวัดน่าน พบตัวเต็มวัยของด้วงคีมกวางเหลืองอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า และจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะกัดแทะบริเวณเปลือกอ่อน
ของกิ่ งสารภีป่าเพื่อกิ นน้าเลี้ย ง มีบางส่วนจะเกาะอยู่บริเวณปมไม้ที่มีแผลเพื่อกิ น น้าเลี้ย งที่ไหลซึมออก นอกจากนี้ยังพบมีการจับคู่
ผสมพันธุ์กัน ดังภาพที่ 7 อาหารของด้วงคีมตัวเต็มวัย นอกจากน้าเลี้ยงบริเวณเปลือกอ่อน ปม และรอยแผลของเปลือกไม้ในป่าแล้ว
สามารถใช้น้าหวานเป็นอาหารแก่ด้วงคีมตัวเต็มวัยได้ เช่น กล้วยสุก แตงไทย แตงโมและอ้อยเป็นต้น
อาหารของตัวอ่อนที่สารวจพบบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านและ ในพื้นที่ป่า
ชุมชนบ้านดงผาปูน คือ ไม้ผุ และเป็นไม้เนื้ออ่อน ซึ่งสอดคล้องกั บ Kasahara (2006) ที่ใช้ไม้ผุบ ดเป็นอาหารเพาะเลี้ย งตัวอ่อนของ
ด้ ว งคี ม ส่ ว นอาหารตั ว เต็ ม วั ย ที่ ส ารวจพบในธรรมชาติ คื อ ตั ว เต็ ม วั ย จะแทะและดู ด กิ น น้ าเลี้ ย งใต้ เปลื อ กต้ น ไม้ เช่ น สารภี ป่ า
และมะค่าโมง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Paulsen and Ratcliffe (2005)
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บทสรุป
จากการสารวจความหลากหลายของด้วงคีมในเขตอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557
พบด้ ว งคี ม 10 ชนิ ด ได้ แ ก่ ด้ ว งคี ม ยี ร าฟ (Prosopocoilus giraffa giraffe (Olivier)) ด้ ว งคี ม สองแถบขาด า (Prosopocoilus
inquinatus nigritus (Boileau)) ด้วงคีมกวางเหลือง (Odontolabis mouhotii mouhotii Parry) ด้วงคีมละมั่งเหลือง (Hexarthrius
parryi deyrollei Parry) ด้ ว งคี ม นี โ อแพรี่ (Neolucanus parryi Leuthner) ด้ ว งคี ม แดงธรรมดา (Prosopocoilus astacoides
astacoides (Hope)) ด้ ว ง คี ม ชิ ว่ า ( Odontolabis siva siva (Hope & Westwood)) ด้ ว ง คี ม ร่ อ ง เก่ า (Aegus chelifer
chelifer (MacLeay)) ด้ ว งคี ม เหลื อ งขี ด วาย (Prosopocoilus suturalis (Olivier)) และด้ ว งคี ม ฟั น เลื่ อ ยธรรมดา (Serrognathus
platymelus platymelus Saunders) ในเดือนตุลาคมสารวจพบด้วงคีม 10 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด 1.9297 ดัชนีความเด่น
0.2032 โดยพบด้วงคีมกวางเหลืองมากที่สุดซึ่งมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 6 ตัวต่อชั่วโมง เดือนกรกฎาคมสารวจพบด้วงคีม 8 ชนิด มีค่าดัชนี
ความหลากชนิด 1.8707 ดัชนีความเด่น 0.1834 และพบด้วงคีมขีดวายมากที่สุดซึ่งมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือน
มีนาคมเป็นช่วงฤดูร้อนสารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยที่สุดในรอบปี โดยพบเพียง 4 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด 0.1277 ดัชนีความ
เด่น 0.3061
แหล่งอาศัย ในระยะตัวเต็มวัยของด้วงคีมกวางเหลืองพบอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า ส่วนระยะหนอนของด้ วงคีมยีราฟพบอาศัย
กัดกินไม้ผุตามป่าริมห้วยที่มีความชื้นสูงได้แก่ ไม้กาลังเสือโคร่งและไม้ตะกู อาหารของด้วงคีมตัวเต็มวัยทั้งสองชนิดนี้ ได้แก่ อ้อย ผลไม้สุก
ที่มีรสหวานและเนื้อนิ่ม เช่น กล้วยสุก แตงไทย และแตงโม
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ตารางที่ 1 จานวนด้วงคีมที่สารวจพบ ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557

ชนิดด้วงคีม
ด้วงคีมยีราฟ
ด้วงคีมสองแถบขาดา
ด้วงคีมกวางเหลือง
ด้วงคีมละมั่งเหลือง
ด้วงคีมนีโอแพรี่
ด้วงคีมแดงธรรมดา
ด้วงคีมชิว่า
ด้วงคีมร่องเก่า
ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา
ด้วงคีมเหลืองขีดวาย
รวม (ตัว)
ดัชนีความหลากชนิด (H')
ดัชนีความเด่น (C)

ต.ค. 56
11
10
30
6
5
2
4
4
3
3
78
1.9297
0.2032

จานวน (ตัว)
มี.ค. 57 ก.ค. 57
1
0
1
1
0
0
0
4
2
3
0
6
0
2
3
5
0
4
0
12
7
37
0.1277 1.8707
0.3061 0.1834

รวม
12
12
30
10
10
8
6
12
7
15
122

จำนำน (ตัว)
30
25
20
15

10
5
0

ภาพที่ 1 กราฟแสดงปริมาณด้วงคีมที่สารวจพบ 10 ชนิดในรอบปี
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ภาพที่ 2 ชนิดของด้วงคีมตัวเต็มวัยเพศผู้ที่สารวจพบในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (A = ด้วงคีมชิว่า, B = ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา,
C = ด้วงคีมยีราฟ, D = ด้วงคีมกวางเหลือง, E = ด้วงคีมละมั่งเหลือง, F = ด้วงคีมสองแถบขาดา, G = ด้วงคีมนีโอแพรี่, H = ด้วงคีมร่อง
เก่า, I = ด้วงคีมแดงธรรมดา, J = ด้วงคีมเหลืองขีดวาย)

ภาพที่ 3 สัณฐานภายนอกของด้วงคีมยีราฟเพศผู้และเมีย

ภาพที่ 4 แหล่งอาศัยของด้วงคีมในระยะตัวอ่อนที่พบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้าตกสะปัน
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ภาพที่ 5 แหล่งอาศัยของด้วงคีมในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงผาปูน

ภาพที่ 6 หนอนด้วงคีมที่พบในป่าชุมชนบ้านดงผาปูนนามาเลี้ยงพบว่าเป็นด้วงคีมขีดวาย

ภาพที่ 7 ด้วงคีมกวางเหลืองตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า
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CP-40

ความหลากหลายของนกในช่วงฤดูหนาวบริเวณป่าริมน้าตามแนวคลองพระปรง
อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ปัญญา ไวยบุญญา1, จตุภูมิ มีเสนา2,*, ปนัดดา ลาภเกิน1, ประภัสสร ยอดสง่า1 และ บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี1
1วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
2 หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ชือ่ ผู้เขียนหลัก : meesenajatupoom@gmail.com

บทคัดย่อ : คลองพระปรงเป็นลาน้าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว บริเวณสองฝั่งคลองเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์
ที่สาคัญในระบบนิเวศป่าริมน้า โดยเฉพาะนกที่เป็นดัชนี ช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ทาการสารวจความหลากหลายของนกในช่วง
ฤดูหนาว โดยวิธี Point Count จานวน 10 จุด (ระยะห่างระหว่างจุด 150 เมตร) สารวจจุดละ 10 นาที แล้วจาแนกชนิดจากการมอง
ด้วยกล้องส่องทางไกลชนิดสองตาและจากเสียงร้อง พบนกทั้งสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 64 สกุล (genus) 39 วงศ์ (family) อยู่ในวงศ์
นกปรอด (Pycnonotidae) มากที่สุด 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์นกยาง (Ardeidae) 6 ชนิด วงศ์นกเขานกพิราบ (Columbidae) และ
วงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด เมื่อจาแนกตามถิ่นที่อยู่อาศัยพบว่า เป็นนกประจาถิ่น 68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16
ชนิด โดยจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 83 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ( Shannon Diversity Index, H’)
เท่ากับ 3.73
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลาย, นก, ฤดูหนาว, ป่าริมน้า, คลองพระปรง, สระแก้ว
Abstract : Diversity of birds during winter in the riparian forest along Phra Prong Canal, Watthana Nakhon
District, Sa Kaeo Province
Panya Waiboonya1, Jatupoom Meesena2,*, Panadda Larpkern1, Prapatsorn Yodsa-nga1,
Boontida Moungsrimuangdee1
1 Bodhivijjalaya College, Srinakharinwirot University, Amphur Ongkharak, Nakhon Nayok, 26120
2 Forest Restoration Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Amphur
Muang, Chiang Mai Province 50200
*Corresponding author : meesenajatupoom@gmail.com
Phra Prong Canal is the main water supply for Sa Kaeo Province. It plays an important role to create the habitat for
plants and animals in the riparian ecosystem, especially for birds which are known as bio-indicator. This study
focused on a diversity of birds in the riparian forest. A bird survey was conducted during winter, using Point Count
method. There were 10 sampling points (150 m interval), time spending 10 minutes per point. Birds were identified
visually through binoculars, or by their calls. In total, 84 species (66 genera, 40 families) were found, of which resident
and migrant birds were 68 and 16 species respectively. Pycnonotidae contributed the highest species number (8
species) followed by Ardeidae (7 species), Columbidae and Muscicapidae (5 species), respectively. Moreover, most
of birds (81 species) found in this study were categorized in Wildlife Protection List B. E. 2546. The Shannon diversity
index was 3.73.
Keywords : diversity, birds, winter, riparian forest, Phra Prong Canal, Sa Kaeo

บทน้า
คลองพระปรงเป็นลาน้าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว สังคมพืชที่ขึ้นกระจายบริเวณสองฝั่งของลาน้าอาจเรียกว่า ป่าริมน้า หรือ
ป่าริมคลอง (Riparian forest) ทาหน้าที่สาคัญคือ ช่วยยึดเกาะตลิ่ง ลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งใช้สอยของชุมชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สาคัญ ปัจจุบันพื้นที่ป่าริมคลองพระปรงมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (บุญ
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ธิดา และคณะ, 2558) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่มีลักษณะจาเพาะนี้ โดยเฉพาะนก ถือเป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และยังเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ง่าย
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของนกในบริเวณป่าริมคลองพระปรง เพื่อให้ทราบถึงชนิดและกลุ่ม
ของนกที่มาใช้ประโยชน์ตลอดจนสถานภาพทางการอนุรักษ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป

วิธีการ
1. พืนที่ศึกษา
การสารวจความหลากหลายของนกในผืนป่าตามแนวคลองพระปรง (N 13◦ 54.879’ E 102◦ 22.702’ ถึง N 13◦ 54.809’
E 122◦ 22.847) ซึ่งมีความสูงจากระดับน้าทะเลเฉลี่ย 65-74 เมตร ในบริเวณตาบลหนองหมากฝ้าย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ป่ามีลักษณะเป็นผืนป่ากั นชนข้างลาน้าที่มีขนาดไม่ก ว้างนักและมีเถาวัลย์ปกคลุมในบางบริเวณ พื้นที่โดยรอบป่าริมคลองเป็นแหล่ง
เพาะปลูก พืชเศรษฐกิ จ เช่น ยางพารา อ้อย และมันสาปะหลัง ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,404 มิลลิเมตรต่อปี อุณ หภูมิเฉลี่ย 28 องศา
เซลเซียส พรรณไม้เด่นที่สารวจพบบริเวณป่าริมคลอง ได้แก่ ข่อย (Streblus asper) ยางนา (Dipterocarpus alatus) และชุมแสง
(Xanthophyllum lanceatum) เป็นต้น (บุญธิดา และคณะ, 2558)
2. การส้ารวจความหลากหลายของนก
สารวจโดยใช้วิธีแบบ Point Count กาหนดจุดสารวจจานวน 10 จุด รัศมีขนาด 25 เมตร แต่ละจุดห่างกัน 150 เมตร โดยการ
พายเรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สารวจ 2 ช่วงเวลาต่อวัน คือหลังพระอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 6:00 – 9:00 นาฬิกา และก่อน
พระอาทิตย์ตกดินเวลาประมาณ 15:00 –18:00 ใช้เวลาสารวจจุดละ 10 นาที (Bibby et al., 1992; Bibby et al., 1998) สารวจช่วง
เดือนมกราคม 2559 โดยเป็นช่วงตัวแทนฤดูหนาว จาแนกชนิดนกตาม Lekagul and Round (1991) จากการมองด้วยตาเปล่าหรือ
กล้องส่องทางไกล และเสีย งร้อง บันทึก ชนิดพันธุ์ จานวน เวลาตาแหน่งที่เกาะ และพฤติก รรมขณะที่พบ วิเคราะห์ค่าดัชนี ค วาม
หลากหลาย Shannon – Weaver’s index , H’ (Magurran, 1988) และค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) โดยวิธีของ
Pettingill (1969) แบ่งระดับความชุก ชุมเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 หมายถึง นกที่พบบ่อยมาก (Abundant) ร้อยละ 65-89
หมายถึง นกที่พบบ่อย (Common) ร้อยละ 31-64 หมายถึง นกที่พบปานกลาง (Moderately Common) ร้อยละ 10-30 หมายถึง นก
ที่พบได้น้อย (Uncommon) และร้อยละ 1-9 หมายถึง นกที่พบได้ยาก (Rare)

ผลการศึกษา
1. ผลการสารวจความหลากหลายของนก พบนกจานวนทั้งสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 66 สกุล (genus) 40 วงศ์ (family)
อยู่ ใ นวงศ์ น กปรอด (Pycnonotidae) มากที่ สุ ด 8 ชนิ ด รองลงมาได้ แ ก่ วงศ์ น กยาง (Ardeidae) 6 ชนิ ด วงศ์ น กเขานกพิ ร าบ
(Columbidae) และวงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด พบว่า เป็นนกประจาถิ่น 68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16 ชนิด
(ตาราง 1) นกส่วนใหญ่จัดอยู่ในบัญชีสั ตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ยกเว้น นกเขาชวา (Geopelia striata) นกเขาใหญ่ (Streptopelia
chinensis) และนกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546) ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Shannon Diversity Index, H’) เท่ากับ 3.73
2. ความชุกชุมสัมพัทธ์ พบว่านกส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนกที่พบได้น้อย มีจานวน 51 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ
กลุ่มนกที่พบได้ปานกลาง มีจานวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.7 กลุ่มนกที่พบได้บ่อยมาก จานวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ
กลุ่มนกที่พบได้บ่อย มีจานวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยไม่มีนกอยู่ในกลุ่มพบได้ยาก นกที่พบได้บ่อยครั้งบริเวณข้างลาคลองพระ
ปรง ได้แก่ อีกา (Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) ที่มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ
100
3. เมื่อแบ่งนกออกตามประเภทการกินอาหาร พบว่ากลุ่มนกที่กินแมลง (Insectivore) มีมากที่สุด 36 ชนิด คิดเป็นร้อยละ
42.8 ของนกทั้งหมด โดยนกกลุ่มกินแมลงจัดเป็นนกกลุ่มใหญ่และพบมากที่สุด เช่นเดียวกับที่สารวจพบในบริเวณป่าประเภทอื่นๆ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากพื้นที่ข้างลาคลองพระปรงมีความเหมาะแก่การกระจายพันธุ์และเพิ่มจานวนของแมลงหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารที่สาคัญของนก ประกอบกับบางบริเวณยังคงมีพรรณไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงเหมาะแก่การวางไข่ การอนุบาลตัวอ่อนของแมลง
เป็นแหล่งหากินและผสมพันธุ์ของแมลงตัวเต็มวัยของทั้งแมลงบกและแมลงน้า (Briers and Gee, 2004)
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
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4. การใช้ประโยชน์พื้นที่ พบว่านกใช้ป่าริมคลองในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มนกที่อาศัยหากินอยู่ข้างลาน้า ได้แก่ นกอีแพ
รดแถบอกดา (R. javanica) ที่มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ 100 หรือพบได้บ่อยมาก นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกยางเปีย (Egretta garzetta) เป็นต้น กลุ่มนกที่มักทารังวางไข่บริเวณข้างลาน้า ได้แก่ นก
ระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) พบว่าทารังวางไข่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (โอภาส, 2544) กลุ่มที่อาศัยหรือหากิน
บนไม้ยืนต้นข้างลาน้า เช่น นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกจาบคา
เล็ก (Merops orientalis) นกจาบคาหัว สีส้ม (Merops leschenaulti) และนกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) เป็นต้น และบาง
ชนิดใช้เป็นที่พักผ่อนในเวลากลางวัน เช่น นกแสก (Tyto alba) เป็นต้น

บทสรุป
จากการสารวจความหลายของนกบริเวณลาคลองพระปรง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในช่วงฤดูหนาว พบนกจานวน
84 ชนิ ด (species) จาก 66 สกุ ล (genus) 40 วงศ์ (family) โดยนกในกลุ่ ม กิ น แมลงมี จานวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.8 อี ก า
(Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) นกปรอดสวน
(Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) เป็นชนิดที่สามารถพบได้บ่อยในลาคลองพระปรงบริเวณที่
สารวจ นกส่วนใหญ่ที่สารวจพบจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง การอนุรักษ์พื้นที่ป่าริมคลองจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์นกเหล่านี้ด้วยซึ่ง
นับวันจะมีจานวนลดลงเรื่อยๆ การสารวจครั้งนี้จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สั ตว์
ตลอดจนการสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศริมคลองได้ต่อไป
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FO-05

โอเมก้า 3-6-9 จากน้ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)
พรทิพย์ บับภาวัน, วิจิตร อุดอ้าย และ สุรัตน์ บุญผ่อง*
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
*ชื่อผู้เขียนหลัก : suratb@nu.ac.th
บทคัดย่อ : ในปัจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ามันจากเมล็ดพืชในท้องถิ่นยังมีอยู่น้อยมาก ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาส่วนของเมล็ด
มะแขว่น ซึ่งถือเป็นพืชสมุนไพรที่คนท้ องถิ่นทางภาคเหนือนิย มใช้ปรุงอาหาร มาทาการสกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามลาดับ ซึ่งข้อมูลจากโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) เบื้องต้น
แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่นที่ได้มีองค์ประกอบของน้ามันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ส่วนของน้ามันที่สกัดได้นี้จึงถูกนามา
ศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน ด้วยปฏิกิ ริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น ทาให้เกิดเป็นสารประกอบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน
(FAMEs) โดยสามารถยืนยันการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
ของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) จากการศึกษาน้ามันเมล็ดมะแขว่น
พบเมทิ ล เอสเทอร์ ข องกรดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ
oleic acid methyl ester รวมทั้ ง กรดไขมั น อิ่ ม ตั ว 2 ชนิ ด คื อ palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester
ซึ่ ง ปริ ม าณของเมทิ ล เอสเทอร์ ที่ พ บนี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ปริ ม าณของ α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid
(LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ stearic acid จากข้ อ มู ล ที่ พ บแสดงให้ เ ห็ น ว่ า น้ ามั น จากเมล็ ด
มะแขว่นสามารถใช้เป็นแหล่งของ โอเมก้า 3-6-9 ได้ และงานวิจัยนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่รายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน
จากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์อีกด้วย
ค้าส้าคัญ : เมล็ดมะแขว่น, กรดไขมัน, โอเมก้า 3-6-9
Abstract : Omega 3-6-9 from Makhwaen seed oil (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)
Pornthip Bubpawan, Vijitr Udeye, and Surat Boonphong*
Department of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan University, Amphur Muang, Phitsanulok Province, 65000
*Corresponding author : suratb@nu.ac.th
Up until now, few studies have been reported on traditional seed oil. In this study, we examined the Makhwaen
seed oil because of its traditional medical usage and food. Makhwaen seeds were extracted with hexane,
dichloromethane, acetone, methanol and ethanol, respectively. 1H NMR data confirmed that all the crude solvent
extracts from Makhwaen seed were fatty oils. Therefore, the fatty oils of crude extracts obtained from seed were
transmethylesterified into fatty acid methyl esters (FAMEs). The 1H NMR spectroscopy was used again to confirm
the formation of FAMEs after transmethylesterification. Finally, the chemical compositions of FAMEs were analyzed
by GC-MS. The FAMEs from fatty oils of Makhwaen seed contained three unsaturated and two saturated fatty acid
methyl esters, including α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester, oleic acid methyl ester, palmitic
acid methyl ester and stearic acid methyl ester, respectively. The amount of each fatty acid methyl ester found in
FAMEs analysis was directly related to the relative proportions of α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid (LA,
omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid and stearic acid containing in fatty oils of Makhwaen seed. The
results showed that the Makhwaen seed could be considered as a new source of omega 3-6-9. This was the first
report on the study of fatty acid components from Makhwaen seed in form of fatty acid methyl esters.
Keywords : Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC seed, fatty acids, omega 3-6-9
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บทน้า
มะแขว่ น มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC (Smitinand, 2014) เป็ น พื ช สมุ น ไพรไทยที่ ค น
ท้ อ งถิ่ น ทางภาคเหนื อ นิ ย มใช้ ผ ลปรุงอาหาร (Wutithamawech, 1997) โดยทั่ วไปผลของมะแขว่น จะประกอบไปด้ว ยส่ว นเปลื อ ก
และเมล็ด (Agarwal et al., 1959) ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายที่ทาการศึกษาในส่วนของน้ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น โดยการสกัด
ด้วยเทคนิคต่างๆ (Rout et al., 2007) รวมถึงระบุองค์ประกอบของน้ามันหอมระเหยจากมะแขว่นด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี อย่าง
เทคนิ ค แก๊ ส โครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบว่ า องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่ ในน้ ามั น หอมระเหยจั ด เป็ น สารที่ อ ยู่ ใ น
กลุ่มของเทอร์ พีน ซึ่งสารเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากมาย (Itthipanichpong
et al., 2002) ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลมะแขว่น พบว่าประกอบด้วยน้ามันหอมระเหย (essential oil, EO) และน้ามัน
(fatty oil, FO) ซึ่ ง EO จะอยู่ ในส่ วนของเปลือ กเพราะมีก ลิ่น และ FO คาดว่าจะมาจากส่วนของเมล็ด (Bubpawan et al., 2015)
โดยที่ ส่ ว นของเมล็ ด มะแขว่ น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของผลมะแขว่ น เป็ น ส่ ว นที่ ค าดว่ า ให้ น้ ามั น นั้ น ยั ง ไม่ มี ผู้ ใ ดให้ ค วามสนใจ
ที่จ ะทาการศึก ษา ผู้ วิจั ย จึง ศึก ษาต่อ ยอดงานวิจัย มะแขว่นนี้ โดยท าการสกั ด เมล็ ดมะแขว่น ด้วยตั วทาละลายต่างๆ ได้แ ก่ เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามลาดับ จากนั้ นทาการศึก ษาหาองค์ประกอบด้วยเทคนิ คโปรตอนนิ วเคลีย ร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H NMR) ของสารสกัดที่ได้จากตัวทาละลายต่างๆ จากส่วนเมล็ดมะแขว่น พบว่าองค์ประกอบที่สกัดได้เป็นน้ามัน
จึงออกแบบการทดลองโดยการนาปฏิกิริยาพื้นฐานอย่างปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น มาทาให้น้ามันเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
เมทิ ล เอสเทอร์ข องกรดไขมั น (FAMEs) ควบคู่ กั บ การยืน ยั น การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าด้ วยเทคนิ ค โปรตอนนิ ว เคลี ย ร์แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์
พร้อมตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS)
(Bubpawan, 2015) จากผลของการศึ ก ษาวิจั ย ในส่ วนของน้ามัน จากเมล็ ดมะแขว่น นี้ ท าให้ท ราบว่าน้ามั น สกั ดจากเมล็ดมะแขว่ น
มีโอเมก้า 3-6-9 ซึ่งมีประโยชน์ และมีคุณสมบัติไม่แพ้พืชน้ามันต่างถิ่น จากการค้นพบนี้จะสามารถนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่า
ของมะแขว่นทีเ่ ป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย

วิธีการ
เมล็ดมะแขว่นทุบหรือบดพอแตก จากนั้นนามาสกัดด้วยตัวทาละลายแบบไล่ขั้วของตัวทาละลายจากขั้วต่าไปยังขั้วสูง ได้แก่
ตัวทาละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามลาดับที่อุณหภูมิห้อง ทาการสกัดซ้าสองครั้ง สารสกัดที่ได้
แต่ ล ะรอบจะถู ก กรอง และน าไประเหยด้ ว ยเครื่ อ งระเหยแบบสู ญ ญากาศได้ เป็ น สารสกั ด หยาบของเมล็ ด มะแขว่ น จากเฮกเซน
จากไดคลอโรมีเทน จากอะซิโตน จากเมทานอล และจากเอทานอล จากนั้นตรวจสอบองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดหยาบของ
เมล็ดมะแขว่นเบื้องต้นด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ พบว่าสารสกัดหยาบที่ได้จากการสกัดด้วยตัวทาละลายต่างๆ
กันนี้ มีองค์ประกอบหลัก เป็น น้ามัน (fatty oil) ในขณะที่ทาการทดลองได้เกิ ดการตกตะกอนของแข็งสีขาวขึ้นในน้ามัน เมื่อทาการ
แยกส่วนของตะกอน และของเหลวออกจากกัน นาไปตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR พบว่าตะกอนของแข็งสีขาวนี้
มีโครงสร้างที่เป็นลักษณะของไขมันทีอ่ ิ่มตัว ส่วนของเหลวสีน้าตาลนั้นมีโครงสร้างที่เป็นลักษณะของไขมันที่ไม่อิ่มตัว ซึ่งขั้นตอนต่อมาคือ
การน าแต่ ล ะส่ ว นที่ แ ยกออกจากกั น นี้ ม าศึ ก ษา โดยท าปฏิ กิ ริ ย าทรานเมทิ ล เอสเทอริ ฟิ เคชั่ น ก่ อ นเพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น สารประกอบ
เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากนั้นนาไปหาองค์ประกอบในน้ามันของทั้งสองส่วนนี้ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี

ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่น
สารสกั ด หยาบที่ ส กั ด ด้ ว ยตั ว ท าละลาย เฮกเซน (CHE), ไดคลอโรมี เ ทน (CDE), อะซี โ ตน (CAE), เมทานอล (CME)
และเอทานอล (CEE) ถูก นามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR (ภาพที่ 1) เมื่อทาการวิเคราะห์สเปกตรัมที่ได้จะพบ
ตาแหน่งโปรตอนของ CH3, CH2 และโปรตอนอะไลลิกของกรดไขมัน ปรากฏขึ้นที่ตาแหน่ง 0.82-2.81 ppm จากนั้นพบโปรตอน CH2
ของ glyceryl ปรากฏเป็น doublet of doublet ขึ้นที่ตาแหน่ง 4.10-4.30 ppm นอกจากนี้ยังพบโปรตอน CH ของ glyceryl ปรากฏ
เป็ น multiplet ที่ต าแหน่ง 5.24-5.26 ppm และพบโปรตอนพัน ธะคู่ ของสายโซ่ก รดไขมั น หรือ ที่เรีย กว่า โปรตอน vinylic (=CH)
ปรากฏเป็น broad multiplet ขึ้นที่ตาแหน่ง 5.28-5.43 ppm ซึ่งสัญญาณ 1H NMR เหล่านี้แสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าน้ามันของเมล็ด
มะแขว่นที่สกัดได้นั้นมีองค์ประกอบโครงสร้างสารที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากนี้ขณะที่ทาการวิจัยได้สังเกตเห็น การตกตะกอน
ของไขมันที่เป็นของแข็งสีขาว แยกออกจากน้ามันที่เป็นของเหลวสีน้าตาล ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ได้ถูกนามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วย
เทคนิค 1H NMR และถูกนามาศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน โดยใช้ปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น และยืนยันองค์ประกอบ
ของไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากทาปฏิกิริยาด้วยเทคนิค GC-MS ต่อไป

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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2. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนตะกอนของน้ามัน (FAMEs-S)
การวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ต าแหน่ ง สั ญ ญาณ 1H NMR ของตะกอนของแข็ ง ที่ ได้ นี้ ปรากฏต าแหน่ ง ต่ า งๆที่ มี
ความใกล้ เคี ย งกั บ โครงสร้า งของไขมั น ประเภทไม่ อิ่ ม ตั ว หากแต่ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ที่ ณ ต าแหน่ ง โปรตอน CH ของ glyceryl
ซึ่งปรากฏเป็น multiplet ที่ตาแหน่ง 5.24–5.28 ppm และพบตาแหน่งโปรตอนพันธะคู่ของสายโซ่กรดไขมัน หรือที่เรียกว่าโปรตอน
vinylic (=CH) จะปรากฏเป็ น broad multiplet ขึ้ น ในต าแหน่ ง สู ง กว่ า โดยขึ้ น ที่ ต าแหน่ ง 5.28–5.34 ppm มี ป ริ ม าณที่ ล ดลง
ซึ่งสัญญาณ 1H NMR นี้ (ภาพที่ 2) แสดงให้เห็นว่าตะกอนของแข็งจากเมล็ดมะแขว่นที่สกัดได้ นี้มีองค์ประกอบโครงสร้างสารที่เป็นกรด
ไขมันอิ่มตัวเป็นหลัก
เมื่อตะกอนน้ามันนี้ถูกนามาทาปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์ ริฟิเคชั่นแล้ว ต่อมาจะถูกนามาทาการยืนยันการเกิดปฏิกิริยา
อีกครั้งด้วยเทคนิค 1H NMR จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ที่ตาแหน่ง 3.66 ppm ซึ่งเป็นตาแหน่งโปรตอนของ CH3O จากนั้น
จะพบว่ า โปรตอน CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ ง 4.11–4.31 ppm และพบว่ า โปรตอน CH ของ glyceryl ก็ ห ายไป
จากตาแหน่งเดิมที่ 5.28–5.34 ppm เช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl นั้นได้ถูกแทนที่ด้วยกลุ่ม CH3O
ของเมทานอลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ยืนยันได้ว่าน้ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากตะกอน
น้ามัน (FAMEs-S) ไปแล้ว (ภาพที่ 2)
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากตะกอนของแข็งของน้ามันที่สกั ดได้ ด้วยเทคนิ ค
GC-MS (ตารางที่ 1) ซึ่ ง แสดงองค์ ป ระกอบของกรดไขมั น อิ่ ม ตั ว ที่ พ บ ได้ แ ก่ palmitic acid methyl ester 86.32%, stearic acid
methyl ester 3.62% และ myristic acid methyl ester 0.40% ณ เวลาที่ ส ารใช้ ในการเคลื่ อ นที่ ผ่ านคอลั ม น์ (retention time)
ที่ 28.82, 31.42 และ 24.47 นาที ตามลาดับ และนอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือ oleic acid methyl ester
3.06% ณ retention time ที่ 31.95 นาที อีกด้วย
สามารถสรุปได้ว่า palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์หลัก
ที่พบใน FAMEs-S นอกจากนี้ยังพบปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์อีก 1 ชนิด คือ oleic acid methyl ester ซึ่งปริมาณ
กรดไขมันเมทิลเอสเทอร์เหล่านี้จะแปรผันตรงกับปริมาณของกรดไขมันที่อยู่ในตะกอนของแข็งของน้ามันเมล็ดมะแขว่น ดังนั้นการที่
น้ ามั น มี palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester ใน FAMEs-S สู ง นั่ น ก็ ส ามารถระบุ ไ ด้ ว่ า มี ป ริ ม าณ
องค์ประกอบของ palmitic acid และ stearic acid ซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูงด้วยเช่นกัน รวมทั้งในองค์ประกอบของน้ามัน
ที่อิ่มตัวนี้ยังมีกรดไขมันทีไ่ ม่อิ่มตัว คือ oleic acid (OA, omega-9) รวมอยู่ด้วย
3. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนของเหลวของน้ามัน (FAMEs-U)
ตาแหน่งสัญญาณ 1H NMR ของส่วนของเหลวน้ามันที่ได้นี้ จะแสดงตาแหน่งโปรตอนเดียวกันกับโครงสร้างของไขมันไม่อิ่มตัว
(ภาพที่ 3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของเหลวน้ามันจากเมล็ดมะแขว่นที่สกัดได้นั้นมีองค์ประกอบโครงสร้างสารที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก
เมื่อส่วนของเหลวน้ามันนี้ถูกนามาทาปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์แล้ว จะถูกนามาทาการยืนยันการเกิดปฏิกิริยาอีกครั้งด้วย
เทคนิค NMR เช่นกั น จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ที่ตาแหน่ง 3.66 ppm ซึ่งเป็นตาแหน่งโปรตอนของ CH3O จากนั้น
จะพบว่ าโปรตอน CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ ง 4.10–4.30 ppm และพบว่า โปรตอน CH ของ glyceryl ก็ ห ายไปจาก
ตาแหน่งเดิมที่ 5.24–5.26 ppm เช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl ได้ถูกแทนที่ด้วย CH3O ของเมทานอล
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยืนยันได้ว่าน้ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากน้ามัน (FAMEs-U) ไปแล้ว (ภาพที่ 3)
1H

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากส่วนของเหลวของน้ามันที่สกัดได้ ด้วยเทคนิค GC-MS
(ตารางที่ 2) ซึ่งองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบในปริมาณมาก ได้แก่ α-linolenic acid methyl ester 53.36% และ linoleic
acid methyl ester 17.41% ณ เวลาที่สารใช้ในการเคลื่อนที่ ผ่านคอลัม น์ (retention time) ที่ 32.07 และ 31.88 นาที ตามลาดั บ
รวมทั้ ง พบองค์ ป ระกอบหลั ก ของกรดไขมัน อิ่ ม ตัว คื อ palmitic acid methyl ester 17.11% ณ เวลาที่ ส ารใช้ ในการเคลื่ อ นที่ ผ่า น
คอลั ม น์ (retention time) 28.67 นาที การค้ น พบนี้ มี ค วามน่ า สนใจ เนื่ อ งจาก มี ก ารพบ α-linolenic acid methyl ester
และ linoleic acid methyl ซึ่งเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลักๆที่พบใน FAMEs-U ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงด้วย
เปอร์เซ็นต์และปริมาณของกรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์นี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ดังนั้นในองค์ประกอบของกรดไขมัน
จากส่วนของเหลวของน้ามัน มีเปอร์เซ็นต์ของ α-linolenic acid methyl ester และ linoleic acid methyl ester ที่สูงนั้นก็แสดงให้
เห็นว่าส่วนของเหลวของน้ามันจากเมล็ดมะแขว่นที่แยกได้นั้นมี α-linolenic acid (ALA, omega-3) และ linoleic acid (LA, omega6) ในปริมาณสูงเช่นเดียวกัน
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บทสรุป
เมล็ดมะแขว่นถูกสกัดด้วยตัวทาละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซีโตน เมทานอล และเอทานอล จากการยืนยันโครงสร้าง
เบื้องต้นของสารสกั ดหยาบด้วยเทคนิค โปรตอนนิวเคลีย ร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ ( 1H-NMR) พบว่าสารสกัดหยาบที่ได้ เหล่านี้ ทั้งหมด
มีน้ามัน (fatty oils) เป็นองค์ประกอบหลักและจากการนาน้ามันที่ได้มาทาปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ด้วยเทคนิ ค แก๊ ส โครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบเมทิ ล เอสเทอร์ของกรดไขมั น ไม่ อิ่ม ตั ว ที่ น่ าสนใจ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ oleic acid methyl ester รวมทั้ ง กรดไขมั น อิ่ ม ตั ว 2 ชนิ ด
คือ palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester ซึ่งปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ที่พบนี้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริ ม าณของ α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid (LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ
stearic acid ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ามันจากเมล็ดมะแขว่น สามารถใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า 3-6-9 ได้ โดยการค้นพบจากงานวิจัยนี้ยังถือ
เป็นครั้งแรกที่รายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันจากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์ด้วย
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ภาพที่ 1 ข้อมูล

1H

Chemical shift (ppm)
NMR ของสารสกัดหยาบเฮกเซน (CHE), ไดคลอโรมีเทน (CDE), อะซีโตน (CAE), เมทานอล (CME)
และเอทานอล (CEE)

Chemical shift (ppm)
ภาพที่ 2 ข้อมูล 1H NMR ของไขมันอิ่มตัว และเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันอิ่มตัว (FAMEs-S)
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของ FAMEs-S โดย GC-MS
Retention
Time (นาที)
24.47
28.82
31.95
31.42

องค์ประกอบที่พบ
Tetradecanoic acid methyl ester
(myristic acid methyl ester)s
Hexadecanoic acid methyl ester
(palmitic acid methyl ester)s
(Z)-9-octadecenoic acid methyl ester
(oleic acid methyl ester)u
Octadecanoic acid methyl ester
(stearic acid methyl ester)s

สูตรโมเลกุล

น้าหนักโมเลกุล

พื้นที่ใต้พีค (%)

C15H30O2

242

0.44

C17H34O2

270

86.32

C19H36O2

296

3.06

C19H38O2

298

3.62

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว
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ภาพที่ 3 ข้อมูล

1H

Chemical shift (ppm)
NMR ของไขมันไม่อิ่มตัว และเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (FAMEs-U)

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของ FAMEs-U โดย GC-MS
Retention
Time (นาที)
28.21
28.67
31.88
32.07
32.41
35.45

องค์ประกอบที่พบ
(Z)-9-hexadecenoic acid methyl ester
(palmitoleic acid methyl ester)u
Hexadecanoic acid methyl ester
(palmitic acid methyl ester)s
(Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid methyl ester
(linoleic acid methyl ester)u
(Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoic acid methyl
ester (α-linolenic acid methyl ester)u
Octadecanoic acid methyl ester
(stearic acid methyl ester)s
11-eicosenoic acid methyl ester
(cis-gondoic acid methyl ester)u

C17H32O2

น้าหนัก
โมเลกุล
268

C17H34O2

270

17.11

C19H34O2

294

17.41

C19H32O2

292

53.36

C19H38O2

298

2.37

C21H40O2

324

0.65

สูตรโมเลกุล

พื้นที่ใต้พีค (%)
2.85

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว
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ความหลากหลายทางชีวภาพของทุเรียนพื้นบ้าน (Durio zibethinus) ในเขตชุมชนทรายขาว
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
จรัญ ราชนุ้ย
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขื่อผู้เขียนหลัก : charun-bio@hotmail.com
บทคัดย่อ : วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของรูปแบบการจัดการและศักยภาพการผลิตระบบวนเกษตรทุเรียน
พื้นบ้านของชุมชนทรายขาว โดยวิธีสารวจและวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพของระบบวนเกษตรที่มีทุเรียนเป็นพืชหลัก
ในเขตชุมชนทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้านเป็น
แบบป่าไม้กสิกรรมเรียกว่า ป่าสวนทุเรียนแบบดั้งเดิมและกลายมาเป็น ระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้าน 4 รูปแบบ หลัง พ.ศ. 2503 เป็น
ต้นมาคือ 1. ทุเรียนเชิงเดี่ยว (ทุเรียนพันธุ์) 2. ทุเรียนร่วมไม้ป่า 3. ทุเรียนร่วมไม้ผลท้องถิ่น 4. ทุเรียนร่วมยางพาราแต่จะถูกปกคลุมเรือน
ยอดประมาณ 80-90% ของพื้นที่จากไม้ผล ไม้ยืนต้น ทาให้เกิดลูกไม้ ไม้พื้นล่างพืชคลุมดิน ที่มีความหลากหลายทั้งชนิดและจานวน และ
โครงสร้างของสังคมพืชที่มีระบบรากแบบพูพอนโดยเฉพาะระบบรากของต้นทุเรียนพื้นบ้าน ช่วยเพิ่มการอนุรักษ์ดินและน้า และมีผลต่อ
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ยกเว้นในกรณีของระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้านรูปแบบที่ 1 และรูปแบที่ 4 ซึ่งมีช่องว่างระหว่าง
เรือนยอดจากต้นทุเรียนพื้นบ้านมากว่ารูปแบบอื่น จึงทาให้ระบบความหลากหลายของสังคมพืชเปลี่ย นไป ศักยภาพการผลิตระบบ
วนเกษตรทุเรียนพื้นบ้านที่มีศักยภาพสูงสุดคือ รูปแบบที่ 3 รองลงมาคือ รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 4
คาสาคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, ระบบวนเกษตร, ทุเรียนพื้นบ้าน, ศักยภาพการผลิต
Abstracts: Biodiversity of Durio zibethinus in Saikao Community, Khokpho District, Pattani Province
Charun Radchanui
Doctor of Philosophy in Tropical Agricultural Resource Management, Faculty of Natural Resources, Prince of
Songkla University, Amphoe Hat Yai, Songkhla Province 90110
Corresponding author : charun-bio@hotmail.com
A survey on the pattern of agroforestry system and Durio ziberthinus potential production was carried out in
Saikao Sub-district, Kokpho District, Pattani Province during July 2014 to July 2015. The objective was to study the
4 patterns by survey and sampling plot method. The results were changed from Agrisilvic Culture System to
4 patterns of agroforestry since 1960 as durian monoculture, durian and agroforestry, durian and jungle fruit, durian
and pararubber. The crown covers of 80-90% enabled the profile structure forest to be divided into tree, shrub,
herb and vein distribution in the area. The biodiversity measurement was based on performance of species. The
root system is expanding to adhesion soil particles especially the 2nd, 3rd and 4th patterns. The 1st and 4th pattern
have a space crown cover more than 2nd and 3rd patterns. The results of potential productions: maximum is 3rd
and the minimum is 2nd, 1st and 4th patterns.
Keywords : biodiversity, agroforestry system, Durio ziberthinus, potential productions

บทนา
ชุมชนทรายขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่แหล่งต้นน้า สภาพภูมิประเทศเป็นป่าต้นน้าลาธารมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติมีทุเรีย นพื้นบ้าน (Durio zibethinus) เป็นไม้ผลท้องถิ่นปลูก อยู่ทั่วไปในรูปแบบที่เรีย กว่า
ป่าสวนทุเรียน ที่มีลักษณะความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้าน มีขนาดลาต้นสูงใหญ่ระบบรากแผ่ลึกแบบพูพอนและเจริญเติบโตร่วมอยู่
กับไม้ชนิดอื่นมีการดูแลรักษาเก็บผลผลิตโดยไม่ทาลายพืชข้างเคียงรอบต้นทุเรียนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 150 ปี ทุเรียนพื้นบ้านมี
ชื่อเสียงทางด้านรสชาติดีเนื้อเหนียว หวานมัน มีผลต่อความนิยมของผู้บริโภค และสร้างรายได้หลักให้กับชุมชนในอดีต ลักษณะทุเรียน
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พื้นบ้านมีความแตกต่างในชื่อเรียก รูปร่างทรงผล หนาม เมล็ด สีเนื้อ ต่อมาเมื่อเกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน (สค.1) เมื่อ
ปีพ.ศ.2498 มีการปลูกยางพาราพันธุ์เก่ าและไม้ผลท้องถิ่นขึ้นทดแทน ตามนโยบายกองทุนสงเคราะห์ก ารทาสวนยาง ในช่วงปี พ.ศ.
2512 เป็นต้นมา (กรมที่ดิน, 2498) มีการโค่นเลิกร้างสวนทุเรียนพื้นบ้าน ปลูกยางพาราพันธุ์ใหม่ขึ้นทดแทนทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่า
สงวน (กรมป่ า ไม้ , 2555) พื้ น ที่ บ างส่ ว นติ ด เขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกทรายขาว ท าให้ ทุ เรีย นพื้ น บ้ า น ขาดการดู แ ลเสื่ อ มโทรม
และในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคนในชุมชนต่อกระแสนิย มการปลูก พืชเศรษฐกิ จหลักประเภทยางพารา และทุเรียนพันธุ์ที่มี
รายได้ดีก ว่าทุเรียนพื้นบ้าน ทาให้สวนทุเรีย นบางส่วนถูกปล่อยรกร้างตามธรรมชาติ และถูก คุก คามตามรูปแบบปลูก พืชเชิงเดี่ย ว มี
แนวโน้มเกิดความเสื่อมโทรมร่อยหรอและสูญหายทางพันธุกรรมได้
การศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทุเรียนพื้นบ้านของชุมชนทรายขาว ที่กระจายพันธุ์ตามลักษณะภูมิประเทศมี
ความสัมพันธ์ทั้งพืชและสัตว์ ตั้งแต่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติฯที่ระดับความสูง 30 -500 เมตร ระดับน้าทะเลปานกลางที่
ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อนามาเป็นแนวทางการจัดการรูปแบบการปลูกป่าสวนทุเรียนพื้นบ้าน ที่ยังคงรักษาระดับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ สอดคล้องกั บ วิถีชุมชนมีความสมดุลทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายกองทุ น
สงเคราะห์การทาสวนยาง แนวทางการปกปักรักษาและปรับปรุงพันธุกรรม เป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคงทางอาหาร
ความสาคัญของระบบรากและลาต้นที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้า ตระหนักถึงความสาคัญตามวิถีชีวิตของชุมชนต้นน้าที่เป็นต้นแบบ
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป
ดังนั้ น การศึ ก ษานี้ จึงมีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ ก ษาความหลากหลายทางชี วภาพในระบบวนเกษตรทุ เรีย นพื้ นบ้ านของชุมชน
ทรายขาว ให้สอดคล้องกั บนโยบายการอนุรัก ษ์ และป้องกั นการสูญ หายของพื ชท้ องถิ่นของแผนปฏิ บัติ การศึก ษานี้จ ะส่งผลให้เกิด
1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้าน ในเขตและนอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาว
2. เกิดผลต่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทุเรียนพื้นบ้านและพืชท้องถิ่นดั้งเดิม 3. ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

วิธีการ
สารวจความหลากหลายทางชีวภาพการกระจายพันธุ์ตามภูมิประเทศด้านชื่อเรียกท้องถิ่น รูปทรงผล ลักษณะหนาม เมล็ด สี
และรสชาติเนื้อของผลทุเรียนสดในเขตชุมชนทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558
ในช่วงฤดูกาลทุเรียนออกผล คือ ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนของปีที่ศึกษา จากแปลงตัวอย่างระบบวนเกษตรทุเรียน
พื้นบ้านพื้นที่ศึกษาประมาณ 50 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นพื้นที่เขตชุมชนประมาณ 30 ตารางกิโลเมตรและในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ
ประมาณ 20 ตารางกิ โลเมตร ตามลัก ษณะการใช้ประโยชน์ ที่ดินปลูก ทุเรีย นพื้นบ้าน (ภาพที่ 1) จานวน 6 หมู่บ้ าน (ภาพที่ 2) เพื่ อ
กาหนดแปลงศึกษาตัวอย่างขนาด 2040 เมตรจานวน 16 แปลงและจุดจาหน่ายของชุมชนจานวน 3 จุดตัวอย่าง จานวนผลทุเรียนสด
300 ผล โดยวิ ธี สุ่ ม แบบเจาะจงตรงใช้ เครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม และสั ม ภาษณ์ เ กษตรกร ผู้ น าชุ ม ชน ปราชญ์ ช าวบ้ า นและ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย แยกความแตกต่ า งตามแบบส ารวจทางสั ณ ฐานวิ ท ยาทุ เรี ย นพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ภาคสนาม
(Systematic Sampling) เพื่ อ แสดงความสั ม พั น ธ์ ด้ า นกายภาพ ข้ อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพ ข้ อ มู ล โครงสร้ า งวนเกษตร
(วิธีการปลูก การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การขนส่ง จาหน่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น) (เกษม, 2556)

ผลการศึกษา
1. ตาแหน่งลักษณะภูมิประเทศ ชุมชนทรายขาวตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา ที่ราบ และที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีพื้นที่ติดต่อกับ
เขตอุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาว เป็นถิ่นกาเนิดของแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่านชุมชนเป็นแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภคของวิถีชุมชน
ต้นน้า การปกครองมี 6 หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเนินเขาติดอุทยานแห่งชาติน้าตกทรายขาว จานวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4,
5, 6 มี เทื อกเขาสัน กาลาคีรีท อดตั วยาวสลับ ซั บซ้ อนแผ่ข ยายออกไปทางทิ ศ ใต้ ทิศ ตะวัน ตกและทิ ศตะวัน ออก มี ย อดเขาสูงสุด คื อ
ยอดสั น กาลาคี รี (ยอดนางจั น ทร์ ) สู งประมาณ 1,500 เมตร ระดั บ น้ าทะเลปานกลางมี พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ระหว่ างคลอง ล าธาร เตราะ
(พื้นที่รับน้า) สาหรับทาเกษตรของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี มีแหล่งน้าจากน้าตกทรายขาว
ไหลสู่พื้นที่ทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี พื้นที่บนภูเขาเป็นสวนผลไม้และสวนยางพาราและพื้นที่ราบสร้างบ้านเรือนของชุมชน
2. ลั ก ษณะทุ เรีย นพื้ นบ้ าน จั ดอยู่ในกลุ่ มไม้ผ ลในวงศ์ ฝ้ าย (Bombacaceae) ในสกุ ล ทุ เรีย น (Durio) เป็ นไม้ผ ลที่ ได้ชื่ อว่ า
เป็นราชาแห่งผลไม้ ทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นที่รู้จักประมาณ 600 ปีมาแล้ว มีมากกว่า
30 ชนิ ด ชนิ ด ที่ ได้ รั บ ความนิ ย มได้ แ ก่ Durio zibethinus เป็ น ไม้ ยื น ต้ น ไม่ ผ ลั ด ใบ ล าต้ น ตรง สู ง 25–50 เมตร ขึ้ น กั บ ชนิ ด แตกกิ่ ง
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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เป็นมุมแหลม ปลายกิ่งแตกกระจายตั้งแต่กึ่งกลางลาต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลาต้นมีสีเทาแก่ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด
ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี่ยว เกิ ดกระจายทั่วกิ่ ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 2–4 ซม. แผ่นใบรูปไข่ ขอบขนาน
ปลายใบเรียวแหลม ยาว 10–18 ซม. ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบด้านบนมีสีเขียว ท้องใบมีสีน้าตาล เส้นใบด้านล่างนูนเด่น ขอบใบเรียบ
ดอกเป็นดอกช่อ มี 3–30 ช่อ บนกิ่งเดียวกัน เกิดตามลาดับ และกิ่งก้านยาว 1–2 ซม. ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก
5 กลีบ มีสีขาว หอม ลักษณะดอกคล้ายระฆัง มีช่ วงเวลาออกดอก 1–2 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาออกดอกขึ้นอยู่กับชนิด สายพันธุ์และพื้นที่
โดยทั่วไปทุเรียนจะให้ผลเมื่อมีอายุ 4–5 ปี โดยจะออกตามกิ่ง และสุก หลังจากผสมเกสรไปแล้ว 3 เดือน ผล เป็นผลสดชนิดผลเดี่ย ว
อาจยาวมากกว่า 30 ซม.เส้นผ่าศูนย์กลางอาจยาวกว่า 15 ซม.มีน้าหนัก 1–3 กิโลกรัม เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อ
แก่มีผลสีเขียว เมื่อสุกมีสีน้าตาลอ่อน แตกตามพู เนื้อดอกทุเรียนบ้านมีขนาดใหญ่ อ่อนนุ่ม และมีน้าต้อยมาก มีกลิ่นแรง เปรี้ยวคล้ายเนย
โดยทั่วไปเกสรจะผสมโดยค้างคาวบางชนิดที่กินน้าต้อยและเรณู จากการศึกษาในประเทศมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2513 การผสมเกสร
ของทุเรียนเกือบทั้งหมดเกิดจากค้างคาวผลไม้ถ้า (Eonyeteris spetaca) นกกินปลี ผึ้งหลวง นก ค้างคาว จากการศึกษารวบรวมพบว่า
คนไทยรู้จั ก รับประทานทุ เรีย นไม่ น้อ ยกว่า 300 ปีม าแล้ว ทั้งนี้ ทุ เรีย นมี แหล่งก าเนิดในภู มิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ประมาณ
27 พันธุ์ ในจานวนนี้พบการกระจายพันธุ์อยู่ที่เกาะบอร์เนียวจานวน 10 พันธุ์ แหลมมลายูจานวน 11 พันธุ์ เกาะสุมาตราจานวน 7 พันธุ์
ส าหรั บ ประเทศไทย มี ร ายงานจากหลั ก ฐานของกรมป่ า ไม้ พ บมี อ ยู่ จ านวน 4 พั น ธุ์ คื อ ทุ เรี ย นบ้ า น (Durio zibethinus Murr.)
ทุเรีย นดอน (Durio malaccensis Planchiex Mast) ทุเรีย นนก (Durio griffithri Mast. Bakis) และทุเรีย นป่า (Durio pinangiman
R. dley) (ขจรศักดิ,์ 2553, Biodiversity, 2007)
3. นิเวศทุเรียนพื้นบ้านที่ทรายขาว ตานานการปลูกทุเรียนพื้นบ้านของชุมชน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพบต้นทุเรียนพื้นบ้าน
ที่ มี อ ายุ ก ว่ า 300 ปี ในพื้ น ที่ ป่ า สวนทุ เรี ย น ทั้ ง ในส่ ว นที่ อ ยู่ ในเขตและนอกเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ าตกทรายขาวมั ก จะใช้ ค าว่ า
“ทุเรียนบนควนโดย” ชาวบ้านที่จับจองพื้นที่ทาประโยชน์หรืออยู่ในเส้นทางหาของป่า นาเมล็ดที่คัดเลื อกแล้วว่ามีเนื้อและรสชาติดีไป
ปลู ก ไว้ โดยแผ้ ว ถางป่ าแล้ ว ฝั ง เมล็ ด ลงในหลุ ม เดี ย วกั น หลายเมล็ ด ระยะห่ า งระหว่ า งแถวและระหว่ า งต้ น ไม่ แ น่ น อน ขึ้ น อยู่ กั บ
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ราบบนสันปันน้า ไหล่สันเขา ที่ราบระหว่างลาห้วย โดยมักจะชักชวนญาติพี่น้องหรื อเพื่อน
บ้านใกล้เคีย งเพื่ อนฝูงที่เคารพนับ ถือไปร่วมสร้างสวนทุเรีย นและมีสิทธิได้รับ การแบ่งปันผลผลิตจากทุเรีย นบ้านอย่างเท่ าเทีย มกั น
ด้ ว ยวิ ถี ท างวั ฒ นธรรม (ปั น เวรเฝ้ า ทุ เรี ย น) การมี ส่ ว นร่ ว มและความสามั ค คี ประวั ติ ก ารน าเมล็ ด พั น ธุ์ ม าปลู ก เตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก
วิธีการปลูก การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง การจาหน่าย การนามาประกอบอาหาร วิธีการตั้งชื่อต้นพันธุ์ทุเรียน
พื้ น บ้ าน สายสัม พั น ธ์ค นกิ น ทุ เรีย นร่วมกั น ภู มิ ปั ญ ญาความเชื่ อ และวิธีก ารเพาะเมล็ ด แทรกในพื้ น ที่ ป่ า สวนไม้ ผล สวนยางพารา
หลังจากนั้นจะปล่อยให้เจริญ เติบโตตามธรรมชาติ มักพูดกันว่า “เทพรักษา เทวดาดูแล” มีคติในการปลูกว่า “ปลูกทุเรียน นกได้นอน
หนอนได้กิน” เมื่อถึงเวลาให้ผลผลิตหรือทุเรียนหล่น ก็จะบอกกล่าวในหมู่ญาติหรือคนกินทุเรียนร่วมกัน (สวนวาเระ) ไปช่วยกันแผ้วถาง
บริเวณโคนต้นทุเรีย น เพราะเมื่อเวลาผลสุก จะหล่นลงมาเองและสามารถเก็ บผลทุเรียนได้ง่าย ผลผลิตที่ ได้มัก จะนามารับประทาน
กั น ในครัวเรือน บางส่วนที่ เหลื อก็ นาไปจาหน่ าย ในสมั ย ก่ อนราคาผลละ 2–4 บาท ปรากฏว่าทุเรีย นทรายขาวมี ชื่อ เสีย งติด ตลาด
เนื่องจากรสชาติดี และมีผลผลิตจานวนมาก สร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นประเภทแรก ก่อนการรณรงค์ให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น
การใช้ประโยชน์จากทุเรียนพื้นบ้านที่หลากหลาย ทาให้ชุมชนทรายขาวได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนพื้ นบ้านที่มีชื่อเสียง มีแหล่งรวบรวม
และจาหน่ายผลผลิตอยู่ 3 พื้นที่ คือ ตลาดสวนใน ตลาดทุเรียนหน้าวนอุทยานน้าตกทรายขาว และตลาดหน้ามัสยิดเก่าโบราณนัจมุดดีน
(สอบถาม/สัมภาษณ์คนในชุมชน, 2556, กาญจนาและคณะ, 2558)
4. พื้นที่ปลูก บริเวณบนภูเขาที่ลาดเชิงเขา และที่ราบ สวนทุเรียนทั้งหมดตามเอกสาร สค.1 เมื่อปี พ.ศ. 2498 ประมาณ
8,372 ไร่ โดยปลูกตามแนวลาธารมีน้าไหลผ่านที่เรียกว่า เตราะ เป็นส่วนใหญ่ หรือพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความชื้นดินสูงประมาณ 30%
ตั้งแต่ความชัน 5 องศา ถึง 45 องศา ความสูงตั้งแต่ 40 ถึง 500 เมตร ระดับน้าทะเลปานกลาง มีความชื้นอากาศ 40% อุณหภูมิเฉลี่ย
25 ถึ ง 28 องศาเซลเซี ย ส ปริ ม าณน้ าฝน 1,500 ถึ ง 2,500 มิ ล ลิ เมตร/ปี มี หิ น แกรนิ ต และดิ น ร่ ว นปนทราย ดิ น ค่ อ นข้ า งเป็ น กรด
ภูมิอากาศแบบป่าดงดิบชื้น มีต้นทุเรียนพื้นบ้านโดยเฉลี่ย 5 ต้นต่อไร่ ในสภาพดั้งเดิมยังเป็นป่าดงดิบแบบร้อนชื้น มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง จะใช้วิธีนัดแนะญาติพี่น้องหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียงขึ้นไปแผ้วถางป่าแบ่งพื้นที่ปลูกตามความสามารถ โดยเลือกพื้นที่แนวร่ อง
หรือ ธารน้ าเป็ น หลั ก เฉลี่ ย พื้ น ที่ ตั้ งแต่ 5 ถึ ง 50 ไร่ ขึ้ น อยู่ กั บ แรงงานที่ ร่ว มกั น ปลู ก แทรกตามลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ และแผ้ วถาง
พอพื ช รับ แสงได้ พ อเพี ย ง ไม่ มุ่ งเน้ น การท าลายต้ น ไม้ ใหญ่ ดั้ งเดิม คั ด เลื อกพั น ธุ์ที่ ท ราบแล้ว ว่ามี รสชาติ แ ละเนื้ อ ดี ได้ รับ ความนิ ย ม
ปลูกหลุมละ 4-5 เมล็ด ความเป็นมาเมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้วได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์มาจากต้นทุเรียนป่าชนิดที่เรียกว่า ทุเรียนนก
ทุเรีย นลาขา ทุ เรีย นเนื้อ แดง ทุ เรีย นดอกแดงที่ผ สมเกสรกั น เองโดยวิธีธรรมชาติแ ละคัด เลื อกพั น ธุ์จ นกลายมาเป็ น ทุ เรีย นพื้ น บ้ าน
(Durio zibethinus) ในปั จ จุ บั น จากการส ารวจยั ง คงพบทุ เรี ย นพั น ธุ์ดั งกล่ าวหลงเหลื อ เช่ น บ้ า นทุ เรีย นนก(ต.ปลั ก ปลา อ.เมื อ ง
จ.นราธิวาส) ทุเรียนดอกแดง ที่บ้านโหนด (อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา) และทุเรียนลาขา (บ้านห้วยเปี๊ยะ ต.นาประดู่ จ.ปัตตานี) แต่เนื่องจาก
ลักษณะเนื้อไม่ดี เมล็ดมาก จึงไม่ได้รับความสนใจและสูญพันธุ์เกือบหมด คงเหลือที่ อาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา บ้านตาชี อ.ยะหา
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และกม. 27 อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะการปลูกไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น หลีกก้อนหินใหญ่ ติดริมลาธาร เฉลี่ยแล้ว
ระยะห่ า งระหว่ า งต้ น ประมาณ 15–20 เมตรไม่ เป็ น แถวเป็ น แนวยึ ด ความกว้ างทรงพุ่ ม เป็ น หลั ก มี พื ช ไม้ ป่ า เป็ นโครงสร้ า งใต้ ป่ า
ตามธรรมชาติสลับบางครั้งใช้เมล็ดงอกจากต้นเดิม เว้นไว้ไม่ฟันทาลายทิ้ง คือไม้ยืนต้น ไม้ทรงพุ่ม ไม้เลื้อย พืชคลุมดิน การเตรียมการ
ผลิตใช้วิธีเตรียมเสบียงเดินขึ้นเขาหรือพักแรมในพื้นที่ทาสวนโดยสร้างเป็นเพิงพักหลับนอนคราวละ 4–5 วัน เรียกว่า “ขนา” เพราะ
เส้นทางทุรกันดาร ถ้าพื้นที่ไม่สูงมากนักมักจะนาวัวหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ไปเลี้ยงร่วมด้วยและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแผ้วถางพืชคลุ มหรือ
พืชยึดเกาะที่บังแสงต้นทุเรียน บางรายมีการปลูกพืชและไม้ผลแทรก เช่น จาปะดะ ขนุน มังคุด มะพร้าว สะตอ ลางสาด ลูกู ส้มแขก
(ส้มบุโง, อะแซกลูโว) หรือไม้ป่า เช่น จาปุหริง ระไม มะไฟ ลังแค เนียง เนียงนก เหรียง ฯลฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 ปี ผลผลิตเริ่ม
ออกและตกหล่น บางรายปลูก กล้วย พริก มะเขือ ลาแย กระแซ ถั่วนั่ง มะแว้ง เพื่อใช้บริโภค ในระหว่างทาสวนทุเรียนโดยเตรียมเฉพาะ
อาหารหลักคือ ข้าวสาร เกลือ เคย (กะปิ) การดูแลรักษาอาศัยธรรมชาติไม่มีการใช้ปุ๋ย การให้น้า ยาฆ่าแมลง ดูแลรักษาเฉพาะการ
ตกแต่งต้นไม้ บังร่มเงา กั บ เถาวัลย์ยึดเกาะรัดต้นไม้ หรือ คลุมยอดเท่านั้ น ในขณะเดีย วกั นก็ อาจแผ้วถางเพิ่มพื้ นที่ป ลูก ขยายออกไป
ไม่มีการเสียบยอด หรือติดตา ทาบกิ่ง ดังนั้น การปลูกจึงใช้ต้นทุนต่า โดยจะเริ่มให้ผลผลิตเฉลี่ยอายุประมาณ 8 ถึง 10 ปี ความสูงลาต้น
ประมาณ 15 เมตรขนาดเส้น รอบวง 30 ถึง 45 เซนติเมตร เส้น ผ่าศูนย์ก ลาง 15 เซนติ เมตร เริ่มออกดอกติดผลประมาณ 5 ถึง 10
ผล/ต้น/ปี และมีอายุเฉลี่ย มากกว่า 100 ปี โดยให้ผลผลิตสูงสุดประมาณ 500 ผลต่อต้นขึ้นอยู่กับจานวนกิ่งแตกเรือนยอด แต่โดยเฉลี่ย
ต้นที่สมบูรณ์ติดผลประมาณ 200 ผล/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝนในปีถัดไป ถ้าปีใดฝนตกน้อย ปริมาณน้าฝนต่า ติดดอกติดผลน้อย
ให้ผลผลิตต่า หากติดผลปริมาณมากเกินไป กิ่งรับน้าหนักมากเมื่อลมพัดกิ่งจะหักก่อนผลสุก ทุเรียนชอบพื้นที่ชุ่มชื้นริมลาห้วย ลาธาร
หรือที่ราบชุ่มชื้นเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์และติดผลช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมช่วงฤดูดอกทุเรียนบานจะมีสัตว์จาพวก
ค้างคาวแม่ไก่ บินมากินน้าหวานจากต้อยดอกทุเรียนจานวนหลายพันตัว มีผึ้ ง นกกินปลี นกขมิ้น นกกระจิบ ช่วยผสมเกสร ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ทุเรียนจะเริ่มสุกราวเดือนกรกฎาคม และหล่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายน ในเวลาเดียวกัน ผลไม้ท้องถิ่นและ
ผลไม้ป่าที่เกษตรกรปลูกหรือเว้นไว้ไม่โค่นทิ้งในระหว่างทาสวนปลูกทุเรียนพื้นบ้าน ก็จะเริ่มให้ผลผลิตไปพร้อมกันเช่น สะตอ ส้มแขก
ลางสาด ลองกอง จาปาดะ มะไฟ มะปลิง มะปราง โดยทุเรียนจะสุกและหล่นเฉลี่ยคืนละ 150 ลูกต่อคืนต่อสวนเฉลี่ยประมาณต้นละ
10–20 ผลต่อคืน และช่วงระยะเวลาผลทุเรียนสุกหล่นมากที่สุดตอนใกล้รุ่งประมาณตี 3 ถึงตี 4 คืนละ 100–200 ลูก ต่อพื้นที่สวนขนาด
5–10 ไร่บ างปีมี ผลออกนอกฤดู ก าล (ทุ เรีย นหลงยาม) คื อออกผลผลิต 2 ครั้งต่ อปี โดยปล่อ ยให้ ผลสุก หล่ นลงมาเองลัก ษณะแบบ
สวนสมรม สวนดุซง สวนทุ เรีย นร่วม สวนวาเระ คือ มีสิท ธิจ ะได้รับผลผลิตร่วมกั นกิ นในหมู่เครือญาติพี่ น้อง ที่อาจมี ปู่ ย่า ตายาย
สร้างสวนทุเรียนร่วมกัน นัดแนะมาร่วมกันแผ้วถาง ป่าเรียน คือ ต้นไม้ พืชชั้นล่าง พืชชั้นกลาง เถาวัลย์เพื่อสะดวกในการเก็บทุเรียน
เมื่ อ ทุ เรี ย นหล่ น แต่ ยั ง คงเหลื อ ตอหรื อ รากเหง้ า พร้ อ มที่ จ ะแตกยอดใหม่ เมื่ อ สิ้ น สุ ด ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย วผล ไม่ ท าลายแบบโล่ ง เตี ย น
มีพืชปกคลุมหน้าดินมีความชื้นช่วยย่อยสลายซากพืชกลายเป็นปุ๋ยแร่ธาตุหมุนเวียน เมื่อผลทุเรียนเริ่มหล่นคืนละ 10 ถึง 20 ผล ก็แบ่งปัน
เวรเรียนความหมายยกตัวอย่างเช่น สวนใดมีพี่น้อง 4 คน ก็เริ่มนับเวรที่ 1 ถึงครบเวรที่ 4 แล้วเริ่มที่ 1 ใหม่หมุนเวียนโดยนับเวลาเริ่มต้น
คือ 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นของวันถัดไป นับเป็น 1 เวรหรือ 1 วัน เมื่อรวมแล้วก็คือ 1 วันกั บอีก 1 คืน เท่ากับ 1 เวร รวม 24 ชั่วโมง
เพื่ อ เฝ้ าผลทุ เรีย นที่ห ล่น หากเลยเวลาก็ จ ะตกเป็น สิท ธิ์ของเวรถัด ไป มี ก ารร่วมสร้างขน าเฝ้ าทุ เรีย นใช้น อนพั ก ผ่ อนเพื่อ เฝ้าทุ เรีย น
ในตอนกลางวันและกลางคืน โดยทั่วไป จะนอนเฝ้าทุเรียนคืนละ 1–3 คนที่ขนาปล่อยให้ทุเรียนตกหล่นมาเองและเก็บช่วงเช้าและช่วง
บ่าย มารวบรวมไว้ที่ขนาหรือพูพอนบริเวณโคนต้นทุเรียนปิดด้วยใบไม้รอแบ่งปันในตอนเย็นตามจานวนคนนอนเฝ้าที่มีสิทธิขณะเก็บผล
ทุเรีย นมีข้ อห้ ามพู ดคุ ย ว่า ทุ เรีย นหล่น ใส่ หัว วิธีแบ่ งปัน จะเลื อกเอาผลใหญ่ เนื้ อดี รสชาติดี วางก่ อ นให้ เท่ ากั น ตามจานวนส่ วนแบ่ ง
แล้วค่อ ยแบ่ งปัน ลูก ที่ ใกล้เคีย งเรีย งตามล าดับ ตามความเหมาะสม วางผลเฉลี่ ย คานึ งด้ านปริมาณและคุ ณ ภาพไม่มี ความได้ เปรีย บ
เสียเปรียบในแต่ละกองหรือส่วนแบ่งปันแต่อย่างใด จากนั้น จะให้สิทธิ์คนที่ไม่ใช่คนหยิบทุเรียนแบ่งปันเลือกส่วนแบ่งก่อน หรืออาจใช้วิธี
หยิ บ ไม้ สั้ น ไม้ ย าวตามล าดั บ แต่ โ ดยทั่ วไปคนหยิ บ ปั น จะเป็ น ผู้ เลื อ กที่ ห ลั งสุ ด การแบ่ ง ปั น เวรเรีย นหรือ ผลทุ เรีย นหล่ น แต่ ล ะสวน
แสดงให้เห็นความยุติธรรมที่มีศิลปะการอยู่ร่วมกันที่สาคัญมากของวิถีชุมชนด้านการตลาดและการขนส่งทุเรียนนับเป็นศาสตร์ที่มีความ
ลุ่ ม ลึ ก เพราะการขนส่ ง ทุ เรี ย นเป็ น ไม้ ผ ลที่ มี ห นาม การปฏิ บั ติ คื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะเพราะพื้ น ที่ มั ก อยู่ บ นที่ สู ง ชั น บนควน
ทางเดินลาบาก มีก้อนหิน หากฝนตกจะเดินลาบาก ถ้าผูกหรือมัดไม่แน่นจะชนสิ่งกีด ขวางและหล่นขาดระหว่างการเดินทางเป็นอันตราย
มาก จึงใช้วิธีหาบคอนประกอบด้วย
1) คานไม้หาม มักจะใช้ไม้ที่มีน้าหนักเบา แข็งแรง และหาได้รอบบริเวณสวน เช่น ไม้ปอกระจง ไม้ คอแห้ง ไม้พลา
และต้อ งมี ค วามรู้เมื่อ น ามาท าไม้ ค านหาบแล้ว เปลื อกหรือ เนื้ อ ไม้ จ ะต้ อ งไม่ มี พิ ษ คัน ระคายเคื อ งผิ วหนั ง บากไม้ เป็ น ข้ อ หรือ เงี่ย ง
เพื่อป้องกันการลื่นไหล นามาวางบนไม้ค้าคานหาบผลทุเรียนซึ่งวางเป็นคู่ ให้รับน้าหนักซ้ายขวาสมดุลพอดี
2) เชือกผูกหวั้น (ขั้ว) ผลทุเรียน จะนิยมใช้เชือกปอกระจง ปอหู ซึ่งเป็นเชือกที่ได้จากเปลือก มีความเหนียวแน่น
ทนทาน นิยมลอกจากลาต้น เอาเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นสีขาวด้านในฉีกเป็นเส้นขนาดความยาว 45 เซนติเมตร หนาหรือกว้างประมาณ
1 เซนติเมตรแล้วนามาบิดควั่น เพื่อให้มีความคงทนเมื่อเวลาผูกทาเป็นบ่วงหรือเงื่อนผูกหวั้นเรียน โดยวิธีหมุนลูกทุเรียน ลูกแรกเชือกก็ จะ
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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ควั่นเป็นเกลียวเองก่อนนาไปผูกกับลูกที่สองที่เป็นคู่กัน โดยเลือกขนาดผลหรือลักษณะใกล้เคียงกัน จากนั้นนาไปแขวนที่แง่งหรือเงี่ยงไม้
คานหาบที่บากไว้สลับข้างซ้ายขวา โดยน้าหนักแต่ละคู่ต้องใกล้เคียงกัน เมื่อเวลาหาบจะได้สมดุล ไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่ง โดยเฉลี่ยหาบ
ได้ข้างละ 10 คู่ ถึง 20 คู่ รวมแล้วเฉลี่ยครั้งละประมาณ 50 ผลถึง 60 ผล
3) การลาเลียงขนส่งหากทุเรียนหล่นมากบางครั้งจะหาบครั้งละ 2-3 เที่ยว จากหน้าสวน ลงมาที่จุดจาหน่ายหรือที่
บ้าน หากผลทุเรียนมากเกินไป ไม่สามารถนาลงมาได้หมด มักจะนิยมแปรรูปเป็นทุเรียนกวนหรือชาวบ้านเรียก โป๊ะเรียน ห่อใบยีแร็ต ใบ
กล้วย กาบหมาก ลาเลียงมาเก็บไว้กินหรือบรรจุโอ่งหรือไห ในระหว่างที่หาบจะมี จุดพักเหนื่อย มีไม้สาหรับวางไม้คานหาบเป็นช่วง ๆ
ตามเส้นทาง ตลอดระยะทางประมาณ 2–3 จุดพัก ขึ้นอยู่กับระยะทางและความชันของภูมิประเทศ เคยมีการเล่าสู่กันฟังว่า มีเกษตรกร
เจ้าของสวนทุเรียนหาบทุเรียนยืนพักหลับระหว่างเส้นทางเดินโดยไม้คานยังคงวางอยู่บนบ่า กว่าจะมาถึ งจุดจาหน่ายหน้ามัสยิดโบราณ
หรือตลาดหน้าน้าตกทรายขาวเมื่อตลาดภายนอกต้องการก็นาไปซื้อขายในราคาผลละ 5–10 บาท หรือคู่ละ 20 บาท ต่อมาขายเป็น
กิโลกรัม ๆ ละ 10–15 บาท สาหรับบางรายขายแบบเหมาสวนหรือยกสวน หรือเหมากองแล้วแต่ตกลงราคาตามความพอใจ ส่วนใหญ่
เป็นตลาดในชุมชนท้องถิ่น ตลาดที่สาคัญคือ ตลาดสวนใน ตลาดหน้าน้าตก ตลาดหน้ามัสยิดโบราณ ตลาดนาประดู่ ตลาดหน้าสถานี
รถไฟโคกโพธิ์ มี ร ถมารั บ ถึ งหน้ าสวนน าไปขายในจั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง เช่ น จั ง หวั ด สงขลา ทุ เรี ย นทรายขาวได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ทุ เรี ย นที่ มี
รสชาติดี เหนียว หวานมัน เป็นที่นิยมของผู้บริ โภค โดยเฉพาะทุเรียนเนื้อที่มีสีเหลือง ที่เรียกว่าขมิ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนและไม้ผล
ท้ องถิ่ น อื่ น ประกอบ เช่น กล้ วยน้ าว้า ขนุ น จ าปาดะ สะตอ ลู ก เนี ย ง มั งคุ ด ลั งแข ส้ ม แขก มะปลิ ง มะปราง ซึ่งปลู ก เป็ น พื ช แซม
หรือพืชเว้นไว้
5. วีถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีความเชื่อมีการสืบทอดในเรื่องของการนาเครื่องบูชามาเซ่นสรวงบริเวณต้นทุเรียน
และบูชาเจ้าที่ป่าเขาเพื่อให้ทุเรียนเกิดผลผลิตดีมักเรียกกันทั่วไปว่า “ไหว้เจ้าที่ป่าเรียน” โดยเมื่อถึงฤดูกาลที่ทุเรียนเริ่มให้ผล เจ้าของสวน
จะเตรียมของสาหรับบูชาเซ่นไหว้ ได้แก่ ขนมโค ทุเรียน ข้าวเหนียว ข้าว กับข้าว ไก่ เหล้าขาว และนาข้าวเหนียวไปแปะติดไว้ที่ต้นทุเรียน
ขออธิษฐานให้ติดผลได้ดีไม่ร่วงหล่นก่อนสุก สาหรับพิธีการ กล่าวถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีลาดับขั้นตอนปฏิบัติคือ จัดเตรียม
อุ ป กรณ์ ข้ า วเหนี ย วขาว ข้ า วเหนี ย วเหลื อ ง เหล้ า ขาวริ น ใส่ แ ก้ ว และน้ าดื่ ม สะอาดพร้ อ มจุ ด ธู ป เที ย นพร้ อ มไก่ ต้ ม 1 ตั ว มี ใ บพลู
ใช้ประกอบในพิธี จากนั้นเริ่มพิธีอาราธนาเจ้าที่ เจ้าของครอบครองดูแลปกปักรักษาสวน(สวนล่าง-สวนบน)มารับของสังเวยด้วยการใช้
ใบพลูจุ่มเหล้ากับน้าประพรมทั่วของสัง เวย มีใบจากม้วนยาเส้นด้วย แสดงความเคารพและนับถือทวดที่เฝ้าดูแลพื้ นที่ป่าสันกลาคีรีคือ
ทวดเหลือ หลังเสร็จพิธีจะหยิบเครื่องสังเวยทุกอย่างแบ่งใส่อย่างละนิดลงในใบยีแรด พร้อมประพรมเหล้าและน้าแยกเป็น 2 ชุดนาไปวาง
ตามจานวนสวนที่ผู้ไหว้ให้ความเคารพในบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ในขณะเดียวกันมือปั้นข้าวเหนียวก้อนหนึ่งเน้นให้เป็นแผ่นแบนๆ แปะติด
ที่บริเวณโคนต้นทุเรียน พร้อมกล่าวคาขอให้ติดผลได้ดี ไม่ร่วงหล่นก่อนสุก หลังจากนั้น หมู่เครือญาติพร้อมลูกหลานที่มีเวรทุเรียนร่ว มกัน
ไหว้เจ้าที่ในวันนี้ต่างนาอาหารมาแบ่งปันร่วมรับประทานในบริเวณพื้นที่สวนทุเรียน ด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข
6. ความหลากหลายทางพันธุก รรม พบความแตกต่างของรูปทรงผล หนาม เนื้อ เมล็ดที่ชาวบ้านนามาใช้เป็นหลัก เกณฑ์
จาแนกความหลากหลายผลหรือพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ ตั้งชื่อตามลักษณะเด่นของผลทุเรียนทั้งภายในและภายนอก เช่น หนาม
รสชาติ สีของเนื้อ โครงสร้างลาต้น ตาแหน่งภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมบุคคลเจ้าของสวน ผู้คัดเลือกสายพันธุ์ พื้นที่ต้นทุเรียนงอกแบ่งได้
เป็น 8 กลุ่มคือ
1) ลัก ษณะรูปทรงผล กลม รี ไข่ รียาว ตัวอย่างชื่อน้าเต้า พรวน ขนุน หอยโข่ง ขันทอง หัวช้าง ลูก ไห ลาโพง
ลูก เรีย ว ลูก ใหญ่ ขี้พ ร้า ไอ้ก ลม ไอ้แกละ จัมโบ้ พบรูป ทรงผลแบบกลมและกลมรีมากที่สุดจานวนร้อยละ 80 รองลงมาร้อยละ 20
พบรูปทรงแบบรียาว (ภาพที่ 3)
2) สีและปริมาณเนื้ อ สีเหลือง ขาว ครีม มาก น้อยเทา ตัวอย่างชื่อ ขมิ้น ขี้หนอน เถ้า ลิ่น ขี้โดกไอ้แห้ง สีขาว
พบสีขาว และ สีครีมมากที่สุดร้อยละ70 รองลงมาสีเหลือง ร้อยละ 20 และ สีเทาร้อยละ 10 (ภาพที่ 4)
3) ลักษณะเมล็ด กลมรี ไข่คว่า ไข่หงาย ตัวอย่างชื่อ ไอ้กลม ขี้แมว ไอ้แกละ พบรูปทรงกลมรีมากที่สุดร้อยละ 90
รองลงมารูปแบบไข่คว่า และไข่หงายร้อยละ10 (ภาพที่ 5)
4) ลัก ษณะหนาม ปลายแหลมโค้ ง แหลมตรง ตั วอย่ างชื่ อ หนามแดง แดงดากด า ช้ างแทง แตนหนามเขี ย ว
ไอ้ก อ เม่ น ไอ้เหลือง ผ้าร้าย หนามคม สีเทา หนามเล็ก เขีย วเล็บ หยิ บ พบรูป แบบหนามแหลมโค้งมากที่ สุดร้อยละ 90 รองลงมา
ร้อยละ 10 หนามแหลมเล็กและสั้นหนา (ภาพที่ 6)
5) ลักษณะขั้วผล ขั้วสั้น ขั้วขนาดกลาง ขั้วยาว ตัวอย่างชื่อ หวั้นสั้น หวั้นยาว พบขั้วขนาดกลางมากที่สุดร้อยละ 90
รองลงมาขั้วผลสั้นและยาว ร้อยละ10 (ภาพที่ 7)
6) ลัก ษณะรสชาติ หวาน มั น จื ด ตัว อย่ างชื่ อไอ้จื ด ข้าวเย็น ไอติ ม พบมากที่ สุ ดร้ อยละ 90 รสชาติห วานมั น
รองลงมาร้อยละ 10 รสชาติจืด (ภาพที่ 8)
7) โครงสร้างลาต้น ความสูง ทรงพุ่ม ตัวอย่างชื่อ ต้นคู่ สองปาง เสาธง ไม้ยาง หักกลาง โพรงแมว ไอ้ปีก (ภาพที่ 9)
8) ลักษณะสิ่งแวดล้อม ตาแหน่ง การเปรียบเทียบบุค คล ลักษณะผลสุกหล่น ตัวอย่างชื่อ ไอ้ปลวก ไอ้ทุ่งคลอง ไอ้
ว่าว ยีแร็ต ไอ้แร ไอ้แซก ไอ้ขี้แตก ไอ้ขี้หนอน หวั้นหัก (ภาพที่ 10)
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7. การใช้ประโยชน์ทุเรียนพื้นบ้าน ใช้รับประทานในรูปแบบผลสุกหรือการนาไปแปรรูปกวนเก็บไว้รับประทานได้นานวัน
หรื อ ใช้ เป็ น ไส้ ข นมหวานทุ เรี ย น หรื อ ผสมท าไอศกรี ม ข้ า วเหนี ย วน้ ากะทิ ทุ เรีย น บู ดู ทุ เรีย น ทุ เรีย นหมั ก พริ ก กั บ เกลื อ (ปอเยาะ)
เป็นองค์ประกอบอาหารตามประเพณี นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสมุนไพร เช่น ใบทุเรียน ใช้ต้มแก้โรคพยาธิบางชนิด เปลือก ใช้ต้มน้าผสม
เกลื อ แก้ ป วดฟั น ไส้ ในของผลทุ เรี ย นมี ป ริ ม าณเพกติ น สู ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยลดน้ าตาลในเลื อ ด ประโยชน์ ท างอ้ อ มต้ น ทุ เรี ย น
เป็ น ไม้ เรื อนยอด ที่ อยู่ อ าศั ย ของสัต ว์ ป่ า ไม้เถาเลื้ อ ย ไม้ ใช้ ส อย ดู ด ซั บ คาร์บ อนไดออกไซด์ ป้ อ งกั น การกั ด เซาะพั งทลายของดิ น
ดินบริเวณโคนต้นทุเรียนเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารสูง
8. ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบป่าสวนทุเรียนพื้นบ้าน พบความหลากหลายชนิดพืชและสัตว์ รูปแบบที่ 3 มีจานวน
ต้นมากสุดคือ 33 ต้น/ไร่ รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 มีจานวน 32 ต้น/ไร่ รูปแบบที่ 2 จานวน 13 ต้น/ไร่และรูปแบบที่มีจานวนต้นทุเรียน
น้อยที่สุดคือ รูปแบบที่ 4 จานวน 8 ต้น/ไร่ เมื่อรวมความหลากหลายทางชีวภาพทั้ งชนิดและจานวนของสังคมพืชสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการใช้สอย สมุนไพร อาหาร เชื้อเพลิง พบมากที่สุดคือรูปแบบที่ 3 และ 2 ส่วนรูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 1 มีการจัดการไม้
พื้นล่างและปราบวัชพืชศักยภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่า(ตารางที่ 1, ภาพที่10, 11)
เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงทุเรียนพื้นบ้านของชุมชนทรายขาว
รูปแบบที่ 1 ทุเรียนเชิงเดี่ยว พบความหลากหลายของชนิดพืช พวกหญ้ากระดุม (Borreria laevissp) หญ้าคา (Imperata
cylindrical) ฯลฯ (ภาพที่ 13)
รูปแบบที่ 2 ทุเรียนร่วมไม้ป่า พบความหลากหลายของชนิดพืชเช่นปุด (Zingiber sp.) ยีแร็ต (Phrynium parviflorum) ทัง
(Dipterocapus tuberculatus) ว่ า นนางครวญ (Tacca chantrieri) พบ ปลาดุ ก ล าพั น (Clarias nieuhofii) ปู น้ าตกหรื อ ปู หิ น
(Larnaudia larnaudii) และแมงระไง (Rhyothemis sp.) (ภาพที่ 14)
รูป แบบที่ 3 ทุ เรีย นร่วมไม้ ผลท้อ งถิ่น พบความหลากหลายของชนิดพื ชเช่น สะตอ (Pakria speciosa) ส้ม แขก (Garcinia
atroviridis) มะไฟ (Baccaurea ramiflora) ลางสาด (Aglaia domesticum) มะเม่า (Antidesmath waitesianum) (ภาพที่ 15)
รู ป แบบที่ 4 ทุ เรี ย นร่ ว มยางพาราพบความหลากหลายของชนิ ด พื ช เช่ น ทั ง (Dipterocapus tuberculatus) บั ง บาย
(Lee indica) ฯลฯ (ภาพที่ 16)

บทสรุป
ป่าสวนทุเรียนพื้นบ้านของชุมชนทรายขาวมีรูปแบบป่าไม้ก สิก รรม (Agrisilvic Culture System) ประกอบด้วยพืชทุเรีย น
พื้นบ้านอยู่ร่วมไม้ป่าธรรมชาติมีความหลากหลายสายพันธุ์ มีลักษณะเนื้อเหนียวรสชาติดีมีชื่อเสียง มีไม้ผลท้องถิ่นร่วมและมียางพารา
ปลูกแซม และทุเรียนพันธุ์ พบว่าความหลากหลายของพันธุ์นามาเปรียบเทียบชื่อท้องถิ่นกับลักษณะสัณฐานผลทุเรียนพื้นบ้าน แบ่งตาม
กลุ่มของ ลัก ษณะหนาม รูปร่างของผล เมล็ด ฯลฯ จาแนกได้เป็น 8 กลุ่มคือ 1. ลักษณะรูปทรงผล ได้แก่ กลม รีไข่ รีย าว 2. สีและ
ปริมาณเนื้อ ประกอบด้วยสีเหลือง ขาว ครีม มาก น้อย 3. ลักษณะเมล็ด เช่น กลมรี ไข่คว่า ไข่หงาย 4. ลักษณะหนาม ประกอบด้วย
ปลายแหลมโค้ง แหลมตรง 5. ลักษณะขั้วผลเช่น ขั้วสั้น ปานกลาง ขั้วยาว 6. ลักษณะรสชาติ เช่น หวาน มัน จืด 7. โครงสร้างลาต้น
เช่น สูง แตกกิ่ง 8. ลักษณะสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ตาแหน่งเปรียบเทียบ บุคคล ผลสุก หล่น พบความหลากหลายสิ่งมีชีวิตพืช
และสัตว์มากที่สุดในรูปแบบที่ 2 และ 3 ส่วนรูปแบบที่ 1 และ 4 พบปริมาณน้อย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินวิถีชีวิตและ
ทัศนคติเกษตรกรของชุมชน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุ์กรรมทุเรียนพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพลดลง
ในแง่พืชอาหาร ไม้ใช้สอย พืชสมุนไพร ผลต่อระบบนิเวศ (ปราโมทย์, 2558) พบระบบน้าท่ามีปริมาณน้อยลงใน ห้วย ลาธาร คลอง ไม่มี
ระบบน้าซับน้าซึมส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ดินและน้า ควรส่งเสริมให้เป็นพืชท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์พันธุกรรมและปลูกในรูปแบบวน
เกษตรของชุมชนต้นน้า

กิตติกรรมประกาศ
ด้วยใจมอบให้ความสมบูรณ์แห่งป่าสันกาลาคีรีและบรรพบุรุษผู้ปลูกทุเรียนทุกท่านพร้อมการสนับสนุนปรับความถูกต้องของ
ข้อมูลทั้งอดีตและปัจจุบันเพื่อความตระหนักและและคุณค่าแห่งวิถีของลมทุเรียนอันรวยรินให้คงมี คงไว้ คงอยู่สืบไป
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ภาพที่ 1 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

1. globose

ภาพที่ 2 พื้นที่เก็บตัวอย่าง

2. oblong

3. Obvoid

ภาพที่ 3 ลักษณะรูปทรงผล1.น้าเต้า 2.ขนุนและ3.ขันทอง

1. Yellow flesh

2. Yellow flesh

3. Creamy

ภาพที่ 4 สีและปริมาณเนื้อ 1, 2 ขมิ้น 3 กลิ่น

1. Ellipsoid

2. Oval

3. Obvoid

ภาพที่ 5 ลักษณะเมล็ด 1. ไอ้กลม 2. ไอ้แกละ และ 3. ขี้แมว

1. Hooked

2. Pointed Convex
ภาพที่ 6 ลักษณะหนาม 1.หนามแดง 2.แดงดากดา และ 3.หนามเขียว
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3. Pointed Concave

1. Short Stalk

2. Long Stalk

3. Medium Stalk

ภาพที่ 7 ลักษณะขั้วผล 1. หวั้นสั้น 2.หวั้นยาว และ 3.ขี้เถ้า

1.Not Sweet

2. Slightly Sweet

3.Very Sweet

ภาพที่ 8 ลักษณะรสชาติ 1.ไอ้จืด 2.ข้าวเย็น และ 3.ไอติม

1. Tree Growth Habit

2. Tree Growth Habit

3. Crown Shape

ภาพที่ 9 โครงสร้างลาต้น 1. สองปาง 2. เสาธง และ 3. ไม้ยาง
รูปแบบ

Diameter Class
DBH

1
2
3
4

40.26
79.83
31.16
54

%crown
cover
พื้นที่ 2 ไร่
86..92
86.76
91.53
98.50

จานวน
ทุเรียน
(ต้น )
23
12
9
5

เฉลี่ย
แปลง/
ต้น
32
13
33
8

Height
ความหลากหลายทางชีวภาพ(ต้น/0.5ไร่ )
class
ทุเรียน
รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่ รูปแบบที่
เมตร/ต้น 1*
2*
3*
4*
14.26
42.16
23.88
31.14

91
1299
38

2
424
5

380
652
58

439
695
1277
150

รวม
(ต้น)

439
1167
3652
251

ตารางที่1 วิเคราะห์เฉลี่ยทั้งแปลงศึกษาไม้ทุเรียนและพืชยืนต้นที่DBH 1.30 เมตร ขึ้นไปและความหลากหลายทางชีวภาพ
*1, 2, 3, 4 หมายถึงลูกไม้,ไม้เถา,ไม้พุ่ม,พืชคลุม ตามลาดับ
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1. Environment

2. Environment

3. Growth Position

ภาพที่ 10 ลักษณะสิ่งแวดล้อม 1. ไอ้ขี้แตก 2. ไอ้ว่าว 3. ไอ้ขี้หนอน

ททท ก. ที่ตั้งและภูมิประเทศ

ข. การกระจายตัวทุเรียนพื้นบ้าน

ค. เสื่อมโทรมร่อยหรอ

ภาพที่ 11 ที่ตั้ง ภูมิประเทศ การกระจายตัวและความเสื่อมโทรมร่อยหรอของระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้า น

จำนวนต้ น

ภาพที่ 12 แสดงความหลากหลายทางชีวภาพ (ชนิด/0.5ไร่ )
*หมายถึง รูปแบบ 1 ทุเรียนเชิงเดี่ยว รูปแบบที่ 2 ทุเรียนร่วมไม้ป่า รูปแบบที่ 3 ทุเรียนร่วมไม้ผลท้องถิ่น รูปแบบที่ 4 ทุเรียนร่วมยางพารา
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ภาพที่ 13 ความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว์รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 14 ความหลากหลาย ของชนิดพืชและสัตว์รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 15 ความหลากหลายของชนิดพืชรูปแบบที่ 3

ภาพที่ 16 ความหลากหลายของชนิดพืชรูปแบบที่ 4
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Diversity index of Macrobenthos and environmental factors in mangrove
and mudflat areas at Klong Khone, Samut Songkhram Province
Chayarat Srisunont*, Nisachon Thongsanit, Jugkarin Suttiwichai and Adtapol Boonjan
Environmental Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University,
Dhonburi, Bangkok 10600
*Corresponding author : chayarat.bsru@gmail.com
Abstract : This study measured the diversity of the macrobenthos at Klong Khone, Samut Songkhram province,
to study the environmental condition of the mangrove forest. The main objective of this research was to compare
the microbenthic community and environmental factors between mangrove and mudflat areas enthos, seawater
and sediment were sampled in September of 2016. The results showed that Annelida was the most abundant
phylum, with 37 species, followed by Arthropoda and Mollusca. The diversity indexes were found to be 1.42 and
1.52 for mangrove and mudflat areas, respectively. Densities were 598 and 453 indiv./m2, respectively. Seawater
quality as dissolved oxygen (DO) was found to be lower in the mangrove area than the mudflat area; however,
total Kjeldahl nitrogen (TKN) and nitrate-nitrogen were higher. Sediment quality as organic carbon, TKN and total
phosphorus were found to be 38%, 0.63 mg-N/g DW and 0.21 mg-P/g DW, respectively. Statistical analysis (t-tests)
showed that diversity, density and sediment quality did not differ significantly between mangrove and mudflat
areas. We found that Heteromastus sp. (Annelida), Natica vitellus (Mollusca) and Halmyrapseudes sp. (Arthropoda)
were the dominant species in the mangrove area. Hence, these macrobenthic species can be used as biomarkers
to indicate the condition of the mangrove ecosystem.
Keywords: Marobenthos, Water Quality, Sediment Quality, Klong Khone

Introduction
Biodiversity can indicate ecosystem healthiness. Richness of living organisms demonstrates good
environment status due to suitable for life. Macrobenthos is one of the most popular indicators to indicate
richness of nutrients which refer to water and sediment quality (Pocklington and Wells, 1992; Dean, 2008;
Neave et al., 2013). Some species can indicate pollution; for instance, Tanaidacean and Capitellid can be found in
higher concentration of organic pollutant (Grizzle, 1984; Lucero R. et al., 2006), while the others can indicate
abundance of mangrove trees (Sheridan, 1997; Chen et al., 2007; Chapman and Tolhurst, 2007).
Mangrove forest at Klong Khone, Thailand was deforestation to build shrimp farms. Ecosystem, including
seawater and sediment quality, was deteriorated and biodiversity was decline rapidly. Now local people started
having awareness on the effect of deforestation on mangrove ecosystem. They have been planting mangrove trees
and this becomes popular activity for ecotourism. To evaluate healthiness of ecosystem, there are many studies
on abundance of organisms after mangrove restoration (Sheridan, 1997; Chen et al., 2007; Chapman and Tolhurst,
2007). However, research on macrobenthos diversity was little and lack of comparison between mangrove and
mudflat areas.
Therefore, this study aims to 1) investigate diversity index of macrobenthos in Klong Khone; 2) observe
environmental status which included seawater and sediment quality in the study area; and 3) find the
differentiation of macrobenthos and these environmental factors between mangrove and mudflat areas. The
outcome can effectively assist environmental evaluation status by using macrobenthos as bioindicator.
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Methodology
Study area
The research was conducted at Klong Khone, Samut Songkhram Province, Thailand on September 2015.
Sample stations were divided into 2 zones. As shown in Figure 1, station KB 1-6 are in mangrove area and station
KB 7-12 are in mudflat area. At each sampling station, macrobenthos, seawater and sediment samples were
collected.
Species diversity and density
Macrobenthos were sampled duplication per station by using quadrate 50x50 cm with 30 cm in depth.
Then, all macrobenthos were separated from the sediment by filtration through sieve size 210 µm. The samples
were washed and preserved in 10% formalin waiting for species identification. Species diversity was analyzed using
Shanon-Wiener diversity index. Macrobenthos density was calculated as total amount of macrobenthos found in
each replication divide by quadrate area.
Seawater quality
In-situ seawater quality was investigated. Water temperature and dissolve oxygen (DO) were conducted
by Cybercan DO 110 (EUTECH Instruments, Singapore). Meanwhile, pH was conducted by Cybercan PC 300
(EUTECH Instruments, Singapore). Salinity was checked by using refractometer. Then, seawater was sampled for
total suspended solid (TSS), total kjeldahl nitrogen (TKN), ammonia nitrogen (NH 3-N), nitrate nitrogen (NO3--N) and
phosphate phosphorus (PO43--P) analysis in environmental laboratory at Bansomdejchaopraya Rajabhat University,
Bangkok.
All samples were stored in refrigerator (4oC) and fixed with sulfuric acid (H2SO4) before analyze. All
parameters analysis procedures were described in standard methods for the examination of water and wastewater
(APHA et al., 2009).
Sediment quality
Sediment samples (0-1 cm depth form sediment surface) were collected by gravity core. The samples
were storage in refrigerator (-4oC). Each sample was determined for organic matter (OM) by using wet oxidation
method (Allison, 1965), total nitrogen (TN) by using kjeldahl method (Bremner and Mulvaney, 1982) and total
phosphorus (TP) by using HCLO4 digestion (Olsen and Sommer, 1982)
Finally, all parameters were investigated the differentiation between mangrove and mud flat areas by
using statistical analysis (t-test) in Microsoft Excel 2010.
Results and Discussion
Macrobenthos diversity index and density
As shown in Table 1, total of 36 macrobenthos species were found in all sampling stations. There were
Annilida 21 species, Mollusca 6 species and Arthropoda 9 species. Results for this study found decreasing of
species abundance when compared with previous research by Suzuki et al. (1997). They found that number of
species was 66 in year 1997 when mangrove rehabilitated program had been implemented only 3 years. Normally,
younger mangrove forest generally had more macro-benthic fauna species than older ones (Chen et al., 2007).
This species loss can be due to changing in environmental factors (Clare et al., 2015). In older mangrove, more
litter fall cause accumulation of organic matter and led to sediment property change. Thus, only organic loving
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species can be occurred. This litter accumulation also cause increase sulfur, tannins and lignin-derived phenol in
sediment. These strong compounds limit growth and survival of some macrobenthos species. In addition, growing
mangrove provided home for many living organisms. Increase diversity such as seabird, fish and crab which are
macrobenthos predators can be found (Chen et al., 2007; Zou et al., 2008). It was found in this study that there
were fish lavae (Gobiidae) only in mangrove area and benthos are one of their food sources. Therefore, these
alterations of ecological function over time along with mangrove forest growth can possibly cause reducing
number of macrobenthos species.
In this study, diversity index between mangrove and mud flat areas was found to be similar (Table 2).
However, the highest density was found in KB 2 and Halmyrapseudes sp. was the dominant species. As shown in
Table 2, lower macrobenthos density in mud flat area, suggesting that there are more food sources, and more
suitable environments for living in mangrove. Concordance with a research in Rookery bay, Florida, USA, by
Sheridan (1997) benthic population exceeded in mangrove vegetative areas than seagrass and non-vegetated
habitats due to higher organic matter which was the main food source for macrobenthos.
Statistical analysis revealed that there is no difference of macrobenthos diversity and density between
mangrove and mud flat areas at Klong Khone, however we found that dominant species were different. Dominant
organism which found in mangrove forest were Annelida: Heteromastus sp., Mediomastus sp., Diopatra semperi,
Mollusca: Natica vitellus and Arthropoda: Halmyrapseudes sp., Alpheus sp; and in mud flats were Annelida:
Mediomastus sp., Glycera natalensis, Mollusca: Nassarius pullus, Arthropoda: Alpheus sp. This was similar to
Sheridan (1997), who also reported that Halmyrapseudes bahamensis is one of dominant species commonly
found in mangrove area. Even Mediomastus sp. and Alpheus sp. were found as dominant species in both
mangrove and mudflats, they were extremely abundant in mudflats. This result was also similar with Sheridan
(1997), who found that Mediomastus californiensis was dominant species in all study areas; mangrove forest,
seagrass and non-vegetated mud, but it was much more abundance in non-mangrove area. Another research by
Chen et al. (2007) demonstrated that Alpheus hoplocheles was abundant in non-vegetated mudflats. Hence,
those macrobenthos species are suitable for mudflats indicator.
Seawater quality
Results of seawater parameters are shown in Table 3. By using statistical analysis (t-test), there were no
different among sampling stations except DO, TKN and NO3--N. In mangrove area, DO was found to be lower, but
TKN and NO3--N were higher than mud flat areas. Environmental factors can differ due to coastal characteristics. It
was well understood that there was more accumulation of organic matter by mangrove litters and living
organisms’ excretion than other areas (Chapman and Tolhurst, 2007). Moreover, at Klong Khone, pollutants form
river runoff and effluence from shrimp farms could increase organic nitrogen in mangrove. Degradation of these
organic by microbial activity resulted in lowered oxygen.
Seawater quality fluctuation can cause disturbances on macrobenthos. However, a study by Pech et al.
(2007) found that only salinity was the main factor influencing the benthic diversity and abundance, while other
variables e.g. temperature, DO, pH, and seawater transparency were no significantly influenced. Their results
support that benthos survival and distribution can be affected by salinity variation. Our findings demonstrate that
there was no difference in salinity among sampling sites on macrobenthos diversity and density.
Sediment quality
Abundance of organic matter (OM), total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) in sediments at Klong
Khone are shown in Table 4. Statistical analysis revealed that there were no difference among sampling sites, and
the average values were 2.11% of OM, 0.63 mg-N/g DW of TN and 0.21 mg-P/g DW of TP (P>0.05). This very little
different of sediment quality might serve no difference of both benthos diversity and density between mangrove
and mud flat areas. Nevertheless, slightly higher OM in mangrove was recorded. As previously discussed, mangrove
litters associated with living excretory can cause organic matter accumulation (Chapman and Tolhurst, 2007); and
accumulated through time (Frid, 2011).
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Conclusion
Although our results showed that there were no differences in macrobenthos diversity, density, and
sediment quality between mangrove and mud flat areas, their dominant species differed. Heteromastus sp. and
Halmyrapseudes sp. were found extremely abundance in mangrove. While, Mediomastus sp., Glycera natalensis,
Nassarius pullus, and Alpheus sp. were found in both mangrove and mudflats; and they were extremely
abundance in mudflats. Hence, these species can be used for mangrove and mud flats bioindicator in term of
abundance and also help to evaluate healthiness of mangrove. Environmental fluctuations and pollution can
cause changing in ecological function and service; subsequently, species occurrence and replacement.
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Figure 1. Sampling station at Klong Khone, Samut Songkhram province, Thailand
Table 1. Macrobenthos species at all sampling sites
Species
Annelida
Scoloplos(Leodamas) gracilis
Para prionospiocf. oceanensis
Para prionospio sp.
Magelona conversa
Chaetozone sp.
Mediomastus sp.
Heteromastus sp. 1
Heteromastus sp. 2
Heteromastus sp. 3
Heteromastus sp. 4
Axiothella obockensis
Ophelina sp.
Armandia sp.
Sigambra sp.
Neanthes caudate
Glycera natalensis
Diopatra semperi
Diopatra sp.
Marphysa macintoshi
Lanice conchilega
Chone sp.
Mollusca
Mactra olorina
Gari (Psammotaea) elongate
Didimarca tenebricum sp.
Natica vitellus
Nassarius pullus
Nassarius jacksonianus
Arthropoda
Philyra olivacea
Macrophthalmus convexus
Halmyrapseudes sp.
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Table 1. Macrobenthos species at all sampling site (cont.)
Species

KB 1

Alpheus sp.
Anisops sp.
Unknown 1
Unknown 2
Unknown 3
Unknown 4

+

Mangrove Area
KB 2 KB 3 KB 5
+
+
+
+
+
+

KB 6
+

KB 7
+

Mudflat Area
KB 9 KB 10
+
+

+
+

Table 2. Macrobenthos diversity index and density at Klong Khone, Samut Songkhram
Mangrove Area
Station
Diversity Index
Density (indv/m2)
KB 1
1.84
162
KB 2
0.50
1572
KB 3
1.52
258
KB 4
nd.
nd.
KB 5
1.34
540
KB 6
1.91
456
Average
1.42
598
SD
0.57
565
Note: nd. = no data

Station
KB 7
KB 8
KB 9
KB 10
KB 11
KB 12
Average
SD

MudFlats Area
Diversity Index
Density (indv/m2)
1.15
70
nd.
nd.
1.51
632
1.90
656
nd.
nd.
nd.
nd.
1.52
453
0.38
332

Table 3. Seawater quality at Klong Khone, Samut Songkhram province in September 2015
Salinity Temp
(ppt)
(◦C)
Mangrove area
KB 1
20
26.9
KB 2
21
26.9
KB 3
20
26.9
KB 6
21
26.4
Mud flats area
KB 7
21
27.1
KB 8
20
27.2
KB 9
21
27.9
KB 10
25
28.7
KB 11
21
27.9
KB 12
22
28.7
Note: There is no data in KB 4 and 5.
Station
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DO
(mg/L)

pH

TSS
(mg/L)

TKN
(mg/L)

NH3-N
(mg/L)

NO3--N
(mg/L)

PO43--P
(mg/L)

3.4
4.1
4.8
3.7

6.98
7.16
6.65
6.91

364
240
438
550

11.2
10.7
10.9
10.7

7.6
7.4
6.2
6.1

0.38
0.34
0.42
0.33

0.63
0.36
0.42
0.67

5.1
5.1
5.3
5.0
5.8
4.3

7.64
7.50
6.97
6.57
6.79
6.90

256
268
24
136
166
94

9.1
9.3
9.2
9.0
8.8
8.9

5.9
5.8
5.6
5.8
5.5
5.7

0.53
0.54
0.41
0.35
0.50
0.51

0.16
0.37
0.25
0.14
0.14
0.18
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Table 4. Sediment quality at Klong Khone, Samut Songkhram province in September 2015
Station OM (%)

TN
TP
(mg-N/g DW) (mg-P/g DW)

Mangrove area
KB 1
2.19
0.66
0.21
KB 2
2.05
0.44
0.20
KB 3
2.13
0.43
0.16
KB 4
2.37
0.79
0.39
KB 5
1.61
0.67
0.25
KB 6
3.31
0.51
0.20
Mud flats area
KB 7
1.49
0.49
0.12
KB 9
1.50
0.86
0.28
KB 10
2.35
0.86
0.06
Note: There is no data in KB 8, 11 and 12.
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Abstract : The gut contents of the snake eel, Pisodonophis boro collected from the estuary of Pranburi from March
to August 2015 were analyzed. Based on the 30 specimens observed, three species of crabs (Sarmatium germaini,
Metaplax elegans and Ucaper plexa) were found. Based on the frequency of occurrence (%O), S. germaini showed
the highest percentage of prevalence (81.48%) whereas M. elegans and U. perplexa had the lowest percentage of
prevalence (3.7% each). Moreover, S. germaini had the highest (99.59%) index of relative important (%IRI) followed
by unidentified mantis-shrimp (0.33%), M. elegans (0.11%) and U. perplexa (0.9%), respectively. From these results,
the preponderance prey found in the snake eel’s diet was crab. It might be suggested that P. boro is a specialist
feeder on crabs rather than an opportunistic feeder.
Keywords : gut content analysis, Pranburi River, Sarmatium germaini, snake eel

Introduction
The snake eel, Pisodonophis boro (Hamilton, 1822) belong to family Opichthidae. It is widely distributed in
the Indo-West Pacific (Somalia and Tanzania to Natal), southern India, Sri Lanka, Indonesia and Thailand (Froese and
Pauly, 2016). Locally, this species has a high economic value. They are found along the estuaries and the tidal zone
around the upstream areas of coastal rivers (Subramanian, 1984). They are abundantly found in the estuarine of
Thailand, especially in the– Pranburi River (Paphavasit et al., 2014). However, the populations of P. boro in this area
are dramatically decreasing due to several reasons such as the community development and the environmental
problems (Personal communication). If the population is still decreasing, it is likely that they will be extinct from the
estuary of Pranburi River. This problem could further elevate to the local food security issue. Hence, the ecological
knowledge especially the feeding characterization is primarily required because it leads to the ecological roles of
this species, population dynamics, resources partitioning (Guedes and Araújo, 2008; Ross, 1986) and trophic ecology
(Svanbäck and Bolnick, 2007). Moreover, observation of the feeding information is a great value for developing the
conservation strategies (Braga et al., 2012). This information is also necessary for the aquaculture of this species.
Therefore, we examine the gut content of the snake-eel from the Pranburi River during the fishing season.

Methodology
1. Sampling and gross anatomical study
A sampling of Pisodonophis boro was undertaken during low-tide in the fishing season (March 2015 to
August 2015) from the mangrove forest at Pranburi Estuary, Prachuap Khiri Khan Province (N 12°24'08.5" / E
099°59'00.2"). Thirty specimens of P. boro with various sizes (30.5-97 cm ± 2.38 S.E.) were euthanized by rapidly
cooling shock method (Wilson et al., 2009). They were measured in both total length (TL to the nearest cm) and
weighed (W to the nearest g) before dissection of digestive tracts. Then, the specimens were preserved in Davidson’s
fixative for about 36-48 hrs at room temperature before transferring to 70% ethanol for gut content study under the
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stereoscopic light microscope. The experimental protocol was approved by the Animal Care and Use Committee of
Faculty of Science, Chulalongkorn University (Protocol Review No. 1523005).
2. Analysis of gut contents
All specimens were horizontal-opened and dissected out the food items from the digestive tract (from
anterior-stomach to posterior-intestine) under the stereoscopic microscope. The identification of the food items was
assessed to detail according to the guidelines of Machjajib (1973) and Paphavasit et al. (2014).
Afterwards, the frequency of occurrence (%O), the percent by number (%N), and the percent areas coverage
(%C) were calculated based on the method described by Hyslop (1980) and Hajisamae (2012). The contribution of
each index was also analyzed with the index of relative importance (%IRI) (Hyslop, 1980 and Cortés, 1997).

Results and Discussion
1. Analysis of gut content
The food items of Pisodonophis boro were represented from twenty-seventh specimens (90% prevalence).
Three specimens (10%) had an empty gut. It is possible that the fish had already digested its food before sampling.
The characterization of the gut content in this fish was only found with a crustacean group including crabs
and mantis-shrimp which was similar to what was found in Conger conger (O'Sullivan et al., 2004), Anguilla japonica
(Kaifu et al., 2013), and P. boro in the Vellar River (Tamil Nadu), Bay of Bengal, India (Subramanian, 1984). The crab
diet of P. boro consisted of three species: Sarmatium germaini, Metaplax elegans, and Uca perplexa, respectively.
The highest percent occurrence (%O) of 81.48% was found in S. germaini. In contrast, other crabs including M.
elegans and U. perplexa had low percentage (3.70 each) of occurrence (Table 1). Surprisingly, unidentified mantisshrimp was also found in the gut content of this snake eel. This has not been reported in previous studies. It is
possible that this mantis-shrimp might be the accidental prey or this mantis-shrimp was accidental burrows into the
crab hole. However, the studies of food preference in the laboratory would be conducted in the future to clarify
this hypothesis.
Based on the relative important index (%IRI), the results showed that S. germaini had the highest IRI
percentage (99.59%) followed by unidentified mantis-shrimp (0.33%), whereas others preys showed %IRI less than
one percentage (Table 1). It is possible that P. boro can actually rank a variety of food categories according to their
energy value which prey body size, influences energy value, and their escape ability (Townsend and Winfield, 1985).
In addition, P. boro may focus their prey items on the most abundant food type found in the system (Tinbergen,
1960 in Kaifu et al., 2013). This seems to be the congruence with the abundance of S. germaini, which found in high
concentration in the sampling area (individual observation). They also seem to have less ability to escape than other
crab species.
From the data mentioned above, P. boro might be considered as a specialist feeder who exclusively feed
on crabs. This hypothesize was strongly agreed with the study by Subramanian (1984), who reported that P. boro
showed burrowing behavior to feed only on the fiddler crab at night. On the other hand, the diet content of P. boro
differed other Anguilliform species such as Conger eel (Conger conger) which feeds mainly on fishes from the water
column (O'Sullivan et al., 2004).

Conclusion
Overall of our research, this study is a first description of the gut content in P.boro at the Estuary of Pranburi
River, Thailand. The prey composition of the P. boro suggested a high trophic position on benthic decapods at the
Estuary of Pranburi River. However, the preponderance of the only group of crabs in their diet suggested that P. boro
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
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is a specialist feeder on crabs which were the most abundance species in the system. They also utilize the estuarine
habitat as a feeding ground.
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Table 1. Summary of prey items found in the gut contents of Pisodonophis boro from Pranburi Estuary, Thailand,
during fishing season 2015, n = 27 (empty gut = 3).
Name
Sarmatium germaini
Metaplax elegans
Uca perplexa
Unidentified mantis-shrimp

O
22
1
1
1

N
30
1
1
1

C
159.4
1.8
1.2
8.5

%O
81.48
3.70
3.70
3.70

%N
90.91
3.03
3.03
3.03

%C
84.61
0.96
0.64
4.51

IRI
7773.05
6.57
5.39
19.74

%IRI
99.59
0.11
0.09
0.33

Where %O is the percentage of the frequency of occurrence of each prey category, %N is the percentage of the number of
items in all guts, %O and %N were based on the method described by (Hyslop, 1980), and %C is the percentage of the
areas coverage of items in all stomachs, this method designed by Hajisamae (2012).
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Preliminary study of diet composition in the priaprium fish Neostethus lankesteri
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Abstract : The diet composition of the priaprium fish preliminary study were examined by using the gut contents
analysis methods. Based on 90 specimens (SL 1.8-2.8 cm) collected from three stations in the Estuary of Pranburi
River during March to May2015, various food items were observed from the gut content including diatom, algae,
dinoflagellate, zooplankton, and miscellaneous. Phytoplankton such as diatom was the major contribution to the
priaprium fish diet. The second most prey item that contributed to the diet composition were copepods which
included harpacticoid, calanoid, and cyclopoid copepods. Based on the index of relative importance (IRI), centricdiatom was the most importance prey followed by unidentified copepod fragments and harpacticoid copepod
respectively. The finding of diet compositions of this fish indicated that the priaprium fish in Estuary of Pranburi River
is feeding on a variety of food items and they can be considered as an opportunistic or omnivorous feeding guild.
Keywords : gut content analysis, Neostethus lankesteri, Pranburi River, priapium fish

Introduction
Feeding ecology is important for understanding the functional role of the fish within the ecosystems.
Not only does this knowledge helps understanding trophic interactions in aquatic food webs (Garvey et al., 1998
and Zanden et al., 2000) but it also helps in understanding resources partitioning in the ecosystem (Ross, 1986 and
Guedes and Araujo, 2008).The study of fish feeding habits and the analysis of gut content has become a standard
practice in understanding the trophic analysis in the ecosystem (Hyslop, 1980).
The priapium fish, Neostethus lankesteri Regan, 1916 belongs to the Family Phallotethidae. It has the
distribution in the Southeast Asia; Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand ( Myers, 1928 and Parenti, 1984) . In
Thailand, priapium fish are found in the Rivers and Estuaries. Pranburi River estuaries ecosystem was studies and
evaluated by Paphavasit et al., (2014). In this they proposed the food web in the system. However, most of the links
between species was based on the literature reviews. Fishes are known to have their diet shifts spatially and
temporally (Specziar and Eros, 2014). Therefore, it is vital to conduct the gut content analysis of the organisms in
the ecosystem to get a better resolution of the food web. Priapium fish was hypothesized as zooplankton and
phytoplankton feeders. They were also hypothesized to play an important role in linking the primary producer and
secondary consumer especially as a diet of commercial fishes such as Herklotsichthys displionotus. Therefore, we
evaluated the gut content of N. lankesteri from the Pranburi River, Thailand to clarify the basal linkage area of the
Pranburi River estuary food web.

Methodology
Sample collection
During March to May 2015, priapium fish (n = 90) were collected by larvae fish otter trawl from three
stations (12°24'15.8" N, 099°58'25.6" E, 12°24'21.6" N, 099°58'37.1" E, 12°24'08.5" N, 099°59'00.2" E) in the Estuary of
Pranburi River, Prachuap Khiri Khan Province. After collection, the fish was euthanized by a rapid cooling shock
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(Wilson et al., 2009). It was then fixed in Davidson’s fixative to study the gut content in laboratory.
The experimental protocol was approved by the Animal Care and Use Committee of Faculty of Science,
Chulalongkorn University (Protocol Review No. 1523005).
Analysis of stomach content
In laboratory, 90 specimens were dissected. The intestine from each specimen was removed from the
carcass and the length of intestine was measured. The intestine was then dissected to remove the gut content. The
prey items were identified under guideline of Tomas (1997) and Boltovskoy (1999) under microscopy
(Taghavi Motlagh et al., 2012).
After the identification process, the percentage by frequency of occurrence (%O), the percentage
by number (%N) and the percentage by volume (%V), as described by Pinkas et al. (1971) and Hyslop (1980)
were calculated. The index of relative importance (IRI) was used to describe the important of fish’s diet and explain
the feeding habit of fish (Hyslop, 1980 and Cortés, 1997).

Results and Discussion
The food items of the priapium fish was classified into five groups: diatoms (centric diatom and pennate
diatom), algae (Merismopedia sp.), dinoflagellate (Noctiluca sp.), zooplankton (copepod fragments, harpacticoid
copepod, nematode, mollusk larvae and foraminifera), and low frequency of occurrence miscellaneous items
(clalanoid copepod, arrow worm, cirripedia larvae, insect fragments, zoea of crab, nauplius, cyclopoid copepod,
shirmp larvae fragments, polychaete larvae, tintinid, and larvacean) (Table 1). Interestingly, the main diet of
N. lankesteri in this study was phytoplankton which was different from copepods that was found in the gut content
of the same species from streams of the Sungei Buloh Mangal, Singapore (Mok and Munro, 1991). Omnivore fishes
are less abundance in number when compared to carnivour fishes. Most of previous literatures suggested that
Priapium fishes are carnivour. For example, Gulaphallus mirabilis (Villadolid and Manacop, 1934) and
Phenacostethus smithi (Munro and Mok, 1990) feed mainly on insects.
In present study, centric diatoms were found the maximum percentage of occurrence (%O) in all specimens
(90 individuals). Based on percentage of the index of relative importance (%IRI), all three stations dominated centric
diatom (>50%) followed by copepod fragments and harpacticoid copepod respectively. The result of the present
study shows presence of diatom in the gut content which could be explained accidental prey theory (Valenzuela
et al., 1995). The area which the priapium fishes were collected had diatom in high concentration during the fish
collection. Therefore, a large amount of diatom could be ingested when the fish feeds on copepods which were
their intentional prey. To clarify these hypotheses, the study of characteristic of gill raker, relationship of gut length
and body length, and histological study of digestive tract of N. lankesteri would be conducted in the future study.
Another possible explanation could be that N. lankesteri were omnivore and they intended to feed to on diatom
as their top prey item. However, more studies are needed on the digestive tract and enzymatic reaction of the
digestive system.

Conclusion
Overall of our study, the preliminary finding of diet composition in the priaprium fish from Estuary of
Pranburi River, Thailand exhibited this fish might be feeding on a variety of food items and they can be considered
as an opportunistic or omnivorous feeding guild.
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Table 1: Food composition found in the gut contents of N. lankesteri from Pranburi Estuary, Thailand. (n = 90
individuals)

%N

Station 1
%O
%V

%IRI

%N

Station 2
%O
%V

%IRI

%N

Station 3
%O %V

%IRI

Diatom

Centric diatom
Pennate diatom

85.1
8.7

100
46.4

27.9
0.2

51.9
0.2

97.5
0.1

100
30.8

75.5
0.01

90.2
0.002

93.2
4.9

100
84.2

69.1
0.8

86.6
0.3

Algae

Merismopedia sp.

0.1

14.3

0.003

0.002

0.01

3.8

0.001

0.0001

0.1

15.8

0.01

0.003

Dinoflagellate

Noctiluca sp.

0.9

75

0.8

1.04

0.8

57.7

1.5

0.95

0.04

5.3

0.1

0.01

Zooplankton

Copepod fragments
Harpacticoid copepod
Nematode
Mollusk larvae
Foraminifera

2.0
0.7
0.1
1.7
0.1

64.3
50
25
39.3
21.4

17.4
18.7
7.4
3.2
4.1

20.2
16.9
3.4
2.3
1.6

0.6
0.1
0.01
0.3
0.0

46.2
23.1
7.7
19.2
7.7

12.6
4.3
2.5
1.3
1.1

6.9
1.2
0.2
0.3
0.1

0.6
0.1

73.7
26.3

11.1
4.9

10.1
1.6

0.3
0.02

15.8
5.3

1.4
1.3

0.3
0.1

0.4

100

20.3

2.6

0.6

69.2

1.3

0.2

0.5

89.5

11.3

1.01

Miscellaneous

Note: %O, the percentage of frequency of occurrence; %N, the percentage of number of individual; %V,
the percentage of volume; %IRI, the percentage of index of relative importance.
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ภาคผนวก 1
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 3
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
นาง รังสิมา ตัณฑเลขา
คุณ วันเชิญ โพธาเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
ดร. ศรีวรรณ ไชยสุข
ดร. ดุสิต งอประเสริฐ
นส. วิศรา ไชยสาลี
นส. ธิติยา บุญประเทือง
นส. ผ่องพุท รอนไพริน
นส. อริสรา ศรีอุบล
นาย ฉัตรดนัยภากร บุราโส
นส. เพ็ญปภา เฟื่องอักษร

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะกรรมการจัดประชุม (เจ้าภาพร่วม)
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน
รองศาสตราจารย์ คมสัน อานวยสิทธิ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะกรรมการปฏิคม
รองศาสตราจารย์ อนุชา จันทรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล สุรพรไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รุจิพจน์
นาง นงนุช เกตุ้ย
นาย บรรจง อูปแก้ว
นาย สุพจน์ ดีอิ่นคา
นาย วีระชาติ ขัดมัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการด้านภาษาต่างประเทศ
นส. สุภาวดี ศรีแย้ม
นส. สิริญาณ์ พาเหมาะ
นส. ทวินันท์ แววทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการแสดง
นส. จารุนันท์ เมธะพันธ์
นาย ศักรินทร์ ณ น่าน
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

255

นาย พิเชษฐ์ บัวซอย
นาย พงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน
นส. นงนุช พรหมวีระไชย
นักศึกษาสาขาสารสนเทศ
นาง พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง
นาย ชนินทร์ แก้วมณี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมตัดสินอาหารพื้นบ้าน
นาย นพรัตน์ จันทร์ไชย
นาง บุษบา มะโนแสน
นส. จิรรัชต์ กันทะขู้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนุช รสเครือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ทิมขา
นาง สุทธิดา ปัญญาอินทร์
นาย เสกสรร วงศ์ศิริ
นาย ทวี หาญณรงค์
นาง สุพัตรา ถาวรรณา
นาง อนงค์นาฎ เรืองอินตา
นส. สุภาพร จันทร์พล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชฏฐ์ คนซื่อ
ดร. นพดล กิตนะ

ผู้อานวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยชุมชนน่าน
นาย ประทีป อินแสง
นาย ณัชชภัทร พานิช
นาง สุภาวดี วาทิกทินกร
นาย วุฒิไกร ดวงพิกล
นาย วัชชิระ หวั่นท๊อก
นส. ชญาณิศา บุญปกครอง
นาย สักก์สหี ์ พลสันติกุล
นส. ปวีณา ผาแสง
นาย กิตติกร สมยศ
นาย สมชาย สิทธิกา

ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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