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วันที่ 14  มิถุนายน 2559 
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน จดันิทรรศการ และติดต้ังโปสเตอร์ 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

เวลา สถานที:่   The Impress Convention Hall 
08.30 -09.30 ลงทะเบียนและตดิตั้งโปสเตอร์ 
09.30 - 09.40 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

09.40 - 09.50 สรุปภาพรวมของการประชุม 
โดย นางรังสมิา ตณัฑเลขา 
ผู้อ านวยการโปรแกรม ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

09.50 - 10.20     เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ น่านหนึ่งเดียว : การพัฒนาจงัหวดับนฐานความรู ้
โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

10.20 - 10.30 เจ้าภาพ ผูส้นับสนุนการจดัประชมุ และแขกผูม้ีเกียรติ ถ่ายภาพหมูร่่วมกัน 
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  

ก าหนดการประชุม 
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” คร้ังที่ 3 
“Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony” 

 
วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2559  

โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จ. น่าน 
 

จัดโดย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
ร่วมจัดโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
วิทยาลัยชุมชนน่าน 

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

สนับสนุนโดย 
มูลนิธิสวิตา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากดั 
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โดย Prof. Yaoqi Zhang, School of Forestry and Wildlife Sciences, Auburn University, AL, 
USA 

11.40 - 12.00 การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการสร้างสรรค์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เรื่อง: การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาในทะเลอ่าว
ไทย 
โดย ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธ์ิ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
 การประชุมกลุ่มย่อย 1: Biodiversity for Ecotourism 

ประธาน : รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
เลขานุการ: นางปันหยี มิลนิทางกูร 
สถานที:่ The Impress Convention Hall 

13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีเวียงสา จ.น่าน 
โดย ผศ.ดร.วเิชฏฐ์ คนซื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

13.30 - 14.00 Invited Speaker 2: Real Time Sensor เพื่อติดตามสภาวะแวดลอ้มทางทะเลระยะยาว เกาะราชาใหญ่ 
จ.ภูเก็ต 
โดย รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

14.00 - 14.30 Invited Speaker 3: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จ.ชุมพร 
โดย ปลดัชูเกียรติ นวลศรี ผู้ประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ และกรรมการมลูนิธิศึกษาธรรมชาติ
เขาดินสอ  

14.30 - 15.00 Invited Speaker 4:  ชุดโครงการบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ทางทะเล บริเวณหาดหยงหล า เกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง 
โดย ดร.มาโนช วงศ์สรุีย์รตัน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม จ.ตรัง 

15.00 - 15.30 อาหารว่าง 
15.30 - 15.45 O - 1:  ความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา ต าบลชมพู 

อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณโุลก 
โดย  นางสาวศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15.45 - 16.00 O - 2: ผลกระทบของการให้อาหารปลาเพื่อการนันทนาการต่อการกนิอาหาร การเจริญเติบโต และการ
สืบพันธุ์ของปลาสลิดหินบั้งหางมน Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787) ในอ่าวไทย 
โดย นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 

16.00 - 16.15 O - 3: ป่าไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก กับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการมสี่วนร่วมของชุมชน 
โดย ดร.นารรีัตน์ บุญไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 การประชุมกลุ่มย่อย 2: Biodiversity for Restoration of Terrestrial Ecosystem and 
Landscape Ecology 
ประธาน: ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟ่ืองอักษร 

 สถานที:่ The Jasmine Room (ชั้น 2 อาคาร Lobby) 
13.00 - 13.20 Invited Speaker 1: นโยบายส่งเสริมการปลูกปา่ของกรมป่าไม้ 

โดย นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม ้
13.20 - 13.40 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 
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โดย ดร. ส่งเกียรติ ทานสมัฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการมลูนิธิพลังที่ยั่งยืน และนายปติิพงษ์ คิดการเหมาะ 
ชุมชนบ้านหน้าถ้ า จ.สุราษฎร์ธาน ี

13.40 - 13.55 O - 1 การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า 
โดย อ.ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

13.55 - 14.10 O - 2 ความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไมโ้ครงสร้างในระบบนิเวศปา่ดิบเขา 
โดย นางสาวพุทธิดา นิพพานนท์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

14.10 - 14.25 O -3 ผล เมล็ด และกล้าไม้ของไมย้ืนต้นเพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนอืของประเทศไทย 
โดย ดร.เกริก ผักกาด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

14.25 - 14.40 O - 4 ความหลากหลายและคุณลกัษณะเชิงฟังก์ชันของพืชในระบบนิเวศเกษตรระยะแรกเริ่มภายใตร้ปูแบบ
ของการใช้ปุ๋ย ไถพรวนท่ีแตกต่างกัน 
โดย ดร.วิรงค์ จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

14.40 - 14.55 O - 5: การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศสภาพป่าดิบแล้งที่มไีม้ลาน 
โดย นางสริินทร์ ติยานนท ์ส านักการวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

14.55 - 15.10 O - 6: ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพิจารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา กรณศีึกษาสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทย 
โดย นางสาวรินมนัส วัยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

15.10 - 15.40 อาหารว่าง 
15.40 - 15.55 O - 7: ภูมภิาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบครีขีันธ์ 

โดย นายธรรมนญู เตม็ไชย ศูนย์ศกึษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

15.55 - 16.10 O - 8: การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า อ าเภอจนุ 
จังหวัดพะเยา 
โดย นางสาวบณัฑิตา ใจปินตา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

16.10 - 16.25 O - 9: องค์ประกอบของไม้ยืนต้น และปรมิาณคาร์บอนเหนือพ้ืนดินที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าเมี่ยงท่ีปล่อย
ทิ้งร้าง ในอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16.25 - 16.40 O - 10: สัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินบริเวณพื้นที่ป่าปลูกพืชวงศ์ยางระยะต้นกล้าทีม่ีอายุการปลูกท่ีแตกต่าง
กัน 
โดย นางสาวชฏาภรณ์ เสวีวัลลภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.40 – 16.55 O – 11: บริการระบบนเิวศของชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร 
โดย ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

16.55 – 17.10 O – 12: ทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความส าคญัของความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 
โดย ดร.นิกร มหาวัน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 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) 
13.00 - 13.15 O - 1: ความหลากหลายของยีสตใ์นดินอินทรีย์ในป่าพรุโตะ๊แดงและความสามารถในการสร้างเอ็กทรา

เซลลูลาร์เอนไซม ์
โดย นางสาวกนกจันทร์ ใจบุญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13.15 - 13.30 O - 2: ความหลากหลายของยีสตเ์อนโดไฟตจ์ากใบข้าวและความสามารถในการควบคมุราโรคพืช 
โดย นางสาวพัณณดิา ขุนนามวงษ ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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13.30 – 13.45 O - 3: การฟื้นฟูงานวิจัยราทะเล : ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุของราทะเลใน 7 พื้นที่ป่าชายเลนของ
ประเทศไทย 
โดย ดร. สาทินี ซื่อตรง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

13.45 – 14.00 O - 4: การแพร่กระจายของแบคทีเรียที่พบในปลานลิที่เลีย้งในกระชังในแม่น้ าชี 
โดย ดร.ปณรัตน์ ผาดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

14.00 - 14.15 O - 5: ความหลากหลายและการน าไปใช้ประโยชน์ของเห็ดป่าในจังหวัดอ านาจเจริญ 
โดย นางสาวประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

14.15 - 14.30 O - 6: ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าในป่าชุมชนภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
นางสาวจิราภรณ์ ผุดผาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตาน ี

14.30 – 14.45 O - 7: การศึกษาการกระจายตัวของไลเคนสกุล Graphis (Graphidaceae).ในประเทศไทย 
โดย นางสาวอรณัยภ์ัค พิทักษ์พงษ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

14.45 – 15.00 O - 8 ความหลากชนิดและลักษณะถิ่นนิเวศของพืชวงศ์บุก บอน (Araceae) บนเขาหินปูน จังหวัดลพบุรี 
และสระบรุี ประเทศไทย 
โดย นางสาวสุธิดา มณีอเนกคณุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

15.00 – 15.30 อาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 9: ความหลากหลายของปรงในภาคเหนือตอนบนและความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 

โดย ดร. วรัญญู แก้วดวงตา มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
15.45 - 16.00 O - 10: อนุกรมวิธานของแตนเบยีนวงศ์ Braconidae (Hymenoptera : Ichneumonodea) ที่ออกหากิน

เวลากลางวันบริเวณเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุร ี
โดย นางสาววิภาวี กิติทรัพย์กาญจนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.00 – 16.15 O - 11: ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์ขาปล้องผูล้่าในแปลงปลูกทานตะวันและปอเทือง 
โดย นางสาวรัตนส์ุดา เสนาดี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

16.15 – 16.30 O – 12: ความหลากชนิดของมดในพ้ืนท่ีที่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแตกต่างกัน ในฤดูแล้ง อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 
โดย นางสาวอนงค์นาฏ เซ็งสุทธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

16.30 – 16.45 O - 13: ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ างิม (แม่น้ าสาขาของลุ่มแม่น้ ายมตอนบน) .ในเขตอ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
โดย นายเกรียงไกร สีตะพันธ์ุ มหาวิทยาลัยพะเยา 

18.00 - 21.00  งานเลี้ยงต้อนรับ 
การประกวดอาหารพื้นบ้านโดยกลุ่มแม่บ้าน จ.นา่น ด าเนินรายการโดย อาจารย์ประทีป อินแสง (วชช.น่าน)
ซุ้มอาหารเด่น จ.น่าน 
การแสดงศลิปวัฒนธรรม 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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โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรสัวดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชาย
เลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

10.50 - 11.10 Keynote Speaker 5: ชีววิถีชุมชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินถล่มและภัยแล้ง 
โดย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว 

11.10 - 12.00 การน าเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์และชมนิทรรศการ 
12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
 การประชุมกลุ่มย่อย 4: Biodiversity for Food Bank and Sustainable Use 

ประธาน: รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
เลขานุการ: นางสาวอดิศัย เรืองจิระชูพร 

 สถานที:่ The Impress Convention Hall 
13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การสร้างมลูค่าเพิ่มจากการเก็บน้ าผึ้งป่า กรณศีึกษาชนเผ่ามลาบริ จังหวัดนา่น 

โดย ดร.อรวรรณ ดวงภักดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
13.30 – 14.00 Invited Speaker 2: มูลค่าทางเศรษฐกิจของเห็ดป่ากินได้ในชุมชน 

โดย ดร.สายัณห์ สมฤทธ์ิผล ศูนยพ์ันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
14.00 – 14.15 O - 1: การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับการฟื้นฟูป่าด้วยการเพาะเห็ดป่ากินได้ : กรณีศึกษาเหด็ระโงก เห็ดเผาะ 

พื้นที่ภูสิงห์ จ.ศรสีะเกษ 
โดย ดร.อัมพวา ปิ่นเรือน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

14.15 – 14.30 O - 2: ลักษณะนิเวศต้นรักใหญ่ ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ แพร่ เฉลมิพระเกียรติ จ.แพร่ 

14.30 – 14.45 O - 3: ภูมิปญัญาการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
โดย นางสาววรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 

14.45 – 15.00 O - 4: การใช้ของป่าจากป่าประหลังการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 
โดย นายอนันต์ เจรญิสุข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

15.00 – 15.30 อาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 5: โอเมก้า 3-6-9 จากน้ ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthozylum rhetsa (Roxb.) DC) 

โดย ดร.สรุัตน์ บุญผ่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15.45 – 16.00 O - 6: การมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาและบริหารจดัการการผลิตข้าวปลอดภัยโดยผ่านกิจกรรม

เบียร์เกมส ์
โดย นางอารีกมล ต.ไชยสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ

16.00 – 16.15 O - 7: กีฏวิทยาพื้นบ้านของบ้านสร้างถ่อนอก ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
โดย นายประสิทธ์ิ วงษ์พรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 การประชุมกลุ่มย่อย 5: Biodiversity for Wildlife and Protected Area Management 
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เลขานุการ: นางสาวเพ็ญปภา เฟ่ืองอักษร 

 สถานที:่ The Jasmine Room (ชั้น 2 อาคาร Lobby) 
13.00 - 13.30 Invited Speaker 1: การบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก 

โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13.30 - 14.00 Invited Speaker 2: การส ารวจประชากรสัตว์ป่า โดยประยุกต์ sUAV และกล้อง Thermal Infrared 

โดย ดร.กฤษนัยน์ เจรญิจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
14.00 - 14.15 O – 1: Rubber agroforest support more diversity of Volant vertebrate diversity than rubber 

monoculture 
โดย ดร.สาระ บ ารุงศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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14.15 - 14.30 O - 2: ผลกระทบจากการสร้างถนนสายหลักต่อพ้ืนท่ีอ่าวไทยตอนใน 
โดย ดร.นฤมล ตันติพิษณุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

14.30 - 14.45 O - 3: การใช้ภาพถ่ายจากกล้องดกัถ่ายภาพอัตโนมัติในการจ าแนกอัตลักษณ์ของกระทิง 
โดย นางสาวศภุพัชรี ธนสารไพบูลย์ School of Natural Resources  University of Nebraska-
Lincoln, USA 

14.45 - 15.00 O - 4: First satellite tracking of the Endangered Spotted Greenshank (Tringa guttifer) from 
Thailand 
By Chenxing Yu , King Mongkut's University of Technology Thonburi 

15.00 - 15.30 อาหารว่าง 
15.30 – 15.45 O - 5: อิทธิพลของพืชปกคลุมรังท่ีมีต่อนกกางเขนดงท้ังด้านการเลอืกพื้นที่ท ารังและความส าเรจ็ในการท า

รัง : การทดสอบแบบทดลอง 
โดย นางสาวธนานันท์ โชติประเสริฐคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

15.45 – 16.00 O - 6: ความหลากชนิดของนกเมอืงในถิ่นอาศัยรูปแบบต่างๆ บริเวณสวนสาธารณะชายทะเล จังหวัดภูเก็ต 
โดย นางสายสนิท พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

16.00 – 16.15 O - 7:  อิทธิพลของรูปแบบการท าเกษตรกรรม และการจัดการสวนผลไม้ของชุมชนผึ้งในภูมิทัศน์อัน
เนื่องมาจากมนุษย ์
โดย นางสาวพรพมิล ตั้งต่อวงศส์กลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

 การประชุมกลุ่มย่อย 6: Biodiversity for Coastal and Marine Habitat 
ประธาน : ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เลขานุการ: นางปันหยี มิลนิทางกูร 

 สถานที่ The Orchid Room (ชั้น 2 อาคาร The Impress Convention Hall) 
13.00 - 13.20 Invited Speaker 1: ความหลากหลายของสัตวห์น้าดินขนาดเล็กหลังเหตุการณ์น้ ามันรั่ว ปี 2556 

หาดอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
โดย ศ. สภุาวดี จลุละศร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13.20 - 13.35 O - 1: การชักน ายอดจากสาหร่ายแผ่นใบสาหร่ายสีน้ าตาล Sargassum oligocystum Montagne 
โดย ดร.ธิดารัตน์ น้อยรักษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

13.35 - 13.50 O - 2: Halimida J.V. Lamour ฉันคือใคร 
โดย ดร.สภุัทรา พงศ์ภราดร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

13.50 - 14.05 O - 3: Halimida macroloba ส าคัญไฉน? 
โดย ดร.จารุวรรณ มะยะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14.05 - 14.20 O - 4: Halimida สาหร่ายมีกระดูก 
โดย นางสาวรัชณีย์ แก้วศรีขาว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14.20 -14.35 O - 5: พื้นที่ผิวใบของสาหร่ายใบมะกรูดและหญ้าทะเลต่อความแรงกระแสน้ า และการเคลื่อนที่ของตะกอน 
โดย นางสาวจันทร์มณี ปัญญาไว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

14.35 - 14.50 O - 6: เรื่องเล่าจาก "ราก" หญ้าทะเล 
โดย นายเอกลักษณ์ รัตนโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

14.50 - 15.05 O - 7: ความหลากหลายของทรอสโทไคตริคทีม่ีสมบตัิผลิตกรดไขมนัไม่อิ่มตัวสูงจากประเทศไทย 
โดย ดร.พนิดา อุนะกลุ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ 

15.05 - 15.35 อาหารว่าง 
15.35 - 15.50 O - 8: ความหลากชนิด ความชุกชุม และการกระจายตัวของหอยนางรมที่แหล่งธรรมชาติที่อ่าวบ้านดอน 

โดย นางสาวศริิลักษณ์ ชุมเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
15.50 - 16.05 O - 9: พฤติกรรมการกินอาหารของปูก้ามดาบเพศผู้และเพศเมยีจากภาคใต้ของไทย 

โดย นางสาวฟามีดะห์ วาเซ็ท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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16.05 - 16.20 O - 10: เวลาที่ใช้ในกิจกรรมทีผ่ิวดินของ Uca rosea ของภาคใต้ของไทย 
โดย นางสาวอรปราง สุทธเกียรติ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

16.20 - 16.35 O – 11 อินเตอร์เนต็ออฟธิงส์ (ไอโอที) ส าหรับการติดตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ 
โดย นายไพโรจน์ เสนา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

เวลา Plenary session :  
สถานที:่ The Impress Convention Hall 

09.00 - 09.30 Keynote Speaker 6: ชมพูภูคาและพืชเด่นของจังหวัดน่าน 
โดย ดร.ปรัชญา ศรีสง่า องค์การสวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 

09.30 - 10.00 Keynote Speaker 7:  บทบาท สวทช. กับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

10.00 - 10.30 รับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.00 การเสวนาเรื่อง "เปลี่ยนนา่น  เปลีย่นความคิด  ชีวิตเปลี่ยนแน่" 

ผู้ร่วมร่วมเสวนา  
1.พระครสูุจิณนันทกิจ  เจ้าอาวาสวัดโป่งค า อ.สันตสิุข จ.น่าน  
“ธรรมะ ธรรมชาติ กับการจัดการทรัพยากรเมืองน่าน” 
2. คุณฑิฆัมพร  กองสอน คณะท างานเครือข่ายคนน่านจดัการตนเอง 
 “พลังเครือข่าย พลังประชา รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากร”  
3. นายนเรศ  ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน “แนวคิด แนวพัฒนา ช่วยประชายั่งยืน” 
4. นายเสรรีัฐพล ค าหว่าง ผูแ้ทนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดน่าน YEC- Young Entrepreneur 
Chamber of commerce “คนรุน่ใหม่ สานใจ พัฒนาน่าน” 
5. นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ หวัหน้าศูนย์ประสานงานประชาคม จังหวัดน่าน  
“เหลียวหลัง แลหน้า พาน่านยั่งยนื” 
ด าเนินการเสวนาโดย นายทัตติ  งานอ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสมัพันธ์ สังกัด งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลดั เทศบาลเมืองน่าน 

12.00 -12.30 พิธีปิด และมอบรางวัล 
โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ท่ีปรึกษาอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

12.30 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 17.00 ทัศนศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

Culture Tour ชมเมืองเก่าน่าน สมัผัสวิถีชุมชน 

 
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 : ทัศนศึกษา (Half day Tour) 
เส้นทางที่ 1 Farm Tour at Pha Sing 
ความโดดเด่นของเส้นทางที่จะน าท่านเข้าเยี่ยมชมฟาร์มแพะและฟาร์มสุกร ฟาร์มแพะ ท่ีมีทั้งแพะนมและแพะเนื้อ พร้อมชม
แพะพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมใหร้่วมกันท าคือ การรีดนมแพะ พร้อมชิม
คกุกี้และไอศครีมนมแพะ ฟารม์สกุร เราไม่ได้เลี้ยงสุกรเพื่อขายเนื้อ แต่เราเลี้ยงสุกรเพื่อรดีน้ าเช้ือ ท่านจะได้ชมการสาธิตการรีด
น้ าเชื้อสุกร และดสูเปิรม์สุกร ตัวเป็นๆ 
เส้นทางที่ 2 Nature Tour at Wiang Sa 
ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเวียงปอ้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติใกล้เมือง พบกับธรรมชาติของป่าเมืองเวียงสา พร้อมชมโคแดง 
ควายน้ าว้า สัตวเ์ลี้ยงพ้ืนเมืองน่าน พร้อมกระบวนการเลีย้ง เพื่อเสรมิรายได้ สร้างอาชีพ พร้อมอนุรักษ์ป่าเมืองน่าน 
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ค าขอบคุณ 
 
คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ” ครั้งที่  3 
ขอขอบพระคุณเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน และศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาช่วยจัดการประชุมจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
ขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งนี้ 
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : Gold Sponsor 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : Gold Sponsor 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) : Gold Sponsor 
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จ ากัด : Silver Sponsor 
ที่เห็นความส าคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยสนับสนุนงบประมาณจนท าให้  
การประชุมครั้งนี้เกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ 
 
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง keynote speakers, invited speakers ผู้บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาคโปสเตอร์ 
ผู้เสวนา และผู้จัดนิทรรศการทุกท่านที่ท าให้การประชุมเกิดขึ้นได้  
 
ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาจากเจ้าภาพร่วมและอาสาสมัครทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ 
 
ขอขอบคุณบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และสถาบันลูกโลกสีเขียว ที่สนับสนุนของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 
 
สุดท้ายนี้ การประชุมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม คณะผู้จัดการประชุมขอขอบคุณทุกท่าน  
จากใจจริง 
 
       คณะผู้จัดการประชุม 
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Proceedings of 
The 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2016) : 14–21 

Plenary Talk 

การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงพ้ืนบ้านเพื่อการท่องเที่ยวชมวาฬและโลมาในทะเลอ่าวไทย 

สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ 

สาขาทรัพยากรประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 

ชื่อผู้เขียนหลัก : suwat.j@psu.ac.th 

บทคัดย่อ : ความอุดมสมบูรณ์ของโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) และวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) ของทะเลอ่าวไทย
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในอ่าวไทยตอนบนซ่ึงส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวาฬและโลมา และ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและการอนุรักษ์ นักวิจัยท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปรับเปลี่ยนของชุมชนชาวประมงต่อรายได้ของธุรกิจน าเท่ียวชมโลมาและวาฬอันเป็นรายได้เสริม โดยการใช้เครื่องมือประเมิน
สภาวะการณ์ชนบทแบบเร่งด้วยและแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง นักวิจัยสัมภาษณ์ชาวประมงจ านวน 65 ราย จาก 5 ต าบล ได้แก่ ต าบล
บางตะบูน ต าบลแหลมผักเบี้ย ต าบลบ้านแหลม ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  หาดนางก า อ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ต าบลแหลมประทับ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 และการ
ส ารวจทางทะเลโดยเรือของชาวประมง  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงแรงกระตุ้นท่ีท าให้ชาวประมงปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่มาสู่การท าธุรกิจ
น าเท่ียวชมวาฬและโลมา โดยมีปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจน าเท่ียวชมวาฬและโลมาประสบความส าเร็จได้แก่ โอกาสในการพบเห็น
โลมาและวาฬของชุมชนชาวประมง ทัศนคติและความตระหนักถึงความส าคัญในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์โลมาและ
วาฬ ซ่ึงสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถจัดล าดับความส าคัญถึงนโยบายท่ีเหมาะสมในวางแผนการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลร่วมกับชุมชนชาวประมง อีกท้ังฟื้นฟูแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลและธุรกิจท่องเท่ียวชมวาฬและโลมา
ตามธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
ค าส าคัญ : การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่, ชาวประมง, การท่องเท่ียว, โลมาและวาฬ, ทะเลอ่าวไทย 
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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 Bang-
Taboon, (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.  
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บทน า 

 การท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬสามารถพบได้ในหลายประเทศท่ัวโลก (O’Connor et al, 2009) และก าลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้น 
ท่ัวโลก (D'Lima, C., 2016) เน่ืองจากเริ่มเป็นท่ีทราบกันดีว่าการท่องเท่ียวชมวาฬและโลมาตามธรรมชาติสร้างส านึกที่ดีในแง่ของการไม่
กักขังสัตว์ในกรงขังหรือสวนน้ า (Hughes, 2001) แต่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโลมาและวาฬตามธรรมชาติเช่นกัน (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 โดยแสดงความสามารถพิเศษของโลมาในประเทศไทยสามารถชมได้ในหลายพื้นท่ี 
บางแห่งมีมานานกว่า 30 ปี แต่การท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติในประเทศไทยพึ่งเริ่มมาได้ไม่นานนัก ด าเนินการโดยชุมชน
ชาวประมงเพื่อเป็นรายได้เสริมเป็นส่วนใหญ่ ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งได้ (Hughes et al., 2001, Parsons  
et al., 2003, Hu et al., 2009, Beasley et al., 2010, Mustika, K. et al., 2012) นอกจากน้ันยังสามารถสร้างจิตส านึกในชุมชนให้
มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อีกด้วย (Mustika, K. et al., 2012)  

 การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬตามธรรมชาติสามารถช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของ
โลมาและวาฬในแหล่งท่องเท่ียวได้ (Lusseau and Higham, 2004) ซ่ึงในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกก าหนดหรือวางการบริหารเชิงพื้นท่ี
และนโยบายท่ีแน่ชัด ชาวประมงท่ีคุ้นเคยกับการพบเห็นวาฬและโลมามักจะด าเนินการเอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการพบเห็นโลมา
ด้วยตนเองได้บ่อยครั้ง (Jutapruet et al., 2014)  โดยด าเนินการน าเรือขึ้นทะเบียนเป็นเรือท่องเท่ียวและน าเท่ียวได้ด้วยตนเองทันที 
อย่างไรก็ตามเครือข่ายความรู้จักกันในหมู่ชาวประมงท าให้การขยายพื้นท่ีบริการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัย
ประสบการณ์และความสามารถของชาวประมงในแต่ละชุมชน (Jutapruet et al., 2014) แต่หากการกระจายพื้นท่ีให้บริการดังกล่าว  
ยังไม่ข้อมูลท่ีสนับสนุนท่ีเพียงพอต่อการน าไปสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ท าให้ไม่สามารถควบคุมต่อความต้องการท่องเท่ียว
ชมโลมาและวาฬท่ีสูงขึ้น การรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์ท่ีน าเท่ียวชมโลมาและวาฬ ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและท่ีอยู่อาศัยของโลมาและ
วาฬได้ (Lusseau, D., et al, 2004, Piwetz et al, 2012) ในทางกลับกันประเด็นท่ีควรพิจารณาในแง่ของการท่องเท่ียวชมโลมาและ
วาฬในธรรมชาติสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนชาวประมงจากการท าประมงเพียงอย่างเดียวสู่การท าธุรกิ จน าเท่ียวชม
โลมาและวาฬได้  

งานวิจัยชิ้นน้ีจะรวบรวมข้อมูลจากพื้นท่ีท่ีมีรายงานการพบและการท่องเท่ียววาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน บริเวณชุมชนชายฝั่งและน่านน้ าของจังหวัดสมุทธสาคร จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และชุมพร และโลมาหลังโหนก 
(Sousa chinensis) อ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช (กาญจนา และคณะ 2555, 2556, Jaroensutasinee et al., 2010, 
Jutapruet et al., 2014) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาสาเหตุและแรงจูงใจท่ีท าให้ชาวประมงบางกลุ่มปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่การด ารง
ชีพจากอาชีพประมงสู่การน าเท่ียวชมโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย 2) ส ารวจการกระจายตัวของการพบเห็นโลมาและวาฬในแหล่ง
ท่องเท่ียวและบริเวณพื้นท่ีให้บริการน าเท่ียวจากประสบการณ์ของชาวประมงเทียบกับการพบเห็นจริง 3) รวบรวมความรู้พื้นฐานด้าน
วาฬและโลมาของชาวประมงอันเป็นประโยชน์ต่อการน าเท่ียว และทัศนคติของชาวประมงต่อแนวทางการบริหารการท่องเท่ียวเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรโลมาและวาฬในทะเลอ่าวไทย ซ่ึงจากทั้ง 3 ประเด็นน้ีจะเป็นข้อมูลท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการบริหารการใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลซ่ึงจัดเป็นสัตว์ทะเลหายาก อันเป็นทรัพยากรทาง
ทะเลอันมีค่าของทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไป 

วิธีการ 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ชุมชนชาวประมง 65 ราย ใน 5 ชุมชน ได้แก่ ต าบลบางตะบูน ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม 
ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หาดนางก า อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต าบลแหลมประทับ อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การประเมินสภาวะชนบทอย่างเร่งด่วน 1) ปฏิทินฤดูกาล เพื่อทราบถึงช่วงปีท่ีเริ่มน าเท่ียวชมวาฬและ
โลมา ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการน าเท่ียวชมวาฬและโลมาในพื้นท่ีอ่าวไทย  2) การจัดท าแผนท่ีชุมชน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชุมชาวประมงที่เคยด ารงชีวิตด้วยการท าการประมงเพียงอย่างเดียวไปสู่การน าเท่ียวชมวาฬ
และโลมาในพื้นท่ีทะเลอ่าวไทย โดยสร้างตารางบนพื้นท่ีทะเลอ่าวไทยตอนบนขนาด 5x5 ตารางกิโลเมตร และสร้างตารางบนพื้นท่ี
ท่องเท่ียวทะเลขนอม ขนาด 200x200 ตารางเมตร จากน้ันให้ชาวประมงระบุต าแหน่งบนแผนท่ีตามประสบการณ์ของชาวประมง 
จากน้ันค านวณเป็นร้อยละความถี่ของพื้นท่ีสี่เหลี่ยมแต่ละช่องจากโอกาสท่ีชาวประมงจะพบท้ังหมดในพื้นท่ีสี่เหลี่ยมช่องเดียวกัน และ
การส ารวจด้วยเรือของชาวประมงในพื้นท่ีท่องเท่ียวชมวาฬและโลมา โดยการระบุด้วยตนเองและการแนะน าการใช้ GPS ให้กับ
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ชาวประมง เพื่อยืนยันต าแหน่งท่ีพบเห็นโลมาระหว่างการน าเท่ียวในพื้นท่ีอ าเภอขนอม และการอนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทน าเท่ียว  
3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อมุ่งเน้นหาปัจจัยเสริมอื่นๆท่ีส่งผลในการผลักดันอันน าไปสู่การท่องเท่ียว ช่วงเวลาในการน าเท่ียว 
พื้นท่ีท่ีพบโลมาและวาฬ ความรู้พื้นฐานของชุมชนด้านวาฬและโลมาอันน าไปสู่การให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวอย่างถูกต้อง และทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์วาฬและโลมา   

ผลการศึกษา 

1. ปฏิทินฤดูกาล  

จากการสัมภาษณ์ชุมชนชาวประมงอายุระหว่าง 20-66 ปี จ านวน 65 ราย เป็นเพศชาย 51 ราย เพศหญิง 14 ราย  
มีประสบการณ์ท าการประมงระหว่าง 2-60 ปี ค่าปีเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.4±11 ปี จากการสัมภาษณ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มน าเท่ียวชมวาฬบริเวณอ่าว
ไทยตอนบน ช่วงเวลาน าเท่ียวชมวาฬในรอบปีจะอยู่ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม โดยมีบริษัทน าเท่ียวบางรายและชาวประมงบาง
กลุ่มน าเท่ียวเพ่ิมเติมในช่วงเดือนเมษายน จนถึงเดือนกันยายน โดยไม่รวมช่วงเวลาท่ีเกิดลมมรสุม ใช้เวลาเฉลี่ย 345 นาทีต่อการน าเท่ียว 
1 ครั้ง และกลุ่มน าเท่ียวชมโลมาในอ าเภอ ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงเวลาน าเท่ียวใน
รอบปีจะอยู่ช่วง เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม และไม่ออกน าเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เน่ืองจากลมมรสุมประจ าปี ใช้
เวลาเฉลี่ย 73 นาทีต่อการน าเท่ียว 1 ครั้ง โดยท้ังสองกลุ่มจะมีช่วงเวลาในการน าเท่ียวต่อวันเริ่มต้ังแต่ 6.00-19.00 ในขณะช่วงเวลาการ
พบเห็นอยู่ในช่วง 7.00-17.00 ผลการศึกษาได้น าเสนอในภาพท่ี 1 

1.1 การท่องเท่ียวชมวาฬบริเวณอ่าวไทยตอนบน 
จุดเริ่มต้นการท่องเท่ียวชมวาฬน าโดยคุณจ ารูญ พงษ์พิทักษ์ เดิมประกอบอาชีพชาวประมงจับปลากุเลา บริเวณนอกทะเล  

อ าเภอบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี รับนักท่องเที่ยวตกปลา และถ่ายภาพนกอพยพย้ายถิ่น ตามสภาพอากาศท่ีอ านวยเป็นอาชีพเสริม โดย
ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ว่าจ้างให้น าเรือออกส ารวจวาฬบรูด้าเป็นประจ า 
เริ่มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2548 และเมื่อมีรายงานการพบเห็นทางวิชาการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้งขึ้น ท าให้มีผู้สนใจท่ัวไปอยากพบเห็นวาฬบรูด้ามากยิ่งขึ้น ท าให้ความต้องการในการน่ังเรือชม
วาฬเพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยจ านวนชาวประมงท่ีสามารถน าเท่ียวได้ไม่เพียงพอ จึงเกิดมีการชักชวนชาวประมงในชุมชนแหลมผักเบี้ย ต าบล
บ้านแหลม อ าเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นท่ีใกล้เคียงด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น จากน้ันได้เกิดบริษัทเอกชนน าเท่ียวชม
วาฬโดยเฉพาะและขยายจุดน าเท่ียวไปยังบริเวณหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี น าโดยรับการส่งเสริมจากเทศบาลต าบล
หาดเจ้าส าราญ นอกจากน้ียังมีจุดท่ียกเลิกบริการไปแล้ว อีก 4 จุด ได้แก่ ชายหาดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และร้านอาหารครัว
ชมวาฬ อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดทุ่งวัวแล่น และชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร  

1.2 การท่องเท่ียวชมโลมาบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การท่องเท่ียวชมโลมาในบริเวณอ าเภอขนอมเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 โดยมีจุดน าเท่ียวชมโลมาท่ีกระจายอยู่ในชุมชนชายฝั่ง  

จุดท่องเท่ียวเดิม 3 จุด ตั้งแต่ปี ได้แก่ อ่าวแขวงเภา แหลมประทับ ต าบลท้องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวนางก า 
อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกิดจุดท่องเท่ียวใหม่เพิ่มอีก 3 จุด ในปี พ.ศ.2558 ชุมชนอ่าวเตล็ด ชุมชนหัวเขาออก และชุมชน 
ท้องโหนด อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปี พ.ศ.2558 ชาวประมงในบ้านแหลมประทับใช้เรือประมงเพื่อการน าเท่ียว
ท้ังหมด จะมีการออกหาปลาเพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือนบ้างเป็นบางครั้ง  

2. การจัดท าแผนที่ชุมชน 

2.1 จากประสบการณ์ของชาวประมงและบริษัทน าเท่ียว บริเวณอ่าวไทยตอนบน 
จากการส ารวจด้วยแบบสอบถามเชิงพื้นท่ีบริเวณการท่องเท่ียวชมวาฬบรูด้าและข้อมูลอนุเคราะห์จากบริษัทน าเท่ียวท าให้

พบว่า โอกาสในการพบเห็นวาฬบรูด้ากระจายตัวดังภาพท่ี 2  

2.2 จากผลการส ารวจและการใช้แบบสอบถามเชิงพื้นท่ีบริเวณการท่องเท่ียวชมโลมา 
 พื้นท่ีชมโลมาบริเวณรอยต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี มีจุดให้บริการน าเท่ียวชมโลมาในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน  
6 จุดและสามารถพบเห็นโลมาได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)  และโลมา
หัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) และมีการพบวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 1 ครั้ง ดังภาพท่ี 3  
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3. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

 ในปี พ.ศ.2557 มีการเปลี่ยนแปลงการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬสูงท่ีสุด กลุ่มชาวประมงท่ีประสบความส าเร็จในการน าเท่ียว
ชมโลมามากท่ีสุดคือชาวประมงในหมู่บ้านแหลมประทับ ซ่ึงได้วางแผนการให้บริการเรือไม่เกิน 2 ล าต่อครัวเรือน มีเรือให้บริการชมโลมา 
ไม่ต่ ากว่า 50 ล า และเป็นหมู่บ้านเดียวท่ีหันมาประกอบอาชีพหลักจากการน าเท่ียวชมโลมา โดยเฉลี่ยมีการน าเท่ียวไม่น้อยกว่าวันละ  
1 ครั้งต่อล า ยกเว้นเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม นอกจากน้ีในหมู่บ้านแหลมประทับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพื้นท่ีในการสนับสนุนการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ เช่น การปรับปรุงพื้นท่ี การท าถนนทางเข้า การแนะน าลูกค้าจากโรงแรมและรี
สอร์ทต่างๆ ในบริเวณพื้นท่ีชายหาดขนอมให้ทราบถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นท่ี นอกจากนั้นยังมีการหักเงินน าเท่ียวแต่ละครั้งเป็นกองทุน
ในชมรมอนุรักษ์โลมาในหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงการให้บริการและน ามาใช้ส่งเสริมธุรกิจในหมู่บ้านอีกด้วย ความเห็นของชาวประมงส่วนใหญ่
ท่ีหันมาประกอบธุรกิจชมโลมาเพียงอย่างเดียวเพราะมีรายได้ท่ีค่อนข้างมั่นคงและแน่นอน ไม่ต้องการซ้ือเครื่องมือประมง ต่างจากการท า
ประมงซ่ึงได้สัตว์น้ าไม่แน่นอน บางครั้งต้องเสียค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือประมง และไม่คุ้มค่าเชื้อเพลิงในการเดินทาง ในขณะท่ีจุดน าเท่ียว
ชมโลมาบริเวณอื่นๆในบริเวณอ าเภอดอนสักและอ าเภอขนอม ก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ยังขาดการบริหารจัดการท่ีชัดเจนและมีแนวโน้ม
นักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น การน าเท่ียวชมวาฬก าลังขยายตัวเป็นวงกล้าง ซ่ึงจุดให้บริการน าเท่ียวของชาวประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนบน
จะอยู่ค่อนข้างห่างจากกัน ประเภทเรือท่ีใช้มีขนาดใหญ่ใช้ เครื่องยนต์ท่ีมีแรงม้าสูงกว่า สามารถน านักท่องเท่ียวได้ครั้งละมากกว่า ทุกจุด
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  บริเวณปากแม่น้ าบางตะบูนได้มีส่วนช่วยในการออกส ารวจเพื่องานวิจัยจาก
หน่วยงานภาครัฐบ่อยครั้ง พื้นท่ีหาดเจ้าส าราญได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการวางแผนจัดการท่องเท่ียวชมวาฬเป็นอย่าง
ดีท าให้มีชาวประมงรายใหม่เริ่มประกอบธุรกิจน าเท่ียวตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เกิดการกระจายจุดน าเท่ียวใหม่เพิ่มขึ้น จากพื้นท่ีเดิม บริเวณ
ปากแม่น้ าบางตะบูน และแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี แต่การน าเท่ียวชมวาฬของชาวประมงในบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังเป็นเพียง
รายได้เสริมเนื่องจากยังไม่สามารถน าเท่ียวได้อย่างสม่ าเสมอ เพราะว่าสามารถพบเห็นวาฬได้บ่อยในช่วงฤดูปลอดมรสุมระหว่างเดือน
ตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมเท่าน้ัน นอกจากนั้นชาวประมงน าเท่ียวชมวาฬมีความเห็นว่านโยบายภาครัฐท่ีชาวประมงไม่สามารถใช้อวนรุน 
อวนลาก การรื้อถอนโพงพางบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสภาพแหล่งท่ีอยู่อาศัยของวาฬและโลมาในอ่าวไทย
ตอนบนได ้

ในปีพ.ศ. 2557 จากจ านวนชาวประมงน าเท่ียวผู้ให้สัมภาษณ์ 65 ราย เป็นชาวประมงน าเท่ียวชมโลมาและวาฬรายใหม่ร้อยละ 
73.34  โดยร้อยละ 95.31 ของชาวประมงน าเท่ียวเห็นว่าจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และเห็นว่าปริมาณเรือน าเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นน้ีส่งผล  
ต่อประชากรโลมาและวาฬร้อยละ 78.13 แต่ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นไว้ดังน้ี ควรได้รับความรู้
ในการน าเท่ียวชมวาฬและโลมาอย่างสม่ าเสมอ ความท้ิงระยะห่างจากโลมาและวาฬ เพิ่มความระมัดระวังในการบังคับเรือ การดับ
เครื่องยนต์เรือในจุดท่ีพบโลมาและวาฬ การรักษาความสะอาด และไม่ให้อาหารโลมา ความเห็นของชาวประมงในการเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬเรียงล าดับตามจ านวนชาวประมงน าเท่ียวผู้ให้ความเห็นดังน้ี 1) การปรับปรุงสถานท่ี
ขึ้นเรือปรับปรุงเรือให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 2) การท าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประเภทต่างๆ 3) การอบรมให้ความรู้เรื่องโลมาส่งเสริม
การน าเท่ียวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มีความสมบูรณ์  4) การบริการท่ีดี และ 5) ภาครัฐให้
การสนับสนุน ปัจจัยส่งเสริมให้การท่องเท่ียวชมวาฬและโลมาประสบความส าเร็จโดยความเห็นของชาวประมงเรียงล าดับตามจ านวน
ชาวประมงน าเท่ียวผู้ให้ความเห็นดังน้ี 1) การประชาสัมพันธ์ด้วยป้าย แผ่นพับ และการเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายและวีดิโอในสื่อสังคม
ออนไลน์ 2) การสร้างจิตส านึกและรณรงค์ให้ชุมชนและนักท่องเท่ียวปฏิบัติตามกฏเกณฑ์การน าเท่ียวชมโลมาและวาฬอย่างถูกวิธี และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 3) ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 4) การสร้างความประทับใจในการบริการให้แก่
นักท่องเท่ียวเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อ และ 5) การพัฒนาพื้นท่ีให้สะอาด ความเรียบร้อยของสถานท่ี การพัฒนาความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านความรู้พื้นฐานด้านการแยกชนิดของโลมาและวาฬชาวประมงตอบได้ถูกต้องร้อยละ 78.3 จากจ านวน
ชาวประมง 65 ราย โดยความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชาวประมงน าเท่ียวโลมาและวาฬ ชาวประมงท่ีน าเท่ียวท้ังหมดเคย
ได้รับการอบรมเกี่ยววิธีการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬและการสนับสนุนการข้อมูลวิชาการท่องเท่ียวชมโลมาและวาฬจากหน่วยงานภาครัฐ 
ร้อยละ 93.8 อยากได้รับการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาฬและโลมาในแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติม ร้อยละ 89.23 ได้มีส่วนร่วมในการ
ส ารวจโลมาหรือวาฬจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

บทสรุป 

การปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของชาวประมงท่ีผันตัวมาประกอบธุรกิจน าเท่ียวเพื่อสร้างรายได้เสริมน้ัน มีปัจจัยสนับสนุน  ดังน้ี  
1) ความคุ้นเคยในพบเห็นในแต่ละพื้นท่ี มีช่วงเวลาและเวลาท่ีใช้ในการน าเท่ียวท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวสามารถ
พบโลมาและวาฬอยู่ระหว่าง 8.00-18.00 มีโอกาสพบเห็นได้สูงสุดช่วง 9.00-10.00 ชาวประมงทราบแหล่งการกระจายตัวมีความเป็นได้
ท่ีจะน านักท่องเท่ียวไปยังจุดท่ีสามารถพบเห็นโลมาและวาฬได้ การพบเห็นวาฬอาจจะเป็นไปได้ว่าพบได้ตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทย  
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แต่เน่ืองจากไม่ได้บ่อยครั้งเท่าบริเวณอ่าวไทยตอนบน จึงท าให้เป็นไปได้ว่าบางจุดน าเท่ียวชมวาฬบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
และชุมพรต้องปิดตัวไป 2) การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ด้านชนิดพันธุ์หรือพื้นฐานทางวิชาการ  
ท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นประโยชน์แก่การแนะน านักท่องเท่ียว การปรับปรุงการบริหารจัดการและพื้นท่ีให้บริการ การส่งเสริมการบริการ  
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ แนวทางในการด าเนินการกิจกรรมท่องเท่ียวชม
วาฬและโลมา สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน และแนวทางปรับปรุงกิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลได้ 4) ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับวาฬและโลมาในสื่อสังคมออนไลน์มี มาอย่างต่อเน่ือง 
ชาวประมงส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจและมีปริมาณนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซ่ึงก็ท าให้ชาวประมง  
หันมาท าธุรกิจน าเท่ียวมากขึ้น จนเปลี่ยนเป็นการน าเท่ียวเพียงอย่างเดียวในหมู่บ้านแหลมประทับ อ าเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อเสนอแนะ 1) ควรก าหนดพื้นท่ีงดจับสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งของหมู่บ้านท่ีประกอบธุรกิจน าเท่ียวชมโลมาในบริเวณ อ่าวเตล็ด 
เกาะท่าไร่ พื้นท่ีรอยต่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่ีอยู่อาศัยโลมา  
2) ภาครัฐควรมีการสุ่มตรวจลาดตระเวนและส ารวจพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจากเริ่มมีการลักลอบให้อาหารปลาโลมาให้เห็นอยู่ได้
บ่อยครั้ง อาจจะท าให้พฤติกรรมการหาอาหารของโลมาเปลี่ยนไป (Orams, 1996, 2002, Samuels and Bejder 2004) หรืออาจจะติด
เชื้อจากปลาท่ีไม่สดได้หรือสารเคมีปนเปื้อนท่ีใช้รักษาสภาพปลาได้  3) ควรมีอบรมภาษาอังกฤษในบางท้องท่ีท่ีเริ่มมีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อแนะน าการน าเท่ียวให้กับชุมชนชาวประมงหรือป้ายประชาสัมพันธ์แบบภาษาอังกฤษเพื่อแนะน าข้อมูลการ
ท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง 4) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายการให้บริการน าเท่ียวอย่างชัดเจนเช่น การบังคับใช้การท าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการน าเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการให้บริการ การขึ้นทะเบียนเรือประมงน าเท่ียว และการก าหนดขอบเขตส าหรับ
การน าเท่ียวชมโลมาและวาฬโดยเฉพาะ เพื่อจ ากัดการขยายพื้นท่ีให้บริการน าเท่ียวท่ีมีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้น หากปริมาณเรือมาก
จนเกินไปอาจจะน าไปสู่การรบกวนแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโลมาและวาฬได้ 5) ควรค านึงถึงประเภทเรือท่ีใช้น าเท่ียว หลายครั้งนักวิจัยพบว่า
ในบางพื้นท่ีเริ่มมีการน านักท่องเท่ียวโดยเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยซ่ึงใช้ความเร็วท่ีสูงเกินไปในการมาชมโลมา หรือการให้บริการเช่าเรือ
เจทสกีบริเวณในหาดนางก า ซ่ึงเป็นการรบกวนแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโลมา  (Van Parijs and Corkeron, 2001, Tseng et al., 2011) 
และท าลายทัศนียภาพท่ีงดงามด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 6) ภาครัฐควรให้ข้อมูลสนับสนุนบางวิชาการด้านโลมาและวาฬอย่างต่อเน่ือง
แก่ชาวประมงและนักท่องเท่ียว เน่ืองจากการให้ความรู้ในกระบวนการท่องเท่ียวเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีช่วยสร้างจิตส านึกและเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรทางทะเล (Amante-Helweg, 1996)   

การศึกษาในครั้งน้ียังสามารถน าไปเป็นข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ในอีกหลายพื้นท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาการน าเท่ียว
ชมโลมาและวาฬ อีกควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชุมชนชาวประมง เพื่อปรับปรุงมาตรการเชิง
พื้นท่ี แนวนโยบายท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการชุมชนและการอนุรักษ์โลมาและวาฬในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันเช่น โลมาในทะเลฝั่งอันดา
มัน บริเวณเกาะสุกร จังหวัดตรัง โลมาอิรวดีบริเวณปากแม่น้ า เขตบางขุนเทียน โลมาอิรวดีในอ่าวตราด จังหวัดตราด โลมาอิรวดีในแม่น้ า
บางปะกง ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาการท่องเท่ียวชมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในแต่
ละพื้นท่ี ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่ง สร้างความห่วงแหน ตระหนักถึงความส าคัญและมองเห็นคุณค่าในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อโลมาและวาฬของไทยต่อไปในอนาคต  
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(Balaenoptera brydei) and Indo – Pacific Humpback Dolphins (Sousa chinensis) in Tourism Site of the Gulf of 
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ภาพท่ี 1  ร้อยละของชาวประมงท่ีพบในช่วงเวลาการน าเท่ียวชมโลมาและวาฬ และ  ช่วงเวลาท่ีพบโลมาและวาฬในการน าเท่ียว 

 

ภาพท่ี 2  ร้อยละของความถี่การพบเห็นวาฬและโลมาจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นท่ี และข้อมูลการอนุเคราะห์จาก  
Wild Encounter Thailand  ข้อมูลปีพ.ศ.2557   ข้อมูลปีพ.ศ.2558  จุดให้บริการน าเท่ียวชมวาฬ 
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ภาพที่ 3 ร้อยละของความถี่การพบเห็นโลมาแต่ละชนิดจากประสบการณ์ของชาวประมงในพื้นท่ี (สัญลักษณ์ \ คือ โลมาหลังโหนก / คือ 
วาฬบรูด้า | คือ โลมาอิรวดี – โลมาหัวบาตรหลังเรียบ)  และการบันทึกข้อมูลจาก GPS โดยตัวแทนชาวประมง อ าเภอขนอม 
จั งห วั ด น ค รศ รี ธ ร รม ร าช แ ล ะ อ า เภ อ ด อ น สั ก  จั งห วั ด สุ ร าษ ฎ ร์ ธ า นี   จุ ด ให้ บ ริ ก า รน า เ ท่ี ย วช ม โล ม า 
- เส้นทางน าเท่ียวโดยเรือชาวประมง  จุดท่ีพบโลมาโดยการน าเท่ียวของชาวประมง 
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EO-01 

ความหลากหลายทางชีวภาพประเภทนกและสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษา ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 

ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ1*, ธนวัฒน์ ขวญับุญ2 และ วรปรัชญ์ โยเหลา2 

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2ภาควิชาการท่องเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

* ชื่อผู้เขียนหลัก : supaluckv@nu.ac.th 

บทคัดย่อ : งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
ด้านดูนกและสัตว์ป่า ด าเนินการวิจัยในต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2556-2557 เป็นวิจัยเชิงบูรณาการ
ของศาสตร์ทางชีววิทยากับทางการท่องเท่ียว ท าการเก็บข้อมูลนกและสัตว์ป่าด้วยตนเองบน line transect ในเส้นทางหาของป่าปากกะ
ซาว-ผาหินลาด และข้อมูลทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านท่ีหาของป่าเพื่อยังชีพ ส าหรับด้านการท่องเท่ียว ท าการลงพื้นท่ีและ
วิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรในเส้นทางหาของป่า ผลการวิจัยพบนก จ านวน  117 ชนิด 12 อันดับ 41 วงศ์ และสัตว์ป่า 51 ชนิด 
ผู้วิจัยท าการคัดเลือกนกและสัตว์ป่าท่ีน่าสนใจ ได้ 56 ชนิด 2 ไฟลัม 15 อันดับ 33 วงศ์ และแสดงไว้ในคู่มือ “ชมนกตกธรรมชาติ ณ 
บ้านชมภ”ู เส้นทางหาของป่าต้นแบบน้ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism)  ส าหรับชุมชน 
ต.ชมพู ซ่ึงมีส่วนร่วมในการส ารวจสัตว์ป่าพิสูจน์แล้วว่าพื้นท่ีแห่งนี้มีศักยภาพส าหรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดูนก ชุมชนน้ีจะได้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในด้านการให้การศึกษาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ค าส าคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, ต าบลชมพู, การมีส่วนร่วมของชุมชน 

Abstract : Biodiversity of avian and wildlife for ecotourism: a case study of ChomPhu subdistrict, Noen 
Maprang district, Phitsanulok Province 
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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. 
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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  

บทน า 

ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นท่ีท่ีมีภูเขาหินปูนลูกโดดและเทือกเขาต่อเน่ืองกับเขตอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง อันมีลักษณะแยกส่วนทางภูมิศาสตร์ มักมีการค้นพบชนิดพันธุ์นกและสัตว์ป่าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหรือสิ่งมีชีวิต  
ถิ่นเดียวอยู่เสมอ ดังเช่นพบปลาพลวงถ้ า (Neolissochilus subterraneus) และ ปลาค้อถ้ าพระวังแดง (Schistura spiesi) ในถ้ าพระวังแดง 
ซ่ึงถูกก าหนดชื่อทางวิชาการในปี พ.ศ. 2546  จากการที่ต าบลชมพูมีเขตติดต่อกับป่าอนุรักษ์ทุ่งแสลงหลวง ชาวบ้านในต าบลน้ีจึงมีทักษะ
หาของป่า เช่น หน่อไม้ เห็ด พืชสมุนไพร ปลาและสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เพื่อยังชีพ โดยเส้นทางหาของป่า ถูกเรียกว่า “เส้นทางปากกะซาว” 
ซ่ึงอยู่ในขตป่าสงวน ข้ามคลองชมพูเข้าไปจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในการหาของป่าของชุมชนมักจะค้างแรมด้วย ซ่ึงมี
ต าแหน่งพักค้างแรมหลายแห่ง ดังเช่น ถ้ าน้ าน้อย ผาหินลาด ชุมชนต าบลชมพูได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพใน  
ป่าทุ่งแสลงหลวงมานานนับต้ังแต่ก่อตั้งชุมชน  

เมื่อปี 2555 เป็นต้นมา ชุมชนได้เสนอข่าวการค้นพบจระเข้น้ าจืด (Crocodylus siamensis) และดอกไม้น้ า (ศิลาวารี)  
ในล าธารคลองชมพู ในหน้าเฟสบุค “เท่ียวไทย ไปชมพู” ท าให้ต าบลชมพูเป็นท่ีรู้จักของคนภายนอกมากขึ้น โดยท้ังสื่อมวลชนและคน
ท่ัวไปขอเข้ามาเดินป่าชมพูอยู่เสมอ จากความโดดเด่นของทรัพยากรป่าเบญจพรรณระดับต่ าของทุ่งแสลงหลวง ท่ีชุมชนชมพูเข้าใช้
ประโยชน์ตลอดมาโดยส่วนใหญ่เป็นการเก็บเกี่ยว (harvesting) ประเภทนก ปลา สัตว์ป่า พืชสมุนไพรและเห็ดหลายชนิด เป็นการเก็บ
เกี่ยวท่ีอาจมีวันหมดไปหากเกินศักยภาพการผลิตของป่า คณะวิจัยจึงท าการส ารวจเพื่อหาศักยภาพเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อการวางแผน
พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมและส่งผลดีต่อชุมชนและพื้นท่ีคลองชมพูน้ีอย่างยั่งยืน โดยการให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เนื่องจากเป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน้อยท่ีสุด การดูนกเป็นหน่ึงใน
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีสามารถช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์นกท่ีใกล้สูญพันธุ์ในพื้นท่ีอนุรักษ์ได้ (Steven et al., 2013) เน่ืองจาก  
นักดูนกมักจะให้ความสนใจในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ  (McFarlane and Boxall, 1996 ; Hvenegaard and Dearden, 1998)  
และมีความสนใจในสัตว์ป่าท่ีมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากทราบดีว่าเป็นสัตว์ป่าท่ีหาชมได้ยาก ต้องมีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ไ ว้ 
ท่ัวโลกใช้การจัดการท่องท่ียวเชิงนิเวศ เป็นเครื่องมือในการช่วยแก้สถานการณ์ความน่าเป็นห่วงของสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์บางชนิดได้ 
เนื่องจากนักท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จะจ่ายเงินเพื่อการชมสัตว์ป่าในประเทศของตนหรือสัตว์ในต่างประเทศ (Moreno, 2005) และการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ต้องให้ความรู้กับนักท่องเท่ียว จึงอาจเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ 
รายได้จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้แบ่งปันให้กับท้องถิ่นน้ัน ก่อเกิดการอนุรักษ์ และช่วยเพิ่มความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ให้กับคน
ในท้องถิ่น ให้มีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ได้มากขึ้นด้วย (Steven et al., 2013) น่ันคือผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในด้านการ
ให้การศึกษาแก่คนให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า (Singh and Upadhyay, 2011) ทางด้านเศรษฐกิจสังคม การดูนกเป็น
กิจกรรมนันทนาการที่เติบโตอย่างมากไปท่ัวโลก ประชาคมโลกต่างมีความสุขกับรายได้และเศรษฐกิจยั่งยืนจากนักดูนก จึงท าให้เกิดธุรกิจ
การน าเท่ียวดูนกขยายตัวอย่างกว้างขวาง (Scott and Callahan, 2015; วรปรัชญ์ และคณะ, 2558) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศสร้างรายได้
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยถึงร้อยละ 6 ในปี 2002 โดยจ านวนร้อยละ 30 เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2002) นอกจากนี้ Christ et al. (2003)  รายงานว่าร้อยละ 11 ของ GDP โลก มีการจ้างงานไม่ต่ ากว่า 200 ล้านคน การท่องเที่ยวท าให้ 
ผู้คนเดินทางไปท่ัวโลกมากกว่า 700 ล้านคนต่อปี ตัวเลขน้ีคาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าภายในปี 2020 การเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวในกระแสโลกนี้ สร้างโอกาสอันดีของชุมชนต าบลชมพูท่ีจะเพิ่มรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกทางหน่ึง 

การวิจัยน้ี มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของนกและสัตว์ป่า อันเป็นทรัพยากรทางชีวภาพ ข้อมูลทางนิเวศวิทยาท่ีบ่งบอก
ถึงคุณภาพถิ่นอาศัยของป่า (Quality of habitat) สถานภาพของสิ่งมีชีวิตทางการอนุรักษ์ (IUCN status) บ่งบอกความส าคัญด้านการ
เป็นทรัพยากรท่ีมีศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ข้อมูลความหลากหลายของนกและสัตว์ป่า สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทางการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยไม่ต้องล่าตัวให้หมดไป อันเป็นทางเลือกหน่ึงของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน 
ของชุมชนกับธรรมชาต ิ

วิธีการ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เก็บข้อมูลในต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (ภาพท่ี 1) เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ
ระหว่างการวิจัยทางชีววิทยาและการวิจัยทางการท่องเท่ียว โดยการวิจัยทางชีววิทยา เป็นการส ารวจชนิดของนกและสัตว์ป่า ด้วยวิธีนับ
ชนิดพันธุ์ท่ีพบเห็นในเส้นทางหาของป่าของชุมชน ชื่อเส้นทาง ปากกะซาว - ผาหินลาด (ภาพท่ี 2) บันทึกชนิดพันธุ์จากการพบเห็นตัว  



  

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 

25 
 

ร่องรอยเท้า หรือร่องรอยการถูกล่าพวกซาก ขน หนัง และเสียงร้องท่ีสามารถระบุชนิดพันธุ์ได้ ส ารวจในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และ
ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้ได้ข้อมูลความหลากหลายของนก และสัตว์ป่า สถานภาพทางการอนุรักษ์ และการวิจัยทางการท่องเท่ียว 
คือ การประเมินระดับความน่าสนใจทางการท่องเท่ียว โดยใช้เกณฑ์ท่ีประยุกต์จาก  วรปรัชญ์ และคณะ (2558); Higham (2007);  
N.L.H et al. (2011) และ Lindsey et al. (2007) ซ่ึงสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ ดังน้ี 

สัตว์ป่าท่ีน่าสนใจ หมายถึง สัตว์ป่าท่ีมีความน่ารักและเสน่ห์ดึงดูดใจต่อนักท่องเท่ียว (Charismatic mega fauna) มักเป็น
สัตว์ขนาดใหญ่ ท่ีใช้รณรงค์ด้านการอนุรักษ์ ได้แก่  ช้าง เสือโคร่ง หรือเป็นสัตว์เอกลักษณ์ของพื้นท่ี หรือเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น  
(Endemic species) หรือหาดูได้ยาก หรือเป็นชนิดท่ีถูกตั้งชื่อใหม่ของโลก หรือมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ หรือ  IUCN red lists  
ในระดับใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม Endangered (EN); Near Threatened (NT); Vulnerable (VU); Critically Endangered (CR) 
ในงานวิจัยน้ีจะรวมถึงสัตว์ป่าท่ีสังเกตว่าเป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเท่ียวด้วย เช่น ค่าง ลิง ชะนี เก้งกวาง แมวดาว อีเห็น ลิงลม  

นกท่ีน่าสนใจ หมายถึง นกป่า ไม่ใช่นกเมือง (City birds) ซ่ึงเป็นนกหาดูได้ยาก หรือเป็นนกเฉพาะถิ่นท่ีขึ้นชื่อของพื้นท่ี 
หรือนกเด่นของพื้นท่ี  หรือเป็นนกท่ีใกล้สูญพันธุ์ หรือไม่ใกล้สูญพันธุ์แต่มีสีสวย พฤติกรรมน่ารัก หรือเสียงร้องไพเราะ ส าหรับนกท่ี มี
ศักยภาพต่อการท่องเท่ียว มักเป็นนกประจ าถิ่นท่ีมีจ านวนตัวมากพอท่ีจะพบเห็นได้ง่ายในพื้นท่ี หรือเป็นนกประจ าชาติ เป็นต้น 

ลักษณะพื้นท่ีท่ีส ารวจ เป็นป่าเบญจพรรณต่ าตามแนวล าคลองชมพู ความสูงทางภูมิศาสตร์ 88-174 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลาง เริ่มต้นเส้นทางท่ีบริเวณคลองชมพู “ปากกะซาว” พิกัด N16 41' 05.30"  ถึง ปลายเส้นทาง“ผาหินลาด” 
พิกัด N16 39' 40.31"  รวมเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยท่ีให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส ารวจ อีกท้ัง ยังเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าในเส้นทาง ส าหรับชื่อนกจ าแนกโดยนักวิจัยเองตาม จารุจินต์ และคณะ (2550) 

นอกจากน้ี ยังรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์พรานผู้หาของป่าเพื่อยังชีพจ านวน 29 คน มีอายุระหว่าง 35-45 ปี  
เป็นชาวบ้านจาก ต.ชมพู ต.คลองตะเคียน ต.วังโพรง และ เขตทุ่งแสลงหลวงท่ีท าการย่อย ท่ี 5 (สล.5 ทุ่งแสลงหลวง) ท าการสัมภาษณ์
จ านวน 7 ครั้ง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2557 โดยให้ข้อมูลด้าน เวลา (เดือน) ท่ีออกล่า ชนิดของสัตว์ป่า จ านวน
ตัวท่ีล่าได้ในแต่ละครั้ง และราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด  

การประเมินศักยภาพทางการท่องเท่ียวด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่า นอกจากจะใช้การพิจารณาจาก
เกณฑ์ “ความน่าสนใจ” ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้น ามาประเมินศักยภาพด้วยวิธีการทางการท่องเท่ียวด้วย โดยพิจารณาในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิศาสตร์และกายภาพของเส้นทาง ศักยภาพของชุมชน ได้แก่ ด้านความสามารถ ในการน าทาง ความรู้
เกี่ยวกับสัตว์ป่าและนก ความสามารถในการจัดการการท่องเท่ียว เป็นการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT)  
โดยวิธีการทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงได้ประยุกต์ตามรายงานของ Lamorski  and Dabrowski (1976); ปกรณ์ (2547);  
สิรินทิพย์ (2552) และ วีระศักดิ์ (2554)  

ผลการศึกษา 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพนกและสัตว์ป่า ในเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด  

กลุ่มนกที่พบ เป็นนกป่า (wild birds) ไม่ใช่นกเมือง (city birds) มีสีสันสวยงาม เสียงร้องไพเราะ เป็นนกประจ าถิ่นท่ีมีจ านวน
ตัวมากพอท่ีจะท าให้พบเห็นได้ง่าย ในพื้นท่ีพบนกจ านวน 117 ชนิด มีข้อมูลอนุกรมวิธาน 12 อันดับ 41 วงศ์  (ตารางที่ 1) ในจ านวนน้ี  
มีนกท่ีน่าสนใจเน่ืองจากเป็น “นกท่ีเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติไทย” คือ ไก่ฟ้าพญาลอ (Siamese fireback วงศ์ Phasianidae)  ซ่ึงใน
วงศ์น้ีพบไก่ฟ้าหลังขาว (Silver pheasant) ในพื้นท่ีด้วย ท้ังสองชนิดเป็นนกที่นักดูนกและนักถ่ายรูปนกชื่นชอบ นอกจากนี้ ยังมี นกแก๊ก 
(Oriental pied hornbill) เป็นนกในกลุ่มนกเงือกท่ีมีชื่อเสียงด้านตัวแทนของป่าสมบูรณ์ สร้างความประทับใจทุกครั้งท่ีได้พบเห็น  
นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Banded broadbill) เป็นนกที่หาดูไม่ง่ายนัก พบได้แต่ไม่ง่ายในป่าทางภาคใต้ การพบนกชนิดน้ีในเส้นทาง
ด้วย นับว่าเพิ่มศักยภาพให้เส้นทางมากขึ้น นอกจากน้ี ในเส้นทางมีจุดท่ีเป็น “โป่งนก” ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีนกหลากหลายชนิด เช่น  
กลุ่มนกเขา นกเปล้า นกจับแมลง ฯลฯ มาลงกินดินโป่งและน้ าเกลือแร่ ท าให้เส้นทางมีความน่าสนใจของท้ังนักดูนกและนักถ่ายภาพนก  

  นกร้อยละ 80 มีสีสันสวยงามมาก แม้ว่าจะเป็นนกธรรมดา ระดับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อย (least concern; LC)  และ
พบเห็นได้ในอุทยานแห่งชาติอื่นๆ ได้แก่ นกเขียวคราม (Asian fairy bluebird) และกลุ่มวงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) กลุ่มนกเขา
เขียว (Emerald dove)  นกกินปลีคอแดง (Crimson sunbird) (ภาพท่ี 3) นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Blue winged leafbird) กลุ่มนก
หัวขวาน (woodpecker) นกขมิ้นท้ายทอยด า (Black-napped oriole) นกจับแมลงสีฟ้า (Verditor flycatcher) นกแต้วแล้วธรรมดา 
(Blue-winged pitta) นกสีสวยเหล่าน้ี ท าให้เส้นทางท่ีมีสีสัน เน่ืองจากพบเห็นนกได้ตลอดทาง รวมถึงนกท่ีมีรูปร่างและพฤติกรรมน่ารัก
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มาก ส่งเสียงร้องไพเราะขณะหากิน จะช่วยสร้างความประทับใจได้ เช่น นกจับแมลงจุกด า (Black-napped monarch) นกจับแมลงหัว
เทา (Grey headed flycatcher) และนกแซวสวรรค์ (Asian paradise flycatcher) นกท่ีมีการรวมฝูง ท าให้พบเห็นได้ง่าย และมี
พฤติกรรมหาอาหารท่ีน่าสนใจเพราะเสียงร้องกังวานไกล ได้แก่ นกกระรางหัวหงอก (White crested laughingthrush)  นกกระราง
หัวขวาน (Common hoopoe) นกท่ีมีคุณสมบัติดึงดูดใจเหล่าน้ี ได้รับการคัดเลือกไว้ในหนังสือ  “ชมนก ตกธรรมชาติ ณ บ้านชมพู” 
จ านวน 32 ชนิด 

ส าหรับสัตว์ป่าท่ีท าการบันทึกได้ มีจ านวน 51 ชนิด น ามาคัดเลือกด้านความน่าสนใจ ได้สัตว์ป่าและนกท่ีน่าสนใจ  
56 ชนิดในเส้นทาง โดยถูกจัดอยู่ใน 2 ไฟลัม (Chordata และ Arthropoda) ดังนี้ ชั้นนก (Aves) 32 ชนิด ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) 
3 ชนิด ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) มี 15 วงศ์ โดยเป็นสัตว์ท่ีคนสนใจมากขึ้นในปัจจุบันจากการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 
คือ จระเข้น้ าจืด (วงศ์ Crocodylidae) (ภาพท่ี 4) เนื่องจากมีรายงานว่ามีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ (CR) (IUCN, 2015)  และ
คาดว่ามีประมาณ 5 ตัวท่ัวประเทศไทย (Wikipedia, 2015) ชุมชนชมพูได้น าจระเข้น้ าจืดเป็นสัตว์เชิงสัญลักษณ์ของชมพู และใช้ในการ
รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ลุ่มน้ าชมพูเพ่ือต่อต้านการสร้างเขื่อนคลองชมพู  

นอกจากน้ี สัตว์อื่นๆ ท่ีมีคุณสมบัติความน่าสนใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่ เก้ง กวาง (วงศ์ Cervidae), อีเห็น ชะมดเช็ด หมีขอ 
(วงศ์  Viveridae), นางอาย (วงศ์  Lorisidae), ลิง ค่าง (วงศ์  Cercopithecidae), และชะนี (วงศ์  Hylobatidae) และโขลงช้าง  
(วงศ์ Elephantidae) สัตว์เหล่าน้ีเป็นท่ีสนใจของนักเดินป่าและนักดูนกอยู่เสมอ ส าหรับสัตว์ท่ีมีความน่ารัก ในรูปร่างและพฤติกรรม 
สร้างความรื่นรมย์ให้กับนักท่องเท่ียวได้เสมอ หากพบเห็นในขณะเดินทาง เช่นกลุ่มสัตว์ฟันแทะพวกกระจ้อน กระรอกท้องแดง พญา
กระรอกด า กระเล็นขนปลายหูสั้น (วงศ์ Sciuridae) และกระแต (วงศ์ Tupaiidae) ซ่ึงมีจ านวนตัวมากพอท่ีจะพบเห็นได้ง่าย เส้นทางน้ี
จึงมีศักยภาพทางด้านความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ    

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่านักท่องเท่ียวสามารถพบเห็นช้างป่าได้และเป็นช้างในป่าธรรมชาติ ซ่ึงแตกต่างจากอุทยาน
แห่งชาติอื่นๆ จากการประเมินจ านวนกองมูล พบว่า ช้างป่าน่าจะมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 30 ตัว ตรงบริเวณจุดบรรจบของน้ าเค็มและน้ าจืด
ของคลองชมพู ช้างนับเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างดียิ่ง ซ่ึงมีตัวอย่างในประเทศเคนยา ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงนิเวศชม  
สัตว์ป่าเจริญรุ่งเรืองมาก เน่ืองจากมีสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ 2 ชนิดคือ ช้างแอฟริกา และแรด ซ่ึงเป็น charismatic mega fauna หรือ
หน่ึงในสัตว์ขนาดใหญ่ 5 ชนิด “Big Five” ท่ีน่าสนใจมาก ส าหรับประเทศไทยน้ัน คนไทยให้ความสนใจ มีการใช้ช้างในการท่องเท่ียวกึ่ง
นิเวศในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ  

นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักอนุรักษ์จะให้ความสนใจต่อสัตว์ป่าท่ีมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ด้วย  (Lindsey et al., 2007) ในเส้นทาง
ปากกะซาว พบร่องรอยของเลียงผา (Southern Serow; Capricornis sumatraensis) (ภาพท่ี 5) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบห้าชนิดสัตว์ป่า
สงวนของไทย จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีเกือบอยู่ในข่าย “เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Endangered; EN)” ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกับจระเข้
น้ าจืดในเส้นทางยังพบร่องรอยของ ฝูงกระทิง (วงศ์ Bovidae; Gaur Bos gaurus) ซ่ึงนักถ่ายรูปสัตว์ป่าชื่นชอบเช่นกัน  

ช้างป่า เลียงผา กระทิง เป็นสัตว์ท่ีมีสถานภาพถูกคุกคาม ท้ังสามชนิดน้ีเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีมีความส าคัญต่อป่า
อย่างมาก (Lynam et al., 2006; Wikipedia, 2016) เลียงผาและกระทิง มีสถิติการถูกล่าได้จากป่าคลองชมพูด้วย โดยข้อมูลน้ีมาจาก
การสัมภาษณ์ ซ่ึงไม่สามารถเปิดเผยชื่อ-ท่ีอยู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ สัตว์ป่าท่ีนิยมล่า ได้แก่ เก้ง (ภาพท่ี 6) ไก่ป่า หมูป่า กวาง นกเปล้า  
เป็นต้น ส าหรับรายชื่อสัตว์ป่าและจ านวนตัวท่ีคาดประมาณการล่าใน 1 ปี แสดงไว้ในตารางท่ี 2  

นกและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ถูกเก็บเกี่ยวจากชุมชนโดยการลักลอบล่าอย่างสม่ าเสมอตลอดท้ังปีด้วยเช่นกัน เป็นท่ีแ น่นอนว่า
จ านวนประชากรของสัตว์ป่าท้ังหลายจะลดลงในอนาคต  เน่ืองจากมีพื้นท่ีอาศัยจ ากัดอยู่ในเขตท่ีติดต่อกับชุมชน และเป็นพื้นท่ีท่ีถูก
คุกคามโดยการล่าอย่างควบคุมไม่ได้ สัตว์ป่าเหล่าน้ีจึงมีสถานภาพท่ีใกล้สูญพันธุ์ รัฐจึงควรมีมาตรการป้องกัน โดยการเปล่ียนวิถีชีวิตของ
ชุมชนท่ีเคยชินกันการเป็นปรปักษ์กับสัตว์ป่า มาเป็นมิตรไม่เบียดเบียนและอยู่ร่วมกัน พึ่งพิงในวิถีแห่งป่าอย่างยั่งยืน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ประโยชน์แบบหมดไป มาเป็นการน าเท่ียวดูนกและสัตว์ป่าแทน นกและสัตว์ป่าเหล่าน้ีจะสามารถฟื้นฟูประชากร
ได้มากขึ้น ซ่ึงเป็นผลดีต่อระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของป่า เน่ืองจากสัตว์ป่าท้ังหมดคือจักรกลท่ีมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ
ท้ังสิ้น และหากด าเนินการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความหลากหลายทางชีวภาพน้ีจะให้ผลดีต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนในระยะยาวและเกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ดังรายงานของ Singh and Upadhyay (2011) ท่ีกล่าวว่าผลตอบแทนจากกิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศชมสัตว์ป่า ให้ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ด้านการจัดการท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า การจัดการสัตว์ป่า (wildlife 
management) สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกันกับประเทศท่ัวโลก ดังตัวอย่าง
ประเทศเปรู แทนซาเนีย ฯลฯ ท่ีได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากสัตว์ป่า (Puhakka et al., 2011;  Walsh, 2002) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แบบน้ีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า “การท่องเท่ียวแบบมหภาค (mass tourism)” จึงเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของโลก 
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นอกจากน้ี ในทางการอนุรักษ์น้ัน การให้ชุมชนจัดการกับทรัพยากรเอง อาจเป็นชุมชนต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จในด้านการอนุรักษ์
สัตว์ป่า ท้ังนี้ ชุมชนเองต้องมีความรู้และเข้าใจในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างแท้จริง 

ผลจากการวิจัยทางชีววิทยา เมื่อถูกน ามาประเมินทางการท่องเท่ียว พบว่า ความหลากหลายทางชีวภาพประเภทนกและสัตว์
ป่า มีศักยภาพเพียงพอต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยสามารถจัดน าเท่ียวดูนกและสัตว์ป่าในพื้นท่ี น้ีได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
การท่องเท่ียวประเภทน้ี มีองค์ประกอบอื่นท่ีเป็นบริบทท่ีช่วยให้การท่องเท่ียวประสบความส าเร็จ  ได้แก่ ความสวยงามของเส้นทาง
ธรรมชาติ ศักยภาพของชุมชนและสังคม ซ่ึงท าการประเมินด้วยวิธีการทางด้านการท่องเท่ียว พบว่ามีท้ังจุดแข็งและโอกาส ขณะเดียวกัน
ชุมชนมีจุดอ่อนและอุปสรรคด้วย  

ด้านจุดแข็ง 

ก. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่า มีศักยภาพท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีต าบลชมพูได้ 
โดยเส้นทางท่ีเป็นโมเดลคือ ปากกะซาว-ผาหินลาด ซ่ึงภูมิศาสตร์ของเส้นทาง ตอนต้นของเส้นทางปากกะซาว ต้องใช้มอเตอร์ไซด์  
เป็นพาหนะ (ภาพท่ี 7) ซ่ึงมีความแตกต่างจากการท่องเท่ียวท่ีอื่นๆ เป็นลักษณะท่องเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีน่าสนใจ ให้ความตื่นเต้นเร้าใจ  

ข. ด้านลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง เส้นทางนี้มีความสวยงามของเกาะแก่ง (ภาพท่ี 8) มีความร่มรื่นจากแมกไม้ ร้อยละ 
65 ท าให้สามารถเดินลัดเลาะไปกับล าคลองชมพู ภูมิประเทศอันสวยงามตามธรรมชาติของแนวคลองชมพูและคลองอื่นๆท่ีมาบรรจบกัน
เกิดน้ าตกขนาดย่อม เป็นน้ าตกน้ ากร่อย และการมีท่ีพักแรมท่ีปลอดภัยจากน้ าป่าและสัตว์ป่า โอกาสเกิดอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ
ของนักท่องเที่ยวต่ า เหล่าน้ีคือ จุดแข็งของเส้นทาง  

ค. มีประวัติศาสตร์สมัยโบราณ เสริมให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจ โดยชุมชนให้ข้อมูลว่า พื้นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางเดินทัพ
สมัยโบราณ และการผลิตเกลือจากน้ าในคลองน้ าเค็มซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีเกลือสูง รวมถึงเรื่องน่าสนใจอื่นๆ ด้วย เช่น  การลับมีดตรงโขดหิน
ในล าธาร การสร้างบังเกอร์แนวกันภัยจากการต่อสู้ทางการเมือง เป็นต้น นอกจากน้ี ผลไม้ป่าเช่น มะไฟ มะหวดหรือหว้า ลูกจันทร์ 
มะพูด ซ่ึงเป็นไม้ป่าท่ีให้ผลท่ีคนรับประทานได้ เป็นสีสันหน่ึงท่ีนักเดินป่ามีความสุขสนุกสนานท่ีได้ชิมผลไม้เหล่าน้ี นับเป็นจุดแข็ งของ
เส้นทาง ดังรายงานวิจัยสนับสนุนถึงการมีทรัพยากรธรรมชาติในเส้นทางพวกพืชผลไม้ป่าจะดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วยเช่น Lamorski and 
Dabrowsk (1976) 

ด้านโอกาส 

ชุมชนมีโอกาสจากความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์ป่า และกายภาพของเส้นทาง รวมถึงศักยภาพของชุมชนท่ีมี
ความสามารถในการน าเดินป่า ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าของชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ (การต่อต้านเขื่อนคลอง
ชมพู) การมี face book ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในชมพู ท าให้ต าบลน้ีมีโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ใน
อนาคต  

ด้านจุดอ่อน   

ก. ชุมชนขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กระบวนการจัดการการท่องเท่ียว การวางแผน
การจัดการ โปรแกรมน าเท่ียว การดูแลนักท่องเท่ียว ซ่ึงเรื่องน้ีสอดคล้องกับรายงานเรื่องจุดอ่อนของชุมชนโดย สิรินทิพย์  (2552) และ  
วีระศักดิ์ (2554) รายงานว่าท าให้ไม่เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีชุมชนชมพูยังมีจุดอ่อนเรื่อง ข้อเท็จจริงใน
ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ี และเทคนิคการน าดูสัตว์ป่าและนกอย่างถูกวิธีของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

ข. ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพแบบการเก็บเกี่ยว (harvest, hunting) คิดว่าเป็นสิทธิของชุมชนท่ีมี
ความชอบธรรมในการล่าสัตว์ แม้จะมีความเข้าใจท่ีถูกต้องว่า การล่าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย แต่ยังยึดถือวิธีปฏิบัติต่อธรรมชาติแบบดั้งเดิม  
มีความเข้าใจในระบบนิเวศอย่างท่ีไม่ถูกต้อง โดยกล่าวว่า สัตว์ป่ามีจ านวนมากมายไม่มีวันหมด ซ่ึงการกระท าดังกล่าว จะส่งผลต่อระบบ
นิเวศและห่วงโซ่อาหารของพืชพรรณและสัตว์ป่า อีกท้ัง ยังไม่สอดคล้องต่อแนวทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สัตว์ป่าเหล่าน้ัน เป็นเหมือน
สินค้ามีชีวิต ท่ีจ าเป็นต้องจัดแสดง หรือให้มีไว้ให้นักท่องเท่ียวชม หากไม่มีสินค้า หรือสินค้าหมดไป จะเกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ียืน
นานต่อไปไม่ได้  

ค. ชุมชนมีความขัดแย้งส่วนตัวและแบ่งเป็นหลายกลุ่มท างาน ขาดการประสานงานท่ีดี จึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเป็นไปด้วยความล่าช้า และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปกรณ์ (2547)    



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

28 

ด้านอุปสรรค  

ก. อุปสรรคจากความเข้าใจผิดของชุมชน หรือความไม่รู้ต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มีคิดว่าสามารถใช้ประโยชน์
ได้ทางเดียวคือการบริโภคให้หมดไป 

ข. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ค. ความเข้าใจของชุมชนต่อกฎหมายของอุทยานแห่งชาติ ท่ีชุมชนมีความเข้าใจว่าห้ามมิให้ เอกชนกระท าการใดๆ ในพื้นท่ี

คุ้มครองของอุทยานฯ อันท่ีจริงแล้ว อุทยานฯ ให้การสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เพื่อท่ีจะเกิดการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าโดยชุมชนรอบอุทยานฯ ซ่ึงชุมชนจะเป็นก าลังส าคัญ เรื่องน้ีเป็นอุปสรรคด้านความไม่วางใจซ่ึงกันและกันของหน่วยงาน
ภาครัฐกับชุมชน 

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนและอุปสรรคน้ีสามารถแก้ไขได้ นอกจากน้ีการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความรู้
ความเข้าใจถึงบทบาทของสัตว์ป่าต่อการเอื้อประโยชน์ด้านอาหาร อากาศ และต้นทุนธรรมชาติท่ีมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  
มีความจ าเป็นยิ่ง เพื่อจูงใจให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการเก็บเกี่ยวมาเป็นการปกป้องคุ้มครองเพื่อการใช้ประโยชน์จาก  
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  

บทสรุป 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับความหลากหลายของจ านวนชนิดพันธุ์นกและสัตว์ป่า ท่ีปรากฏในเส้นทางปากกะซาว-
ผาหินลาด เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร มีความหลากหลายของนก 117 ชนิดพันธุ์ และสัตว์ป่า 51 ชนิดพันธุ์ ท้ังสองกลุ่มถูกคัดเลือกตาม
เกณฑ์ความน่าสนใจทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ 56 ชนิดพันธุ์ เป็นสัตว์ธรรมดา จนถึงนกประจ าชาติ และสัตว์ป่าสงวน มีสถานภาพ
ทางการอนุรักษ์ (IUCN) ตั้งแต่ระดับไม่น่ากังวล (LC) จนถึงระดับถูกคุกคาม (NT, VU) ได้แก่ จระเข้น้ าจืด เลียงผา ช้าง หมีขอ ฯลฯ  
นกท่ีน่าสนใจมีความสวยงามด้านสีสัน เสียงร้องไพเราะ และพฤติกรรมน่ารัก ซ่ึงมีจ านวนตัวมากพอท่ีจะมีโอกาสพบเห็นได้ในเส้นทาง  
เพื่อการสร้างความประทับใจ รวมถึงเป็นนกท่ีหาดูได้ยากจากพื้นท่ีอื่น คุณสมบัติของทรัพยากร สัตว์ป่าท่ีมีความน่าสนใจทางการ
ท่องเท่ียว คือเป็นสัตว์ป่าสงวน เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จากการส ารวจในเส้นทางน้ี พบว่ามีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพท่ีมี
ศักยภาพต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส าหรับกายภาพของเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด ท่ีต้องเดินทางเข้าไปด้วยมอเตอร์ไซด์น้ัน จัดเป็น
เส้นทางการท่องเท่ียวแบบผจญภัย ระยะทางเดินเท้าท่ีเหลือคือเส้นทางเดินป่าชมนกชมสัตว์ป่าได้ดี  

คุณลักษณะและกายภาพของเส้นทาง มีจุดแข็งทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมีภูมิศาสตร์ท่ีสวยงาม และมีป ระวัติศาสตร์ 
ของสังคมมนุษย์เกี่ยวข้องด้วย มีขนาดความยาวพอเหมาะกับการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซด์และเท้า เป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภัย  
จึงมีความเหมาะสม ด้านชุมชน มีจุดแข็งและโอกาส กล่าวคือมีทักษะในการเดินป่า การมีความรู้ด้านชื่อ พฤติกรรม และสถานท่ีหากิน
ของสัตว์ป่า มีการสร้างโอกาสให้ตนเองโดยรู้จักการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซ่ึ งเป็นจุดแข็งและโอกาสของการจัดการ
ท่องเท่ียวในอนาคต แต่พฤติกรรมบางประการของชุมชน กลับเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคด้วย ดังเช่นเรื่องความเคยชินในการล่าสัตว์ป่า  
ซ่ึงจะท าให้ทรัพยากรร่อยหรอลงก่อนท่ีจะเกิดกิจกรรมท่องเท่ียว นอกจากน้ีการขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการ  
การท่องเท่ียวและขาดการสนับสนุนของภาครัฐคือจุดอ่อนและอุปสรรคต่อการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนน้ี 

ข้อเสนอแนะวิถีทางสู่ความส าเร็จ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านกระบวนการการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และปรับข้อบัญญัติทางกฎหมายของอุทยานฯให้เอื้อต่อการจัดการท่องเท่ียวในอุทยาน
โดยชุมชนรอบป่า เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสัตว์ป่าโดยชุมชน และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อันจะเป็นการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
ของคนกับธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศและระบบนิเวศองค์รวม 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ส านักประสานงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ขอขอบคุณชุมชนต าบลชมพู  อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลก ท่ีได้มีส่วนร่วมในการส ารวจพื้นท่ีและให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ ขอขอบคุณคณะนิสิตท่ีช่วยงานภาคสนาม  
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ภาพท่ี 3 นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird ซ่ึงมีสีสวยงามมาก 
สร้างความประทับใจในการพบเห็น  
(ท่ีมา : “ชมนกตกธรรมชาติ ณ.บ้านชมภู”) 

ภาพท่ี 4 จระเข้น้ าจืด เป็นสัตว์ท่ีใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ถ่ายรูปได้
จากปากกะซาว คลองชมพู   
(ท่ีมา: เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ าชมพู) 
 

  
ภาพท่ี 5 เลียงผา (Serow) สัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย  
(ท่ีมา : “ชมนกตกธรรมชาติ ณ บ้านชมพู”) 

ภาพท่ี 6 เก้ง (Barking deer) เป็นสัตว์หากินกลางคืน  
(ท่ีมา: “ชมนกตกธรรมชาติ ณ บ้านชมพู”) 

  

ภาพที่ 1  แผนท่ีอ าเภอเนินมะปราง 
(ท่ีมา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเนินมะปราง สืบค้นจาก 
http://noenmaprang.cdd.go.th/about%20us.html   
2 มิ.ย. 57) 

ภาพท่ี 2 เส้นทางเดินป่าปากกะซาว-ผาหินลาด แสดงภูมิประเทศ
ทางอากาศและข้อมูลพิกัดทางอากาศ (GPS) 
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ภาพที่ 7 การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์จัดเป็นการท่องเท่ียวแบบ
ผจญภัยท่ีสร้างความตื่นเต้นรูปแบบหน่ึง  

ภาพที่ 8 ภูมิทัศน์ในคลองชมพู มีธรรมชาติท่ีสวยงาม มีสถานท่ี
เหมาะสมกับการพักแรมกลางป่า 

 
ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกท่ีพบในอ าเภอเนินมะปราง จ านวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล  

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

ล าดับ
ที่ 

Common name 
(ชื่อสามัญ) 

Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

1 
Little cormorant 

นกกาน้ าเล็ก 
Phalacrocorax niger Pelecaniformes 

Phalacrocor
acidae 

LC Resident 

2 
Chinese Pond Heron 

นกยางกรอกพันธุ์จีน 
Ardeola bacchus Ciconiiformes Ardeidae LC Migrant 

3 
Eastern Cattle Egret 

นกยางควาย 
Bubulcus coromandus Ciconiiformes Ardeidae LC Resident 

4 
Crested serpent-eagle 

 เหยี่ยวรุ้ง 
Spilornis cheela 

 
Falconiformes Accipitridae LC Resident 

5 
Black Baza 

เหยี่ยวกิ้งกาสีด า 
Aviceda leuphotes Falconiformes Accipitridae LC Migrant 

6 
Shikra 

เหยี่ยวนกเขาชิครา 
Accipiter badius Falconiformes Accipitridae LC Resident 

7 
Common Buzzard 
เหยี่ยวทะเลทราย 

Buteo buteo Falconiformes Accipitridae LC Migrant 

8 
Imperial Eagle 

นกอินทรีหัวไหล่ขาว 
Aquila  heliaca Falconiformes Accipitridae VU Migrant 

9 
Booted Eagle 
นกอินทรีเล็ก 

Aquila  pennata Falconiformes Accipitridae LC Migrant 

10 
Common Kestrel 
เหยี่ยวเครสเตรล 

Falco  tinnunculus Falconiformes Falconidae LC Migrant 

11 
Collared Falconet 
เหยี่ยวแมลงปอขาแดง 

Microhierax caerulescens Falconiformes Falconidae LC Resident 

12 
Red Junglefowl 

ไก่ป่า 
Gallus gallus Galliformes Phasianidae LC Resident 



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

32 

ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกท่ีพบในอ าเภอเนินมะปราง จ านวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง) 

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

ล าดับที ่
Common name 

(ชื่อสามัญ) 
Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

13 
Siamease Fireback 

ไก่ฟ้าพญาลอ 
Lophura diardi Galliformes Phasianidae LC Resident 

14 
Silver pheasant 
 ไก่ฟ้าหลังขาว  

Lophura nycthemera Galliformes Phasianidae LC Resident 

15 
Red-wattled Lapwing 

นกกระแตแตแ้ว้ด 
Vanellus indicus Charadriiformes Charadriidae LC Resident 

16 
Asian barred owlet           

 นกเค้าแมว 
Glaucidium cuculoides Strigiformes Strigidae LC Resident 

17 
Collared scoops owl     

นกเค้ากู ่
Otus lettia Strigiformes Strigidae LC Resident 

18 
Barn  Owl 
นกแสกบา้น 

Tyto  alba Strigiformes Tytonidae LC Resident 

19 
Large-tailed Nightjar 

นกตบยุงหางยาว 
Caprimulgus  macrurus Caprimulgiformes Caprimulgidae LC Resident 

20 
Rock Pigeon 
นกพิราบปา่ 

Columba livia Columbiformes Columbidae LC Resident 

21 
Spotted Dove 

นกเขาใหญ ่
Spilopelia  chinensis Columbiformes Columbidae LC Resident 

22 
Red Collared Dove 

นกเขาไฟ 
Streptopelia tranquebarica Columbiformes Columbidae LC Resident 

23 
Little Cuckoo Dove 

นกเขาลายเล็ก 
Macropygia ruficeps Columbiformes Columbidae LC Resident 

24 
Thick billed Green Pigeon 

นกเขาเปล้าธรรมดา Treron curvirostra Columbiformes Columbidae LC Resident 

25 
Wedge-tailed Green Pigeon 

นกเปล้าหางพลัว่ Treron sphenura Columbiformes Columbidae LC Resident 

26 
Emerald Dove 

นกเขาเขียว 
Chalcophaps indica Columbiformes Columbidae LC Resident 

27 
Mountain Imperial Pigeon 

นกมูม Ducula badia Columbiformes Columbidae LC Resident 

28 
Green-billed Malkoha 

นกบั้งรอกใหญ ่
Phaenicophaeus tristis Cuculiformes Cuculidae LC Resident 

29 
Greater Coucal 
นกกระปูดใหญ ่

Centropus sinensis Cuculiformes Cuculidae LC Resident 

30 
Asian Koel 
นกกาเหว่า 

Eudynamys scolopaceus Cuculiformes Cuculidae LC Resident 

31 
Green Bee-eater 

นกจาบคาเล็ก 
Merops  orientalis Coraciiformes Meropidae LC Resident 
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ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อนกท่ีพบในอ าเภอเนินมะปราง จ านวน 117 ชนิด ข้อมูลอนุกรมวิธาน สถานภาพทางการอนุรักษ์และสถานภาพ
การปรากฏตามฤดูกาล (ต่อเนื่อง) 

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

ล าดับที ่
Common name 

(ชื่อสามัญ) 
Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

32 
Dollar  bird 
นกตะขาบดง 

Eurystomus  orientalis Coraciiformes Coraciidae LC Resident 

33 
Indian roller 
นกตะขาบทุ่ง 

Coracias benghalensis Coraciiformes Coraciidae LC Resident 

34 
Eurasian Hoopoe 
นกกระรางหัวขวาน 

Upupa epops Coraciiformes Upupidae LC Resident 

35 
Oriental pied hornbill 

นกแก๊ก 
Anthracoceros albirostris Coraciiformes Bucerotidae LC Resident 

36 
Lineated Barbet 
นกโพระดกธรรมดา 

Megalaima lineata Piciformes Megalaimidae LC Resident 

37 
Great Barbet 

นกตั้งล้อ 
Megalaima virens Piciformes Megalaimidae LC Resident 

38 
Coppersmith Barbet 

นกตีทอง 
Megalaima 

haemacephala 
Piciformes Megalaimidae LC Resident 

39 Greater Yellownape 
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง 

Chrysophlegma 
flavinucha 

Piciformes Picidae LC Resident 

40 
Black-headed Woodpecker 
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง Picus erythropygius Piciformes Picidae LC Resident 

41 
Common flameback 

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 
Dinopium javanense Piciformes Picidae LC Resident 

42 
Spot-breasted Pied Woodpecker 

นกหัวขวานดา่งอกลายจุด Endrocopos macei Piciformes Picidae LC Resident 

43 
White-browed Piculet 

นกหัวขวานจิ๋วค้ิวขาว 
Sasia ochracea Piciformes Picidae LC Resident 

44 
Grey-capped pygmy 

woodpecker 
นกหัวขวานดา่งแคระ 

Dendrocopos canicapillus Piciformes Picidae LC Resident 

45 Heart-spotted Woodpecker 
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ Hemicircus canente Piciformes Picidae LC Resident 

46 
Blue-Winged Pitta 
นกแต้วแลว้ธรรมดา 

Pitta moluccensis Passeriformes Pittidae LC Migrant 

47 
Eared Pitta 

นกแต้วแลว้หยูาว 
Pitta phayrei Passeriformes Pittidae LC Resident 

48 
House Swift 
นกแอ่นบา้น 

Apus affinis Passeriformes Apodidae LC Resident 

49 
Asian Palm Swift 

นกแอ่นตาล 
Cypsiurus balasiensis Passeriformes Apodidae LC Resident 

50 
Brown-backed Needletail 
นกแอ่นใหญ่หวัตาขาว Hirundapus giganteus Passeriformes Apodidae LC Resident 
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IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจ าถ่ิน Resident 

ล าดับที ่
Common name 

(ชื่อสามัญ) 
Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

51 
Crested Treeswift 

นกแอ่นฟา้หงอน 
Hemiprocne coronata Passeriformes Hemipronidae LC Resident 

52 
Barn Swallow 
นกนางแอ่นบา้น 

Hirundo rustica Passeriformes Hirundinidea LC Migrant 

53 
Common Iora 

นกขมิ้นน้อยธรรมดา 
Aegithina tiphia Passeriformes Choropseidae LC Resident 

54 
Great Iora 

นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ 
Aegithina lafresnayei Passeriformes Choropseidae LC Resident 

55 
Blue-winged Leafbird 
นกเขียวก้านตองปีกสฟี้า 

Chloropsis cochinchinensis Passeriformes Choropseidae LC Resident 

56 Golden-fronted Leafbird 
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง Chloropsis aurifrons Passeriformes Choropseidae LC Resident 

57 
Sooty-headed Bulbul 

นกปรอดเล็กตาขาว 
Iole propinqua Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

58 
Streak-eared Bulbul 

นกปรอดสวน 
Pycnonotus blanfordi 

 
Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

59 
Black-crested Bulbul 
นกปรอดเหลืองหัวจกุ 

Pycnonotus flaviventris Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

60 
Sooty-headed Bulbul 

นกปรอดหัวสีเขมา่ 
Pycnonotus aurigaster Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

61 
Red-whiskered Bulbul 

นกปรอดหัวโขน 
Pycnonotus jocosus Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

62 
Stripe-throated Bulbul 

นกปรอดคอลาย 
Pycnonotus finlaysoni Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

63 
Black-headed Bulbul 

นกปรอดทอง 
Pycnonotus atriceps Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

64 
White-headed Bulbul 

นกปรอดเทาหัวขาว 
Hypsipetes thompsoni Passeriformes Pycnonotidae LC Resident 

65 
Greater Racket-tailed Drongo 

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ ่ Dicrurus paradiseus Passeriformes 
Dicruridae 

 
LC Resident 

66 
Black Drongo 

นกแซงแซวหางปลา 
Dicrurus macrocercus Passeriformes Dicruridae LC Resident 

67 
Hair-crested Drongo 
นกแซงแซวหงอนขน 

Dicrurus hottentottus Passeriformes Dicruridae LC Resident 

68 
Bronzed Drongo 

นกแซงแซวเล็กเหลือบ 
Dicrurus aeneus Passeriformes Dicruridae LC Resident 

69 
Ashy Drongo 

นกแซงแซวสีเทา 
Dicrurus leucophaeus Passeriformes Dicruridae LC Resident 
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IUCN, LC=least concern; Seasonal status=นกอพยพ Migrant; นกประจ าถ่ิน Resident 

ล าดับที ่
Common name 

(ชื่อสามัญ) 
Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

70 
Black-Napped Oriole 

นกขมิ้นท้ายทอยด า 
Oriolus chinensis Passeriformes Oriolidae LC Resident 

71 
Asian Fairy-bluebird 

นกเขียวคราม 
Irena  puella Passeriformes Choropseidae LC Resident 

72 
Racket-tailed Treepie 

นกกาแวน 
Crypsirina temia Passeriformes Corvidae LC Resident 

73 
Puff-throated Babbler 

นกจาบดินอกลาย 
Pellorneum  ruficeps Passeriformes Timaliidae LC Resident 

74 
Striped Tit Babbler 
นกกินแมลงอกเหลือง 

Mixornis gularis Passeriformes Timaliidae LC Resident 

75 
Rufous-fronted Babbler 
นกกินแมลงหน้าผากน้ าตาล 

Stachyris rufifrons Passeriformes Timaliidae LC Resident 

76 
White-crested Laughing Thrush 

นกกระรางหัวหงอก Garrulax leucolophus Passeriformes Timaliidae LC Resident 

77 
Lesser-necklaced 
Laughingthrush 

นกกระรางสร้อยคอด า 
Garrulax monileger Passeriformes Timaliidae LC Resident 

78 
Yellow-browed Warbler 

นกกระจิ๊ดธรรมดา 
Phylloscopus inornatus Passeriformes Sylviidae LC Migrant 

79 
Dusky Warbler 
นกกระจิ๊ดสีคล้ า 

Phylloscopus fuscatus Passeriformes Sylviidae LC Migrant 

80 
Arctic Warbler 

นกกระจิ๊ดขัว้โลกเหนอื 
Phylloscopus borealis Passeriformes Sylviidae LC Migrant 

81 
Two-barred Warbler 

นกกระจิ๊ดเขียวปกีสองแถบ 
Phylloscopus trochiloides Passeriformes Sylviidae LC Migrant 

82 
Eastern Crowned Warbler 

นกกระจิ๊ดหวัมงกุฏ Phylloscopus coronatus Passeriformes Sylviidae LC Resident 

83 
Sulphur-breasted Leaf Warbler 

นกกระจิ๊ดค้ิวด าท้องเหลือง Phylloscopus ricketti Passeriformes Sylviidae LC Resident 

84 
Common Tailorbird 

นกกระจิบธรรมดา 
Orthotomus sutorius Passeriformes Sylviidae LC Resident 

85 
Dark-necked Tailorbird 

นกกระจิบคอด า 
Orthotomus atrogularis 

Passeriformes 
 

Sylviidae LC Resident 

86 
Plain Wren-Warbler 
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ 

Prinia inornata 
Passeriformes 

 
Sylviidae LC Resident 

87 
Yellow-bellied Prinia 

นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง 
Prinia flaviventris 

Passeriformes 
 

Sylviidae LC Resident 
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ล าดับที ่
Common name 

(ชื่อสามัญ) 
Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

88 
White-rumped Shama 

นกกางเขนดง 
Copsychus malabaricus Passeriformes Turdidae LC Resident 

89 
Black-breasted Thrush 

นกเดินดงสีคล้ า 
Turdus dissimilis Passeriformes Turdidae LC Migrant 

90 
Blue whistling-Thrush 

นกเอี้ยงถ้ า 
Myophonus caeruleus Passeriformes Turdidae LC Resident 

91 
Asian Brown Flycatcher 

นกจับแมลงสีน้ าตาล 
Muscicapa latirostris Passeriformes Muscicapidae LC Migrant 

92 
Red-throated Flycatcher 

นกจับแมลงคอแดง Ficedula albicilla Passeriformes Muscicapidae LC Migrant 

93 
Grey-headed Flycatcher 

นกจับแมลงหัวเทา 
Culicicapa ceylonensis Passeriformes Muscicapidae LC Resident 

94 
Hainan Blue Flycatcher 

นกจับแมลงอกสฟี้า 
Cyornis hainanus Passeriformes Muscicapidae LC Resident 

95 
Hill Blue Flycatcher 

นกจับแมลงคอน้ าตาลแดง 
Cyornis banyumas Passeriformes Muscicapidae LC Resident 

96 
Tickell's Blue Flycatcher 
นกจับแมลงอกส้มทอ้งขาว 

Cyornis tickelliae Passeriformes Muscicapidae LC Resident 

97 
Verditer flycatcher 

นกจับแมลงสีฟ้า 
Eumyias thalassinus Passeriformes Muscicapidae LC Resident 

98 
Black-naped Monarch 

นกจับแมลงจุกด า 
Hypothymis azurea Passeriformes Muscicapidae LC Resident 

99 
Pied Fantail 

นกอีแพรดแถบอกด า 
Rhipidura nigritorquis Passeriformes Rhipiduridae LC Resident 

100 
Asian Paradise Flycatcher 

นกแซวสวรรค์ Terpsiphone paradisi Passeriformes Monarchidae LC Resident 

101 
Brown Shrike 

นกอีเสือสีน้ าตาล 
Lanius cristatus Passeriformes Laniidae LC Migrant 

102 
Burmese Shrike 
นกอีเสือหลังแดง 

Lanius collurioides Passeriformes Laniidae LC Migrant 

103 
Ashy Wood Swallow 

นกแอ่นพง 
Artamus fuscus Passeriformes Artamidae LC Resident 

104 
Hill myna 
นกขุนทอง 

Gracula religiosa Passeriformes Sturnidae LC Resident 

105 
Crimson Sunbird 
นกกินปลีคอแดง 

Aethopyga siparaja Passeriformes Nectariniidae LC Resident 

106 
Olive-backed Sunbird 

นกกินปลีอกเหลือง 
Cinnyris jugularis Passeriformes Nectariniidae LC Resident 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลนกและสัตว์ป่าจากการสัมภาษณ์ผู้หาของป่าเพื่อยังชีพ 29 คน ในเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2557  
คาดประมาณจ านวนตัวท่ีล่าได้โดยกลุ่มของพรานป่าในช่วงเวลา 1 ปี  
 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์

คาดประมาณ
จ านวนตัวที่ล่าได ้

วิธีการได้ข้อมูล 

1 เก้งธรรมดา Muntiacus  muntjak  
200 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

2 กวางป่า Cervus  unicolor  
50 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

3 เนื้อทราย Hyelaphus  porcinus  200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
4 หมาจิ้งจอก Canis  aureus  300 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
5 หมาใน/หมาแดง Cuon  alpinus  

100 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

6 เม่นใหญ่แผงคอยาว Hystrix  brachyura  200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
7 เม่นหางพวง Atherurus  macrourusa  200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
8 กระจงหนู/ 

กระจงเล็ก 
Tragulus  javanicus  

300 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

9 อีเห็น 
(อีเห็นข้างลาย) 

Paradoxurus 
hermaphroditus 

200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 

10 กระต่ายปา่ Lepus  peguensis 200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
11 หมูป่า Sus  scrofa  

200 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

ล าดับที ่
Common name 

(ชื่อสามัญ) 
Scientific  name  
(ชื่อวิทยาศาสตร์) 

Order  
(อันดับ) 

Family 
(วงศ์) 

IUCN 
Status 

Seasonal   
status 

107 
Ruby-cheeked Sunbird 

นกกินปลีแก้มสีทับทิม 
Chalcoparia singalensis Passeriformes Nectariniidae LC Resident 

108 
 

Purple sunbird 
นกกินปลีด ามว่ง 

Cinnyris asiaticus Passeriformes Nectariniidae LC Resident 

109 
Streaked Spiderhunter 

นกปลีกล้วยลาย 
Arachnothera magna Passeriformes Nectariniidae LC Resident 

110 
Thick-billed Flowerpecker 

นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile Passeriformes Dicaeidae LC Resident 

111 
Scarlet-backed Flowerpecker 

นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum Passeriformes Dicaeidae LC Resident 

112 
Japanese White-eyed 
นกแว่นตาขาวหลังเขียว 

Zosterops japonicus Passeriformes Zosteropidae LC Migrant 

113 
Chestnut-flanked White-eye 

นกแว่นตาขาวสีข้างแดง Zosterops erythropleurus Passeriformes Zosteropidae LC Migrant 

114 
Scaly-breasted Munia 

นกกระติ๊ดขี้หม ู
Lonchura punctulata Passeriformes Estrildidae LC Resident 

115 
White-rumped Munia 
นกกระติ๊ดตะโพกขาว 

Lonchura striata Passeriformes Estrildidae LC Resident 

116 Banded Broadbill 
นกพญาปากกว้างลายเหลอืง Urylaimus javanicus Passeriformes Eurylaimidae LC Resident 

117 
Large Cuckooshrike 

นกขี้เถ้าใหญ ่
Coracina macei Passeriformes Campephagidae LC Resident 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์
คาดประมาณ
จ านวนตัวที่ล่า

ได้ 
วิธีการได้ข้อมูล 

12 เลียงผา Capricornis  
milneedwardsii  

20 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 

13 กระแต Tupaia  belangeri  
500 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

14 กระรอกท้องแดง Callosciurus  erythraeus  500 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
15 

กระจ้อน Menetes  berdmorei  500 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

16 กระเล็นขนปลายหู
สั้น 

Tamiops  mcclellandi  
1,000 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

17 พญากระรอกด า Ratufa  bicolor   200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
18 กระแตหางหน ู Dendrogale murina  500 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
19 บ่าง Galeopterus  variegatus  400 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
20 นิ่ม Manis  pentadactyla  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
21 หมูหริ่ง Arctonyx  collaris  

200 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

22 หมาหริ่ง Melogale  personata  
100 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

23 นางอาย/ลิงลม Lori  bengalensis 100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
24 ลิงกัง Macaca  nemestrina  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
25 ค่างแว่นถิ่นเหนือ Trachypithecus  phayrei  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
26 ชะนี Hylobatidae lar 100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
27 กระทิง Bos  gaurus  

50 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

28 ช้าง Elephas  maximus  
50 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

29 แมวดาว Prionailurus  bengalensis  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
30 พังพอน Herpestes  javanicus 300 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
31 ชะมดเช็ด Viverricula  indica 300 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
32 หมีควาย Ursus  thibetanus  

300 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

33 หมีขอ Arctictis  binturong 
500 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

34 ตุ่น Euroscaptor  klossi  
500 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

35 อ้นเล็ก Cannomys  badius  400 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
36 อ้นกลาง Rhizomys  pruinosus  400 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
37 อ้นใหญ่ Rhizomys  sumatrensis  

400 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

38 ค้างคาวหน้ายกัษ์
เล็กจมูกปุ่ม 

Hipposideros  halophyllus   
1,000 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 

39 งูเหลือม Python  reticulatus  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
40 งูเห่า Naja  kaouthia  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
41 งูหลาม Python  bivittatus  200 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
42 งูสิงห์ Ptyas  korros  300 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลนกและสัตว์ป่าจากการสัมภาษณ์ผู้หาของป่าเพื่อยังชีพ 29 คน ในเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน ธันวาคม 2557  
คาดประมาณจ านวนตัวท่ีล่าได้โดยกลุ่มของพรานป่าในช่วงเวลา 1 ปี (ต่อเนื่อง) 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์
คาดประมาณ
จ านวนตัวที่ล่า

ได้ 
วิธีการได้ข้อมูล 

43 งูจงอาง Ophiophagus  hannah  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
44 ตะกวด Varanus bengalensis  

300 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

45 แย ้ Leiolepis belliana  
500 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

46 ตุ๊กแกปา่ Gekko gecko   
500 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

47 ตุ๊กกาย หรือตุก๊แก
ปล้องทอง 

Cyrtodactylus 
auribalteatus 

ไม่ล่าเนื่องจาก
อาศัยอยู่ในถ้ าใน

วัด 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 

48 จระเข้น้ าจืด Crocodylus siamensis ไม่ล่า เป็น
ข้อตกลงของ

ชุมชน 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

49 ปลาพลวงถ้ า Neolissochilus 
subterraneus 

ไม่ล่าเนื่องจาก
อาศัยอยู่ในถ้ าใน

วัด 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 

50 ปลาค้อถ้ าพระวัง
แดง 

Schistura spiesi  ไม่ล่าเนื่องจาก
อาศัยอยู่ในถ้ าใน

วัด 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 

51 ไก่ฟ้าหลังขาว Lophura  nycthemera  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
52 ไก่ฟ้าพญาลอ Lophura  diardi  100 1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
53 ไก่ป่า Gallus  gallus  

300 
1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
2.ส ารวจโดยนกัวิจยั ทีพ่บเห็นร่องรอยและ เห็นตัวจริง 

54 ปูพิทักษ์โตนวุฒ ิ Thampramon tonvuthi  ไม่ล่าเนื่องจาก
อาศัยอยู่ในถ้ าใน

วัด 

1.สอบถามผู้เก็บของป่าเพือ่ยังชีพ 
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บทคัดย่อ : อ าเภภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญและโดดเภด่นระดับโลก จากการค้นพบฟอสซิลไม้กลายเภป็นหิน
ขนาดใหญ่จ านวน 7 ต้น (ความยาวตั้งแต่ 22-69 เภมตร) ในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน จึงเภป็นแหล่งศึกษาเภรียนรู้ด้านธรณีวิทยา 
นิเภวศวิทยาและความหลากหลายของพืชท้ังในอดีตและปัจจุบัน แต่ก าลังประสบปัญหาไม้กลายเภป็นหินแตกและผุพังอย่างรวดเภร็ว  ไม้
กลายเภป็นหินเภป็นกุญแจส าคัญท่ีสามารถช่วยพัฒนาเภศรษฐกิจ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน จากการท่องเภท่ียวเภชิงธรณีโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม เภช่น เภป็นมัคคุเภทศก์ท้องถิ่น จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะผู้วิจัยได้ส ารวจแหล่งทรัพยากรอ าเภภอบ้านตากและจัดอบรมให้แก่
นักเภรียนและชุมชน จ านวนกว่า 10 ครั้ง ใน พ.ศ. 2557  ต่อมา พ.ศ. 2558 ได้เภชิญคณะกรรมการเภครือข่ายอุทยานธรณีโลกมาประเภมิน
เภบื้องต้นพบว่า อ าเภภอบ้านตากมีความพร้อมด้านทรัพยากรและชุมชนท่ีเภข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเภป็นอุทยานธรณีโลกภายใต้การรับรอง
ของยูเภนสโกได้  แต่ยังต้องการร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มากขึ้น ควรมีการท าวิจัยด้านงานอนุรักษ์แบบบูรณาการและ
ลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเภสมอเภพื่อแลกเภปลี่ยนความรู้กับชุมชนอย่างต่อเภนื่อง ส่งเภสริมเภครือข่ายอนุรักษ์ท่ีชุมชนมีบทบาทในการด าเภนินงานเภพื่อให้
เภข้าใจและเภห็นความส าคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเภหล่าน้ีให้อยู่สืบไป ร่วมกันพัฒนาให้เภป็น
แหล่งท่องเภท่ียวอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับสากล 
ค าส าคัญ : ไม้กลายเภป็นหิน, ตาก, อุทยานธรณีโลก ยูเภนสโก, ชุมชน, อนุรักษ ์

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 

บทน า 

 เภมื่อปี  พ.ศ. 2546-2548 มีการขุดพบซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเภป็นหิน (Petrified Wood) ขนาดใหญ่  จ านวน 7 ต้น 
(ความยาวตั้งแต่ 22-72.22 เภมตร) ในพื้นท่ีป่าชุมชนของต าบลตากออก อ าเภภอบ้านตาก จังหวัดตาก  โดยต้นท่ียาวท่ีสุด 72.22 เภมตร  
มีขนาดเภส้นผ่านศูนย์กลางบริเภวณโคนต้น 4.38 เภมตร เภป็นซากดึกด าบรรพ์ต้นไม้ใหญ่ท่ียาวท่ีสุดในโลก พื้นท่ีดังกล่าวได้รับการประกาศให้
เภป็นวนอุทยานเภขาพระบาทในปี พ .ศ .  2546 ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 12,500 ไร่ และเภปลี่ยนชื่อเภป็นวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินในปี 
พ.ศ. 2549 (Kruayoo, 2006) จากการศึกษาโดย Songtham et al., 2011 พบว่าไม้กลายเภป็นหินมีลักษณะเภน้ือไม้ใกล้เภคียงกับไม้
ปัจจุบันสกุลทองบึ้ง (Koompassia) และบางต้นใกล้เภคียงกับสกุลมะค่าโมง (Afzelia) ท่ีพบตามป่าเภบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้งท่ัวไป 
จึงแตกต่างจากสภาพพื้นท่ีในปัจจุบันซ่ึงเภป็นป่าเภต็งรังแสดงให้เภห็นถึงการเภปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในอดีตกับ
ปัจจุบัน ท าให้เภป็นแหล่งเภรียนรู้และท่องเภท่ียวท่ีส าคัญท้ังด้านนิเภวศวิทยา ธรณีวิทยา และบรรพชีวินวิทยา  รวมท้ังประโยชน์ในการ
ท่องเภท่ียว (กรมทรัพยากรธรณี. 2551; Boonchai et al., 2009; Philippe et al., 2013) องค์การยูเภนสโกจึงได้ประเภมินให้สถานท่ีพบไม้
กลายเภป็นหินหลายแห่งขึ้นบัญชีเภป็นมรดกโลก เภช่น อุทยานแห่งชาติป่าไม้กลายเภป็นหินรัฐอริโซนา หรือเภป็นอุทยานธรณี เภช่น ป่าไม้
กลายเภป็นหินเภกาะเภลสวอส ประเภทศกรีซ ซ่ึงวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน อ าเภภอบ้านตาก ก็มีศักยภาพอยู่ในระดับดังกล่าว 

 วนอุทยานไม้กลายเภป็นหินบ้านตากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณการด าเภนินงานศึกษาวิจัยและไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน จากสภาพอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน เภพราะไม้กลายเภป็นหินยังคงเภผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเภป็น
ระบบเภปิดเภป็นระยะเภวลานานท าให้ไม้กลายเภป็นหินแตกและผุพังเภพิ่มขึ้นอย่างรวดเภร็ว  และมีแนวโน้มเภสื่อมสภาพอย่างต่อเภน่ือง 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2557) ต้นท่ียาวท่ีสุด 72 เภมตร ปัจจุบันคงเภหลือเภพียง 69 เภมตร เภพราะการมีน้ าท่วมขังในฤดูฝนท าให้
โคนต้นผุพัง จ านวนนักท่องเภท่ียวท่ีเภข้าชมมีจ านวนลดลงจาก 91,646 คน ในปี พ.ศ. 2550 เภหลือเภพียง 50,232 คน ในปี พ.ศ. 2556 
นอกจากน้ี ด้วยจ านวนบุคลากรท่ีจ ากัดเภมื่อเภปรียบเภทียบกับขนาดของพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบในวนอุทยาน  ท าให้ประสบกับปัญหา
นักท่องเภท่ียวเภคลื่อนย้ายไม้กลายเภป็นหินออกไปจากต าแหน่งเภดิม หรือน าติดตัวกลับบ้านเภพื่อเภป็นของท่ีระลึก ซ่ึงท าให้ไม้มีจ านวนและ
ขนาดเภล็กลงไปเภรื่อยๆ 

 ดังน้ัน เภพื่อเภผยแพร่ความรู้และสร้างความเภข้าใจด้านไม้กลายเภป็นหิน และมรดกในท้องถิ่น  ท้ังด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมให้แก่นักเภรียน นักศึกษา และชุมชนในพื้นท่ี และเภพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเภท่ียวทางธรณีวิทยาท่ีส าคัญระดับโลกท่ีพบใน  
ประเภทศไทย คณะผู้วิจัยร่วมกับวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินและหน่วยงานท่ีเภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก ตลอดจนชุมชนในพื้นท่ีอ าเภภอบ้านตาก 
จึงได้จัดท าและเภสนอ “โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเภท่ียววนอุทยานไม้กลายเภป็นหินและการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน” พร้อมกับจัดอบรม
เภชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบ ๆ วนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน เภพื่อสร้างเภครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานท่ี
เภกี่ยวข้อง และให้ชุมชน รวมท้ังผู้ท่ีมาเภท่ียวชมเภข้าใจและเภห็นความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น และช่วยกัน
อนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรเภหล่าน้ีให้อยู่สืบไปตลอดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และให้เภป็นแหล่งท่องเภท่ียวอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับ
สากลต่อไป 

วิธีการ 

 คณะผู้วิจัยด าเภนินงานตั้งแต่เภดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 – มกราคม พ.ศ. 2558 โดยมีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก ท้ังระดับจังหวัด อ าเภภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตลอดจนชุมชนในอ าเภภอ โรงเภรียนในพื้นท่ีจังหวัดตาก โดยมี
ด าเภนินการดังต่อไปน้ี 

1. การส ารวจเภก็บข้อมูลไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินบ้านตาก เภพื่อใช้ในการเภตรียมการ
อนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน แสดงในภาพท่ี 2 

2. วางแผนการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินในระดับต้น โดยประสานกับเภจ้าหน้าท่ีในการท าหลังคาคลุมหลุมชั่วคราวส าหรับไม้
กลายเภป็นหินต้นท่ี 6 และต้นท่ี 7 โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ คือ ใบตองตึง (Dipterocarpus tuberculatus) และไม้ไผ่ แสดงในภาพท่ี 3 

3. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารห้องเภก็บของเภพื่อเภตรียมเภป็นห้องปฏิบัติการส าหรับงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน และจัดหาสารเภคมี 
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอนุรักษ์ แสดงในภาพท่ี 4 ขวา 



 

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand 42 

 

4. ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศเภพื่อเภก็บข้อมูลด้านอุณหภูมิ ความชื้น แสดงในภาพท่ี 4 ซ้าย 
5. จัดอบรมเภชิงปฏิบัติการให้แก่ นักเภรียนและประชาชนท่ัวไปในเภขตชุมชนรอบวนอุทยาน จ านวน 10 ครั้ง โดยแบ่งเภป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ านวน 8 ครั้ง และอบรมเภชิงปฏิบัติการด้านงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน  
จ านวน 2 ครั้ง โดยให้นักเภรียน นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ซ่ึงมีกระบวนการจัดอบรมดังแสดงในภาพท่ี 1 

นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมเภพิ่มเภติมให้กับเภจ้าหน้าท่ีวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินอีกครั้ง เภพื่อทบทวนการใช้อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการและการด าเภนินกิจกรรม ในกรณีท่ีโครงการสิ้นสุด เภพื่อให้เภจ้าหน้าท่ีสามารถด าเภนินการต่อไปได้ จากน้ันคณะด าเภนินการได้
ท ารายงานรูปเภล่มเภพื่อส่งต่อให้กับทางจังหวัดตากและส านักบริหารพื้นท่ี 14 (ตาก) เภพื่อเภป็นข้อมูเภบื้องต้นส าหรับการด าเภนินงานต่อไปใน
อนาคต  

6. วางแผนด าเภนินการเภพื่อพัฒนาให้ป่าไม้กลายเภป็นหินมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผลการศึกษา 

จากการด าเภนินงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินร่วมกับชุมชนท่ีผ่านมา สามารถแบ่งผลการด าเภนินงานออกเภป็น 3 ส่วน คือ 

1. การอนุรักษ์ป่าไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติ  

1.1. ผลจากการส ารวจข้อมูลไม้กลายเภป็นหินและทรัพยากรธรรมชาติในวนอุทยานไม้กลายเภป็นหิน พบว่า ปัจจุบันไม้กลายเภป็นหินท่ี
พบในแต่ละหลุมขุด มีสภาพทรุดโทรมและผุพังไปอย่างมาก ไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 2, 3, 4 มีการแตกออกเภป็นท่อน ๆ เภหมือนหินท่ีถูก
น ามาวางเภรียงต่อกัน โดยเภฉพาะต้นท่ี 5 มีความทรุดโทรมมากจนอยู่ในสภาวะวิกฤตและกลายเภป็นเภพียงเภศษหิน บางส่วนป่นละเภอียดเภป็น
ผง ไม่สามารถอนุรักษ์ให้กลับคืนสู่สภาพเภดิมได้ มีเภพียงไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 1, 6, และ 7 ท่ียังคงรูปร่างเภป็นต้นไม้และมีความยาวต่อเภนื่อง 
แต่ยังคงมีการผุพังอยู่อย่างต่อเภนื่อง นอกจากไม้กลายเภป็นหินจ านวน 7 ต้นแล้ว พบไม้กลายเภป็นหินขนาดยาวกว่า 5 เภมตรจากการขุดทาง
ระบายน้ าใกล้กับไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 1 และไม้กลายเภป็นหินท่อนใหญ่ขนาดเภส้นผ่านศูนย์กลาง > 50 เภซนติเภมตร อยู่ใกล้กับต้นท่ี 7 
ขนาดและสภาพไม้กลายเภป็นหินท่ีพบในวนอุทยาน แสดงในตารางท่ี 1 

1.2. พรรณไม้ท่ีพบส่วนใหญ่เภป็นพรรณไม้ในป่าเภต็งรัง รวมถึงไม้ท่ีจัดเภป็น Vulnerable Species (VU) ใน IUCN Red list เภช่น  
ปรงป่า และมีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

1.3. สัตว์ท่ีพบจ านวนมากกว่า 77 ชนิด ได้แก่ สัตว์เภลี้ยงลูกด้วยนม (2) นก (18) สัตว์เภลื้อยคลาน (23) สัตว์สะเภทินน้ าสะเภทินบก 
(13) และแมลง (21) 

1.4. คณะผู้วิจัยได้ติดตั้งห้องปฏิบัติการ ค้นคว้า เภรียนรู้ (Laboratory and learning room) พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเภรียนการ
สอน เภช่น กล้องจุลทรรศน์ และสารเภคมีต่างๆ ตลอดจนเภก็บตัวอย่างพืช และสัตว์ท่ีตายแล้วมาสตัฟฟ์ไว้ รวมท้ังไม้กลายเภป็นหิน หินและ
กรวดท่ีมีรูปทรงและสีสันต่างกันไปเภพ่ือเภป็นสื่อประกอบการเภรียนการสอน  

1.5. มีหลังคาชั่วคราวท าจากใบตองตึงคลุมไม้กลายเภป็นหินต้นท่ี 6 และ 7 
1.6. มีเภครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติแห่งแรกในอ าเภภอบ้านตาก  

2. การบริการวิชาการชุมชน 

มีการจัดอบรม 10 ครั้ง รวม 524 คน แบ่งเภป็น 
2.1. การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ านวน 8 ครั้ง มีจ านวนผู้เภข้าร่วมรวมท้ังหมด 389 คน จากโรงเภรียน 

7 แห่ง ในจังหวัดตากและจาก 15 หมู่บ้านในพื้นท่ีต าบลตากออก ผลจากการประเภมินด้วยแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอใจมากถึง
มากที่สุดคิดเภป็น 90.56% ดังตารางท่ี 2  

2.2. อบรมเภชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหินโดยมีวิทยากรจากต่างประเภทศมาให้ความรู้ จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เภข้าร่วม
อบรมประมาณ 135 คน ผลจากการประเภมินด้วยแบบสอบถามพบว่า มีความพึงพอมากถึงมากท่ีสุดคิดเภป็น 85.79% (แบ่งเภป็นมากท่ีสุด 
50.83%, มาก 34.96%, ปานกลาง 11.92 %, น้อย 1.52 %) ท้ังนี้ได้มีการน างานท่ีได้จากการอบรมมาร่วมจัดแสดง  
 นักเภรียน นักศึกษาและผู้เภข้าร่วมอบรมมีการตอบรับอย่างดีและอยากให้มีการจัดการท ากิจกรรมแบบน้ีขึ้น อีก เภพราะได้  
ฝึกทักษะ และเภรียนรู้จากธรรมชาติ ท าให้รู้จักสิ่งมีชีวิตในอดีตและฟอสซิลเภพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนมีความเภข้าใจเภรื่องการเภกิดไม้กลายเภป็นหิน 
สมุนไพรและต้นไม้ในป่า การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เภช่น การน าใบลานมาสานเภป็นของใช้ ช่วยส่งเภสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและขณะเภดียวกันเภป็นการสร้างอาชีพเภสรมิและรายได้ให้กับคนในพื้นท่ี ช่วยใหม้ีทักษะในการท างานมากขึ้น สามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พัฒนาเภศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เภช่น ให้นักเภรียนและคนในพื้นท่ี
เภป็นมัคคุเภทศก์ มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน เภป็นต้น  
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3. การพัฒนาแหล่งไม้กลายเป็นหินอย่างยั่งยืนในรูปแบบของการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก 

 วันท่ี 12 -13 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยไม้กลายเภป็นหินฯ ได้เภชิญคณะกรรมการเภครือข่ายอุทยานธรณีโลก  (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 มาประเภมินเภบื้องต้นเภพื่อให้ค าแนะน าในการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเภป็นหินของจังหวัดตากให้ได้รับ
การรับรองจากเภครือข่ ายอุทยานธรณี โลก เภพื่ อก้ าวไปสู่ การเภป็น UNESCO Global Geopark จึ งควรเภสนอให้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของอุทยานธรณีครอบคลุมพ้ืนท่ีป่าไม้กลายเภป็นหิน 

บทสรุป 

 จากผลการด าเภนินงานท่ีผ่านมาและจากผลการประเภมินเภบื้องต้นโดยคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกพบว่า อ าเภภอบ้านตากมี
ความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเภฉพาะอย่างยิ่งซากดึกด าบรรพ์ไม้กลายเภป็นหินและชุมชนท่ีเภข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเภป็น 
อุทยานธรณีโลกภายใต้การรับรองของยูเภนสโกได้ แต่เภนื่องจากสภาพไม้กลายเภป็นหินมีการเภสื่อมสภาพมากขึ้นเภรื่อยๆ ดังน้ันการอนุรักษ์  
ไม้กลายเภป็นหินจึงต้องมีการด าเภนินการให้ถูกวิธีด้านการป้องกัน และการอนุรักษ์ โดยด าเภนินการอย่างต่อเภน่ือง และต้องการร่วมมือและ
สนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยท่ีไม่เภพียงแต่ชุมชนมีส่วนร่วมเภท่าน้ัน แต่รวมถึงผู้น าในระดับท้องถิ่นท่ีต้องให้การสนับสนุน
ด้วย และควรมีการท าวิจัยด้านงานอนุรักษ์แบบบูรณาการ มีการลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเภสมอเภพื่อแลกเภปลี่ยนความรู้กับชุมชน จัดอบรม ให้
ความรู้แก่นักเภรียน นักศึกษา และชุมชน ส่งเภสริมเภครือข่ายอนุรักษ์ท่ีชุมชนมีบทบาทในการด าเภนินงาน เภพื่อให้เภข้าใจและเภห็นความส าคัญ
ของทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเภองมากขึ้น ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเภหล่าน้ีให้อยู่สืบไป ร่วมกันพัฒนาให้เภป็นแหล่งท่องเภท่ียวอย่างยั่งยืน
ในระดับชาติ และระดับสากล 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตาก คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   นางชุลีวันทน์ 
สายสิงห์ทอง และกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) และส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 4 (ตาก) ขอขอบคุณนายสุรพล เภกวี และเภจ้าหน้าท่ีวนอุทยานไม้กลายเภป็นหินทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเภคราะห์ ในการด าเภนินงานใน
พื้นท่ีวนอุทยาน ขอขอบคุณคุณสรรเภพชญ วิไลศิลป์ ท่ีช่วยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชนในพื้นท่ี ตลอดจนกลุ่มเภครือข่ายพิทักษ์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต าบลตากออก และโรงเภรียนต่างๆ ในจังหวัดตาก ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการด าเภนินงานครั้งน้ี
ให้ส าเภร็จลุล่วงไปด้วยดี  ดร. ทักษิณ อาชาวคม สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และนายทศพร นุชอนงค์ กรมทรัพยากรธรณี ส าหรับ
ค าแนะน าท่ีเภป็นประโยชน์ วิทยากรอบรมด้านการอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน Ms. Evangelia Kyriazi จาก University of Peloponnese 
ประเภทศกรีซ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนางสาวสุภัทรา บุญล าพู นายไกรศรี เภต้นปักษี นางสาวนิสากร คุณวงศ์ นางสาววรางคณา นามแสง 
และนางนันทิดา ยุ่นกระโทก สถาบันวิจัยไม้กลายเภป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้มีส่วนร่วมในการด าเภนินโครงการ 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพกระบวนการอบรมเภชิงปฏิบัติการซ่ึงมีการท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเภกี่ยวข้องในจังหวัดตาก 

 

กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

องค์กรหลักที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมกับชุมชน  
- จังหวัดตาก อ าเภภอบ้านตาก -มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

- ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) - ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 
-เภครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต าบลตากออก 

บุคลากรผู้เข้าอบรม 
- นักเภรียน  
- ครู-อาจารย์จากโรงเภรยีน

ในจังหวัดตาก 
- ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน

ชุมชนใน ต.ตากออก 
- เภครือข่ายพิทักษ์ป่า

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต าบลตากออก 

- เภจ้าหน้าท่ีวนอุทยาน 
- เภจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน

ทรัพยากรธรณีเภขต 1 
ล าปาง 

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

วิทยากร 
- นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย 

จากสถาบันวิจัยไม้
กลายเภป็นหินฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

- ผู้เภชี่ยวชาญด้าน อนุรักษ์
ไม้กลายเภป็นหิน ระดับ
นานาชาติ 

- คณะกรรมการอุทยาน
ธรณีระดับโลก 

- ภูมิปัญญาชนใน ท้องถิ่น 

การประเมินผล 
- แบบสอบถาม 
- การสังเภกตพฤติกรรม 
- ผลงานของผู้เภข้าร่วมอบรม 
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ภาพท่ี 2 ไม้กลายเภป็นหินขนาดยาวท่ีสุดในโลก (69 เภมตร) มีสภาพผุพังและบริเภวณโคนต้นมีน้ าท่วมขัง 

 
 

 

ภาพท่ี 3  สภาพธรรมชาติไม้กลายเภป็นหินหลุมท่ี 6 (บน) และการท าหลังคาคลุมชั่วคราวจากวัสดุธรรมชาติด้วยใบตองตึง (ล่าง) 
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ภาพท่ี 4 การติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ (ซ้าย) และห้องปฏิบัติการท่ีปรับปรุงซ่อมแซมส าหรับงานอนุรักษ์ไม้กลายเภป็นหิน 
            ซ่ึงมีสารเภคมี วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอนุรักษ์ (ขวา) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเภชิงปฏิบัติการทั้งในส่วนของนักเภรียน และประชาชนท่ีอยู่ในชุมชน จังหวัดตาก 
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การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2016) : 49–56 

RO-01 

การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า 

เดีย พนิตนาถ แชนนอน* และ สตีเฟน เอลเลียต 

หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
*ช่ือผู้เขียนหลัก : p.dia.shannon@gmail.com 

บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นเทคนิคการฟื้นฟูป่าเขตร้อนท่ีมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นการปลูกไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดท่ีมี
อัตราการรอดตายและเจริญเติบโตสูง มีเรือนยอดแผ่กว้าง (เพื่อสร้างร่มเงาในการก าจัดวัชพืช) และสร้างทรัพยากร (เช่น ผลสด น้ าหวาน) 
ดึงดูดสัตว์กระจายเมล็ดให้เข้ามาในพื้นท่ี (เพื่อการกลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ) การคัดเลือกชนิดท่ีรวมเอาลักษณะเหล่าน้ี
จากพืชหลายร้อยชนิดในป่าเขตร้อนเป็นความท้าทายส าคัญ การศึกษาน้ีเราเสนอแนวทางท่ีรวมเอามาตรฐานขั้นต่ าและดัชนีความ
เหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้จัดอันดับชนิดไม้โครงสร้างท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีอธิบายโดยใช้การศึกษาจากระบบนิเวศป่าไม่ผลัดใบท่ีราบต่ าใน
จังหวัดกระบี่ ภาคใต้ของประเทศไทย จากการศึกษามากกว่า 8 ปี เกี่ยวกับข้อมูลชีพลักษณ์ การผลิตกล้าไม้ และการปลูกไม้ป่าท้องถิ่น
จ านวน 80 ชนิด ในแปลงทดลอง (พื้นท่ีรวม 10 เฮกตาร์) มีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาติดผล กลไกการกระจายเมล็ด และอัตราการงอกของ
เมล็ด รวมท้ังการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะช า การรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงปลูกทดลอง จากข้อมูล
ภาคสนามหลังฤดูฝนครั้งที่ 2 ภายหลังการปลูก มีการคัดชนิดท่ีไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ าออก จากน้ันเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับค่าสูงสุด (บ่ง
บอกถึงศักยภาพสูงสุดของชนิด) วิธีการน้ีสามารถรวมเอาลักษณะท่ีชุมชนท้องถิ่นให้ความส าคัญและการถ่วงน้ าหนักของบางลักษณะเด่น
เข้ามาพิจารณาด้วย ค่าเฉลี่ยท าให้ผลท่ีได้ค่อนข้างไม่เปล่ียนแปลงแต่จ าเป็นต้องมีจ านวนซ้ าของการทดลองมากพอ แนวทางที่พัฒนาจาก
การศึกษาน้ีสามารถน าไปปรับใช้กับโครงการฟื้นฟูอื่นๆ ในประเทศเขตร้อน แม้ว่าแนวทางดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การเก็บข้อมูลปริมาณ
มากแต่เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีไม่ซับซ้อนและชุมชนสามารถท าได้เอง 
ค าส าคัญ : วิธีพรรณไม้โครงสร้าง, การฟื้นฟูป่า, ป่าเขตร้อนท่ีต่ า, ภาคใต้ของประเทศไทย 
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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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บทน า 

 การสูญเสียพื้นท่ีป่าเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหน่ึงของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ส่งผลต่อการหายไปของ
ผลิตภัณฑ์และบริการจากระบบนิเวศหลายอย่างท่ีไม่อาจประเมินค่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมสมดุลของสภาพแวดล้อมในหลาย
ระดับ พื้นท่ีป่าท่ีหายไปมีส่วนปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศถึงร้อยละ 20-25 ของการปลดปล่อยคาร์บอนท้ังหมดท่ีเกิดจากมนุษย์ 
การสูญเสียพื้นท่ีป่าจัดเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก จากการศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
พบว่าพ้ืนท่ีป่าเขตร้อนหายไปในอัตราประมาณ 7.6 ล้านเฮกแตร์/ปี ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2000 คิดเป็นร้อยละ 0.49 เฮกแตร์/ปี จากสถิติ
ดังกล่าวคิดเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 880 ล้านตัน/ปี (Achard et al., 2014) ภูมิภาคเขตร้อนไม่เพียงเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการสูญเสียพื้นท่ีป่าจ านวนมากเท่าน้ัน แต่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้วย ความพยายามในการฟื้นฟู
ทางนิเวศวิทยามีวิธีปฏิบัติท่ีหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ความพยายามในการก าจัดหรือป้องกันสิ่งรบกวนเพื่อเปิดโอกาสให้กระบวนการฟื้นตัว
ตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ (การฟื้นฟูเชิงรับ) ไปจนถึงความพยายามในการกระตุ้ นและปรับวิถีของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนท่ี  
(การฟื้นฟูเชิงรุก) (Holl and Aide, 2010) ทรัพยากรจ านวนมากท้ังเงินและเวลาได้ถูกทุ่มเทไปกับการฟื้นฟู 2 วิธีหลัก ได้แก่ การฟื้นฟู
โดยการปลูกกล้าไม้และการปลูกด้วยเมล็ด  

 วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นหน่ึงในเทคนิคการฟื้นฟูป่าเขตร้อนท่ีมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นการปลูกกล้าไม้ท้องถิ่น  
20-30 ชนิดท่ีมีคุณลักษณะส าคัญ ได้แก่ การมีอัตราการรอดชีวิตสูงหลังปลูก เจริญเติบโตเร็ว สร้างเรือนยอดท่ีกว้าง และความสามารถใน
การผลิตทรัพยากรท่ีสัตว์ต้องการได้เร็ว (เช่น น้ าหวาน ผลไม ้หรือที่ท ารัง) หรือเป็นพืชชนิดท่ีมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังโดนไฟไหม้
ได้ดี (หากฟื้นฟูในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า) เป็นต้น (FORRU, 2006) ภายหลังการปลูกมีการดูแลกล้าไม้ต่อเน่ืองไปอีก 2 ปี
หรือมากกว่าน้ัน (เช่น การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย เป็นต้น) ต้นไม้ท่ีปลูกจะสามารถยึดครองพื้นท่ีโดยสร้างร่มเงาคลุมวัชพืชท่ีเป็นไม้ล้มลุก
จนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ พรรณไม้โครงสร้างประกอบด้วยไม้เบิกน าและไม้เสถียรท าให้สามารถสร้าง เรือนยอดท่ีมีหลายชั้นคล้าย
โครงสร้างป่าตามธรรมชาติ วิธีการน้ีเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีกล้าไม้ธรรมชาติเหลืออยู่น้อยกว่า 3,100 ต้น/เฮกแตร์ (หรือ 500 ต้น/ไร่) มีป่า
ธรรมชาติเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้การมีอยู่ของสัตว์ช่วยกระจายเมล็ดจะส่งผลอย่างมากต่อความส าเร็จของการฟื้นฟูด้วยวิธี
ดังกล่าว  

การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อค้นหาพรรณไม้โครงสร้างของแต่ละพื้นท่ีอาจเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสร้างความสับสนต่อนักฟื้นฟู
หรือผู้เกี่ยวข้อง มีวิธีการ 2 แบบท่ีมีการกล่าวถึงว่าสามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการการคัดเลือกชนิด ได้แก่ วิธีมาตรฐานขั้นต่ าและวิธี
ดัชนีความเหมาะสม เป็นการจัดอันดับชนิดท่ีเหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูป่าตามคุณลักษณะท่ีถูกเลือก อย่างไรก็ตามการคัดเลือกมักจะ
ต้องใช้วิธีท้ังทางคุณภาพและปริมาณ โดยใช้ข้อมูลความสามารถของกล้าไม้ท้องถิ่นอายุประมาณ 18 หลังจากการปลูก (FORRU, 2006) 
ในการประเมินศักยภาพของชนิดพืชท่ีอาจมีคุณสมบัติการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ในการเสนอแนวทางท่ีรวม
เอาวิธีมาตรฐานขั้นต่ าและวิธีดัชนีความเหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อใช้คัดเลือกชนิดไม้โครงสร้างท่ีเหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีอื่นต่อไป 

วิธีการ 

 การศึกษาน้ีด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 
(พฤษภาคม – พฤศจิกายน) และฤดูแล้ง (ธันวาคม – เมษายน) ความชื้นสัมพัทธ์สูงตลอดท้ังปี ระหว่างร้อยละ 75 ถึง 100 อุณหภูมิต่ าสุด 
16.9 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจาก 26.9 องศาเซลเซียสในเดือน
มกราคมถึง 28.5 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2 ,568 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 
(348 มิลลิเมตร) และเดือนกันยายน (419 มิลลิเมตร) ประเภทป่าท่ีส าคัญในพื้นท่ีคือ ป่าดิบท่ีมีฤดูกาล (ผสมไผ่) (evergreen seasonal 
forest with bamboo) และป่าพรุน้ าจืด (fresh water peat swamp forest) เจริญอยู่ริมล าห้วย (FORRU, 2008) ระบบนิเวศดังกล่าว
จัดเป็นระบบนิเวศส าคัญส่วนหน่ึงของป่าดิบท่ีราบต่ าซ่ึงก าลังถูกคุกคามอย่างหนักในภาคใต้ของประเทศไทย 

 ป่าดิบท่ีมีฤดูกาล (ผสมไผ่) จะพบในพื้นท่ีสูงกว่าป่าพรุน้ าจืดเล็กน้อย ส่วนใหญ่พบในบริเวณท่ีมีชั้นหินทรายเป็นฐานด้านล่าง 
ความสูงมากกว่า 25 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีการระบายน้ าดีกว่าป่าพรุ ป่าแน่นทึบสร้างทรงพุ่มหนาและไม่ผลัดใบ ต้นไม้ขนาดใหญ่
ระดับเรือนยอดอาจสูงถึง 40 เมตร ไม่พบพูพอนและรากอากาศท่ีถือเป็นลักษณะเด่นของป่าพรุ พรรณไม้เด่นในป่าประเภทน้ี 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) 

 ป่าพรุน้ าจืดครอบคลุมพื้นท่ีราว 2.5 ตารางกิโลเมตร ท่ีความสูง 25 - 75 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณรอบสระมรกตและ
ตลอดริมห้วยที่อยู่ติดกัน เรือนยอดแน่นทึบและอาจสูงถึง 40 เมตร ต้นไม้ท่ีอยู่ระดับเรือนยอดมักจะมีขนาดใหญ่มากและหลายชนิดสร้าง
พูพอนและรากหายใจ ต้นไม้ท่ีมักพบในระดับเรือนยอดและมีความโดดเด่นมาก 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) 

ในแต่ละปีหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าจะประสานงานกับชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อวางแผนการฟื้นฟูป่า จาก
การศึกษาช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2555 มีการศึกษาชีพลักษณ์ การผลิตกล้าไม้ และการทดลองปลูกไม้ท้องถิ่นจ านวน 80 ชนิด ในแปลง
ทดลองพื้นท่ีรวมประมาณ 10 เฮกแตร์ ท่ีกระจายอยู่ท้ังในพื้นท่ีของป่าสงวน ฐานปฏิบัติการป่าท่ีราบต่ าเขานอจูจี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประบางคราม และพื้นท่ีส่วนตัวของชาวบ้านในพื้นท่ีอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (FORRU, 2008) มีการเก็บข้อมูลช่วงเวลาติด
ดอกออกผล อัตราการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะช า รวมถึงการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตของต้นไม้ใน
แปลงทดลองติดต่อกันอย่างน้อยจนถึงหลังฤดูฝนครั้งท่ี 2 ภายหลังการปลูก (Elliott et al., 2013)  

การศึกษาน้ีจะเน้นคุณลักษณะของการเป็นพรรณไม้โครงสร้างส าหรับการคัดเลือกไม้ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ได้แก่ 
1) การรอดชีวิตในแปลงปลูก 2) ความกว้างเรือนยอด 3) ความสามารถในการดึงดูดสัตว์ (การมีผลสด) 4) ความสามารถในการผลิตกล้า
ในเรือนเพาะช า (ใชร้้อยละการงอกของเมล็ด) และ 5) การเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ (ของความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
คอราก) เริ่มจากใช้วิธีมาตรฐานขั้นต่ า (Elliott et al., 2013) คัดเลือกชนิดท่ีมีร้อยละการรอดชีวิตต่ ากว่าเกณฑ์ออกจากกลุ่มเป้าหมาย 
จากน้ันเปลี่ยนค่าของแต่ละคุณลักษณะให้อยู่ในสเกลท่ีก าหนด (ตารางท่ี 1) โดยให้ชนิดท่ีมีค่าสูงสุดของคุณลักษณะน้ันได้คะแนนเต็มใน
ส่วนดังกล่าว จากน้ันค านวณค่าของชนิดอื่นๆ เทียบตามสัดส่วนท่ีลดหลั่นลงไป ยกเว้นคุณลักษณะท่ี 3 (ชนิดท่ีมีผลสดได้คะแนน=1 
นอกจากนั้นได้คะแนน=0) 

ค านวณค่าเฉลี่ยของตัวแปรการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ เปรียบเทียบรายชื่อชนิดท่ีได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยและ
ค่าสูงสุดของร้อยละการงอกของเมล็ดในเรือนเพาะช าประกอบกับค่าการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของกล้าไม้อายุ 18 
เดือน หลังปลูกหรือภายหลังฤดูฝนท่ีสองหลังปลูกเป็นเกณฑ์ เปรียบเทียบรายชื่อท่ีได้จากการใช้ข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 ใช้การ
เจริญเติบโตสัมพัทธ์ของท้ังความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ชุดท่ี 2 ใชค้วามสูงและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และชุดท่ี 3 ใชเ้ส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ ในการค านวณดัชนีความเหมาะสม (Elliott et al., 2013) ร่วมกับคุณลักษณะอื่นๆ  

ผลการศึกษา 

 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU, 2006) จะมีไม้ท้องถิ่นเพียง 20 ชนิดท่ีมีร้อยละ
การรอดชีวิตสามารถผ่านการคัดเลือกการเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ส่วนท่ีเหลืออีก 16 ชนิดควรจะถูกคัดออกเน่ืองจากมีร้อยละการรอด
ชีวิตต่ าเกินไป (น้อยกว่าร้อยละ 45) อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพื้นท่ีทดลองมีความแปรผันของสภาพแวดล้อมมาก ตั้งแต่พื้นท่ีเปิดโล่งเต็มไป
ด้วยวัชพืช พื้นท่ีท่ีก าลังมีการฟื้นตัวของไม้ล้มลุกและไม้พุ่มบางส่วน ไปจนถึงพื้นท่ีแนวล าห้วยตามขอบของสวนยางพารา เกณฑ์ร้อยละ
การรอดชีวิตขั้นต่ าจะถูกปรับลง จากเดิมกล้าไม้ท้องถิ่นมีร้อยละการรอดชีวิตต่ ากว่า 45 จะไม่ถูกพิจารณาให้เป็นพรรณไม้โครงสร้าง แต่
ในการศึกษาน้ีจะก าหนดร้อยละการรอดชีวิตขั้นต่ าไว้ท่ีร้อยละ 30 ภายหลังฤดูฝนท่ีสองหลังจากการปลูก ตามเกณฑ์ดังกล่าวจะมีไม้
ท้องถิ่นท้ังหมดจ านวน 36 ชนิดท่ีผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (ตารางท่ี 2)   

เมื่อน าคุณลักษณะของการเป็นพรรณไม้โครงสร้างข้อ 1-3 มาพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของร้อยละการงอกของ
เมล็ดในเรือนเพาะช าและการเจริญเติบโตของกล้าไม้อายุ 18 เดือน ในแปลงปลูก พบจ านวนของชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีมีค่าดัชนีความ
เหมาะสมสูงสุด 30 อันดับแรกค่อนข้างคล้ายคลึงกัน (ตารางท่ี 3) การใช้ค่าเฉลี่ยของตัวแปรการเจริญเติบโตและร้อยละการงอก (แสดง
ถึงระดับความเป็นไปได้ในการผลิตกล้าไม้) จะท าให้คัดเลือกได้รายชื่อจ านวนชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีเหมือนกันแม้ว่าจะใช้ข้อมูลการเจริญเติบโต
คนละตัวแปรกัน 
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 เมื่อน ารายชื่อไม้ท้องถิ่นท่ีคัดเลือกโดยใช้ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของท้ังความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก
ประกอบกับค่าเฉลี่ยร้อยละการงอกของเมล็ดมาจัดล าดับ พบไม้ท้องถิ่นจ านวน 7 ชนิดท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเหมาะสมมากต่อการเป็นพรรณไม้
โครงสร้างเพื่อการฟื้นฟูป่าในระบบนิเวศป่าท่ีราบต่ า (ดัชนีความเหมาะสมร้อยละ 80-100) ไม้ท้องถิ่นอีกจ านวน 9 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่ม
เหมาะสม (ดัชนีความเหมาะสมร้อยละ 70-79) และอีก 14 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้ (ดัชนีความเหมาะสมน้อยกว่าร้อยละ 70) (ตารางที่ 
4) สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ไม้ท้องถิ่นกลุ่มน้ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้อาจเป็นเพราะคุณลักษณะข้อ 3) ความสามารถในการผลิตกล้า ไม้ท้องถิ่น
บางชนิดมีร้อยละการงอกของเมล็ดในเรือนเพาะช าต่ ามาก แต่สามารถใช้วิธีการขุดกล้าจากธรรมชาติมาทดแทนได้ หากต้องการทดสอบ
ความสามารถของชนิดดังกล่าวเพิ่มเติม อาจทดลองใช้วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ (เช่น การแช่น้ า การท าแผลบนเปลือกหุ้มเมล็ด เป็น
ต้น) อาจช่วยกระตุ้นความสามารถในการงอกหรือลดระยะพักตัวของเมล็ดพืชบางชนิด (FORRU, 2008) อีกทางเลือกหน่ึงคือการทดลอง
ฟื้นฟูโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดโดยตรงซ่ึงสามารถลดขั้นตอนการเพาะเมล็ดและการเลี้ยงกล้าในเรือนเพาะช าออกไปได้ (Tunjai and Elliott, 
2012) นอกจากนี้หากสามารถแยกวิเคราะห์ไม้ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนท่ี เช่น พื้นท่ีเปิดโล่ง พื้นท่ีท่ีมีกระบวนการฟื้นตัวตาม
ธรรมชาติ หรือพื้นท่ีบริเวณขอบของแปลงปลูกยางพารา จะท าให้ได้รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่
ละพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป 
คุณลักษณะส าหรับการคัดเลือกชนิดพืชท่ีเหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการฟื้นฟูประกอบกับการพิจารณาของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือการน าไปใช้ประโยชน์โดยชุมชน การรวมเอาวิธีมาตรฐานขั้นต่ าและวิธีดัชนี
ความเหมาะสมเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกให้มีน้ าหนักเชิงปริมาณมากขึ้น การใช้ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ท าให้
รายชื่อไม้ท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการเป็นพรรณไม้โครงสร้างค่อนข้างเสถียรแม้จะใช้ตัวแปรการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้จ าเป็นต้อง
มีจ านวนซ้ าของการทดลองมากพอส าหรับการวิเคราะห์ หากมีรายชื่อของไม้ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกน้อยเกินไป อาจปรับปรุง
โดยท าการทดลองเพื่อทดสอบศักยภาพของกล้าไม้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ชนิดท่ีเหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูอย่างแท้จริง เช่น ทดสอบกล้าไม้
จากแหล่งท่ีมาแตกต่างกัน (การเพาะเมล็ด กล้าไม้ธรรมชาติ หรือการใช้วิธีหยอดเมล็ดแทนการปลูกต้นไม้) ทดสอบวิธีการบ ารุงรักษา
แปลงปลูก (การตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย) หรือแยกวิเคราะห์ตามสภาพพื้นท่ีฟื้นฟู (พื้นท่ีเปิดโล่งหรือมีร่มเงา) เป็นต้น แนวทางท่ีพัฒนาจาก
การศึกษาน้ีเป็นแนวทางทีน่ าไปปฏิบัติได้ ไม่ซับซ้อน สามารถปรับใช้กับโครงการฟื้นฟูในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโครงการ “การวิจัยและการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด าในประเทศไทยและประเทศพม่า” ผลักดันโดยสมาคม
อนุรักษ์นกแห่งสหราชอาณาจักร (RSPB) และโครงการดาร์วินแห่งสหราชอาณาจักร (Darwin Initiative) ส าหรับการสนับสนุนการเงิน
ส าหรับงานวิจัย และขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) ส าหรับความร่วมมือ นอกจากน้ีขอขอบคุณ 
Oriental Bird Club (OBC) ส าหรับการสนับสนุนกิจกรรมของเรือนเพาะช าท าให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า จังหวัดกระบี่ สามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอขอบคุณอย่างที่สุดต่อหัวหน้าฐานปฏิบัติการป่าท่ีราบต่ าเขานอจูจี้ (คุณสมปราชญ์ ผลชู) ส าหรับการ
ให้ก าลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีของฐานฯ เช่นเดียวกันกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางคราม (คุณประสาร เปรมปรีดิ์) และ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน ท่ีขาดไม่ได้คือชุมชนบ้านบางเตียวส าหรับการอนุญาตให้มีการสร้างเรือนเพาะช าของโครงการฯ ในพื้นท่ีของชุมชน 
สุดท้ายน้ีคือเจ้าหน้าท่ีหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ท้ังจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าท่ีจากจังหวัดกระบี่ทุกคน 
โครงการน้ีคงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอนุกรมวิธานพืช โดยมีเจ เอฟ แมกซ์เวลล์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจ าแนกชื่อ
ของพืชทุกชนิดในรายงานฉบับน้ี  
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะส าหรับการค านวณดัชนีความเหมาะสม (ปรับปรุงจาก Elliott et al., 2013) 

คุณลักษณะ ค่าท่ีใช้ค านวณ ร้อยละความส าคัญ 
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 รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

Apocynacea Alstonia macrophylla ทุ้งฟ้า 
Bignoniaceae Radermachera pinnata  เพกาพรุ 
Crypteroniaceae Crypteronia paniculata สอม 
Dilleniaceae Dillenia obovata ส้านใหญ่ 
Dipterocarpaceae Anisoptera scaphula ช้าม่วง 
 Cotylelobium lanceolatum เค่ียม 
 Dipterocarpus grandiflorus ยูง 
 Hopea odorata ตะเคียนทอง 
 Shorea roxburghii  พะยอม 
 Vatica odorata สักเขา 
Enebaceae Diospyros venosa ขมิ้นฤาษี 
Euphorbiaceae Antidesma montanum มะเม่า 
 Aporosa octandra นวลเสี้ยน 
 Macaranga denticulata ตองแตบ 
Guttiferae Garcinia hombroniana วา 
 Garcinia rostrata ชะมวงใบเล็ก 
Lauraceae Cinnamomum iners อบเชย 
 Litsea grandis ทังขี้หนู 
Leguminosae Archidendron jiringa  เนียง 
 Callerya atropurpurea กาแซะ 
 Intsia bijuga หลุมพอ 
 Parkia timoriana  เหรียง 
 Peltophorum pterocarpum นนทรี 
Meliaceae Sandoricum koetjape สะท้อน 
 Toona ciliata ยมหอม 
Moraceae Artocarpus dadah หาด 
 Ficus hispida มะเดื่อปล้อง 
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ตารางที่ 2 รายชื่อชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (ต่อเน่ือง) 

วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
Myrtaceae Eugenia grandis เมา 
 Eugenia oleina หว้า 
Palmae Salacca wallichiana ระก า 
Rhizophoraceae Carallia brachiata คอแห้ง 
Rubiaceae Anthocephalus chinensis กระทุ่ม 
Sapindaceae Lepisanthes rubiginosa ก าช า 
 Pometia pinnata สาย 
Theaceae Schima wallichii มังตาน 
Verbenaceae Vitex pinnata นน 

ตารางที่ 3 จ านวนชนิดไม้ท้องถิ่นท่ีเหมือนกันระหว่างชุดข้อมูลการเจริญเติบโตท้ัง 3 ชุด* 

 ค่าการเจริญเติบโตสูงสุด ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต 
ร้อยละการงอกสูงสุด 29 29 
ค่าเฉลี่ยร้อยละการงอก 28 30 

 
*ชุดที่ 1 การเจริญเติบโตสัมพัทธ์ของทั้งความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ชุดที่ 2 ความสูงและการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และชุดที่ 3 เส้นผ่าน
ศูนย์กลางคอรากและการเจริญเติบโตสมัพัทธ์ 
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RO-02 

ความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในระบบนิเวศป่าดิบเขา 

พุทธิดา นิพพานนท์* และ เดีย พนิตนาถ แชนนอน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
*ชื่อผู้เขียนหลัก : duckphutthida@gmail.com 

บทคัดย่อ : วิธีพรรณไม้โครงสร้างเป็นการปลูกกล้าไม้ท้องถิ่น 20-30 ชนิดในพื้นท่ีเสื่อมโทรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวและการ
กลับมาของความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศป่าภาคเหนือมักพบการรบกวนจากไฟในช่วงฤดูแล้ง ความสามารถฟื้นตัวได้หลั ง
ถูกไฟไหม้จึงเป็นคุณลักษณะส าคัญอย่างหน่ึงของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศดังกล่าว งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อติตตามสภาพของ
พรรณไม้โครงสร้าง รวมท้ังพลวัตรและองค์ประกอบของสังคมพืชหลังถูกไฟไหม้ มีการบันทึกการเจริญเติบโต (เส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 
ความสูง และความกว้างทรงพุ่ม) ความรุนแรงของไฟ และสังคมพืชพื้นล่างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน (อายุ 1 2 14 และ 17 ปี) จ านวน 3 
ครั้ง คือ หลังแปลงถูกไฟไหม้เป็นเวลา 2 18 และ 30 สัปดาห์ จากผลการศึกษาพบว่าความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอราก
ส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง ร้อยละการรอดชีวิตของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มี
ความแตกต่างกัน (ร้อยละ 87 และ 94 ตามล าดับ) ในขณะท่ีแปลงอายุ 1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกันทางสถิติ (ร้อยละ 62 
และ 22 ตามล าดับ) ในระดับชนิดพบว่ากล้าไม้ 7 ชนิด มีร้อยละการรอดชีวิตสูงจัดอยู่ในเกณฑ์ดี (>70) ได้แก่ เติม (Bischofia 
javanica) มะเดื่อใบใหญ่ (Ficus auriculata) ตาเสือทุ่ง (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)  
ค าส าคัญ : 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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บทน า 

ประเทศไทยเริ่มการสัมปทานป่าไม้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในปี พ.ศ. 2511 (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2555) โดยเฉพาะไม้สัก
ซ่ึงเป็นไม้ของป่าเบญจพรรณท่ีพบทางตอนเหนือของประเทศไทย (Maxwell and Elliot, 2001) ซ่ึงแม้จะมีการจัดระเบียบและก าหนด
ข้อปฏิบัติไว้อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็ยังประสบปัญหาการลดลงของพื้นท่ีป่าอย่างรวดเร็ว  
จากร้อยละ 87 เหลือเพียงร้อยละ 24 ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี (FAO, 2009) นอกจากน้ีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
และเพิ่มปริมาณผลผลิต ท าให้มีการเพิ่มพื้นท่ีเพื่อการเกษตรขึ้นทุกปี (FAO, 1998) นอกจากน้ีการก่อตั้งชุมชนและนโยบายพัฒนา 
ของภาครัฐท่ีรองรับการอพยพย้ายถิ่นของชาวเขา ก็ล้วนเป็นสาเหตุ ท่ีท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าเพื่อปร ะโยชน์อื่น  
(Savage, 1994) ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการรักษาแหล่งต้นน้ าและการให้ผลผลิตจากป่า (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) 

การลดลงอย่างรวดเร็วของพื้นท่ีป่าท าให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่า โดยเริ่มมีกิจกรรมปลูกป่า  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 ในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการทดลองปลูกสักทดแทนในพื้นท่ีสัมปทาน และเริ่มโครงการปลูกสร้าง
สวนป่าเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีต้นน้ าในปี พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน (กรมป่าไม้ , 2552) แม้จะมีกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ 
ท่ีถูกรบกวน แต่ชนิดพันธุ์ท่ีเลือกใช้มักเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ต่างถิ่นท่ีโตเร็ว (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า , 2551 และ กรมป่าไม้, 2552)  
ซ่ึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเป็นท่ีมาของความสนใจของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
การพัฒนาวิธีท่ีจะจัดการและเร่งการฟื้นตัวตามธรรมชาติให้กลับไปมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับป่าดั้งเดิมมากท่ีสุด (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 
2551) 

วิธีการพรรณไม้โครงสร้างเป็นวิธีท่ีพัฒนาขึ้นในภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด์ (FORRU, 2005 อ้างถึง Goosem and Tucker, 
1995) ซ่ึงถูกปรับปรุงเพื่อน ามาใช้กับการฟื้นฟูป่าเขตร้อนในพื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยวิธีการน้ีจะเลือกพรรณไม้ท้องถิ่น 
20-30 ชนิด เข้ามาปลูกในพื้น ท่ีก่อน แล้วพรรณไม้โครงสร้างเหล่าน้ันก็จะช่วยส่งเสริมการฟื้ นตัวของป่าและการกลับมา  
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะเด่นของพรรณไม้โครงสร้าง ได้แก่ มีอัตราการรอดสูงในพื้นท่ีเสื่อมโทรม โตเร็ว ทรงพุ่มกว้าง 
ออกดอก ติดผล เพื่อดึงดูดสัตว์ในระยะเวลาอันส้ัน รวมท้ังมีลักษณะของการทนไฟ (FORRU, 2005) ซ่ึงการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีการน้ีให้ผลท่ีดี
ในพื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทย (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) พบว่าภายในระยะเวลา 6 ปีหลังปลูก มีกล้าไม้ชนิดใหม่เข้ามา 
ในพื้นท่ี 61 ชนิด และชนิดของนกเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 88  ชนิด (Elliot et al., 2010) 

พื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้งมักจะเกิดปัญหาไฟป่าขึ้นเป็นประจ า (ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคท่ี 1 
(เชียงใหม่), 2557) โดยไฟป่า หมายถึง ไฟท่ีเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วลุกลามอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม (สันต์ , 2541) สาเหตุเกิด
ได้ท้ังจากธรรมชาติท่ีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเปิดโอกาสให้กล้าไม้เติบโตพอที่จะทนต่อการท าลายของไฟ (FORRU, 2005) และไฟท่ีเกิด
จากการกระท าของมนุษย์ท่ีมักจะเกิดขึ้นบ่อย ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและทัศนวิสัย ยังส่งผลต่อความสามารถ  
ในการตั้งตัวและการงอกใหม่ของกล้าไม้ ท าให้สังคมพืชท่ีถูกรบกวนโดยไฟอย่างสม่ าเสมอไม่สามารถฟื้นตัวตามธรรมชาติและพัฒนา  
ไปเป็นระบบนิเวศป่าท่ีท าหน้าท่ีทางนิเวศวิทยาได้สมบูรณ์ (หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) แม้กล้าไม้บางชนิดสามารถทนไฟหรือสามารถ
แตกยอดใหม่หลังถูกไฟเผา (สันต์ , 2541) แต่ความถี่ของไฟก็ส่งผลต่อความหนาแน่นของกล้าไม้ (สุรเด่น , 2532) ท าให้โครงสร้างป่า
เปลี่ยนแปลง ลดอัตราการเจริญเติบโตและลดคุณภาพเน้ือไม้ (ศิริ , 2543) และส่งผลท าให้ความหลากหลายของชนิดพืชต่ า  
(Kafle, 1997)  

ในท านองเดียวกัน หากมีการรบกวนจากไฟในพื้นท่ีฟื้นฟูจะส่งผลให้กล้าไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ในพื้นท่ี ท าให้การฟื้นฟูไม่ได้ผล
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากน้ีไฟยังท าลายอินทรียวัตถุในดินท่ีช่วยอุ้มน้ า ดินเสียความชุ่มชื้น ธาตุอาหารลดลงจากการถูกเผา ท้ังยังท า
ให้ดินถูกกัดเซาะมากกว่าปกติ 3–32 เท่า และยังท าลายจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดินอีกด้วย (Elliot et al., 2003) ดังน้ันความสามารถ 
ในการทนไฟ (อาจเป็นเพราะกล้าไม้มีขนาดโตพอ มีความสูงหรือลักษณะของเปลือกหุ้มล าต้นท่ีหนา) หรือความสามารถในการฟื้นตัวหลัง
โดนไฟไหม้เป็นคุณลักษณะส าคัญของพรรณไม้โครงสร้างท่ีมีเป้าหมายในการฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงต่อการรบกวนจากไฟป่า  
(หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2551) วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ีคือการติดตามสภาพของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ มีเป้าหมาย 
เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกชนิดไม้ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในภาคเหนือ ส่งเสริมความสามารถในการตั้งตัวของกล้าไม้แม้ว่า  
จะถูกรบกวนจากไฟ ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ียากต่อการท านายในอนาคต   
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วิธีการ 

1. พื้นที่ศึกษา 

แปลงฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างท่ีอายุต่างกัน (1 2 14 และ 17 ปี ) ตั้ งอยู่ ในต าบลโป่งแยง อ า เภอแม่ริม  
จงัหวัดเชียงใหม่ ท่ีความสูงจากระดับน้ าทะเลในช่วง 1,100–1,350 เมตร ล้อมรอบด้วยระบบนิเวศป่าดิบเขา แปลงฟื้นฟูอายุ 2 14 และ 
17 ปี ถูกไฟไหมใ้นช่วงกลางเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 ส่วนแปลงอายุ 1 ปีถูกไฟไหม้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ในปีเดียวกัน  

2. ข้อมูลภาคสนาม 

วางแปลงขนาด 40 x 40 เมตร จ านวน 1 แปลง ในแปลงฟื้นฟูแต่ละอายุ มีการเก็บข้อมูลท้ังหมดจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  
2 18 และ 30 สัปดาห์หลังจากแปลงถูกไฟไหม้ รายละเอียดดังน้ี 

2.1. การรอดชีวิตและการเจริญ เติบโตของพรรณไม้โครงสร้างหลังไฟไหม้  วัดเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก ความสูง  
และความกว้างเรือนยอด เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลการเจริญเติบโตของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า  

2.2. ความสามารถในการฟื้นตัวของพรรณไม้โครงสร้าง ประเมินร่องรอยของไฟท่ีปรากฏบนล าต้น ได้แก่ ความสูงของรอยไหม้ 
ต าแหน่งของไฟโดยพิจารณาว่าไปรุกรานส่วนใดของต้นไม้ (โคนต้น ยอด หรือทั้งหมด) รวมท้ังบันทึกขนาดและจ านวนกอท่ีแตกใหม่ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1 วิเคราะห์ความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้าง โดยเปรียบเทียบจ านวนการรอดชีวิต 
หลังโดนไฟไหมก้ับฐานข้อมูลของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

3.2 ใช้ Generalized Linear Model (GLM) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและความกว้างคอรากเริ่มต้น 
เพื่อพิจารณาความสามารถในการรอดชีวิต และใช้โมเดลเดียวกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของไฟและชนิดของพรรณไม้
โครงสร้าง เพื่อพิจารณาความสามารถในการแตกกอใหม่หลังถูกไฟไหม้ 

ผลการศึกษา 

 ความรุนแรงของไฟและขนาดความกว้างคอรากส่งผลต่อความสามารถในการรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้าง  การรอดชีวิต
ของแปลงอายุ 14 และ 17 ปี หลังโดนไฟไหม้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ร้อยละ 87 และ 94 ตามล าดับ) ในขณะท่ีแปลงอายุ 
1 และ 2 มีร้อยละการรอดชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ร้อยละ 62 และ 22 ตามล าดับ) ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก
พรรณไม้โครงสร้างของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FORRU, 2006) พบว่าความสามารถในการรอดชีวิตของแปลงอายุ 
14 และ 17 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (มากกว่าร้อยละ 70) และแปลงอายุ 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดี (ร้อยละ 50–69) และแปลงอายุ 1 ปี ถือว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์  (น้อยกว่าร้อยละ 45) ซ่ึงแนวโน้มของร้อยละการรอดชีวิต น้ี เป็นไปในทิศทางเดียวกับ การศึกษาท่ีป่าดิบเขา 
ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ท่ีพบว่ากล้าไม้อายุ 3 ปีมีร้อยละรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ท่ี 80–100 ส่วนกล้าไม้อายุ 2 ปี มีร้อยละ 
การรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ท่ี 70  (Elliot et al, 2003) ซ่ึงมีแนวโน้มว่าอายุของต้นไม้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถ 
ในการรอดชีวิตหลังโดนไฟไหม ้ 

เมื่อพิจารณาร้อยละการรอดชีวิตของแต่ละอายุแปลงพบว่าแปลงอายุ 2 ปี (ภาพท่ี 2) พบพรรณไม้โครงสร้าง 8 ชนิด 
ท่ีมีความสามารถในการรอดชีวิตในระดับดี เยี่ ยม (มากกว่าร้อยละ 70) ได้แก่   เติม  (Bischofia javanica) มะเดื่ อใบใหญ่  
(Ficus auriculata) ตาเสือทุ่ง (Heynea trijuca) มณฑาแดง (Manglietia garrettii) มะแฟน (Protium serratum) นางพญาเสือ
โคร่ง (Prunus ceracoides) เหมือดคน (Scleropyrum wallichianum) และมะกอกห้ารู (Spondias axillaris) ขณะท่ีพรรณไม้
โครงสร้างเกือบทุกชนิดในแปลงปลูกอายุ 1 ปี (ภาพท่ี 3) ไม่ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละการรอดชีวิตน้อยกว่า 45) ยกเว้นก่อใบเลื่อม 
(Castanopsis tribuloides) ท่ีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได ้(ร้อยละการรอดชีวิต 45–49) 

 เมื่อพิจารณาความรุนแรงของไฟและขนาดของความกว้างคอรากก่อนถูกไฟไหม้ต่อแนวโน้มในการรอดชีวิตพรรณไม้โครงสร้าง  
โดยใช้ Generalized Linear Model (GLM) ในการวิเคราะห์ พบว่าความกว้างคอรากขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มในการรอดชีวิตท่ีมากกว่า 
(ภาพท่ี 4) โดยข้อมูลจากงานวิจัยในป่าทางภาคเหนือของไทยพบว่าเมื่อเกิดไฟป่า กล้าไม้และลูกไม้ส่วนใหญ่จะตาย แต่โดยท่ัวไปแล้ว
ต้นไม้ท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางคอราก 5–10 ซม. จะสามารถทนต่อความรุนแรงไฟปานกลางได้  (FORRU, 2006)  ซ่ึงสนับสนุนว่าต้นไม้ท่ีมี
ความกว้างคอรากขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ดีกว่า 
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ต้นไม้หลายชนิดมีโครงสร้างสะสมอาหาร (lignotubers) ในส่วนของเน้ือเยื่อเจริญท่ีสามารถงอกใหม่หลังถูกไฟไหม้  
(Atwell et al., 1999) ดังน้ันลักษณะหน่ึงท่ียืนยันถึงความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้คือความสามารถ ในการงอกใหม่ 
ของพรรณไม้โครงสร้าง เพราะเมื่อต้นเก่าตายจากการถูกไฟไหม้ ก็สามารถแตกกอใหม่จากต้นเดิมเจริญขึ้นมาแทนท่ี ในแปลงฟื้นฟูอายุ  
1 ปี พรรณไม้โครงสร้างทุกชนิดมีความสามารถในการแตกใหม่หลังถูกไฟเผาได้ต่ ามาก โดยค่าเฉลี่ยของจ านวนกอท่ีแตกใหม่มากท่ีสุด
เพียง 0.12 กอ ในขณะท่ีแปลงฟื้นฟูอายุ 2 ปี พบพรรณไม้โครงสร้างจ านวน 5 ชนิด ท่ีมีความสามารถในการแตกกอใหม่อย่างมีนัยส าคัญ 
(ท่ีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 90) (ภาพท่ี 3 ข) ได้แก่  เติม (B. javanica) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) มณฑาแดง  
(M. garrettii) นางพญาเสือโคร่ง (P. ceracoides) และมะยาง (Sarcosperma arboreum) 

ในแปลงอายุ 14 ปี (ภาพท่ี 3 ค) พรรณไม้โครงสร้างหลายชนิดมีความสามารถในการแตกกอใหม่ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหว่างชนิด ส่วนแปลงปลูกอายุ 17 ปี (ภาพท่ี 3 ง) พบพรรณไม้โครงสร้าง 4 ชนิดท่ีมีความสามารถ
ในการแตกกอใหม่หลังถูกไฟเผาแตกต่างจากชนิดอื่นอย่างมีนัยส าคัญ (ท่ีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95) ได้แก่ ก่อหมูดอย 
(Castanopsis calathiformis) กล้วยฤๅษี  (Diospyros glandulosa) ตองหอม  (Phoebe lanceolate) และนางพญาเสือ โคร่ง  
(P. ceracoides) 

บทสรุป 

พรรณไม้โครงสร้างท่ีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความสามารถในการฟื้นตัวหลังถูกไฟไหม้ได้ดีขึ้น ฉะน้ันการดูแลแปลงปลูกให้พรรณไม้โครงสร้าง 
โตพอท่ีจะฟื้นตัวหลังถูกรบกวนโดยไฟ จึงเป็นเรื่องท่ีควรตระหนักเป็นอันดับแรก และในพื้นท่ีฟื้นฟูท่ีมีความเสี่ยงต่อการถูกรบกวนจากไฟสูง  
แนะน าให้ปลูกพรรณไม้โครงสร้างท่ีมีความสามารถในการรอดชีวิตและแตกกอใหม่หลังถูกไฟไหม้  ได้แก่  เติม (B. javanica), ก่อหมูดอย  
(C. calathiformis) กล้วยฤๅษี (D. glandulosa) มะเดื่อใบใหญ่ (F. auriculata) ตาเสือทุ่ง (H. trijuca) มณฑาแดง (M. garretti) ตองหอม (P. lanceolate) 
มะแฟน (P. serratum) นางพญาเสือโคร่ง (P. ceracoides) มะยาง (S wallichianum) และมะกอกห้ารู (S. axillaris) นอกจากน้ีในแปลงปลูกใหม่ยัง
แนะน าให้ป้องกันไม่ใหไ้ฟรบกวนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี  

อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาท่ีพบพรรณไม้โครงสร้างท่ีสามารถฟื้นตัวหลังไฟได้ดีข้างต้นเป็นเพียงการศึกษาในพรรณไม้โครงสร้าง 
ท่ีถูกไฟรบกวนเพียงครั้งเดียว ซ่ึงเป็นไปได้ว่าการถูกไฟรบกวนแบบซ้ าๆ สามารถเพิ่มความรุนแรงของสิ่งรบกวน และท าให้ระบบนิเวศสูญเสีย
ความสามารถในการทนไฟได้  แม้ในพรรณไม้โครงสร้างท่ีเราพบว่ามีลักษณะท่ีสามารถฟื้นตัวหลังไฟไหม้ได้สูง ฉะน้ันการป้องกันไฟ 
จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับระบบนิเวศป่าดิบเขา เพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากการรบกวนของไฟ 
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ภาพท่ี 1 การรอดชีวิตหลังถูกไฟไหม้ของพรรณไม้โครงสร้างในแปลงฟื้นฟูอายุต่างกัน 

 

 

ภาพท่ี 2 การรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ในแปลงอายุ 1 ปี 
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ภาพท่ี 3 การรอดชีวิตของพรรณไม้โครงสร้างหลังถูกไฟไหม้ในแปลงอายุ 2 ปี 
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RO-05 

การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน 

ประเสริฐ ติยานนท์, สิรินทร์ ติยานนท์* และ ปิยพงษ์ สืบเสน 

ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 
*ชื่อผู้เขียนหลัก : tsirin3945@yahoo.com 

บทคัดย่อ : การทดลองปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งท่ีมีไม้ลาน ได้ด าเนินการศึกษาในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต าบลบุ
พราหมณ์ อ าเภอนาดี   จังหวัดปราจีนบุรี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2558 สภาพพื้นท่ีเป็นป่าดิบแล้งท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม มี
ไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรังปนหิน  โดย ใช้แปลงตัวอย่างขนาด 4040 เมตรเป็น
หน่วยทดลอง โดยมีจ านวน 1 ปัจจัยคือระดับของความลาดชัน ซ่ึงมี 2 ระดับ ( treatments) คือพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชันปานกลาง 
ด าเนินการจ านวน 4 ซ้ า (replications) ท้ังน้ี ท าการศึกษาศึกษากับชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจ านวน 7 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง 
ตะเคียนทอง มะไฟ หว้า แดง  และลาน โดยปลูกด้วยระยะปลูก 22 เมตร และปลูกสลับอย่างเป็นระบบ จากนั้นบันทึกการเจริญเติบโต
ทางด้านความโตท่ีระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงท้ังหมดทุกๆ รอบ 6 เดือน จากการศึกษาพบว่า เมื่ออายุ 5 
ปี (ปี 2558) ต้นไม้ทุกชนิดในพื้นท่ีราบมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงท้ังหมดสูง
กว่าในพื้นท่ีลาดชันปานกลาง โดยในพ้ืนท่ีราบน้ัน มีค่าร้อยละของการรอดตาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูง 10 ซม เหนือพื้นดิน 
และความสูงท้ังหมด อยู่ระหว่าง ร้อยละ 20.51–55.05, 17.25–24.82 มม. และ 117.20–171.55 ซม ตามล าดับ ในขณะท่ีพื้นลาดชัน
ปานกลางน้ัน มีค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.00–19.54, 5.13–8.56 มม. และ 22.5–104.80 ซม. ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบว่า ไม้มะค่าโมง
มีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในพื้นท่ี ท้ังในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชันปานกลาง โดยมีค่าของตัวแปรชี้วัดการเจริญเติบสูงสุดท้ังใน
ส่วนของอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ท้ังน้ียกเว้นการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงในพื้นท่ีลาดชันปานกลางซ่ึงมีค่าสูงสุดเป็นล าดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง 
ค าหลัก :  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 117.20-
171.55 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    

บทน า 

ลานหรือไม้ลาน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีอยู่ในวงศ์ปาล์ม (Arecaceae หรือ Palmae) เป็นพันธุ์ไม้ดึกด าบรรพ์ท่ีไม่ขึ้นแพร่หลาย
นัก มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาและแถบเมดิเตอร์เรเนียนส่วนใหญ่จะชอบขึ้นอยู่ในท่ีมีอากาศชื้นเย็น  มีฝนตกมากปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดีท่ีสุดในดินท่ีมีความชื้นสูง ดินมีการระบายน้ าได้ดีไม่ชอบน้ าขัง ต้นลานมีความคงทนต่อภัยธรรมชาติเป็นอย่างดี  
แม้ต้นยังมีขนาดเล็กถึงแม้จะถูกไฟไหม้ก็จะงอกขึ้นได้ในโอกาสต่อไป เพราะรากของต้นลานฝังลงในดินลึกมาก ต้นลานท่ีพบในประเทศ
ไทยมี 3 ชนิด (ส านักงานหอพรรณไม้ 2557, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2554 ข.) คือ 

1. Corypha lecomtei Becc. Ex lecomte  มีชื่อสามัญเรียกว่า  ลาน lan, ลานป่า lan pa, ลานกบินทร์  lankabin 
(General); Corypha  ในธรรมชาติพบในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ท้ังเวียดนามและไทยนิยมน ามาใช้เขียนหรือจารึกอักษร ลาน
ชนิดน้ีพบมากท่ีบ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านวังมืด ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี บ้านท่าฤทธิ์  ต าบลวังม่วง  
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บริเวณผานกเค้า อ าเภอผานกเค้า จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังพบท่ัวไปบริเวณจังหวัดลพบุรี ตาก 
พิษณุโลก นครปฐม และในอุทยานแห่งชาติทับลาน จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้ด้ังเดิมของไทย 

2. C. utan Lam. ชื่อสามัญเรียกว่า ลาน lan, ลานใต้ lantai ลานพรุ Lanphru ( Peninsular) ; Gebang palm ชอบขึ้นตามแนวชายฝั่ง
แม่น้ าหรือในพื้นท่ีชุ่มน้ ามีการกระจายตั้งแต่อินเดียจนถึงฟิลิปปินส์และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบมากในแถบภาคใต้ 
เขตอ าเภอเชียรใหญ่และอ าเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอระโนดจังหวัดสงขลาและตามเส้นทางจากจังหวัดกระบี่ถึงพังงา ลานพรุ 
มีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากลานชนิดอื่น คือล าต้นสูงคล้ายต้นตาลขึ้นอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากตามท่ีราบท้องทุ่งแม้พ้ืนท่ีน้ าท่วมขัง 

3. C. umbraculifera L. เป็นปาล์มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงประมาณ 15 เมตร ใบมีขนาดใหญ่รูปพัดค่อนข้างกลม
คล้ายใบตาล บางทีเรียกปาล์มพัด มีชื่อสามัญว่าลานวัด lanwat (General) หรือลางหมึ่งเทิง lang-mueng-thoeng (Karen–Northern) 
หรือ Fan palm, Lontar palm, Talipot palm ลานชนิดน้ีมีถิ่นก าเนิดในศรีลังกาและอินเดีย จนเป็นต้นไม้ประจ าชาติของศรีลังกา 
ประเทศไทยไม่พบในธรรมชาติ แต่มีการน าเอามาปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 ) 

ส าหรับลานท่ีศึกษาในครั้งน้ี คือ ลานป่า (C. lecomtei Becc. ex lecomte)    

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้ลานท่ีใกล้สูญพันธุ์และพันธุ์ไม้ป่าท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในป่าลานท่ีด าเนินการ 
3. เพื่อหาชนิดพันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสมในการฟื้นฟูป่าดิบแล้งท่ีมีไม้ลาน 

พื้นที่ด าเนินการ  

หน่วยพทัิกษอ์ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.7 (ล าพระยาธาร) หมู่ท่ี 10 ต าบลบุพราหมณ์  อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   

ลักษณะภูมิประเทศ  

 มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 70-120 เมตรสภาพพื้นท่ีเป็นป่าดิบแล้งท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม พันธุ์ไม้ส าคัญ ได้แก่ 
ส้มกบ มะเดื่อ ปออีเก้ง ข่อยหนามและน้ าจ้อย  มีไม้ลานขึ้นอยู่กระจัดกระจายท่ัวไป ลักษณะดิน จากการส ารวจ พบว่าในพื้นท่ีราบ 
เป็นดินร่วนปนแป้ง ดินร่วนปนทราย และในพื้นท่ีลาดชันปานกลางเป็นดินลูกรังปนหิน   
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 ปริมาณน้ าฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,870 มิลลิเมตร ฝนตกชุกท่ีสุดในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน โดยมีปริมาณน้ าฝนสูงสุด
เฉลี่ย 301.8 มิลลิเมตรในเดือนกันยายนและต่ าสุดเฉลี่ย 6.2 มิลลิเมตรในเดือนธันวาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง 
เดือนมกราคม อากาศหนาวเย็นในเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ าสุด 21.0 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนซ่ึงมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.5 องศาเซลเซียส ส าหรับ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.7 องศาเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยา, ติดต่อส่วนตัว 2559)  

วิธีการศึกษา 

การเตรียมแปลงทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. คัดเลือกพื้นท่ีซ่ึงใกล้เคียงกัน บริเวณใกล้กับทางตรวจการณ์ หน่วยพิทักษ์ป่า ขญ 7 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากน้ัน 
วางแปลงทดลองขนาด 4040 เมตร จ านวน 2 รูปแบบ (treatments) 4 ซ้ า ประกอบด้วย 1. พื้นท่ีราบ และ 2. พื้นท่ีลาดชันปานกลาง 
(ความลาดชันประมาณ 15–20 องศา) 

2. สุ่มเก็บตัวอย่างดินในพื้นท่ีแปลงขนาด 4040 ทุกแปลง ท่ีระดับความลึก 0–5 เซนติเมตร จากระดับผิวดิน  
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างในช่วงกลางเดือน ทุกเดือน น าตัวอย่างดินไปหาความชื้น (soil moisture) โดยน าตัวอย่างดินมาอบท่ีอุณหภูมิ  
105 องศา เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นค านวณหาความชื้นในดิน โดยน้ าหนัก จากสูตร  

 ความชื้นของดินโดยน้ าหนัก (%)              =  น้ าหนักดินสด – น้ าหนักดินแห้ง   100 
           น้ าหนักดินแห้ง 

3. เตรียมกล้าไม้ 7 ชนิดได้แก่ ยางนา Dipterocarpus alatus (Roxb.) มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
ตะ เ คี ย นทอ ง  Hopea odorata Roxb. Ex G. Don มะ ไฟ  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 
ขุดหลุมให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรและลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากน้ันปลูกกล้าไม้ 7 ชนิดดังกล่าว เป็นแถวโดย 
ปลูกเสริมเข้าไปในพื้นท่ีดังกล่าวท่ีมีไม้ลานขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ด้วยวิธีการปลูกสลับกันไปในแต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระยะปลูก  
22 เมตร 

4. บ ารุงรักษาแปลงทดลอง โดยการแผ้วถางวัชพืชปีละ 2 ครั้ง  ปลูกซ่อม ปีละ 1 ครั้ง 
5. บันทึกข้อมูลการรอดตาย ความโต (เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน (D10) และความสูงท้ังหมดของกล้าไม้ 

ท่ีปลูกปีละ 2 ครั้ง ในฤดูฝนและฤดูแล้ง) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ค านวณอัตราการรอดตายและค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ 10 เซนติเมตร (D10) เหนือพื้นดิน และความสูงท้ังหมด 
(Total Height) ของกล้าไม้ท่ีปลูก 

ระยะเวลาในการศึกษา 

 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2558 

ผลการศึกษา 

1. การรอดตายของกล้าไม ้

 เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นท่ีราบ ไม้มะค่าโมงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ ลานและหว้า (86.2, 83.0 และ 
71.6 % ตามล าดับ)  ในขณะท่ี ไม้มะไฟ มีอัตราการอดตายต่ าสุด (35.9%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง มะค่าโมง  
มีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นกัน รองลงมาคือ แดงและตะเคียนทอง (78.2, 50.0 และ 34.3 % ตามล าดับ) และไม้ยางนา มีอัตราการอด
ตายต่ าสุด (1.0 %) (Table1, Figure 2) 
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จนกระท่ังเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและ
ตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามล าดับ)  ในขณะท่ีไม้มะไฟ ยังคงมีอัตราการอดตายต่ าสุด (20.5%) (Table1, Figure 1) ส่วนพื้นท่ี
ลาดชันปานกลาง  มะค่าโมงยังคงมีอัตราการรอดตายสูงสุดเช่นเดิม รองลงมาคือ ตะเคียนทองและแดง  (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามล าดับ) 
และไม้ยางนา มีอัตราการอดตายต่ าสุด (0%) โดยในปีท่ี 3 ไม้ยางนาได้ตายหมดทุกต้น (Table1, Figure 2)  

2. ความผันแปรของความชื้นของดินในรอบปี 

 ความผันแปรของความชื้นของดินโดยน้ าหนักรายเดือนในพื้นท่ีศึกษาในรอบ 5 ปี (ตั้งแต่เดือน เมษายน 2553 ถึง  
เดือนสิงหาคม 2558) พบว่าความชื้นในดินมีความผันแปรในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง (Fig. 3) อันเน่ืองมาจากความผันแปร 
ของปริมาณน้ าฝนในรอบปีและปริมาณน้ าฝนท่ีตกในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กับความชื้นของดินโดยตรง (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548) 
และสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณน้ าฝนในพื้นท่ีใกล้เคียง คือเดือนธันวาคม-มีนาคม เป็นช่วงแล้งสุด และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน  
เป็นช่วงท่ีท่ีฝนตกชุกท่ีสุด  ซ่ึงการรอดตายและการเติบโตของกล้าไม้ในระยะแรกของการตั้งตัวของกล้าไม้ในพื้นท่ีขึ้นอยู่กับ  
ปริมาณความชื้นของดินเป็นหลัก (วีรศักดิ์และดอกรัก, 2548) 

3. การเจริญเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับ D10 

 เมื่อไมม้ีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ยางนาและหว้า ( 8.69, 8.36 และ 8.16 มม. 
ตามล าดับ) ในขณะท่ีไม้แดงมีค่า D10 ต่ าสุด (5.59 มม.) (Table1, Figure 4) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง หว้า มีการเจริญเติบมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (5.63, 5.44 และ 4.72 มม. ตามล าดับ) และไม้แดงมีค่า D10 น้อยท่ีสุด (2.65 มม.) (Table1, Figure 5)             

จนกระท่ังเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ 
24.03 มม. ตามล าดับ) โดยไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (17.25%) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง หว้ามีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมา 
คือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม. ตามล าดับ) และไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ย D10 ต่ าสุด (5.13 มม.) (Table1, Figure 4–5) 

4. การเจริญเติบโตทางด้านความสูง 

เมื่อไม้มีอายุ 1 ปี พบว่า ในพื้นท่ีราบ มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทองและยางนา 
(72.73, 60.64 และ 59.15 ซม.ตามล าดับ) และไม้แดงมีค่าความสูงต่ าสุด (24.36ซม.) (Table1, Figure 6) ในขณะท่ีพื้นท่ีลาดชันปาน
กลาง มะค่าโมงมีการเจริญเติบทางด้านความสูงสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (64.98, 54.00 และ 51.00 มม.  ตามล าดับ)  
และไม้แดงมีค่าความสูงต่ าสุด (15.36 ซม.) (Table1, Figure 7) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Nakamura et al. (1991) พบว่า เมื่อ
อายุ 1 ปี ไม้มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงดีท่ีสุด เมื่อเทียบกับไม้พะยูง ตะเคียนทองและยางนา  

 จนกระท่ังเมื่อไม้มีอายุ 5 ปี ในปี 2558 พบว่า ในพื้นท่ีราบ ไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด  รองลงมาคือ ตะเคียนทอง
และแดง (171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามล าดับ) โดยท่ีไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (117.2 ซม.) (Table1, Figure 6) ส่วนพื้นท่ี 
ลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและหว้า (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามล าดับ) 
ในขณะท่ีไมม้ะไฟมีค่าเฉลี่ยความสูงต่ าสุด (51.0 ซม.) (Table1, Figure 7) 

บทสรุป 

1. การรอดตายของไม้ปลูกเสริมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน พบว่า ไม้ทุกชนิดท่ีปลูกในพื้นท่ีราบ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การรอดตาย เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ D10 และความสูงท้ังหมด สูงกว่าปลูกในพื้นท่ีลาดชัน โดยเมื่ออายุ 5 ปี ในพื้นท่ีราบไม้มะค่าโมง  
มีค่าเฉลี่ยการรอดตายสูงสุด รองลงมาคือ หว้าและตะเคียนทอง (55.1, 53.7 และ 46.5 % ตามล าดับ) ในขณะท่ีไม้มะไฟ มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การอดตายต่ าสุด (20.5%) ส่วนกล้าไม้ท่ีปลูกในท่ีพื้นลาดชันไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยอัตราการรอดตายสูงสุดรองลงมาคือ ตะเคียนทองและ
แดง (19.5, 14.9 และ 12.5 % ตามล าดับ) และไม้ยางนา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (0%) 

2. ความชื้นของดินในพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดชันน้ันมีค่าใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันเลย (Figure 3) จึงอาจจะไม่ใช่ปัจจัย
ท่ีท าให้การรอดตาย  การเติบโต แตกต่างกัน  

3. การเติบโตทางด้านเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับ D10 เมื่ออายุ 5 ปี  พบว่า ในพื้นท่ีราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยD10 สูงสุด 
รองลงมาคือ หว้าและแดง (24.82, 24.19 และ 24.03 มม.ตามล าดับ ) โดยไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย D10 ต่ าสุด (17.25 มม.) ส่วนในพื้นท่ีลาด
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ชัน ไม้หว้ามีค่าเฉลี่ย D10 สูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและตะเคียนทอง (8.56, 7.87 และ 7.59 มม.ตามล าดับ) และไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ย 
D10 ต่ าสุด  (5.13 มม.)  

 4. ส่วนการเติบโตทางด้านความสูงพบว่า ในพื้นท่ีราบไม้มะค่าโมงมีค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ ตะเคียนทองและแดง 
(171.55, 163.11 และ 159.13 ซม.ตามล าดับ) โดยที่ไม้มะไฟมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (117.2 ซม.) ส่วนพื้นท่ีลาดชันปานกลาง ไม้ตะเคียนทองมี
ค่าเฉลี่ยความสูงสูงสุด รองลงมาคือ มะค่าโมงและหว้า  (104.8, 98.85 และ 91.50 ซม.ตามล าดับ ) ในขณะท่ีมะไฟมีค่าเฉลี่ย 
ความสูงต่ าสุด (51.0 ซม.)  

 5. จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ไม้มะค่าโมงมีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในพื้นท่ี ท้ังในพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีราบและ 
พื้นท่ีลาดชันปานกลาง โดยมีค่าของตัวแปรชี้วัดการเจริญเติบสูงสุดท้ังในส่วนของอัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตทางด้าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง และการเจริญเติบโตทางด้านความสูง ท้ังน้ียกเว้นการ เจริญเติบโตทางด้านความสูงในพื้นท่ีลาดชันปานกลางซ่ึงมี
ค่าสูงสุดเป็นล าดับสองรองจากไม้ตะเคียนทอง  ซ่ึงไม้มะค่าโมง ตะเคียนทองและยางนา น่าจะเป็นพันธุ์ไม้ท่ีจะท าให้การปลูกป่ามีโอกาส
ประสบความส าเร็จในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นท่ีราบ  ส่วนในพื้นท่ีลาดชันน้ัน ไม้ตะเคียนทอง มะค่าโมงและหว้า น่าจะเป็นตัวเลือกท่ีดี   
แม้ไม้มะค่าโมงจะเป็นไม้ท่ีโตช้า แต่มีความแข็งแรงทนทาน ขัดและชักเงาได้ดี เหมาะส าหรับใช้ในการก่อสร้างต่างๆ  ท่ีต้องการ 
ความแข็งแรงทนทาน ใช้ท าเครื่องเรือนชั้นดี (เกียรติก้องและคณะ (2536) จึงน่าท่ีจะมีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นท่ีป่าลานท่ีมีสภาพเสื่อม
โทรมน้ีได้ จะท าให้เกิดผืนป่าท่ีสวยงาม เหมาะแก่การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้เกิดคุณค่าและ  
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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RO-06 

ความรู้ทางนิเวศวิทยากับการพิจารณาการปลูกพืชร่วมในสวนยางพารา กรณีศึกษาสวนยางพารา 
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

รินมนัส วัยรัตน์* และ สาระ บ ารุงศร ี

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
* ชื่อผู้เขียนหลัก : rinmanat.w@gmail.com 

บทคัดย่อ : ความต้องการยางพาราท่ีสูงขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มในการเพิ่มพื้นท่ีปลูกยางพารา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การปลูกพืชแบบวนเกษตรจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีได้รับการเสนอเพื่อแก้ปัญหาน้ี การศึกษาครั้ง น้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะเผยแพร่ข้อมูล 
การผลัดใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว โดยมีพื้นท่ีศึกษาคือสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวน
ยางพาราแบบเชิงเดี่ยว จังหวัดสงขลาและตรัง การวัดปริมาณการร่วงของใบยางพารา โดยวางกับดักเก็บใบไม้ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา วางไว้
พื้นท่ีละ 15 อัน ในช่วงฤดูผลัดใบของยางพารา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม) จากนั้นท าการเก็บใบยางพาราท่ีร่วงหล่นทุกเดือน 
และแบ่งย่อยการเก็บในแต่ละเดือน โดยแบ่งเป็นเดือนละ 3 ช่วง และน าตัวอย่างใบไม้ท่ีร่วงหล่นน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 60-70 ºC จากน้ัน 
แยกชิ้นส่วนของพืชท่ีร่วงหล่น แล้วน าไปชั่งน้ าหนักเพื่อหาปริมาณน้ าหนักแห้งและบันทึกผล ในแต่ละช่วงท่ีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  
สวนยางพาราแบบวนเกษตร มีการร่วงของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรช้ากว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว โดยประมาณ 
10 วัน โดยอาจเป็นผลมาจาก สิ่งแวดล้อมภายในสวนยางพาราแบบวนเกษตร มีความชื้นท่ีมากกว่า ผลมาจากการมีความหนาแน่น  
ของต้นไม้ท่ีปลูกพืชอื่นแซมมากกว่า การมีชั้นเรือนยอดท่ีซับซ้อนมากกว่า และพบซากใบไม้ท่ีร่วงหล่นมีการปกคลุมดินท่ีมากกว่า  
ซ่ึงเอื้อให้รักษาระดับความชื้นในระบบได้ดีกว่า ผลการศึกษาในครั้ งน้ีจึงคาดว่า น่าจะมีประโยชน์แก่เกษตรกรท่ีจะสามารถมีรายได้ 
จากการกรีดยางได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจากการปลูกยางพาราแบบเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตามซ่ึงยังคงต้องการความรู้ทางวิชาการเพื่อ  
น ามาพิจารณาและปรับใช้กับระบบการเกษตรทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
ค าส าคัญ: 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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บทน า 

ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย พื้นท่ีปลูกอย่างยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มประเทศ  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ของประเทศจีนการเพิ่มเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีปลูกยางพารา ย่อมส่งผลกระทบต่ อระบบนิเวศ เช่น 
การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อท าการเกษตร การปลูกเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมโดยไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีการเสื่อมของดิน 
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตโดยรอบพื้นท่ีการเกษตร ในประเทศไทยมีการขยายพื้นท่ีปลูกยางพาราไปท่ัวทุกภาคของประเทศ และมีแนวโน้มว่า
พื้นท่ีปลูกยางพาราจะขยายพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต (Office of Agricultural Economics, 2009) อาจมาจากสาเหตุของราคา 
น้ ายางพาราท่ีปรับตัวสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามราคายางพารายังคงผันผวนตามความต้องการของตลาด ท าให้เกษตรกรขาดเสถียรภาพ  
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและท่ีส าคัญคือ การสูญเสียสภาวะความมั่นคงทางแวดล้อมในการเปลี่ยนเป็นการท าเกษตรแบบเชิงเดี่ยว  
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าเป็นพื้นท่ีการเกษตร การเสื่อมลงของคุณภาพดิน การลดลงของความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามมีการแนะน าการปลูกพืชท่ีเรียกว่าระบบวนเกษตร ท่ีน าเอาวิธีการทางการเกษตรผสมกับการ 
ปลูกพืชท่ีคล้ายกับป่า หรือการปลูกพืชร่วมยาง (Nair, 1984) เพื่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของเกษตรชาวสวนยางพาราจากพืชใช้สอย 
ผลไม้และสมุนไพรและอาจช่วยให้พื้นท่ีการเกษตรมีความหลากหลายของพืชเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมภายในระบบอาจจะดีขึ้นกว่า 
การปลูกสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตามวิธีการปลูกพืชในสวนยางพารายังคงต้องการความรู้ทางวิชาการ เพื่อท่ีจะค้นหาความ
เป็นไปได้มากน้อยอย่างไรที่จะช่วยลดผลกระทบจากการปลูกยางพาราแบบเชิงเดี่ยวและน าความรู้มาช่วยในการจัดการพื้ นท่ีการเกษตร
ให้มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเพิ่มขึ้นด้วย แม้จะมีการรายงานบางการศึกษาท่ียืนยันว่า วนเกษตร สามารถช่วยลดผลกระทบ  
ของการเสื่อมลงของคุณภาพดิน การลดการชะล้างของหน้าดินโดยเฉพาะในท่ีลาดชัน เป็นต้น การปลูกยางพาราแบบวนเกษตรยังคง
ต้องการความรู้ทางวิชาการอีกมากมาย การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการร่วงหล่นของใบยางพาราในฤดูผลัดใบ  
ของยางพารา ระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ในพื้นท่ีสวนยางภาคใต้ของประเทศไทย 

วิธีการ 

พ้ืนที่ศึกษา 

 พื้นท่ีศึกษาการท าวิจัยในครั้งน้ีคือ สวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ในพื้นท่ี ต าบลน้ าน้อย  
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (70408.0N 1003131.1E) ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (65559.7N 
1004008.5E) และต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง (73312.04N 993038.8E) (ภาพท่ี 1) การเลือกพื้นท่ีศึกษา มี
การควบคุมอายุของยางพาราให้มีอายุใกล้เคียงกันโดยมีอายุยางประมาณ 20 ปี ยางพันธุ์เดียวกัน (พันธุ์ยาง RRIM 600) มีการปลูก
ยางพาราท่ีมีความหนาแน่นใกล้เคียงกัน คือ 375-468 ต้น ต่อ 1 เฮกตาร์ ช่วงการปลูกพืชใช้สอยแซมในระบบสวนยางพารา อยู่ในช่วงท่ี
ยางพาราอายุ 7-13 ปี ประเภทดินในสวนยางที่ปลูกใกล้เคียงกัน มีการปลูกพืชในสวนยางพาราประเภทไม้ใช้สอย โดยมีพืชท่ีปลูกในระบบ
ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) กฤษณา (Aquilari acrassna Pierre ex Lec.) ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) 
ร่วมไปถึงมีการปลูกพืชอื่นร่วมกับยางพาราอีกหลายชนิด เช่น มังคุด ลองกองจ าปาดะ ระก า สะตอ สละอินโด กระพ้อ ผักเหลียง เป็นต้น 
และมีพันธุ์พืชอื่นๆ ท่ีท่ีเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นงอกเองตามธรรมชาติ เช่น ทัง ฉิ่ง พลับพลา จิกนม สะเดา พะยอม เป็นต้น ข้อมูลการจัดการ
พื้นท่ีในระบบ ได้แก่ การตัดหญ้าตามแนวร่องแถวยาง (ภาพท่ี 2) ในช่วงเตรียมก่อนเปิดกรีดยางเหมือนกัน ช่วงการกรีดยางพารา กรีด 2-
4 วัน เว้น 1-2 วัน การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน (ปุ๋ยส าหรับยางพารา) มีการใส่ปุ๋ยบ ารุงช่วงก่อนเปิดกรีดเหมือนกัน แต่อาจมีการแปรผันของชนิดท่ี
ใส่แตกต่างกัน แต่โดยรวมปุ๋ยท่ีใส่เพื่อบ ารุงต้นยางพารา สภาพแวดล้อมในระบบในสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวนยางพารา 
แบบเชิงเดี่ยว ดังน้ี ชนิดของดินในพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด 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 ตามล าดับ ความหนาแน่นของ 
ชั้นเรือนยอดในสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว เท่ากับ 89.67 ± 7.96% 59.97 ± 5.59% ตามล าดับ 
ความชื้นในดินท่ีระดับความลึกจากผิวดิน 30 เซนติเมตร ในสวนยางพาราแบบวนเกษตร และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวเท่ากับ  
3.90 ± 0.64% และ 2.00 ± 0.86% ตามล าดับ (Waiyarat, unpublished) 

การวัดปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพารา 

การวัดปริมาณการร่วงของซากพืช โดยวางแปลงขนาด 4040 เมตร ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดของสวนยางพารา  
(จ านวน 1 แปลง) จากน้ันสุ่มวางกับดักเก็บใบไม้ในพื้นท่ีพื้นท่ีละ 15 อัน ท่ีท าด้วยท่อพีวีซีครอบด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด 11 เมตร  
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สูงจากพื้นดิน 1 เมตร เพื่อป้องกันใบไม้ร่วงหล่นลงบนกับดักเก็บใบไม้สัมผัสกับพื้นดิน ท าการเก็บใบไม้ท่ีร่วงหล่นลงบนตาข่าย  
จ านวน 3 ครั้งต่อเดือน เป็นเวลานาน 3 เดือนในช่วงฤดูผลัดใบของยางพารา โดยแบ่งเป็นช่วงให้จ านวนวันเท่าๆกัน เพื่อดูความแตกต่าง
ของการร่วงของใบยางในสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว จากน้ันแยกใบยางพาราและใบไม้ส่วนอื่นๆ   
ท่ีร่วงหล่นในตาข่ายกับดักเก็บใบไม้น ามาแยกชนิด เพื่อดูสัดส่วนการร่วงหล่นของใบยางพาราในแต่ละช่วงแต่ละเดือน แล้วน าใบยางพารา
ไปอบจนแห้ง เพื่อค านวณหาน้ าหนักแห้งของใบยางพาราในแต่ละช่วงแต่ละเดือน   

การวิเคราะห์ผล 

 การวิเคราะห์ผลของ ปัจจัยประเภทของสวนยางพารา (สวนยางพาราแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว) มีผลต่อความแตกต่าง
ของน้ าหนักของใบยางพาราท่ีร่วงระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ใช้โมเดลเชิงเส้นโดยนัยท่ัวไป 
(Generalized Linear Model: GLM) ด้วยโปรแกรม R เวอร์ชั่น 3.2.0, http://www.R-project.org โดยก าหนดให้ ประเภทของสวน
ยางพาราเป็นปจจัยก าหนด (fixed factor) และ พื้นท่ีศึกษากับดักเก็บใบไม้เป็นปจจัยสุม (random factor) 

ผลการศึกษา 

 ปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพาราร่วงหล่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ปี  พ.ศ. 2556 (ภาพท่ี 3) ในสวนยางพารา
แบบวนเกษตรมีปริมาณ 105.67 กรัมต่อตารางเมตร มากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวท่ีมีปริมาณการร่วงของใบยางพารา 81.27 กรัม
ต่อตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ย 11.74 ± 8.79 และ 9.03 ± 6.75 กรัมต่อตารางเมตรต่อช่วง (ช่วงละประมาณ 10 วัน) ในสวนยางพารา
แบบวนเกษตรและสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวตามล าดับ และปริมาณซากพืชท้ังหมดท่ีร่วงหล่นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน สวน
ยางพาราแบบวนเกษตรเท่ากับ 178.02 ± 16.61 กรัมต่อตารางเมตร และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวเท่ากับ 123.91 ± 13.94 กรัมต่อ
ตารางเมตร (ภาพท่ี 4) เมื่อน าปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพาราร่วงหล่นช่วงฤดูผลัดใบมาวิเคราะห์สถิติ เพื่อทดสอบอิทธิพลของ 
ปัจจัยประเภทของสวนยางพารา (สวนยางพาราแบบวนเกษตรและแบบเชิงเดี่ยว) พบว่า ปัจจัยประเภทของสวนยางพารามีผลต่อความ
แตกต่างของปริมาณการร่วงหล่นของใบยางพาราอย่างมีนัยส าคัญ (F=6.98, df=1, p<0.05) การเทียบปริมาณความแตกต่างของในแต่
ละช่วงแต่ละเดือน ของปริมาณการ่วงหล่นของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบวนเกษตรพบว่า ปริมาณการร่วงจะค่อยๆเพิ่มขึ้น โดยมี 
ช่วงการร่วงของใบยางพารามากท่ีสุดคือเดือนมีนาคม และช่วงท่ีมีปริมาณการร่วงมากท่ีสุดในช่วงท่ี 3 ของเดือนมีนาคม และน้อยท่ีสุด
ในช่วงท่ี 2 ของเดือนเมษายน ปริมาณการร่วงของใบยางพาราในสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวพบว่า ใบยางพาราจะร่วงมากท่ีสุด  
ในเดอืนมีนาคมเช่นเดียวกัน แต่จะร่วงมากที่สุดในช่วงท่ี 2 ของเดือนมีนาคม และน้อยท่ีสุดในช่วงท่ี 3 ของเดือนเมษายน  

บทสรุป 

 จากการศึกษาพบว่าสวนยางพาราแบบวนเกษตรมีปริมาณใบยางพาราท่ีร่วงหล่นในระบบมากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว 
และพบว่าสวนยางพาราแบบวนเกษตรยังมีการชะลอการร่วงของใบยางพาราในฤดูแล้งช้ากว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวโดยประมาณ 
10 วัน และพบปริมาณซากพืชท่ีร่วงหล่นในช่วงฤดูแล้งในสวนยางพาราแบบวนเกษตรมากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวทุกเดือน 
(กุมภาพันธ์- เมษายน) โดยการท่ีพืชมีการตอบสนองต่อปัจจัยของในกรณีของการมากกว่าของปริมาณใบไม้ท่ีร่วงหล่น อาจแสดงได้ว่า
สวนยางพาราแบบวนเกษตรสามารถมีแนวโน้มท่ีจะช่วยเพิ่มเติมปริมาณธาตุอาหารท่ีจะคืนกลับสู่ดินโดยการย่อยสลายของซากพืชได้
มากกว่าสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีไม่ได้มีการวิเคราะห์ธาตุอาหารจากซากพืชท่ีร่วงหล่น และซากพืช  
ท่ีย่อยสลายในระบบ ประเด็นต่อมาคือ การท่ีในสวนยางพาราสามารถชะลอการร่วงของใบยางพารา น่าจะมีประโยชน์แก่เกษต รกร 
ท่ีสามารถเพิ่มช่วงเวลากรีดยางพาราเพื่อสร้างรายได้ โดยในการศึกษาของ Waiyarat (unpublish) รายงานว่าในสวนยางพารา 
แบบวนเกษตรมีความชื้นสัมพัทธ์ท่ีสูงกว่าส่วนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว ซ่ึงอาจจะมีประโยชน์แก่ต้นยางพาราในช่วงฤดูแล้งท่ีพอจะมี
ความชื้น จึงท าให้ชะลอกระบวนการตอบสนองของพืชท่ีจะมีการผลัดใบในฤดูแล้ง (Valentiet et al., 2006) โดยปัจจัยการมี 
ปริมาณความชื้นดังกล่าวอาจมาจากมีปริมาณการปกคลุมเรือนยอดท่ีมากกว่า มีปริมาณความหนาแน่นของต้นไม้ท่ีมากกว่า ปริมาณ  
ชั้นเรือนยอดท่ีมีความซับซ้อนมากกว่าจากพืชท่ีปลูกแซมในระบบ และจากการศึกษาของ Zhang and Zak (1995)  รายงานว่าปริมาณ
การปกคลุมเรือนยอดท่ีมากว่าส่งผลต่อปริมาณความชื้นในดินและปริมาณแสงท่ีส่งถึงดิน โดยปริมาณพื้นท่ีว่างของพื้นท่ีป่าในระบบ  
มีแสงส่องถึงปริมาณมากจะส่งผลต่อการลดลงของความชื้นของดินและการท างานของจุลินทรีย์ในดินให้มีประสิทธิภาพได้น้อยกว่า พื้นท่ี
ท่ีมีปริมาณการปกคลุมชั้นเรือนยอดท่ีมากกว่า อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มเติมความรู้ของการปลูกยางพารา  
แบบวนเกษตร มีความน่าสนใจอีกมากมาย เช่น ความหลากหลายของชนิดพืชจากการเติบโตของกล้าไม้ในระบบ การหมุน เวียนแร่ธาตุ 
ในระบบ สิ่งมีชีวิตในระบบ เช่น สัตว์หน้าดิน จุลินทรีย์ผู้ย่อยสลาย การศึกษาระบบวนเกษตรยังจ าเป็นจะต้องต้องการความรู้ท้ังทาง
นิเวศวิทยาและเกษตรศาสตร์เพื่อท่ีจะน าความรู้มาใช้พัฒนาการท าเกษตรเพื่อความยั่งยืน ในขณะท่ีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ีค่อยๆ
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ลดลงไป เน่ืองจากพื้นท่ีการเกษตรเป็นพื้นท่ีท่ีส าคัญของประเทศ และจ าเป็นจะต้องหาทางร่วมในการจัดการพื้นท่ีส่วนน้ีให้มีความยั่งยืน
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีต าแหน่งพื้นท่ีศึกษา (ท่ีมาของแผนท่ี: ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้) 

 

   

ภาพที่ 2 พื้นท่ีศึกษาสวนยางพาราแบบวนเกษตร (ก) และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว (ข) ในพื้นท่ีศึกษาต าบลน้ าน้อย จังหวัด
สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณใบยางพาราท่ีร่วงหล่นในแต่ละช่วงแต่ละเดือน (กรัมต่อตารางเมตร) ในยางพาราแบบวนเกษตร (วนเกษตร)  
และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว (เชิงเดี่ยว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ปริมาณซากพืชท่ีร่วงหล่นท้ังหมดในแต่ละเดือน ในสวนยางพาราแบบวนเกษตร (วนเกษตร) และสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยว 
(เชิงเดี่ยว) 
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บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายของไม้ยืนต้นที่ปรากฏในบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศ ส าหรับน าไปใช้เป็นฐานข้อมูล 
การอนุรักษ์ร่วมกันระหว่างประเทศไทยและเมียนมา โดยด าเนินการส ารวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ point sampling  
ในลักษณะกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) แต่ละกลุ่มตัวอย่างห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี รวมทั้งหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ข้อมูลจากแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างดังกล่าวน ามาประเมินความหลากหลาย 
ทางชีวภาพด้วยดัชนีต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีค่าสูง 
ที่บริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดนประเทศเมียนมาและค่อยลดหลั่นมาทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าพื้นที่ป่า
บริเวณใกล้แนวชายแดนประเทศเมียนมามีศักยภาพสูงด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควรแก่การได้รับ  
การจัดการร่วมกันระหว่างประเทศในลักษณะของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศ 
ค าส าคัญ : 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  

บทน า 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นพื้นท่ีท่ีมีความโดดเด่นเป็นสากล ได้รับการยกย่องใน 
ระดับโลกว่าเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณและสัตว์ป่าท่ีส าคัญของโลก ตั้งอยู่ตอนล่างของแนว  
เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมา (ธรรมนูญ และคณะ, 2554) โดยที่ความสมบูรณ์ของป่าท้ัง 2 ฝั่ง
ท้ังประเทศไทยและเมียนมาท่ีปรากฏจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีความสมบูรณ์สูงและหากเชื่อมต่อไปยังผืนป่าตะวันตกอันเป็น 
มรดกโลกที่ต้ังอยู่ในเขตประเทศไทยแล้ว จะเป็นผืนป่าท่ีใหญ่เป็นล าดับแรกของกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็น
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ต้นมา ประเทศเมียนมา มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการปกครอง ตามมาด้วยการเปิดประเทศสู่โลกภายนอก มีการพัฒนาประเทศ 
ท่ีท าให้มีความเสี่ยงต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์อย่างขาดความรอบคอบและอาจ ส่งผลให้มีการท าลาย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจนเป็นท่ีน่ากังวล โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าไม้ท่ีเชื่อมต่อกับกลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังน้ัน การค้นคว้าและการศึกษาวิจัย 
เพื่อให้ได้มาถึงความส าคัญของระบบนิเวศป่าไม้ในบริเวณน้ีจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศข้ามพรมแดน (transboundary ecological corridor) 

วิธีการ 

การส ารวจ 

การศึกษาครั้งน้ี ได้เลือกใช้วิธีการส ารวจทรัพยากรป่าไม้แบบ  point sampling หรือ variable-plot sampling ซ่ึงมี 
การก าหนดต าแหน่งจุดสุ่มตัวอย่างหรือ  sampling point เช่นเดียวกับการเลือกจุดศูนย์กลางแปลงตัวอย่าง  (sampling plot)  
ในวิธีการส ารวจโดยใช้แปลงตัวอย่างวงกลม ต้นไม้แต่ละต้นท่ีอยู่รอบๆ  sampling point จะมีขนาดแปลงเป็นของตัวเองท่ีแปรผัน 
ไปตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้น้ัน ในกรณีท่ีต้นไม้เป็นหน่วยตัวอย่าง โอกาสท่ีต้นไม้จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับขนาด 
ของต้นไม้ และระยะทางจากจุดศูนย์กลางของแปลงตัวอย่างถึงต้นไม้น้ัน (สงคราม, 2531) โดยเลือกใช้เครื่องมือรีเลสโคป (relascope) 
ท่ีประดิษฐ์ขึ้นใช้เองเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี โดยประดิษฐ์ให้มีขนาดของค่าคงท่ีพื้นท่ีหน้าตัด (Basal Area Factor; BAF)  
มีค่าเท่ากับ 3 ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซ่ึง เป็นขนาดความกว้างของช่องมองในเครื่องมือรีเลสโคปท่ีสัมพันธ์ 
กับขนาดความโตของต้นไม้และระยะห่างจากจุดสุ่มตัวอย่างไปยังต้นไม้ โดยต้นไม้ท่ีมองเห็นว่ามีขนาดโตกว่าช่องท่ีก าหนดจะเป็นต้นไม้ 
ท่ีนับเป็นไม้ในแปลง และจ านวนต้นไม้ ท่ีนับได้ในแต่ละแปลงคูณด้วยค่า BAF จะเป็นค่าพื้นท่ีหน้าตัดของหมู่ ไม้ต่อเฮกตาร์  
และสามารถน ามาวิเคราะห์หาจ านวนต้นต่อเฮกตาร์ส าหรับไม้แต่ละชนิดได้ด้วย  

ส าหรับการนับต้นไม้เมื่อใช้เครื่องมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะต้นท่ีมีขนาดความโตมากกว่าความกว้างของช่องส่องบนเครื่องมือ
รีเลสโคปและเป็นต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับอกตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปเท่าน้ัน (ธรรมนูญ, 2541)  

รูปแบบ ท่ีตั้ง และจ านวนแปลงตัวอย่าง 

ใช้รูปแบบกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) ท่ีตั้งแต่ละกลุ่มห่างกันอย่างเป็นระบบ 2.5 กิโลเมตร ท่ัวท้ังพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
รวมท้ังหมด 187 กลุ่มแปลงตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยแปลงย่อยจ านวน 5 แปลง คือ แปลงที่ต้ังจุดศูนย์กลางกลุ่ม 1 แปลง และ
แปลงที่ห่างออกไป 50 เมตร ทางทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

จ านวนต้นไม้ (ต้นต่อเฮกตาร์) ในแต่ละแปลงย่อย ใช้สมการค านวณจ านวนต้นไม้ส าหรับการส ารวจแบบ point sampling 
ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อ้างโดย ธรรมนูญ (2541) ดังน้ี 

   N = BAF

(
dbh
4 ) 10,000
2



 

เมื่อ dbh คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับอก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร โดยท าการวิเคราะห์หาจ านวนต้นแยกเป็นรายชนิด 
น าเอาจ านวนต้นของแต่ละชนิดท้ัง 5 แปลงย่อยในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างมารวมกันแล้วหารด้วย 5 จะได้จ านวนต้นไม้แต่ละชนิด  
ต่อเฮกตาร์ น าไปค านวณหาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 

การวิเคราะห์ความหลากหลายของไม้ยืนต้น 

ท าการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายของไม้ยืนต้น โดยใช้ดัชนีต่างๆ ท่ีนิยมใช้ในการอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในระบบนิเวศ คือ จ านวนชนิด (Species number), Margalef index, Shannon – Wiener index, Simpson’s index, Fisher index, 
Peilou’s evenness index, McIntosh index และ Evenness index ซ่ึงมีวิธีการค านวณดัชนีแต่ละดัชนี ดังน้ี  
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1. จ านวนชนิด (Species number) หมายถึงจ านวนชนิดท่ีพบในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ (cluster) ซ่ึงประกอบด้วยแปลง
ย่อยจ านวน 5 แปลง ภายใต้ค่าคงที่ของพื้นท่ีหน้าตัด (Basal Area Factor; BAF) ของเครื่องมือรีเลสโคป (Relascope) เท่ากับ 3 ซ่ึงเป็น
ค่าท่ีก าหนดใช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

2. Margalef index เป็นดัชนีความมากชนิดดัชนีหน่ึง มีวิธีการค านวณท่ีอ้างโดย ดอกรัก (ไม่ระบุปี) คือ Margalef 
index = (S-1)/ln(n) เมื่อ S คือจ านวนชนิดท้ังหมดในสังคม และ n คือจ านวนต้นท้ังหมดท่ีส ารวจพบในแปลงตัวอย่าง 

3 . Shannon – Wiener index การวั ดความหลากหลายทางชี วภาพโดย ใช้ ดั ช นี  Shannon-Wiener index  
เป็นวิธีหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับและน ามาใช้อย่างแพร่หลายท้ังในด้านการส ารวจทางพืชพรรณและสัตว์ป่า มีสมการในการค านวณ 
ท่ีอ้างโดย อุทิศ (2542) คือ H’ =  - ∑ pi ln (pi)  โดย H’ คือค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon -Wiener index และ pi คือสัดส่วน
ระหว่างจ านวนต้นไม้ชนิด i ต่อจ านวนต้นไม้ท้ังหมด 

4. Simpson's index เป็นการวัดความหลากหลายทางชีวภาพท่ีค านวณจากจ านวนในแต่ละชนิดพันธุ์ ท่ีปรากฏ  
โดยใช้หลักการว่าหากมีจ านวนชนิดพันธุ์มาก และจ านวนของแต่ละชนิดพันธุ์ท่ีพบมีจ านวนเท่าๆ กัน ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ  
ก็มาก ค่า D จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1 ถึง 0  (Barcelona Field Studies Center, 2012) มีวิธีการค านวณ ดังน้ี 

D = 1 − [
∑ni(ni−1)

N(N−1)
]  

เมื่อ ni คือจ านวนต้นของพรรณไม้ชนิดท่ี i ในแปลงตัวอย่าง (เมื่อ i = 1, 2, …N)  N คือจ านวนต้นไม้ท้ังหมดในแปลงตัวอย่าง 
และ S คือจ านวนชนิดพรรณไม้ท้ังหมดในแปลงตัวอย่าง 

5. Fisher index เป็นค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์จากการหาพื้นท่ีใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน
หน่วยที่พบกับจ านวนชนิดพันธุ์ท่ีพบจ านวนหน่วยนั้นๆ โดยมีสมการในการค านวณคือ  = S/ln(1+N/) โดยที่  = Fisher’s Index, 
S = จ านวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด N = จ านวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ ท้ังหมด (สมบูรณ์, 2556) 

6. Peilou’s evenness index มีสมการท่ีอ้างโดย Wikipedia (2016) ดังนี้ 

 
เมื่อ  คือค่า  Shannon diversity index และ    คือค่าสูงสุดท่ีเป็นไปได้ หากทุกชนิดท่ีพบมีจ านวนเท่ากัน 

ซ่ึง 

 
J'  มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1  ซ่ึงหากในสังคมพืชมีจ านวนในแต่ละชนิดท่ีไม่แตกต่างกันมากค่าจะยิ่งเข้าใกล้ 1  
7. McIntosh index ค านวณด้วยสมการของ McIntosh (1967) อ้างโดย Vennila et al (2013) ดังน้ี  

D = N – U / N – √N    
โดยที ่U = √∑[n(i)] เมื่อก าหนดให้ N = จ านวนต้นไม้ทั้งหมด และ n(i) คือจ านวนต้นไม้ในชนิดที่ i   

8. Evenness index เป็นดัชนีที่ใช้บอกสัดส่วนจ านวนในแต่ละชนิดที่พบ ค านวณโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง 
ดัชนีความหลากหลายที่พบกับความหลากหลายสูงสดุที่เป็นไปได ้มีวิธีการค านวณ อ้างอิงจาก Magurran (2007) อ้างโดย สราวุธ 
และคณะ, 2555) คือ J’ =  H’/ln(S), เมื่อ J’ คือ Evenness index,  H’ คือค่า Shannon – Weiner index และ S คือจ านวน
ชนิดที่พบในพ้ืนท่ีศึกษา 

พื้นที่ศึกษาวิจัย 

ท าการศึกษาในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ระหว่างเตรียมการผนวกเพิ่มเติมให้เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
ตั้งอยู่ในท้องท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี และอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ 
เป็นพื้นท่ีป่าไม้มีความลาดชันของพื้นท่ีสูง ทิศตะวันตกเป็นสันปันน้ าแบ่งเขตระหว่างไทยและเมียน มา เป็นส่วนหน่ึงของ 
เทือกเขาตะนาวศรี มีขนาดพื้นท่ีปกคลุมท้ังสิ้น 737,203 ไร่ (1,179 ตารางกิโลเมตร) (ภาพท่ี 1) ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือปี พ .ศ.  
2542 เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับท่ี 90 (ส านักอุทยานแห่งชาติ, 2553) ของประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อ ปี พ .ศ.  2546 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก      

https://en.wikipedia.org/wiki/Shannon_index
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ผลการศึกษา 

1. ความหลากหลายของสังคมพืช  

สังคมพืชในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นท่ีแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ จากผลการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ของ ธรรมนูญ และ
คณะ (2553) น ามาปรับปรุงด้วยผลการส ารวจในครั้งน้ี จ าแนกสังคมพืชหลักและสังคมย่อย ท่ีเกิดจากการซ้อนทับของเขตภูมิพฤกษ์ 
ส่งผลให้เกิดสังคมพืชหลักและสังคมพืชย่อยท่ีมีลักษณะเด่นและมีความแตกต่างจากภูมิภา คอื่นของประเทศ ได้แก่ ป่าดิบเขา 
 (Hill Evergreen Forest) ป่าดิบชื้น (Moist Evergreen Forest) ป่าดิบชื้นผสมไผ ่(Moist Evergreen Forest mixed with bamboo
) ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen 
forest) ป่าดิบแล้งระดับต่ า (Lower dry evergreen forest) ป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเต็งรัง (Deciduous 
Dipterocarp Forest) ป่ารุ่นสอง (secondary forest) และพื้นท่ีเกษตรกรรม (Agricultural area) ดังภาพท่ี 2  โดยพื้นท่ีป่าดิบชื้นและ
ป่ าดิบ เขา  ซ่ึ ง เกิ ดจากอิทธิพลของความชื้น ท่ี เป็นผลจากระดับความสูงจากระดับ น้ าทะเลปานกลาง  จะกระจายตัว  
ทางทิศตะวันตกของพื้นท่ี ส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งระดับต่ าเป็นส่วนใหญ่ ในตอนกลางของพื้นท่ีจะเป็นส่วนท่ี
มีการซ้อนทับกันของระบบนิเวศ เกิดเป็นป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งและป่าดิบแล้งระดับกลาง ส่วนป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณน้ันสันนิษฐาน
ว่าเกิดจากอิทธิพลของภูมิอากาศท่ีสูงขึ้นจึงส่งผลให้มีการรุกพื้นท่ีของป่าเบญจพรรณเข้าไปในป่าดิบแล้ง 

2. ดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้น  

พบว่าดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  มีค่าในระดับสูงท่ีบริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดน 
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและทิศตะวันออกของพื้นท่ี ซ่ึงสังคมพืชท่ีมีค่าดัชนี 
ความหลากหลายสูงคือป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ส่วนสังคมพืชท่ีท าให้ค่าดัชนีความหลากหลายต่ าคือสังคมพืชเกษตรกรรม ได้แก่  
ไร่สับปะรด สวนยางพารา และพืชเชิงเดี่ยว ท่ีตั้งอยู่ภายในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี (พื้นท่ีผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2541) (ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4) แต่สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือพื้นท่ีป่าบริเวณท่ีติดกับท่ีตั้งของหมู่บ้านท้ังภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติและท่ีอยู่รายรอบ พื้นท่ีเหล่าน้ีมีค่าดัชนีต่างๆ ค่อนไปทางต่ า ซ่ึงหากคาดคะเนจากแนวโน้มการกระจายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพแล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นผลกระทบจากกิจกรรมของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ การจัดการพื้นท่ีเหล่าน้ีจึงเป็นเรื่องส าคัญ
เพราะเป็นเสมือนแนวกันชนของพื้นท่ีภายในซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงกว่า 

3.  ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืช  

พบว่าป่าดิบชื้น มีค่าความหลากหลายสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น
ผสมไผ่ ป่าดิบแล้งระดับต่ า ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง และพื้นท่ีเกษตรกรรม (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครั้งน้ีชี้ให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นสังคมพืชเดียวกันแต่ความหลากหลายในบริเวณต่างๆ อาจไม่เท่ากันก็ได้ 

บทสรุป 

โดยท่ีพื้นท่ีป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นเขตซ้อนทับของเขตพฤกษภูมิศาสตร์  (plant geographical characteristics) ซ่ึงมีถึง 
4 ลั กษณะ เด่ นมา ร วมกั น  คื อ  เ ขตภู มิ พฤกษ์ อิ น โ ด เบอร์ มี ส  (Indo-Burmese) หรื อภู มิ พฤกษ์ หิ ม าล ายั น  (Himalayan)  
เขตภูมิพฤกษ์อินโดมาเลเซียน  (Indo-Malaysian) เขตภูมิพฤกษ์อันนัมมาติก  (Annamatic)  และเขตภูมิพฤกษ์อันดามันนิส 
(Andamanese) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552) จึงส่งผลให้เกิดความหลากหลายของสังคมพืชและสังคมย่อย 
ท่ีโดดเด่น ความหลากหลายของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีค่าสูงท่ีบริเวณทิศตะวันตกใกล้พรมแดนประเทศเมียนมา ซ่ึงส่วนใหญ่
ปกคลุมด้วยสังคมพืชป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง (การทับซ้อนของ 
ป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้ง) และต่อมาถึงทิศตะวันออกของพื้นท่ีซ่ึงเป็นป่าดิบแล้งระดับต่ า และป่ารุ่นสอง ซ่ึงหมายความว่าพื้นท่ีป่าบริเวณ
ใกล้แนวชายแดนประเทศเมียนมามีศักยภาพสูงด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพรวมท้ังเป็นแหล่งท่ีอยู่ อาศัยท่ีส าคัญของ 
สัตว์ป่า จึงควรแก่การได้รับการจัดการร่วมกันระหว่างประเทศในลักษณะของแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างประเทศ (transboundary 
ecological coriidor) ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพจากศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดเพชรบุรี  ทุกท่านท่ีได้ช่วยกันเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยจิตวิญญาณของนักวิจัยโดยแท้จริง และขอขอบคุณ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
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ตารางที่ 1  ค่าต่ าสุด (อักษรตัวเอน) และค่าสูงสุด (อักษรตัวตรง) ของดัชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้นในแต่ละสังคมพืชในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี  
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ป่าดิบเขา 16 

41 

1.9706 

4.5454 

1.7662 

2.8761 

0.7615 

0.9073 

2.3700 

5.8200 

1.4668 

1.8310 

0.5229 

 0.7068 

0.6370 

0.7952 

ป่าดิบชื้น 15 

41 

1.5860 

4.7079 

1.4371 

3.0078 

0.5344 

0.9413 

1.8233 

6.1343 

1.0705 

1.9770 

0.3214 

 0.7652 

0.4649 

0.8586 

ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง 11 

37 

1.0828 

4.1694 

1.5623 

3.0612 

0.5741 

0.9414 

1.2169 

5.3121 

1.0915 

2.0159 

0.3510 

 0.7689 

0.4740 

0.8755 

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 9 

32 

1.2922 

3.6747 

1.3634 

2.7113 

0.5795 

0.9095 

1.5185 

4.6352 

1.2895 

1.9907 

0.3672 

 0.7093 

0.5600 

0.8646 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 7 

31 

0.6483 

3.5462 

0.9309 

2.8899 

0.4747 

0.9284 

0.7317 

4.4487 

1.0681 

1.9618 

0.2782 

 0.7431 

0.4639 

0.8520 

ป่าดิบแล้งระดับต่ า 5 

26 

0.4351 

2.7711 

0.8527 

2.6612 

0.4351 

0.9114 

0.5064 

3.3238 

0.8833 

2.0510 

0.2514 

 0.7106 

0.3836 

0.8907 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 3 

15 

0.2875 

1.5128 

0.9904 

2.0137 

0.6020 

0.8165 

0.3780 

1.7220 

1.7122 

2.0759 

0.3804 

 0.5772 

0.7436 

0.9015 

ป่าเบญจพรรณ 4 

8 

0.5261 

0.7982 

1.2036 

1.5984 

0.6660 

0.7354 

0.6521 

0.9009 

1.7699 

1.9991 

0.4459 

 0.4917 

0.7687 

0.8682 

ป่ารุ่นสอง 2 

23 

0.2064 

2.4451 

0.4300 

1.8465 

0.2075 

0.6921 

0.3246 

2.8992 

0.8806 

1.9161 

0.1131 

 0.4513 

0.3824 

0.8321 

พื้นที่เกษตรกรรม 0 

12 

0 

1.3007 

0 

1.8476 

0 

0.8033 

 -0.1400 

1.4890 

0 

2.1714 

0 

0.5692 

0 

0.9430 

 หมายเหตุ   ภายใต้การส ารวจด้วยวิธี point sampling ค่าคงที่ของพื้นที่หน้าตัด (Basal Area Factor: BAF) เท่ากับ 3 แปลงตัวอย่างรูปแบบ 
cluster โดยมีแปลงย่อย 5 แปลงต่อ cluster 
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ภาพท่ี 1  ภูมิประเทศและท่ีตั้งของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นท่ีเตรียมการผนวก (ธรรมนูญ และ พิทยารัตน์, 2553) 
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ภาพที่ 2  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นท่ีเตรียมการผนวก พ.ศ. 2553  (ธรรมนูญ และคณะ, 
2553) 
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ภาพที่ 3  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี แสดงโดยจ านวนชนิด (บนซ้าย) ดัชนีของ 
Magalef (บนขวา) ดัชนีของ Shannon-Weiner (ล่างซ้าย) และดัชนีของ Simpson (ล่างขวา)  
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ภาพท่ี 4 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ยืนต้นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี แสดงโดยดัชนีของ Fisher (บนซ้าย) ดัชนีของ 
Pielou (บนขวา) ดัชนีของ McIntosh (ล่างซ้าย) และค่าความสม่ าเสมอ (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 อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

*ช่ือผู้เขียนหลัก : banthitajaipinta@gmail.com 

บทคัดย่อ : การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชท่ีมีเน้ือไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจชนิดพันธุ์พืช และประเมินค่าการกักเก็บคาร์บอน ของป่าชุมชนต าบลห้วยข้าวก่ า พื้นท่ีส ารวจรวม 4,000 ตารางเมตร เก็บ
ข้อมูลพรรณไม้โดยวิธีการวางแปลงตัวอย่าง (Quadrat) 5 สถานี ค านวณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินโดยใช้สมการแอลโลเมตริก วิเคราะห์
องค์ประกอบและความส าคัญของพรรณไม้ ( Important Value Index, IVI) ผลการส ารวจ 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 00  ต า ร า ง เ มตร )  ดั ช นี คว ามส า คัญสู ง สุ ด  คื อ  เ ต็ ง  ( Shorea obtusa Wall. Ex Blume) (14% ) ร อ งล งมา คือ  
ขว้ าว  (Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale) (10% ) สั ก  (Tectona grandis L.f.) (8% ) รั ง  (Shorea siamensis Miq.) (7% )  
และมะเดื่อปล้อง (Ficus hispida L.f.) (5%) ตามล าดับ ดัชนีความหลากหลาย Shannon diversity index เฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 2.79 
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Fisher index) มีค่าเท่ากับ 15.92 ค่าดัชนีความมากมายของชนิด (species richness) มีค่าเท่ากับ 
8.93 และค่าดัชนีความสม่ าเสมอของชนิด (evenness) มีค่าเท่ากับ 0.66 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน ในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดิน ศึกษาพรรณไม้ และการประมาณมูลค่าเน้ือไม้ ของป่าชุมชนต าบลห้วยข้าวก่ า   อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป็นข้อมูล
พื้นฐานด้านทรัพยากรชีวภาพของป่าชุมชน ต าบลห้วยข้าวก่ า ในการน าไปจัดการดูแลรักษาประโยชน์ป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า และเผยแพร่
ให้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรชีวภาพของชุมชนอันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และจัดการในการ  
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของป่าชุมชนต าบลห้วยข้าวก่ า 
ค่าส่าคัญ: ความหลากหลายชนิดพันธุ์พืช, ดัชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้  
 

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 m2 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 above-
ground 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 

 ปัญหาส า คัญท่ีโลกก าลั ง เผชิญคือ “ภาวะโลกร้อน” ซ่ึ งมีสาเหตุ เกิดจาก ก๊ าซเรือนกระจก เป็นตัวการส า คัญ  
เมื่อก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยปกติแล้วก๊าซเรือนกระจกมีหน้าท่ีเป็นผ้าห่มของโลก  
ให้ความอบอุ่นแก่โลกท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าโลกปราศจากก๊าซเรือนกระจกโลกจะมีอากาศหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิต  
อยู่ไม่ได้ (สุรินทร์, 2551) หน่ึงในก๊าซท่ีเป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจาก  
การตัดไม้ท าลายป่าเพราะป่าไม้มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ เน่ืองจากต้นไม้
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและน ามาสะสมไว้ในรูปของมวลชีวภาพ 
(Timilsina et al., 2014) แต่เมื่อป่าไม้มีปริมาณท่ีน้อยลงการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จึงน้อยตามไปด้วย  

 วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนคือการกักเก็บไว้ในต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ท่ีมีอายุ  
การใช้งานยาวนาน (ประเสริฐ และคณะ, 2553)   

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนามีการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ท่ีมีเน้ือท่ีป่ามากท่ีสุดในประเทศ มีการบุกรุกท าลายป่าเพื่อท าการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น เมื่อสถานก ารณ์
ภาวะโลกร้อนเริ่มได้รับความสนใจ ปัญหาดังกล่าวจึงถูกยกน ามาแก้ไขมากขึ้น เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าหรือการปลูกป่าใน
พื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเกษตรกรรมมาปลูกไม้ยืนต้นแบบเกษตรผสมผสานหรือระบบวนเกษตร หรือการปลูก
สร้างสวนป่าไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าในพื้นท่ี ท่ีไม่เคยเป็นป่ามาก่อนหรือในพื้นท่ีท่ีเคยเป็นป่ามาก่อน เพราะกิจกรรมทางด้านป่าไม้ 
ท่ีจะช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน หรือช่วยชะลอการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ (วสันต์ , 2553) จังหวัดพะเยา 
เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ของป่า มีพื้นท่ีป่าคิดเป็นร้อยละ 53.36 ของพื้นท่ีท้ังหมด (ส านักงานจังหวัดพะเยา , 
2556)  

 ต าบลห้วยข้าวก่ าตั้งอยู่ในเขต อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 50 กิโลเมตร (เทศบาล  
ห้วยข้าวก่ า, 2555) มีการส่งเสริมในเรื่องของชุมชนคาร์บอนต่ า ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า เพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา” ท าให้เกิดเป็นป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า เพื่อชุมชนสามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อม
พึ่งพาซ่ึงกันและกันระหว่างชุมชนและป่า มนุษย์และสัตว์ได้ใช้ประโยชน์จากป่า ระบบนิเวศมีความสมดุลจ ากการจัดการดูแลรักษา 
ของชุมชน เพราะป่าหรือป่าชุมชนได้ลดจ านวนลง จากการถูกบุกรุกคุกคาม ซ่ึงเป็นผลมาจากขาดความตระหนัก ไม่มีแนวทางวิธีการที่ดี
ในการจัดการและอนุรักษ์ป่า ท้ังน้ีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าชุมชน หรือป่าปลูก ขึ้นอยู่กับชนิดและ
พันธุกรรมของพรรณไม้ท่ีปลูก สภาพพื้นท่ี และการจัดการ (ชมพูนุช , 2554) ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของพื้นท่ีสวนป่าในปัจจุบันยังมี
ค่อนข้างน้อย การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าเป็นสิ่งส าคัญ โดยใช้สมการประเมินมวลชีวภาพซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้  
(Bi et al., 2014)  

 จากเหตุผลดังกล่าวเป็นท่ีมาของการวิจัยครั้งน้ีเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ศึกษาพรรณไม้ 
และการประมาณมูลค่าเน้ือไม้ ของป่าชุมชนต าบลห้วยข้าวก่ า   อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา ซ่ึงเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรชีวภาพ 
ของป่าชุมชน ต าบลห้วยข้าวก่ า ในการน าไปจัดการดูแลรักษาประโยชน์ป่าชุมชนห้วยข้าวก่ า และเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนและผู้ท่ีสนใจ 
เพื่อให้เกิดการหวงแหนทรัพยากรชีวภาพของชุมชนอันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และจัดการในการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรชีวภาพของป่าชุมชนต าบลห้วยข้าวก่ าอย่างยั่งยืนต่อไป  

วิธีการศึกษา 

1. การประเมินปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ 
1.1. การวางแปลงตัวอย่าง 

 ก าหนดขนาดแปลง เท่ากับ 20X40 เมตร โดยใน 1 แปลงใหญ่ มี 8 แปลงย่อย ขนาด 10x10 เมตร เพื่อสะดวกในการเก็บ
ข้อมูลพิกัดของต้นไม้ในแปลง 

1.2. มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชท่ีมีเน้ือไม้ ค านวณหามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้ใช้สมการแอลโลเมตริกในการค านวณ 
ส่วนท่ีเป็นล าต้น กิ่ง และ ใบ ตามสมการของ ชิงชัย (2546) ดังน้ี 

โดยที่   
Ws = มวลชีวภาพส่วนของล าต้น (กิโลกรัม) 
ป่าดิบแล้ง   Ws = 0.0509(D2H)0.919 
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ป่าดิบชื้น   Ws = 0.0369(D2H)0.9326 
ป่าสนเขา (สนสองใบ) Ws = 0.2141(D2H)0.9814 
ป่าสนเขา (สนสามใบ) 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 = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่ีระดับอก (เซนติเมตร)  
H = ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร) 
ท่ีมา : (ชิงชัย, 2546) 
 

1.3. การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพืชท่ีมีเน้ือไม้ ค านวณได้จากสมการของ (ชมพูนุช, 2554) คือ ค่ามวล
ชีวภาพท่ีได้จากสมการแอลโลเมตริก คูณกับ 0.47 (โดยน้ าหนักของเน้ือไม้ท่ีอบแห้งหรือมวลชีวภาพ จะมีคาร์บอนสะสมอยู่
ประมาณร้อยละ 47) ดังน้ี 
ปริมาณคาร์บอน= มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน X 0.47 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและความส่าคัญของพรรณไม้ 
ดัชนีความส าคัญ (Important Value Index, IVI) ตามสูตรของ (เสาวลักษณ์, 2548) ดังน้ี  

IVI = RD + RF + RDo 
โดยที ่ RD = ความหนาแน่นส าพันธ์ (%) 

RD(%) = 
ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์A

ผลรวมของความหนาแน่นของทุกชนิพันธุ์
x100 

 
 
 RF = ความถี่สัมพัทธ์ (%) 

RF=
ความถี่ของชนิดพันธุ์A

ผลรวมของความถี่ของทุกชนิดพันธุ์
X100 

 RDo = ความเด่นสัมพัทธ์ (%)  
 

RDo=
ความเด่นของชนิดพันธุ์ A

ผลรวมความเด่นของทุกชนิดพันธุ์
x100 

 
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ Species Diversity ตามสูตรของ (สมบูรณ์, 2556) ดังน้ี 

1) Shannon-Wiener Index 

H'= - ∑ (pi

S

i=1

ln pi ) 

โดยที ่ H’ = Shannon-Wiener Index 
Pi = สัดส่วนระหว่างจ านวนหน่วยของชนิดพันธุ์ท่ี i กับจ านวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตท้ังหมด 

 S = จ านวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 
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2) Fisher’s Index 
α = S/ln (1+N/α) 

โดยที ่ α = Fisher’s Index  
 S = จ านวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 
 N = จ านวนหน่วยของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ ท้ังหมด 
ความมากมายชนิด Richness index และ ดัชนีความสม่ าเสมอของชนิด Evenness indices ตามสูตรของ (ดอกรัก, 2554) ดังน้ี 

R = 
(s-1) 

ln(n)
  

 
โดยที ่ S = จ านวนชนิดท้ังหมดในสังคม 
 n = จ านวนต้นหรือตัวท้ังหมดท่ีส ารวจพบ 
 

Evenness indices =  
H'

ln(S)
 

 
โดยที ่ H’ = ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner 
 S =  จ านวนชนิดท้ังหมด  
 
 
การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันระหว่างสังคมพืช ตามสมการของ (สมบูรณ์, 2556) ดังน้ี  
Percentage of Similarity A-B (PS: %) = 

2W

A+B
 x100 

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

ผลการศึกษา 

1. พรรณไม้ท่ีพบในแปลงส่ารวจ 

จากการส ารวจพรรณไม้ ในป่าชุมชนต าบลห้วยข้าวก่ า อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ 
จากการศึกษาพืชท่ีมีเน้ือไม้ ในแปลงส ารวจท้ัง 5 สถานี ประกอบด้วยสถานี A สภาพป่าเบญจพรรณ, B สภาพป่าเต็งรัง, C สภาพป่า
เบญจพรรณ, D สภาพป่าเบญจพรรณ, และ E สภาพป่าเต็งรัง ขนาดแปลงส ารวจ 20X40 เมตร พบพรรณไม้จ านวน 592 ต้น ท้ังหมด 23 
วงศ์ 48 สกุล 58 ชนิด 

สถานี A พบพืชท่ีมีเน้ือไม้ท้ังหมด 100 ต้น 12 ชนิด 
สถานี B พบพืชท่ีมีเน้ือไม้ท้ังหมด 115 ต้น 33 ชนิด 
สถานี C พบพืชท่ีมีเน้ือไม้ท้ังหมด 53 ต้น 5 ชนิด 
สถานี D พบพืชท่ีมีเน้ือไม้ท้ังหมด 170 ต้น 21 ชนิด 
สถานี E พบพืชท่ีมีเน้ือไม้ท้ังหมด 154 ต้น 26 ชนิด 
 
  

 

ชนิดป่า สมการ 
ป่าเบญจพรรณ Ws = 0.0396(D2H)0.9326 
ป่าเต็งรัง Wb = 0.003487(D2H)1.0270 

Wl = (28.0/Wtc+0.025)-1 
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2. การศึกษามวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้  

สถานี A มีจ านวนต้นไม้ 100 ต้น มีมวลชีวภาพรวม 13,414.36 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพของล าต้น 11,770.60 กิโลกรัม  
กิ่ง 1,347.78 กิโลกรัม และใบ 80.81 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ท่ีมีมวลชีวภาพสูงสุดคือ ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale 
8,585.55 กิโลกรัม รองลงมาคือ กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 1,169.48 กิโลกรัม ตะแบกแดง Lagerstroemia 
calyculata Kurz 964.54 กิโลกรัม และประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 737.77 กิโลกรัม ตามล าดับ 

สถานี B มีจ านวนต้นไม้ 115 ต้น มีมวลชีวภาพรวม 12,797.54 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพของล าต้น 11,050.40 กิโลกรัม  
กิ่ง 1290.03 กิโลกรัม และใบ 342.11 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ท่ีมีมวลชีวภาพสูงสุดคือ ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana 
Wall. 3,275.88 กิโลกรัม รองลงมาคือ ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer 1,972.01 กิโลกรัม ประดู่ป่า Pterocarpus 
macrocarpus Kurz 1,050.26 กิโลกรัม และมะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 996.01 กิโลกรัม ตามล าดับ 

สถานี C มีจ านวนต้นไม้ 53 ต้น มีมวลชีวภาพรวม 34,685.47 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพของล าต้น 30,643.02 กิโลกรัม  
กิ่ง 3,586.63 กิโลกรัม และใบ 402.82 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ท่ีมีมวลชีวภาพสูงสุดคือ มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. 12,974.43 
กิโลกรัม รองลงมาคือ สัก Tectona grandis L.f. 11,615.10 กิโลกรัม 6,847.12 กิโลกรัม และจามจุรี Samanea saman (Jacq.) 
Merr. 3,040.98 กิโลกรัม ตามล าดับ 

สถานี D มีจ านวนต้นไม้ 170 ต้น มีมวลชีวภาพรวม 8,642 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพของล าต้น 7,389.39 กิโลกรัม กิ่ง 812.02 
กิโลกรัม และใบ 270.64 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ท่ีมีมวลชีวภาพสูงสุดคือ เต็ง  Shorea obtusa Wall. Ex Blume 3,497.79 กิโลกรัม 
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 ตามล าดับ 

สถานี E มีจ านวนต้นไม้ 154 ต้น มีมวลชีวภาพรวม 5,902.25 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพของล าต้น 5,022.64 กิโลกรัม  
กิ่ง 544.41 กิโลกรัม และใบ 181.20 กิโลกรัม พบว่าต้นไม้ท่ีมีมวลชีวภาพสูงสุดคือ 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 ตามล าดับ 

 ท้ังน้ีมวลชีวภาพรวมของแปลงส ารวจท้ัง 5 สถานี คือ 74,949.67 กิโลกรัม โดยมีมวลชีวภาพรวมของล าต้น 65,876.05 กิโลกรัม 
กิ่ง 7,580.87 กิโลกรัม และใบ 1,492.75 กิโลกรัม 

3. การประเมินการกักเก็บคาร์บอน 

สถานี A มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 6,975.47 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนล าต้น 6,120.71 กิโลกรัม
คาร์บอน กิ่ง 700.85 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 153.91 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ท่ีมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ  
ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale 4,464.49 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) 
Merr. 680.13 กิ โลกรัมคาร์บอน ตะแบกแดง  Lagerstroemia calyculata Kurz 501.56 กิ โลกรัมคาร์บอน และประดู่ป่า 
Pterocarpus macrocarpus Kurz 383.64 กิโลกรัมคาร์บอน ตามล าดับ 

สถานี B มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 6,594.92 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนล าต้น 5,746.21 กิโลกรัม
คาร์บอน กิ่ง 70.82 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 77.90 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ท่ีมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ  
ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana Wall.  1,703.46 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ ติ้วขน Cratoxylum formosum 
(Jack.) Dyer 1,025.45 กิโลกรัมคาร์บอน ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz 546.14 กิโลกรัมคาร์บอน และมะค่าโมง 
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 517.93 กิโลกรัมคาร์บอน ตามล าดับ 

สถานี C มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 18,008.8 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของล าต้น 15 ,934.37 
กิโลกรัมคาร์บอน กิ่ง 1,865.05 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 209.47 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ท่ีมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ 
มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. 6,746.70 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ สัก Tectona grandis L.f 6,039.85 กิโลกรัมคาร์บอน 
มะเดื่อกวาง Ficus callosa Willd. 3,560.50 กิโลกรัมคาร์บอน และจามจุรี Samanea saman (Jacq.) Merr. 1,581.31 กิโลกรัม
คาร์บอน ตามล าดับ 
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สถานี D มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 4,151.30 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของล าต้น 3 ,620.80 
กิโลกรัมคาร์บอน กิ่ง 397.89 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 132.61 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ท่ีมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ 
เต็ง Shorea obtusa Wall. Ex Blume 1,713.92 กิโลกรัมคาร์บอน รองลงมาคือ รัง Shorea siamensis Miq. 1,1121.02 กิโลกรัม
คาร์บอน ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpusKurz 485.10 กิโลกรัมคาร์บอน และฮักใหญ่ Gluta usitata (Wall.) Ding Hou 
234.15 กิโลกรัมคาร์บอน ตามล าดับ 

สถานี E มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม 2,816.64 กิโลกรัมคาร์บอน โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของล าต้น 2 ,461.09 
กิโลกรัมคาร์บอน กิ่ง 266.76 กิโลกรัมคาร์บอน และใบ 88.79 กิโลกรัมคาร์บอน พบว่าต้นไม้ท่ีมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสูงสุดคือ 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 ตามล าดับ 

สรุปผล 

 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวมของแปลงส ารวจท้ัง 5 สถานี คือ 74 ,949.67 กิโลกรัม โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 
รวมของล าต้น 65 ,876.05 กิโลกรัม กิ่ง 7 ,580.87 กิโลกรัม และใบ 1 ,492.75 กิโลกรัม ซ่ึงขึ้นอยู่กับมวลชีวภาพของต้นไม้  
และมีความแปรผันตาม ชนิด ขนาดความโตของล าต้น และจ านวนต้นไม้ 

 การศึกษาผลรวมของมวลชีวภาพและการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพท้ัง 5 สถานี พบว่าสถานี C มีการ 
กักเก็บคาร์บอนสูงสุด รองลงมาคือ สถานี A และสถานี B พื้นท่ีศึกษาท้ัง 3 สถานีข้างต้น มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ และสถานี C  
มีไม้ท่ีโตไวคือมะเดื่อปล้อง จึงท าให้มีมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนสูง   ส่วนสถานี D และสถานี E มีการกักเก็บคาร์บอนน้อยกว่า
ท้ัง 3 สถานีข้างต้นเน่ืองจากสถานี D และ E มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง โดยพื้นท่ีวางแปลงส ารวจทุกสถานีเป็นพื้นท่ีท่ีมีการบุกรุก และ 
เป็นป่าปลูกซึ่งก าลังฟื้นตัว 

มวลชีวภาพของพืชท่ีมีเน้ือไม้ในแปลงส ารวจท้ังหมด มีมวลชีวภาพรวม 74,949.85 กิโลกรัม (29.98 ตันต่อไร่) แบ่งออกเป็น
มวลชีวภาพของล าต้น 65,876.05 กิโลกรัม (263.50 ตันต่อไร่) กิ่ง 7,581.05 กิโลกรัม (3.03 ตันต่อไร่) และใบ 1,492.75 กิโลกรัม  
(0.60 ตันต่อไร่) ร้อยละของมวลชีวภาพของ ล าต้นร้อยละ 87.89 กิ่งร้อยละ 10.11 และใบร้อยละ 1.99 การกักเก็บคาร์บอน 
ในมวลชีวภาพของพืชท่ีมีเน้ือไม้ พบว่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชท่ีมีเน้ือไม้ในแปลงส ารวจท้ังหมด มีการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพรวม 38,547.23 กิโลกรัมคาร์บอน (15.42 ตันคาร์บอนต่อไร่) แบ่งออกเป็นการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของล าต้น 
33,883.18 กิโลกรัมคาร์บอน (13.55 ตันคาร์บอนต่อไร่) กิ่ง 3,901.37 กิโลกรัมคาร์บอน (1.56 ตันคาร์บอนต่อไร่) และใบ 762.68 
กิโลกรัมคาร์บอน (0.31 ตันคาร์บอนต่อไร่)  
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RO-09 

องค์ประกอบของไม้ยืนต้น และปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่กักเก็บในไม้ยืนต้นของป่าเม่ียง 
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บทคัดย่อ : ค าถามส าคัญเกี่ยวกับการฟื้นตัวกลับเป็นป่าของพื้นท่ีท่ีมนุษย์เข้าไปใช้สอย คือ ใช้เวลานานเท่าใดพื้นท่ีจึงจะมีสภาพใกล้เคียง
กับป่าธรรมชาติ การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจโครงสร้างของไม้ยืนต้น และวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน 
ของต้นไม้ ในป่าเมี่ยงท่ีถูกปล่อยท้ิงร้างไว้ในระยะเวลาต่างกัน โดยเปรียบเทียบใน 4 พื้นท่ี คือ ป่าเมี่ยงท่ียังมีการเก็บเกี่ยวอยู่ ป่าเมี่ยง 
ท่ีถูกปล่อยท้ิงไว้นาน 15 ปี 25 ปี และป่าธรรมชาติ การส ารวจท าโดยวางแปลงเก็บข้อมูล ขนาด 2020 เมตร จ านวน 3 แปลงต่อหน่ึง
พื้นท่ี ข้อมูลท่ีเก็บประกอบด้วยชนิดและขนาดของต้นไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง > 10 ซม.) น าข้อมูลท่ีได้มาค านวณปริมาณมวลชีวภาพโดย
อาศัยสมการอัลโลเมตริก (Allometric equation) และค านวณปริมาณคาร์บอน จากการศึกษาพบว่า ในป่าธรรมชาติมีจ านวน 
ชนิดไม้ยืนต้นมากท่ีสุดคือ 31 ชนิด รองลงมาได้แก่ป่าเมี่ยงท่ีปล่อยท้ิงไว้นาน 15 ปี 25 ปี (พบ 22 ชนิดเท่ากัน) และป่าเมี่ยงท่ียังมี 
การเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง (19 ชนิด) ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นท่ี พบว่าป่าเมี่ยงท่ีท้ิงร้างนาน 
25 ปีกับป่าธรรมชาติ มีค่าความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้นมากท่ีสุด คือ 67.93 % ส าหรับการกักเก็บคาร์บอน ป่าธรรมชาติสามารถ 
กักเก็บได้มากที่สุด ท่ี 115.10 ± 0.93 ตัน/เฮกแตร์ รองลงมาคือป่าเมี่ยงท่ีปล่อยให้รกร้างนาน 25 ปี (96.51 ± 0.93 ตัน/เฮกแตร์) 15 ปี 
(93.48 ± 1.35 ตัน/เฮกแตร์) และป่าเมี่ยงท่ียังมีการเก็บเกี่ยว  (82.78 ± 1.29 ตัน/เฮกแตร์) ตามล าดับ ข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่า 
หากปล่อยป่าเมี่ยงท้ิงร้างไว้นานจะมีการเก็บกักคาร์บอนมากขึ้น แต่ถึงแม้จะปล่อยไว้ 25 ปี องค์ประกอบของไม้ยืนต้นก็ยังห่าง 
จากการเป็นสภาพป่าเดิม การศึกษาน้ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนฟื้นฟูสภาพป่าเมี่ยงท่ีถูกปล่อยให้รกร้าง
ต่อไป 
ค าส าคัญ : ปริมาณคาร์บอนท่ีเก็บสะสม 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-year-
old 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 

บทน า 

 การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจาก
การท าลายป่า โดยการตัดต้นไม้  ถางป่า เผาป่า ท าให้ต้นไม้ลดลงและพื้นท่ีป่าสูญเสียศักยภาพในการสร้างมวลชีวภาพ  
และกักเก็บคาร์บอน อีกท้ังยังเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ (IPCC 2001) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นท่ีป่าไม้ไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมขึ้นอยู่รูปแบบการใช้พื้นท่ีเป็นหลัก หน่ึงระบบการเกษตรท่ีมีแนวทางการใช้ท่ีดินท่ีมีศักยภาพ 
ในการรองรับและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือระบบวนเกษตร (Agroforestry) (Verchot et al. 2007) 
ระบบวนเกษตรเป็นรูปแบบการเกษตรหน่ึงท่ีเป็นการใช้ท่ีดินท่ีผสมผสานระหว่าง กิจกรรมทางด้านป่าไม้และการเกษตรไว้ด้วยกัน  
ในพื้นท่ีเดียวกัน 

ป่าเมี่ยง (Jungle tea plantation หรือ tea garden) ถือเป็นระบบวนเกษตรท่ีมีมานาน ท่ีบรรพบุรุษของคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยมีการเพาะปลูกพืชเกษตรผสมผสานระหว่างป่า มุ่งหวังเพื่อให้สามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวในพื้นท่ีป่าเมี่ยงจะมีไม้ยืนต้นท่ีขึ้นไม่เป็นระเบียบไม่เป็นแถวเป็นแนว มีการปลูกเมี่ยงหรือต้นชา 
(Camellia sinensis) แซมอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ (พรชัย 2544) ระบบการปลูกเมี่ยงในลักษณะน้ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนท่ี 
ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ตอนเหนือของไทย และรัฐฉานประเทศพม่า มณฑลยูนานในจีน รวมถึงรัฐอัสสัมในอินเดีย 

หลังจากการหยุดท าป่าเมี่ยง การปล่อยป่าเมี่ยงท้ิงไว้เป็นเวลานาน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นท่ีได้ ความเข้าใจ 
ถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศป่าหลังจากการถูกรบกวนจากการท าป่าเมี่ยงในพื้นท่ี จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการพื้นท่ี เพราะหากพื้นท่ีสามารถฟื้นตัวกลับเป็นป่าไม้ท่ีสมบูรณ์ได้เร็ว ก็จะเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาในครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน การกักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดิน และ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะองค์ประกอบของไม้ยืนต้นในป่าเมี่ยงท่ีมีการเก็บใบเมี่ยง ป่าเมี่ยงท่ีถูกปล่อยท้ิงร้างและ  
ป่าธรรมชาติ 

วิธีการ 

พื้นที่ศึกษา และการเก็บข้อมูลไม้ยืนต้น 

 ป่าธรรมชาติ และป่าเมี่ยงท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี อยู่ ในเขตชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน  
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,200 เมตร พื้นท่ีป่าบริเวณชุมชนบ้านแม่ก าปองส่วนใหญ่จัดเป็นป่าดิบเขาต่ า  
พื้นท่ีป่าเมี่ยงประกอบด้วยป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง และป่าเมี่ยงที่ปล่อยท้ิงร้างไปนานเป็นเวลา 15 ปีและ 25 ปี 

ในแต่ละพื้นท่ีมีการวางแปลงส ารวจจ านวน 3 แปลงย่อย (3 ซ้ า) แต่ละแปลงย่อยมีขนาด 20 x 20 เมตร ไม้ยืนต้นในการศึกษา
น้ีก าหนดจากขนาดเส้นรอบวงล าต้นท่ีระดับอกไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (วัดท่ีระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน) บันทึกชนิดของไม้ยืนต้น 
ทุกต้นในแปลงย่อยทุกแปลง และเก็บข้อมูล เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (Diameter at breast height: DBH) โดยใช้สายวัด  
และความสูงโดยใช้ไคลโนมิเตอร์ (clinometer) วัดมุมและค านวณเป็นค่าความสูงตามหลักตรีโกณมิติ 

การค านวณมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอน 

ค านวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใช้สมการอัลโลเมตริก (Allometric equation) ของ Tsutsumi et al. (1983)  
ซ่ึงเป็นสมการที่เหมาะสมกับป่าดิบเขา (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน, 2556) โดยมวลชีวภาพเหนือพื้นดินค านวณได้ ดังน้ี 

WS (ล าต้น) = 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) 
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จากนั้นน าข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพท่ีได้มาค านวณปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บ โดยน้ าหนักคาร์บอนในมวลชีวภาพมีค่าเป็นร้อยละ 
47 ของมวลชีวภาพ (UNFCCC 2015) และน ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุหลังการปล่อยท้ิงร้างกับปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินโดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Simple linear regression) 

การศึกษาองค์ประกอบของไม้ยืนต้น 

 รวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความหลากชนิดของไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นท่ี และค านวณดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดไม้ยืนต้น
โดยค านวณตามวิธีการของ Sørensen (1948) (อ้างอิงจาก Southwood and Henderson 2000) นอกจากนั้นเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และความเด่นของไม้ยืนต้น มีการค านวณค่าดัชนีความส าคัญ (Importance Value Index: IVI) ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีทางนักการป่าไม้ได้บัญญัติ
ขึ้น (สมศักดิ์ 2520) ค่า IVI เป็นผลรวมของค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ค่าความถี่สัมพัทธ์และค่าความเด่นสัมพัทธ์เป็นค่าท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการครอบครองพื้นท่ีของไม้ยืนต้นแต่ละชนิด ชนิดใดท่ีมีค่า IVI สูงแสดงว่าชนิดน้ันเป็นไม้เด่นและมีปริมาณเน้ือไม้ในพื้นท่ี
มากค่าต่าง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณ IVI มีดังนี ้

ความถี่สัมพัทธ์ (%)  = ค่าความถี่ของพืชชนิดนั้น x 100 
ผลรวมของค่าความถี่ของพืชทุกชนิด 

ความหนาแน่นสมัพัทธ์ (%) = ความหนาแน่นของพืชชนิดนั้น x 100 
ผลรวมของความหนาแน่นของพืชทุกชนิด 

ความเด่นสัมพัทธ์ (%) = ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชชนิดนั้น x 100  
ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชทุกชนิด 

ผลการศึกษา 

1. ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน  

จากการวิเคราะห์ปริมาณมวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินบริเวณพื้นท่ีป่าเมี่ยงและป่าธรรมชาติ   
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง พบว่า ป่าเมี่ยงท่ีถูกปล่อยท้ิงร้างจะมีการสะสมมวลชีวภาพเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา แต่ป่าเมี่ยงท้ัง 3 พื้นท่ี  
ก็ยังมีปริมาณมวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินน้อยกว่าป่าธรรมชาติ (ตารางท่ี1, ภาพท่ี 1) 

จากการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพบว่า ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินเพิ่มขึ้นตามอายุท่ี ป่าเมี่ยงถูกท้ิงร้าง  
(Y = 83.43 + 0.56X, R2 = 96.15) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะท้ิงป่าเมี่ยงให้ร้างถึง 25 ปี ปริมาณการสะสมคาร์บอนก็ยังไม่ใกล้เคียง
กับป่าธรรมชาติ (ภาพท่ี 1) จากสมการสมการถดถอยเชิงเส้น อาจใช้เวลาอย่างน้อย 56 ปี ท่ีป่าเมี่ยงท้ิงร้างจะมีปริมาณการสะสม
คาร์บอนใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ณ ปัจจุบัน (ใช้ 115.10 ตัน/เฮกแตร์ ของป่าธรรมชาติในการค านวณ) 

ป่าเมี่ยงท่ีถูกท้ิงร้างไว้ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีก าลังฟื้นตัวตามธรรมชาติโดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนตามอายุท่ีถูกท้ิงร้าง 
มีความความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaewkrom et al. (2011) ท่ีได้เปรียบเทียบปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ 
ระหว่างป่าท่ีมีการฟื้นตัวจากพื้นท่ีเกษตรกับป่าธรรมชาติ โดยพบว่าป่าธรรมชาติมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าป่าท่ีมีการฟื้นตัวการเพิ่มขึ้น
ของการปริมาณคาร์บอนตามระยะเวลาท่ีป่าเมี่ยงถูกทิ้งร้าง แสดงให้เห็นว่าหลังจากการรบกวนโดยมนุษย์หยุดลง ไม้ยืนต้นท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี
มีการเจริญเติบโต และไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาเจริญในพื้นท่ีได้เพ่ิมขึ้น 

2. ความหลากชนิดของไม้ยืนต้น 

ป่าเมี่ยงท่ีมีการเก็บใบเมี่ยง มีจ านวนชนิดของไม้ยืนต้นน้อยท่ีสุดคือ 19 ชนิด จ านวนชนิดของไม้ยืนต้นท่ีพบมีจ านวนเพิ่มขึ้น
หลังจากป่าเมี่ยงถูกท้ิงร้าง ป่าเมี่ยงท่ีท้ิงร้างนาน 15 ปี ป่าเมี่ยงท่ีท้ิงร้างนาน 25 ปีมีจ านวนชนิดไม้ยืนต้นเท่ากัน (22 ชนิด) และป่า
ธรรมชาติมีจ านวนชนิดไม้ยืนต้นมากที่สุดคือ 31 ชนิด (ตารางท่ี 1) 

การพบชนิดท่ีเพิ่มมากขึ้นเมื่อป่าเมี่ยงถูกปล่อยท้ิงร้าง สอดคล้องกับการศึกษาของพรชัย (2544) ท่ีศึกษาจ านวนชนิดของ 
ไม้ยืนต้น โดยพบว่าในป่าเมี่ยงมีไม้ยืนต้น 44 ชนิด ส่วนในป่าธรรมชาติ มีจ านวน 50 ชนิด หากพิจารณาในส่วนของป่าเมี่ยงท่ียังมี 
การเก็บใบเมี่ยงกับป่าเมี่ยงท่ีถูกท้ิงร้าง จะพบว่าป่าเมี่ยงท่ีถูกท้ิงร้างมีจ านวนชนิดไม้ยืนต้นมากกว่าซ่ึง แสดงให้เห็นว่าไม้ยืนต้น 
เข้ามาครอบครองพื้นท่ีมากขึ้น 
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3. ความคล้ายคลึงของชนิดไม้ยืนต้น (ตามการปรากฏของชนิดในพื้นที่) 

เมื่อพิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างป่าธรรมชาติกับพ้ืนท่ีป่าเมี่ยงท้ังสามพบว่าป่าเมี่ยงท่ีท้ิงร้างนาน 25 ปีมีความคล้ายคลึง
ของไม้ยืนต้นกับป่าธรรมชาติมากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ป่าเมี่ยงท่ีท้ิงร้างนาน 15 ปีและป่าเมี่ยงท่ียังมีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยงตามล าดับ  
(ตารางท่ี 2) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปล่อยป่าเมี่ยงท้ิงร้างจะท าให้แนวโน้มขององค์ประกอบของชนิดไม้ยืนต้นใกล้เคียงกับ 
ป่าธรรมชาติมากขึ้น 

พื้นท่ีวนเกษตรท่ีปล่อยให้รกร้างไปเป็นเวลานานจะมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไม้ยืนต้นโดยมีแนวโน้มใกล้เคียงกับ 
ป่าธรรมชาติ ท้ังน้ีเป็นผลมาจากสภาพพื้นท่ีป่าเมี่ยงท่ีถูกท้ิงร้างจะมีการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม้ยืนต้นหลายๆชนิด โดยแหล่งของ 
ไม้ยืนต้นอาจมาจากเมล็ดการสะสมอยู่ดิน (Soil seed bank) (Dalling and Denslow 1998) หรือจากเมล็ดท่ีถูกแพร่กระจายมาจาก
พื้นท่ีใกล้เคียง (Wunderle, 1998) ในทางกลับกันต้นกล้าไม้ยืนต้นในป่าเมี่ยงท่ียังคงมีการเก็บใบเมี่ยง อาจไม่สามารถเติบโตได้ เนื่องจาก
เกษตรกรป่าเมี่ยงจะมีการก าจัดวัชพืชเมื่อใกล้ฤดูเก็บใบเมี่ ยง การก าจัดวัชพืชอาจมีผลท าลายต้นกล้าของไม้ยืนต้นไปด้วย  
(พรชัย 2544) 

4. องค์ประกอบของชนิดและความเด่นของไม้ยืนต้น 

 ความหลากชนิด จ านวนวงศ์ และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นท่ีพบในพื้นท่ี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท่ีป่าเมี่ยงถูกปล่อย
ท้ิงร้าง (ตารางท่ี 1) เมื่อพิจารณาตามค่าดัชนีความส าคัญ (IVI) ของชนิดไม้ท่ีมีความเด่น 5 อันดับแรก พบว่า ในแต่ละพื้นท่ี 
มีองค์ประกอบต่างกันโดยยังมีบางชนิดท่ีพบซ้ ากัน ไม้ยืนต้นท่ีมีค่า IVI สูงและพบในทุกพื้นท่ีศึกษา คือ Schima wallichii Choisy  
(ทะโล้) รองลงมาคือ ไม้ยืนต้นในวงศ์ Fagaceae (วงศ์ก่อ) (ตารางท่ี 3) 

ผลการศึกษาท่ีพบไม้เด่นเป็น S. wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรป่าเมี่ยงจะเก็บรักษาไม้ยืนต้น
บางชนิดไว้ในพื้นท่ี ชลาทรและคณะ (2548) ท่ีได้ศึกษาในพื้นท่ีป่าเมี่ยง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรป่าเมี่ยงส่วนใหญ่
จะนิยมรักษา S. wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae เช่น Castanopsis diversifolia (ก่อแป้น ) Castanopsis acuminatissima 
(ก่อเดือย) (Castillo 1990) เพราะไม้กลุ่มน้ีให้พลังงานความร้อนสูง ซ่ึงจะสามารถน ามาเป็นฟืนในการน่ึงเมี่ยงได้ โดยเฉลี่ยเกษตรกร  
ป่าเมี่ยงใช้ไม้ฟืนประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร ต่อครอบครัวต่อปี 

บทสรุป 

การท าป่าเมี่ยงจัดเป็นวนเกษตรท่ีไม่มีการตัดไม้ออกจากพื้นท่ีท้ังหมด ในพื้นท่ีบ้านแม่ก าปอง ไม้ส าคัญท่ีพบท้ังในป่าธรรมชาติ
และป่าเมี่ยง คือ Schima wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae หลังจากเกษตรกรหยุดเก็บเกี่ยวเมี่ยงจากพื้นท่ี และปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 
มวลชีวภาพของไม้ยืนต้นและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน ในป่าเมี่ยงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาท่ีถูกท้ิงร้าง  
การเพิ่มขึ้นของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบของไม้ยืนต้น โดยความหลากชนิด 
และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นตามอายุท่ีถูกท้ิงร้าง  แต่ท้ังน้ีการปล่อยป่าเมี่ยงให้ท้ิงร้างและฟื้นตัวตามธรรม ชาติ 
เป็นเวลา 25 ปี ก็ไม่สามารถเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินให้เข้าใกล้กับป่าธรรมชาติ แสดงให้เหน็ว่า การฟื้นตัวตามธรรมชาติให้มี
สภาพเป็นป่าดังเดิมต้องอาศัยอาศัยระยะเวลานาน (> 50 ปี) ดังน้ันหากต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน
ของพื้นท่ีหลังจากหยุดเก็บเกี่ยว การปรับพ้ืนท่ีเพื่อให้เหมาะสมกับการฟื้นตัวตามธรรมชาติ (Accelerate Natural Regeneration: ANR) 
หรือการน าไม้ยืนต้นเข้าไปปลูกเสริมในพื้นท่ีจึงเป็นทางเลือกส าหรับการฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี นอกจากนั้นในอนาคตหากมีการส่งเสริมการขาย
คาร์บอนเครดิต ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 
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ตารางที่ 1 มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จ านวนชนิด จ านวนวงศ์ และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นในพื้นท่ีศึกษา 

ชนิดพ้ืนท่ี มวลชีวภาพ 
(ตัน/เฮกแตร์±SE) 

จ านวนชนิดท่ีพบ จ านวนวงศ์ท่ีพบ ความหนาแน่นของไม้ยืนต้น 

(ต้น/เฮกแตร์) 
ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง 176.14 ± 2.75 19 12 275 

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 

 

 

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

 

ตารางที่ 2 ความคล้ายคลึง (%) ของชนิดไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่ 

 ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง ป่าเมี่ยงท้ิงร้าง 15 ปี ป่าเมี่ยงท้ิงร้าง 25 ปี 

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 15ปี 34.15    

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 25ปี 39.02  54.55   

ป่าธรรมชาติ 40.00 41.51  67.93 

 



 

proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand 102 

 

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความส าคัญ (IVI: %) ของชนิดท่ีมีความเด่นสูงสุด 5 ชนิดแรกของแต่ละพื้นท่ี 

ชนิด วงศ์ ป่าเมี่ยงที่ม ี
การเก็บใบเมี่ยง 

ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 
นาน 15 ปี 

ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 
นาน 25 ปี 

ป่า
ธรรมชาติ 

Balakata baccata (Roxb.) Esser Euphorbiaceae  7.59   

Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae  6.96   

Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f.  Fagaceae 10.68   10.97 
Cinnamomum verumJ. Presl Lauraceae  7.76   

Eurya acuminata DC. Pentaphylacaceae   6.85 8.26 
Lithocarpus polystachyus (Wall.ex A.DC.) Rehder Fagaceae  10.9 8.03 9.75 
Pterocarpus indicus Willd. Fabaceae   10.57  

Quercus kingiana Craib Fagaceae    5.49 
Schima wallichii Choisy Theaceae 17.06 9.9 10.33 16.6 
Styrax benzoides Craib Styracaceae 6.49    

Unknown sp. 1 Fagaceae 7.45    

Unknown sp. 2 Theaceae 7.87    

Unknown sp. 3 Elaeocarpaceae   6.81  

Others  50.45 56.89 57.41 48.93 
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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 ๐C 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 



 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 105 

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, P-
value = 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 non-
reforested 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. 

Table 2 Morphospecies richness (Margalef Index), Simpson diversity index, Shannon diversity index and Shannon-
Wiener'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. 

 Richness Simpson Shannon Evenness 
RF0 2.14 ± 0.14a 0.18 ± 0.01a 0.90 ± 0.02a 1.66 ± 0.41a 
RF1 2.37 ± 0.19a 0.15 ± 0.01a 0.76 ± 0.03b 1.14 ± 0.17a 
RF2 2.33 ± 0.17a 0.16 ± 0.01a 0.96 ± 0.03a 1.39 ± 0.16a 

 

  

Factor 
(Mean ± SD) 

Study sites 
RF0 RF1 RF2 

Soil texture sandy loam sandy loam sandy loam 
Sand (%) 50 45 39 
Silt (%) 39 39 48 
Clay (%) 11 16 13 
Soil pH 6.4–7.2 6.7–7.1 6.7–7.1 
Available N (mg/kg) 9.77 ± 1.3a 11.55 ± 1.3a 9.77 ± 1.3a 
Available P (mg/kg) 6.3 ± 2.32a 9.67 ± 2.19a 5.62 ± 1.19a 
Available K (mg/kg) 164.73 ± 14.77a 238.14 ± 12.42b 197.45 ± 13.43a 
Soil temperature (ºC) 29.78 ± 0.24a 29.38 ± 0.32a 29.02 ± 0.20b 
Soil moisture (%) 9.23 ± 0.43a 12.06 ± 0.46b 12.65 ± 0.57c 
Water holding capacity (%) 62.16 ± 1.10a 59.41 ± 0.79b 59.36 ± 1.47b 
Soil organic matter (%) 0.73 ± 0.14a 0.85 ± 0.12a 0.73 ± 0.22a 
Biomass of herbaceous (g/m2) 14.46 ± 2.52a 16.52 ± 2.24ab 17.43 ± 2.11b 
Herbaceous cover (%) 49.55 ± 6.62a 64.49 ± 5.50a 55.16 ± 3.81a 
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Figure 1 Sampling plots to take soil sample and factors 

 

 

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. 

 

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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บทคัดย่อ : การพัฒนาเมืองมีผลท าให้พื้นท่ีธรรมชาติลดลงเน่ืองจากมีการแทนท่ีด้วยอาคารสิ่งปลูกสร้างซ่ึงน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพอากาศ อุณหภูมิสูงขึ้น ความมีสุนทรียภาพลดลง รวมถึงการท าลายถิ่นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และพืช ดังน้ันจึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง
กระบวนการพัฒนาเมืองท่ีเป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการศึกษาประโยชน์ท่ีพื้นท่ีเมืองได้รับจากระบบนิเวศ เพื่อให้
สามารถคงความหลากหลายทางชีวภาพได้ในพื้นท่ีเมืองซ่ึงเป็นเป้าหมายของการศึกษาน้ี ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นชุมชน  
ชานเมืองอยู่ในเขตหนองจอกของกรุงเทพมหานครถูกคัดเลือกเป็นกรณีศึกษา เ น่ืองจากในพื้นท่ียังคงเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีชุมชนประกอบ
กิจกรรมทางเกษตรกรรมและได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาของพื้นท่ีโดยรอบ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชน 
100 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนได้รับบริการด้านการจัดหา (Provisioning) จากการท าการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวและ
ผักบนพื้นท่ีสีเขียว ในด้านการบริการด้านการควบคุม (Regulating) พื้นท่ีสีเขียวของชุมชนสามารถช่วยหน่วงน้ าได้ในช่วงฤดูฝน รวมถึง
ช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลงท่ีเป็นศัตรูพืชหรือเชื้อโรค ส า หรับในด้านการบริการด้านการสนับสนุน 
(Supporting) พื้นท่ีสีเขียวในชุมชนมีส่วนช่วยในการเป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ส าหรับการบริการ
ด้านวัฒนธรรม (Cultural) พบว่ามีการบริการด้านการท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจแต่อยู่ในระดับไม่สูงมาก ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถ
นาไปสู่แนวทางการพัฒนาเมืองท่ียังคงรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 
ค าส าคัญ : บริการระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพเมือง ชุมชนชานเมือง 

Abstract : Ecosystem services of a suburban community in Bangkok 
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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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บทน า 

ประชากรมากกว่าครึ่งของโลกอาศัยอยู่ในเมือง และมีการคาดการณ์ว่าภายในปีค.ศ. 2050 จะมีประชากร 2 ใน 3 ของโลก
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเมือง ถึงแม้ว่าจะมีพื้นท่ีเมืองเพียงแค่ร้อยละ 2 บนผืนโลก แต่เมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เน่ืองจากเมืองบริโภคทรัพยากรของโลกถึงร้อยละ 75 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 80  (Muller et al., 2010) 
กระบวนการเป็นเมืองท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาท้ังในอเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย  ซ่ึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง มีผลต่อการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการท าลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
ลักษณะการเจริญเติบโตของพืชผัก และสายพันธุ์ชนิดดั้งเดิมสูญพันธุ์และแทนท่ีด้วยสายพันธุ์ใหม่  (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 ท่ี  9  (COP 9) ท่ี เ มื อ ง บ อ น น์ 
ในปีค.ศ. 2008 จึงมีความพยายามท่ีจะให้การพัฒนาเมืองมีการค านึงถึงการป้องกันและการส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ  
ด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการศึกษาประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการบริการ
ทางนิเวศน์ท่ีคนเมืองได้รับ (MA, 2005; Pearson et al., 2010) ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเมืองท่ีค านึงถึงการพึ่งพาอาศัยของชุมชนกับ
สภาพความหลากหลายทางชีวภาพ  

บริการระบบนิเวศ (Ecosystem services) บางครั้งเรียกว่า บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ บริการทางด้านระบบนิเวศ 
หมายถึง ประโยชน์ท่ีมนุษย์ได้รับท้ังทางตรงและทางอ้อมจากระบบนิเวศ (Costanza et al., 1997) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนและสังคม เช่น น้ า ไม้ซุง ความสามารถในการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองความเสี่ยงทางธรรมชาติ การควบคุม  
การกัดเซาะของดิน การพักผ่อนหย่อนใจ และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เป็นต้น MA (2005) ได้จัดกลุ่มบริการระบบนิเวศน์เป็น  
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (Provisioning services) คือ การให้บริการวัตถุดิบในการผลิต เช่น น้ า อาหาร 
ทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาติ พืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆ เป็นต้น  2) บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ (Regulating services) คือ  
การควบคุมปรากฏการณ์และกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
การป้องกันน้ าท่วม และการป้องกันการกัดเซาะของดิน เป็นต้น  3) บริการด้านวัฒนธรรม (Cultural services) คือ ประโยชน์ 
ทางนามธรรมท่ีด ารงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ประเพณี การพักผ่อนหย่อนใจ คุณค่าทางจิตใจ ความเพลิดเพลินจากความ
งดงามของธรรมชาติ สุนทรียภาพและนันทนาการ เป็นต้น และ 4) บริการด้านการเกื้อหนุน (Supporting services) คือ กระบวนการ
ทางธรรมชาติท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของบริการอื่นๆ เช่น เป็นแหล่งธาตุอาหารของระบบการผลิตขั้นต้น การเป็นแหล่งท่ีอยู่ของ 
สัตว์วัยอ่อน เป็นต้น 

ชุมชนชานเมือง (Suburban communities) เป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้ตัวเมือง ประชากรยังมีการติดต่อไปมาอยู่ในเมือง  (อานนท์ 
อาภาภิรมย์, 2522) ตามประกาศก าหนดชุมชนของกรุงเทพมหานครได้นิยาม ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีพื้นท่ีด าเนินการ 
ด้านเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกเป็นส่วนใหญ่ มีบ้านเรือนไม่แออัดแต่ขาดการวางแผนทางด้านผังชุมชน พื้นท่ีชุมชน 
ชานเมืองส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ียังคงเป็นพื้นท่ีสีเขียวท่ีชุมชนยังคงอาศัยและพึ่งพาระบบนิเวศน์ในพื้นท่ี นอกจากน้ียังเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการ
ระบบนิ เ วศทางด้ าน เกษตรกรรมต่ อคน เมื อง  (Douglas, 2006; Huang et al., 2009) ดั ง น้ันพื้ น ท่ี ช าน เมื อ งจึ ง เป็นพื้ น ท่ี 
ท่ีมีความสลับซับซ้อนท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ความสลับซับซ้อนน้ันขึ้นอยู่กับบริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม 
ท่ีพื้นท่ีน้ันสามารถจัดหาให้กับคนเมืองได้ (Tacoli, 1998) พื้นท่ีเกษตรกรรมเป็นพื้นท่ีท่ีมีระบบนิเวศท่ีมีการจัดการแล้ว (Zhang et al., 
2007) และพบได้บริเวณชานเมือง พื้นท่ีเกษตรกรรมนับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม (agro-ecosystem 
services) และเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินทางเกษตรกรรมจึงมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมเมืองท้ังระบบเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงบริการระบบนิเวศด้วย อย่างไรก็ตามยังคงมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อย 
ท้ังทางทฤษฏีและทางปฏิบัติของประโยชน์ของบริการระบบนิเวศของพื้นท่ีชานเมืองท่ีมีต่อเมือง (Oliveira et al., 2011) ดังน้ัน 
ในบทความน้ีจึงมีความพยายามในการหาหลักฐานเชิงประจักษ์ของบริการระบบนิเวศของชุมชนชานเมือง 

วิธีการ 

การศึกษาบริการระบบนิเวศของพื้นท่ีชุมชนชานเมืองใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลบริการระบบนิเวศของชุมชน โดยเลือกชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา หรือ 
หมู่บ้านล าไทร เป็นกรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นชุมชนชาวมุสลิม ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2492 บริเวณหมู่ 5 แขวงโคกแฝก 
เขตหนองจอกของกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนชานเมืองท่ียังคงความเป็นชุมชนดั้งเดิม ประกอบอาชีพหลักคือการท าเกษตรกรรมท่ียัง
พึ่งพาอาศัยบริการระบบนิเวศของพื้นท่ี มีการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาประยุกต์ใช้ ภายในชุมชนยังมีทุ่งนาเขียวขจี มีต้นไม้ร่มครึ้ม มีล าคลองใสสะอาด (ดภูาพท่ี 1 ประกอบ) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนจ านวน 100 ตัวอย่าง จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในชุมชน 
133 ครัวเรือน เพื่อศึกษาว่าบริการระบบนิเวศภายในชุมชนและประโยชน์ท่ีชุมชนและคนเมืองได้รับจากระบบนิเวศ  โดยใช ้
สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์เพื่อบรรยายสรุปลักษณะของตัวแปรในกลุ่มตัวอย่าง เช่น การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการน าเสนอ
ด้วยตารางและรูปภาพ 

ผลการศึกษา 

พื้นท่ีท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานครมี 26 เขต จากท้ังหมด 50 เขต คิดเป็นพื้นท่ี 180,305.49 ไร่  
มีครอบครัวเกษตรกร 13,774 ครัวเรือน ในปี 2554 โดยเขตหนองจอกมีครัวเรือนเกษตรกรมากท่ีสุดคือ 4,057 ครัวเรือน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 29.45 ของจ านวนครัวเรือนเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีท้ังข้าว ผัก ผลไม้ หญ้าสนามและ
ไม้ดอก ไม้ประดับ โดยเขตหนองจอกเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกข้าวมากท่ีสุดถึง 72,491 ไร่ ส าหรับการปศุสัตว์ท่ีมีการเลี้ยงในพื้นท่ี 
เขตหนองจอก มีจ านวน 23,902 ตัว และการประมงในเขตหนองจอกมีพื้นท่ี 2,903 ไร่ (ส านักผังเมือง, 2555) การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 666 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2529 เป็น 588 ตารางกิโลเมตร
ในปี พ.ศ. 2538 และลดเหลือ 487 ตารางกิโลเมตรในปี พ.ศ. 2543 (Madhawan et al., 2001) การลดลงของพื้นท่ีเกษตรกรรมมีผลต่อ
ความสามารถของบริการระบบนิเวศท่ีลดลงด้วย นอกจากการเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชนและคนในเมืองแล้วยังส่งผลให้ ศักยภาพ
ของการควบคุมระบบระบบน้ าใต้ดิน การควบคุมภูมิอากาศท้องถิ่น การป้องกันน้ าท่วม และการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ด้อย
ลงด้วย (Chang and Ying, 2005)  

จากการศึกษาประโยชน์ของระบบนิเวศของชุมชนคอยรุตตั๊กวาท่ีมีต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน สามารถจ าแนกได้เป็น  
4 ด้าน ตามการจัดกลุ่มของ Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) มีรายละเอียดดังน้ี (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) 

1) บริการด้านการจัดหา (Provisioning) พบว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการท าการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าวและ
ผักบนพื้นท่ีสีเขียว ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตต๊ักวาโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มตัวอย่างมีขนาดพื้นท่ีในการท าเกษตรกรรม 25 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วน
ใหญ่ปลูกข้าวถึงร้อยละ 91 ปลูกผักร้อยละ 30 พื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมืองคอยรุตตั๊กวาท าให้ชุมชนสามารถบริโภคและท าการค้าจาก
ผลผลิตท่ีได้ ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของคนเมืองด้วย (ดูภาพท่ี 2 ประกอบ) โดยผลผลิตข้าวท่ีได้จะน าไปขาย
พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีแถวบ้านเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีผักจะน าไปขายที่ตลาดกันเอง 

2) บริการด้านการควบคุม (Regulating) พื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนสามารถช่วยหน่วงน้ าได้ในช่วงฤดูฝน โดยร้อยละ 75 
ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองมีส่วนช่วยในการลดความถี่ ความรุนแรง จากน้ าท่วมขังและอุทกภัย เนื่องจากเป็นพื้นท่ี
ลุ่มต่ าช่วยกักเก็บน้ าและชะลอความเร็วของน้ าไม่ให้ไหลเข้าไปในเมือง ช่วยในการควบคุมการพังทลายของดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินมี
บทบาทช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส าหรับการควบคุมด้านภูมิอากาศ ร้อยละ 33 ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าพื้นท่ีเกษตรกรรม
ในชุมชนของตนเองสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ (เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่างๆ ) เน่ืองจากมีต้นไม้เยอะ ร้อยละ 98 ของ 
กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของตนเองมีอากาศท่ีเย็นกว่าอากาศในเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยในการระบายอากาศท่ีดี ในขณะท่ีด้าน
การควบคุมศัตรูพืช ร้อยละ 70 เห็นว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของตนเองไม่มีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลง 
ท่ีเปน็ศัตรูพืชหรือเชื้อโรคท่ีเกิดในพืช เช่น เพล้ียไฟ หนอนกินใบ เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล แมลงวันเจาะยอดข้าว หนอนกอ มวน เป็นต้น 

3) บริการด้านวัฒนธรรม/พักผ่อนหย่อนใจ (Cultural/Recreating) ท่ีได้รับจากระบบนิเวศธรรมชาติหรือระบบนิเวศ 
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท่ีมีคุณค่าทางด้านจิตใจ ศาสนา ความงดงาม การคงอยู่ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนแผ่นดินทอง
คอยรุตตั๊กวา ร้อยละ 92 ตอบว่ามีนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมชุมชน แต่ไม่ได้เกิดจากทัศนียภาพท่ีสวยงามหรือสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ  
จากพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชน (ร้อยละ 76) โดยให้เหตุผลว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนเน่ืองจากต้องการดูวิถีชีวิต  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีเก่า โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นระบบนิเวศท่ี  
มนุษย์สร้างขึ้น (ดูภาพท่ี 3 ประกอบ) 

4) บริการด้านการสนับสนุน (Supporting) พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวามีส่วนช่วยในการสนับสนุน
โดยการเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศจากกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41 โดยให้เหตุผลว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนเป็น
พื้นท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ์ท าให้มีสัตว์มาอาศัยอยู่  ได้แก่ กระรอก หนูนา นกเอี้ยง นกกระจิบ นกพิราบ นกเป็ดน้ า นกกระยาง ปลิง 
หอยเชอรี่ หนอน ซ่ึงจะมาตามฤดูกาล 

จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นแหล่งบริการระบบ
นิเวศท้ัง 4 ด้าน ในด้านการจัดหา การควบคุม วัฒนธรรม และการสนับสนุน อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชานเมืองอย่างชุมชนแผ่นดิน
ทองคอยรุตตั๊กวาเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินท่ีจะมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แต่ชุมชนสามารถ  
ด ารงความเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมาได้มากกว่า 50 ปี ท้ังนี้เน่ืองจากชุมชนเองมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรมใน
ชุมชน ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกให้ลูกหลานและเพื่อนบ้านในพื้นท่ีให้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบนิเวศ (ร้อยละ 33) ป้องกัน/อนุรักษ์
พืชหรือสัตว์ท่ีอาศัยอยู่เดิมในพื้นท่ีไม่ให้สูญพันธุ์ เช่น ขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองเดิม (ร้อยละ 30) มีการปลูกพืชท่ีเป็นแหล่งอาหารและ 



 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 113 

ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศทดแทนระบบนิเวศเดิมท่ีถูกท าลายลงไป เช่น  การสร้างแนวปะการังเทียม การปลูกป่า  
(ร้อยละ 41) ในขณะเดียวกันชุมชนเองยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม เช่น การฝึกอบรม 
แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ร้อยละ 58) การรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญของพื้นท่ีสีเขียวและระบบนิเวศน์ (ร้อยละ 21) การให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม (ร้อยละ 12) และ การพัฒนาและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางการเกษตรในการอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรม (ร้อยละ 11) อย่างไรก็ตามมิใช่ทุกชุมชนท่ีจะสามารถรักษาพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีให้บริการ
ระบบนิเวศไว้ได้ เนื่องจากระดับความเข้มแข็งของชุมชนและทัศนคติท่ีมีต่อบริการระบบนิเวศทางเกษตรน้ันมีความแตกต่างกัน 

บทสรุป 

พื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาเป็นแหล่งบริการระบบนิเวศท้ัง 4 ด้าน ในด้านการจัดหา ชุมชน
เป็นแหล่งผลิตข้าวและพืชผักให้กับคนในชุมชนและคนกรุงเทพมหานคร ในด้านการควบคุม พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนเป็นพื้นท่ีหน่วงน้ า
เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยให้กับกรุงเทพมหานคร และเป็นพื้นท่ีท่ีช่วยให้เกิดการถ่ายเทของอากาศระหว่างพื้นท่ีเมืองกับพื้นท่ี
ชนบท นอกจากน้ียังสามารถช่วยลดมลพิษในอากาศได้บ้าง ในด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อน พบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนให้
ประโยชน์ในทางระบบนิเวศท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมากกว่าระบบนิเวศทางธรรมชาติ เน่ืองจากชุมชนใช้พื้นท่ีเกษตรกรรมในการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชุมชน และในด้านการสนับสนุน พบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมของชุมชนเป็นแหล่ งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์และนกต่างๆ ช่วย
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

พื้นท่ีเพาะปลูกของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาในบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีให้บริการระบบนิเวศ
ทางเกษตรซ่ึงประชากรเมืองได้รับผลประโยชน์น้ัน อย่างไรก็ตามอิทธิพลการเจริญเติบโตของเมืองต่อพื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมืองมีผล
อย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมซ่ึงน าไปสู่การสูญเสียบริการระบบนิเวศทางเกษตรกรรม การสูญหายของ ท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์ ปัญหาด้านการควบคุมระบบน้ า อากาศ และดิน ท่ีจะน าไปสู่การบริการด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเท่ียวท่ีลดลงด้วย 
(Kroeger and Casey, 2007; Martínez et al., 2009; Seto and Fragkias, 2005; Weng, 2007) นอกจากน้ีการสูญหายของบริการ
ระบบนิเวศก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Lee et al., 2015) ดังน้ันจึงควรมี 
แนวทางการวางแผนท่ีค านึงถึงบริการระบบนิเวศซ่ึงจะสามารถช่วยรักษาพื้นท่ีการเพาะปลูกไว้ได้ โดยปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556  ได้ก าหนดให้พื้นท่ีเขตหนองจอกเป็นท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (ส านักผังเมือง, 
2559) ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  และเพื่อเป็นชุมชน
และศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีชนบทและเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยรักษา
พื้นท่ีเกษตรกรรมชานเมืองไว้ได้ 

จากการศึกษาท าให้ทราบถึงความส าคัญท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตหนองจอกซ่ึงหากพื้นท่ีเกษตรกรรม
ชานเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินไปแล้ว ก็เป็นการยากท่ีจะน ากลับมาเป็นพื้นท่ีเกษตรดังเดิม เน่ืองจากการปนเปื้อน
และการสูญเสียท่ีเกิดจากการลงทุนด้านเศรษฐกิจในด้านสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ดังน้ันการให้บริการทางนิเวศน์ของพื้นท่ี
เกษตรกรรมชานเมืองจึงมีความส าคัญต่อการวางผังเมือง การสร้างความเข้าใจในแนวคิด ผลประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อเมืองจะสามารถช่วยก าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมชานเมืองไว้ได้ 
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ตารางที่ 1 แสดงบริการระบบนิเวศ 4 ด้านของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

บริการระบบนิเวศ  จ านวน ร้อยละ 
1.   ด้านการจัดหาให้ (Provisioning) เพื่อการเป็นแหล่งอาหาร 

ขายข้าว 91 91 
ขายผัก 30 30 

ขายผลไม้ 1 1 
2. ด้านการควบคุมวัฎจักร (Regulating) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกรณีท่ีต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตต่างๆ 

- พื้นท่ีเกษตรกรรมมีส่วนช่วยในการลดความถี่ ความรุนแรง จากน้ าท่วมขัง   
มี 75 75 

ไม่มี 25 25 
- ชุมชนของท่านมีอากาศร้อนหรือเย็นกว่าอากาศในเมือง   

ร้อนกว่า 0 0 
เย็นกว่า 98 98 
พอๆกัน 2 2 

- พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ (เช่น ฝุ่นละออง ก๊าซพิษต่างๆ)   
ได้ 33 33 

ไม่ได้ 67 67 
- พื้นท่ีเกษตรกรรมในชุมชนมีส่วนช่วยในการลดหรือป้องกันการแพร่กระจายของแมลงที่เป็น

ศัตรูพืชหรือเชื้อโรคท่ีเกิดในพืช เช่น เพล้ียไฟ หนอนกินใบ เพล้ียกระโดดสีน้ าตาล 
  

มี 30 30 
ไม่มี 70 70 

3. ด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อน (Cultural/Recreating)   
- ชุมชนมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชม   

มี 92 92 
ไม่มี 8 8 

- นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเน่ืองจากทัศนียภาพท่ีสวยงามหรือสิ่งดึงดูดใจอื่นๆ จากพื้นท่ี    
ใช ่ 24 24 

ไม่ใช่ 76 76 
4. ด้านการสนับสนุน (Supporting)   

- เป็นแหล่งอาหารและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศ   
ใช ่ 41 41 

ไม่ใช่ 59 59 
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ภาพท่ี 1 แสดงสภาพกายภาพของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

   

ภาพท่ี 2 บริการระบบนิเวศด้านการจัดหาของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 

  
ท่ีพักโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเท่ียว ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

ภาพท่ี 3 บริการระบบนิเวศด้านวัฒนธรรมและการพักผ่อนของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา 
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ทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง 

นิกร มหาวัน 

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

ชื่อผู้เขียนหลัก : nikorn512@yahoo.com 

บทคัดย่อ : แม้ว่าพื้นท่ีเมืองท่ีมีสัดส่วนพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีท้ังหมดบนพื้นผิวโลกแต่กลับเป็นแหล่งท่ีมาส่วนใหญ่
ของผลกระทบท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามความเข้าใจในระดับของผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการกลายเป็นเมือง
ท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ รวมถึงศักยภาพท่ีเป็นประโยชน์เน่ืองจากการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นท่ีเมืองยังไม่เป็น
ท่ีรับรู้และเข้าใจกันอย่างแพร่หลายในสังคม จึงท าให้การจัดล าดับความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นท่ีมาก่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่เสมอมา  ดังน้ันเพื่อการจุดประเด็นสาหรับนักวางแผนเมืองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาถึง
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อพื้นท่ีเมือง ในการศึกษาน้ีจึงได้ทบทวนความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ 
(Ecosystem Services) ท่ีมีต่อพื้นท่ีเมือง ซ่ึงจะคลอบคลุมใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการด้านการจัดหา (Provisioning)  
การบริการด้านการควบคุม (Regulating) การบริการด้านการสนับสนุน (Supporting) และการบริการด้านวัฒนธรรม (Cultural) เพื่อ
เป็นการสร้างความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อนแล้วจึงนาเข้าสู่ผลการส ารวจความรู้ความเข้าใจของนักวางแผนเมืองท่ี
เกี่ยวข้องกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองท่ีให้ความส าคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมความเห็นจากนักวางแผนเมืองท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการบริการระบบ
นิเวศ ท่ีจะใช้เป็นกรอบการพิจารณาทัศนคติของนักวางแผนเมืองว่ามีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ
ในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใด 
ค าส าคัญ: 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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บทน า 

องค์การสหประชาชาติได้รายงานข้อมูลประชากรมนุษย์ในโลกท่ีอาศัยอยู่ในเมืองคิดเป็นร้อยละ 13 ใน ปี 1900  
(United Nations 2006) และค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นเป็น ร้อยละ 29 ในปี 1950  และหากอัตราการเพิ่มของประชากรเมืองยังเป็นเช่นเดิม 
คาดการณ์ว่าประชากรโลกท่ีอาศัยอยู่ในเมืองจะเท่ากับ ร้อยละ 70 ในปี 2050 (United Nations 2010) การเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง
เกิดขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวของพื้นท่ีเมือง สถานการณ์การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองส่งผลต่อการหายไปของพันธ์พืชท้องถิ่น เช่น กรณี
ของประเทศสิงคโปร์ท่ีมีพื้นท่ีเมืองมากกว่าครึ่งหน่ึงของพื้นท่ีท้ังหมดของประเทศในช่วงก่อนปี 1990 (Corlett, 1992) และเป็นเหตุให้ 
พันธุ์พืชท้องถิ่น 3 ใน 4 สูญหายไปจากพื้นท่ีในประเทศสิงคโปร์ (Brook et al., 2003) การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองที่รุกล้ าเข้าไปในพื้นท่ี 
ท่ีควรอนุรักษ์เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไปในประเทศต่างๆ แม้ในประเทศท่ีมีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ 
(Dearborn and Kark, 2010) 

สถานการณ์การขยายตัวของพื้นท่ีเมืองท่ีส่งผลต่อการลดลงของท่ีอาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่น ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีนักวางแผน
เมืองให้ความส าคัญ แต่ในขณะเดียวกันนักวางแผนเมืองก็ต้องเผชิญกับภาวะการตัดสินใจท่ียากล าบากในการตัดสินใจท่ีจะรักษาพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น หรือจะย่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาเป็น
สภาพแวดล้อมเมือง ท้ังน้ีเน่ืองจากความไม่ชัดเจนในเรื่องงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการอนุรักษ์พื้นท่ีเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นท่ี ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีอย่างรวดเร็วและมูลค่าท่ีดินในเมืองท่ีมีมูลค่าสูงเป็น
เป็นปัจจัยท่ีท้าทายส าหรับการรักษาโครงข่ายพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของพืชและสัตว์ท้องถิ่น 
(Dearborn and Kark, 2010) จากสถานการณ์ดังกล่าวน าไปสู่ความจ าเป็นในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงการพัฒนาเมืองท่ีดีไม่อาจด าเนินการได้โดยปราศจากความเข้าใจพื้นฐานทางด้านระบบนิเวศอย่างลึกซ้ึง 
เนื่องจากประชากรและเศรษฐกิจของเมืองเป็นส่ิงที่ต้องพึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Seto et al., 2013) 

ในการศึกษาน้ีจึงได้ทบทวนความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ท่ีมีต่อพื้นท่ีเมือง เพื่อเป็น
การสร้างความเข้าใจให้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันก่อน แล้วจึงน าเข้าสู่ผลการส ารวจทัศนคติและความเข้าใจของนักวางแผนเมืองใน
ประเทศไทยท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการบริการระบบนิเวศกับทัศนคติของนักวางแผน
เมืองว่ามีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใดซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจและในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักวางแผนเมืองท่ีมีต่อพื้นท่ีท่ีมี
ความหลากหลายชีวภาพในการพัฒนาเมืองต่อไป 

วิธีการ 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการบริการระบบนิเวศกับทัศนคติของนักวางแผนเมืองว่ามีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมืองแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 การรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการบริการระบบนิเวศ ในส่วนน้ีท าการรวบรวมข้อมูลด้วยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นกรอบในการอธิบายความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ และขอบเขตการบริการระบบนิเวศ เพื่อสร้างความเข้าใจและ  
ใช้ เป็นกรอบในการพิจารณาความเข้าใจของนักวางแผนเมือง ท่ีมีต่อความส าคัญของพื้ นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในกระบวนการพัฒนาเมืองมากน้อยเพียงใด 

ส่วนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลทัศนคติของนักวางแผนเมืองท่ีมีต่อพื้นท่ีความหลากหลายทางชีวภาพในกระบวนการพัฒนาเมือง 
ท าการรวบรวมด้วยแบบสอบถาม ซ่ึงได้ส่งแบบสอบถามไปสอบถามนักผังเมืองท่ีท างานอยู่ในกรมโยธาธิก ารและผังเมือง ส านักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร และส านักงานโยธาธิการและผังเมืองประจ าจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดเลย  รวม 42 ฉบับ และได้รับข้อมูล  
จากการตอบแบบสอบถามกลับมา รวม 14 ฉบับ แยกเป็น นักผังเมืองท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในกรมโยธาธิการและผังเมือง 8 ฉบับ นักผังเมือง
จากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล 2 ฉบับ จังหวัดตรัง 1 ฉบับ จังหวัดเลย 1 ฉบับ และ กรุงเทพมหานคร 2 ฉบับ เนื่องจาก
พื้นท่ี ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายครอบคลุมพื้น ท่ี ในหลายลักษณะ โดยอาจจ าแนกประเภทของพื้น ท่ี 
ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของเมืองออกเป็นพื้นท่ีตามธรรมชาติ ประกอบด้วยพื้นท่ีป่าไม้ หรือพื้นท่ีชุ่มน้ าประเภทต่างๆ และพื้นท่ี 
ท่ีมีกิจกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย สวนสาธารณะ และรวมถึงพื้นท่ีเกษตรกรรมรอบๆเมือง ซ่ึงความสามารถในการให้บริการ  
ด้านนิเวศของพื้นท่ีเกษตรต่อพื้นท่ีเมืองเป็นท่ียอมรับว่าส่งผลประโยชน์อย่างสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองในการควบคุมด้าน
คุณภาพอากาศและการควบคุมกลไกการระบายน้ า (Brenda et al., 2015) ดังน้ัน ในการก าหนดค าถามในแบบสอบถามส าหรับใน



 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 119 

การศึกษาน้ี จึงได้ระบุพื้นท่ีเกษตรกรรมให้เป็นตัวแทนของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ผู้ตอบมีความชัดเจนในเชิงพื้นท่ี
และไม่สับสนในความหมายและสามารถให้ค าตอบได้ถูกต้องตามความเข้าใจอย่างแท้จริง  

ส าหรับรายละเอียดท่ีได้จากแบบสอบถาม จะถูกน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อแยกแยะเน้ือหาท่ีได้จาก
ทัศนคติของนักวางแผนเมือง ในประเด็นต่อไปน้ี 1) ความส าคัญของพื้นท่ี ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีต่อเมือง และ 2) 
เปรียบเทียบความสอดคล้องของข้อมูลทัศนคติในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมกับขอบเขตการบริการระบบนิเวศ โดยการวัดระดับ
ทัศนคติท่ีมีความเข้าในการบริการระบบนิเวศแบบเบื้องต้น ซ่ึงในการศึกษาน้ีก าหนดให้ขอบเขตการบริการระบบนิเวศในแต่ละประเด็นมี
ค่าคะแนนเท่ากับ 1 โดยผลรวมคะแนนจากทุกประเด็น เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และหากนักวางแผนเมืองมีทัศนคติตรงหรือสอดคล้อง
กับการบริการระบบนิเวศในแต่ละประเด็นให้ได้ค่าคะแนน 1 คะแนน  ผลรวมท้ังหมดท่ีได้คิดเป็นร้อยละของความเข้าใจของนักวางแผน
เมืองท่ีมีต่อความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็นค่าระดับของทัศนคติท่ีสะท้อนถึงความเข้าใจของนัก
วางแผนเมือง และในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเข้าใจให้นักวางแผนเมืองท่ีมีต่อพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายชีวภาพในการพัฒนา
เมืองต่อไป 

ผลการศึกษา 

ความหมายและขอบเขตการบริการระบบนิเวศ 

ในกรณีการศึกษาน้ีมีค าส าคัญท่ีจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจในความหมายประกอบด้วย 1) ความหลากหลายทาง ชีวภาพ 
(Biodiversity) มีการให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ท่ีพอสรุปได้ในภาพรวมคือ การให้ความหมายของกลุ่มนักชีววิทยาท่ีกล่าวว่า  
ความหลากหลายทางชีวภาพคือ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จากทุกแหล่งและรวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่าน้ันท่ีเชื่อมโยงกัน
ระหว่างระบบนิเวศ ซ่ึงมีนัยหมายความถึงความหลากหลายตั้งแต่ระดับเล็กไปหาระดับใหญ่ ตั้งแต่ระดับอนูของสารประกอบ
(Molecules) ลักษณะท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม(Genes) กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในท่ีเดียวกันในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
(Populations) ชนิดพันธ์ (Species) กลุ่มสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน (Communities) และ ระบบท่ีกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยใน
แหล่งท่ีอยู่เดียวกัน (Ecosystems) (Clair et al., 2010) ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายท่ีก าหนดโดยท่ีประชุมว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ (the URban Biodiversity and Ecosystems Services: URBES project) 

การบริการระบบนิเวศ (Ecosystem services)  มีการก าหนดความหมายของการบริการระบบนิเวศไว้อย่างแตกต่างและ
หลากหลาย แต่ท่ีชัดเจนและมีการจัดกลุ่มไว้อย่างเป็นหมวดหมู่คือการให้ความหมายของ the UK National Ecosystem Assessment 
(2016) ซ่ึงได้ให้ความหมายการบริการระบบนิเวศไว้ว่า เป็นผลประโยชน์ท่ีเกิดจากระบบนิเวศอันเป็นการส่งเสริมการด าเนินชีวิตมนุษย์
ท้ังความเป็นไปได้และคุณค่าชีวิต ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) Provisioning services (2) Regulating services (3) Supporting 
services และ (4) Cultural services  โดยการบริการระบบนิเวศ สามารถแยกย่อยออกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการ
พิจารณาได้ดังแสดงในตารางที่ 1 

ทัศนคติของนักวางแผนเมืองที่มีต่อพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามถึงความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ี
มีต่อพื้นท่ีเมือง สามารถจัดกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มแรกสามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเด็นผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการบริการระบบนิเวศ ซ่ึงสามารถรวบรวมประเด็นทัศนคติได้ 15 ข้อ และทัศนคติอีกกลุ่มหน่ึง ไม่
สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ ประกอบด้วย 4 ประเด็น ซ่ึงจะเป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพทางเศรษฐกิจและทางพื้นท่ี
อันเป็นเหตุและผลของกระบวนการพัฒนาเมือง รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 2 

ส าหรับกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองท่ีสอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ สามารถพิจารณาเปรียบเทียบ  
และก าหนดค่าระดับค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมืองได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3)  

1) การบริการด้านผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับจากระบบนิเวศ (Provisioning services) มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญในประเด็น
ของการเป็นแหล่งอาหาร และการเป็นแหล่งพันธุกรรมของเมือง หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมี  
ต่อเมืองคิดได้เป็น  2 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 4 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศในด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากระบบนิเวศ  

2) การบริการด้านการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศ (Regulating services) มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญใน
ประเด็นการควบคุมสภาพภูมิอากาศ การควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพน้ า อากาศ และดิน หากคิดค่าคะแนนความ
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เข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมืองคิดได้เป็น  3 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 6 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศใน
ด้านการควบคุมกระบวนการในระบบนิเวศ 

3) การบริการท่ีส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆของระบบนิเวศ (Supporting services) ไม่มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญท่ีตรง
กับประเด็นท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆของระบบนิเวศ หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมี
ต่อเมืองคิดได้เป็น  0 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 3 คะแนน ของการบริการท่ีส่งเสริมผลิตผลด้านต่างๆ ของระบบนิเวศ 

4) ผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้รับจากระบบนิเวศ (Cultural services) มีนักวางแผนเมืองให้ความส าคัญในประเด็นของการ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม การพักผ่อนและการท่องเท่ียว หากคิดค่าคะแนนความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมืองคิด
ได้เป็น  2 คะแนนจากคะแนนท้ังหมด 4 คะแนน ของการบริการระบบนิเวศในด้านผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้รับจากระบบนิเวศ 

ผลลัพธ์ทัศนคติของนักวางแผนเมืองท่ีแสดงถึงความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง โดยใช้การบริการ
ระบบนิเวศเป็นกรอบในการพิจารณาความเข้าใจของนักวางแผนเมืองดังกล่าว พบว่า นักวางแผนเมืองมีความเข้าในความส าคัญของพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง คิดเป็น ร้อยละ 41 ซ่ึง เป็นระดับความเข้าใจท่ีค้อนข้างต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น ท้ังนี้เน่ืองจากแนวคิดด้านการบริการ
ระบบนิเวศยังไม่ถูกบรูณาการไปสู่กระบวนการจัดท าแผนเมือง จึงท าให้ทัศคติของนักวางแผนเมืองกระจายไปในประเด็นต่างๆ โดยไม่มี
การจัดหมวดหมู่ความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรม หรือพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน 

บทสรุป 

ประชากรเมืองและพื้นท่ีเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียท่ีพื้นท่ีท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพท้ังท่ีอยู่ในและนอกเมือง ในขณะท่ีการพัฒนาเมืองท่ีส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั้งยืนไม่สามารถ
ท าได้โดยปราศจากความเข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงกับเมือง ดังน้ัน นักวางแผนเมืองจึงมีบทบาทอย่างสูงที่จะชี้น า
และก าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่จากการส ารวจทัศนคติของนักวางแผน
เมือง และการก าหนดค่าระดับความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีต่อเมือง โดยการคิดค่าคะแนนอย่างง่ายโดยใช้ประเด็น
การบริการระบบนิเวศเป็นกรอบในการก าหนดค่าคะแนน ผลลัพธ์ท่ีได้พบว่ามีค่าความเข้าใจในระดับร้อยละ 41 ซ่ึง ถือว่าเป็นระดับท่ี 
ค้อนข้างต่ า ความเข้าใจในความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีเอื้อประโยชน์ต่อเมืองในระดับดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนา
พื้นท่ีในปัจจุบันท่ีมักให้ความส าคัญกับมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าการคงอยู่ของพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง แต่
อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ด้านบริการระบบนิเวศยังถือว่าเป็นเรื่องท่ียังไม่ได้บูรณาการกับกระบวนการวางแผนเมืองอย่างเป็นรูปธรรมจึง
ท าให้ระดับความเข้าใจท่ีค านวณได้มี ค่าไม่สูง อีกประการหน่ึง คือข้อจ ากัดของทัศนคติ ท่ีรวบรวมได้จากนักวางแผนเมือง  
ท่ีมีจ านวนไม่มากนัก เป็นข้อจ ากัดหน่ึงท่ีอาจส่งผลต่อทัศนคติท่ีรวบรวมได้ไม่คลอบคลุมประเด็นการบริการระบบนิเวศ ซ่ึงควรมี  
การพัฒนาแนวทางการรวบรวมทัศนคติของนักวางแผนเมืองให้ได้สัดส่วนท่ีมากขึ้น 
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ตารางที ่1 ประโยชน์แต่ละด้านท่ีได้รับจากระบบนิเวศ 

Provisioning services Regulating services Supporting services Cultural services 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับจากระบบ
นิเวศ 

การควบคุมกระบวนการใน
ระบบนิเวศ 

การบริการท่ีส่งเสริมผลิตผล
ด้านต่างๆของระบบนิเวศ 

ผลประโยชน์ทางจิตใจท่ีได้รับ
จากระบบนิเวศ 

-อาหาร 
-เซลล์เส้นใย 
-น้ าสะอาด 
-แหล่งพันธุกรรม 

-ควบคุมสภาพภูมิอากาศ 
-ควบคุมภัยพิบัติธรรมชาติ  
-ควบคุมมลภาวะทางเสียง 
-ควบคุมระบบการผสมเกสร
ของพืช 
-ควบ คุมกาฬโรคและ โ รค
ระบาด   
–ควบคุมคุณภาพน้ า อากาศ 
และดิน  

- ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย
กลายเป็นดิน 
- ส่ ง เ ส ริ ม วั ฎ จั ก ร ขอ ง ธ า ตุ
อาหารในดิน  
-ส่งเสริมวัฎจักรน้ า 

-คุณค่าทางจิตใจ  
-มรดกทางวัฒนธรรม  
-การพักผ่อนและการท่องเท่ียว  
-สุนทรียภาพ 
 

ที่มา: the UK National Ecosystem Assessment (2016) 

ตารางที่ 2 จ าแนกกลุ่มทัศนคติของนักวางแผนเมืองต่อความส าคัญของพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ทัศนคติ 

สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ ไม่สอดคล้องกับประเด็นบริการระบบนิเวศ 

1. เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ แหล่งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร 1. เป็นพื้นท่ีท่ีมีราคาถูกกว่าพ้ืนท่ีอื่น 

2. เป็นพื้นท่ีช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของเมือง 2. เป็นพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 

3. ช่วยลดโลกร้อน 3. เป็นพื้นท่ีกันชนระหว่างเมืองกับพ้ืนท่ีธรรมชาติ 

4. สร้างสมดุลธรรมชาติ เช่น การไหลของน้ า คุณภาพน้ า 4. เป็นแหล่งรองรับอาชีพ และปัจจัยการด ารงชีพ 

5. พื้นท่ีรับน้ าในฤดูน้ าหลาก ชะลอน้ าท่วมเมือง  

6. แหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  

7. เป็นปอดของเมืองท่ีดูดซับมลพิษของเมือง  

8. เป็นพื้นท่ีนันทนาการให้กับเมือง  

9. เป็นพื้นท่ีรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  

10. เป็นพื้นท่ีโล่งของเมือง  

11. ช่วยปรับสภาวะภูมิอากาศของเมือง  

12. เป็นท่ีอาศัยของสัตว์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย  

13. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเมือง  

14. เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงความหลากหลายวิถีชีวิตและชีวภาพ  

15. เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ   
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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 (PO4
2) 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: 

 

EPT = 

Family in groups 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 
DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
Nitrate 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Phosphate 
(mg/L) 

Conductivity 
(uS/cm) 

Water    Air Velocity 
(m/s) 

SS 
(mg/L) 

TDS 
(mg/L) Tem. (oC)  

DI1Oct 5.1 8 1 1.3 0.16 0.14 12.37 12 12 0.41 5 3.56 
DI2Oct 6.4 7.7 2.9 1 0.59 0.12 47.5 14 13 0.63 14 23.7 
DI3Oct 5.18 8.3 1.7 1.1 0.07 0.12 5.32 14 13 0.93 4 2.67 
DI4Oct 4.6 8.5 3.7 1 0.09 0.07 6 15 14 0.47 7 3 
DI5Oct 6.45 8.5 1.3 1 0.08 0.08 17.85 17 15 0.35 4 8.98 
DI6Oct 5.63 8 0.6 1 0.1 0.06 9.3 17 14 0.45 5 4.65 
DI1Dec 5.68 8.5 2.1 1.1 0.14 0.11 12.1 7.5 7 0.84 1.5 6.08 
DI2Dec 6.16 6.6 5.5 2.7 3.4 0.45 117.6 6.5 10 0.47 36 58.5 
DI3Dec 5.64 8 1.1 1.1 0.09 0.11 6.62 10 10 1.15 14 3.31 
DI4Dec 6.34 8.3 1.6 1 0.08 0.05 6.62 12 9.5 0.46 2 3.38 
DI5Dec 6.75 8.8 0.9 1 0.16 0.18 19.47 15 11 0.46 3 9.65 
DI6Dec 6.34 8.5 1.1 1.3 0.39 0.12 19.84 16 10.3 1.05 1 8.94 
DI1Feb 5.86 8 0.2 1.1 0.2 0.12 13.18 7.5 8 0.57 1 6.6 
DI2Feb 5.33 8.8 1.6 1.9 0.39 0.14 40.3 8 9.4 0.77 30 20.2 
DI3Feb 5.45 7.6 0.8 0.9 0.17 0.11 7.43 9 10.3 0.86 18 3.71 
DI4Feb 5.93 8 0.4 1 0.2 0.07 25.1 12.5 11 0.7 13 12.6 
DI5Feb 6.58 8.2 0.2 0.9 0.09 0.08 7.49 12 11 0.49 2 3.79 
DI6Feb 5.79 7.8 0.8 1.4 0.34 0.15 19.91 13.5 11.1 0.46 2 10.1 
DI1Api 6.02 6.6 0.6 1.2 0.23 0.17 17.25 13 12.3 0.67 2 8.51 
DI2Api 6.52 7.5 0.9 2.2 0.22 0.94 42.4 19 13.4 0.68 15 21.1 
DI3Api 7.7 6.7 1.3 1 0.12 0.18 10.12 16 14 0.69 7 4.53 
DI4Api 7.44 7.3 0.5 1.1 0.12 1.04 8.6 18 15.2 0.4 1 4.3 
DI5Api 6.7 7.7 0.7 0.9 0.11 0.19 28 18 15.2 0.39 2 13.7 
DI6Api 6.6 6.8 0.6 1.1 0.15 0.54 22.3 19.5 15.3 0.68 2 11.2 
DI1Jun 6.1 7.1 1.1 0.8 0.27 0.19 14.58 16 13 0.43 2 7.35 
DI2Jun 7.24 7.1 0.2 1.9 0.19 0.21 47.7 15 14 0.55 24 23.7 
DI3Jun 6.82 6.9 0.5 0.1 0.1 0.22 8.29 14 14.5 0.25 12 4.14 
DI4Jun 7.12 7.2 0.3 0 0.15 0.17 9.88 16 15.2 0.23 1.5 4.96 
DI5Jun 6.87 7.4 0.9 1 0.1 0.08 29.3 16.3 16 0.24 0 14.6 
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Table 3 The physicochemical properties of 6 sampling site at each sampling period. (cont.) 

 pH 
DO 

(mg/L) 
BOD 

(mg/L) 
Nitrate 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Phosphate 
(mg/L) 

Conductivity 
(uS/cm) 

Water    Air Velocity 
(m/s) 

SS 
(mg/L) 

TDS 
(mg/L) Tem. (oC)  

DI6Jun 7.6 7.1 0.6 1 0.07 0.01 17.3 16.5 16 0.24 1 8.61 
DI1Aug 6.18 7.6 0.8 1 0 0.08 14.12 14.5 12 0.43 0 7.02 

DI2Aug 6.23 7.6 0.6 1.5 0 0.17 29.7 16 13.5 1.03 9 14.9 
DI3Aug 5.3 7.2 0.4 0.7 0 0.13 6.48 15.5 13.9 1.1 0 3.3 

DI4Aug 6.84 7.6 0.4 0 0.4 0.1 7.02 15.3 15 0.55 2 3.86 
DI5Aug 6.34 7.8 0.5 0 0.09 0.06 19.3 16 15 0.6 8 9.75 

DI6Aug 5.79 7.4 0.3 0 0 0.12 10.4 16 15 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

+ PO4
2- Con Air T Water T Velo SS TDS 

EPT 1               

ASPT .561* 1              

Abun -.453 -.260 1             

pH .100 -.164 .296 1            

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        

PO4
2- -.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 -.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** .396 .204 -.645** .724** .860** .951** .880** .999** -.377 -.111 -.161 .767** 1 

*EPT (EPT ratio), ASPT (ASPT score), Abun (Abundant), DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen demand), 
NO3

- (Nitrate-Nitrogen), NH4
+ (Ammonia-Nitrogen), PO4

2 (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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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 4  Percentage of the aquatic insects found 
at the 6 sampling sites. 

Figure 3 Ammonia – Nitrogen in the 6 sampling 
sites. 

 

Figure 2 Biochemical Oxygen demand (BOD5) in 
the 6 sampling sites. 
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Figure 5 Average score per taxa (ASPT Score) of 
the 6 sampling sites. 
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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).  

http://www.r-project.org/
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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. 

Doi Khun Sak Phuj PhuP PhuH PhuT PangS KhaoS Thong Kaeng HatCh

Graphis assamensis  Nagarkar & Patw.    

Graphis assimilis  Nyl.      

Graphis cincta  (Pers.) Aptroot     

Graphis descissa  Müll. Arg.      

Graphis duplicata  Ach.     

Graphis elongata Zenker.     

Graphis emersa  Mull.Arg.      

Graphis  falvovirens  Makhija & Adaw.     

Graphis furcata  Fée      

Graphis glaucescens  Fée     

Graphis handelii  Zahlbr.     

Graphis hossei  Vain.      

Graphis intricata  Fée     

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

Graphis koratensis  Pitakpong, Kaichak & Lücking   

Graphis librata  C. Knight    

Graphis lineola  Ach.    

Graphis longiramea  Müll. Arg.    

Graphis longula  Kremp.    

Graphis nanodes  Vain.    

Graphis nigrocarpa Adaw. & Makhija      

Graphis pinicola  Zahlbr      

Graphis renschiana  (Müll. Arg.) Stizenb     

Graphis rhizocola (Fée) Lücking & Chaves     

Graphis rimulosa  (Mont.) Trevis.     

Graphis seminuda  Müll. Arg.     

Graphis streblocarpa (Bel.) Nyl.   

Graphis subserpentina  Nyl.       

Graphis subvelata  Stirt .    

Graphis tenella  Ach.     

Graphis verminosa  Müll. Arg.      

Graphis vittata  Müll. Arg.    

Lichen species

State distribution

 
Abbreviation : Doi = Doi Inthanon National Park, Khun = Khun Khan National Park, Sak = Sakaerat Environmental Research Station, Phuj = Phujong- 
Nayoi 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. 
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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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บทคัดย่อ : ปรง (Cycads) เป็นพืชโบราณท่ีมีการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยอยู่ถึง 12 ชนิด ล้วนอยู่ในสกุล Cycas  ในวงศ์ 
Cycadacae ท้ังสิ้น โดยมี 6 ชนิดพันธุ์ท่ีพบเฉพาะถิ่น (endemic) ปรงไทยท้ัง 12 ชนิดน้ี ถูกจัดให้เป็นพืชในบัญชี Thailand Red Data 
Book และเป็นพืชอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES  เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูง  เพราะมีการขุดล้อมออกมาท า
การค้าเป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีปรงเป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ  จึงเป็นท่ีน่าวิตกว่าหลายชนิดก าลังจะสูญพันธุ์ไป  
โครงการน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ อีกท้ังขยายพันธุ์ทวี
จ านวนและสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อน ากลับคืนสู่แหล่งก าเนิดในธรรมชาติต่อไป โดยเริ่มศึกษาจากทางภาคเหนือตอนบน ระหว่าง
ปี 2552-2558 จากการส ารวจ เก็บตัวอย่างเมล็ดเพื่อท าการขยายพันธุ์และวิเคราะห์ความเสี่ยง พบปรงที่กระจายพันธุ์ตามแถบภาคเหนือ
ตอนบน 3 ชนิด ได้แก่ ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ปรงเขา (C. pectinata Buch.-Ham.) และปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนู      
(C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) และพบปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ มีการขุดน าออกจากป่าเพื่อการค้า     
การเกิดไฟป่า รวมท้ังสภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ส่วนการขยายพันธุ์ปรงมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ าและการเจริญเติบโตช้า และมีการท า
กิจกรรมน าปรงคืนสู่ป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม ท้ังนี้การวิจัยยังเป็นการสนองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์แก่ประชาชน และสอดคล้ องกับ     
กลยุทธ์ ท่ัวโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช  (Global Strategy for Plant Conservation) อันเป็นแนวทางให้ภาคีอนุสัญญา CBD 
(Convention on Biological Diversity) น าไปปฏิบัติเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย 

ค าส าคัญ : ความหลากหลาย, ปรง, ภาคเหนือตอนบน, ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
 

Abstract : Study of cycads biodiversity in Northern Thailand and  risk of extinction  
Wipawa Semyam1 and Waranyoo Kaewduangta2* 
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2Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology, Mahasarakham University, Kantarawichai District, 
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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  

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืชสูง และมีหลายชนิดท่ีมีสถานภาพเป็นพืชท่ีเสี่ยงต่อการ  
สูญพันธุ์ เช่น ปรง เสี้ยวและกล้วยไม้ เป็นต้น ซ่ึงองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากร
ให้คงอยู่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ท้ังน้ีจ าเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล  ทางด้านการขยายพันธุ์ และ
ชีววิทยาของพืชท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เหล่าน้ัน เพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม  โดยปรง (cycads) เป็นพืชโบราณท่ีมีการ
กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทยมากถึง 12 ชนิด ล้วนอยู่ในสกุล Cycas ท้ังสิ้น โดยมี 6 ชนิดท่ีพบเป็นพืชเฉพาะถิ่น (endemic) ปรงไทย
ท้ัง 12 ชนิดน้ี ถูกจัดให้เป็นพืชอยู่ในบัญชี Thailand Red Data Book (Santisuk et al., 2006) และเป็นพืชอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญา CITES (CITES,  2009) เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะมีการขุดล้อมออกมาท าการค้าเป็นจ านวนมาก เพราะ
ได้รับความนิยมในการใช้ปรงในการตกแต่งสวน (พูนศักดิ์, 2548) ซ่ึงเริ่มแพร่หลายจากทวีปเอเชียสู่ทวีปแอฟริกา อเมริกา ออสเตรเลีย 
หลายพื้นท่ีของยุโรปและเป็นท่ีนิยมท่ัวโลกในปัจจุบัน (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, 2003) ในขณะท่ีปรงเป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตช้าตามธรรมชาติ จึงเป็นท่ีน่าวิตกว่าหลายชนิดก าลังจะสูญพันธุ์ไป 
ดังน้ันโครงการน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปรงพื้นเมืองในรูปแบบต่างๆ ท้ังการ
อนุรักษ์ในรูปแบบของ ex situ conservation อีกท้ังขยายพันธุ์ทวีจ านวนและสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อน ากลับคืนสู่แหล่ง ก าเนิด
ในธรรมชาติต่อไป นับเป็นการสนองนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์แก่ประชาชน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ัวโลกว่าด้วยการอนุรักษ์พืช 
(Global Strategy for Plant Conservation) อันเป็นแนวทางให้ภาคีอนุสัญญา CBD น าไปปฏิบัติเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอีกด้วย 

วิธีการ 

งานวิจัยน้ีเร่งส ารวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดยเน้นส ารวจและรวบรวมปรงชนิดต่างๆ 
ทางภาคเหนือ ซ่ึงเป็นไม้ท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และไม้หายากตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้หายากของประเทศไทย (Red List) การส ารวจ
พรรณไม้ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ไม้ท่ีมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลาย  
ทางชีวภาพของพรรณไม้ท่ีเป็นไม้ท่ีมีความโดดเด่นในพื้นท่ีท่ีองค์การฯ มีสวนพฤกษศาสตร์ประจ าภูมิภาค  โดยมีกิจกรรมในภาพรวม 
ของงานวิจัยดังน้ี 
 1. กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยส ารวจรวบรวมชนิดพันธุ์ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  ส ารวจ ศึกษาข้อมูลนิเวศวิทยา 
และเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์  

2. กิจกรรมของการศึกษาการงอกของเมล็ดปรงพื้นเมืองและเพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะช าตลอดจนการอนุรักษ์ 
ในรูปแบบของ ex situ conservation  

3. กิจกรรมการคืนสู่ถิ่นก าเนิด มีการทดลองน าต้นปรงท่ีได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูกคืนแหล่งธรรมชาติ  
ติดตามผลอัตราการรอดหลังปล่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของปรงไทยท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยจัดกิจกรรมการ
ปล่อยป่า ท าได้จากการขอความร่วมมือกับชุมชนในพื้นท่ีน้ันๆ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกจิตส านึก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ประชากรปรงในแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ และติดตามการอยู่รอดของต้นพันธุ์ท่ีปล่อยในแหล่งธรรมชาติ 

ผลการศึกษา 

1. กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟู  
ผลจากการออกส ารวจเก็บตัวอย่างเมล็ด รวบรวมพันธุ์ปรงพื้นเมืองของไทยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552–2556 จากแหล่งต่างๆ ทาง
ภาคเหนือของไทย ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก ล าปาง และอุตรดิตถ์ พื้นท่ีส่วนใหญ่พบและเก็บรวบรวมพันธุ์ปรง
พื้นเมืองได้ 3 ชนิด (ภาพท่ี 1) ได้แก่ ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ปรงเขา (C. petinata Buch.-Ham.) และปรงมะพร้าวเต่าหรือปรง
หนู (C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) ซ่ึงมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์สอดคล้องกับการศึกษาของพูนศักดิ์ (2548) ดังน้ี 

1.1 ปรงนา  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cycas siamensis Miq.  
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วงศ์ Cycadaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ลักษณะวิสัย ปรงขนาดเล็ก ล าต้นสั้นหรือไม่มีล าต้น ต้นสูง 1.50–2.50 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 8–14 เซนติเมตร  

หรือมากกว่า ล าต้นตั้งตรง ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด สีน้ าตาล ต้นมีอายุมากโคนต้นมักโป่งเป็นตุ้ม เปลือกแตกเป็นร่องลึก สีด า 
ใบ ใบประกอบแบบขนนก แผ่ออกจ านวนมากสีเขียวถึงสีเทา ปกคลุมด้วยขนสีขาว สีส้มถึงสีน้ าตาลคล้ายสักหลาด ก้านใบยาว 

11–31 เซนติเมตร ขอบมีหนามสั้น แผ่นใบยาว 60–120 เซนติเมตร  มีใบย่อยด้านละ 70–140 ใบ ใบขนาด 0.5–0.8  8–14.5 
เซนติเมตร เรียงชิดกันเป็นระเบียบ ใบย่อยคู่ทางด้านล่างลดรูปเป็นหนาม เส้นกลางใบนูนขึ้นท้ังด้านบนและด้านใต้ใบ เกล็ดหุ้มยอด 
เป็นรูปสามเหลี่ยมแคบๆ นุ่ม ยาว 6–7 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด สีส้มคล้ายน้ าตาล 

ดอก โคนเพศผู้รูปขอบขนาน ขนาด 5–7.5  10–24 เซนติเมตร สีเหลืองคล้ายน้ าตาล ใบสร้างอับไมโครสปอร์ ขนาด  

1.1–1.7  1.9–3 เซนติเมตร โคนเพศเมียรูปกลมแบนกว้าง ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 6-11 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด 
สีน้ าตาล ขอบหยักคล้ายซ่ีหว ี

ผล รูปเกือบกลม ขนาด 6.6–3.7  3–3.7 เซนติเมตร ไม่มีชั้นท่ีคล้ายฟองน้ าหุ้มท่ีเปลือก เปลือกเมล็ดสีเหลือง มีเส้นใยหุ้ม  
ผลแก่เดือนกรกฏาคม–กันยายน 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบท่ัวไปตามท่ีราบต่ าเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ซ่ึงบางครั้งจะอยู่กันเป็นกลุ่มหนาแน่น  
ท่ีสูงจากระดับทะเล 100–500 เมตร ป่าประเภทน้ีจะแห้งแล้งในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม–พฤษภาคม ซ่ึงต้นจะผลัดใบในช่วงน้ี  
ป่าประเภทน้ีมักจะถูกเผาอยู่เสมอ แต่ปรงเป็นพืชท่ีทนทานต่อการถูกไฟไหม้ป่า  

ข้อสังเกต  ปรงนามีล าต้นและก้านใบสั้น โคนและล าต้นมีขนสีน้ าตาลท่ีไม่ร่วงง่ายปกคลุม โคนเพศผู้รูปขอบขนานขนาดเล็ก 
ต้นท่ีเจริญเติบโตถึงระยะท่ีสามารถติดเมล็ดได้น้ัน บางครั้งล าต้นก็ยังไม่โผล่พ้นดิน อีกลักษณะท่ีส าคัญคือ ต้นท่ีมีอายุมาก 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 สีน้ าตาลโคนต้นเป็นตุ้มขนาดใหญ่ เป็นไม้พ้ืนล่างของป่า 

ใบ ประกอบแบบขนนก แผ่ออก จ านวนใบโดยท่ัวไปอยู่ระหว่าง 70–80 ทาง แต่ท่ีพบท่ีจ.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 เส้นกลางใบนูนท้ังบนใบและใต้ใบ เกล็ดหุ้มยอด 
รูปสามเหลี่ยม นุ่ม ยาว 5–10 เซนติเมตร สีเทาถึงน้ าตาลอ่อน     

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 โคนเพศเมียกลมแบนกว้าง ใบสร้างอับเมกะสปอร์ ยาว 21–30 
เซนติเมตร ปกคลุมด้วยขนคล้ายสักหลาด สีน้ าตาล ขอบหยักคล้ายซ่ีหวี สีเขียวเด่นชัด   

ผล ทรงกลมถึงรูปไข่ ขนาด 3.3–4.5  4.2–4.5 เซนติเมตร ไม่มีชั้นท่ีคล้ายฟองน้ าหุ้มเปลือก เปลือกเมล็ดสีเหลือง มีขน
ประปราย ชั้นในมีเส้นใยหุ้ม ผลแก่เดือนกันยายน-ตุลาคม 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา  พบท่ัวไปและมักพบกระจัดกระจายในป่าชื้นทางภาคตะวันตก และภาคเหนือเขตติดกับ
พม่า ท่ีสูงจากระดับทะเล 600–900 เมตร  กระจายพันธุ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม 

ข้อสังเกต ปรงเขาต่างกับปรงชนิดอื่นตรงที่โคนเพศผู้เป็นรูปไข่ มีขนาดใหญ่ มีใบสร้างอับไมโครสปอร์แคบ และมีหนามท่ีปลาย
แหลมยาว เป็นปรงที่มีขนาดสูงท่ีสุดในไทย ส่วนมากที่พบเป็นยอดเดี่ยว แต่บางครั้งต้นท่ียอดหักหรือเน่าจะแตกยอดใหม่ 2–5 ยอด 

1.3 ปรงมะพร้าวเต่า. ปรงหนู 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cycas simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill 
วงศ์  Cycadaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
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ลักษณะวิสัย ปรงขนาดเล็ก ไม่มีล าต้นหรือถ้ามีก็สั้นมาก ต้นสูง 2.50 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น 7–20 เซนติเมตร ล าต้นอยู่
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  
มีขนคล้ายสักหลาดมีน้ าตาลปกคลุม ขอบหยักคล้ายซ่ีหวีเห็นได้ชัดเจน 

ผล รูปไข่ ขนาด 1.8–2.1 เซนติเมตร ยาว 2.5–2.7 เซนติเมตร ไม่มีชั้นท่ีคล้ายฟองน้ าหุ้มเปลือก เปลือกเมล็ดสีเหลือง ไม่มีเส้น
ใยหุ้ม 

การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา มีการกระจายพันธุ์บริเวณกว้าง พบกระจัดกระจายอยู่ตามป่าชื้นและป่าดิบทางเหนือ ท่ีสูง
จากระดับทะเล 600–900 เมตร กระจายพันธุ์ในพม่า จีนตอนใต้ และลาว  

ข้อสังเกต ส่วนใหญ่ปรงมะพร้าวเต่าจะไม่มีล าต้นโผล่พ้นดินขึ้นมา แต่จะอยู่ใต้ดิน ยอดมีใบจ านวนน้อย เพียงแค่ 3–5 ใบ
เท่าน้ัน แต่ใบมีขนาดใหญ่และตั้งขึ้น ใบย่อยกว้าง ซ่ึงเป็นลักษณะเด่นต่างจากชนิดอื่นๆ และมักพบตามริมล าห้วยหรือท่ีชื้นแฉะใกล้แหล่งน้ า 

2. กิจกรรมศึกษาการงอกของเมล็ดปรงพื้นเมืองและเพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะช า  

จากการเก็บรวบรวมเมล็ดปรงพื้นเมืองจากภาคเหนือของไทยจ านวน 3 ชนิดมาเพาะเมล็ดในโรงเรือนเพาะช าขององค์การ 
สวนพฤกษศาสตร์ จากปีงบประมาณ 2556–2558  โดยเพาะในวัสดุปลูก ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบ อัตรา 1:1 ได้จ านวนต้น ปรงนา  
(C. siamensis Miq.) จ านวน 919 ต้น ปรงเขา (C. petinata Buch.-Ham.) จ านวน 465 ต้น และปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนู  
(C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) จ านวน 293 ต้น ส่วนการศึกษาการงอกของเมล็ดพบว่าเมล็ดปรงพื้นเมืองของไทย ท้ัง 3 
ชนิดมีผลการงอกบางชนิดงอกสูงและบางชนิดมีผลการงอกต่ า เป็นเพราะเมล็ดปรงบางชนิดยังแก่ไม่เต็มท่ีและมีการพักตัว ส่วนเมล็ดปรง
บางชนิดเป็นเมล็ดท่ีแก่เต็มท่ี และผ่านระยะการพักตัวมาแล้วจึงท าให้เมล็ดพร้อมท่ีจะมีการงอกสูง ส่วนการศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสม 
ต่อการงอกของเมล็ดปรง โดยใช้ปรงนาเป็นต้นแบบน้ัน ก่อนน ามาเพาะควรจะให้เมล็ดผ่านระยะพักตัวก่อน ซ่ึงจะใช้เวลาผ่านพ้นช่วงพัก
ตัวประมาณ 6 เดือน จึงน าเมล็ดมาทดสอบการงอกด้วยวิธีต่างๆ ณ โรงเรือนเพาะช าส านักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดยเริ่มท าการทดลองตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555–1 กันยายน 2555  ใช้เวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระท่ัง
เมล็ดงอกรวมระยะเวลา 6 เดือน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) มี 4 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า  
จากการศึกษาพบว่า ปรงมีการงอกและการเจริญเติบโตช้า ซ่ึงแต่ละกรรมวิธีให้ผลเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีมีความแตกต่างทางสถิติ  
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยเมล็ดปรงนาท่ีกะเทาะเปลือกท่ีเป็นกะลาออก  (ท าให้น้ าซึมผ่านได้ดี) ให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 10.67%   
แต่ไม่แตกต่างจากเมล็ดท่ีปอกเปลือกชั้นนอกออกให้เหลือแต่ท่ีเป็นกะลา มีเปอร์เซ็นต์การงอก 9.67% และเมล็ดท่ีแกะเปลือกหุ้มเมล็ด
ออกหมดเหลือเพียงชั้นในสุด มีการงอก 5.33% แต่กรรมวิธีน้ีมีระยะเวลาการงอกท่ีเร็วกว่ากรรมวิธีอื่น คืองอกภายใน 35 วัน ส่วนเมล็ด 
ท่ีมีอยู่อย่างธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ พบเปอร์เซ็นต์การงอกเพียง 3.00%  (ตารางท่ี 1 และ ภาพท่ี 2)  

 ส าหรับการศึกษาการงอกของเมล็ดปรงนาใน in situ (อุทยานแห่งชาติแม่วาง) และ ex situ (สวนพฤกษศาสตร์)  ด้วยวิธีการ
น าเมล็ดจากต้นเดียวกันมาศึกษาการงอกต่างพื้นท่ี  เมื่อท าการเพาะเมล็ดพันธุ์ปรงนาท่ีเก็บมาเพาะทดสอบใน 2 สถานท่ี ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติแม่วาง และในสวนพฤกษศาสตร์ โดยเริ่มท าการทดลองตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555–30 กันยายน 2556 ใช้เวลาตั้งแต่ 
เพาะเมล็ดจนกระท่ังเมล็ดงอกรวมระยะเวลา 11 เดือน โดยวัสดุท่ีใช้เพาะปลูกคือ ดินปนทรายท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีเดิมน ามาเพาะ บันทึกข้อมูล
เปอร์เซ็นต์การงอกของต้นกล้าปกติ (normal seedling) เมื่อผ่านการเพาะเป็นเวลา 11 เดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
ของเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปรงนาระหว่างสองพื้นท่ี โดยเมล็ดท่ีน ามาเพาะในสวนพฤกษศาสตร์มีเปอร์เซ็นต์การงอกโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 68.5% ส่วนการเพาะเมล็ดในอุทยานแห่งชาติแม่วาง  มีเปอร์เซ็นต์การงอกโดยเฉลี่ยเท่ากับ 55.5% (ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 3) 

3. กิจกรรมการคืนสู่ถิ่นก าเนิด  

เน่ืองจากการส ารวจพบปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ มีการขุดน าออกจากป่าเพื่อการค้า การเกิดไฟป่า รวมท้ัง
สภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง จึงมีการทดลองน าต้นปรงท่ีได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูกคืนแหล่งธรรมชาติ ติดตาม  
ผลอัตราการรอดหลังปล่อย การอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศของปรงไทยท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยจัดกิจกรรม  
การปล่อยป่า ท าได้จากการขอความร่วมมือกับชุมชนในพื้นท่ีน้ันๆ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกจิตส านึก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ประชากรปรงในแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ และติดตามการอยู่รอดของต้นพันธุ์ท่ีปล่อยในแหล่งธรรมชาติ เช่น บ้านหนองผ า  
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ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ พื้นป่าส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ บ้านกองแหะ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
เป็นต้น และจัดท าบทความเผยแพร่ทาง website เรื่อง การคืนสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติของปรงพื้นเมือง 

4. การจัดกิจกรรมคืนปรงพื้นเมืองสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติ 

 การจัดกิจกรรมคืนปรงพื้นเมืองสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติท่ีป่าชุมชนบ้านหนองผ า ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ดังน้ี  

 4.1 น ากล้าปรงนากลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติเดิมป่าชุมชนบ้านหนองผ า อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ จ านวน 200 ต้น เพื่อศึกษา
อัตราการรอดของต้นกล้าเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2555 ครั้งน้ีทดลองน าไปปลูกโดยไม่ได้ร่วมท ากิจกรรมกับร่วมกับชาวชุมชน ผลอัตรา 
การรอดของกล้าปรงท่ีน าไปปลูก 95%  

 4.2 จัดกิจกรรมคืนปรงพื้นเมืองสู่ถิ่นเดิมธรรมชาติท่ีป่าชุมชนบ้านหนองผ า ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ ในวันท่ี 26 
สิงหาคม 2556 ครั้งน้ีท ากิจกรรมร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน น ากล้าปรงนาจ านวน 200 ต้น ไปคืนสู่ธรรมชาติ และได้ติดตามผลอัตรา
การรอดหลังน าไปปลูกวันท่ี 26 กันยายน 2556 ผลอัตราการรอด 100% 

5. บทความเผยแพร่ทาง website เรื่อง การคืนสู่ถิ่นเดิมตามธรรมชาติของปรงพื้นเมือง 

          ป่าชุมชนบ้านหนองผ า ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นป่าเต็งรัง ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง
ประมาณ 334 เมตร และมีเน้ือที่ประมาณ 45 ไร่ มีต้นปรงพื้นเมืองขึ้นกระจัดกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก 

          ในปี พ.ศ. 2555 ทีมงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ส ารวจและเก็บเมล็ดปรงพื้นเมืองจากป่าชุมชนบ้านหนองผ า มาเพาะ
ขยายพันธุ์ท่ีโรงเรือนส านักวิจัยและพัฒนาของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเพิ่มปริมาณต้นปรงและน ากลับไปปลูก 
ในถิ่นเดิม  นอกจากน้ียังเป็นการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีผู้น าชุมชน คือ นายประพันธ์ ภู่ตองทอง ซ่ึงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
โดยเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ทางทีมงานจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์และชุมชนบ้านผ า ได้ร่วมกิจกรรมในการปลูกปรง
พื้นเมืองท่ีเพาะขยายได้ จ านวน 2 แปลง ขนาด 20  20 เมตร จ านวนแปลงละ 100 ต้น และได้เก็บข้อมูลอัตราการรอดหลังปล่อย 
1 เดือน พบว่าอัตราการรอดของปรงพื้นเมืองท่ีน าไปปลูก มีอัตราการรอด 100% ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป 

บทสรุป 

จากการออกส ารวจเก็บตัวอย่างเมล็ด รวบรวมพันธุ์ปรงพื้นเมืองของไทยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552–2556 จากแหล่งต่างๆ 
ทางภาคเหนือของไทย พื้นท่ีส่วนใหญ่พบและเก็บรวบรวมพันธุ์ปรงพื้นเมืองได้ 3 ชนิด ได้แก่ ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) ปรงเขา 
(C. petinata Buch.-Ham.) และปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนู (C. simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) และการศึกษาการงอกของ
เมล็ดปรงพื้นเมืองรวมท้ังเพาะขยายพันธุ์ในโรงเรือนเพาะช า แนะน าให้กะเทาะเปลือกท่ีเป็นกะลา  (ท าให้น้ าซึมผ่านได้ดี) ให้เปอร์เซ็นต์
การงอกสูง ก่อนน าไปเพาะในวัสดุปลูก (ทรายละเอียดผสมขี้เถ้าแกลบ อัตรา 1 :1)  ส าหรับการศึกษาการงอกของเมล็ดปรงนาใน 
in situ (อุทยานแห่งชาติแม่วาง ) และ ex situ (สวนพฤกษศาสตร์ )  ผลจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ปรงนาท่ีเก็บมาเพาะทดสอบ 
ใน 2 สถานท่ี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติของเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดท่ีน ามาเพาะในสวนพฤกษศาสตร์  มีเปอร์เซ็นต์ 
การงอกเฉลี่ย 68.5% ส่วนการเพาะเมล็ดในอุทยานแห่งชาติแม่วาง  มีเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ย 55.5% ส่วนกิจกรรมการคืนสู่ถิ่นก าเนิด 
เน่ืองจากการส ารวจพบปัจจัยท่ีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ มีการขุดน าออกจากป่าเพื่อการค้า การเกิดไฟป่า รวมท้ังสภาวะอากาศ  
ท่ีเปลี่ยนแปลง จึงมีการน าต้นปรงท่ีได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดไปปลูกคืนแหล่งธรรมชาติ ติดตามผลอัตราการรอดหลังปล่อย 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรในระบบนิเวศ ของปรงไทยท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยจัดกิจกรรมการปล่อยป่า ท าได้จากการขอ  
ความร่วมมือกับชุมชนในพื้นท่ีน้ันๆ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกจิตส านึก เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรปรงในแหล่งกระจาย
พันธุ์ตามธรรมชาติ และติดตามการอยู่รอดของต้นพันธุ์ ท่ีปล่อยในแหล่งธรรมชาติ  เช่น บ้านหนองผ า ต. ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ  
จ. เชียงใหม่ พื้นป่าส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ บ้านกองแหะ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ซ่ึงเมื่อท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนพบการรอดในธรรมชาติได้ดี (100%) 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการน้ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจ าปี 2552-2556 และ 2557-2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติ
ดอยผากอง ท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และบุคลากรในการน าทางเพื่อส ารวจ และขอขอบคุณชุมชนทุกชุมชนท่ีให้ความร่วมมือ  
ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ  
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ปรงนา (Cycas siamensis Miq.) 

      
ปรงเขา (Cycas petinata Buch.-Ham.) 

       

ปรงมะพร้าวเต่าหรือปรงหนู (Cycas simplicipinna (Smitinand) K. D. Hill) 
 

ภาพท่ี  1 ลักษณะของปรงท้ัง 3 ชนิด จากการส ารวจพบในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

 
 

 
(ระยะเวลาการงอก 202 วัน) 
T1  เมล็ดท่ีไม่ผ่านกระบวนการใดๆ 

 
(ระยะเวลาการงอก 150 วัน) 
T2  เมล็ดท่ีปอกเปลือกชั้นนอกออกให้เหลือแต่ท่ีเป็นกะลา 

 
(ระยะเวลาการงอก 110 วัน)    
T3  เมล็ดท่ีกะเทาะเปลือกท่ีเป็นกะลาให้น้ าซึมผ่านได้ 

 
 (ระยะเวลาการงอก 35 วัน) 
T4  เมล็ดท่ีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกหมดเหลือแต่ชั้นในสุด 

 

ภาพท่ี 2 ลักษณะการงอกของเมล็ดปรงที่เพาะด้วยวิธีท่ีแตกต่าง  
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ตารางที่ 1 จ านวนต้นกล้าท่ีงอกและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดปรงนา ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2555 ถึง กันยายน 2555 
 

กรรมวิธีทดสอบ ต้นกล้าท่ีงอก (ต้น) เปอร์เซ็นต์การงอก (%) 
T1  เมล็ดท่ีไม่ผ่านกระบวนการใดๆ 9 3.00b 
T2  เมล็ดท่ีปอกเปลือกชั้นนอกออกให้เหลือแต่ท่ีเป็นกะลา 29 9.67a 
T3  เมล็ดท่ีกะเทาะเปลือกท่ีเป็นกะลาออกให้น้ าซึมผ่านได้ 32 10.67a 
T4  เมล็ดท่ีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกหมดเหลือเพียงชั้นในสุด   16 5.33b 
F-test  ** 
CV. (%)    22.06 

ตัวเลขที่ก ากับด้วยตัวอกัษรในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกนัเมือ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD),     
** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิตอิย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) 
 

               
ระยะเวลาการงอก 156 วัน ระยะเวลาการงอก 219 วัน ระยะเวลาพัฒนาเป็นต้นกล้า 306 วัน 

การงอกของเมล็ดปรงนา ใน in situ (อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่) 

      
ระยะเวลาการงอก 147 วัน ระยะเวลาการงอก 197 วัน ระยะเวลาพัฒนาเป็นต้นกล้า 317 วัน 

การงอกของเมล็ดปรงนา ใน ex situ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) 

ภาพท่ี 3  ระยะเวลาในการงอกของปรงนาในพื้นท่ี in situ และ ex situ  

ตารางที่ 2 การงอกและเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดปรงนาระยะเวลา 11 เดือนหลังเพาะ (เดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง กันยายน 2556) 
 

ต้นปรง การงอกของเมล็ดปรงนา (ต้น) เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดปรงนา (%) 
อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ส.พ. อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ส.พ. 

ต้นท่ี 1 26 30 52 60 
ต้นท่ี 2 28 35 56 70 
ต้นท่ี 3 27 32 54 64 
ต้นท่ี 4 30 40 60 80 
ค่าเฉลี่ย 27.75 34.25 55.5 68.5 
F-test   ns 
CV. (%)  2.63 

สถานที่ท าการวิจัย ได้แก ่ อุทยานแห่งชาตแิม่วาง อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ และ  อ.ส.พ. หมายถึง องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ ณ สวนพฤกษศาสตร-์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ อ าเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่,  ns หมายถึง ไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิต ิ
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Survey of diurnal parasitic wasps family Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea)  
at Samaesan Islands, Chonburi Province 
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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:  Aph id i i 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 Chelon inae ( 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 

 
 

 

 

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 

 

 

Study sites Number of braconids (individuals) total 
Nov 
2014 

Jan 
2015 

Mar 
2015 

May 
2015 

Jul 
2015 

Sep 
2015 

Khao Ma Cho 3 13 31 28 - 11 86 
Samaesan island 7 61 54 37 3 312 474 
Chuang island 4 6 10 16 - 122 158 

 

A 

B 



 

 

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
June 15-17, 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand 162 

 

 

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 

 



 
 

การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 163 

Proceedings of 
The 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2016) : 163–169 

    CO-11 

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 Family indiv/m^2 Presence 
Araneae  60.09 77.13 % 
Araneae Clubionidae 16.52 21.20 
Araneae Lycosidae 16.01 20.55 
Araneae Gnaphosidae 7.89 10.13 
Araneae Corinnidae 6.45 8.28 
Araneae Oxyopidae 4.37 5.61 
Araneae Unknown 1 2.13 2.73 
Araneae Ctenidae 2.11 2.71 
Araneae Anapidae 0.96 1.24 
Araneae Saltieidae 0.85 1.09 
Araneae Opiliones 0.30 0.38 
Araneae Unknown 3  0.26 0.33 
Araneae Unknown 4 0.11 0.14 
Araneae Pholcidae 0.07 0.10 
Araneae Unknown 6 0.24 0.31 
Araneae Uloboridae 0.04 0.05 
Araneae Unknown 2 0.04 0.05 
Araneae Unknown 5 0.04 0.05 
Coleoptera  8.74 11.22 % 
Coleoptera Carabidae 5.70 7.32 
Coleoptera Cleridae 1.59 2.04 
Coleoptera Coccinellidae 1.44 1.85 
Hemiptera  4.85 6.23 % 
Hemiptera Gecoridae 3.70 4.76 
Hemiptera Reduviidae 0.56 0.71 
Hemiptera Psylloidea 0.48 0.62 
Hemiptera Nabidae 0.11 0.14 
Diptera  4.11 5.28 % 
Diptera Cecidomyiidae 3.96 5.09 
Diptera Dolichopdidae 0.15 0.19 
Mantodea  0.07 0.10 % 
Mantodea Mantidae 0.07 0.10 
Dermaptera  0.04 0.05 % 
Dermaptera Carcinophoridae 0.04 0.05 
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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).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
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). 

Growth stage H' D 
Leaf stage          (SH) 0.3608 0.9338 
                         (SF) 0.3648 0.9360 
                        (SHF) 0.3637 0.9256 
Flower stage    (SH) 0.3364 0.8548 
                        (SF) 0.3254 0.8810 
                        (SHF) 0.3616 0.8517 
Seed stage       (SH) 0.3659 0.8690 
                        (SF) 0.3677 0.8381 
                        (SHF) 0.3545 0.8828 
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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 
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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 strip-

quadrats (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  use type using the formula H′ = - , where  is the proportional abundance of  
the  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 Mann-
Whitney 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, F2,6 = 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. 
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Table 1. The number of subfamilies, genera, and species of the ants in three different land use types. 
 

Study sites Subfamilies Genera Species 
CF 5 23 34 
TP 5 20 29 
IF 6 28 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 - - 
TP 0.63 1 - 
IF 0.57 0.68 1 

 
Table 3. List, percentage of occurrences and total individual of ants in three different land use types by all  
            methods. 
 

Species 
(%) Occurrence 

CF TP IF Overall 
Camponotus  rufoglaucus (Jerdon, 1851) 100 100 100 100 
Camponotus  sp. 7 of AMK 100 100 100 100 
Crematogaster  sp. 9 of AMK 100 100 100 100 
Trichomyrmex destructor (Jerdon, 1851) 100 100 100 100 
Oecophylla smaragdina  (Fabricius, 1775) 100 67 100 89 
Pheidole taivanensis Forel, 1912 100 67 100 89 
Odontoponera  denticulata (Smith, 1858) 100 100 67 89 
Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793) 100 67 67 78 
Anoplolepis  gracilipes (Smith, 1857) 100 67 67 78 

(A) (B) (C) 
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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 
(%) Occurrence 

CF TP IF Overall 
Crematogaster  rogenhoferi Mayr, 1879 100 67 67 78 
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) 100 67 67 78 
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) 0 100 100 67 
Plagiolepis demangei Santschi, 1920 67 33 100 67 
Monomorium floricola (Jerdon, 1851) 67 33 100 67 
Pheidole planifrons Santschi, 1920 100 33 67 67 
Diacamma  vagans (Smith, 1860) 100 0 100 67 
Iridomyrmex anceps (Roger, 1863) 0 100 67 56 
Carebara  diversa (Jerdon, 1851) 67 0 100 56 
Meranoplus  sp. 3 of AMK 100 0 67 56 
Monomorium  sp. 1 of AMK 67 67 33 56 
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) 0 67 100 56 
Tetraponera  allaborans (Walker, 1859) 33 67 67 56 
Tetraponera  rufonigra (Jerdon, 1851) 100 67 0 56 
Nylanderia  sp. 2 of CUMZ 0 33 100 44 
Nylanderia  sp. 4 of CUMZ 100 33 0 44 
Cardiocondyla  emeryi  Forel, 1881 0 33 100 44 
Crematogaster aurita Karawajew, 1935 67 33 33 44 
Meranoplus  bicolor (Guérin-Méneville, 1844) 0 33 100 44 
Tetramorium  simillimum (Smith,1851) 0 33 100 44 
Plagiolepis  sp. 2 of AMK 67 0 33 33 
Polyrhachis  laevissima Smith, 1858 0 33 67 33 
Cardiocondyla  wroughtonii (Forel, 1890) 33 0 67 33 
Monomorium chinense Santschi, 1925  67 33 0 33 
Tetramorium  smithi Mayr, 1879 0 0 100 33 
Tetramorium  sp. 6 of AMK 0 0 100 33 
Tetramorium  walshi (Forel, 1890) 0 0 100 33 
Technomyrmex  kraepelini  Forel,1905 0 33 33 22 
Polyrhachis  bicolor Smith, 1858 0 0 67 22 
Cataulacus  granulatus (Latreille, 1802) 33 0 33 22 
Pheidole  parva Mayr, 1865 0 0 67 22 
Recurvidris recurvispinosa (Forel, 1890) 67 0 0 22 
Centromyrmex  feae (Emery,1889) 67 0 0 22 
Bothriomyrmex  sp. 1 of AMK 33 0 0 11 
Dolichoderus thoracicus (Smith, 1860) 0 0 33 11 
Ochetellus  sp. 1 of AMK 0 0 33 11 
Cerapachys longitarsus  (Mayr, 1879) 0 0 33 11 
Nylanderia  sp. 1 of CUMZ 0 0 33 11 
Polyrhachis  abdominalis Smith, 1858 0 0 33 11 
Polyrhachis  dives Smith, 1857 0 0 33 11 
Polyrhachis  proxima  Roger, 1863 33 0 0 11 
Cardiocondyla  nuda  (Mayr,1866) 0 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)  

Species 
(%) Occurrence 

CF TP IF Overall 
Pheidole  sp. 5 of CUMZ 33 0 0 11 
Pheidole  sp. 6 of CUMZ 33 0 0 11 
Tetramorium  kheperra (Bolton, 1976) 0 0 33 11 
Anochetus  graeffei Mayr,1870 0 0 33 11 
Hypoponera  sp. 2 of CUMZ 33 0 0 11 
Mesoponera sp. 1 of CUMZ 33 0 0 11 
Pseudoneoponera   rufipes (Jerdon, 1851) 0 0 33 11 
Tetraponera  difficilis (Emery, 1900) 0 0 33 11 
Total richness 34 29 48 59 
Total abundance (individuals) 4,462 2,730 25,899 33,091 

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 CF TP IF 
A.gracilipes 222.17±172.67a 6.33±3.33b 1.33±1.15b 
M. pharaonis 41.83±28.65a 5.33±4..94b 0.00b 
O. smaragdina 58.17±48.84a 13.33±8.78a 17.67±13.24a 
T.melanocephalum 7.17±3.59a 8.50±7.53a 42.67±41.87a 
T.destructor 98.83±76.22a 284.50±179.74a 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) 

Study site 
CF TP IF 

Tree coverage (%; n = 96) 49.74±2.15a 36.67±2.53b 46.67±1.75a 
Shrub coverage (%; n = 96) 24.58±2.26a 0 0 
Herb coverage (%; n = 24)  15.21±4.20b 6.67±3.02c 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) 

Study site 
CF TP IF 

Relative humidity (%; n = 24) 55.21±2.16a 58.71±3.26a 60.13±2.72a 
Air temperature (°C; n = 24) 33.46±1.04a 33.65±1.05a 33.83±1.11a 
Soil moisture content (%; n = 24)  4.02±0.69a 1.69±0.28b 4.59±0.65a 
Soil surface temperature (°C; n = 192) 30.44±0.40c 35.14±0.47a 33.02±0.50b 
Soil temperature (°C; n = 192) 26.88±0.32b 29.09±0.37a 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 37oC 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 
Colony morphology 

Shape Gram stain 
Form Margin Elevation 

C01 circular entire convex rod + 
C02 circular entire convex rod + 
M01 circular undulate raised rod + 
M02 circular entire raised rod + 
M03 spindle undulate flat rod - 
M04 irregular undulate flat rod - 
M05 irregular undulate flat rod + 
M06 circular entire  convex rod + 
M07 Circular undulate flat rod - 
M08 circular entire flat rod - 
M09 circular entire flat rod + 
M10 circular undulate flat rod - 
M11 circular undulate flat rod + 
M12 spindle undulate flat rod + 
M13 circular entire flat rod - 
M14 circular entire flat rod + 
M15 circular entire flat rod + 
M16 circular entire flat rod - 
M17 circular entire flat rod + 
M18 circular entire flat rod + 
M19 spindle entire flat rod - 
M20 circular entire flat cocci - 
M21 circular undulate flat rod + 
M22 circular undulate flat rod - 
M23 spindle undulate flat rod + 
S101 circular entire flat rod + 
S102 spindle undulate flat rod - 
S104 circular undulate flat rod + 
S105 circular undulate flat rod + 
S106 spindle undulate flat cocci + 
S107 circular entire flat rod + 
S108 circular entire flat rod - 
S111 circular erose flat rod + 
S112 spindle erose flat rod + 
S113 circular entire flat cocci + 
S114 spindle erose flat rod + 
S115 circular undulate flat rod + 
S116 circular entire convex rod + 
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Table 1. Colony morphology, cell shape and Gram stain of bacterial isolation (continued) 

Isolate 
Colony morphology 

Shape Gram stain 
Form Margin Elevation 

S117 circular entire flat rod - 
S118 circular entire convex rod - 
S119 circular entire convex rod - 
S120 circular erose flat rod - 
S121 circular erose flat rod + 
S122 circular erose flat rod + 
S301 circular entire raised rod + 
S303 circular undulate flat rod + 
S304 circular entire flat rod + 
S302 circular entire raised rod - 

 

 

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

  

  

Figure 2. Bacteria of isolation show fluorescence color of Gammaproteobacteria (a,b), Firmicutes (c) and 
Actinobacteria (d) 

10µm 10µm 

10µm 10µm 

10µm 10µm 
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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 Pep-
Beef-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.  

Acknowledgements 

This work was supported by budget revenue of Prince of Songkla University (NAT570385S). 



การประชุมวชิาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที ่3  
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน 

189 

References 

Achuthan, C., Kumar, V.J.R., Manju, N.J., Philip, R. and Singh, I.S.B. 2006. Development of nitrifying bacterial consortia for 
immobilizing in nitrifying bioreactors designed for penaeid and non-penaeid larval rearing systems in the tropics. 
Indian Journal Marine Science 35(3) 240−248. 

Ahn, Y. 2006. Sustainable nitrogen elimination biotechnologies: A review. Process Biochemistry 41(8) 1709–1721. 
Fan, L., Chen, J., Liu, Q., Wu, W., Meng, S., Song, C., Qu, J. and Xu, P. 2015. Exploration of three heterotrophic nitrifying strains 

from a tilapia pond for their characteristics of inorganic nitrogen use and application in aquaculture water. Journal 
of Bioscience and Bioengineering 119(3) 303–309. 

Guo, Y., Zhou, X., Li, Y., Li, K., Wang, C., Liu, J., Yan, D., Liu, Y., Yangand, D. and Xing, J. 2013. Heterotrophic nitrification and 
aerobic denitrification by a novel Halomonas campisalis. Biotechnology Letters 35(12) 2045–2049. 

Kim, D., Lee, D. and Keller, J. 2006. Effect of temperature and free ammonia on nitrification and nitrite accumulation in landfill 
leachate and analysis of its nitrifying bacterial community by FISH. Bioresource Technology 97(3) 459–468. 

Lu, Y., Wang, X., Liu, B., Liu, Y. and Yang, X. 2012. Isolation and characterization of heterotrophic nitrifying strain W1. Chinese 
Journal of Chemical Engineering 20(5) 995–1002. 

Paungfoo, C., Prasertsan P., Burrell P.C., Intrasungkha N. and Blackall L.L. 2007 Nitrifying bacterial communities in an aquaculture 
wastewater treatment system using fluorescence in situ hybridization (FISH), 16S rRNA gene cloning, and 
phylogenetic analysis. Biotechnology and Bioengineering 97(4) 985–990.  

Strickland, J.D.H. and Parson T.R. 1972. A practical handbook of seawater analysis, Ottawa, Fishery Research Board of Canada. 
Suantika, G., Aditiawati, P., Astuti, D.I. and Khotimah, Z.F. 2013. The use of indigenous probiotic Halomonas aquamarina and 

Shewanella algae for white shrimp ( Litopenaeus vannamei Boone)  hatchery productivity in zero water discharge 
system Journal of Aculture Research and Development 4: 2–8. 

Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A. and Kumar, S. 2013. MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis version 
6.0. Molecular Biology and Evolution 30(12) 2725−2729. 

Yang, X.P., Wang, S.M., Zhang, D.W. and Zhou, L.X.. 2011. Isolation and nitrogen removal characteristics of an aerobic 
heterotrophic nitrifying–denitrifying bacterium, Bacillus subtilis A1. Bioresource Technology 102(2) 854–862. 

Zhang, L., Mai, K., Tan, B., Ai, Q., Qi, C., Xu, W., Zhang, W., Luifu, Z., Wang, X. and Ma, H. 2009. Effects of dietary administration 
of probiotic Halomonas sp. B12 on the intestinal microflora, immunological parameters, and midgut histological 
structure of shrimp, Fenneropenaeus chinensis. Journal of the World Aquaculture Society 40(1) 58–66. 

Ziembinska, A., Ciesielski, S. and Miksch, K. 2009. Ammonia oxidizing bacteria community in activated sludge monitored by 
denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). The Journal of General and Applied Microbiology 55(5) 373–380. 



Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand 
June 15-17 , 2016 The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand 190 

 

 

Figure 1. Morphology of AOB strain SKNB4 

 
Table 1. Characteristics of AOB strain SKNB4 
 
Strain Characteristics 

Color Shape Size (µm) Gram Oxidase Catalase Optimal 
pH 

Optimal salt  
(%, w/v) 

SKNB4 Creamy- 
white 

Rod 0.5 x 3  Negative Positive Positive 6-9 2-4 

 

 

 

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

Halomonas sp. SKNB4 (LC027952) 
Halomonas aquamarina DSM30161T (AJ306888) 

Halomonas meridiana DSM542T (NR042066) 
Halomonas johnsoniae T68687T (AM941399) 

Halomonas hamiltonii W1025T (AM941396) 
Halomonas lionensis RHS90T (HE661586) 

Halomonas zhaodongensis NEAU-ST10-25T (JQ762286) 
Halomonas hydrothermalis Slthf2T (AF212218) 100 

99 

57 

61 
99 

0.002 
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Table 2. Ammonium removal efficiency of Halomonas sp. SKNB4 

Strain Ammonia Nitrite 
(mg-N/L) 

Nitrate 
(mg-N/L) Initial 

(mg-N/L) 
Final 

(mg-N/L) 
Removal 
(mg-N/L) 

Removal 
(%) 

SKNB4 815.88±0.00 625.63±1.66 190.25±1.66 23.32±0.20 0.0106±0.00 0.0086±0.00 

 

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

SKNB4 Ammonia Nitrite 
(mg-N/L) 

Nitrate 
(mg-N/L) Initial 

(mg-N/L) 
Final 

(mg-N/L) 
removal 
(mg-N/L) 

removal 
(percent) 

Day 0 78.03±0.72 - - - 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 45-
52˚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 

Table2. List of isolates from different samples 

Samples Number of isolates Isolates 
Fruits    
-Mangosteen 2 MGT1, MGT2 
-Grape 1 G1 
-Pineapple 6 PA1, PA2, PA3, PA4, PPA1, PPA2 
-Lychee 5 LC1, LC2, LC3, LC4, LC5 
-Corn 2 CORN1, CORN2 
-Long-gong 2 LG1, LG2 
Soil   
-Soil from HuayKaew waterfall 8 HK1/1, HK1/2, HK1/3, HK2/1, HK2/2, HK2/3, HK2/4, 

HK2/5 
-Soil from Montatarn waterfall 4 MT1/1, MT1/2, MT2/2, MT2/4 
Organic waste   
-Organic waste 13 OW1, OW2, OW3, OW4, OW5, OW6, OW7, OW1/1, 

OW1/2, OW1/3, OW2/1, OW2/2, OW2/3 
Loog-pang   
-Loog-pang from Lumpang 5 LP2, LP3, LP4, LP5, LP6 
-Loog-pang from Phrae 5 DC6/1, DC6/2, DC6/3, DC6/4, DC6/5 
Fermented fruit juice   
-Gooseberry fermented fruit juice 1 MY 
-Roselle fermented fruit juice 1 KJ 

Table 3. Colony morphology  

Types of Samples Number Locations 
Fruits 6 -Muang, Chiang Mai 
Soil 4 -Muang, Chaing Mai 
Organic waste 1 -Chaing Mai University, Chiang Mai 
Loog-pang 2 -Denchai, Phrae and Muang, Lumpang 
Fermented fruit juice 2 -Muang, Chaing Mai 

Isolates Surface Form Margin Elevation 

MGT1 smooth circular entire convex 
MGT2 rough, rugose in the middle irregular undulate umbonate 
G1 rough, rugose in the middle irregular undulate umbonate 
PA1 smooth circular entire convex 
PA2 smooth circular entire convex 
PA3 smooth circular entire convex 
PA4 smooth circular entire convex 
PPA1 smooth circular entire convex 
PPA2 smooth circular entire convex 
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Table 3. Colony morphology (continue) 

 

Isolates Surface Form Margin Elevation 

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

Table 4. Ethanol production measured by Ebulliometer 

 

Isolates Surface Form Margin Elevation 

LP6 smooth circular entire convex 
DC6/1 concentrically ringed irregular undulate flat 
DC6/2 concentrically ringed irregular undulate flat 
DC6/3 rough, rugose in the middle irregular undulate umbonate 
DC6/4 rough circular undulate flat 
DC6/5 rough irregular undulate raise 
MY1 rough irregular undulate raise 
KJ smooth circular entire convex 

Isolates Ethanol (%) Isolates Ethanol (%) Isolates Ethanol (%) 
MGT1 2.4 HK1/2 4.8 OW1/2 4.8 
MGT2 4.8 HK1/3 4.6 OW1/3 4.8 

G1 5 HK2/1 4.5 OW2/1 5.2 
PA1 3 HK2/2 4.6 OW2/2 4.8 
PA2 1.7 HK2/3 5 OW2/3 4.6 
PA3 1.8 HK2/4 4.6 LP2 2.6 
PA4 1.9 HK2/5 4.8 LP3 5 
PPA1 2.6 MT1/1 5 LP4 0.8 
PPA2 0.8 MT1/2 5 LP5 3 
LC1 0 MT2/2 4.8 LP6 0.4 
LC2 5.2 MT2/4 4.8 DC6/1 4.8 
LC3 4.6 OW1 5 DC6/2 5.2 
LC4 5.2 OW2 5 DC6/3 4.8 
LC5 5.2 OW3 4.3 DC6/4 4.8 

CORN1 5 OW4 4.6 DC6/5 4.6 
CORN2 2.4 OW5 3.8 MY1 5 

LG1 5.2 OW6 5.2 KJ 2.6 
LG2 3.8 OW7 1.4     

HK1/1 5 OW1/1 5.2     
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Table 5. Characteristics observed in YPD broth 

Isolates Foam formationa,b Dry film on surfacea Flocculation at40˚C b Flocculation at 42˚C 
HK1/1 ++++ + - - 
HK2/5 ++++ + - - 
OW6 +++ + - - 
OW1/1 ++++ + - - 
MT1/1 +++ + - - 
G1 ++++ + - - 
LP3 ++ - + ++ 
CORN1 ++++ + - - 
LC2 ++ + - - 
LG1 ++++ + - - 
MY1 +++ + - - 
DC6/2 +++ + - - 
Ethanol Red + - + + 

a Static condition 
b Shaking condition 
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(a)                                                              (b) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 one-
thousand 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 Genus Species 
Chlorophyta Scenedesmaceae Coelastrum Coelastrum sp. 

  Scenedesmus S. arcuatus 

   S. quadricauda 

   S. mangus 

  Tetradesmus T. incrassatulus 

   T. bernardii 

   T. dimorphus 

  Desmodesmus D. opoliensis 

   D. bicaudatus 

   D. denticulatus 

  Acutodesmus A. acuminatus 

 Hydrodictyaceae Pediastrum P. obtusum 

   P. duplex 

  Tetraedron T. constrictum 

   T. gracile 

   T. trigonum 

 Oocystaceae Chodatella Chodatella sp. 

 Selenastraceae Ankistrodesmus A. gracilis 

 Trebouxiophyceae Crucigenia C. quadrata 

 Schroederiaceae Schroederia 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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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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บทคัดย่อ : ส ารวจความหลากหลายของด้วงคีมในเขตอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 พบด้วง
คีม 10 ชนิด ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมสองแถบขาด า ด้วงคีมกวางเหลือง ด้วงคีมละมั่งเหลือง ด้วงคีมชิว่า ด้วงคีมนีโอแพรี่ ด้วงคีมแดง
ธรรมดา ด้วงคีมร่องเก่า ด้วงคีมขีดวาย และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา ในเดือนตุลาคมส ารวจพบด้วงคีม 10 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด
(H) 1.9297 ค่าดัชนีความเด่น (C) 0.2032 โดยพบด้วงคีมกวางเหลืองมากท่ีสุดซ่ึงมีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 6 ตัวต่อชั่วโมง เดือน
กรกฎาคมส ารวจพบด้วงคีม 8 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H) 1.8707 ดัชนีความเด่น (C) 0.1834 และพบด้วงคีมขีดวายมากท่ีสุดซ่ึง
มีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือนมีนาคมเป็นช่วงฤดูร้อนส ารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยท่ีสุดในรอบปี โดยพบเพียง 
4 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H) 0.1277 ดัชนีความเด่น (C) 0.3061 ศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีมตัวเต็มวัยพบด้วงคีมกวางเหลือง
อาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า กัดแทะบริเวณเปลือกอ่อนของกิ่งเพื่อกินน้ าเลี้ยง  และยังพบอาศัยอยู่บริเวณปมไม้ท่ีมีแผลเพื่อกินน้ าเลี้ยงท่ีไหล
ซึมออกมา ส่วนหนอนของด้วงคีมพบอาศัยและกัดกินไม้ผุจ าพวกไม้เน้ืออ่อนซ่ึงพบไม้ตะกูและไม้นางพญาเสือโคร่ง  
ค าส าคัญ : ด้วงคีม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, อ าเภอบ่อเกลือ, 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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บทน า 

อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีป่าท่ีสมบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน  ซ่ึงเป็น
แหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  พบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดท้ังพืชและสัตว์ ด้วงคีมหรือด้วงเขี้ยวกาง (Family Lucanidae) เป็น
แมลงวงศ์หน่ึงที่ถูกส ารวจพบในเขตพื้นท่ีแถบน้ี เช่น ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus  giraffa giraffa Olivier)  ซ่ึงเป็นแมลงอนุรักษ์ เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
(กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา, 2555; งานกีฏวิทยาป่าไม้, 2555) และ ด้วงคีมสมันทองน่าน (Rhaetulus  
speciosus  boileaui  Didier) เป็นแมลงหายากท่ีเคยส ารวจพบในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน (Ek-amnuay, 2008) ด้วงคีม
มีความส าคัญต่อระบบนิเวศในป่าอุทยานแห่งชาติ โดยหนอนอาศัยกัดกินไม้ท่ีก าลังผุเป็นอาหาร (Paulsen and Ratcliffe, 2005; 
Kasahara, 2006) ขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้แก่พืชซ่ึงเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ แต่ในปัจจุบันมีการตัดไม้ท าลายป่าท าไร่
กันมาก ท าให้แหล่งอาศัยและแหล่งขยายพันธุ์ของด้วงคีมลดลง ส่งผลให้จ านวนประชากรของด้วงคีมลดลง นอกจากน้ีด้วงคีมเป็นแมลง
สวยงามและบางชนิดมีลักษณะแปลกและหายาก มักถูกล่ามาขายให้แก่นักสะสมแมลง ในรูปของท่ีระลึกและเครื่องประดับ (กอบศักดิ์, 
2556) ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้ด้วงคีมบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากพื้นท่ีได้ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของด้วงคีมในพืน้ท่ีอ าเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน จะช่วยให้ทราบชนิด แหล่งอาศัย และการกระจายตัวของด้วงคีม เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาด้านอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับด้วงคีม นอกจากน้ีข้อมูลท่ีได้น ามาเผยแพร่สู่ชุมชนช่วยรณณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ มีการอนุรักษ์ด้วงคีมและแหล่งอาศัยได้
อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

วิธีการ 

1. การส ารวจความหลากชนิดของด้วงคีม  
 พื้นท่ีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนน่านท่ี ขน 1 (นาขวาง) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3 ฤดูกาล คือ ฤดู
หนาวเดือนตุลาคม ฤดูร้อนเดือนมีนาคมและฤดูฝนเดือนกรกฎาคม โดยใช้แสง black light ขนาด 40 วัตต์จ านวน 1 หลอด วางสูงจาก
พื้น 3 เมตร ล่อด้วงคีมตัวเต็มวัยตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 24.00 น.  บันทึกจ านวนด้วงคีมแต่ละชนิดท่ีส ารวจพบในแต่ละฤดู น ามาวิเคราะห์
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' ต่ าสุด คือ 0 และค่า H' สูงสุด คือ 5 

Ra =   จ านวนด้วงคีมท่ีส ารวจพบ     ตัว/ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการส ารวจ 

บันทึกขนาด รูปร่างสัณฐานภายนอกของด้วงคีม น ามาจัดรูปร่างและวิเคราะห์ชนิดท่ีงานกีฏวิทยา สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ตรวจสอบชนิดด้วงคีมโดยใช้คู่มือการจ าแนกชนิดของ Ek-amnuay (2008) 

2. การศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีม 
 ในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้ าตกสะปันใน
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน บันทึกชนิดด้วงคีมท่ีส ารวจพบ แหล่งอาศัยของตัวเต็มวัยและตัวอ่อน พฤติกรรม
ของด้วงคีม ตัวเต็มวัยและสภาพแวดล้อมในขณะท่ีส ารวจ 

ผลการศึกษา 

1. การส ารวจชนิดด้วงคีม  
 ผลการส ารวจชนิดด้วงคีมโดยใช้แสงไฟ black light พบว่า ในรอบปีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 พบด้วงคีม
ในพื้นท่ีท้ังสิ้น 10 ชนิด ได้แก่  ด้วงคีมยีราฟ  (Prosopocoilus giraffa giraffe (Olivier)) ด้วงคีมสองแถบขาด า (Prosopocoilus 
inquinatus nigritus (Boileau)) ด้วงคีมกวางเหลือง (Odontolabis mouhotii mouhotii Parry ) ด้วงคีมละมั่งเหลือง (Hexarthrius 
parryi deyrollei Parry) ด้วงคีมนีโอแพรี่  (Neolucanus parryi Leuthner) ด้วงคีมแดงธรรมดา  (Prosopocoilus astacoides 
astacoides (Hope)) ด้ วงคีมชิ ว่ า  (Odontolabis siva siva (Hope & Westwood)) ด้ วง คีมร่อ ง เก่ า (Aegus chelifer chelifer 

http://www-museum.unl.edu/research/entomology/workers/BRatcliffe.htm
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(MacLeay)) ด้วงคีมเหลืองขีดวาย (Prosopocoilus suturalis (Olivier)) และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา (Serrognathus platymelus 
platymelus Saunders) ดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 และ 2  โดยในเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นต้นฤดูหนาวส ารวจพบด้วงคีม 10 ชนิดและพบ
ปริมาณมากท่ีสุดในรอบปี คือ 78 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') เท่ากับ 1.9297 ซ่ึงอยู่ใกล้ค่า H' ต่ าสุดคือ 0 และห่างจากค่า H' 
สูงสุด คือ 5 แสดงว่ามีความหลากชนิดของด้วงคีมในพื้นท่ีส ารวจ ในระดับท่ีต่ า ค่าดัชนีความเด่น (C) เท่ากับ 0.2032 ซ่ึงห่างจาก 
ค่า 1 มากแสดงให้เห็นว่าด้วงคีมท่ีส ารวจพบ 10 ชนิดมีความเด่นในชนิดน้อย ในเดือนตุลาคมพบด้วงคีมกวางเหลืองมากท่ีสุดถึง 30 ตัว มี
ความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 6 ตัวต่อชั่วโมง แต่ในช่วงเวลาส ารวจเดือนมีนาคมและกรกฎาคมไม่พบด้วงคีมกวางเหลือง  ด้วงคีมท่ีพบเดือน
ตุลาคมรองลงมา ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ พบจ านวน 11 ตัว มีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 2.2 ตัวต่อชั่วโมง ด้วงคีมสองแถบขาด า พบจ านวน 
10 ตัว มีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Ra) 2.0 ตัวต่อชั่วโมง ด้วงคีมชนิดอื่นพบในปริมาณน้อย ในเดือนกรกฎาคมซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน ส ารวจพบ 
ด้วงคีม 8 ชนิด มีปริมาณรองลงมาในรอบปี คือ 37 ตัว มีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') 1.8707 แสดงให้เห็นว่ามีความหลากชนิดของ 
ด้วงคีมในพื้นท่ีส ารวจอยู่ในระดับท่ีต่ า มีค่าดัชนีความเด่น (C) 0.1834 ซ่ึงแสดงว่าด้วงคีมท่ีส ารวจพบ มีความเด่นในชนิดน้อย โดยในช่วง
ฤดูฝนน้ีจะพบด้วงคีมเหลืองขีดวายมากท่ีสุด คือ พบ จ านวน 12 ตัวซ่ึงมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือนมีนาคม 
เป็นช่วงฤดูร้อน ส ารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยท่ีสุดในรอบปี คือพบเพียง 4 ชนิด จ านวน 7 ตัว โดยมีค่าดัชนีความหลากชนิด (H') 
0.1277 มีค่าดัชนีความเด่น (C) 0.3061 จากผลส ารวจในรอบปี พบว่า ด้วงคีมกวางเหลืองมีความชุกชุมสัมพัทธ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ด้วงคีมเหลืองขีดวาย  

 การส ารวจชนิดด้วงคีมโดยใช้แสงไฟ black light ในครั้งน้ีส่วนใหญ่จะพบด้วงคีมเพศผู้บินเข้าหาแสงไฟ พบเพศเมีย 
เพียงบางชนิด ได้แก่ ด้วงคีมยีราฟ ด้วงคีมกวางเหลือง และด้วงคีมนีโอแพรี่ จากการศึกษารูปร่างสัณฐานของด้วงคีมเพศผู้และเพศเมีย 
จะมีความแตกต่างกันในด้านขนาดล าตัวและโครงสร้างของฟันกราม (mandible) โดยด้วงคีมเพศผู้จะมีขนาดล าตัวใหญ่กว่าเพศเมีย 
และเพศผู้มีฟันกรามท่ียาวกว่าฟันกรามของเพศเมีย ซ่ึงสอดคล้องกับ Ek-amnuay (2008) ส่วนด้วงคีมเพศผู้ในชนิดเดียวกัน 
จะมีความแตกต่างในด้านขนาดโดยเพศผู้มีขนาดแตกต่างกัน คือ มีขนาดใหญ่ กลางและเล็ก  ดังภาพท่ี 7 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ Kawano (2004) ดังตัวอย่างด้วงคีมยีราฟในภาพท่ี 3 

2. ผลการศึกษาแหล่งอาศัยของด้วงคีม  
 จากการส ารวจในเดือนพฤศจิกายน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้ าตกสะปัน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ต าบล 
ดงพญา อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สภาพป่าริมล าธารมีความชุ่มชื้นสูง พบว่ามีหนอนของด้วงคีมอาศัยกัดกินไม้ผุจ าพวกไม้เน้ืออ่อนซ่ึง
พบไม้ตะกูและไม้นางพญาเสือโคร่งท่ีหักล้มลงริมล าห้วย วัดความชื้นในดินบริเวณท่ีไม้ล้มทับอยู่ โดยใช้ในช่วง 60-70 เปอร์เซ็นต์  
ไม้ท่ีถูกกินจะมีความชื้นและเริ่มผุโดยเนื้อไม้ผุจะไม่เน่าด า ส่วนหนอนท่ีพบเมื่อน ามาตรวจสอบโครงสร้างภายนอกพบว่าเป็นหนอนของ
ด้วงคีมซ่ึงอยู่ในวงศ์ Lucanidae แต่เมื่อน ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการหนอนตายก่อนเข้าสู่ระยะดักแด้ ดังภาพท่ี 4 

การส ารวจแหล่งอาศัยของด้วงคีม ในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต้  อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
เดือนพฤศจิกายน สภาพเป็นป่าต้นน้ า ท่ียังสมบูรณ์  มีน้ าซับไหลลงสู่ล าห้วย ความชื้นในดินสูง 50-70 เปอร์เซ็นต์  มีพรรณไม้ 
หลากหลายชนิด ส ารวจพบตัวอ่อนด้วงคีมอาศัยกัดกินเริ่มเน่าผุ ได้น ามาเพาะเลี้ยงต่อที่สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาน่าน ในอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 23.90 ± 5.70 องศาเซลเซียส เจริญครบวงจรชีวิตเป็นตัวเต็มวัยด้วงคีมเหลืองขีดวาย ดังภาพท่ี 5  
และ 6 

จากการส ารวจพื้นท่ีป่ารอบหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติขุนน่านท่ี ขน 1 (นาขวาง) ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน พบตัวเต็มวัยของด้วงคีมกวางเหลืองอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่าและจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะกัดแทะบริเวณเปลือกอ่อน
ของกิ่งสารภีป่าเพื่อกินน้ าเลี้ยง มีบางส่วนจะเกาะอยู่บริเวณปมไม้ท่ีมีแผลเพื่อกิน น้ าเลี้ยงท่ีไหลซึมออก นอกจากน้ียังพบมีการจับคู่ 
ผสมพันธุ์กัน ดังภาพท่ี 7 อาหารของด้วงคีมตัวเต็มวัย นอกจากน้ าเลี้ยงบริเวณเปลือกอ่อน ปม และรอยแผลของเปลือกไม้ในป่าแล้ว 
สามารถใช้น้ าหวานเป็นอาหารแก่ด้วงคีมตัวเต็มวัยได้ เช่น กล้วยสุก แตงไทย แตงโมและอ้อยเป็นต้น  

 อาหารของตัวอ่อนท่ีส ารวจพบบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้ าตกสะปัน ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติขุนน่านและ ในพื้นท่ีป่า
ชุมชนบ้านดงผาปูน คือ ไม้ผุ และเป็นไม้เน้ืออ่อน ซ่ึงสอดคล้องกับ Kasahara (2006) ท่ีใช้ไม้ผุบดเป็นอาหารเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของ 
ด้วงคีม  ส่วนอาหารตัวเต็มวัยท่ีส ารวจพบในธรรมชาติ คือ ตัวเต็มวัยจะแทะและดูดกินน้ าเลี้ยงใต้เปลือกต้นไม้ เช่น สารภีป่า  
และมะค่าโมง ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานของ Paulsen and Ratcliffe (2005) 
  

http://www-museum.unl.edu/research/entomology/workers/BRatcliffe.htm
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บทสรุป 

 จากการส ารวจความหลากหลายของด้วงคีมในเขตอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 
พบด้วงคีม 10 ชนิด ได้แก่  ด้วงคีมยีราฟ  (Prosopocoilus giraffa giraffe (Olivier)) ด้วงคีมสองแถบขาด า  (Prosopocoilus 
inquinatus nigritus (Boileau)) ด้วงคีมกวางเหลือง (Odontolabis mouhotii mouhotii Parry) ด้วงคีมละมั่งเหลือง (Hexarthrius 
parryi deyrollei Parry) ด้วงคีมนีโอแพรี่ (Neolucanus parryi Leuthner)   ด้วงคีมแดงธรรมดา (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)) ด้วงคีมเหลืองขีดวาย (Prosopocoilus suturalis (Olivier)) และด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา (Serrognathus 
platymelus platymelus Saunders)  ในเดือนตุลาคมส ารวจพบด้วงคีม 10 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด 1.9297 ดัชนีความเด่น 
0.2032  โดยพบด้วงคีมกวางเหลืองมากท่ีสุดซ่ึงมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 6 ตัวต่อชั่วโมง เดือนกรกฎาคมส ารวจพบด้วงคีม 8 ชนิด มีค่าดัชนี
ความหลากชนิด 1.8707 ดัชนีความเด่น 0.1834 และพบด้วงคีมขีดวายมากที่สุดซ่ึงมีความชุกชุมสัมพัทธ์ 2.40 ตัวต่อชั่วโมง ส่วนในเดือน
มีนาคมเป็นช่วงฤดูร้อนส ารวจพบด้วงคีมมีปริมาณน้อยท่ีสุดในรอบปี โดยพบเพียง 4 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากชนิด 0.1277 ดัชนีความ
เด่น 0.3061 

 แหล่งอาศัย ในระยะตัวเต็มวัยของด้วงคีมกวางเหลืองพบอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า ส่วนระยะหนอนของด้วงคีมยีราฟพบอาศัย
กัดกินไม้ผุตามป่าริมห้วยที่มีความชื้นสูงได้แก่ ไม้ก าลังเสือโคร่งและไม้ตะกู อาหารของด้วงคีมตัวเต็มวัยท้ังสองชนิดน้ี ได้แก่ อ้อย ผลไม้สุก
ท่ีมีรสหวานและเนื้อน่ิม เช่น กล้วยสุก แตงไทย และแตงโม 

กิตติกรรมประกาศ 
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แห่งชาต ิส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท าให้งานวิจัยในครั้งน้ีส าเร็จด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี
ประจ าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์การส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีการศึกษาวิจัย
ในครั้งน้ี  
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ภาพท่ี 1 กราฟแสดงปริมาณด้วงคีมท่ีส ารวจพบ 10 ชนิดในรอบปี 
 
 

 
 
 
 
 

ชนิดด้วงคีม 
จ านวน (ตัว) 

ต.ค. 56 มี.ค. 57 ก.ค. 57 รวม 
 ด้วงคีมยีราฟ 11 1 0 12 
 ด้วงคีมสองแถบขาด า 10 1 1 12 
 ด้วงคีมกวางเหลือง 30 0 0 30 
 ด้วงคีมละมั่งเหลือง 6 0 4 10 
 ด้วงคีมนีโอแพรี ่ 5 2 3 10 
 ด้วงคีมแดงธรรมดา  2 0 6 8 
 ด้วงคีมชิว่า 4 0 2 6 
 ด้วงคีมร่องเก่า  4 3 5 12 
 ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา 3 0 4 7 
 ด้วงคีมเหลืองขีดวาย 3 0 12 15 

รวม (ตัว) 78 7 37 122 
ดัชนีความหลากชนิด (H')   1.9297  0.1277 1.8707  

ดัชนีความเด่น (C) 0.2032 0.3061 0.1834  
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ภาพท่ี 2 ชนิดของด้วงคีมตัวเต็มวัยเพศผู้ท่ีส ารวจพบในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (A = ด้วงคีมชิว่า, B = ด้วงคีมฟันเลื่อยธรรมดา,  
C = ด้วงคีมยีราฟ, D = ด้วงคีมกวางเหลือง, E = ด้วงคีมละมั่งเหลือง, F = ด้วงคีมสองแถบขาด า, G = ด้วงคีมนีโอแพรี่, H = ด้วงคีมร่อง

เก่า, I = ด้วงคีมแดงธรรมดา, J = ด้วงคีมเหลืองขีดวาย) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 สัณฐานภายนอกของด้วงคีมยีราฟเพศผู้และเมีย 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แหล่งอาศัยของด้วงคีมในระยะตัวอ่อนท่ีพบในเส้นทางศึกษาธรรมชาติลงสู่น้ าตกสะปัน 
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ภาพท่ี 5 แหล่งอาศัยของด้วงคีมในพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านดงผาปูน 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หนอนด้วงคีมท่ีพบในป่าชุมชนบ้านดงผาปูนน ามาเลี้ยงพบว่าเป็นด้วงคีมขีดวาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ด้วงคีมกวางเหลืองตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนต้นสารภีป่า 
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ท่ีส าคัญในระบบนิเวศป่าริมน้ า โดยเฉพาะนกท่ีเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจความหลากหลายของนกในช่วง
ฤดูหนาว โดยวิธี Point Count จ านวน 10 จุด (ระยะห่างระหว่างจุด 150 เมตร) ส ารวจจุดละ 10 นาที แล้วจ าแนกชนิดจากการมอง
ด้วยกล้องส่องทางไกลชนิดสองตาและจากเสียงร้อง พบนกทั้งสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 64 สกุล (genus) 39 วงศ์ (family) อยู่ในวงศ์
นกปรอด (Pycnonotidae) มากที่สุด 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์นกยาง (Ardeidae) 6 ชนิด วงศ์นกเขานกพริาบ (Columbidae) และ
วงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด เมื่อจ าแนกตามถิ่นท่ีอยู่อาศัยพบว่า เป็นนกประจ าถิ่น 68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16 
ชนิด โดยจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 83 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Shannon Diversity Index, H’) 
เท่ากับ 3.73  
ค้าส้าคัญ : ความหลากหลาย, นก, ฤดูหนาว, ป่าริมน้ า, คลองพระปรง, สระแก้ว   
 
Abstract : Diversity of birds during winter in the riparian forest along Phra Prong Canal, Watthana Nakhon 
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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 

 คลองพระปรงเป็นล าน้ าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว สังคมพืชท่ีขึ้นกระจายบริเวณสองฝั่งของล าน้ าอาจเรียกว่า ป่าริมน้ า หรือ
ป่าริมคลอง (Riparian forest) ท าหน้าท่ีส าคัญคือ ช่วยยึดเกาะตลิ่ง ลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งใช้สอยของชุมชนท่ีอาศัยอยู่
โดยรอบ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีส าคัญ ปัจจุบันพื้นท่ีป่าริมคลองพระปรงมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (บุญ
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ธิดา และคณะ, 2558) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศท่ีมีลักษณะจ าเพาะน้ี โดยเฉพาะนก ถือเป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีและยังเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ง่าย 
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของนกในบริเวณป่าริมคลองพระปรง เพื่อให้ทราบถึงชนิดและกลุ่ม
ของนกที่มาใช้ประโยชน์ตลอดจนสถานภาพทางการอนุรักษ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป 

วิธีการ 

1. พื นที่ศึกษา  

 การส ารวจความหลากหลายของนกในผืนป่าตามแนวคลองพระปรง (N 13◦ 54.879’ E 102◦ 22.702’ ถึง N 13◦ 54.809’ 
E 122◦ 22.847) ซ่ึงมีความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 65-74 เมตร ในบริเวณต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ป่ามีลักษณะเป็นผืนป่ากันชนข้างล าน้ าท่ีมีขนาดไม่กว้างนักและมีเถาวัลย์ปกคลุมในบางบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบป่าริมคลองเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย และมันส าปะหลัง ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  1,404 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศา
เซลเซียส พรรณไม้เด่นท่ีส ารวจพบบริเวณป่าริมคลอง ได้แก่ ข่อย (Streblus asper) ยางนา (Dipterocarpus alatus) และชุมแสง 
(Xanthophyllum lanceatum) เป็นต้น (บุญธิดา และคณะ, 2558) 

2. การส้ารวจความหลากหลายของนก 

 ส ารวจโดยใช้วิธีแบบ Point Count ก าหนดจุดส ารวจจ านวน 10 จุด รัศมีขนาด 25 เมตร แต่ละจุดห่างกัน 150 เมตร โดยการ 
พายเรือจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ส ารวจ 2 ช่วงเวลาต่อวัน คือหลังพระอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 6:00 – 9:00 นาฬิกา และก่อน 
พระอาทิตย์ตกดินเวลาประมาณ 15:00 –18:00 ใช้เวลาส ารวจจุดละ 10 นาที (Bibby et al., 1992; Bibby et al., 1998) ส ารวจช่วง
เดือนมกราคม 2559 โดยเป็นช่วงตัวแทนฤดูหนาว จ าแนกชนิดนกตาม Lekagul and Round (1991) จากการมองด้วยตาเปล่าหรือ
กล้องส่องทางไกล และเสียงร้อง บันทึกชนิดพันธุ์ จ านวน เวลาต าแหน่งท่ีเกาะ และพฤติกรรมขณะท่ีพบ วิเคราะห์ค่าดัชนีความ
หลากหลาย Shannon – Weaver’s index , H’ (Magurran, 1988)  และค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) โดยวิธีของ 
Pettingill (1969) แบ่งระดับความชุกชุมเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 หมายถึง นกท่ีพบบ่อยมาก (Abundant) ร้อยละ 65-89 
หมายถึง นกที่พบบ่อย (Common) ร้อยละ 31-64 หมายถึง นกที่พบปานกลาง (Moderately Common) ร้อยละ 10-30 หมายถึง นก
ท่ีพบได้น้อย (Uncommon) และร้อยละ 1-9 หมายถึง นกที่พบได้ยาก (Rare) 

ผลการศึกษา 

1. ผลการส ารวจความหลากหลายของนก พบนกจ านวนท้ังสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 66 สกุล (genus) 40 วงศ์ (family) 
อยู่ ในวงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) มากท่ีสุด 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์นกยาง (Ardeidae) 6 ชนิด วงศ์นกเขานกพิราบ 
(Columbidae) และวงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด พบว่า เป็นนกประจ าถิ่น  68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16 ชนิด 
(ตาราง 1) นกส่วนใหญ่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง 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 พบว่านกส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนกท่ีพบได้น้อย มีจ านวน 51 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ 
กลุ่มนกท่ีพบได้ปานกลาง มีจ านวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.7 กลุ่มนกท่ีพบได้บ่อยมาก จ านวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ
กลุ่มนกท่ีพบได้บ่อย มีจ านวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยไม่มีนกอยู่ในกลุ่มพบได้ยาก นกท่ีพบได้บ่อยครั้งบริเวณข้างล าคลองพระ
ปรง ได้แก่ อีกา (Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) 
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกด า (Rhipidura javanica) ท่ีมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 
100  

3. เมื่อแบ่งนกออกตามประเภทการกินอาหาร พบว่ากลุ่มนกท่ีกินแมลง ( Insectivore) มีมากท่ีสุด 36 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
42.8 ของนกท้ังหมด โดยนกกลุ่มกินแมลงจัดเป็นนกกลุ่มใหญ่และพบมากท่ีสุด เช่นเดียวกับท่ีส ารวจพบในบริเวณป่าประเภทอื่นๆ ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจากพื้นท่ีข้างล าคลองพระปรงมีความเหมาะแก่การกระจายพันธุ์และเพิ่มจ านวนของแมลงหลากหลายชนิด ซ่ึงเป็นแหล่ง
อาหารท่ีส าคัญของนก ประกอบกับบางบริเวณยังคงมีพรรณไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงเหมาะแก่การวางไข่ การอนุบาลตัวอ่อนของแมลง 
เป็นแหล่งหากินและผสมพันธุ์ของแมลงตัวเต็มวัยของทั้งแมลงบกและแมลงน้ า (Briers and Gee, 2004) 
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4. การใช้ประโยชน์พื้นท่ี พบว่านกใช้ป่าริมคลองในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มนกที่อาศัยหากินอยู่ข้างล าน้ า ได้แก่ นกอีแพ
รดแถบอกด า (R. javanica) ท่ีมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ 100 หรือพบได้บ่อยมาก นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo  atthis) 
นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกยางเปีย (Egretta garzetta) เป็นต้น กลุ่มนกที่มักท ารังวางไข่บริเวณข้างล าน้ า ได้แก่ นก
ระจาบธรรมดา (Ploceus  philippinus) พบว่าท ารังวางไข่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (โอภาส, 2544) กลุ่มท่ีอาศัยหรือหากิน
บนไม้ยืนต้นข้างล าน้ า เช่น นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกจาบคา
เล็ก (Merops  orientalis) นกจาบคาหัว สีส้ม (Merops leschenaulti) และนกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) เป็นต้น และบาง
ชนิดใช้เป็นท่ีพักผ่อนในเวลากลางวัน เช่น นกแสก (Tyto alba) เป็นต้น 

บทสรุป 
 จากการส ารวจความหลายของนกบริเวณล าคลองพระปรง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในช่วงฤดูหนาว พบนกจ านวน  
84 ชนิด (species) จาก 66 สกุล (genus) 40 วงศ์ (family) โดยนกในกลุ่มกินแมลงมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.8 อีกา 
(Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) นกปรอดสวน 
(Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกด า (Rhipidura javanica) เป็นชนิดท่ีสามารถพบได้บ่อยในล าคลองพระปรงบริเวณท่ี
ส ารวจ นกส่วนใหญ่ท่ีส ารวจพบจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง การอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าริมคลองจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์นกเหล่าน้ีด้วยซ่ึง
นับวันจะมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ การส ารวจครั้งน้ีจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นท่ีในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สั ตว์
ตลอดจนการสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศริมคลองได้ต่อไป 
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โอเมก้า 3-6-9 จากน ้ามันเมล็ดมะแขว่น (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) 

พรทิพย์ บับภาวัน, วิจิตร อุดอ้าย และ สุรัตน์ บุญผ่อง* 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
*ชื่อผู้เขียนหลัก : suratb@nu.ac.th 

บทคัดย่อ : ในปัจจุบันงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับน้ ามันจากเมล็ดพืชในท้องถิ่นยังมีอยู่น้อยมาก ทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าส่วนของเมล็ด
มะแขว่น ซ่ึงถือเป็นพืชสมุนไพรท่ีคนท้องถิ่นทางภาคเหนือนิยมใช้ปรุงอาหาร มาท าการสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน  
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามล าดับ ซ่ึงข้อมูลจากโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) เบื้องต้น 
แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่นท่ีได้มีองค์ประกอบของน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน ส่วนของน้ ามันท่ีสกัดได้น้ีจึงถูกน ามา
ศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน ด้วยปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น ท าให้เกิดเป็นสารประกอบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน  
(FAMEs) โดยสามารถยืนยันการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี
ของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) จากการศึกษาน้ ามันเมล็ดมะแขว่น  
พบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว 3 ชนิด ได้แก่  α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ  
oleic acid methyl ester รวมท้ังกรดไขมันอิ่มตัว  2 ชนิด คือ  palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester  
ซ่ึงปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ท่ีพบน้ี มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของ  α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid  
(LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ stearic acid จากข้อมูลท่ีพบแสดงให้เห็นว่าน้ ามันจากเมล็ด 
มะแขว่นสามารถใช้เป็นแหล่งของ โอเมก้า 3-6-9 ได้ และงานวิจัยน้ียังถือเป็นครั้งแรกท่ีรายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน 
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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มะแขว่น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC (Smitinand, 2014) เป็นพืชสมุนไพรไทยท่ีคน
ท้องถิ่นทางภาคเหนือนิยมใช้ผลปรุงอาหาร (Wutithamawech, 1997) โดยท่ัวไปผลของมะแขว่นจะประกอบไปด้วยส่วนเปลือก  
และเมล็ด (Agarwal et al., 1959) ปัจจุบันมีงานวิจัยมากมายท่ีท าการศึกษาในส่วนของน้ ามันหอมระเหยจากผลมะแขว่น โดยการสกัด 
ด้วยเทคนิคต่างๆ (Rout et al., 2007) รวมถึงระบุองค์ประกอบของน้ ามันหอมระเหยจากมะแขว่นด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี อย่าง
เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ ในน้ ามันหอมระเหยจัดเป็นสารท่ีอยู่ใน 
กลุ่มของเทอร์พีน ซ่ึงสารเหล่าน้ีล้วนมีศักยภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีน่าสนใจ และเป็นประโยชน์มากมาย (Itthipanichpong  
et al., 2002) ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลมะแขว่น พบว่าประกอบด้วยน้ ามันหอมระเหย (essential oil, EO) และน้ ามัน 
(fatty oil, FO) ซ่ึง EO จะอยู่ในส่วนของเปลือกเพราะมีกลิ่น และ FO คาดว่าจะมาจากส่วนของเมล็ด (Bubpawan et al., 2015)  
โดย ท่ีส่วนของเมล็ดมะแขว่น ซ่ึงเป็นส่วนห น่ึงของผลมะแขว่น  เป็นส่วน ท่ีคาดว่าให้ น้ ามัน น้ันยั งไม่มีผู้ ใดให้ ความสนใจ 
ท่ีจะท าการศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาต่อยอดงานวิจัยมะแขว่นน้ี โดยท าการสกัดเมล็ดมะแขว่นด้วยตัวท าละลายต่างๆ ได้แก่ เฮกเซน  
ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามล าดับ  จากน้ันท าการศึกษาหาองค์ประกอบด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์ 
แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H NMR) ของสารสกัดท่ีได้จากตัวท าละลายต่างๆ จากส่วนเมล็ดมะแขว่น พบว่าองค์ประกอบท่ีสกัดได้เป็นน้ ามัน 
จึงออกแบบการทดลองโดยการน าปฏิกิริยาพื้นฐานอย่างปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น มาท าให้น้ ามันเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน (FAMEs) ควบคู่กับการยืนยันการเกิดปฏิกิริยาด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
พร้อมตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) 
(Bubpawan, 2015) จากผลของการศึกษาวิจัยในส่วนของน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่นน้ี ท าให้ทราบว่าน้ ามันสกัดจากเมล็ดมะแขว่น 
มีโอเมก้า 3-6-9 ซ่ึงมีประโยชน์ และมีคุณสมบัติไม่แพ้พืชน้ ามันต่างถิ่น จากการค้นพบน้ีจะสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่า 
ของมะแขว่นท่ีเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย 

วิธีการ 

 เมล็ดมะแขว่นทุบหรือบดพอแตก จากน้ันน ามาสกัดด้วยตัวท าละลายแบบไล่ขั้วของตัวท าละลายจากขั้วต่ าไปยังขั้วสูง ได้แก่ 
ตัวท าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซิโตน เมทานอล และเอทานอล ตามล าดับท่ีอุณหภูมิห้อง ท าการสกัดซ้ าสองครั้งสารสกัดท่ีได ้
แต่ละรอบจะถูกกรอง และน าไประเหยด้วยเครื่องระเหยแบบสูญญากาศได้เป็นสารสกัดหยาบของเมล็ดมะแขว่นจากเฮกเซน  
จากไดคลอโรมีเทน จากอะซิโตน จากเมทานอล และจากเอทานอล จากน้ันตรวจสอบองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดหยาบของ 
เมล็ดมะแขว่นเบื้องต้นด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติเรโซแนนซ์ พบว่าสารสกัดหยาบท่ีได้จากการสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ 
กันน้ี มีองค์ประกอบหลักเป็นน้ ามัน (fatty oil) ในขณะท่ีท าการทดลองได้เกิดการตกตะกอนของแข็งสีขาวขึ้นในน้ ามัน เมื่อท าการ 
แยกส่วนของตะกอน และของเหลวออกจากกัน น าไปตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR พบว่าตะกอนของแข็งสีขาวน้ี 
มีโครงสร้างท่ีเป็นลักษณะของไขมันท่ีอิ่มตัว ส่วนของเหลวสีน้ าตาลน้ันมีโครงสร้างท่ีเป็นลักษณะของไขมันท่ีไม่อิ่มตัว ซ่ึงขั้นตอนต่อมาคือ
การน าแต่ละส่วนท่ีแยกออกจากกันน้ีมาศึกษา โดยท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่นก่อนเพื่อให้ เกิดเป็นสารประกอบ 
เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากนั้นน าไปหาองค์ประกอบในน้ ามันของท้ังสองส่วนน้ีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 

ผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์สารสกัดหยาบจากเมล็ดมะแขว่น 
 สารสกัดหยาบท่ีสกัดด้วยตัวท าละลาย เฮกเซน  (CHE), ไดคลอโรมีเทน (CDE), อะซีโตน (CAE), เมทานอล (CME)  
และเอทานอล (CEE) ถูกน ามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วยเทคนิค 1H NMR (ภาพท่ี 1) เมื่อท าการวิเคราะห์สเปกตรัมท่ีได้จะพบ
ต าแหน่งโปรตอนของ CH3, CH2 และโปรตอนอะไลลิกของกรดไขมัน ปรากฏขึ้นท่ีต าแหน่ง 0.82-2.81 ppm จากน้ันพบโปรตอน CH2 
ของ glyceryl ปรากฏเป็น doublet of doublet ขึ้นท่ีต าแหน่ง 4.10-4.30 ppm นอกจากน้ียังพบโปรตอน CH ของ glyceryl ปรากฏ
เป็น multiplet ท่ีต าแหน่ง 5.24-5.26 ppm และพบโปรตอนพันธะคู่ของสายโซ่กรดไขมัน หรือท่ีเรียกว่า โปรตอน vinylic (=CH) 
ปรากฏเป็น broad multiplet ขึ้นท่ีต าแหน่ง 5.28-5.43 ppm ซ่ึงสัญญาณ 1H NMR เหล่าน้ีแสดงให้เห็นเบื้องต้นว่าน้ ามันของเมล็ด 
มะแขว่นท่ีสกัดได้น้ันมีองค์ประกอบโครงสร้างสารท่ีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว นอกจากน้ีขณะท่ีท าการวิจัยได้สังเกตเห็นการตกตะกอน 
ของไขมันท่ีเป็นของแข็งสีขาว แยกออกจากน้ ามันท่ีเป็นของเหลวสีน้ าตาล ซ่ึงท้ังสองส่วนน้ีได้ถูกน ามาวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นด้วย
เทคนิค 1H NMR และถูกน ามาศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมัน โดยใช้ปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่น และยืนยันองค์ประกอบ
ของไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากท าปฏิกิริยาด้วยเทคนิค GC-MS ต่อไป 
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2. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนตะกอนของน้ ามัน (FAMEs-S) 
 การวิเคราะห์เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าต าแหน่งสัญญาณ 1H NMR ของตะกอนของแข็งท่ีได้น้ี ปรากฏต าแหน่งต่างๆท่ีมี 
ความใกล้เคียงกับโครงสร้างของไขมันประเภทไม่อิ่มตัว หากแต่จะมีความแตกต่างกันท่ี ณ ต าแหน่งโปรตอน CH ของ glyceryl  
ซ่ึงปรากฏเป็น multiplet ท่ีต าแหน่ง 5.24–5.28 ppm และพบต าแหน่งโปรตอนพันธะคู่ของสายโซ่กรดไขมัน หรือท่ีเรียกว่าโปรตอน
vinylic (=CH) จะปรากฏเป็น broad multiplet ขึ้นในต าแหน่งสูงกว่า โดยขึ้นท่ีต าแหน่ง 5.28–5.34 ppm มีปริมาณ ท่ีลดลง 
ซ่ึงสัญญาณ 1H NMR น้ี (ภาพท่ี 2) แสดงให้เห็นว่าตะกอนของแข็งจากเมล็ดมะแขว่นท่ีสกัดได้ น้ีมีองค์ประกอบโครงสร้างสารท่ีเป็นกรด
ไขมันอิ่มตัวเป็นหลัก 

 เมื่อตะกอนน้ ามันน้ีถูกน ามาท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์ริฟิเคชั่นแล้ว ต่อมาจะถูกน ามาท าการยืนยันการเกิดปฏิกิริยา 
อีกครั้งด้วยเทคนิค 1H NMR จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ท่ีต าแหน่ง 3.66 ppm ซ่ึงเป็นต าแหน่งโปรตอนของ CH3O จากนั้น
จะพบว่าโปรตอน  CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ง 4.11–4.31 ppm และพบว่าโปรตอน  CH ของ glyceryl ก็หายไป 
จากต าแหน่งเดิมท่ี 5.28–5.34 ppm เช่นกัน ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีสามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl น้ันได้ถูกแทนท่ีด้วยกลุ่ม CH3O 
ของเมทานอลเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีสามารถใช้ยืนยันได้ว่าน้ ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากตะกอน
น้ ามัน (FAMEs-S) ไปแล้ว (ภาพท่ี 2) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากตะกอนของแข็งของน้ ามันท่ีสกัดได้ ด้วยเทคนิค  
GC-MS (ตารางท่ี 1) ซ่ึงแสดงองค์ประกอบของกรดไขมันอิ่มตัวท่ีพบ ได้แก่ palmitic acid methyl ester 86.32%, stearic acid 
methyl ester 3.62% และ myristic acid methyl ester 0.40%  ณ เวลาท่ีสารใช้ในการเคลื่อนท่ีผ่านคอลัมน์ (retention time)  
ท่ี 28.82, 31.42 และ 24.47 นาที ตามล าดับ และนอกจากน้ียังพบองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือ oleic acid methyl ester 
3.06% ณ retention time ท่ี 31.95 นาที อีกด้วย 

 สามารถสรุปได้ว่า palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์หลัก
ท่ีพบใน FAMEs-S นอกจากน้ียังพบปริมาณของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมทิลเอสเทอร์อีก 1 ชนิด คือ oleic acid methyl ester ซ่ึงปริมาณ
กรดไขมันเมทิลเอสเทอร์เหล่าน้ีจะแปรผันตรงกับปริมาณของกรดไขมันท่ีอยู่ในตะกอนของแข็งของน้ ามันเมล็ดมะแขว่น ดังน้ันการท่ี
น้ ามันมี  palmitic acid methyl ester และ  stearic acid methyl ester ใน  FAMEs-S สู ง  น่ันก็ สามารถระบุ ได้ ว่ ามี ปริมาณ
องค์ประกอบของ palmitic acid และ stearic acid ซ่ึงเป็นกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณท่ีสูงด้วยเช่นกัน รวมท้ังในองค์ประกอบของน้ ามัน
ท่ีอิ่มตัวน้ียังมีกรดไขมันท่ีไม่อิ่มตัว คือ oleic acid (OA, omega-9) รวมอยู่ด้วย 

3. การวิเคราะห์เมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันจากส่วนของเหลวของน้ ามัน (FAMEs-U) 
 ต าแหน่งสัญญาณ 1H NMR ของส่วนของเหลวน้ ามันท่ีได้น้ี จะแสดงต าแหน่งโปรตอนเดียวกันกับโครงสร้างของไขมันไม่อิ่มตัว 
(ภาพท่ี 3) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าของเหลวน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่นท่ีสกัดได้น้ันมีองค์ประกอบโครงสร้างสารท่ีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลัก 

 เมื่อส่วนของเหลวน้ ามันน้ีถูกน ามาท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอร์แล้ว จะถูกน ามาท าการยืนยันการเกิดปฏิกิริยาอีกครั้งด้วย
เทคนิค 1H NMR เช่นกัน จากการวิเคราะห์พบสัญญาณ singlet ท่ีต าแหน่ง 3.66 ppm ซ่ึงเป็นต าแหน่งโปรตอนของ CH3O จากน้ัน 
จะพบว่าโปรตอน CH2 ของ glyceryl หายไปจากต าแหน่ง 4.10–4.30 ppm และพบว่าโปรตอน CH ของ glyceryl ก็หายไปจาก
ต าแหน่งเดิมท่ี 5.24–5.26 ppm เช่นกัน ซ่ึงการวิเคราะห์น้ีสามารถช่วยยืนยันได้ว่ากลุ่ม glyceryl ได้ถูกแทนท่ีด้วย CH3O ของเมทานอล
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงยืนยันได้ว่าน้ ามันถูกเปลี่ยนสภาพเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน จากน้ ามัน (FAMEs-U) ไปแล้ว (ภาพท่ี 3) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกรดไขมันในรูปของ FAMEs จากส่วนของเหลวของน้ ามันท่ีสกัดได้ ด้วยเทคนิค GC-MS 
(ตารางท่ี 2) ซ่ึงองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวท่ีพบในปริมาณมาก ได้แก่ α-linolenic acid methyl ester 53.36% และ linoleic 
acid methyl ester 17.41% ณ เวลาท่ีสารใช้ในการเคลื่อนท่ีผ่านคอลัมน์ (retention time) ท่ี 32.07 และ 31.88 นาที ตามล าดับ
รวมท้ังพบองค์ประกอบหลักของกรดไขมันอิ่มตัวคือ palmitic acid methyl ester 17.11% ณ เวลาท่ีสารใช้ในการเคลื่อนท่ีผ่าน
คอลั ม น์  (retention time) 28.67 นาที  การค้นพบ น้ีมี ความ น่าสนใจ  เน่ื อ งจาก มี การพบ  α-linolenic acid methyl ester  
และ linoleic acid methyl ซ่ึงเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลักๆท่ีพบใน FAMEs-U ในเปอร์เซ็นต์ท่ีสูงด้วย 

เปอร์เซ็นต์และปริมาณของกรดไขมันในรูปของเมทิลเอสเทอร์นี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ดังน้ันในองค์ประกอบของกรดไขมัน
จากส่วนของเหลวของน้ ามัน มีเปอร์เซ็นต์ของ α-linolenic acid methyl ester และ linoleic acid methyl ester ท่ีสูงน้ันก็แสดงให้
เห็นว่าส่วนของเหลวของน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่นท่ีแยกได้น้ันมี α-linolenic acid (ALA, omega-3) และ linoleic acid (LA, omega-
6) ในปริมาณสูงเช่นเดียวกัน 
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บทสรุป 

 เมล็ดมะแขว่นถูกสกัดด้วยตัวท าละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน อะซีโตน เมทานอล และเอทานอล จากการยืนยันโครงสร้าง
เบื้องต้นของสารสกัดหยาบด้วยเทคนิคโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (1H-NMR) พบว่าสารสกัดหยาบท่ีได้เหล่าน้ี ท้ังหมด 
มีน้ ามัน (fatty oils) เป็นองค์ประกอบหลักและจากการน าน้ ามันท่ีได้มาท าปฏิกิริยาทรานเมทิลเอสเทอริฟิเคชั่นเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน ไม่อิ่มตัวท่ีน่าสนใจ 3 ชนิด ได้แก่  
α-linolenic acid methyl ester, linoleic acid methyl ester และ  oleic acid methyl ester รวมท้ังกรดไขมันอิ่มตัว 2 ชนิด  
คือ palmitic acid methyl ester และ stearic acid methyl ester ซ่ึงปริมาณของเมทิลเอสเทอร์ท่ีพบน้ี มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริมาณของ α-linolenic acid (ALA, omega-3), linoleic acid (LA, omega-6), oleic acid (OA, omega-9), palmitic acid และ 
stearic acid ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าน้ ามันจากเมล็ดมะแขว่น สามารถใช้เป็นแหล่งของโอเมก้า 3-6-9 ได้ โดยการค้นพบจากงานวิจัยน้ียังถือ
เป็นครั้งแรกที่รายงานการศึกษาองค์ประกอบของกรดไขมันจากเมล็ดมะแขว่น ในรูปของเมทิลเอสเทอร์ด้วย 
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Chemical shift (ppm) 
ภาพที่ 1 ข้อมูล 1H 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) 

องค์ประกอบท่ีพบ สูตรโมเลกุล น้ าหนักโมเลกุล พื้นท่ีใต้พีค (%) 

24.47 
 

28.82 
 

31.95 
 

31.42 
 

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 

C15H30O2 
 

C17H34O2 
 

C19H36O2 
 

C19H38O2 
 

242 
 

270 
 

296 
 

298 
 

0.44 
 

86.32 
 

3.06 
 

3.62 
 

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว 
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Chemical shift (ppm) 

ภาพที่ 3 ข้อมูล 1H NMR ของไขมันไม่อิ่มตัว และเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว (FAMEs-U) 
 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของ FAMEs-U โดย GC-MS 
Retention 
Time (นาที) 

องค์ประกอบท่ีพบ สูตรโมเลกุล 
น้ าหนัก
โมเลกุล 

พื้นท่ีใต้พีค (%) 

28.21 
 

28.67 
 

31.88 
 

32.07 
 

32.41 
 

35.45 

(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 
 

C17H34O2 
 

C19H34O2 
 

C19H32O2 
 

C19H38O2 
 

C21H40O2 
 

268 
 

270 
 

294 
 

292 
 

298 
 

324 
 

2.85 
 

17.11 
 

17.41 
 

53.36 
 

2.37 
 

0.65 
 

U กรดไขมันไม่อิ่มตัว, Sกรดไขมันอิ่มตัว 
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บทคัดย่อ : วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของรูปแบบการจัดการและศักยภาพการผลิตระบบวนเกษตรทุเรียน
พื้นบ้านของชุมชนทรายขาว โดยวิธีส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านปริมาณและคุณภาพของระบบวนเกษตรท่ีมีทุเรียนเป็นพืชหลัก
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% ของพื้นท่ีจากไม้ผล ไม้ยืนต้น ทาให้เกิดลูกไม้ ไม้พื้นล่างพืชคลุมดิน ท่ีมีความหลากหลายท้ังชนิดและจ านวน และ
โครงสร้างของสังคมพืชท่ีมีระบบรากแบบพูพอนโดยเฉพาะระบบรากของต้นทุเรียนพื้นบ้าน ช่วยเพิ่มการอนุรักษ์ดินและน้ า และมีผลต่อ
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ยกเว้นในกรณีของระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้านรูปแบบท่ี 1 และรูปแบท่ี 4 ซ่ึงมีช่องว่างระหว่าง
เรือนยอดจากต้นทุเรียนพื้นบ้านมากว่ารูปแบบอื่น จึงท าให้ระบบความหลากหลายของสังคมพืชเปลี่ยนไป ศักยภาพการผลิตระบบ     
วนเกษตรทุเรียนพื้นบ้านท่ีมีศักยภาพสูงสุดคือ รูปแบบท่ี 3 รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 4 
ค าส าคัญ : 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 

บทน า 

ชุมชนทรายขาว ตั้งอยู่บนพื้นท่ีแหล่งต้นน้ า สภาพภูมิประเทศเป็นป่าต้นน้ าล าธารมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติมีทุเรียนพื้นบ้าน  (Durio zibethinus) เป็นไม้ผลท้องถิ่นปลูกอยู่ท่ัวไปในรูปแบบท่ีเรียกว่า   
ป่าสวนทุเรียน ท่ีมีลักษณะความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้าน มีขนาดล าต้นสูงใหญ่ระบบรากแผ่ลึกแบบพูพอนและเจริญเติบโตร่วมอยู่
กับไม้ชนิดอื่นมีการดูแลรักษาเก็บผลผลิตโดยไม่ท าลายพืชข้างเคียงรอบต้นทุเรียนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 150 ปี ทุเรียนพื้นบ้านมี
ชื่อเสียงทางด้านรสชาติดีเน้ือเหนียว หวานมัน มีผลต่อความนิยมของผู้บริโภค และสร้างรายได้หลักให้กับชุมชนในอดีต ลักษณะทุเรียน
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พื้นบ้านมีความแตกต่างในชื่อเรียก รูปร่างทรงผล หนาม  เมล็ด สีเนื้อ ต่อมาเมื่อเกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน (สค.1) เมื่อ
ปีพ.ศ.2498 มีการปลูกยางพาราพันธุ์เก่าและไม้ผลท้องถิ่นขึ้นทดแทน ตามนโยบายกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ในช่วงปี พ.ศ. 
2512 เป็นต้นมา (กรมท่ีดิน, 2498) มีการโค่นเลิกร้างสวนทุเรียนพื้นบ้าน ปลูกยางพาราพันธุ์ใหม่ขึ้นทดแทนท้ังในและนอกพื้นท่ีเขตป่า
สงวน (กรมป่าไม้ , 2555) พื้นท่ีบางส่วนติด เขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว ท าให้ทุเรียนพื้นบ้าน ขาดการดูแลเสื่อมโทรม  
และในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคนในชุมชนต่อกระแสนิยมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักประเภทยางพารา และทุเรียนพันธุ์ท่ีมี
รายได้ดีกว่าทุเรียนพื้นบ้าน ท าให้สวนทุเรียนบางส่วนถูกปล่อยรกร้างตามธรรมชาติ และถูกคุกคามตามรูปแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว มี
แนวโน้มเกิดความเสื่อมโทรมร่อยหรอและสูญหายทางพันธุกรรมได้ 

การศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทุเรียนพื้นบ้านของชุมชนทรายขาว ท่ีกระจายพันธุ์ตามลักษณะภูมิประเทศมี
ความสัมพันธ์ท้ังพืชและสัตว์ ตั้งแต่พื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติฯท่ีระดับความสูง 30 -500 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลางท่ี
ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อน ามาเป็นแนวทางการจัดการรูปแบบการปลูกป่าสวนทุเรียนพื้นบ้าน ท่ียังคงรักษาระดับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชุมชนมีความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง แนวทางการปกปักรักษาและปรับปรุงพันธุกรรม เป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคงทางอาหาร  
ความส าคัญของระบบรากและล าต้นท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ตระหนักถึงความส าคัญตามวิถีชีวิตของชุมชนต้นน้ าท่ีเป็นต้นแบบ 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป 

ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้านของชุมชน
ทรายขาว ให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์และป้องกันการสูญหายของพืชท้องถิ่นของแผนปฏิบัติ การศึกษาน้ีจะส่งผลให้เกิด  
1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้าน ในเขตและนอกเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  
2. เกิดผลต่อการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรทุเรียนพื้นบ้านและพืชท้องถิ่นดั้งเดิม 3. ผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม 
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 

วิธีการ 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพการกระจายพันธุ์ตามภูมิประเทศด้านชื่อเรียกท้องถิ่น  รูปทรงผล  ลักษณะหนาม เมล็ด สี
และรสชาติเน้ือของผลทุเรียนสดในเขตชุมชนทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 
ในช่วงฤดูกาลทุเรียนออกผล คือ ระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนของปีท่ีศึกษา จากแปลงตัวอย่างระบบวนเกษตรทุเรียน
พื้นบ้านพื้นท่ีศึกษาประมาณ  50 ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นพื้นท่ีเขตชุมชนประมาณ 30 ตารางกิโลเมตรและในเขตพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติฯ 
ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินปลูกทุเรียนพื้นบ้าน (ภาพท่ี 1) จ านวน 6 หมู่บ้าน (ภาพท่ี 2) เพื่อ
ก าหนดแปลงศึกษาตัวอย่างขนาด 2040 เมตรจ านวน 16 แปลงและจุดจ าหน่ายของชุมชนจ านวน 3 จุดตัวอย่าง จ านวนผลทุเรียนสด 
300 ผล โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตรงใช้ เครื่องมือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ เกษตรกร ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแยกความแตกต่างตามแบบส ารวจทางสัณฐานวิทยาทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองประกอบด้วยข้อมูลภาคสนาม  
(Systematic Sampling) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ด้านกายภาพ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลโครงสร้างวนเกษตร  
(วิธีการปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การขนส่ง จ าหน่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น) (เกษม, 2556) 

ผลการศึกษา 

1. ต าแหน่งลักษณะภูมิประเทศ ชุมชนทรายขาวต้ังอยู่บริเวณพื้นท่ีลาดเชิงเขา ท่ีราบ และท่ีลุ่มระหว่างหุบเขา มีพื้นท่ีติดต่อกับ
เขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว เป็นถิ่นก าเนิดของแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านชุมชนเป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคของวิถีชุมชน
ต้นน้ า การปกครองมี 6 หมู่บ้านพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีลาดเนินเขาติดอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว จ านวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1, 3, 4, 
5, 6 มีเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดตัวยาวสลับซับซ้อนแผ่ขยายออกไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มียอดเขาสูงสุดคือ  
ยอดสันกาลาคีรี (ยอดนางจันทร์) สูงประมาณ 1,500 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลางมีพื้นท่ีราบลุ่มระหว่างคลอง ล าธาร เตราะ  
(พื้นท่ีรับน้ า) ส าหรับท าเกษตรของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดปัตตานี มีแหล่งน้ าจากน้ าตกทรายขาว  
ไหลสู่พื้นท่ีท าการเกษตรได้ตลอดท้ังปี พื้นท่ีบนภูเขาเป็นสวนผลไม้และสวนยางพาราและพื้นท่ีราบสร้างบ้านเรือนของชุมชน 

2. ลักษณะทุเรียนพื้นบ้าน จัดอยู่ในกลุ่มไม้ผลในวงศ์ฝ้าย  (Bombacaceae) ในสกุลทุเรียน (Durio) เป็นไม้ผลท่ีได้ชื่อว่า  
เป็นราชาแห่งผลไม้ ทุเรียนเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นท่ีรู้จักประมาณ 600 ปีมาแล้ว มีมากกว่า  
30 ชนิด ชนิดท่ีได้รับความนิยมได้แก่ Durio zibethinus เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ล าต้นตรง สูง 25–50 เมตร ขึ้นกับชนิด แตกกิ่ง 
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เป็นมุมแหลม ปลายกิ่งแตกกระจายตั้งแต่กึ่งกลางล าต้นขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของล าต้นมีสีเทาแก่ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด  
ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี่ยว เกิดกระจายท่ัวกิ่ง เกิดเป็นคู่อยู่ตรงข้ามระนาบเดียวกัน ก้านใบกลมยาว 2–4 ซม. แผ่นใบรูปไข่ ขอบขนาน  
ปลายใบเรียวแหลม ยาว 10–18 ซม. ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบด้านบนมีสีเขียว ท้องใบมีสีน้ าตาล เส้นใบด้านล่างนูนเด่น ขอบใบเรียบ 
ดอกเป็นดอกช่อ มี 3–30 ช่อ บนกิ่งเดียวกัน เกิดตามล าดับ และกิ่งก้านยาว 1–2 ซม. ลักษณะดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 
5 กลีบ มีสีขาว หอม ลักษณะดอกคล้ายระฆัง มีช่วงเวลาออกดอก 1–2 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาออกดอกขึ้นอยู่กับชนิด สายพันธุ์และพื้นท่ี 
โดยท่ัวไปทุเรียนจะให้ผลเมื่อมีอายุ 4–5 ปี โดยจะออกตามกิ่ง และสุกหลังจากผสมเกสรไปแล้ว 3 เดือน ผล เป็นผลสดชนิดผลเดี่ยว  
อาจยาวมากกว่า 30 ซม.เส้นผ่าศูนย์กลางอาจยาวกว่า 15 ซม.มีน้ าหนัก 1–3 กิโลกรัม เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อ
แก่มีผลสีเขียว เมื่อสุกมีสีน้ าตาลอ่อน แตกตามพู เนื้อดอกทุเรียนบ้านมีขนาดใหญ่ อ่อนนุ่ม และมีน้ าต้อยมาก มีกลิ่นแรง เปรี้ยวคล้ายเนย 
โดยท่ัวไปเกสรจะผสมโดยค้างคาวบางชนิดท่ีกินน้ าต้อยและเรณู จากการศึกษาในประเทศมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ. 2513 การผสมเกสร
ของทุเรียนเกือบท้ังหมดเกิดจากค้างคาวผลไม้ถ้ า (Eonyeteris spetaca) นกกินปลี ผึ้งหลวง นก ค้างคาว จากการศึกษารวบรวมพบว่า
คนไทยรู้จักรับประทานทุเรียนไม่น้อยกว่า 300 ปีมาแล้ว ท้ังน้ี ทุเรียนมีแหล่งก าเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ  
27 พันธุ์ ในจ านวนน้ีพบการกระจายพันธุ์อยู่ท่ีเกาะบอร์เนียวจ านวน 10 พันธุ์ แหลมมลายูจ านวน 11 พันธุ์ เกาะสุมาตราจ านวน 7 พันธุ์     
ส าหรับประเทศไทย มีรายงานจากหลักฐานของกรมป่าไม้พบมีอยู่จ านวน 4 พันธุ์ คือ ทุเรียนบ้าน  (Durio zibethinus Murr.)  
ทุเรียนดอน (Durio malaccensis Planchiex Mast) ทุเรียนนก (Durio griffithri Mast. Bakis) และทุเรียนป่า (Durio pinangiman 
R. dley) (ขจรศักดิ,์ 2553, Biodiversity, 2007) 

3. นิเวศทุเรียนพื้นบ้านท่ีทรายขาว ต านานการปลูกทุเรียนพื้นบ้านของชุมชน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าพบต้นทุเรียนพื้นบ้าน 
ท่ีมีอายุกว่า 300 ปี ในพื้นท่ีป่าสวนทุเรียน ท้ังในส่วนท่ีอยู่ ในเขตและนอกเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาวมักจะใช้ค าว่า   
“ทุเรียนบนควนโดย” ชาวบ้านท่ีจับจองพื้นท่ีท าประโยชน์หรืออยู่ในเส้นทางหาของป่า น าเมล็ดท่ีคัดเลือกแล้วว่ามีเน้ือและรสชาติดีไป
ปลูกไว้ โดยแผ้วถางป่าแล้วฝังเมล็ดลงในหลุมเดียวกันหลายเมล็ด ระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างต้นไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ  
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีราบบนสันปันน้ า  ไหล่สันเขา  ท่ีราบระหว่างล าห้วย โดยมักจะชักชวนญาติพี่น้องหรื อเพื่อน
บ้านใกล้เคียงเพื่อนฝูงท่ีเคารพนับถือไปร่วมสร้างสวนทุเรียนและมีสิทธิได้รับการแบ่งปันผลผลิตจากทุเรียนบ้านอย่างเท่าเทียมกัน   
ด้วยวิถีทางวัฒนธรรม (ปันเวรเฝ้าทุเรียน) การมีส่วนร่วมและความสามัคคี  ประวัติการน าเมล็ดพันธุ์มาปลูก เตรียมพื้นท่ีปลูก   
วิธีการปลูก  การบ ารุงรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง  การจ าหน่าย   การน ามาประกอบอาหาร วิธีการตั้งชื่อต้นพันธุ์ทุเรียน
พื้นบ้าน  สายสัมพันธ์คนกินทุเรียนร่วมกัน ภูมิปัญญาความเชื่อและวิธีการเพาะเมล็ดแทรกในพื้นท่ีป่า สวนไม้ผล สวนยางพารา  
หลังจากน้ันจะปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ มักพูดกันว่า “เทพรักษา เทวดาดูแล” มีคติในการปลูกว่า “ปลูกทุเรียน นกได้นอน 
หนอนได้กิน” เมื่อถึงเวลาให้ผลผลิตหรือทุเรียนหล่น ก็จะบอกกล่าวในหมู่ญาติหรือคนกินทุเรียนร่วมกัน (สวนวาเระ) ไปช่วยกันแผ้วถาง
บริเวณโคนต้นทุเรียน เพราะเมื่อเวลาผลสุกจะหล่นลงมาเองและสามารถเก็บผลทุเรียนได้ง่าย ผลผลิตท่ีได้มักจะน ามารับประทาน 
กันในครัวเรือน บางส่วนท่ีเหลือก็น าไปจ าหน่าย ในสมัยก่อนราคาผลละ 2–4 บาท ปรากฏว่าทุเรียนทรายขาวมีชื่อเสียงติดตลาด 
เนื่องจากรสชาติดี และมีผลผลิตจ านวนมาก สร้างรายได้แก่ชุมชนเป็นประเภทแรก ก่อนการรณรงค์ให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น 
การใช้ประโยชน์จากทุเรียนพื้นบ้านท่ีหลากหลาย ท าให้ชุมชนทรายขาวได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนพื้นบ้านท่ีมีชื่อเสียง มีแหล่งรวบรวม
และจ าหน่ายผลผลิตอยู่  3 พื้นท่ี คือ ตลาดสวนใน ตลาดทุเรียนหน้าวนอุทยานน้ าตกทรายขาว และตลาดหน้ามัสยิดเก่าโบราณนัจมุดดีน
(สอบถาม/สัมภาษณ์คนในชุมชน, 2556, กาญจนาและคณะ, 2558) 

4. พื้นท่ีปลูก บริเวณบนภูเขาท่ีลาดเชิงเขา และท่ีราบ สวนทุเรียนท้ังหมดตามเอกสาร สค.1 เมื่อปี พ.ศ. 2498 ประมาณ 
8,372 ไร่ โดยปลูกตามแนวล าธารมีน้ าไหลผ่านท่ีเรียกว่า เตราะ เป็นส่วนใหญ่ หรือพื้นท่ีลาดเชิงเขาท่ีมีความชื้นดินสูงประมาณ 30% 
ตั้งแต่ความชัน 5 องศา ถึง 45 องศา ความสูงตั้งแต่ 40 ถึง 500 เมตร ระดับน้ าทะเลปานกลาง มีความชื้นอากาศ 40% อุณหภูมิเฉลี่ย 
25 ถึง 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 1,500 ถึง 2,500 มิลลิเมตร/ปี มีหินแกรนิตและดินร่วนปนทราย ดินค่อนข้างเป็นกรด 
ภูมิอากาศแบบป่าดงดิบชื้น มีต้นทุเรียนพื้นบ้านโดยเฉลี่ย 5 ต้นต่อไร่ ในสภาพดั้งเดิมยังเป็นป่าดงดิบแบบร้อนชื้น มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง จะใช้วิธีนัดแนะญาติพ่ีน้องหรือคนบ้านใกล้เรือนเคียงขึ้นไปแผ้วถางป่าแบ่งพื้นท่ีปลูกตามความสามารถ โดยเลือกพื้นท่ีแนวร่อง
หรือธารน้ าเป็นหลัก เฉลี่ยพื้นท่ีตั้งแต่ 5 ถึง 50 ไร่ ขึ้นอยู่กับแรงงานท่ีร่วมกัน ปลูกแทรกตามลักษณะภูมิประเทศ และแผ้วถาง 
พอพืชรับแสงได้พอเพียง ไม่มุ่งเน้นการท าลายต้นไม้ใหญ่ดั้งเดิม คัดเลือกพันธุ์ท่ีทราบแล้วว่ามีรสชาติและเน้ือดี ได้รับความนิยม  
ปลูกหลุมละ 4-5 เมล็ด ความเป็นมาเมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้วได้พัฒนาเมล็ดพันธุ์มาจากต้นทุเรียนป่าชนิดท่ีเรียกว่า ทุเรียนนก 
ทุเรียนลาขา ทุเรียนเน้ือแดง ทุเรียนดอกแดงท่ีผสมเกสรกันเองโดยวิธีธรรมชาติและคัดเลือกพันธุ์จนกลายมาเป็นทุเรียนพื้นบ้าน   
(Durio zibethinus) ในปัจจุบัน จากการส ารวจยังคงพบทุเรียนพันธุ์ดั งกล่าวหลงเหลือ เช่น บ้านทุเรียนนก(ต.ปลักปลา อ.เมือง  
จ.นราธิวาส) ทุเรียนดอกแดง ท่ีบ้านโหนด (อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา) และทุเรียนลาขา (บ้านห้วยเปี๊ยะ ต.นาประดู่ จ.ปัตตานี) แต่เน่ืองจาก
ลักษณะเนื้อไม่ดี เมล็ดมาก จึงไม่ได้รับความสนใจและสูญพันธุ์เกือบหมด คงเหลือท่ีอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา บ้านตาชี อ.ยะหา 
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และกม. 27 อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะการปลูกไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น หลีกก้อนหินใหญ่ ติดริมล าธาร เฉลี่ยแล้ว
ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 15–20 เมตรไม่เป็นแถวเป็นแนวยึดความกว้างทรงพุ่มเป็นหลัก มีพืชไม้ป่าเป็ นโครงสร้างใต้ป่า 
ตามธรรมชาติสลับบางครั้งใช้เมล็ดงอกจากต้นเดิม เว้นไว้ไม่ฟันท าลายท้ิง คือไม้ยืนต้น ไม้ทรงพุ่ม ไม้เลื้อย พืชคลุมดิน การเตรียมการ
ผลิตใช้วิธีเตรียมเสบียงเดินขึ้นเขาหรือพักแรมในพื้นท่ีท าสวนโดยสร้างเป็นเพิงพักหลับนอนคราวละ 4–5 วัน เรียกว่า “ขน า” เพราะ
เส้นทางทุรกันดาร ถ้าพื้นท่ีไม่สูงมากนักมักจะน าวัวหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ไปเลี้ยงร่วมด้วยและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปแผ้วถางพืชคลุมหรือ
พืชยึดเกาะท่ีบังแสงต้นทุเรียน บางรายมีการปลูกพืชและไม้ผลแทรก เช่น จ าปะดะ ขนุน มังคุด มะพร้าว สะตอ ลางสาด ลูกู ส้มแขก   
(ส้มบุโง, อะแซกลูโว) หรือไม้ป่า เช่น จ าปุหริง ระไม มะไฟ ลังแค เนียง เนียงนก เหรียง ฯลฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 ปี ผลผลิตเริ่ม
ออกและตกหล่น บางรายปลูก กล้วย พริก มะเขือ ล าแย กระแซ ถั่วน่ัง มะแว้ง เพื่อใช้บริโภค ในระหว่างท าสวนทุเรียนโดยเตรียมเฉพาะ
อาหารหลักคือ ข้าวสาร เกลือ เคย (กะปิ) การดูแลรักษาอาศัยธรรมชาติไม่มีการใช้ปุ๋ย การให้น้ า  ยาฆ่าแมลง ดูแลรักษาเฉพาะการ
ตกแต่งต้นไม้บังร่มเงา กับเถาวัลย์ยึดเกาะรัดต้นไม้หรือคลุมยอดเท่าน้ัน ในขณะเดียวกันก็อาจแผ้วถางเพิ่มพื้นท่ีปลูกขยายออกไป  
ไม่มีการเสียบยอด หรือติดตา ทาบกิ่ง ดังน้ัน การปลูกจึงใช้ต้นทุนต่ า โดยจะเริ่มให้ผลผลิตเฉลี่ยอายุประมาณ 8 ถึง 10 ปี ความสูงล าต้น
ประมาณ 15 เมตรขนาดเส้นรอบวง 30 ถึง 45 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร เริ่มออกดอกติดผลประมาณ 5 ถึง 10  
ผล/ต้น/ปี  และมีอายุเฉลี่ย มากกว่า 100 ปี โดยให้ผลผลิตสูงสุดประมาณ 500 ผลต่อต้นขึ้นอยู่กับจ านวนกิ่งแตกเรือนยอด แต่โดยเฉลี่ย
ต้นท่ีสมบูรณ์ติดผลประมาณ 200 ผล/ต้น/ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนในปีถัดไป ถ้าปีใดฝนตกน้อย ปริมาณน้ าฝนต่ า ติดดอกติดผลน้อย  
ให้ผลผลิตต่ า หากติดผลปริมาณมากเกินไป กิ่งรับน้ าหนักมากเมื่อลมพัดกิ่งจะหักก่อนผลสุก ทุเรียนชอบพื้นท่ีชุ่มชื้นริมล าห้วย ล าธาร 
หรือท่ีราบชุ่มชื้นเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์และติดผลช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมช่วงฤดูดอกทุเรียนบานจะมีสัตว์จ าพวก
ค้างคาวแม่ไก่ บินมากินน้ าหวานจากต้อยดอกทุเรียนจ านวนหลายพันตัว มีผ้ึง นกกินปลี นกขมิ้น  นกกระจิบ ช่วยผสมเกสร ในช่วงเวลา
ดังกล่าว ทุเรียนจะเริ่มสุกราวเดือนกรกฎาคม และหล่นตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายน ในเวลาเดียวกัน ผลไม้ท้องถิ่นและ
ผลไม้ป่าท่ีเกษตรกรปลูกหรือเว้นไว้ไม่โค่นท้ิงในระหว่างท าสวนปลูกทุเรียนพื้นบ้าน ก็จะเริ่มให้ผลผลิตไปพร้อมกันเช่น สะตอ ส้มแขก 
ลางสาด ลองกอง จ าปาดะ มะไฟ มะปลิง มะปราง โดยทุเรียนจะสุกและหล่นเฉลี่ยคืนละ 150 ลูกต่อคืนต่อสวนเฉลี่ยประมาณต้นละ  
10–20 ผลต่อคืน และช่วงระยะเวลาผลทุเรียนสุกหล่นมากท่ีสุดตอนใกล้รุ่งประมาณตี 3 ถึงตี 4 คืนละ 100–200 ลูก ตอ่พื้นท่ีสวนขนาด 
5–10 ไร่บางปีมีผลออกนอกฤดูกาล (ทุเรียนหลงยาม) คือออกผลผลิต 2 ครั้งต่อปี โดยปล่อยให้ผลสุกหล่นลงมาเองลักษณะแบบ 
สวนสมรม สวนดุซง สวนทุเรียนร่วม สวนวาเระ คือ มีสิทธิจะได้รับผลผลิตร่วมกันกินในหมู่เครือญาติพี่น้อง ท่ีอาจมี ปู่ ย่า ตายาย  
สร้างสวนทุเรียนร่วมกัน นัดแนะมาร่วมกันแผ้วถาง  ป่าเรียน คือ ต้นไม้ พืชชั้นล่าง พืชชั้นกลาง เถาวัลย์เพื่อสะดวกในการเก็บทุเรียน  
เมื่อทุเรียนหล่นแต่ยังคงเหลือตอหรือรากเหง้าพร้อมท่ีจะแตกยอดใหม่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผล ไม่ท าลายแบบโล่งเตียน  
มีพืชปกคลุมหน้าดินมีความชื้นช่วยย่อยสลายซากพืชกลายเป็นปุ๋ยแร่ธาตุหมุนเวียน เมื่อผลทุเรียนเริ่มหล่นคืนละ 10 ถึง 20 ผล ก็แบ่งปัน
เวรเรียนความหมายยกตัวอย่างเช่น สวนใดมีพี่น้อง 4 คน ก็เริ่มนับเวรท่ี 1 ถึงครบเวรท่ี 4 แล้วเริ่มท่ี 1 ใหม่หมุนเวียนโดยนับเวลาเริ่มต้น
คือ 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นของวันถัดไป นับเป็น 1 เวรหรือ 1 วัน เมื่อรวมแล้วก็คือ 1 วันกับอีก 1 คืน เท่ากับ 1 เวร รวม 24 ชั่วโมง  
เพื่อเฝ้าผลทุเรียนท่ีหล่น หากเลยเวลาก็จะตกเป็นสิทธิ์ของเวรถัดไป มีการร่วมสร้างขน าเฝ้าทุเรียนใช้นอนพักผ่อนเพื่อเฝ้าทุเรียน  
ในตอนกลางวันและกลางคืน โดยท่ัวไป จะนอนเฝ้าทุเรียนคืนละ 1–3 คนท่ีขน าปล่อยให้ทุเรียนตกหล่นมาเองและเก็บช่วงเช้าและช่วง
บ่าย มารวบรวมไว้ท่ีขน าหรือพูพอนบริเวณโคนต้นทุเรียนปิดด้วยใบไม้รอแบ่งปันในตอนเย็นตามจ านวนคนนอนเฝ้าท่ีมีสิทธิขณะเก็บผล
ทุเรียนมีข้อห้ามพูดคุยว่าทุเรียนหล่นใส่หัว วิธีแบ่งปันจะเลือกเอาผลใหญ่ เน้ือดี รสชาติดี วางก่อนให้เท่ากันตามจ านวนส่วนแบ่ง  
แล้วค่อยแบ่งปันลูกท่ีใกล้เคียงเรียงตามล าดับตามความเหมาะสม วางผลเฉลี่ยค านึงด้านปริมาณและคุณภาพไม่มีความได้เปรียบ
เสียเปรียบในแต่ละกองหรือส่วนแบ่งปันแต่อย่างใด จากนั้น จะให้สิทธิ์คนท่ีไม่ใช่คนหยิบทุเรียนแบ่งปันเลือกส่วนแบ่งก่อน หรืออาจใช้วิธี
หยิบไม้สั้นไม้ยาวตามล าดับ แต่โดยท่ัวไปคนหยิบปันจะเป็นผู้เลือกท่ีหลังสุด การแบ่งปันเวรเรียนหรือผลทุเรียนหล่นแต่ละสวน  
แสดงให้เห็นความยุติธรรมท่ีมีศิลปะการอยู่ร่วมกันท่ีส าคัญมากของวิถีชุมชนด้านการตลาดและการขนส่งทุเรียนนับเป็นศาสตร์ท่ีมีความ
ลุ่มลึกเพราะการขนส่งทุเรียนเป็นไม้ผลท่ีมีหนาม การปฏิบัติคือเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ทักษะเพราะพื้นท่ีมักอยู่บนท่ีสูงชันบนควน  
ทางเดินล าบาก มีก้อนหิน หากฝนตกจะเดินล าบาก ถ้าผูกหรือมัดไม่แน่นจะชนสิ่งกีดขวางและหล่นขาดระหว่างการเดินทางเป็นอันตราย
มาก จึงใช้วิธีหาบคอนประกอบด้วย 

1) คานไม้หาม มักจะใช้ไม้ท่ีมีน้ าหนักเบา แข็งแรง และหาได้รอบบริเวณสวน เช่น ไม้ปอกระจง ไม้ คอแห้ง ไม้พลา
และต้องมีความรู้เมื่อน ามาท าไม้คานหาบแล้ว เปลือกหรือเน้ือไม้จะต้องไม่มีพิษคัน ระคายเคืองผิวหนัง บากไม้เป็นข้อหรือเงี่ยง  
เพื่อป้องกันการลื่นไหล น ามาวางบนไม้ค้ าคานหาบผลทุเรียนซ่ึงวางเป็นคู่ ให้รับน้ าหนักซ้ายขวาสมดุลพอดี 

2) เชือกผูกหวั้น (ขั้ว) ผลทุเรียน จะนิยมใช้เชือกปอกระจง ปอหู ซ่ึงเป็นเชือกท่ีได้จากเปลือก มีความเหนียวแน่น 
ทนทาน นิยมลอกจากล าต้น เอาเฉพาะส่วนท่ีเป็นเส้นสีขาวด้านในฉีกเป็นเส้นขนาดความยาว 45 เซนติเมตร หนาหรือกว้างประมาณ  
1 เซนติเมตรแล้วน ามาบิดควั่น เพื่อให้มีความคงทนเมื่อเวลาผูกท าเป็นบ่วงหรือเงื่อนผูกหวั้นเรียน โดยวิธีหมุนลูกทุเรียน ลูกแรกเชือกก็จะ
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ควั่นเป็นเกลียวเองก่อนน าไปผูกกับลูกท่ีสองท่ีเป็นคู่กัน โดยเลือกขนาดผลหรือลักษณะใกล้เคียงกัน จากนั้นน าไปแขวนท่ีแง่งหรือเงี่ยงไม้
คานหาบท่ีบากไว้สลับข้างซ้ายขวา โดยน้ าหนักแต่ละคู่ต้องใกล้เคียงกัน เมื่อเวลาหาบจะได้สมดุล ไม่หนักไปข้างใดข้างหน่ึง โดยเฉลี่ยหาบ
ได้ข้างละ 10 คู่ ถึง 20 คู่ รวมแล้วเฉลี่ยครั้งละประมาณ 50 ผลถึง 60 ผล 

3) การล าเลียงขนส่งหากทุเรียนหล่นมากบางครั้งจะหาบครั้งละ 2-3 เท่ียว จากหน้าสวน ลงมาท่ีจุดจ าหน่ายหรือท่ี
บ้าน หากผลทุเรียนมากเกินไป ไม่สามารถน าลงมาได้หมด มักจะนิยมแปรรูปเป็นทุเรียนกวนหรือชาวบ้านเรียก โป๊ะเรียน ห่อใบยีแร็ต ใบ
กล้วย กาบหมาก ล าเลียงมาเก็บไว้กินหรือบรรจุโอ่งหรือไห ในระหว่างท่ีหาบจะมี จุดพักเหน่ือย มีไม้ส าหรับวางไม้คานหาบเป็นช่วง ๆ 
ตามเส้นทาง ตลอดระยะทางประมาณ 2–3 จุดพัก ขึ้นอยู่กับระยะทางและความชันของภูมิประเทศ เคยมีการเล่าสู่กันฟังว่า มีเกษตรกร
เจ้าของสวนทุเรียนหาบทุเรียนยืนพักหลับระหว่างเส้นทางเดินโดยไม้คานยังคงวางอยู่บนบ่า กว่าจะมาถึ งจุดจ าหน่ายหน้ามัสยิดโบราณ 
หรือตลาดหน้าน้ าตกทรายขาวเมื่อตลาดภายนอกต้องการก็น าไปซ้ือขายในราคาผลละ 5–10 บาท หรือคู่ละ 20 บาท ต่อมาขายเป็น
กิโลกรัม ๆ ละ 10–15 บาท ส าหรับบางรายขายแบบเหมาสวนหรือยกสวน หรือเหมากองแล้วแต่ตกลงราคาตามความพอใจ ส่วนใหญ่
เป็นตลาดในชุมชนท้องถิ่น ตลาดท่ีส าคัญคือ ตลาดสวนใน ตลาดหน้าน้ าตก ตลาดหน้ามัสยิดโบราณ ตลาดนาประดู่ ตลาดหน้าสถานี
รถไฟโคกโพธิ์ มีรถมารับถึงหน้าสวนน าไปขายในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสงขลา ทุเรียนทรายขาวได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนท่ีมี  
รสชาติดี เหนียว หวานมัน เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะทุเรียนเน้ือท่ีมีสีเหลือง ท่ีเรียกว่าขมิ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนและไม้ผล
ท้องถิ่นอื่นประกอบ เช่น กล้วยน้ าว้า ขนุน จ าปาดะ สะตอ ลูกเนียง มังคุด ลังแข ส้มแขก มะปลิง มะปราง ซ่ึงปลูกเป็นพืชแซม  
หรือพืชเว้นไว ้

5. วีถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีความเชื่อมีการสืบทอดในเรื่องของการน าเครื่องบูชามาเซ่นสรวงบริเวณต้นทุเรียน
และบูชาเจ้าท่ีป่าเขาเพ่ือให้ทุเรียนเกิดผลผลิตดีมักเรียกกันท่ัวไปว่า “ไหว้เจ้าท่ีป่าเรียน” โดยเมื่อถึงฤดูกาลท่ีทุเรียนเริ่มให้ผล เจ้าของสวน
จะเตรียมของส าหรับบูชาเซ่นไหว้ ได้แก่ ขนมโค ทุเรียน ข้าวเหนียว ข้าว กับข้าว ไก่ เหล้าขาว และน าข้าวเหนียวไปแปะติดไว้ท่ีต้นทุเรียน 
ขออธิษฐานให้ติดผลได้ดีไม่ร่วงหล่นก่อนสุก ส าหรับพิธีการ กล่าวถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วโดยมีล าดับขั้นตอนปฏิบัติคือ จัดเตรียม
อุปกรณ์ข้าวเหนียวขาว  ข้าวเหนียวเหลือง เหล้าขาวรินใส่แก้วและน้ าดื่มสะอาดพร้อมจุดธูปเทียนพร้อมไก่ต้ม 1 ตัวมีใบพลู 
ใช้ประกอบในพิธี จากน้ันเริ่มพิธีอาราธนาเจ้าท่ี เจ้าของครอบครองดูแลปกปักรักษาสวน(สวนล่าง -สวนบน)มารับของสังเวยด้วยการใช้ 
ใบพลูจุ่มเหล้ากับน้ าประพรมท่ัวของสังเวย มีใบจากม้วนยาเส้นด้วย แสดงความเคารพและนับถือทวดท่ีเฝ้าดูแลพื้นท่ีป่าสันกลาคีรีคือ 
ทวดเหลือ หลังเสร็จพิธีจะหยิบเครื่องสังเวยทุกอย่างแบ่งใส่อย่างละนิดลงในใบยีแรด พร้อมประพรมเหล้าและน้ าแยกเป็น 2 ชุดน าไปวาง
ตามจ านวนสวนท่ีผู้ไหว้ให้ความเคารพในบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย ในขณะเดียวกันมือปั้นข้าวเหนียวก้อนหน่ึงเน้นให้เป็นแผ่นแบนๆ แปะติด
ท่ีบริเวณโคนต้นทุเรียน พร้อมกล่าวค าขอให้ติดผลได้ดี ไม่ร่วงหล่นก่อนสุก หลังจากนั้น หมู่เครือญาติพร้อมลูกหลานท่ีมีเวรทุเรียนร่วมกัน
ไหว้เจ้าท่ีในวันน้ีต่างน าอาหารมาแบ่งปันร่วมรับประทานในบริเวณพื้นท่ีสวนทุเรียน ด้วยความภาคภูมิใจและมีความสุข 

6. ความหลากหลายทางพันธุกรรม พบความแตกต่างของรูปทรงผล หนาม เน้ือ เมล็ดท่ีชาวบ้านน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์
จ าแนกความหลากหลายผลหรือพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ ตั้งชื่อตามลักษณะเด่นของผลทุเรียนท้ังภายในและภายนอก เช่น หนาม 
รสชาติ สีของเนื้อ โครงสร้างล าต้น ต าแหน่งภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมบุคคลเจ้าของสวน ผู้คัดเลือกสายพันธุ์ พื้นท่ีต้นทุเรียนงอกแบ่งได้
เป็น 8 กลุ่มคือ 
   1) ลักษณะรูปทรงผล   กลม รีไข่ รียาว ตัวอย่างชื่อน้ าเต้า พรวน ขนุน หอยโข่ง ขันทอง หัวช้าง ลูกไห ล าโพง  
ลูกเรียว ลูกใหญ่ ขี้พร้า ไอ้กลม ไอ้แกละ จัมโบ้ พบรูปทรงผลแบบกลมและกลมรีมากท่ีสุดจ านวนร้อยละ 80 รองลงมาร้อยละ 20  
พบรูปทรงแบบรียาว (ภาพท่ี 3) 

2) สีและปริมาณเน้ือ สีเหลือง ขาว ครีม มาก น้อยเทา ตัวอย่างชื่อ ขมิ้น ขี้หนอน เถ้า ลิ่น ขี้โดกไอ้แห้ง สีขาว  
พบสีขาว และ สีครีมมากท่ีสุดร้อยละ70 รองลงมาสีเหลือง ร้อยละ 20 และ สีเทาร้อยละ 10 (ภาพท่ี 4) 
     3) ลักษณะเมล็ด กลมรี ไข่คว่ า ไข่หงาย ตัวอย่างชื่อ ไอ้กลม ขี้แมว ไอ้แกละ พบรูปทรงกลมรีมากท่ีสุดร้อยละ  90 
รองลงมารูปแบบไข่คว่ า และไข่หงายร้อยละ10 (ภาพท่ี 5)               

4) ลักษณะหนาม ปลายแหลมโค้ง แหลมตรง ตัวอย่างชื่อ หนามแดง แดงดากด า ช้างแทง แตนหนามเขียว   
ไอ้กอ เม่น ไอ้เหลือง ผ้าร้าย หนามคม สีเทา หนามเล็ก เขียวเล็บหยิบ พบรูปแบบหนามแหลมโค้งมากท่ีสุดร้อยละ 90 รองลงมา 
ร้อยละ 10 หนามแหลมเล็กและสั้นหนา (ภาพท่ี 6)                                               

5) ลักษณะขั้วผล ขั้วส้ัน ขั้วขนาดกลาง ขั้วยาว ตัวอย่างชื่อ หวั้นสั้น หวั้นยาว พบขั้วขนาดกลางมากท่ีสุดร้อยละ 90
รองลงมาขั้วผลส้ันและยาว ร้อยละ10 (ภาพท่ี 7) 
        6) ลักษณะรสชาติ หวาน มัน จืด ตัวอย่างชื่อไอ้จืด ข้าวเย็น ไอติม พบมากท่ีสุดร้อยละ 90 รสชาติหวานมัน 
รองลงมาร้อยละ 10 รสชาติจืด (ภาพท่ี 8) 
        7) โครงสร้างล าต้น ความสูง ทรงพุ่ม ตัวอย่างชื่อ ต้นคู่ สองปาง เสาธง ไม้ยาง หักกลาง โพรงแมว ไอ้ปีก (ภาพท่ี 9) 
      8) ลักษณะสิ่งแวดล้อม ต าแหน่ง การเปรียบเทียบบุคคล ลักษณะผลสุกหล่น ตัวอย่างชื่อ ไอ้ปลวก ไอ้ทุ่งคลอง ไอ้
ว่าว ยีแร็ต ไอ้แร ไอ้แซก ไอ้ขี้แตก ไอ้ขี้หนอน หวั้นหัก (ภาพท่ี 10)                    
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7. การใช้ประโยชน์ทุเรียนพื้นบ้าน ใช้รับประทานในรูปแบบผลสุกหรือการน าไปแปรรูปกวนเก็บไว้รับประทานได้นานวัน  
หรือใช้เป็นไส้ขนมหวานทุเรียน หรือผสมท าไอศกรีม ข้าวเหนียวน้ ากะทิทุเรียน บูดูทุ เรียน ทุเรียนหมักพริกกับเกลือ (ปอเยาะ)  
เป็นองค์ประกอบอาหารตามประเพณี นอกจากน้ี ยังใช้เป็นสมุนไพร  เช่น ใบทุเรียน ใช้ต้มแก้โรคพยาธิบางชนิด เปลือก ใช้ต้มน้ าผสม
เกลือแก้ปวดฟัน ไส้ในของผลทุเรียนมีปริมาณเพกตินสูง ซ่ึงมีคุณสมบัติช่วยลดน้ าตาลในเลือด ประโยชน์ทางอ้อมต้นทุเรียน  
เป็นไม้เรือนยอด ท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ไม้เถาเลื้อย  ไม้ใช้สอย ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน  
ดินบริเวณโคนต้นทุเรียนเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารสูง 

 8.  ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบป่าสวนทุเรียนพื้นบ้าน พบความหลากหลายชนิดพืชและสัตว์ รูปแบบท่ี 3 มีจ านวน
ต้นมากสุดคือ 33 ต้น/ไร่ รองลงมาคือรูปแบบท่ี 1 มีจ านวน 32 ต้น/ไร่ รูปแบบท่ี 2 จ านวน 13 ต้น/ไร่และรูปแบบท่ีมีจ านวนต้นทุเรียน
น้อยท่ีสุดคือรูปแบบท่ี 4 จ านวน 8 ต้น/ไร่ เมื่อรวมความหลากหลายทางชีวภาพท้ังชนิดและจ านวนของสังคมพืชสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการใช้สอย สมุนไพร อาหาร เชื้อเพลิง พบมากที่สุดคือรูปแบบท่ี 3 และ 2 ส่วนรูปแบบท่ี 4 และรูปแบบท่ี 1 มีการจัดการไม้
พื้นล่างและปราบวัชพืชศักยภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่ า(ตารางท่ี 1, ภาพท่ี10, 11)               

เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงทุเรียนพื้นบ้านของชุมชนทรายขาว  

รูปแบบท่ี 1 ทุเรียนเชิงเดี่ยว พบความหลากหลายของชนิดพืช พวกหญ้ากระดุม (Borreria laevissp) หญ้าคา (Imperata 
cylindrical) ฯลฯ (ภาพท่ี 13) 

รูปแบบท่ี 2  ทุเรียนร่วมไม้ป่า พบความหลากหลายของชนิดพืชเช่นปุด (Zingiber sp.) ยีแร็ต (Phrynium parviflorum) ทัง
(Dipterocapus tuberculatus) ว่านนางครวญ (Tacca chantrieri) พบ ปลาดุกล าพัน  (Clarias nieuhofii) ปู น้ าตกหรือปูหิน 
(Larnaudia larnaudii) และแมงระไง (Rhyothemis sp.) (ภาพท่ี 14) 

รูปแบบท่ี 3 ทุเรียนร่วมไม้ผลท้องถิ่นพบความหลากหลายของชนิดพืชเช่นสะตอ (Pakria speciosa) ส้มแขก (Garcinia 
atroviridis) มะไฟ (Baccaurea ramiflora) ลางสาด (Aglaia domesticum) มะเม่า (Antidesmath waitesianum) (ภาพท่ี 15) 

รูปแบบท่ี 4 ทุเรียนร่วมยางพาราพบความหลากหลายของชนิดพืช  เช่น ทัง (Dipterocapus tuberculatus) บังบาย  
(Lee indica) ฯลฯ (ภาพท่ี 16) 

บทสรุป 

ป่าสวนทุเรียนพื้นบ้านของชุมชนทรายขาวมีรูปแบบป่าไม้กสิกรรม (Agrisilvic Culture System) ประกอบด้วยพืชทุเรียน
พื้นบ้านอยู่ร่วมไม้ป่าธรรมชาติมีความหลากหลายสายพันธุ์ มีลักษณะเนื้อเหนียวรสชาติดีมีชื่อเสียง มีไม้ผลท้องถิ่นร่วมและมียางพารา
ปลูกแซม และทุเรียนพันธุ์ พบว่าความหลากหลายของพันธุ์น ามาเปรียบเทียบชื่อท้องถิ่นกับลักษณะสัณฐานผลทุเรียนพื้นบ้าน แบ่งตาม
กลุ่มของ ลักษณะหนาม รูปร่างของผล เมล็ด ฯลฯ จ าแนกได้เป็น 8 กลุ่มคือ 1. ลักษณะรูปทรงผล ได้แก่ กลม รีไข่ รียาว 2. สีและ
ปริมาณเน้ือ ประกอบด้วยสีเหลือง ขาว ครีม มาก น้อย 3. ลักษณะเมล็ด  เช่น กลมรี ไข่คว่ า ไข่หงาย 4. ลักษณะหนาม  ประกอบด้วย 
ปลายแหลมโค้ง แหลมตรง  5. ลักษณะขั้วผลเช่น   ขั้วส้ัน  ปานกลาง ขั้วยาว 6. ลักษณะรสชาติ เช่น หวาน มัน จืด 7. โครงสร้างล าต้น
เช่น  สูง  แตกกิ่ง  8. ลักษณะสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ต าแหน่งเปรียบเทียบ  บุคคล  ผลสุก หล่น พบความหลากหลายสิ่งมีชีวิตพืช  
และสัตว์มากท่ีสุดในรูปแบบท่ี 2 และ 3 ส่วนรูปแบบท่ี 1 และ 4 พบปริมาณน้อย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินวิถีชีวิตและ
ทัศนคติเกษตรกรของชุมชน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุ์กรรมทุเรียนพื้นบ้าน การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 
ในแง่พืชอาหาร ไม้ใช้สอย พืชสมุนไพร ผลต่อระบบนิเวศ (ปราโมทย์, 2558) พบระบบน้ าท่ามีปริมาณน้อยลงใน ห้วย ล าธาร คลอง ไม่มี
ระบบน้ าซับน้ าซึมส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ควรส่งเสริมให้เป็นพืชท้องถิ่นท่ีมีการอนุรักษ์พันธุกรรมและปลูกในรูปแบบวน
เกษตรของชุมชนต้นน้ า 
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ภาพท่ี 1 พื้นท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ภาพท่ี 2 พื้นท่ีเก็บตัวอย่าง 

  

 

1. globose 2. oblong 3. Obvoid 

ภาพที่ 3 ลักษณะรูปทรงผล1.น้ าเต้า 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 3. Pointed Concave 

ภาพที่ 6  ลักษณะหนาม  1.หนามแดง  2.แดงดากด า และ  3.หนามเขียว 
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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  โครงสร้างล าต้น 1. สองปาง 2. เสาธง และ 3. ไม้ยาง 

รูปแบบ              Diameter Class Height 
class 

ความหลากหลายทางชวีภาพ(ต้น/0.5ไร่ ) รวม 
(ต้น) 

DBH %crown 
cover 
พื้นที่ 2 ไร่ 

จ านวน
ทุเรียน 
(ต้น ) 

เฉลี่ย 
แปลง/
ต้น 

ทุเรียน 
เมตร/ต้น 

รูปแบบที่
1* 

รูปแบบที่
2* 

รูปแบบที่
3* 

รูปแบบที่
4* 

1 40.26 86..92 23 32 14.26 - - - 439 439 
2 79.83 86.76 12 13 42.16 91 2 380 695 1167 
3 31.16 91.53 9 33 23.88 1299 424 652 1277 3652 
4 54 98.50 5 8 31.14 38 5 58 150 251 

ตารางที่1 วิเคราะห์เฉลี่ยท้ังแปลงศึกษาไม้ทุเรียนและพืชยืนต้นท่ีDBH 1.30 เมตร ขึ้นไปและความหลากหลายทางชีวภาพ 
*1,  2, 3, 4 หมายถึงลูกไม้,ไม้เถา,ไม้พุ่ม,พืชคลุม  ตามล าดับ 
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จ ำนวนต้น 

   
1. Environment 2. Environment 3. Growth Position 

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

   

ก. ที่ตั้งและภูมิประเทศ ข. การกระจายตัวทุเรียนพื้นบ้าน ค. เสื่อมโทรมร่อยหรอ 

ภาพที ่11 ที่ตั้ง ภูมิประเทศ การกระจายตัวและความเส่ือมโทรมร่อยหรอของระบบวนเกษตรทุเรียนพื้นบ้าน 

 

ภาพที่ 12 แสดงความหลากหลายทางชีวภาพ (ชนิด/0.5ไร่ ) 
*หมายถึง    รูปแบบ 1 ทุเรียนเชิงเด่ียว    รูปแบบที ่2 ทุเรียนร่วมไม้ป่า     รูปแบบที่ 3 ทุเรียนรว่มไม้ผลท้องถิ่น   รูปแบบที่ 4 ทุเรียนร่วมยางพารา 
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ภาพที ่13 ความหลากหลายของชนิดพชืและสัตว์รูปแบบที่ 1 

    

    

ภาพที่ 14 ความหลากหลาย ของชนิดพืชและสัตว์รูปแบบที ่2 

   

   

ภาพที่ 15 ความหลากหลายของชนิดพชืรูปแบบที่ 3 

   

ภาพท่ี 16 ความหลากหลายของชนิดพืชรูปแบบท่ี 4 
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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 (NH3-N), nitrate nitrogen (NO3

--N) and 
phosphate phosphorus (PO4

3--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 
Mangrove Area Mudflat Area 

KB 1 KB 2 KB 3 KB 5 KB 6 KB 7 KB 9 KB 10 
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 
Mangrove Area Mudflat Area 

KB 1 KB 2 KB 3 KB 5 KB 6 KB 7 KB 9 KB 10 
Alpheus sp. 

 
 +  + 

 
 +  +  +  + 

Anisops sp. 
 

 + 
 

 + 
    

Unknown 1 
  

 + 
     

Unknown 2  + 
 

 + 
     

Unknown 3 
      

 + 
 

Unknown 4 
    

 + 
   

Table 2. Macrobenthos diversity index and density at Klong Khone, Samut Songkhram 

Mangrove Area MudFlats Area 
Station Diversity Index Density (indv/m2) Station Diversity Index Density (indv/m2) 
KB 1 1.84 162 KB 7 1.15 70 
KB 2 0.50 1572 KB 8 nd. nd. 
KB 3 1.52 258 KB 9 1.51 632 
KB 4 nd. nd. KB 10 1.90 656 
KB 5 1.34 540 KB 11 nd. nd. 
KB 6 1.91 456 KB 12 nd. nd. 

Average 1.42 598 Average 1.52 453 
SD 0.57 565 SD 0.38 332 

Note: nd. = no data 

Table 3. Seawater quality at Klong Khone, Samut Songkhram province in September 2015 

Station 
Salinity 
(ppt) 

Temp 
(◦C) 

DO 
(mg/L) 

pH 
TSS 

(mg/L) 
TKN 

(mg/L) 
NH3-N 
(mg/L) 

NO3
--N 

(mg/L) 
PO4

3--P 
(mg/L) 

Mangrove area         
KB 1 20 26.9 3.4 6.98 364 11.2 7.6 0.38 0.63 
KB 2 21 26.9 4.1 7.16 240 10.7 7.4 0.34 0.36 
KB 3 20 26.9 4.8 6.65 438 10.9 6.2 0.42 0.42 
KB 6 21 26.4 3.7 6.91 550 10.7 6.1 0.33 0.67 

Mud flats area         
KB 7 21 27.1 5.1 7.64 256 9.1 5.9 0.53 0.16 
KB 8 20 27.2 5.1 7.50 268 9.3 5.8 0.54 0.37 
KB 9 21 27.9 5.3 6.97 24 9.2 5.6 0.41 0.25 
KB 10 25 28.7 5.0 6.57 136 9.0 5.8 0.35 0.14 
KB 11 21 27.9 5.8 6.79 166 8.8 5.5 0.50 0.14 
KB 12 22 28.7 4.3 6.90 94 8.9 5.7 0.51 0.18 

Note: There is no data in KB 4 and 5. 
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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 mantis-
shrimp 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 
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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 O N C %O %N %C IRI %IRI 
Sarmatium germaini 22 30 159.4 81.48 90.91 84.61 7773.05 99.59 

Metaplax elegans 1 1 1.8 3.70 3.03 0.96 6.57 0.11 

Uca perplexa 1 1 1.2 3.70 3.03 0.64 5.39 0.09 

Unidentified mantis-shrimp 1 1 8.5 3.70 3.03 4.51 19.74 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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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), centric-
diatom 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) 

 

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. 

    Station 1 Station 2 Station 3 
   %N %O %V %IRI %N %O %V %IRI %N %O %V %IRI 

Diatom Centric diatom 85.1 100 27.9 51.9 97.5 100 75.5 90.2 93.2 100 69.1 86.6 
  Pennate diatom 8.7 46.4 0.2 0.2 0.1 30.8 0.01 0.002 4.9 84.2 0.8 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 2.0 64.3 17.4 20.2 0.6 46.2 12.6 6.9 0.6 73.7 11.1 10.1 
  Harpacticoid copepod 0.7 50 18.7 16.9 0.1 23.1 4.3 1.2 0.1 26.3 4.9 1.6 
  Nematode 0.1 25 7.4 3.4 0.01 7.7 2.5 0.2     
  Mollusk larvae 1.7 39.3 3.2 2.3 0.3 19.2 1.3 0.3 0.3 15.8 1.4 0.3 
  Foraminifera 0.1 21.4 4.1 1.6 0.0 7.7 1.1 0.1 0.02 5.3 1.3 0.1 
               
Miscellaneous   0.4 100 20.3 2.6 0.6 69.2 1.3 0.2 0.5 89.5 11.3 1.01 
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ภาคผนวก 1 
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 3  

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ   ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 

นาง รังสิมา ตัณฑเลขา    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
คุณ วันเชิญ โพธาเจริญ    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร. ศรีวรรณ  ไชยสุข     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ดร. ดุสิต งอประเสริฐ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
นส. วิศรา ไชยสาลี      ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
นส. ธิติยา บุญประเทือง    ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
นส. ผ่องพุท รอนไพริน    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นส. อริสรา ศรีอุบล     ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นาย ฉัตรดนัยภากร บุราโส    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นส. เพ็ญปภา เฟื่องอักษร    ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

คณะกรรมการจัดประชุม (เจ้าภาพร่วม) 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน 

รองศาสตราจารย์ คมสัน อ านวยสิทธิ์      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

คณะกรรมการปฏิคม 

รองศาสตราจารย์ อนุชา จันทรบูรณ์   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล สุรพรไพบูลย์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รุจิพจน์   กรรมการ 
นาง นงนุช เกตุ้ย     กรรมการ 
นาย บรรจง อูปแก้ว     กรรมการ 
นาย สุพจน์ ดีอิ่นค า     กรรมการและเลขานุการ 
นาย วีระชาติ ขัดมัน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการด้านภาษาต่างประเทศ 

นส. สุภาวดี  ศรีแย้ม     ประธานกรรมการ 
นส. สิริญาณ์  พาเหมาะ    กรรมการ 
นส. ทวินันท์  แววทอง    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดการแสดง 

นส. จารุนันท์ เมธะพันธ์    ประธานกรรมการ 
นาย ศักรินทร์ ณ น่าน    กรรมการ 
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน กรรมการ  
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นาย พิเชษฐ์ บัวซอย     กรรมการและเลขานุการ 
นาย พงษ์พันธุ์ ธรรมลังกา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน   

นส. นงนุช  พรหมวีระไชย    ประธานกรรมการ 
นักศึกษาสาขาสารสนเทศ     กรรมการ 
นาง พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง     กรรมการและเลขานุการ 
นาย ชนินทร์ แก้วมณี         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมตัดสินอาหารพื้นบ้าน  

นาย นพรัตน์  จันทร์ไชย    กรรมการ 
นาง บุษบา  มะโนแสน    กรรมการ 
นส. จิรรัชต์  กันทะขู้     กรรมการ 

คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์  กิจชัยเจริญ   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะนุช  รสเครือ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต  ทิมข า   กรรมการ 
นาง สุทธิดา  ปัญญาอินทร์    กรรมการ 
นาย เสกสรร  วงศ์ศิริ     กรรมการ 
นาย ทวี  หาญณรงค์     กรรมการ 
นาง สุพัตรา  ถาวรรณา    กรรมการ 
นาง อนงค์นาฎ  เรืองอินตา    กรรมการและเลขานุการ 
นส. สุภาพร  จันทร์พล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชฏฐ์ คนซ่ือ   ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค 
ดร. นพดล กิตนะ     คณะวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยชุมชนน่าน 

นาย ประทีป อินแสง     ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน 
นาย ณัชชภัทร พานิช    ผู้อ านวยวิทยาลัยชุมชนน่าน 
นาง สุภาวดี วาทิกทินกร    สภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนน่าน 
นาย วุฒิไกร ดวงพิกล    หัวหน้าหลักสูตรภูมิสังคมศึกษา 
นาย วัชชิระ หวั่นท๊อก    หัวหน้าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นส. ชญาณิศา บุญปกครอง    อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นาย สักก์สห์ี พลสันติกุล    หัวหน้าหลักสูตรน่านศึกษา 
นส. ปวีณา ผาแสง     นักวิชาการศึกษา 
นาย กิตติกร สมยศ     หัวหน้าหลักสูตรการท่องเท่ียว 
นาย สมชาย สิทธิกา     หัวหน้าหลักสูตรเกษตร 
 

คณะกรรมการตรวจทานบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Prof. Dr. Warren Brockelman    National Center for Genetic Engineering and Biotechnology 
Mr. Terry Commins    King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
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ภาคผนวก 2  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

 ชื่อ-สกุล ชื่อองค์กร E-mail 
ดร. เกริก ผักกาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ greuk@hotmail.com 
นาย เกรยีงไกร สีตะพันธุ ์ มหาวิทยาลัยพะเยา kook82@hotmail.com 
นส. เกศริน มณีนูน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ katesarin.m@psu.ac.th 
นาย เกือ้กูล กุสสลานุภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา Kuakoolbio@gmail.com 
นส. เฉินซิง อวี๋   chenxing.yu@mail.kmutt.ac.th 
นาย เชิดศักดิ์ เกือ้รักษ ์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง che.kuaraksa@gmail.com 
ผศ. ดร. เดชา ทาปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ thapanya2@hotmail.com 
นาง เดีย พนิตนาถ แชนนอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ p.dia.shannon@gmail.com 
นส. เนตรนภา เกล็ดจีน มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย nate_kled@hotmail.com 
นส. เบ็ญจวรรณ บัวขวัญ มหาวิทยาลัยทกัษิณ s.benjawan2494@gmail.com 
นาย เปรมณัช ขุนปกัษ ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ prem@tu.ac.th 
ผศ. เผดิมศิลป์ รามศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา dermrams@gmail.com 
นาง เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ kooviboonsin@gmail.com 
นาง เมธานี หอมทอง มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม mathanee_t12@hotmail.com 
นาย เสถยีร ฉันทะ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย chunta7@gmail.com 
นาย เสรี โพธิ์พินจิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช seribkk144@gmail.com 
นาย เอกฉัตร ปลงจิตต ์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม Aekkachat02@gmail.com 
ดร. เอกลักษณ์ รัตนโชต ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ r_ekkaluk@hotmail.com 
นาง แจ่มจันทร์ เพชรศิร ิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ jamjun2508@yahoo.com 
นส. แตงอ่อน พรหมม ิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน faastop@ku.ac.th 
นาย โกมล แพรกทอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) pragtong@yahoo.com 
ผศ. ดร. โชคชัย กิตติวงศ์วัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 
kkchokch@yahoo.com 

นส. โสมนัสสา แสงฤทธิ ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช sommanussa@gmail.com 
ผศ. ไพโรจน์ เสนา มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ preawsena@gmail.com 
นส. ไอศวรรย์ อารยะทวกีุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ isawan.a@ku.th 
ดร. กชกร ลาภมาก มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์ kodchakorn.lapmak@gmail.com 
นส. กนกจันทร์ ใจบุญ   kanokjun.j@ku.th 
นส. กนกศรี ทัศนาทัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
tasanatai@biotec.or.th 

นส. กนกอร ศรีม่วง มหาวิทยาลัยพะเยา s.kanokorn@gmail.com 
นาย กฤษณะ สุดชา   arm_body_slam_za@hotmail.com 
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจรญิ
สุธาสิน ี

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ k.jaroensutasinee@gmail.com 

ดร. กฤษณา ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ kritsana.du@gmail.com 
ผศ. กวินธร เสถยีร มหาวิทยาลัยนเรศวร gwyntorn@gmail.com 
นาย กันย ์จ านงค์ภักด ี ศูนย์ศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติทางบก 

จังหวัดเชียงใหม่ 
tulacom55@yahoo.com 

นส. กัลยารัตน์ จันต๊ะวงศ์   me_rat@yahoo.com 
นส. กาญจนา โมธินา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ pure12121@gmail.com 
ดร. กิตติคุณ หมู่พยัคฆ ์ มหาวิทยาลัยมหิดล khun_khithop@hotmail.com 
นาย กิตติพจน์ ดรรชนีกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) kittipod@mtec.or.th 
นาง กิตติมา ดว้งแค กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพ์ืช kittimad55@gmail.com 
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 ชื่อ-สกุล ชื่อองค์กร E-mail 
นส. กิตติยา ภิญโญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ phinyo.sc@gmail.com 
นาย กิตติยุทธ ปั้นฉาย   punchay.botany@outlook.com 
นส. กุลลดา มังคุด มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม PakboongKunlada@gmail.com 
ผศ. ดร. ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล   khwanruan.p@msu.ac.th 
นส. ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี   aom.khuan@gmail.com 
นาย ขัตพันธุ ์จันทะวงษ์ศรี   k.jantawongsri@gmail.com 
นาย คชรัตน์ ภูฆัง มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์ kotcharat@uru.ac.th 
นาย คมเชษฐา จรุงพันธ ์ ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที ่11 (พิษณุโลก) Khomchedtha@yahoo.com 
ผศ. ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม lauprasert@gmail.com 
ดร. คมสัน เรืองฤทธิ์ สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
khomsan.ruang@cmu.ac.th 

นส. ควรศิริ ศีลภิญโญ   skuansiri@hotmail.com 
ผศ. ดร. จงกล พรมยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ jongkolp@mju.ac.th 
นาย จตุภูมิ มีเสนา   meesenajatupoom@gmail.com 
ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
kpjarong@gmail.com 

นาย จรัญ ราชนุย้   charun-bio@hotmail.com 
ศาสตราจารย์ ดร. จริยา บรอคเคลแมน บริษัท บริพันธแ์ละมิตร จ ากัด crbrrockelman@gmail.com 
ดร. จริยา สากยโรจน ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
jariyask@biotec.or.th 

นาง จันทร์ทิพย ์ช่วยเงิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ ichant@kku.ac.th 
นส. จันทร์มณี ปัญญาไว   jpanyawai@hotmail.com 
อ.ดร. จันทรารักษ์ โตวรานนท ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง jantrararuk@mfu.ac.th 
นาง จันทิมา แสนทอน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
jantima.san@biotec.or.th 

ดร. จารุวรรณ มะยะกูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ jaruwan.may@psu.ac.th 
นส. จารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย   charuwan.chu@biotec.or.th 
นส. จินตนา บพุบรรพต กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุพ์ืช jintana-b@yahoo.com 
ดร. จินตนา วอ่งวิกย์การ มหาวิทยาลัยนเรศวร jintanaw@nu.ac.th 
นส. จิราภรณ์ ผุดผาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี waew_pp@hotmail.com 
ผศ. ดร. จีรพร เพกเกาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ jeeraporn.p@cmu.ac.th 
นส. จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากจิ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แห่งชาติ (BIOTEC) 
jureerat.uea@biotec.or.th 

นส. ชฎาภรณ์ เสววีัลลภ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vitamin_a_ch@hotmail.com 
นาง ชยารัตน์ ศรีสุนนท ์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา chayarat.bsru@gmail.com 
นาย ชลธร ช านาญคิด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช npat.chon@hotmail.com 
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นาง อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
uraipan@nstda.or.th 

นาย อุดม เตชะกิจขจร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) 

udom.techakijkajorn@nectec.or.th 

นส. อุมาพร มาตมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (BIOTEC) 
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