บทคัดย่อ
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability”
10 – 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ร่วมจัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนับสนุนโดย
มูลนิธิสวิตา
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทความวิจัยฉบับเต็ม :
การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability”
10 – 14 กรกฎาคม 2561 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
ปีที่พิมพ์ 2561
จัดพิมพ์โดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 644 8150 ต่อ 81846
สนับสนุนการประชุม
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะผู้จัดทา
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
นางสาวสุนทรีย์ เสือขา
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส

ii

บทความวิจัยฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ
ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
คณะกรรมการจัดประชุม
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุกรี หะยีสาเม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ด้วงแค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ดร.ปรีดามน คาวชิรพิทักษ์
ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์
ดร.ชวลิต วิทยานนท์
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
นายณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงศ์
นางสาวยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์
นางสาววิศรา ไชยสาลี
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส
นางสาวสุนทรีย์ เสือขา
นายทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอิสระ
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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คณะกรรมการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี นวลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปิยะนิตย์ ไม้แพ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ลีรติวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน พลวัฒน์
ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
ดร.ชวลิต วิทยานนท์

iv

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
นักวิชาการอิสระ

บทความวิจัยฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คาขอบคุณ
คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5
ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งนี้
มูลนิธิสวิตา : Diamond Sponsor
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่เห็นความสาคัญของการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยสนับสนุนงบประมาณ
จนทาให้การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง keynote speakers, invited speakers ผู้บรรยายทั้งภาคภาษาไทยและภาคโปสเตอร์
ผู้เสวนาและผู้จัดนิทรรศการทุกท่านที่ทาให้การประชุมเกิดขึ้นได้
ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ
สุดท้ายนี้ การประชุมจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม คณะผู้ จัดการประชุมขอขอบคุณทุกท่าน
จากใจจริง
คณะผู้จัดการประชุม
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กาหนดการประชุม
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5”
BioD5 plus: “People + Utilization + Sustainability”

ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
จัดโดย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
13.00 - 16.30 น.
ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และ ติดตั้งโปสเตอร์
Special workshop: How to write paper for international publication
13.00 - 13.30 น.
Registration (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน workshop ก่อนล่วงหน้าเท่านั้น)
13.30 - 14.00 น.
Tips on how to write various parts on the paper:
Title, Abstract, Introduction, Material and Method, Result, Discussion,
Figures and Tables, and Formatting
By Assoc. Prof. Dr.Anchana Prathep, Prince of Songkla University
14.00 - 14.30 น.
Tips & Tricks: Manuscript-to-Paper
By Dr.Supapan Seraphin, Senior Advisor in Thailand
14.30 - 15.00 น.
Ethics and guidelines for authorship and how to response to the
editor and reviewers
By Assoc. Prof. Dr.George A. Gale,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
14.30 - 15.00 น.
Discussion of common embarrassing mistakes and how to avoid
them
By Prof. Dr. Saowapa Angsupanich, Prince of Songkla University
15.00 - 15.30 น.
Coffee break
15.30 - 16.30 น.
Writing clinic (one on one)
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร์
09.00 – 10.00 น.
พิธีเปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการ
บริหารคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สวทช.
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บทความวิจัยฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.

11.00 – 11.30 น.

11.30 – 11.50 น.

11.50 – 12.10 น.
12.10 – 13.30 น.
13.30 – 16.45 น.

16.45 – 18.00 น.
18.00 – 21.00 น.

กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ประธานคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กล่าวเปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
มอบรางวัล Young BioD Award ปีที่ 3
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
การแสดงในพิธีเปิด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษเรื่อง Biodiversity Research & Management in Singapore
By Prof. Peter Ng Kee Lin, Lee Kong Chian Natural History Museum,
National University of Singapore (NUS)
การบรรยายพิเศษเรื่อง Biodiversity Collection
“Different Vision.....Different Future”
โดย ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษเรื่อง Biodiversity Hotspots in Peninsular Thailand
By Assoc. Prof. Dr. Sukree Hajisamae, Faculty of Science and Technology,
Prince of Songkla University, Pattani Campus
การบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัล Young BioD Award
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Parallel sessions 1-3
1. Taxonomy and Systematics Networking
2. Ecosystem Services for Tourism
3. Plants for the Future
Poster & Exhibition
นาเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ
Welcome Dinner: Theme Southern BioD5plus
Parallel sessions 1: Taxonomy and Systematics Networking

ประธาน : ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง อนาคตที่สดใส ???...ของนักอนุกรมวิธานไทย
โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษเรื่อง Specimen collections management in Princess Maha
Chakri Sirindhorn, Natural History Museum, Prince of Songkla University
โดย ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข, พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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14.10 – 14.30 น.
14.30 – 14.50 น.
14.50 – 15.05 น.

15.05 – 15.20 น.

15.20 – 15.35 น.
15.35 – 15.50 น.

15.50 – 16.05 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง การประเมินสถานภาพนักอนุกรมวิธานในประเทศไทย
โดย ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 1: รายงานการค้นพบ และอนุกรมวิธานของแมงมุมสกุล Atmetochilus Simon,
1887 ในประเทศไทย
โดย นายชวกร ขุนเศรษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 2: อนุกรมวิธานของผึ้งในเผ่า Anthidiini (Hymenoptera Megachilidae)
ในประเทศไทย
โดย นายภากร นลินรชตกัญจน์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 3: การจัดทาบัญชีรายชื่อของสัตว์กลุ่ม Arachnida ในประเทศไทย
โดย นายวรัตถ์ ศิวายพราหมณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 4: พันธุศาสตร์เซลล์ของแย้เส้น (Leiolepis belliana) ในจังหวัดปัตตานี
โดย นายสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Oral 5: ความหลากชนิดและความชุกชุมของ salps ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
โดย นางสาวหัทยา จิตรพัสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Parallel sessions 2: Ecosystem Services for Tourism

ประธาน : ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
13.30 – 13.50 น.

13.50 – 14.10 น.

14.10 – 14.30 น.

14.30 – 14.50 น.

14.50 – 15.10 น.

15.10 - 15.30 น.
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การบรรยายพิเศษเรื่อง ต้นทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว
โดย ดร.ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
การบรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวชมวาฬบรูด้า สู่การจัดการท้องถิ่น
โดย นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
การบรรยายพิเศษเรื่อง ฉลามบุก: พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อการท่องเที่ยว
โดย นายทัศพล กระจ่างดารา,
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) กรมประมง
การบรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนอ่าวท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร
โดย ว่าที่พันตรี วัชรินทร์ แสวงการ,
ศูนย์ดาน้าชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลท้องตมใหญ่
การบรรยายพิเศษเรื่อง Prioritizing zonal planning in protecting key habitats
under baseline information insufficiency
โดย Mr. Derun Lin, Shantou University
พักรับประทานอาหารว่าง

บทความวิจัยฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

15.30 - 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.

16.00 – 16.15 น.

16.15 – 16.30 น.

16.30 – 16.45 น.

Oral 1: ศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลาพญาและ
การใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนใน
ตาบลลาพะยา จังหวัดยะลา
โดย นายซูไบดี โตะโมะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Oral 2: การศึกษามูลค่าของน้าในระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก
โดย นายธรรมนูญ เต็มไชย, ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดเพชรบุรี
Oral 3: เส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่เกาะหมาก อาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง (ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา)
โดย ผศ. ดร.นุกูล ชิ้นฟัก, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Oral 4: ความเหมาะสมของเกาะท้ายเพลาในเขตอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง
เพื่อการเป็นแหล่งดาน้า
โดย นายสิทธิพร เพ็งสกุล, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Oral 5: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวประมง และโลมาบริเวณท่าเรือ
เอนกประสงค์ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
โดย นางสาวโชติกา พลทองพัท, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Parallel sessions 3: Plants for the future

ประธาน : ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.
14.10 – 14.30 น.
14.30 – 14.50 น.

14.50 – 15.05 น.
15.05 – 15.20 น.

15.20 – 15.35 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "กัญชง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย
โดย ดร.วีระชัย ณ นคร, สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
การบรรยายพิเศษเรื่อง Spectacular wild orchids of Thailand
โดย ดร.สันติ วัฒฐานะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
การบรรยายพิเศษเรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์ทุเรียนไทย
โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ พิชกรรม, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาสมุนไพรเพือ่ สุขภาพของชุมชนจังหวัดพัทลุงและสงขลา
โดย คุณเบญจวรรณ บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ผู้แทนสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน))
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 1: การสารวจประชากรปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes) ในอุทยานแห่งชาติ
ป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวกวิสรา เฮงธนารัฐ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Oral 2: การศึกษาการเสื่อมสภาพและการอนุรักษ์ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน
ในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก
โดย นางจิราภรณ์ อรัณยะนาค, มหาวิทยาลัยศิลปากร
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15.35 – 15.50 น.
15.50 – 16.05 น.
16.05 – 16.20 น.

16.20 – 16.35 น.

Oral 3: พรรณพืชในป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ: การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
โดย ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Oral 4: การสารวจจานวนและการแพร่กระจายของพลับพลึงธาร
โดย คุณศจี กองสุวรรณ, อีสต์ ฟอรั่ม
Oral 5: การปกปักพื้นที่อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช หม้อข้าวหม้อแกงลิงเสือ
สุราษฎร์ Nepenthes suratensis
โดย ดร.สรายุทธ อ่อนสนิท, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 6: การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์
โดย ดร.สุพินญา บุญมานพ, กรมวิชาการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.00 น.

9.00 – 9.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 10.20 น.

10.20 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.

11.00 – 11.20 น.

11.20 – 11.40 น.
11.40 – 12.00 น.

x

การบรรยายพิเศษเรื่อง Baseline status of the Indo-Pacific humpback dolphin,
Sousa chinensis, in the Gulf of Thailand: What do we know and what will
we need?
by Dr. Shiang-Lin Huang, Shantou University, Guangdong Province, China
การบรรยายพิเศษเรื่อง Distribution and habitat characteristics of the IndoPacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis, in the Northern Beibu Gulf,
China
โดย Dr. Haiping Wu, College of Ocean, Qinzhou University, China
การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การศึกษาอนุกรมวิธานจากรุน่ สู่รุ่น
โดย ศ. ดร.เสาวภา อังสุภานิช,
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบรรยายพิเศษเรื่อง Satun UNESCO Global Geopark : อุทยานธรณีโลกแห่งแรก
ในประเทศไทย
โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ, Satun UNESCO Global Geopark
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษเรื่อง วาระแห่งชาติการวิจัยเสือใหญ่ในประเทศไทย
โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์,
สมาคมอนุรักษ์สตั ว์ป่า (WCS) แห่งประเทศไทย
การบรรยายพิเศษเรื่อง สวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย
โดย น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์,
สานักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
การบรรยายพิเศษเรื่อง An Update on Flora of Thailand Project
โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
การบรรยายพิเศษเรื่อง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของไรน้านางฟ้า และความก้าวหน้า
การวิจัยแพลงก์ตอนสัตว์ในประเทศไทย
โดย ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความวิจัยฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12.00 – 13.30 น.
13.30 – 16.50 น.

18.00 – 20.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
parallel sessions 4-6
4. Mushroom and other microbes
5. Advance in Marine Research and Development
6. Wildlife & Animal Research and Conservation
โปรแกรมศึกษาดูงาน: Program A : firefly study at Bang Bai Mai Canal วิทยากร
โดย ดร.วีระชัย ณ นคร สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนดู
งานเท่านั้น)
Parallel sessions 4: Mushroom and other microbes

ประธาน: ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13.30 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.
14.10 – 14.30 น.

14.30 – 14.50 น.
14.50 – 15.20 น.
15.20 – 15.40 น.
15.40 – 15.55 น.
15.55 – 16.05 น.

16.05 – 16.20 น.

16.20 – 16.35 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง 20 ปี การเพาะเห็ดในประเทศไทย
โดย นายชาญยุทธ์ ภาณุทตั , นายกสมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
การบรรยายพิเศษเรื่อง Spawn production technology & innovation
โดย ศ. ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง, นายกสมาคมราวิทยาแห่งประเทศไทย
การบรรยายพิเศษเรื่อง ความก้าวหน้าการศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดและเห็ดทรัฟเฟิล
ไทย
โดย ศ. ดร.สายสมร ลายอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบรรยายพิเศษเรื่อง การเพาะเลี้ยงเห็ดฟางจากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย นายสมจิตร จันทร์แตน, เกษตรผูเ้ พาะเลี้ยงเห็ดฟาง จังหวัดนนทบุรี
พักรับประทานอาหารว่าง
การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาเห็ดฟางแชมป์เปี้ยนส์เห็ดไทย
โดย ผศ. ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Oral 1: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดทางการแพทย์สกุล Phellinus
โดย ผศ. ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Oral 2: การตรวจสอบดีเอ็นเอเห็ดระโงกที่กินได้ด้วยไพรเมอร์ที่มีความจาเพาะ
โดย ดร.ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Oral 3: รายงานการพบเห็ดพิษและกลุม่ ของพิษจากพื้นที่ป่าดงใหญ่จังหวัดอานาจเจริญ
โดย นางสาวทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ,
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Oral 4: ผลของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อการเจริญของเส้น
ใยและผลผลิตเห็ดนางรมภูฏาน
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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16.35 – 16.50 น.

Oral 5: รายงานการพบเห็ดสกุล Hohenbuehelia ที่ย่อยสลายไม้แต่มีคณ
ุ สมบัติจับ
ไส้เดือนฝอยเป็นอาหารได้
โดย นางสาวมณีรัตน์ พบความสุข, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Parallel sessions 5: Advance in marine research and development
ประธาน : ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13.30 – 13.50 น.

13.50 – 14.10 น.

14.10 – 14.25 น.

14.25 – 14.40 น.

14.40 – 14.55 น.
14.55 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.

15.30 – 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.

16.00 – 16.15 น.
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การบรรยายพิเศษเรื่อง A Highlight on marine area-based research in Hat
Yonglam Ko Muk, Hat Chao Mai National Park
โดย ผศ. ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การบรรยายพิเศษเรื่อง Assessment of genetic diversity in Porites lutea and
its associated microbial communities using high-throughput sequencing
technology
โดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Oral 1: การจัดทาแผนที่หญ้าทะเลและทรัพยากรชายฝั่งโดยประยุกต์หุ่นยนต์อากาศ
ยานขนาดเล็ก บริเวณหาดหยงหลาและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร, มหาวิทยาลัยบูรพา
Oral 2: การติดปรสิต Nematopsis sp. ในหอยสองฝาทะเลบางชนิดที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวบ้านดอน อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย ผศ. ดร.กานดา ค้าชู, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 3: ความหลากชนิดของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โดย นายณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 4: ความหลากหลายและการแพร่กระจายของปะการังแข็งบริเวณหมู่เกาะมะริด
(Myeik Archipelago) ประเทศเมียนมาร์
โดย ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, มหาวิทยาลัยบูรพา
Oral 5: ผลผลิตปฐมภูมิของปะการังดอกกะหล่า (Pocillopora damicornis) จาก
แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
โดย นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ, สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 6: ประเมินความสามารถเบือ้ งต้นของสาหร่ายใบมะกรูด
(Halimeda macroloba) ในการลดคาร์บอนในบรรยากาศ
โดย นางสาวรัชณีย์ แก้วศรีขาว, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Oral 7: การเกิดอาการโรคขาวในปะการังดอกเห็ด Fungia fungites บริเวณอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก
โดย นายวัชระ สามสุวรรณ์, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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16.15 – 16.30 น.

16.30 – 16.45 น.

Oral 8: การอนุรักษ์ความหลากหลายของสัตว์น้าพลอยจับได้บริเวณ
หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
โดย นายวิชิน สืบปาละ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Oral 9: การแพร่กระจายของหญ้าทะเลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องบริเวณอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
โดย ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Parallel sessions 6: Wildlife & animal research and conservation
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13.30 – 13.50 น.

13.50 – 14.05 น.

14.05 – 14.20 น.

14.20 – 14.35 น.

14.35 – 14.50 น.
14.50 – 15.05 น.

15.05 – 15.20 น.

15.20 – 15.35 น.

“An overview of King Cobra in Thailand”
By Dr.Colin Thomas Strine,
Suranaree University of Technology
Oral 1: Macaques and snakes have large, but variable, impacts on the
nesting success of evergreen forest birds
By Assoc. Prof. Dr.George A. Gale,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 2: Diversity of shorebirds in abandoned salt pans in Phetchaburi
Province
By Mr.Thanaphat Klubchum, Chulalongkorn University
Oral 3: Species of migrant shorebirds in Pattani Bay, Pattani Province
By Dr.Tanakorn Chantasuban,
Prince of Songkla University, Pattani Campus
พักรับประทานอาหารว่าง
Oral 5: Thai biodiversity hotspot identification – Importance of unpublished
data
By Dr.Naruemon Tantipisanuh,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 6: Body condition, home range, and activity pattern of reintroduced
banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) in Salakpra Wildlife Sanctuary,
Thailand
By Miss Praeploy Kongsurakan, Mahidol University
Oral 7: Species and distribution of freshwater crabs in the Three Southern
Border Provinces
By Mr. Pun Yeesin, Prince of Songkla University, Pattani Campus
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Special research in Khlong Saeng – Khao Sok Forest Complex
15.55 – 16.10 น.

16.10 – 16.25 น.

16.25 – 16.40 น.

Oral 8: Study of the effects of forest fragmentation on avian biodiversity
in Chiew Larn Reservoir
By Mr.Gregory J. Irving,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 9: Distribution, conservation status and the effect of human
disturbance on Galliformes in the lowland forest of Southern Thailand
By Mr.Tiwa Ong-In,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Oral 10: Core versus edge: the status of clouded leopard
(Neofelis nebulosa) in Khlong Saeng - Khao Sok Forest Complex
By Mr.Wyatt Petersen,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
09.00 – 09.20 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง แล่นฝ่าฟาร์มหอย “รม แครง แมลงภู”่ และหอยเศรษฐกิจของ
ไทย
โดย ดร.ชวลิต วิทยานนท์,
นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการมูลนิธสิ ืบนาคะเสถียร
09.20 – 09.40 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง ผ้าไหมพุมเรียง และการสืบสานต่อยอด
โดย นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
09.40 – 10.00 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง check-in จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวจินตนา สุวรรณรัตน์, ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงาน
สุราษฎร์ธานี
10.00 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 10.50 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง ทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น เศรษฐกิจ ชุมชนอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายสมชาย สินมา, รองประธานหอการค้า ด้านการท่องเที่ยว
และกลุม่ ชมรมอ่าวบ้านดอน
10.50 – 11.10 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง การท่องเที่ยวชมโลมา และแนวคิดการจัดตัง้
Dolphin Research and Management Center
โดย ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

xiv

บทความวิจัยฉบับเต็ม : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.10 – 11.30 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง กรอบการสนับสนุนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
โดย นางรังสิมา ตัณฑเลขา,
ผู้อานวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11.30 – 12.00 น.
มอบรางวัลภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ดีเด่น และกล่าวปิดการประชุม
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 19.10 น.
โปรแกรมศึกษาดูงาน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนศึกษาดูงานเท่านั้น)
Program B: Tachang Natural Hot Spring Management
Program C : Local life at Bang Bai Mai Canal
Program D : Community-based tourism at Banthampeung
Program E : Khao Sok National Park / Ratchaprapa Dam
Exclusive Trip : Sea Farming & Lilet Mangrove Forest
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
08.00 – 16.30 น.
โปรแกรมศึกษาดูงาน (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนศึกษาดูงานเท่านั้น)
Program D : Community-based Tourism at Banthampeung
Program E : Khao Sok National Park / Ratchaprapa Dam
Exclusive Trip : Sea Farming & Lilet Mangrove Forest
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บทคัดย่อ : การศึกษาการใช้ประโยชน์เห็ดของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติน้าพอง และอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น และตลาดชุมชนขายของป่าบ้านคาหญ้าแดง ใกล้อุทยานแห่งชาติน้าพอง ระหว่างเมษายน–กรกฎาคม 2560 พบเห็ด
กินได้ 80 ชนิด จาแนกทางสัณฐานวิทยาได้ถึงระดับชนิด 56 ชนิด และจาแนกได้เพียงระดับสกุล 24 ชนิด ตัวอย่างเห็ดทั้งหมด
สามารถจัดจาแนกได้ 34 สกุล 23 วงศ์ 10 อันดับ 3 ชั้น และ 2 ไฟลัม เห็ดที่พบมีบทบาททางระบบนิเวศได้แก่ เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา
59 ชนิด เห็ดที่เป็นผู้ย่อยสลาย 15 ชนิด เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน 5 ชนิด และเห็ดโรคพืช 1 ชนิด เดือนที่พบปริมาณเห็ดป่ามาก
ที่สุด คือ พฤษภาคม การเก็บเห็ดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 ครัวเรือน พบว่า มีครัวเรือนที่เก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภคเพียง
อย่างเดียวร้อยละ 33 และครัวเรือนที่เก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภคและจาหน่ายร้อยละ 67 ปริมาณของเห็ดที่กลุ่มตัวอย่างเก็บ
มาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ารวม 136,262.85 บาทต่อปี และปริมาณเห็ดที่ชุมชนมีการจาหน่าย คิดเป็นมูลค่า
รวม 309,225.03 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 445,487.88 บาทต่อปี และมูลค่าสุทธิในการใช้ประโยชน์ของเห็ดมีค่า
เท่ากับ 351,620.88 บาท โดยมีมูลค่าสุทธิต่อครัวเรือนเท่ากับ 7,325.44 บาท
ค้าส้าคัญ : ความหลากชนิด, เห็ดกินได้, อุทยานแห่งชาติ, ชุมชน, มูลค่า
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Phong National Park) were studied during April to July 2017. Eighty mushroom sampl es were
revealed into 56 species based on morphological character study. Twenty-four specimens were
identified into genera level. All of them are found into 34 genera, 23 families, 10 orders, 3 classes
and 2 phyla. These mushrooms can be classified into 15 saprophytic mushrooms, 59 ectomycorrhizal
mushrooms, 5 termite mushrooms, and one plant pathogenic mushroom based on its roles in forest
ecosystem. Most of mushrooms were found in May (66%). Utilization of mushrooms patterns from
the survey 48 sampled households answered that 33% of households kept mushrooms for
consumption whereas 67% for consumption and distribution or trading. The results revealed that
the benefits of collected mushrooms that were valued throughout the year of 445,487.88 baht. In
details, the usage for private household consumption has valued of 136,262.85 baht per year and
indirect use as distribution has value of 309,225.03 baht per year. The net total value of wild
mushrooms was 351,620.88 baht or 7,325.44 baht per household.
Keywords: Species Diversity, Edible Mushrooms, National Park, Community, Economic Value

บทน้า
ทรัพยากรป่าไม้มีความสาคัญต่อชุมชนในท้องถิ่นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ป่าจะมีวิถีชีวิตที่ต้อง
พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในการดารงชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน เพราะป่าเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรอาหารหรือของป่า
หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแมลงกินได้ พืชผักป่า ผลไม้ป่า หน่อไม้ รวมถึงเห็ดกินได้ ดังเช่น ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอุทยานแห่งชาติภู
พาน จังหวัดสกลนคร ได้เก็บหาเห็ดชนิดต่างๆ มาบริโภค เช่น เห็ดหูหนู เห็ดมันปูเล็ก เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดโคน เห็ดผึ้ง
คราม เห็ดหน้าวัว เป็นต้น (พิทักษ์, 2557) ซึ่งชุมชนเก็บหาของป่ามาเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก หากเหลือก็นามาจาหน่าย
เป็นรายได้เสริม ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยเฉพาะในกลุ่มเห็ดกินได้นับว่ามีบทบาทต่อเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่รอบป่าเป็นอย่างมาก
อุทยานแห่งชาติน้าพอง และอุทยานแห่งชาติภูเวียง อยู่ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว มีชุมชนอาศัยอยู่รายรอบ โดยชุมชน
ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างแยกกันไม่ออก มีการพึ่งพิงป่าในด้านแหล่งอาหาร แหล่งยาสมุนไพร แหล่ง
ต้นน้า สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะแหล่งอาหารนั้นราษฎรมีการเก็บหาเห็ดในฤดูกาล
เป็นจานวนมาก มีทั้งเก็บมาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและการจาหน่ายเป็ นรายได้เสริม ดังผลการศึกษาการพึ่งพิงทรัพยากร
ป่าไม้ในแผนการจัดการกลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว พบว่าคนในพื้นที่ยังคงมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่ม
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะมีการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ ประมาณร้อยละ 84 ของ
กลุ่มตัวอย่าง สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่บริเวณคาบเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ พบว่าร้อยละ 79 มีการเข้าไปเก็บหาของป่าและ
ใช้ประโยชน์จากป่าที่อยู่ติดหมู่บ้าน และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์ พบว่าร้อยละ 69 มีการเข้าไปเก็บหาและใช้
ประโยชน์จากป่าที่อยู่ติดหมู่บ้าน โดยชนิดของป่าที่ทั้ง 3 พื้นที่เก็บหามากที่สุด ได้แก่ เห็ด ผักป่า และหน่อไม้ (คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554) แต่ทั้งนี้การศึกษารวบรวมชนิดของเห็ดที่ราษฎรเก็บมาบริโภค และการประเมินมูลค่าการ
ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของเห็ดที่เก็บหามาได้นั้นยังมีน้อย โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงลักษณะการเก็บหาและชนิดของเห็ดที่
ชุมชนนามาใช้ประโยชน์ ลักษณะและปริมาณการใช้ประโยชน์โดยชุมชน ตลอดจนมูลค่าการใช้ประโยชน์เห็ดที่ชุมชนเก็บหามา
ในรอบปี เพื่อจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดที่นามาใช้ประโยชน์โดยชุมชน ซึ่งจะเป็น
กรณีศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้านแหล่งอาหารของชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีการ
การเก็บตัวอย่างเห็ด
เก็บตัวอย่างเห็ดกินได้ ระหว่างเมษายน - กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าพองและอุทยานแห่งชาติภู
เวียง และตลาดขายของป่าบ้านคาหญ้าแดง ตาบลโคกงาม อาเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นตลาดชุมชนขายของ เปิด
เฉพาะวันอาทิตย์ จาหน่ายของป่าหลากหลายชนิดรวมทั้งเห็ดป่า
การวินิจฉัยชนิดเห็ด
ศึกษาลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (macroscopic features) บันทึกขนาด สีของดอกเห็ด ทารอยพิมพ์สปอร์ เป็น
ต้น และลักษณะที่ต้องบันทึกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (microscopic features) เช่น เบซิดโิ อสปอร์ เบซิเดียม เส้นใย เป็นต้น นา
ข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบหาชนิดตามคู่มือการจาแนก (Identification keys) และข้อมูลชนิด (Monographs of species
descriptions) ตามหนังสืออนุกรมวิธานของเห็ด ได้แก่ บารมีและคณะ (2559, 2560) ราชบัณฑิตยสถาน (2539) อนงค์และ
คณะ (2551) นิวัฒ (2553) อุทัยวรรณและคณะ (2556) Arora (1986) Bas (1969) Coker (1973) Corner (1966, 1972,
1981) Corner and Bas (1962) Dring (1964) Imazeki et al. (1988) Largent (1973) Largent et al. (1977) Largent
and Baroni (1988) Lowy (1951, 1952) Moser (1973) Pegler (1986) Phosri et al. (2004) และ Ruksawong and
Fegel (2001)
การศึกษาการใช้ประโยชน์เห็ดโดยชุมชน
คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จานวน 4 หมู่บ้าน ที่มีการตั้งถิ่นฐานระยะห่างในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
น้าพอง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก
กลุ่มผู้เก็บหาของป่าที่มีการเก็บหาเห็ดจากป่ามาใช้ประโยชน์ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้ประโยชน์เห็ดจากป่า ความคิดเห็นต่อการเก็บ
หาเห็ดจากป่า และการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์
และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษา

ผลการศึกษา
ความหลากชนิดของเห็ดกินได้
เก็บตัวอย่างเห็ดกินได้จานวน 80 ตัวอย่าง จากอุทยานแห่งชาติน้าพอง อุทยานแห่งชาติภูเวียง และตลาดขายของป่า
บ้านคาหญ้าแดง จังหวัดขอนแก่น สามารถจาแนกได้ถึงระดับชนิด (species level) จานวน 56 ตัวอย่าง และจาแนกได้เพียง
ระดับสกุล (genera level) จานวน 24 ชนิด โดยตัวอย่างทั้งหมดพบอยู่ใน 34 สกุล 23 วงศ์ 10 อันดับ 3 ชั้น และ 2 ไฟลัม
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าเห็ดเหล่านี้ยังมีบทบาทในระบบนิเวศป่าไม้เช่นกัน ได้แก่ เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal
mushroom) 59 ชนิ ด เห็ ด ที่ เ ป็ น ผู้ ย่ อ ยสลาย (saprophytic mushroom) 15 ชนิ ด เห็ ด ปลวกหรื อ เห็ ด โคน (termite
mushroom) 5 ชนิด และเห็ดโรคพืช (plant pathogenic mushroom) 1 ชนิด รายละเอียดของเห็ดแสดงดังตารางที่ 2 การ
ที่พบเห็ดกินได้จานวนมากมีบทบาทเป็นเห็ดเอคโตไมคอร์ไ รซา เนื่องจากพื้นที่ป่าส่วนมากมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง มีพรรณไม้วงศ์
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ยาง (Dipterocarpaceae) ซึ่งเป็นพืชอาศัย (host) ของเห็ดกลุ่มนี้อยู่หลายชนิด อีกทั้งประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยมีความคุ้นเคยในการนาเห็ดเหล่านี้มารับประทานอยู่แล้ว
ตลาดขายของป่าบ้ านคาหญ้าแดงพบว่ามีจานวนชนิดของเห็ดป่ากินได้มากที่สุด (50 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือป่า
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูเวียง (33 เปอร์เซ็นต์) และอุทยานแห่งชาติน้าพอง (17 เปอร์เซ็นต์) ตามลาดับ ผลจากการ
สอบถามผู้ขายภายในตลาดขายของป่าคาหญ้าแดงพบว่าผู้ขายบางคนรับซื้อเห็ดป่ากินได้จากแหล่งอื่นที่อยู่บริเวณที่ห่างออกไป
เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้จัดเป็นพ่อค้าคนกลาง จึงทาให้ราคาของเห็ดที่นามาจาหน่ายมีราคาที่
สูงกว่าผู้ขายที่อยู่ในพื้นที่ การสารวจเห็ดกินได้ในเขตพื้นที่อุทยานทั้ง 2 แห่งโดยนักวิจั ยพบจานวนตัวอย่างเห็ดน้อยกว่าการ
สารวจจากตลาดขายของป่า เนื่องจากเป็นการสารวจโดยตรงจากคณะนักวิจัยในช่วงเวลาที่จากัดและยังได้ตัวอย่างที่ลักษณะไม่
สมบูรณ์มาศึกษา
เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่สารวจพบปริมาณเห็ดป่ามากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ฝนเริ่มตกหลังจากที่อากาศ
ร้อนและแห้งแล้งมานาน ซึ่งจัดเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการสร้างดอกเห็ดตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ตรงกับการเปิด
ตลาดขายของป่าคาหญ้าแดง จึงได้ตัวอย่างเห็ดกินได้มากกว่าเดือนอื่น
การใช้ประโยชน์เห็ดโดยชุมชน
1. ข้อมูลการใช้ประโยชน์เห็ดจากป่า
การใช้ประโยชน์เห็ด พบว่าร้อยละ 67 ของกลุ่มตัวอย่างมี การใช้ประโยชน์เห็ดเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จาหน่ายเป็นรายได้เสริม และร้อยละ 33 ของกลุ่มตัวอย่างมีการเก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภคเฉพาะในครัวเรือนเพียงอย่างเดียว
ชนิดของเห็ดและช่วงเดือนที่เก็บเห็ด พบว่ากลุ่มตัวอย่างเก็บเห็ดกินได้มาทั้งหมดจานวน 19 ชนิด โดย 5 อันดับแรก ได้แก่
1) เห็ดตะไคล ร้อยละ 83 ออกช่วงเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2) เห็ดโคน ร้อยละ 77 ออกช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม และ
ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 3) เห็ดระโงก ร้อยละ 60 ออกช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 4) เห็ดก่อแดง ร้อยละ 58 ออก
ประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน และ 5) เห็ดหน้าแหล่ ร้อยละ 56 ออกช่วงเดือนพฤษภาคม–
กรกฎาคม และจากการศึกษาราคาจาหน่ายของเห็ด พบว่าชนิดเห็ดที่มีราคาสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) เห็ดเผาะ ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 400 บาท 2) เห็ดโคน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 302 บาท 3) เห็ดตะไคล ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 267 บาท 4) เห็ดระ
โงก ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 263 บาท และ 5) เห็ดกระด้างแบบสด ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200 บาท สาหรับแหล่งจาหน่ายหลัก
ชุมชนได้มีการนาเห็ดไปจาหน่ายในตลาดชุมชน เช่น ตลาดบ้านโคกงาม ตาบลโคกงาม อาเภอฝาง จังหวัดขอนแก่น ตลาดคลอง
ถม อาเภอภูเวียง และตลาดสดในอาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณและมูลค่าการใช้ประโยชน์ของเห็ด พบว่า เห็ดที่กลุ่มตัวอย่างเก็บมาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนมีปริมาณรวม
829 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวม 136,262.85 บาทต่อปี ชนิดเห็ดที่ชุมชนเก็บมาบริโภคในครัวเรือนมากที่สุด คือ เห็ดตะ
ไคล จานวน 144 กิโลกรัมต่อปี รองลงมาคือ เห็ดก่อแดง จานวน 143 กิโลกรัมต่อปี และปริมาณเห็ดที่ชุมชนมีการจาหน่าย
จานวนรวม 1,809 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวม 309,225.03 บาทต่อปี โดยชนิดเห็ดที่มีการจาหน่ายมากที่สุด คือ เห็ดตะ
ไคล จานวน 405 กิโลกรัมต่อปี รองลงมาคือ เห็ดหน้าแหล่ จานวน 224 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้น ปริมาณการใช้ประโยชน์ของเห็ด
เพื่ อ การบริ โ ภคในครั ว เรื อ นและเพื่ อ การจ าหน่ า ย มี จ านวนรวมทั้ ง สิ้ น 2,638 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ปี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า รวมเท่ า กั บ
445,487.88 บาทต่อปี และมูลค่าสุทธิในการใช้ประโยชน์ของเห็ด มีค่าเท่ากับ 351,620.88 บาท โดยมีมูลค่าสุทธิต่อครัวเรือน
เท่ากับ 7,325.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้เฉลี่ยรายปีต่อครัวเรือน
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การนาเห็ดมาแปรรูปประกอบอาหาร พบว่า เมนูอาหารที่นิยมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) แกงเห็ดรวม ทุก
ครัวเรือนที่ได้เก็บหาเห็ด (ร้อยละ 100) มีการนาเห็ดมาแกงรับประทานในครอบครัว 2) นึ่งเห็ด ร้อยละ 73 ของกลุ่มตัวอย่าง
นิยมนึ่งเห็ด ซึ่งจัดเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ทาได้ง่าย หลังจากนึ่งเห็ดแล้วจะนาใส่ถุงเก็บเข้าตู้เย็น สามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็น
เวลาหลายเดือน 3) น้าพริกเห็ดรวม ร้อยละ 56 ของกลุ่มตัวอย่างทาน้าพริกเห็ดรวม 4) น้าพริกเห็ดตะไคล ร้อยละ 31 ของกลุ่ม
ตัวอย่างนิยมทา พบว่าการนาเห็ดตะไคลมาย่างไฟก่อนนาไปตาน้าพริกจะทาให้เห็ดตะไคลมีกลิ่นหอม รับประทานอร่อยยิ่งขึ้น
และ 5) ผัดเห็ดโคน ร้อยละ 23 ของกลุ่มตัวอย่างนิยมทาผัดเห็ดโคน เนื่องจากเห็ดโคนมีรสชาติหวาน เมื่อนามาผัดแล้วอร่อย
กว่าเห็ดชนิดอื่นๆ นอกจากนี้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการแปรรูปเห็ดเพื่อให้เก็บรักษาได้เป็นเวลานาน ซึ่ง
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนในฤดูกาลอื่นที่ไม่มีเห็ดจากป่า
2. ความคิดเห็นของชาวบ้านต่อการเก็บหาเห็ดจากป่าและการมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 65 ของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า ปริมาณเห็ดที่เก็บได้มีจานวนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา โดยปริมาณเห็ดที่จะเก็บได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น มีปัจจัยขึ้นอยู่กับปริมาณน้าฝน สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์
ของป่า เมื่อป่าเริ่มมีสภาพสมบูรณ์ขึ้น มีการทับถมของใบไม้มากขึ้น เห็ดก็จะเกิดมากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดด้วย เช่น ใน
ปีที่ผ่านมาเห็ดเผาะและเห็ดโคนเกิดปริมาณมาก แต่สาหรับปีนี้เกิดน้อยลง หรือในปีนี้เห็ดหน้าแหล่และเห็ดชนิดอื่นๆ เกิด
ปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว เป็นต้น ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์เห็ดของชุมชนรอบพื้นที่ป่า พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างกว่าร้อยละ 81.25 ไม่เห็นด้วยต่อการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์เห็ดของชุมชนรอบพื้นที่ป่า โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่ป่า
ถือเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประชาชนจากทุกหมู่บ้านสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ หากแบ่งโซนพื้นที่เก็บหาเห็ดอาจเกิด
ความขัดแย้งกันได้ ซึ่งเดิมประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว จึงมีความรู้สึก
ไม่อยากให้มีการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างหมู่บ้าน เพราะจะทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าไปเก็บหาเห็ด และในเขตอุทยาน
แห่งชาติก็มีด่านตรวจป้องกันกลุ่มรถยนต์ขึ้นไปเก็บหาของป่าอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของอุทยานแห่งชาติก็ได้จัดเจ้าหน้าที่
ตรวจตราประจาด่านตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า พบว่า ร้อยละ 52 ของกลุ่มตัวอย่างเคยมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาป่า โดยส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันสาคัญต่างๆ รองลงมาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทา
แนวกันไฟ และการมีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการไม่เก็บสิ่งต้องห้ามต่างๆ ออกมาจากเขตอุทยาน
แห่งชาติ ช่วยเจ้าหน้าที่ส อดส่องผู้กระทาผิดในป่า รวมทั้งเมื่อพบเห็นผู้กระทาผิดได้รีบติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ และใน
บางครั้งหากทราบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าที่เคยเข้าไปเก็บเห็ด ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหานักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน การประเมินผลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้ อาจ
เนื่องมาจากชาวบ้านไม่มีเวลาพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าไปเก็บหาเห็ด พบว่า สิ่งที่ผู้เข้าไปเก็บหาเห็ดต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก คือ กับดักสัตว์
ของพรานป่า นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะหากติดกับดักสัตว์อาจพิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้อาจได้รับอันตรายจาก
สัตว์มีพิษ เช่น ผึ้ง งู เป็นต้น และยังมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากกลุ่มที่เข้ามาเก็บหาเห็ดด้วยกัน เช่น บางรายแฝงตัวมาจาก
หมู่บ้านอื่นเข้ามาหาผลประโยชน์อื่นจากป่ามากกว่าการมาเก็บเห็ดและพืชผักป่า ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะทาให้คนอื่น
เดือดร้อนไปด้วย

บทสรุป
การใช้ประโยชน์จากเห็ดของชุมชนโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งและตลาดค้าของป่า พบเห็ดกินได้ 80
ชนิด จาแนกโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้ 56 ชนิด และจาแนกระดับสกุล 24 ชนิด โดยตัวอย่างทั้งหมดพบอยู่ใน 34
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สกุล 23 วงศ์ 10 อันดับ 3 ชั้น และ 2 ไฟลัม เห็ดที่สารวจพบมีบทบาทที่หลากหลายในระบบนิเวศ ได้แก่ เห็ดเอคโตไมคอร์ไร
ซา เห็ดที่ดารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน และเห็ดโรคพืช ตลาดขายของป่าบ้านคาหญ้าแดงพบว่ามีจานวน
ชนิดของเห็ดป่ากินได้มากที่สุด เดือนที่พบปริมาณเห็ดป่ามากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม การใช้ประโยชน์เห็ดโดยชุมชนพบว่ามี
ทั้งเก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภค และเก็บหาเห็ดมาเพื่อการบริโภคและนาไปจาหน่าย ปริมาณของเห็ดที่กลุ่มตัวอย่างเก็บมาเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ารวม 136,262.85 บาทต่อปี และปริมาณเห็ดที่ชุมชนมีการจาหน่าย คิดเป็นมูลค่ารวม
309,225.03 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 445,487.88 บาทต่อปี และมูลค่าสุทธิในการใช้ประโยชน์ของเห็ด มีค่าเท่ากับ
351,620.88 บาท โดยมีมูลค่าสุทธิต่อครัวเรือนเท่ากับ 7,325.44 บาท จะเห็นได้ว่าเห็ดเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ เป็น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ชุม ชนได้ พึ่ งพิ งและใช้ ป ระโยชน์ จั ด เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของความมั่ น คงทางอาหารให้ กั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่
นอกจากนี้เห็ดยังจัดว่าเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ให้ความสวยงามส่งผลด้านความรู้สึกของนักท่องเที่ยวและอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นหากชาวบ้านและชุมชนไม่มีการจัดการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืน แหล่ง
อาหารที่สาคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนี้ก็จะหมดไป การมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าของกลุ่มตัวอย่าง
กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่มี
จิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่
ข้อเสนอแนะ
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช มี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโ ยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุ ล และยั่ งยื น ซึ่ งหากได้ น าผลงานวิ จั ย นี้ ไ ปถ่ า ยทอดและแสดงให้ ชุม ชนเห็ น ถึ งคุ ณ ค่ า และ
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะสร้างความตระหนักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ การมีแผนการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ดีควรมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่การร่วมกันวางแผนจนถึงการประเมินผล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และมีการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่มีในพื้นที่อย่างยั่งยืน
การศึกษาวิจัยความหลากชนิดของเห็ดกินได้ครั้งนี้ใช้เพียงข้อมูลทางสัณฐานวิทยาในการจัดจาแนกเท่านั้น ซึ่งอาจมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากต้องการศึกษาลงลึกในระดับชนิดควรศึกษาข้อมูลทางสัณฐานวิทยาควบคู่ไปกับการศึกษาทางสาย
วิวัฒนาการทางพันธุกรรม (phylogenetic study) ควบคู่กันไป ที่ผ่านมาการศึกษาเห็ดกินได้ในป่าธรรมชาติยังคงขาดข้อมูลว่า
เห็ดชนิดนั้นๆ เป็นเห็ดที่กินได้หรือไม่อีกเป็นจานวนมาก การสารวจชนิดของเห็ดกินได้ในตลาดหรือร้านค้าในชุมชนจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริโภคเห็ดป่าและยังค่อนข้างมั่นใจว่าเห็ดที่เก็บมา
ขายนั้นเป็นเห็ดที่กินได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตัดสินใจที่จะบอกว่าเห็ดชนิดหนึ่งกินได้
แท้จริงหรือไม่นั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ นามาสู่การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยเฉพาะเห็ดในกลุ่มเห็ดระโงก
(Amanita spp.) ที่ชาวบ้านนิยมนาดอกอ่อนในระยะกระดุมหรือระยะไข่ (button stage หรือ egg stage) มารับประทาน ซึ่ง
เห็ดกลุ่มนี้ระยะดอกอ่อนจะมีลักษณะที่คล้ายกันมาก แม้แต่นักอนุกรมวิธานเห็ดที่เชี่ยวชาญเองยังไม่สามารถจาแนกชนิดเห็ดใน
ระยะนี้ได้อย่างแม่นยา เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิต จึงไม่แนะนาให้รับประทานเห็ดกลุ่มนี้ในระยะดังกล่าว นอกจากนี้ แล้ว
เห็ดเกือบทุกชนิดมีข้อมูลว่ามีศักยภาพเป็นสมุนไพร โดยเห็ดส่วนใหญ่มีสรรพคุณเป็นยาระบาย ดังนั้นควรสอบถามข้อมูลด้าน
สรรพคุณทางยาของเห็ดแต่ละชนิดจากชาวบ้านเพิ่มเติมเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ควรมีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการให้ความรู้กับชุมชนเรื่องเห็ดพิษ ตลอดจนแนวทางการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนาส่งพบแพทย์ในกรณีที่ชาวบ้านรับประทานเห็ดพิษเข้าไป
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ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างศึกษาโดยรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้าพอง และอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติ

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

อุทยานแห่งชาติน้าพอง
อุทยานแห่งชาติน้าพอง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเวียง

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

บ้านฝาง
มัญจาคีรี
เวียงเก่า
เวียงเก่า

โคกงาม
คาแคน
ในเมือง
ในเมือง

คาหญ้าแดง
คาปากดาว
โคกสูง
โนนสูง
รวม

กลุ่มตัวอย่าง
(ครัวเรือน)
9
11
14
14
48

ตารางที่ 2 ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานที่พบ เดือนที่พบ และหน้าที่ในระบบนิเวศของเห็ดกินได้ในพื้นที่ศึกษา
Scientific Name
Phylum Ascomycota
Class Pezizomycetes
Order Pezizales
Family Pyronemataceae
Trichaleurina javanica (Rehm) M. Carbone, Agnello
& P. Alvarado (เห็ดจมูกหมู)
Phylum Basidiomycota
Class Agaricomycetes
Order Agaricales
Family Agaricaceae
Agaricus blazei Murrill
Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr. (เห็ดจาวมะพร้าว)
Family Amanitaceae
Amanita hemibapha (Berk. & Broome) Sacc.
(เห็ดไข่ส้มอมแดง)
Amanita princeps Corner & Bas (เห็ดระโงกขาว)
Amanita vaginata (Bull.) Lam. (เห็ดไข่เยี่ยวม้า)
Amanita sp.1
Amanita sp.2
Amanita sp.3
Family Clavariaceae
Clavaria fragilis Holmsk. (เห็ดหนอนขาว)
Scytinopogon angulisporus (Pat.) Corner (เห็ดปะการัง
เขากวางยอดแบน)
Family Lyophyllaceae
Termitomyces aurantiacus (R. Heim) R. Heim
(เห็ดโคนปลวกสีส้ม)
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Location
NP1

PW2

Month
KYD3

Apr

May

Jun

Jul

EF4

√

√

Sap

√
√

√
√

Sap
Sap

√

√

Ect

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Ect
Ect
Ect
Ect
Ect

√
√

√
√

√
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Ect
Ect

√

Ter

ตารางที่ 2 (ต่อ)
Scientific Name
Termitomyces clypeatus R. Heim
(เห็ดโคนปลวกยอดแหลม)
Termitomyces eurhizus (Berk.) R. Heim
(เห็ดโคนปลวกรากเทียมดา)
Termitomyces microcarpus (Berk. & Broome) R.
Heim (เห็ดโคนปลวกข้าวตอก)
Termitomyces striatus (Beeli) R. Heim
(เห็ดโคนปลวกหมวกลายสีเทา)
Family Physalacriaceae
Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen
(เห็ดแข้งนก)
Family Pleurotaceae
Pleurotus giganteus (Berk.) Karun. & K.D. Hyde
(เห็ดต่งน้าฝน)
Family Psathyrellaceae
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire (เห็ดเนื้อร่วน)
Family Schizophyllaceae
Schizophyllum commune Fr. (เห็ดแครง)

Location
NP1

PW2

Month
KYD3

Apr

May

Jun

√

√

Jul
√

EF4
Ter

√

√

Ter

√

√

Ter

√

√

Ter

√

√

Sap

√

√

Sap

√

√

Sap

√

√

Sap

√

Ect

Family Tricholomataceae
Lepista sordida (Schumach.) Singer (เห็ดชงโคเล็ก)
Order Auriculariales
Family Auriculariaceae
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. (เห็ดหูหนู)
Auricularia delicata (Mont. ex Fr.) Henn.
(เห็ดหูหนูรวงผึ้ง)
Auricularia nigricans (Sw.) Birkebak, Looney &
Sáanchez-Garcia (เห็ดหูหนูชา้ ง)
Order Boletales

√

√
√
√

√

√

√

√
√

Sap
Sap

√

Sap

Family Boletaceae
Baorangia bicolor (Kuntze) G. Wu, Halling & Zhu L.
Yang (เห็ดตับเต่าสองสี)

√

√

Ect

Boletus griseipurpureus Corner (เห็ดผึ้งขม, เห็ดเสม็ด)

√

√

Ect

Boletus sp.1

√

√

Ect

Boletus sp.2

√

√

Ect

Boletus sp.3

√

√

Ect

Boletus sp.4

√

√

Ect

Boletus sp.5

√

√

Ect
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Scientific Name

Location
NP1

PW2

Month
KYD3

Apr

May

Jun

Jul

EF4

Boletus sp.6

√

√

Ect

Boletus sp.7

√

√

Ect

Boletus sp.8

√

√

Ect

Boletus sp.9

√

√

Ect

Heimioporus japonicus (Hongo) E. Horak (เห็ดปอดม้า
ตาข่ายแดง)

√

√

Ect

Leccinum sp.1

√

√

Ect

√

√

Ect

√

√

Ect

√

√

Tylopilus alboater (Schwein.) Murrill (เห็ดตับเต่าดา)

√

√

Ect

Tylopilus vinosobrunneus Hongo (เห็ดตับเต่าสีเปลือก
มังคุด)

√

√

Ect

Tylopilus sp.1

√

√

Ect

Tylopilus sp.2

√

√

Ect

Phlebopus sp.1

√

√

Ect

Phlebopus sp.2

√

√

Ect

√

Ect

√

√

Ect

√

√

Ect

√

Ect

Pulveroboletus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) Murrill
(เห็ดกามะถัน)
Retiboletus nigerrimus (R. Heim) Manfr. Binder &
Bresinsky (เห็ดเปียกปูน)
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. (เห็ดตาเฒ่า)

√

√

Ect

Family Boletinellaceae

Family Diplocystidiaceae
Astraeus asiaticus Phosri, M.P. Martin & Watling
(เห็ดเผาะฝ้าย)
Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P. Martin &
Whalley (เห็ดเผาะหนัง)
Family Sclerodermataceae
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert
(เห็ดหัวเข่าก้อนกรวด)
Order Cantharellales

√

√

Family Cantharellaceae
Cantharellus cibarius Fr. (เห็ดมันปูใหญ่)
Cantharellus odoratus (Schwein.) Fr. (เห็ดขมิ้นใหญ่)
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√

Ect

ตารางที่ 2 (ต่อ)
Scientific Name

Location
NP1

PW2

√

√

Month
KYD3

Apr

May

Jun

√

√

Jul

EF4

Family Clavulinaceae
Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. (เห็ดปะการังหงอน
ไก่)

Ect

Order Gomphales
Family Gomphaceae
Phaeoclavulina cyanocephala (Berk. & M.A. Curtis)
Giachini (เห็ดปะการังยอดสีฟ้า)

√

√

Ect

Order Phallales
Family Phallaceae
Dictyophora multicolor Berk. & Broome (เห็ดร่างแห
กระโปรงเหลือง)

√

√

Sap

Amauroderma rugosum (Blume & T. Nees) Torrend
(เห็ดจวักงูสีอบเชย)

√

√

Sap

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (เห็ดหลินจือ)

√

√

Ganoderma tropicum (Jungh.) Bres.
(เห็ดหลินจือดอกซ้อน)

√

√

Order Polyporales
Family Ganodermataceae

√

Par
Sap

Family Polyporaceae
Lentinus stuppeus Klotzsch (เห็ดขอนขน)

√

√

Sap

Order Russulales
Family Russulaceae
Lactarius piperatus (L.) Pers. (เห็ดขิง)

√

√

Ect

Lactarius volemus (Fr.) Fr. (เห็ดฟานน้าตาลแดง)

√

√

Ect

Lactarius sp.1

√

√

Ect

Russula alboareolata Hongo (เห็ดน้าแป้ง)

√

√

√

√

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (เห็ดหล่มหลายสี)

√

√

√

√

Ect

√

√

√

√

Ect

√

√

Ect

Russula delica Fr. (เห็ดหล่มขาว)

√

Russula densifolia Secr. ex Gillet (เห็ดถ่านเล็ก)

√

Ect

Russula emetica (Schaeff.) Pers. (เห็ดแดงน้าหมาก)

√

√

Ect

Russula flavida Frost (เห็ดหล่มสีเหลือง)

√

√

Ect

√

Ect

Russula foetens Pers. (เห็ดตุ่นหมู)

√
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
Scientific Name

Location
NP1

PW2

Russula nigricans Fr. (เห็ดถ่านใหญ่)

KYD3
√

Russula rosea Pers. (เห็ดหล่มสีกุหลาบ)
Russula senecis S. Imai (เห็ดหล่มพุงลาย)

Month

√

Apr

May

Jun

√

Jul

EF4
Ect

√

√

√

Ect

√

√

√

Ect

Russula violeipes Quél. (เห็ดหล่มขาม่วงแดง)

√

Russula virescens (Schaeff.) Fr. (เห็ดหล่มกระเขียว)

√

√

√

Ect
√

Ect

Russula sp.1

√

√

Ect

Russula sp.2

√

√

Ect

Russula sp.3

√

√

Ect

Russula sp.4

√

√

Ect

Russula sp.5

√

√

Ect

Russula sp.6

√

√

Ect

√

Sap

Class Dacrymycetes
Order Dacrymycetales
Family Dacrymycetaceae
Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin
(เห็ดพายทอง)

√

หมายเหตุ: 1NP = อุทยานแห่งชาตินาพอง
้
2PW = อุทยานแห่งชาติภูเวียง
3KYD = ตลาดขายของป่าบ้านคาหญ้าแดง
4EF = บทบาททางระบบนิเวศ ได้แก่ เห็ดผู้ย่อยสลาย (Sap) เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (Ect) เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน (Ter) และ
เห็ดโรคพืช (Par)
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ความหลากชนิดและการกระจายตัวของ salps ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน
หัทยา จิตรพัสตร์1, ปราโมทย์ โศจิศุภร1,2,
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บทคัดย่อ: salps เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเจลาตินัสที่มีความสามารถในการเพิ่มจ้านวนได้อย่างรวดเร็ว หาก salps มีความ
ชุกชุมสูงจะส่งผลต่อผลผลิตเบื้องต้นและการหมุนเวียนอินทรียสารในทะเล ประกอบกับจ้านวนและการกระจายของ salps มี
ความแปรผันสูงและไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ดังนั้นการศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของ salps ในระบบนิเวศทางทะเล
ของประเทศไทยจะเป็นข้อมูลส้าคัญเพื่อการจัดการต่อสถานการณ์การเพิ่มจ้านวนของ salps ได้ ท้าการเก็บตัวอย่าง salps
จากบริเวณอ่าวไทยตอนในในเดือนมิถุนายน (ช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) และเดือนตุลาคม (ช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ ) ปี 2560 ผลการศึ ก ษาพบ salps สองชนิ ด คื อ Thalia democratica และ Iasis cylindrica ซึ่ งพบทั้ งในระยะ
oozooid (ระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ) และ blastozooid (ระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ) ช่วงปลายมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พบ salps ชุกชุม (3-249 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร) โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน ขณะที่ช่วงต้นฤดูมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พบ salps หนาแน่นสูงสุดเพียง 25 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยตอนใน ความ
ชุกชุมของ salps มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับความลึก (P<0.01) และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (P<0.05)
ขณะที่ความขุ่น ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ มีแนวโน้มแสดงความสัมพันธ์ในเชิงลบ
กับความชุกชุมของ salps
คาสาคัญ : การกระจายตัว, ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, Iasis cylindrica, Thalia democratica
Diversity and distribution of salps in the Inner Gulf of Thailand
Hattaya Jitrapat1, Pramot Sojisuporn1,2, Porntep Pannaruk2, Ajcharaporn Piumsomboon1,2*
1
Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330
2
Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330
*Corresponding author e-mail: ajcharaporn.p@g.chula.edu
Abstract: Salps, a member of gelatinous zooplankton, can aggregate and form a swarm in the ocean. A
bloom of salp puts pressure on marine primary production and organic cycle in the ocean. Due to the
spatial variability of salps, the knowledge on salp’s distribution pattern is crucial for mitigating salp bloom.
Sample collection in the Inner Gulf of Thailand was conducted in June 2017 as representative of southwest
monsoon and October 2017 as representative of post-southwest monsoon. Two species of salp were
recorded: Thalia democratica and Iasis cylindrica. Both oozooid (asexual reproduction form) and
blastozooid (sexual reproduction form) stages were presented. The abundance of salps was concentrated
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in the eastern part of the gulf during post-southwest monsoon with the abundance of 3-249 ind./m3 while
in southwest monsoon only 25 ind./m3 of salps were collected mostly in the western part of the gulf. The
abundance of salps was significantly related to water depth (P<0.01) and dissolved oxygen (P<0.05) while
turbidity, chlorophyll a concentration, and the density of non-gelatinous zooplankton showed a negative
trend in correlation to salp abundance.
Keywords : distribution, environment factors, Iasis cylindrica, Thalia democratica

บทนา
salps เป็นสัตว์ในไฟลัม Tunicata ที่ด้ารงชีวิตเป็นแพลงก์ตอนและถูกจัดรวมไว้ในแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเจลาตินัส มี
โครงสร้างที่หุ้มล้าตัวในระยะตัวเต็มวัยเป็น cellulose-like polysaccharide ที่เรียกว่า tunic รายงานชนิดของ salps ทั่วโลก
พบว่ามีทั้งหมด 48 ชนิด มีขนาดตั้งแต่ 0.5-190 มิลลิเมตร (Henschke et. al., 2016) วงจรชีวิตของ salps มีช่วงที่มีการ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (blastozooid: aggregate form) ซึ่งมีสองเพศในแต่ละตัวและให้ลูกครั้งละหนึ่งตัว ขณะที่ช่วงที่มีการ
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (oozooid: solitary form) จะมีการเพิ่มจ้านวนลูกหลานออกมาเกาะต่อกันเป็นสายโซ่ (chain)
จ้านวนตั้งแต่ 170-900 ตัว เรียกว่า blastozooid bud และลูกรุ่นนี้จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต่อไป (Alldredge and
Madin, 1982) เนื่องด้วยอัตราการเพิ่มจ้านวนที่สูงท้าให้ salps จัดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีการเพิ่มจ้านวนอย่างเห็นได้ชัดเจน
นอกจากนี้การเพิ่มจ้านวนของ salps จะแตกต่างกันในแต่ละปีแม้จะเป็นพื้นที่เดิมเนื่องจากเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะสมจะท้าให้ มี
salps มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นและเกิดการเพิ่มจ้านวนของ salps ได้ (Henschke et. al., 2014)
บทบาทส้าคัญของ salps ในระบบนิเวศคือเป็นผู้ ถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตไปยั งผู้บริโภคล้าดั บถัดไป salps
จัดเป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มกรองกินอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงโดยอนุภาคของอาหารจะถูกดักจับด้วยโครงสร้างตาข่ายเมือก
(fine mucous net) และสามารถกรองกินอาหารที่มีอนุภาคขนาดตั้งแต่ 1 ไมโครเมตรถึง 1 มิลลิเมตร (Vargas and Madin,
2004) salps ยั งเป็ น แหล่ งอาหารให้ สั ต ว์ น้ า กว่ า 202 ชนิ ด ได้ แ ก่ ปลาทะเล เต่ า ทะเล ปะการั งอ่ อ น และครั ส เตเชียน
(Henschke et. al., 2016) นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลางในการหมุนเวียนอิน ทรียสารลงสู่ พื้น ท้อ งทะเลผ่า นการสร้า ง fecal
pellets ที่มีอัตราการจมตัวรวดเร็วกว่าแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอื่น จากการศึกษาอัตราการจมตัวของ fecal pellet ของ salps
พบว่ามีอัตราการจมตัว 44-1,170 เมตรต่อวัน ขณะที่ fecal pellet ของโคพีพอด มีอัตราการจมตัวอยู่ที่ 27-160 เมตรต่อวัน
เท่านั้น (Yoon et. al., 2001)
แพลงก์ตอนกลุ่ม salps พบได้ในมหาสมุทรทั่วโลก ในเขตอบอุ่นจะพบ salps ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงเพียงพอ
ต่อการสร้างผลผลิตของแพลงก์ตอนพืชซึ่งเป็นอาหาร salps โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการผสมกันของมวลน้้าและมีการเพิ่มเข้ามา
ของสารอาหาร หรือช่วงฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ความชุกชุมของ salps ยังแสดงความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอุณหภูมิ โดยมี
รายงานว่าการเพิ่มขึ้นของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มนี้เป็นผลมาจากการที่อุณหภูมิในน้้าทะเลเพิ่มสูง ขึ้น การเพิ่มขึ้นของอาหารที่มี
ขนาดอนุภาคเล็กเป็นอีกปัจจัยที่จะไปส่งเสริมแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มที่กรองกินโดยเฉพาะในบริเวณที่มีปริมาณสารอาหารสูง
(Chew et. al., 2015) นอกจากนี้กระแสน้้าเป็นอีกปัจจัยส้าคัญที่ส่งเสริมการเพิ่มจ้านวนของ salps เนื่องจากการพัดพาเอา
สารอาหารมาให้ (Everett et. al., 2011) หรือการพัดพา salps ออกไปให้ห่างจากผู้ล่า (Hoeksema and Waheed, 2012)
เป็นต้น
การเพิ่มจ้านวนของ salps ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลผ่านทางการควบคุมโครงสร้างประชาคม
ของแพลงก์ตอนสัตว์ โดยพบว่าความหนาแน่นของโคพีพอดและครัสเตเชียนกลุ่มกรองกินอาหารจะลดลงเมื่อพบ salps
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หนาแน่น เนื่องจากการแข่งขันในการกินอาหารกลุ่มแพลงก์ตอนพืช (Dubischar and Bathmann, 1997) การรวมตัวกันของ
salps ยังส่งผลต่ออัตราการขับถ่ายของเสียหรือ fecal pellets ที่อัดแน่นให้จมลงสู่พื้นทะเลอย่างรวดเร็ว มีผลให้การขนส่ง
อินทรียสารลงสู่ทะเลลึกและพื้นทะเลเพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อประชาคมสัตว์หน้าดิน (Smith et. al., 2014) นอกจากนี้การ
เพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็วของ salps ในบริเวณชายฝั่งยังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การอุดตันท่อสูบน้้าของ
โรงงานผลิตไฟฟ้า การอุดตันในเครื่องมือจับปลาของชาวประมง รวมทั้งท้าลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
(Purcell, 2007) ส้าหรับในประเทศไทยพบว่าการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ไม่มีความชัดเจนและขึ้นอยู่
กับลักษณะพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของ salps ในครั้งนี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานส้าหรับระบบนิเวศ
ทางทะเลที่ส้าคัญของประเทศไทยและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการต่อการเพิ่มจ้านวนของ salps วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้ง
นี้เพื่อรายงานความหลากชนิดและส้ารวจรูปแบบการกระจายตัวของ salps บริเวณอ่าวไทยตอนใน

วิธีการ
1. การเก็บตัวอย่างภาคสนาม
เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม salps บริเวณอ่าวไทยตอนในในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จ้านวน 2 ครั้ง ในปี
2560 ได้แก่ เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (12 สถานี) และเดือนตุลาคมซึ่งเป็นตัวแทนช่วง
ปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (13 สถานี) ดังภาพที่ 1 โดยใช้ถุงแพลงก์ตอนขนาดตา 330 ไมโครเมตร ที่ติดมาตรวัดอัตราการ
ไหลของน้้า เก็บตัวอย่างในแนวดิ่งตั้งแต่ระดับความลึก 1–2 เมตร เหนือพื้นทะเลจนถึงผิวน้้าทะเล สถานีละ 3 ซ้้า รักษาสภาพ
ตัวอย่างด้วยสารละลายฟอร์มาลินที่เป็นกลางให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 4–6 เปอร์เซ็นต์ และท้าการตรวจวัดปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความลึก อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้้า ความเป็นกรด-เบส และความขุ่น ด้วยเครื่องตรวจวัด
คุ ณ ภาพน้้ า รุ่ น AAQ177 (JFE Advantech) และเก็ บ ตั ว อย่ า งน้้ า เพื่ อ น้ า ไปวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ เอ ด้ ว ยวิ ธี
fluorometric method (Arar and Collins, 1997) โดยท้าการกรองน้้าแบบแยกเป็นส่วน (size fractionation technique)
เพื่อแบ่งแพลงก์ตอนพืชออกเป็นสามกลุ่มขนาด คือ กลุ่มไมโครแพลงก์ตอนขนาด 20–200 ไมโครเมตร นาโนแพลงก์ตอนขนาด
3.0-20 ไมโครเมตร และพิโคแพลงก์ตอนขนาด 0.7–3.0 ไมโครเมตร (Gunbua et. al, 2012)
2. การจัดจาแนกและวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่าง salps ที่รักษาสภาพจะถูกน้าไปนับจ้านวนและจัดจ้าแนกถึงระดับชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ โดย
ใช้เอกสารการจัดจ้าแนกชนิดอ้างอิงตาม Yount (1954) และ Bouillion (1999) และในตัวอย่างเดียวกันจะนับจ้านวนและจัด
จ้าแนกกลุ่มของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ จ้าแนกในระดับชั้นหรือวงศ์ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลความความหนาแน่นในหน่วยตัว
ต่อลูกบาศก์เมตร และวัดขนาดความยาวล้าตัวของ salps ในแต่ละระยะของชนิดที่พบโดยวัดจากช่องทางน้้าเข้าและทางน้้า
ออกในหน่วยมิลลิเมตร (n=30) แล้วจึงน้าไปวิเคราะห์หามวลชีวภาพของ salps ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างมวลและความยาว
ของ salps (Deibel, 1982) ดังสูตร
เมื่อ

W = 0.8 x L2.1
W = มวลชีวภาพของ salps (ไมโครกรัมคาร์บอน; µgC)
L = ความยาวล้าตัวของ salps (มิลลิเมตร; mm)

และวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความหนาแน่ น ของ salps และปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย Spearman's
correlation coefficient ด้วยโปรแกรม SPSS
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ผลการศึกษา
1) ความหลากชนิดของ salps ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน เดือนมิถุนายนและตุลาคม ปี 2560
ชนิดของ salps ที่พบในการส้ารวจครั้งนี้มี 2 ชนิด ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่และตรวจสอบชื่อปัจจุบันจากฐานข้ อมูล
ออนไลน์ The World Register of Marine Species (http://www.marinespecies.org/index.php) ดังนี้
อันดับ Salpida
วงศ์ Salpidae
วงศ์ย่อย Salpinae
สกุล Thalia
ชนิด Thalia democratica (Forskål, 1775)
ระยะ oozooid (ภาพที่ 2ก) มีความยาว 6–11 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย 8.06 มิลลิเมตร, n=30) ไม่รวมส่วนยื่นออกจาก
ล้าตัวด้านท้าย (posterior projections) ส่วนเปลือก (test) เรียบ โดยแถบกล้ามเนื้อที่ 1-3 (MI-III) และแถบกล้ามเนื้อที่ 4–5
(MIV–V) เชื่อมกันตรงกลางด้านหลัง (dorsal) พบส่วนยื่นด้านข้างล้าตัว (lateral projections) ขนาดเล็ก มีช่องเปิด (cloaca
palp) เป็ น แบบธรรมดา; ระยะ blastozooid (ภาพที่ 2ข) มี ค วามยาว 2–7 มิ ล ลิ เมตร (ค่ า เฉลี่ ย 4.66 มิ ล ลิ เมตร, n=30)
ทางเดินอาหารที่รวมเป็นนิวเคลียส (nucleus) พบว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนยื่นออกจากล้าตัวด้านท้าย (posterior projection)
แถบกล้ามเนื้อแยกชัดเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ แถบกล้ามเนื้อที่ 1–3 (MI-III) และแถบกล้ามเนื้อที่ 4–5 (MIV-V)
สกุล Iasis
ชนิด Iasis cylindrica (Cuvier, 1804)
ระยะ oozooid (ภาพที่ 2ค) มี ค วามยาว 10-22 มิ ล ลิ เ มตร และอาจยาวได้ ถึ ง 45 มิ ล ลิ เ มตร (ค่ า เฉลี่ ย 16.75
มิลลิเมตร, n=30) ส่วนเปลือก (test) นุ่มและเรียบ รูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวโดยปลายด้านทางน้้าเข้ามีส่วนโค้งในขณะที่
ส่วนปลายทางด้านน้้าออกเป็นปลายตัด มีกล้ามเนื้อล้อมรอบล้าตัวทั้งหมด 9 แถบ โดยแถบกล้ามเนื้อที่ 1–4 (MI–IV) จะเชื่อม
กันตรงกลางด้านหลัง (dorsal) และกล้ามเนื้อทั้งสี่ที่ด้านท้อง (ventral) จะแยกจากกัน ทางเดินอาหารขดเป็นก้อนทรงกลม
ขนาดเล็กอยู่ส่วนท้ายของล้าตัว; ระยะ blastozooid (ภาพที่ 2ง) มีความยาว 5–12 มิลลิเมตร และอาจยาวได้ถึง 17 มิลลิเมตร
(ค่าเฉลี่ย 7.27 มิลลิเมตร, n=30) ไม่รวมส่วนยื่นออกจากล้าตัว รู ปทรงกระสวยมีส่วนยื่น (projections) สั้น มีกล้ามเนื้อ
5 แถบโดยกล้ามเนื้อแถบที่ 1-5 (MI-V) เชื่อมกันตรงกลางด้านหลัง และทั้งสองระยะจะมีแผงเหงือก (gill bar) ที่มีลักษณะ
ซี่เหงือกเรียงตัวตามขวาง
salps ทั้งสองชนิดที่พบคือ T. democratica และ I. cylindrica เป็นชนิดที่มีการกระจายตัวอย่างชุกชุมในมหาสมุทร
ทั่วโลกระหว่างเขตละติจูดที่ 0-40 (Bouillion, 1999) โดย T. democratica จัดเป็นชนิดเด่นที่พบได้ในมหาสมุทรทั่วโลกซึ่ง
ส่วนมากจะอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งและเป็นชนิดที่พบว่าเพิ่มจ้านวนมากเป็นประจ้า (Paffenhofer et. al., 1995) ส้าหรับ
รายงานชนิด salps ที่พบในประเทศไทยจากทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีทั้งหมด 4 ชนิด (OEPP, 2000) โดยพบว่า
เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นจากบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีและสถานีห่างจากฝั่ง (สุนีย์ สุวภีพันธ์, 2523) และมีการรายงาน
1 ชนิดบริเวณชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย คือ T. democratica (นิธิมา ไชยบุรินทร์, 2550) ความหลากหลายของ salps ที่
พบในบริเวณใกล้เคียงมีการรายงานเพียงระดับสกุล ได้แก่ Salpa spp. และ Thalia spp. ในทะเลอันดามัน ประเทศพม่า
(Jitlang et. al., 2007) ขณะที่บริเวณตอนเหนือและตะวันออกของอ่าวเบงกอลมีการรายงานพบทั้งสองสกุลเช่นเดียวกัน และ
ยังพบสกุล Pegea spp. ซึ่งเป็นสกุลที่มักพบในทะเลเปิดด้วย อย่างไรก็ตาม ความหลากชนิดของ salps ที่พบในบริเวณอ่าวไทย
ตอนในนั้นมีไม่มากเนื่องจาก salps ส่วนใหญ่มักจะมีการกระจายตัวในเขตทะเลเปิด (Yount, 1954)
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2) วงจรชีวิตและระยะการพัฒนาของ salps ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน เดือนมิถุนายนและตุลาคม ปี 2560
การที่พบ salps ทั้งในระยะ oozooid ซึ่งอยู่แบบแยกเดี่ยว (solitary form) และ blastozooid ซึ่งอยู่รวมเป็นกลุ่ม
หรือสายโซ่ (aggregate form) ในพื้นที่ศึกษาแสดงให้เห็นว่าอ่าวไทยตอนในเป็นแหล่งที่อยู่และแหล่งสืบพันธุ์ให้กับ salps ทั้ง
สองชนิด เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของ salps ในแต่ละระยะการพัฒนาพบว่าระยะ blastozooid ของ salps ทั้ง 2 ชนิด
เป็นระยะเด่น ระยะนี้เป็นระยะที่มีความส้าคัญต่อการเพิ่มจ้านวนของ salps ในมหาสมุทรซึ่งอัตราการเพิ่มจ้านวนของสิ่งมีชีวิต
จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะเพิ่มจ้านวนได้มากกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Heron and Benham, 1985) จึงพบว่า
สั ด ส่ ว นจ้ า นวนของระยะ blastozooid มี ม ากกว่ า ระยะ oozooid ผลการศึ ก ษาในอ่ า วไทยตอนในพบว่ า มีสัด ส่ว นความ
หนาแน่นของระยะ blastozooid สูงกว่าระยะ oozooid ประมาณ 10 เท่า สอดคล้องกับรายงานจากบริเวณอื่นๆ ในโลกที่มี
สัดส่วนความหนาแน่นของระยะ blastozooid และระยะ oozooid อยู่ในช่วง 10-20 เท่า (Liu et. al., 2012)
3) การกระจายตัวของ salps และปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณอ่าวไทยตอนใน เดือนมิถุนายนและตุลาคม ปี 2560
รูปแบบการกระจายตัวของ salps แตกต่างกันตามช่วงฤดูกาลส้ารวจ ผลการศึกษาพบ salps ใน 5 สถานี จาก
ทั้งหมด 12 สถานี ในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ภาพที่ 3ก) ความหนาแน่นในสถานีที่มีการปรากฏของ salps อยู่
ระหว่าง 1–25 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณชายฝั่งเพชรบุรีเป็นบริเวณที่พบความหนาแน่นมากที่สุด (ภาพที่ 4) คิดเป็นสัดส่วน
เพียง 1% ของความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด ขณะที่ช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พบการกระจายตัวของ
salps อย่างหนาแน่นบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนในโดยพบ salps ใน 9 สถานี จากทั้งหมด 13 สถานี (ภาพที่ 3ข) ที่
ความหนาแน่นตั้งแต่ 3–249 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 4) สถานีที่พบความหนาแน่นของ salps สูงคิดเป็นสัดส่วนถึง 33%
ของความหนาแน่นแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมดอยู่นอกชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ในอดีตมีการรายงานความหนาแน่นของ salps ที่สูง
กว่า 1,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ในอ่าวไทยตอนบนบริเวณฝั่งตะวันออกในเดือนมีนาคม 2523 (อัจฉราภรณ์ อุดมกิจ, 2524)
การศึกษาบริเวณทะเลจี นใต้ ประเทศเวียดนามพบว่ าพื้ น ที่ส่ว นใหญ่มีค วามหนาแน่ นของ thaliacean ไม่เกิน 10 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตรแต่สามารถพบบริเวณที่มคี วามหนาแน่นสูงถึง 1,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ได้ (Jivaluk, 1999) ในขณะที่ฝั่งอันดา
มันมีการกระจายและมีความหนาแน่นของ salps ต่้า (Jitlang et. al., 2007) อย่างไรก็ตามบริเวณทะเลเปิดในมหาสมุทรอาจ
พบการเพิ่มจ้านวนของ salps ได้สูงถึง 1,000 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร (Andersen, 1998) การเพิ่มจ้านวนของ salps เกิดจาก
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะช่วงชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศซึ่งเป็นระยะส้าคัญที่
ท้าให้เกิดการเพิ่มจ้านวนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้ง T. democratica และ I. cylindrica ล้วนเป็นชนิดที่มีความสามารถเพิ่ม
จ้านวนอย่างรวดเร็วในมหาสมุทร (Kremer, 2002) ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่เกิดการรวมกลุ่มหรือ swarm ของ salps ในพื้นที่อ่าว
ไทยตอนในได้
แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม salps ชนิด I. cylindrica เป็นชนิดเด่นในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความหนาแน่น
94% ของความหนาแน่น salps ทั้งหมด (ภาพที่ 5) ในขณะที่ T. democratica เป็นชนิดเด่นช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ที่ความหนาแน่น 66% ของความหนาแน่น salps ทั้งหมด อย่างไรก็ตามมวลชีวภาพของ I. cylindrica ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาด
ใหญ่เป็นชนิดที่มีมวลชีวภาพสูงกว่า T. democratica (ภาพที่ 5) องค์ประกอบชนิดของ salps มีความส้าคัญต่อการหมุนเวียน
ของอนุภาคในมวลน้้า เนื่องจาก salps แต่ละชนิดจะมีความสามารถในการกรองกินอนุภาคในมวลน้้าและสร้าง fecal pellet
ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดล้าตัว โดย I. cylindrica จัดเป็นกลุ่มที่มีขนาดล้าตัวใหญ่จึงมีอัตราการกรองกินและขับถ่ายสูงกว่า
ในขณะที่ T. democratica จั ด เป็ น กลุ่มที่ มีข นาดล้า ตัว เล็ก และส่ วนของ fecal pellet จะจมตัว ลงได้ช้ากว่ า เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัติในการลอยน้้าได้เองตามธรรมชาติ (Hereu et. al., 2010) ดังนั้น salp ชนิด I. cylindrica จึงจัดเป็นกลุ่มที่มีบทบาท
หลักในกระบวนการหมุนเวียนอินทรียสารบริเวณอ่าวไทยตอนในจากทั้งสองช่วงเวลาการส้ารวจ นอกจากนี้มวลชีวภาพโดยรวม
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ของ salps ในเดือนตุลาคมมีค่าสูงกว่าในเดือนมิถุนายนมาก (ภาพที่ 6) แสดงว่าช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณ
ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนในจะมีอัตราการใช้ผลผลิตเบื้องต้นและการผลิต fecal pellet ที่สูง
การกระจายตัวของ salps เป็นผลร่วมกันของปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Graham et. al., 2001) จากการตรวจวัดปัจจัยสิ่งแวดล้อมพบว่าปลายฤดูมรสุมมีค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้าต่้ากว่าต้นฤดูมรสุม ในขณะที่ปริมาณคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นตัวแทนผลผลิตเบื้องต้นมีค่าสูงกว่า จากการรายงานของ
Henschke et. al. (2014) ผลผลิตเบื้องต้นจัดเป็นปัจจัยส้าคัญในการก้าหนดการกระจายของ salps โดยเฉพาะแพลงก์ตอน
พืชที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 ไมโครเมตร ถึง 20 ไมโครเมตร (นาโนแพลงก์ตอน) ซึ่งถือเป็นอาหารหลักของ T. democratica
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีแนวโน้มที่ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และพิโคแพลงก์ตอนต่้าในบริเวณที่ salps ชุกชุม
หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ (ตารางที่ 1) ซึ่งจากรายงานการส้ารวจในพื้นที่อื่นๆ พบการเพิ่มจ้านวนของ salps ในบริเวณที่มี
ปริมาณคลอโรฟิลล์ต่้าเช่นกัน นอกจากนี้ salps สามารถกรองกินอาหารที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ไมโครเมตร ถึงขนาด 1 มิลลิเมตร
(Vargas and Madin, 2004) ท้าให้สามารถปรับการกรองกินในบริเวณที่มีความเข้มข้นของอาหารต่้าได้ (Hereu et. al.,
2010) การที่ไม่พบ salps ตามแนวชายฝั่งแม้จะมีปริมาณอาหารสูงอาจเป็นผลจากความขุ่นที่ไปแทรกแซงกระบวนการกรอง
กินอาหารของ salps ได้ (Liu et. al., 2012) ซึ่งจะเห็นได้จากแนวโน้มความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความขุ่นของน้้าทะเล ส้าหรับ
ปัจจัยส้าคัญในพื้นที่อ่าวไทยตอนในที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส้าคัญกับประชาคมของ salps ได้แก่ ความลึก (P<0.01)
และปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (P<0.05) ในขณะที่ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ มีแนวโน้มของความสัมพันธ์
ในเชิงลบกับความหนาแน่นของ salps ซึ่งอาจเป็นผลจากการกรองกินอาหารท้าให้ผลผลิตเบื้องต้นซึ่งเป็นอาหารหลักของ
แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอื่นลดลงและเพิ่มการแข่งขันในการหาอาหารกับแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ สูงขึ้น ( Dubischar and
Bathmann, 1997)

บทสรุป
จากการศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของ salps ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ปี 2560 พบความหลากชนิดของ
salps ทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ T. democratica และ I. cylindrica ซึ่งพบได้ทั้งในระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือ
oozooid และระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือ blastozooid โดยระยะ blastozooid จัดเป็นระยะเด่นที่พบมากที่สดุ
การกระจายตัวของ salps มีความแตกต่างกันระหว่าง 2 ฤดู โดยในช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พบการกระจายตัวที่
บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตก 1–25 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ในช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีความชุกชุมสู งบริเวณ
ชายฝั่งด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนในที่ 3–249 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวไทยตอนในที่พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความชุกชุมของ salps อย่างมีนัยส้าคัญ ได้แก่ ความลึก (P<0.01) และปริมาณออกซิเจนละลายน้า้
(P<0.05) นอกจากนี้ยังพบแนวโน้มของความสัมพันธ์ในเชิงลบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความชุกชุมของ salps ได้แก่ ความขุ่น
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ การศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของ salps
ในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานที่ส้าคัญส้าหรับระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทย โดยเฉพาะข้อมูลส้าหรับการจัดการ
และเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์การเพิ่มจ้านวนของ salps ในอ่าวไทยตอนใน อย่างไรก็ตามการติดตามการกระจายตัว
ของ salps อย่างต่อเนื่องและรายงานผลงานทางวิช าการยังคงมีความส้าคัญเพื่อให้เข้าใจถึงการกระจายตัวของ salps ใน
ระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทยและการจัดการกับระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป
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ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่ม salps บริเวณอ่าวไทยตอนใน จากสองช่วงเวลาการส้ารวจในปี 2560 ได้แก่
เดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ( ) จ้านวน 12 สถานี และเดือนตุลาคมเป็นตัวแทนช่วงปลายฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ( ) จ้านวน 13 สถานี
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ก)

ข)

ค)

ง)

ภาพที่ 2 ชนิดและระยะของ salps ที่พบในอ่าวไทยตอนในจากทั้งสองฤดูการส้ารวจ ได้แก่ เดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนช่วงต้น
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเดือนตุลาคมเป็นตัวแทนช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ก) Thalia democratica ระยะ
oozooid ข ) Thalia democratica ร ะ ย ะ blastozooid ค ) Iasis cylindrica ร ะ ย ะ oozooid ที่ ไ ม่ มี tunic หุ้ ม
ง) Iasis cylindrica ระยะ blastozooid ที่ไม่มี tunic หุ้ม
ก)

ข)

ภาพที่ 3 การกระจายของ salps บริเวณอ่าวไทยตอนในทั้งในระยะ blastozooid และ oozooid จากสองช่วงเวลาการส้ารวจ
ปี 2560 ในหน่วยตัวต่อลูกบาศก์เมตร ก) เดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนช่วงต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ ข) เดือนตุลาคมเป็น
ตัวแทนช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
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ภาพที่ 4 ความหนาแน่นของ salps ทั้งสองชนิด (T. democratica และ I. cylindrica) บริเวณอ่าวไทยตอนในทั้งในระยะ
blastozooid และ oozooid เฉพาะในสถานีที่พบจากสองช่วงเวลาการส้ารวจ ได้แก่ เดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนช่วงต้นฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเดือนตุลาคมเป็นตัวแทนช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปี 2560 ในหน่วยตัวต่อลูกบาศก์เมตร

ภาพที่ 5 สัดส่วนความหนาแน่นและมวลชีวภาพของ salps ทั้งสองชนิด (T. democratica และ I. cylindrica) บริเวณอ่าว
ไทยตอนในทั้งในระยะ blastozooid และ oozooid จากสองช่วงเวลาการส้ารวจ ได้แก่ เดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนช่วงต้นฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเดือนตุลาคมเป็นตัวแทนช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปี 2560
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ภาพที่ 6 มวลชี ว ภาพของ salps ทั้ งสองชนิ ด (T. democratica และ I. cylindrica) บริ เ วณอ่ า วไทยตอนในทั้ งในระยะ
blastozooid และ oozooid เฉพาะในสถานีที่พบจากสองช่วงเวลาการส้ารวจ ได้แก่ เดือนมิถุนายนเป็นตัวแทนช่วงต้นฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และเดือนตุลาคมเป็นตัวแทนช่วงปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปี 2560 ในหน่วยไมโครกรัมคาร์บอน
ต่อลูกบาศก์เมตร
ตารางที่ 1 สัมประสิทธ์สหความสัมพันธ์ (Spearman's correlation coefficient) ระหว่างความหนาแน่นแพลงก์ตอนสัตว์
กลุ่ม salps กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดย ** แทน P< 0.01 และ * แทน P< 0.05
ต้นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ความลึก
อุณหภูมิ
ความเค็ม
pH
ปริมาณออกซิเจนละลายนา
ความขุ่น
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ
พิโคแพลงก์ตอน
นาโนแพลงก์ตอน
ไมโครแพลงก์ตอน
ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มอื่นๆ

24

**

0.616
0.249
0.684**
-0.338*
0.372*
-0.311
-0.262
-0.394*
-0.178
-0.086
-0.129

ปลายฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

0.520**
-0.263
-0.218
0.727**
0.699**
-0.563**
-0.279
-0.211
0.076
0.350*
-0.218
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ชีพลักษณ์ ลักษณะดอกและผล ความสําเร็จของการสืบพันธุ์ และการขยายพันธุ์
ของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.)
นันทวัน เทียมทัน, พรวิวรรณ โพธาสินธุ์*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences, Mahidol University,
Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi, 71150
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : pornwiwanp@gmail.com

บทคัดย่อ : จิงจ้อเขาขาดหรือจิงจ้อเขา (Remirema bracteata Kerr.) เป็นพรรณพืชที่เป็นพืชถิ่นเดียว (endemic) และเป็น
พืชหายาก (rare) ในประเทศไทย มีพื้นที่กระจายพันธุ์จากัด พบเฉพาะบริเวณป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูน บริเวณอาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาชีพลักษณ์ลักษณะดอกและผล และความสาเร็จการสืบพันธุ์ของผักบุ้งจิงจ้อเขาขาด ได้
ดาเนินการภายในบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยามหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกั นยายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 จานวน 4 ต้น ทาการเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ทั้งระยะการเจริญเติบโตของต้นและการพัฒนาของดอกเพื่อการสืบพันธุ์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เริ่ ม แทงยอดอ่ อ นในเดื อ นสิ งหาคม มี ก ารพั ฒ นาต้ น และออกดอก ติ ด ผลในเดื อ นกั น ยายน ถึ งเดื อ น
พฤศจิกายน การเจริญพัฒนาของดอกจากระยะที่เป็นดอกตูมและพัฒนาถึงระยะดอกบานใช้เวลาประมาณ 1 เดือน การพัฒนา
ของผลตั้งแต่เริ่มติดผลจนสุกแก่ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ มีผนังบางใสครึ่งบน มี
น้าหนักเฉลี่ยทั้งผล คือ 5.18±0.69 กรัม มีด้านกว้างเฉลี่ย 5.15±0.69 เซนติเมตร และด้านยาวเฉลี่ย 5.46±0.93 เซนติเมตร
น้าหนักและขนาดผลของต้นตัวอย่างจานวน 4 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันกันทางสถิติ ค่าเฉลี่ยความสาเร็จของการสืบพันธุ์อยู่
ในระดับต่า 0.585
คําสําคัญ : วงศ์ผักบุ้ง, เฉพาะถิ่น, สกุล Remirema, กาญจนบุรี, ไทรโยค
Phenology, Floral and Fruit Morphology, Reproductive Success and Propagation of Remirema
bracteata Kerr.
Nantawan Tiamtan, Pornwiwan Pothasin*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences, Mahidol University,
Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi, 71150
*Corresponding author e-mail : pornwiwanp@gmail.com
Abstract: Remirema bracteate Kerr. is an endemic and a rare species of Thailand according to its small
populations and it confined distribution on limestone hills in mixed deciduous forest with bamboo, Sai Yok
district in Kanchanaburi Province. The phenological characteristics of Remirema bracteata Kerr. have been
studied every one week intervals in Mahidol University, Karnachanaburi Campus area during September2017 to December 2017. There are 4 plants were selected for phenological observation. The observation
of the phenophases has been carryout in the vegetative and reproductive stages. The result showed that
new shoots appeared in August. Leafing and flowering period between September to November. Flowering
Proceeding of the 5th National Conference on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

25

reached its peak approximately one month after new shoots appeared. The development of fruit to
maturity took approximately one months. Fruit composed of 4 (or fewer) obovoid nutlets, fruit wall tough
and cartilaginous basally. Mean weight of the whole fruit was 5.18±0.69 g. and width was 5.15±0.69 cm. and
length was 5.46±0.93 cm. There were not statistically significant in fruit weight and size among the four
trees sampled. Reproductive success rate was considered low (0.585).
Keywords : Convolvulaceae, Endemic, Genus Remirema, Karnchanaburi, Sai Yok

บทนํา
จิ ง จ้ อ ช่ อ งเขาขาดหรื อ จิ ง จ้ อ เขา (Remirema bracteata Kerr.) อยู่ ใ นวงศ์ ผั ก บุ้ ง (Convolvulaceae) สกุ ล
Remirema ทั่วโลกสกุลนี้มีเพียง 1 ชนิดเท่านั้น (monotypic) มีลักษณะเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดกลาง มีดอกแบบผักบุ้งเป็นรูป
ระฆัง ออกเป็นช่อกระจุก ใบรูปไข่กว้าง โคนรูปหัวใจ ปลายกลีบดอกรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม กลีบเลี้ยงขยายในผล ผล
แยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ ผนังบางใสครึ่งบน เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว (endemic) และหายาก (rare) ของประเทศ
ไทย มีรายงานพบเฉพาะบริเวณป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูน บริเวณอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ธวัชชัย สันติสุข, 2548)
โดยทั่วไปพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่น (endemic plants) คือ พืชชนิดที่พบขึ้นและแพร่พั นธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณเขต
ภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก และเป็นพืชที่มีเขตกระจายพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างจากัด ไม่กว้างขวางนัก มักจะพบพืช
ถิ่นเดียวบนพื้นที่ที่มีลักษณะจากัดทางระบบนิเวศ เช่น บนเกาะ ยอดเขา หน้าผาของภูเขาหินปูน แอ่งพรุ เป็นต้น ถิ่นที่อยู่
ดังกล่าวมีสภาพจากัดของสิ่งแวดล้อมหรือมีสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะที่ (microclimate) ส่วนพืชหายาก (rare plants) คือ
พืชชนิดที่มีประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไม่อยู่ในสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ (endangered) แต่มีความเสี่ยงที่จะเป็นพืชที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์ได้ พืชหายากเป็นพืชที่เราทราบจานวนประชากรที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ และส่วนใหญ่มีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับพืชชนิด
อื่นๆ จากการสารวจจานวนประชากรของจิงจ้อเขาขาดในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2560 พบต้นจิงจ้อเขาขาด
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น ทาให้พบว่าพืชชนิดนี้มีจานวน
ประชากรน้อย ตลอดจนแหล่งที่อยู่ถูกคุกคามหรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งจะปัจจัยที่ทาให้พืชชนิดนี้เข้าสู่ภาวะใกล้สูญ
พั น ธุ์ และยั งไม่มี รายงานการศึ ก ษาข้ อ มูลพื้ นฐานด้ านชี ว วิท ยาของดอกและผล ตลอดจนแนวทางในการอนุ รัก ษ์ ดั งนั้ น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางชีววิทยาดอกและผลที่สาคัญของจิงจ้อ เขาขาด (Remirema bracteata
Kerr.) ได้แก่ ชีพลักษณ์ของการออกดอกและผล ความสาเร็จในการสืบพันธุ์ในธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ด
การวางแผน การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์นี้ให้คงอยู่ในพื้นที่และเพิ่มจานวนประชากรต่อไปในอนาคต

วิธีการ
พื้นที่ศึกษาและประชากรของจิงจ้อเขาขาด
จิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) มีรายงานสารวจพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรีเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย ได้ทาการสารวจพื้นที่และการกระจายพันธุ์ของพืชชนิดนี้ในพื้นที่อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ทุกสองเดือนเพื่อให้ครอบคลุมทุกฤดูกาล พบประชากรจิงจ้อเขาขาดเพียงแห่งเดียว คือ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ เขาหินปูน ป่าเบญจพรรณผสมไผ่ ที่ความสูงจาก
ระดับน้าทะเล 200 เมตร พบประชากรต้นจิงจ้อเขาขาด จานวนทั้งหมด 4 ต้น จึงได้ทาการศึกษาลักษณะบางประการของดอก
ผล รวมทั้งการพัฒนาดอกและผล ศึกษาชีพลักษณ์และความสาเร็จของการสืบพันธุ์ (Reproductive success-RS) ของจิงจ้อ
เขาขาดทั้งหมดที่พบ ทาการสังเกตและบันทึกผลทุกสัปดาห์ระหว่าง เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
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ลักษณะดอกและชีพลักษณ์ของการออกดอก
การศึกษาชีพลักษณ์ของดอก ทาการสังเกตและบันทึกการเจริญ การพัฒนาของดอกตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตาดอก สังเกต
ทุกๆ 3 วันเพื่อดูระยะการเปลี่ยนแปลงจนไปถึงระยะติดผล และเน้นช่วงเวลาที่ดอกบานมากสุด (Peak of flowering period)
และจากนั้นศึกษาพัฒนาของผลอ่อนจนกระทั่งกลายเป็นผลแก่ เพื่อสังเกตระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด รวมถึงศึกษา
นิเวศวิทยา อุณหภูมิและปริมาณน้าฝนในพื้นที่ ตลอดจนเก็บข้อมูล ของผู้เข้าเยี่ยมชมดอก บันทึกจานวนและชนิดพันธุ์ที่เข้า
เยี่ยมชมด้วยกล่องส่องตา (Binoculars) ในช่วงเวลาที่ดอกบาน
ประเมินค่าความสําเร็จในการสืบพันธุ์
เก็บตัวอย่างของผลในแต่ละต้น เพื่อศึกษาลักษณะผล รวมทั้งความผันแปรของผลในลักษณะต่างๆ ได้แก่ น้าหนักผล
ขนาดผล จานวนเมล็ดต่อผล และน้าหนักเมล็ด ในการวัดขนาดทาโดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในสองทิศทางที่ตั้งฉากกัน
โดยส่วนที่วัดตามแนวนอน เรียกว่า ความกว้าง และส่วนที่วัดตามแนวตั้ง เรียกว่า ความยาว จากนั้นประเมินค่าความสาเร็จของ
การสืบพันธุ์ (RS) ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึ งศักยภาพของดอกและไข่อ่อน (Ovule) ของพืชที่จะพัฒนาไปเป็นผลและเมล็ดที่
สมบูรณ์ (Weins et al., 1987) ดาเนินการหมายช่อดอกที่มีดอกบานเต็มที่ ตรวจนับจานวนดอกย่อยต่อช่อดอก (FI) ตรวจนับ
ไข่อ่อนต่อดอก (O) และช่วงที่มีผลสุกแก่เต็มที่ ตรวจนับผลแก่ต่อช่อผล (Fr) และจานวนเมล็ดที่สุกแก่ต่อผล (S) จากจานวนผล
ที่สุ่มมาทั้งหมด ค่า RS ประเมินตามวิธีของ Weins et al. (1987) โดยค่าดัชนี RS สามารถคานวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้
RS = (Fr/FI) x (S/O) โดยที่ค่า RS เท่ากับ 1 หมายถึง ดอกทุกดอกภายในช่อดอกพัฒนาไปเป็นผลทั้งหมดและไข่อ่อนทุกใบ
ของดอกพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์
การขยายพันธุ์
ทาการเก็บเมล็ดเพื่อนามาขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด ศึกษาอัตราการงอก และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวน
ประชากรและนากลับไปปลูกในพื้นที่

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาประชากรของจิงจ้อเขาขาดและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
จากการสารวจพื้นที่และการกระจายพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ในพื้นที่อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี พบทั้งหมดจานวน 4 ต้น ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค (ภาพ
ที่ 1) ซึ่งถือว่ามีจานวนประชากรน้อย หายาก และกาลังเข้าสู่ภาวะใกล้สูญหายไปจากพื้นที่ หากแหล่งที่อยู่ของพืชชนิดนี้ถูก
คุ ก คามหรือ เกิ ดการเปลี่ย นแปลงของพื้ นที่ เช่ น การบุ ก รุ กพื้ น ที่ ป่า การเกิ ด ไฟป่า ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ผลการศึกษาความสูงและความกว้างหรืออาณาเขตปกคลุมของจิงจ้อเขาขาดที่พบทั้งหมด พบว่า ขนาดความสูงของ
ต้นจิงจ้อเขาขาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.5±3.1 เมตร ความกว้างของเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.4±2.5 เซนติเมตร และขนาดความ
โตของคอรากของต้น (Root collar diameter) อยูร่ ะหว่าง 1.05-1.32 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
ชีพลักษณ์การออกดอกและปัจจัยทางกายภาพ
จิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) เป็นไม้เถาล้มลุก พบในเดือนกรกฏาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน แหล่งที่
อยู่เป็นป่าเขาหินปูน มีลักษณะดินเป็นดินร่ว น ชั้นดินค่อนข้างบางและล้อมรอบด้วยหินปูน พื้นมีแสงส่องถึงตลอดทั้งวัน เมื่อ
พิจารณาปริมาณน้าฝนอยู่ในช่วงระหว่าง 150–250 mm.อุณภูมิเฉลี่ย 31–33 องศาเซลเซียส ความยาวช่วงวันประมาณ
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11–12.5 ชั่วโมง จากการศึกษาชีพลักษณ์พบว่า จิงจ้อเขาขาดเริ่มแทงยอดอ่อน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พัฒนาเป็นลาต้นและใบ
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ออกดอกในเดือนสิงหาคม และดอกบานสูงสุดในเดือนกันยายน และดอกร่วงในต้นเดือนตุลาคม
ระยะห่างจากดอกร่วงจนติดผลห่างกัน 1 อาทิตย์ จึงเริ่มมีการติดผลและผลร่วงในเดือนพฤศจิกายน (แสดงปัจจัยทางกายภาพ
และชีพลักษณ์ในภาพที่ 2 และ 3)
จากผลการศึกษาพบว่า จิงจ้อเขาขาดเริ่มแทงยอดอ่อนและติดดอกจนกระทั่งดอกบาน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง
เดือนกันยายน (ภาพที่ 4) เมื่อพิจารณาปริมาณน้าฝนอยู่ในช่วงระหว่าง 150–250 mm. เมื่อเทียบปริมาณน้าฝนกับเดือนอื่นๆ
พบว่า เดือนกรกฏาคม ถึง เดือนกันยายน มีปริมาณน้าฝนค่อนข้างสูง และสม่าเสมอ จากงานวิจัยของ Maimoni-Rodella,
R.C.S. and Yanagizawa, Y.A.N.P. ได้รายงานว่า พืชในวงศ์ Convolvulaceae จะเจริญเติบโตและออกดอกได้ดีในช่วงที่มี
ปริมาณน้าฝนมากและสม่าเสมอ และดอกจะร่วงในช่วงที่ปริมาณน้าฝนลดลง ซึ่งปริมาณน้าฝนจิงจ้อเขาขาดต้องการใกล้เคียง
กับปริมาณน้าฝนที่วงศ์ผักบุ้งต้องการ และเนื่องจากผักบุ้งเป็นพืชที่ต้องการแสงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เมื่อพิจารณาความ
ยาวช่วงวัน (ภาพที่ 3) พบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน มีความยาวช่วงวันค่อนข้างยาวนาน และเมื่อนามาพิจารณา
ร่วมกับปัจจัยทางด้านปริมาณน้าฝน และอุณหภูมิ พบว่าเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน มีความยาวช่วงวันยาวนานและมี
ปริมาณน้าฝน และอุณหภูมิที่เหมาะสม จิงจ้อเขาขาดจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและติดดอกในช่วงเดือนนี้
การพัฒนาเมล็ด
สัณฐานวิทยาของผลของจิงจ้อเขาขาด มีลัก ษณะผลค่อนข้างกลมปลายยอดผลเรียวแหลม เมื่อผลสุกแก่มีสีน้าตาล
เข้ม เป็นผลแบบเมล็ดแข็งที่มีเปลือกใสเป็นเยื่อหุ้ม เยื่อจะมีน้าค่อนข้างเหนียวด้วย ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ
รูปไข่กลับ ยาว 1.5–1.7 เซนติเมตร ผนังบางใสครึ่งบน แต่ละกระเปาะมีเมล็ดเดียว รูปไข่ ยาว 6–7 มิลลิเมตร มีขั้วสีเหลืองที่
โคน ที่ผลมีผนังเชื่อมติดกัน เมล็ดมีสีน้าตาลเข้มออกแดงเล็กน้อย เป็นเมล็ดเปลือกแข็งผิวเรียบ (ภาพที่ 4b) ค่าเฉลี่ยของ
น้าหนักผลที่เก็บจากต้นจิงจ้อเขาขาดที่ออกดอกจานวน 2 ต้น อยู่ในช่วง 4.56–6.24 กรัมต่อผล หรือเฉลี่ยผลละ 5.18±0.69
กรัม ความกว้างของทั้งผลอยู่ในช่วง 3.46–6.22 เซนติเมตร เฉลี่ย 5.15±0.69 เซนติเมตร และความยาวทั้งผลอยู่ในช่วง
3.04–7.05 เซนติเมตร เฉลี่ย 5.46±0.93 เซนติเมตรการพัฒนาผลตั้งแต่เริ่มติดเป็นผลขนาดเล็กจนกระทั่งเป็นผลที่มีขนาดโต
เต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จากนั้นใช้เวลาอีก 2 อาทิตย์ในการพัฒนาจนสุกแก่ และผลจะยังติดอยู่บนต้นได้ประมาณ 3
อาทิตย์หลังผลโตเต็มที่
ความสําเร็จของการสืบพันธุ์
จากการศึกษาความสาเร็จในการสืบพันธุ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยจานวนผลต่อช่อประมาณ เท่ากับ 1.65±0.21 (Mean±S.D.)
ค่าเฉลี่ยจานวนผลต่อจานวนดอกประมาณ 0.87±0.01 ค่าเฉลี่ยจานวนไข่อ่อนต่อดอกเท่ากับ 4 ค่าเฉลี่ยจานวนเมล็ดต่อผล
ประมาณ 2.7±0.7 และค่าเฉลี่ยจานวนเมล็ดต่อจานวนไข่อ่อน ประมาณ 0.67±0.18 เมื่อนามาคานวณค่าเฉลี่ยความสาเร็จของ
การสืบพันธุ์ (RS) ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงศักยภาพของดอกและไข่อ่อน (Ovule) ของพืชที่จะพัฒนาไปเป็นผลและเมล็ดที่
สมบูรณ์ (Weins et al., 1987)อยู่ในช่วง 0.40–0.70 หรือเฉลี่ย 0.59±0.15 อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 60% (ตารางที่ 2) จาก
ค่าเฉลี่ย RS แสดงให้เห็นว่าจานวนของดอกและไข่อ่อนของช่อดอกที่จะพัฒนาไปเป็นผลและเมล็ดที่สมบูรณ์ มีประมาณ 60%
แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนระหว่างจานวนผลต่อช่อดอกและค่าจานวนเมล็ดต่อจานวนไข่อ่อน พบว่า จานวนเมล็ดต่อ
จานวนไข่อ่อนมีค่าความผันแปรน้อยกว่าค่าจานวนผลต่อช่อดอก ซึ่ งลักษณะดังกล่าวบ่งบอกถึงการร่วงหล่นของผลในช่วงที่มี
การพัฒนา (abortion of developing fruits) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการร่วงหล่นหรือหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ด (seed
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abortion) ดังนั้นความสาเร็จของการสืบพันธุ์ผักบุ้งจิงจ้อเขาขาดมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าดอกทุกดอกของผักบุ้งจิงจ้อเขาขาดไม่
สามารถพัฒนาไปเป็นผลทั้งหมดและไข่อ่อนทุกใบของดอกไม่สามารถพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้
ความสาเร็จในการสืบพันธุ์ของพืช ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ลักษณะของดอก การจัดสรรเพศ และความ
หนาแน่นของประชากร เป็นต้น การศึกษาของ Stephenson (1981) พบว่า สาเหตุหลักส่วนหนึ่งของการร่วงหล่นของดอกที่
ได้รับการผสมเกสรและผลที่กาลังพัฒนา เกิดขึ้นจากการควบคุมทางพันธุกรรม (genetic control) กล่าวคือ ดอกที่เกิดจากการ
ผสมภายในต้นเดียวกัน (self-pollination) อาจร่วงหล่นไปเนื่องจากไม่มีการงอกของละอองเรณุ (pollen germination)
หรือไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น (Rathcke, 1989) หรือในกรณีที่พืชมีแหล่งธาตุอาหารจากัด ผลหรือเมล็ดที่เกิดจากดอกที่มีการ
ผสมเกสรภายในต้นเดียวกันหรือภายในเครือญาติเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะพันธุกรรมที่ด้อย ซึ่งอาจจะร่วงหล่นไปก่อน
ผลที่เจริญพัฒนามาจากดอกที่ผสมข้ามต้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ (natural selection) จากงานวิจัยของพวง
พรรณ และคณะ (2004) ศึกษาชีพลักษณ์ลักษณะดอกและผลและความสาเร็จการสืบพันธุ์ของไม้มะขามป้อม (Phyllanthus
emblica Linn.) พบว่ า มะขามป้ อมมีค่า ความสาเร็จ ในการสืบ พัน ธุ์ที่ 0.39 หรื อ อยู่ ใ นเกณฑ์ประมาณ 39% ซึ่ งสาเหตุที่
มะขามป้อมมีค่าความสาเร็จในการสืบพันธุ์ต่า เนื่องจากลักษณะของดอกและการผสมเกสร ที่มีดอกแยกเพศ และมีการผสม
เกสรแบบข้ามดอก จึงจาเป็นต้องอาศัยผู้ช่วยหรือแมลงผสมเกสรในการผสมเกสรจึงจะสามารถติดเมล็ดได้ นอกจากนี้ สิรินันท์
ครองตน และคณะ (2016) ศึกษาการจัดสรรเพศและความสาเร็จในการสืบพันธุ์ของกระดุมเต็ม (Eriocaulon smitinandii
Moldenke) ในอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร พบว่าในช่อดอกมีการเรียงชั้นของดอกเพศผู้สลับกับชั้นของดอกเพศ
เมีย โดยชั้นล่างสุดเป็นดอกเพศเมีย ในแต่ละช่อดอกมีดอกเพศเมียจานวน 113–174 ดอก และมีดอกเพศผู้จานวน 29–40
ดอก คิดเป็นอัตราส่วนของดอกเพศเมียต่อดอกเพศผู้ประมาณ 4 ต่อ 1 ส่วนการติดผลและการติดเมล็ดมีค่าเท่ากัน (92%) การ
ที่กระดุมเต็มมีความสาเร็จในการสืบพันธุ์สูงคือ มีค่ าการติดผลและค่าการติดเมล็ดสูง เป็นผลมาจากการมีดอกเพศเมียมากกว่า
ดอกเพศผู้ถึง 4 เท่า ในแต่ละช่อดอก รวมถึงการมีความหนาแน่นของประชากรสูง และจากการศึกษาของ R. Delgado-Davila,
et al. (2016) ทาการศึกษาการประสบความสาเร็จของพืชบางชนิดในวงศ์ Convolvulaceae พบว่า ลักษณะดอกของพืชใน
วงศ์ Convolvulaceae นั้นเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียภายในดอกเดียวกัน อีกทั้งการเจริญของเกสรเพศ
ผู้และเกสรเพศเมียเกิดในช่วงเวลาเดียวกัน ถึงแม้พืชวงศ์ผักบุ้งบางชนิดพันธุ์จะมีตัวผสมเกสรเพื่อช่วยในการติดเมล็ด แต่เมื่อ
นามาทดลองให้มีการผสมเกสรในดอกเดียวกัน ก็จะติดเมล็ดได้เช่นกัน พืชในวงศ์ Convolvulaceae จึงมีการผสมเกสรภายใน
ดอกเดียวกัน สอดคล้องกับ Atushi Ushimaruc และ Kihachiro Kikuzawa (1999) ซึ่งได้วิเคราะห์ค่าความสาเร็จในการ
สืบพันธุ์ (RS) ของพืชวงศ์ Convolvulaceae สกุล Ipomoea พบว่า อยู่ในเกณฑ์ 70% ดังนั้นจิงจ้อเขาขาดน่าจะมีการผสม
ภายในดอกเช่นเดียวกับพืชในวงศ์ Convolvulaceae ผู้ช่วยผสมเกสร หรือ animal pollinator จึงไม่ใช่ปัจจัยจากัดของจิงจ้อ
เขาขาด แต่สาเหตุที่มีค่าความสาเร็จในการสืบพันธุ์ (RS) ต่าของจิงจ้อเขาขาดนั้น คาดว่าเกิดจากปัจจัยอื่นๆเช่น เมล็ดฝ่อหรือไม่
สมบูรณ์ไป หรือมีสัตว์เข้ามากินเมล็ด ตลอดจนมีความหนาแน่นของประชากรต่า
ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุหลักว่า ค่าดัชนี RS ที่ต่านั้น เกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือหลังการปฏิสนธิ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลที่สาคัญในการวางแผนการเพิ่มผลผลิต หรือเมล็ดของจิงจ้อเขาขาดเพื่อการฟื้นฟูขนาดประชากรในอนาคต และ
อย่างไรก็ตามค่า RS เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงความสาเร็จการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติได้ ต้องคานึงถึงปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การทาลายของมนุษย์ ไฟป่า และศัตรูอื่นๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ ความสาเร็จของการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติยิ่งน้อยลงไปอีก
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การขยายพันธุ์
จากการเพาะขยายพันธุ์เมล็ดจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ในโรงเพาะชามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี จานวน 100 เมล็ด พบว่า เมล็ดงอกในช่วงระยะ 11–14 วัน มีอัตราการงอก 27% และมีเมล็ดที่รอดตาย
กลายเป็นต้นกล้า จานวน 15 ต้น และมีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทั้งหมด 10 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง
วันที่ 21 มกราคม 2561 (ภาพที่ 5) และผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (One-way anova) พบว่า น้าหนักผลและขนาดของผล (ทั้ง
ความกว้างและความยาว) ทั้ง 2 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และผลจากการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเส้น (Linear regression) พบว่า ขนาดของผลไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของเมล็ด และขนาดของเมล็ดรวมถึงน้าหนักของ
เมล็ดก็ไม่มีผลต่อการรอดชีวิตของเมล็ด แสดงว่า ปัจจัยในการรอดชีวิตของเมล็ดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของผล ขนาดเมล็ด และ
น้าหนักเมล็ด แต่อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพ เช่น ปริมาณน้า แสง ดิน และอุณหภูมิ หากนาไปใช้ในแนวทางอนุรักษ์
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปัจจัยกายภาพที่มีผลต่อการรอดชีวิตของเมล็ด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ดและการ
วางแผนในการขยายพันธุ์ในอนาคตได้
แนวทางในการอนุรักษ์จิงจ้อเขาขาด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีพืชพรรณค่อนข้างหลากหลาย จิงจ้อเขาขาดเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบประชากรทั้งหมด จานวน 4 ต้น เนื่องจากมีประชากรน้อยจึงจาเป็นต้องเร่งหา
แนวทางและดาเนินการในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากร ซึ่งการที่จิงจ้อเขาขาดมีประชากรน้อย อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาพพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ งที่ อ ยู่ การเกิ ด ไฟป่ า รวมถึ งสั ต ว์ ป่ า ท าลายเมล็ ด เช่ น ลิ งแสม กระรอก อี ก ทั้ งข้ อ จ ากั ด ในการ
เจริญเติบโตของจิงจ้อเขาขาดคือ สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีหินปูนเท่านั้น จึงเป็นที่มาในการหาแนวทางอนุรักษ์ไม่ให้
จิงจ้อเขาขาดสูญพันธุ์ การจะทาการอนุรักษ์จิงจ้อเขาขาดจึงต้องมีการขยายพันธุ์ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม (in situ) โดยพิจารณา
พื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มงวด โดยการวางมาตรการยับยั้งการทาลาย
ถิ่นที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาด และวางแนวทางที่จะช่วยให้แหล่งที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาดที่ถูกทาลายไปแล้วกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ
จะช่วยทาให้พืชมีการขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเกื้อกูลความเป็นอยู่ของแมลงหรือสัตว์ต่างๆ ที่ช่วยในการ
ผสมเกสรหรือพาหะในการแพร่พันธุ์ ซึ่งถ้าหากแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะสูญพันธุ์ไปจะก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืชชนิดนี้
ตามมาด้วยก็เป็นได้

บทสรุป
1. จิ ง จ้ อ เขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) เป็ น ไม้ เ ถาล้ ม ลุ ก อยู่ ใ นวงศ์ Convolvulaceae และสกุ ล
Remirema มีชนิดเดียว ลักษณะเด่นคือ ที่ผลมีผนังเชื่อมติดกัน และไม่มีเกล็ดบริเวณเหนือจุดติดของเกสรเพศผู้ เป็นพืชถิ่น
เดียวและหายาก มีรายงานพบในอาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี การสารวจประชากรของจิงจ้อเขาข าด พบว่า เหลือ
ประชากรเพียง 4 ต้น อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบในเขาหินปูน ป่าเบญจพรรณผสมไผ่ ที่มีลักษณะ
ดินเป็นดินร่วน ชั้นดินค่อนข้างบางและล้อมรอบด้วยหินปูน พื้นมีแสงส่องถึงตลอดทั้งวัน ที่ความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
200 เมตร และมีเพียง 2 ต้นที่ออกดอก ติดผลในระหว่างการศึกษา
2. โครงสร้างของดอกจิงจ้อเขาขาด มี 4 วง ได้แก่ วงกลีบเลี้ยง วงกลีบดอกรูประฆัง วงเกสรตัวผู้ และวงเกสรตัวเมีย
จานฐานดอกเป็นวง รังไข่มี 4 ช่อง ยอดเกสรจัก 2 พู ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ ผนังบางใสครึ่งบน แต่ละ
กระเปาะมีเมล็ดเดียว จิงจ้อเขาขาดมีช่อดอกแบบช่อกระจุก ยาว 11–24 ซม. มี 2–4 ดอก
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. การศึกษาชีพลักษณ์ การเจริญของดอกและผล พบว่า จิงจ้อเขาขาด พบในเดือนกรกฏาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
เมื่อพิจารณาปริมาณน้าฝนอยู่ในช่วงระหว่าง 150–250 mm. อุณภูมิเฉลี่ย 31–33 องศาเซลเซียส ความยาวช่วงวันประมาณ
11–12.5 ชั่วโมง การเจริญพัฒนาของช่อดอกจากระยะที่เป็นตาดอกและพัฒนาเป็นช่อดอกถึงระยะดอกบานใช้เวลาประมาณ
1 เดือนหรือ 4 สัปดาห์ และดอกเมื่อได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นผลเล็กๆ ใน 5 สัปดาห์
4. พัฒนาการของผล เริ่มติดผลประมาณปลายเดือนกันยายนจนสุกแก่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่เริ่มติดเป็น
ผลขนาดเล็กจนกระทั่งเป็นผลที่มีขนาดโตเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จากนั้นใช้เวลาอีก 2 อาทิตย์ในการพัฒนาจนสุกแก่
และผลจะยังติดอยู่บนต้นได้ประมาณ 3 อาทิตย์หลังผลโตเต็มที่
5. ความสาเร็จในการสืบพันธุ์ (RS) ของจิงจ้อเขาขาด อยู่ในช่วง 0.40–0.70 หรือเฉลี่ย 0.59±0.15 อยู่ในเกณฑ์
ประมาณ 60% ปัจจัยที่ทาให้ความสาเร็จในการสืบพันธุ์ลดลง มีสาเหตุมาจาก การผสมเกสรในตัวเอง เมล็ดไม่สมบูรณ์ ฝ่อ หรือ
สัตว์มากินเมล็ด และมีจานวนประชากรในธรรมชาติน้อย
6. แนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมสาหรับจิงจ้อเขาขาด คือ การเก็บรักษาไวในสภาพป่า (in situ) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์
ถิ่นอาศัยของพืช (habitat conservation) โดยพิจารณาพื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาดและป้องกันให้เป็นพื้นที่ควบคุม
หรือพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มงวด โดยการวางมาตรการยับยั้งการทาลายถิ่นที่อยู่ของพืชเพื่อปองกันความสูญเสียที่จะตามมา และ
วางแนวทางที่จะช่วยให้แหล่งที่อยู่ของพืชที่ถูกทาลายไปแล้วกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ มาตรการเหล่านี้จึงจะช่วยทาใหพืชมีการ
ขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติดีกว่าที่ จะนาพืชมาปลูกในที่ใหม่ เพราะประชากรพืชที่เพิ่มขึ้นมาตามแหล่งธรรมชาติก็จะ
สนองตอบต่อสภาพถิ่นที่อยู่นั้นได้เป็นอย่างดีตอไป
7. ชีพลักษณ์การออกดอก ลักษณะดอกและผล และข้อมูลที่เกี่ยวกับความสาเร็จการสืบพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาด
(Remirema bracteata Kerr.) ที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้อ งต้นที่ จะใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเมล็ด เช่น การ
วางแผนเก็บเมล็ด และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนอนุรักษ์พืชชนิดนี้กลับคืนสู่แหล่งที่อยู่เดิม การเพาะขยายพันธุ์โดย
การเพาะเมล็ด จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด เมล็ดงอกในช่วงระยะ 11–14 วัน มีอัตราการงอก 27% และเหลือรอดเจริญเติบโต
เป็นต้นกล้าเพื่อนากลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมด จานวน 15 ต้น

ข้อเสนอแนะ
ชีพลักษณ์การออกดอก ลักษณะดอกและผล และข้อมูลที่เกี่ยวกับความสาเร็จของการสืบพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาดที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ดจิงจ้อเขาขาด เช่น การวางแผนเก็บเมล็ด การเก็บ
รักษาเมล็ด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนขยายพันธุ์เพื่อให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชเฉพาะถิ่น มีจานวน
ประชากรน้อยและเสี่ยงสูญพันธุ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านระบบการผสมพันธุ์ (Breeding
system) รวมถึงการผสมเกสร (Pollination) และการติดผล (Fruit set) และศึกษาความผันแปรและความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเพื่อการศึกษาขั้นสูงต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลจิงจ้อเขาขาด
และสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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ภาพที่ 1 พื้นที่และการกระจายพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี
No.
Tag
001
002
003
004

GPS
X
0516620
0516626
0516637
0516641

Hight (m.)
Y
1560879
1560900
1560986
1560458

15
13
8
10

Width Cover (m.)
N
28
11.5
10
20

S
15
14
15
22

E
13
12
14
18

W
24
16
11
19

Flowering

RCD (cm.)

+
+

1.32
1.27
1.05
1.31

หมายเหตุ : + หมายถึง การติดดอก, - หมายถึง การไม่ติดดอก
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(a)

(b)

ภาพที่ 2 แสดงปริมาณน้าฝนและอุณหภูมิ (a) ความยาวของวัน (Day length) (b) ในเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ในปี
2560 (ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งราชอาณาจักรไทย; https://www.tmd.go.th)
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No. of fruit

No. of flower

(a)

No. of fruit

No. of flower

(b)

(c)

ภาพที่ 3 การพัฒนาดอกและผลของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี จานวน 2 ต้น ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2560; Reproductive phenology; หมายเลข
ต้น 001 (a), หมายเลขต้น 004 (b) และอุณหภูมิและปริมาณน้าฝน (c)
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(a)

(b)

ภาพที่ 4 การพัฒนาดอก (a) และผล (b) ของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ตารางที่ 2 Mean number of number of ovules/flower, number of seeds/fruit, seed/ovule, and reproductive
success (RS) of Remirema bracteata Kerr. of two sample trees.
Tag No.
001
004
Means +S.D.
(a)

Number of
ovules/flower
4
4
4

Number of
seeds/fruit
3.2
2.21
2.705±0.7

S/O

RS

0.8
0.55
0.675±0.18

0.69
0.48
0.585±0.15

(b)

ภาพที่ 5 การเพาะขยายพันธุ์ในโรงเพาะชา (a) และการเจริญเติบโตต้นกล้าของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.)
(จานวน 15 ต้น) (b) ในโรงเพาะชามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ความหลากชนิดของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ณัฐวุฒิ จันทร์เหล็ก1, พรพิมล เชื้อดวงผุย1 และ นุชนาถ คงช่วย2
1

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ 2ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : natthawut_0104@hotmail.com

บทคั ดย่ อ : หอยทะเลเป็ น สั ต ว์ ที่ มี ค วามหลากหลายและเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส าคัญ ในระบบนิ เ วศชายฝั่ ง การส ารวจความ
หลากหลายจึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการทรัพยากร การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเล
ในบริเวณอ่าวบุญคง อ.สิเกา จ.ตรังโดยเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้แบ่งพื้นที่
ศึกษาเป็น 3 พื้นที่ย่อยคือ 1) พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน 2) พื้นที่หญ้าทะเล และ 3) พื้นที่นอกแนวหญ้าทะเล ผลการศึกษาพบหอย
ทั้งหมด 15 วงศ์ 25 ชนิด เป็น หอยฝาเดียว 9 วงศ์ 14 ชนิด และหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝา
เดียวชนิดเด่นคือหอยขี้นก (Pirenella cingulata) และหอยสองฝาชนิดเด่นคือ Tellina sp. บริเวณแนวหญ้าทะเลพบหอยฝา
เดียวชนิดเด่นคือหอยขี้นก (Cerithium corallium) และหอยสองฝาชนิดเด่นคือ Pillucina vietnamica และพื้นที่นอกแนว
หญ้ า ทะเลพบหอยฝาเดี ย วชนิ ด เด่ น คื อ หอยปากกระจาด ( Nassarius livescens) หอยปากกระจาด (Nassarius
jacksonianus) หอยสองฝาชนิดเด่นคือ หอยแสงอาทิตย์ (Siliqua radiata) ค่าความหลากหลาย ความมากชนิดและความ
สม่าเสมอของชนิด ในบริเวณแนวหญ้าทะเลและนอกแนวหญ้าทะเลมีค่าที่สูงกว่าในบริเวณใกล้ป่าชายเลนอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) ผลการศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าต่อไป
คาสาคัญ: ความหลากหลาย หอยฝาเดียว หอยสองฝา
Species Diversity of Marine Molluscs in Boonkong Bay, Sikao District, Trang Province
Natthawut Chanlek1, Pornpimon Chuaduangpui1 and Noodchanath Kongchouy2
1
Department of Aquatic Science, Faculty of Natural Resources and 2 Department of Mathematics, Faculty
of Science Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112
*Corresponding author: natthawut_0104@hotmail.com
Abstract : Mollusks are variety of species and an important resource of coastal ecosystems. The survey for
species diversity are the basis for resource management. The study on species diversity of mollusk in
Boonkong Bay was conducted every 2 months from February to December 2017 and the study area was
classified into 3 sub-areas: 1) area near mangrove 2) seagrass bed and 3) non-seagrass bed. The results
showed that there are 25 species of mollusks in total which consisted of 9 families and 14 species of
gastropod and 6 families and 11 species of bivalves. The area affected by sediments from mangrove forest;
the dominant species was one gastropod (Pirenella cingulata) and one bivalves (Tellina sp.) One gastropod
(Cerithium corallium) was found in seagrass bed area and one bivalves (Pillucina vietnamica) as the
dominant species. And the dominant species of non-seagrass area were two gastropod (Nassarius livescens
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and Nassarius jacksonianus and one bivalves (Siliqua radiata). The diversity index of mollusk in non-seagrass
area and seagrass bed area were significantly higher than area near mangrove. The results from this research
can be used as a basis for further management of aquatic resources.
Keywords : species diversity, gastropods, bivalvia

บทนา
ความหลากหลายทางชีวภาพนับเป็นดัชนีชี้วัดความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต และสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานภาพ
ของระบบนิเวศต่างๆ เช่น ระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกาลังผลิตสูง มี
ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหลากชนิด (Schanz, 2002) สัตว์หน้าดินกลุ่มหอยเป็นองค์ประกอบสัตว์ทะเลหน้าดินอีกหนึ่ง
กลุ่มที่มีความหลากหลายชนิด ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล มีบทบาทสาคัญในการเชื่อมโยงการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหาร
ในระบบนิเวศชายฝั่ง ไม่น้อยกว่าสัตว์หน้าดินกลุ่มอื่นๆ (Moller et al., 1985) ซึ่งสัตว์กลุ่มหอย โดยเฉพาะหอยฝาเดียวและ
หอยสองฝา จัดเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญในระบบนิเวศในฐานะผู้บริโภค และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้าชนิดอื่น รวมไปถึงเป็น
ทรัพยากรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ (Picardal and Dolorosa, 2014)
อ่าวบุญคงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามัน ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มีลักษณะเป็นอ่าวปิดมีทางออกสู่ทะเลเพียงด้านเดียว
และเป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งหญ้าของจังหวัดตรัง (ธงชัยและคณะ, 2557) ลักษณะพื้นที่ของอ่าวมีทั้งด้านที่ติดกับป่าชายเลนและ
ติดกับทะเลเปิด มีแหล่งหญ้าทะเลทั้งหญ้าทะเลที่มีอยู่เดิมและหญ้าทะเลที่มีการปลูกเพิ่มเติม ทาให้บริเวณนี้มีความหลากหลาย
ของสั ต ว์ ท ะเลหน้ าดิ น และสัต ว์ ทะเลเศรษฐกิจ เช่ น ปู ม้ า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) (Nitiratsuwan et al.,
2014) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์กลุ่มหอยทะเลเช่นหอยชักตีน (Laevistrombus canarium) ซึ่งเป็นหอยทะเลเศรษฐกิจใน
พื้นที่ (ประเสริฐ, 2556) ซึ่งในสภาพที่พื้นที่อาศัยมีความแตกต่างกัน จะสามารถส่งผลให้สัตว์กลุ่มหอย มีการกระจายตัวตาม
ลักษณะนิสัยและการดารงชีวิตที่แตกต่างกันตามไปด้วย (ชีวารัตน์ , 2554) การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลายของหอยทะเล บริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทาง
ชีวภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรหอยทะเลในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

วิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
อ่าวบุญคง (ละติจูดที่ 37˚ 25´ 19.1˝ N ลองจิจูดที่ 122˚ 05´ 06˝ W) ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
มีพื้นที่ประมาณ 189,063 ตารางเมตร บริเวณทางทิศใต้ของอ่าวติดกับบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ส่วนบริเวณทางตอนเหนือติด
กับทะเลอันดามันบริเวณอ่าวมีลักษณะพื้นดินเป็นโคลนปนทราย มีทั้งแนวหญ้าทะเลที่มีอยู่เดิมขึ้นปกคลุมในบริเวณอ่าวเช่น
หญ้าชะเงาเต่า (Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Asch.) หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis (R. Br.) หญ้าชะเงาใบยาว
(Enhalus acoroides (L. f.) และหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata (Asch and Schweinf) (Nitiratsuwan et
al., 2014) และมีทั้งบริเวณแนวหญ้าทะเลปลูกใหม่ เช่น หญ้าชะเงาใบยาว (E. acoroides) (ประเสริฐ, 2556) และหญ้าใบ
มะกรูด (H. ovalis) (พัชรีย์และคณะ, 2558)
2. การเก็บตัวอย่างหอยทะเล
สารวจความหลากชนิดของหอยทะเล บริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยเก็บตัวอย่างทุก 2 เดือน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยกาหนดพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อที่ให้ครอบคลุมบริเวณอ่าว แบ่งเป็น 3 พื้นที่ย่อย
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คือ 1) พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน (mangrove) ซึ่งอยู่ห่างจากแนวขอบป่าชายเลนประมาณ 50 เมตร มีลักษณะพื้นเป็นดินเลนอ่อน
หรือดินเลนทรายผสม 2) พื้นที่แนวหญ้าทะเล(seagrass) มีลักษณะพื้นที่ที่มีหญ้าทะแลปกคลุมตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป และ
3) พื้นที่นอกแนวหญ้าทะเล (non-seagrass) เป็นพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลปกคลุมต่ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้กาหนดจุดวางแนว
สารวจ (line transect) จานวน 2 line transect ขนานชายฝั่งในแต่ละพื้นที่ย่อย กาหนดจุดเก็บตัวอย่างในแต่ละบริเวณเว้น
ระยะห่างประมาณ 100 เมตร โดยแต่ละแนวสารวจ มีจุดเก็บตัวอย่างแนวละ 5 จุด สุ่มตัวอย่างในแต่ละจุด โดยใช้ตารางสุ่ม
ตัวอย่าง (quadrat) ขนาด 3 x 3 เมตร สุ่มตัวอย่างจุดละ 9 ซ้า (ภาพที่ 2) ขุดสุ่มดินจากตารางสุ่มตัวอย่าง ลึกประมาณ 10
เซนติเมตร ร่อนผ่านตะแกรงร่อน (sieve) ขนาดตา 2 มิลลิเมตร จากนั้นคัดเลือกตัวอย่างหอยเฉพาะตัวที่ยังมีชี วิต เก็บรักษา
ด้วยน้ายาฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ ผสมน้าทะเล และนาไปจาแนกในห้องปฏิบัติการต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1. การจาแนกชนิดของหอยทะเล
จาแนกชนิดและนับจานวนหอยทะเลในห้องปฏิบัติการ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอรุ่น SZX7 โดยจัดจาแนกชนิด
ตามหลักเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุม่ ทางอนุกรมวิธาน (Abbott and Dance, 1990, Carpenter and Niem, 1998, Robba
et al., 2004, ธีรพงษ์และคณะ, 2550, http://www.marinespecies.org) และส่งผลการจาแนกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
3.2. การวิเคราะห์ความหลากหลายของหอยทะเล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความหลากชนิ ด (species diversity index) โดยใช้ Shannon-Wiener diversity index (H')
วิเคราะห์ค่าดัชนีความมากชนิด ((D) richness index) โดยใช้ Margalef’s index และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสม่าเสมอ ((J)
evenness index) ใช้วิธีการของ Pielou index เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า index ระหว่าง 3 พื้นที่โดยใช้สถิติอนุมาน
One-way ANOVA ด้วยโปรแกรม Minitab 16 และวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยความหนาแน่น (density) ของหอยทะเลด้วย
โปรแกรม Microsoft excel 2013

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การศึ ก ษาความหลากชนิ ดของหอยทะเลบริเ วณอ่ า วบุญ คง พบทั้ งหมด 25 ชนิ ด แบ่ งเป็ น หอยฝาเดีย ว 9 วงศ์
14 ชนิด และหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด บริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝาเดียวทั้งหมด 3 วงศ์ 5 ชนิด โดยพบหอยฝา
เดียวชนิดเด่นคือ หอยขี้นก (Pirenella cingulata) มีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ย 62.3±6.5 ตัวต่อตารางเมตร เนื่องจากหอย
ขี้นก (P. cingulata) สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างเช่น การเปลี่ยนแปลงระดับความเค็ม
ในช่ ว งกว้ า ง และการเปลี่ ยนแปลงอุ ณ หภูมิ ใ นช่ ว งกว้ า งได้ดี (Li and Jian, 1997) รวมทั้ งสามารถสื บ พั น ธุ์ ได้ต ลอดทั้งปี
(Bagarinao and Latin-Olagur, 2000) จึงทาให้พบหอยขี้นก (P. cingulata) เป็นหอยฝาเดียวชนิดเด่นในบริเวณนี้ นอกจากนี้
ยังพบหอยปากกระจาดชนิด Nassarius jacksonianus หอยปากกระจาดชนิด Nassarius livescens หอยปากกระจาดชนิด
Nassarius pullus และหอยฝาเดียววงศ์ Columbellidae (ตารางที่ 1) ส่วนหอยสองฝา พบทั้งหมด 5 วงศ์ 6 ชนิด โดยมีหอย
สองฝาชนิด Tellina sp. เป็นชนิดเด่นมีความหนาแน่นสูงสุดเฉลี่ย 5.0±1.0 ตัวต่อตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องมาจากหอยสองฝา
Tellina sp. สามารถอาศัยอยู่ได้ในบริเวณพื้นที่หาดเลนที่มีตะกอนอ่อนนุ่ม เพื่อขุดฝังตัวหลบซ่อนจากผู้ล่าและสามารถปรับตัว
ได้ดีในสภาวะที่มีออกซิเจนต่า (สุชาติและคณะ, 2552) สอดคล้องกับณัฐกิตทิ์ (2561) พบว่า Tellina (Moerella) sp. มีความ
สาพันธ์เชิงลบกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าในดิน นอกจากนี้ยังพบหอยแสงอาทิตย์ (Siliqua radiata) หอยสองฝาชนิด
Pillucina vietnamica ร่วมในพื้นที่นี้ด้วย ส่วนหอยสองฝาที่พบเฉพาะในบริเวณนี้ คือหอยลาย (Paratapes undulatus)
หอยเสียบทราย (Cultellus attenuatus) และหอยแครงมัน (Tegillarca rhombea) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้บริเวณใกล้ป่าชายเลน
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ดินมักมีลักษณะเป็นดินเลนอ่อนหรือดินเลนที่มีทรายผสม (สนิท , 2532) จึงเอื้อต่อการอยู่อาศัยของหอยลาย (P. undulatus)
เนื่องจากหอยลายมักมีพฤติกรรมขุดฝังตัวอยู่ตามพื้นดินเลนและสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ในช่วงกว้าง
(จิรศักดิ์, 2559) เช่นเดียวกับหอยเสียบทราย (C. attenuatus) และอาศัยได้ดีในบริเวณที่เป็นทรายปนโคลน (Xu et al.,
2017) รวมไปถึงหอยแครงมัน (T. rhombea) ซึ่งมีฮีโมโกลบินเป็นองค์ประกอบของเลือดทาให้เลือดสามารถจับกับออกซิเจน
ได้ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณหาดเลนได้เป็นอย่างดี (Mohite and Meshram, 2015)
บริเวณแนวหญ้าทะเล พบหอยฝาเดียว 8 วงศ์ 13 ชนิด โดยพบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยขี้นก (Cerithium
coralium) มีความหนาแน่นสูงสุด 7.4±1.0 ตัวต่อตารางเมตร หอยขี้นก (C. coralium) มักอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนปนทราย กิน
สาหร่ายขนาดเล็กที่ติดอยู่ตามพื้นและวัสดุใต้น้า (Houbrick, 1992) ซึ่งใบหญ้าทะเลมักมีสาหร่ายกลุ่มอิพิไฟต์ (epiphyte)
เกาะอยู่เป็นจานวนมาก (Schanz and Asmus, 2002) จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้หอยขี้นกอาศัยอยู่บริเวณนี้อีกทั้งการที่หอยชนิด
นี้สามารถสืบพันธุ์ได้เกือบตลอดทั้งปี (Sreenivasan, 1990) จึงทาให้มีการเพิ่มจานวนมากจนเป็นชนิดเด่น นอกจากนี้ยังพบ
หอยฝาเดียวชนิดอื่นในแหล่งหญ้าทะเลนี้อีกเช่น หอยปากกระจาด (N. livescens) หอยปากกระจาด (N. jacksonianus) หอย
ปากกระจาด (N. pullus) หอยขี้นก (P. cingulata) หอยฝาเดียววงศ์ Columbellidae หอยนางชี (Polinices mammilla)
หอยชักตีน (L. canarium) และหอยปิ่นปักผม (Turricula javana) และพบว่ามีหอยฝาเดียวที่พบเฉพาะในบริเวณนี้คือ หอย
นมสาว (Monodonta labio) ซึ่งมีพฤติกรรมการกินโดยการขูดกินสาหร่ายที่ติดอยู่ตามพื้นหรือตามซอกหิน (Takada, 1995)
ดังนั้นในบริเวณแนวหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งยึดเกาะของสาหร่ายกลุ่มอีพิไฟต์ จึงเป็นแหล่งอาหารที่สาคัญที่ทาให้หอยนมสาวเข้า
มาอาศัยในบริเวณนี้เช่นเดียวกับ หอยชักตีนปากเหลือง (Canarium urceus) (Savazzi, 1991) ส่วนหอยตะกาย (Neverita
didyma) และหอยพระจันทร์ลายเสือ (Notocochlis tigrina) ซึ่งจัดเป็นหอยผู้ล่าโดยส่วนใหญ่จะล่าหอยสองฝาเป็นอาหาร
(Mondal et al., 2014) ซึ่งจากการศึกษาในพื้นที่แนวหญ้าทะเลพบว่าหอยสองฝาชนิด P. vietnamica เป็นหอยสองฝาชนิด
เด่น และมีความสาคัญในระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล จัดเป็นหนึ่งในชนิดของหอยสองฝาที่เป็นอาหารให้กับหอยฝาเดียวผู้ล่าใน
วงศ์ Naticidae (Rattanachot and Prathep, 2016) (ตารางที่ 1) จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้หอยผู้ล่าเข้ามาอาศัยในบริเวณ
นี้ ในพื้นที่นี้พบหอยสองฝาทั้งหมด 6 วงศ์ 7 ชนิด โดยมีหอยสองฝาชนิด P. vietnamica เป็นชนิดเด่นมีความหนาแน่นสูงสุด
14.0±2.0 ตัวต่อตารางเมตร Tellina sp. หอยแสงอาทิตย์ (S. radiata) หอยสองฝาชนิด Serratina capsoides และหอย
วีนัสกลม (Circe scripta) และพบว่ามีหอยสองฝาที่พบเฉพาะในบริ เวณนี้คือ หอยคราง (Anadara gubernaculum) และ
หอยขาว (Vasticardium flavum) (ดังตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากส่วนของใบและรากของหญ้าทะเล สามารถดักจับตะกอน
สารอินทรีย์ได้ดี และเป็นแหล่งปลดปล่อยสารอาหารทาให้เกิดแพลงก์ตอนและสาหร่ายชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวนาสัต ว์หน้า
ดิ น และสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ เข้ า มาอาศั ย ในบริ เ วณนี้ (Schanz and Asmus, 2002) รวมไปถึ ง เป็ น ที่ ยึ ด เกาะของหอยคราง
(A. gubernaculum ) ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย วั ส ดุ ใ ต้ น้ าเป็ น ที่ ยึ ด เกาะเพื่ อ ด ารงชี วิ ต (Wong et al., 2014) อี ก ทั้ ง หอยสองฝา
ชนิด P. vietnamica เป็นหอยที่มีแบคทีเรีย sulphide oxidizing bacteria อาศัยอยู่ในเหงือก ซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถดึง
เอาไฮโดรเจนซัลไฟด์มาใช้เป็นพลังงานได้ และเป็นหอยชนิดที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีความซับซ้อนของรากหญ้าทะเล
(root complexity index) (Rattanachot and Prathep, 2016)
บริเวณนอกพื้นที่แนวหญ้าทะเล พบหอยฝาเดียว 8 วงศ์ 10 ชนิด พบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยปากกระจาด
(N. livescens) หอยปากกระจาด (N. jacksonianus) มีความหนาแน่นสูงสุด 3.0±0.4 ตัวต่อตารางเมตร ทั้งสองชนิด หอย
ปากกระจาด (N. pullus) หอยขี้นก (P. cingulata) หอยฝาเดียววงศ์ Columbellidae หอยนางชี (P. mammilla) หอยชัก
ตีน (L. canarium) หอยขี้นก (C. corallium) หอยปิ่นปักผม (T. javana) และพบว่ามีหอยฝาเดียวที่พบเฉพาะบริเวณนี้คือ
หอยมวนพลู (Turritella duplicata) ซึ่งอาศัยบริเวณพื้นที่ที่เป็นทรายหรือทรายปนโคลน (Carpenter and Niem, 1998)
(ตารางที่ 1) ส่วนหอยสองฝาที่พบมีทั้งหมด 5 วงศ์ 5 ชนิด โดยมีหอยแสงอาทิตย์ (S. radiata) เป็นชนิดเด่นมีความหนาแน่น
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สูงสุด 3.0±0.3 ตัวต่อตารางเมตร หอยวีนัสกลม (C. scripta) หอยสองฝาชนิด S. capsoides นอกจากนี้พบว่ามีหอยสองฝาที่
พบเฉพาะบริเวณนี้คือ หอยหัวใจ (Lunulicardia hemicardium) (ดังตารางที่ 2) ในบริเวณนี้พบว่าความหนาแน่นของหอย
ทะเลลดลง อาจเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นดินทรายปนโคลน และมีหญ้าทะเลอยู่น้อยมาก จึงอาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของขนาดอนุภาคตะกอนดิน (Conley et al., 2017) ซึ่งอาจทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิต
ของหอยทะเลบางชนิดเช่น หอยมวนพลู (T. duplicata) หอยหัวใจ (L. hemicardia) ซึ่งมักอาศัยบริเวณพื้นที่เป็นทรายหรือ
ทรายปนโคลน (Carpenter and Niem, 1998)
ดัชนีความหลากหลายของหอยทะเล (H' Diversity) ค่าความมากชนิด (D Richness index) และค่าความสม่าเสมอ
ของชนิด (J Evenness index) ในบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลนมีค่าอยู่ที่ 0.7, 1.2 และ 0.4 ตามลาดับ บริเวณพื้นที่แนวหญ้า
ทะเลมีค่าอยู่ที่ 1.6, 2.6 และ 0.6 ตามลาดับ และบริเวณนอกแนวหญ้าทะเลมีค่าอยู่ที่ 1.6, 2.4 และ 0.7 ตามลาดับ (ภาพที่ 3)
ค่าความหลากหลายของหอยในบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน มีค่าต่ากว่าค่าความหลากหลายในบริเวณแนวหญ้าทะเลและ
บริเวณนอกแนวหญ้าทะเล อย่างมีนัยสาคัญ (ภาพที่ 3) อาจเนื่องมาจากในแต่ละพื้นที่ดังกล่าวมีจานวนชนิดและสัดส่วนของ
จานวนตัวแต่ละชนิดไม่เท่ากัน และมีลักษณะพื้นที่แตกต่างกัน คือในส่วนของพื้นที่ใกล้ป่าโกงกางมีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งพื้นดิน
เป็นทรายปนโคลน พื้นที่แนวหญ้าทะเลมีลักษณะเป็นพื้นทรายปนโคลและมีหญ้าทะเลปกคลุมมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื้นที่
นอกแนวหญ้าทะเลเป็นพื้นทรายปนโคลนที่มีหญ้าทะเลปกคลุมน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ จึงทาให้เกิดความแตกต่างของค่าดัชนี
ความหลากหลาย (H') เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 พื้นที่ ทั้งนี้ค่าความหลากหลาย (H') จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีจานวนชนิดและสัดส่วนของ
จานวนตัวในแต่ละชนิดเท่าๆ กัน ส่วนดัชนีความมากชนิด (D) จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อพบจานวนชนิดเพิ่มขึ้น ในพื้นที่นั้นๆ (สราวุธ
และคณะ, 2555) ส่วนค่าความสม่าเสมอของชนิด (J) จะลดลงเมื่อจานวนชนิดนั้นเพิ่มขึ้น (Oksanen, 2004) จากภาพที่ 3
พบว่าค่าความหลากหลายในบริเวณพื้นที่แนวหญ้าทะเลและพื้นที่นอกแนวหญ้าทะเลมีความหลากหลายมากกว่าพื้นที่ใกล้ป่า
ชายเลน อาจเนื่องมาจากค่าความสม่าเสมอของชนิดของทั้ง 2 พื้นที่นี้มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากในสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีจานวน
ชนิดน้อยและมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดที่มีความเด่น (ในแง่ของจานวนตัว) มักพบได้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรง (จิรากรณ์, 2553) ซึ่งบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน อาจได้รับอิทธิพลในเรื่องของน้าจืดจากชายฝั่ง สารอาหารที่มาจากป่า
ชายเลนหรือแม้กระทั่งอนุภาคตะกอนดิน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการผันแปรในเรื่องของ
จานวนตัวและชนิดในพื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่พื้นที่แนวหญ้าทะเลหรือพื้นที่ที่มีหญ้าทะเลอยู่น้อย (นอกแนวหญ้าทะเล) มี
สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่กว่าพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน (Carr et al., 2010) จึงมีจานวนชนิดและมีความเด่นของแต่ละชนิด
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากในสังคมสิ่งมีชีวิตที่มีจานวนชนิดมากและมีความเด่นของแต่ละชนิดใกล้เคียงกันมักจะพบในสภาวะ
แวดล้อมที่มีความเหมาะสมและค่อนข้างคงที่ (จิรากรณ์, 2553)

บทสรุป
จากการศึกษาความหลากชนิดของหอยทะเลบริเวณอ่าวบุญคง พบหอยทั้งหมด 25 ชนิด แบ่งเป็นหอยฝาเดียว 9 วงศ์
14 ชนิดและหอยสองฝา 6 วงศ์ 11 ชนิด โดยพื้นที่แนวหญ้าทะเลพบหอยสองฝาและหอยฝาเดียวมากที่สุด 20 ชนิด รองลงมา
คือพื้นที่นอกแนวหญ้าทะเลพบหอยฝาเดียวและหอยสองฝา 15 ชนิด ส่วนบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝาเดียวและหอย
สองฝาเพียง 11 ชนิด หอยฝาเดียวชนิดเด่นบริเวณพื้นที่แนวหญ้าทะเลคือ หอยขี้นก (C. corallium) และหอยสองฝาชนิดเด่น
คื อ หอยสองฝาชนิ ด P. vietnamica บริ เ วณนอกพื้ น ที่ แ นวหญ้ า ทะเลพบหอยฝาเดี ย วชนิ ด เด่ น คื อ หอยปากกระจาด
(N. livescens) และหอยปากกระจาด (N. jacksonianus) หอยสองฝาชนิดเด่นคือหอยแสงอาทิตย์ (S. radiata) ส่วนบริเวณ
พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน พบหอยฝาเดียวชนิดเด่นคือ หอยขี้นก (P. cingulata) และพบหอยสองฝาชนิดเด่นคือ หอยสองฝาชนิด
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Tellina sp. ค่าดัชนีความหลากหลายของหอยทะเล (H') ค่าความมากชนิด (D) และค่าความสม่าเสมอของชนิด (J) ในพื้นที่
แนวหญ้าทะเลและพื้นที่นอกแนวหญ้าทะเลมีค่าสูงที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างบริเวณอ่าวบุญคง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ คือจุดเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่ใกล้ป่าชายเลน, คือจุดเก็บตัวอย่างบริเวณแนวหญ้าทะเล, คือจุด
เก็บตัวอย่างบริเวณนอกแนวหญ้าทะเล

3m

3m

ภาพที่ 2 ตารางสุม่ เก็บตัวอย่างหอย (quadrat) ขนาด 3×3 ตารางเมตร
หมายเหตุ: หมายถึง ช่องตารางขนาด 0.33×0.33 เมตร ที่ใช้ขุดสุ่มตัวอย่างหอย
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ตารางที่ 1 การแพร่กระจายของหอยฝาเดียวในแต่ละพื้นที่ (M; พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน, S; พื้นที่แนวหญ้าทะเล, N; พื้นที่นอก
แนวหญ้าทะเล)
Species
Gastropoda
Family Nassariidae
Nassarius livescens (Philippi, 1849)
Nassarius jacksonianus (Quoy & Gaimard,
1833)
Nassarius pullus (Linnaeus, 1758)
Family Potamididae
Pirenella cingulata (Gmelin, 1791)
Family Columbellidae
Unknown gastropod
Family Naticidae
Polynices mammilla (Linnaeus, 1758)
Neverita didyma (Röding, 1798)
Notocochlis tigrina (Röding, 1798)
Family Clavatulidae
Turricula javana (Linnaeus, 1767)
Family Turritellidae
Turritella duplicata (Linnaeus, 1758)
Family Trochidae
Monodonta labio (Linnaeus, 1758)
Family Strombidae
Canarium urceus (Linnaeus, 1758)
Laevistrombus canarium (Linnaeus, 1758)
Family Cerithiidae
Cerithium coralium Kiener, 1841

Jun

Month
Aug
Oct

Dec

Mean±SE
(ind/m2)

M,S,N
M,S

M,S,N

S,N
M,S,N

M,S,N
M,S

M,S,N
M,S,N

3.0±0.4 (N)
3.0±0.4 (N)

M,S,N

-

M,N

M,S

S

S

2.0±0.3 (s)

M

M

M,S

M,S,N

M,S,N

M,S

62.3±6.5 (M)

M,S

-

S,N

S

N

N

0.2±0.1 (N)

หอยนางชี
หอยตะกาย
หอยพระจันทร์ลาย
เสือ

S,M
-

S,N
S
S

S
-

S
-

S
-

S
-

0.2±0.1 (S)
0.1±0.1 (S)
0.1±0.1 (S)

หอยปิ่นปักผม

N

S,N

N

N

-

N

1.0±0.1 (N)

หอยมวนพลู

N

N

-

-

-

-

0.1±0.1 (S)

หอยนมสาว

-

-

S

-

-

-

0.1±0.1 (S)

หอยชักตีนปาก
เหลือง
หอยชักตีน

-

S

-

-

-

-

0.4±0.2 (S)

S,N

S

-

S

-

S

0.4±0.1 (S)

หอยขี้นก

S,N

-

S,N

S,N

S,N

S,N

7.4±1.0 (S)

Thai Name

Feb

Apr

หอยปากกระจาด
หอยปากกระจาด

M,S,N
M,S,N

หอยปากกระจาด
หอยขี้นก
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ตารางที่ 2 การแพร่กระจายของหอยทะเลสองฝาในแต่ละพื้นที่ (M; พื้นที่ใกล้ป่าชายเลน, S; พื้นที่แนวหญ้าทะเล, N; พื้นที่
นอกแนวหญ้าทะเล
Species
Bivalvia
Family Arcidae
Tegillarca rhombea (Born, 1778)
Anadara gubernaculum (Reeve, 1844)
Family Tellinidae
Tellina sp.
Serratina capsoides (Lamarck, 1818)
Family Pharidae
Siliqua radiata (Linnaeus, 1758)
Cultellus attenuatus Dunker, 1862
Family Veneridae
Paratapes undulatus (Born, 1778)
Circe scripta (Linnaeus, 1758)
Family Lucinidae
Pillucina vietnamica Zorina, 1978
Family Cardiidae
Vasticardium flavum (Linnaeus, 1758)
Lunulicardia hemicardium (Linnaeus, 1758)

Month
Aug
Oct

Thai Name

Feb

Apr

Jun

หอยแครงมัน
หอยคราง

M
S

-

S

S

M
S

M
-

0.1±0.1 (M)
0.5±0.1 (S)

-

M
-

M,S
S,N

M,S
-

M
S

M,S
S,N

M,S
S,N

5.0±1.0 (M)
2.0±0.3 (S)

หอยแสงอาทิตย์
หอยเสียบทราย

M,N
M

N
-

S,N
M

S,N
-

S,N
-

S,N
M

3.0±0.3 (S)
1.4±0.3 (M)

หอยลาย
หอยวีนัสกลม

M
-

S,N

M
-

-

S

-

0.1±0.1 (M)
0.1± 0.1 (S)

-

S

M,S,N

S,N

S,N

S,N

M,S,
N

14.0±2.0 (S)

หอยขาว
หอยหัวใจ

S
N

N

-

N

S
-

N

0.1±0.1 (S)
0.2±0.1 (N)

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ คือบริเวณที่พบหอยมากที่สุด
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Dec

Mean±SE
(ind/m2)

Index in Area
Index Value

4
b

3
b

2

b

b

a

a

1

a

b

b

0
H'

D
Index
Near Mangrove Area

Seagrass

J
Non-Seagrass

ภาพที่ 3. ค่ า ดั ช นี ค วามหลากหลาย (H' Diversity) ความสม่ าเสมอของชนิ ด (J Evenness index) และความมากชนิ ด
(D Richness index) ของหอยทะเลในบริเวณพื้นที่อ่าวบุญคง

Near mangrove area
70

Gastropod
Bivales

60

Ind/m²

50
40
30
20
10
0
Nal

Naj

Nap

Pic

Ung

Ter
Species

Tel

Sir

Cua

Pau

Piv

ภาพที่ 4. ค่าเฉลี่ยของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาบริเวณใกล้ป่าชายเลน
อักษรย่อหอยฝาเดียวได้แก่ Nal= Nassarius livescens, Naj= Nassarius jacksonianus, Nap= Nassarius pullus, Pic=
Pirenella cingulata, Ung = Unknown gastropod
อั ก ษ ร ย่ อ ห อ ย ส อ ง ฝ า ไ ด้ แ ก่ Ter= Tegillarca rhombea, Tel= Tellina sp. Sir= Siliqua radiata, Cua= Cultellus
attenuatus, Pau= Paratapes undulatus, Piv= Pillucina vietnamica
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Ind/m²

Seagrass area
Gastropod
Bivalves

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Nal Naj Nap Pic Ung Pom Lac Cec Tuj Mol Cau Ned Not Tel Sir Piv Ang Vaf Cis Sec
Species

ภาพที่ 5. ค่าเฉลีย่ ของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาบริเวณแนวหญ้าทะเล
อักษรย่อหอยฝาเดียวได้แก่ Nal= Nassarius livescens, Naj= Nassarius jacksonianus, Nap= Nassarius pullus, Pic=
Pirenella cingulata, Ung = Unknown gastropod, Pom= Polinices mammilla, Lac= Laevistrombus canarium,
Cec= Cerithium coralium, Tuj= Turricula javana, Mol= Monodonta labio, Cau= Canarium urceus, Ned=
Neverita didyma, Not= Notocochlis tigrina
อั ก ษร ย่ อห อย ส องฝ า ไ ด้ แ ก่ Tel= Tellina sp., Sir= Siliqua radiata, Piv= Pillucina vietnamica, Ang= Anadara
gubernaculum, Vaf= Vasticardium flavum, Cis= Circe scripta, Sec= Serratina capsoides

Ind/m²

Non-seagrass area
Gastropod
Bivalves

4
4
3
3
2
2
1
1
0

Nal Naj Nap Pic Ung Pom Lec Ceo Tuj Tud Sir Piv Cis Luh Sec
Species

ภาพที่ 6. ค่าเฉลีย่ ของหอยฝาเดียวและหอยสองฝาบริเวณนอกแนวหญ้าทะเล
อั ก ษรย่ อ หอยฝาเดี ย วได้ แ ก่ Nal= Nassarius livescens, Naj= Nassarius jacksonianus, Nap= Nassarius pullus,
Pic= Pirenella cingulata, Ung = Unknown gastropod, Pom= Polinices mammilla, Lec= Laevistrombus
canarium, Cec= Cerithium coralium, Tuj= Turricula javana, Tud= Turritella duplicate
อักษรย่อหอยสองฝาได้แก่ Sir= Siliqua radiata, Piv= Pillucina vietnamica, Cis= Circe scripta, Luh= Lunulicardia
hemicardium, Sec= Serratina capsoides.
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การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae
บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นุชนาฏ รักกลิ่น1*,เจษฎา คงคาสุริฉาย1,ปาณิศา รอดไป1,มรกต เจริญกุล1,นิดานุช สังข์เปีย1,คมสัน หงภัทรคีร1ี ,พิธิวัฒน์ มาเอี่ยม2
1

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต้าบลปากน้้าปราณ อ้าเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220
2
ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ถนนด้าเนินเกษม ต้าบลคลองกระแชง อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : nud-nard@hotmail.com

บทคัดย่อ: การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณ
พื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี ด้าเนินการเก็บตัวอย่างปูแสมเดือนละ 1 ครั้งตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560รวม 12 ครั้งโดยวางแปลงส้ารวจถาวรเป็นตัวแทนในการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนปลูกในพื้นที่
ศูนย์ฯสิรินาถราชินีที่มีระดับน้้าท่วมถึงแตกต่างกัน จ้านวน 6 แปลงส้ารวจ โดยวางแนวแปลงส้ารวจความยาว100 เมตรและ
เก็บข้อมูลในพื้นที่ระยะความกว้าง 2 เมตรทั้งสองด้านของแนวส้ารวจ (รวมพื้นที่แต่ละแปลงส้ารวจ 400 ตารางเมตร)ท้าการ
เก็บตัวอย่างปูแสมด้ วยการใช้ กับดั กกระป๋อ งปู (Trap) และเก็บตัวอย่างตะกอนดิ นในแปลงส้ ารวจ เพื่อศึกษาปัจจั ย ทาง
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปูแสมที่ท้าการศึ กษา ผลการศึกษา พบปูแสมในวงศ์ Sesarmidae จ้านวน 5 สกุล
รวม 8 ชนิด คือ สกุล Perisesarma 3 ชนิด ได้แก่ Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum และ Perisesarma
semperi สกุล Episesarma 2 ชนิด ได้แก่ Episesarma mederi และ Episesarma versicolor สกุล Parasesarma 1 ชนิด
ได้แก่ Parasesarma lanchesteri สกุล Neosarmatium 1 ชนิด ได้แก่ Neosarmatium smithi และสกุล Sarmatium 1
ชนิ ด ไ ด้ แ ก่ Sarmatium germaini ซึ่ งปู แ ส ม ชนิ ด Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma
versicolor, Episesarma mederi และ Parasesarma lanchesteri พบแพร่กระจายใน ทุกแปลงส้ารวจส่วนปูแสมชนิด
Sarmatium germaini พบแพร่กระจายเพียง 1 แปลงส้ารวจ จัดเป็นปูแสมที่มีการกระจายจ้ากัดในพื้นที่
คาสาคัญ : ปูแสม การแพร่กระจาย ป่าชายเลน ปากน้้าปราณ ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
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were conducted every month from January 2017 to December 2017from 6 study sites that differentiated in tidal
flooding. Each study sites composited with100 meters length and 4 meters width (400 square meters). The Sesarmid
crabs were collected by traditional crab trap, the sediment in each study site were also collected for study on
environmental factors affecting the distribution of the crabs. The crabs collected were classified into 5 genera and
8 species: Perisesarma with 3 species: Perisesarma eumolpe Perisesarma indiarum and Perisesarma semperi.
Episesarma with 2 species: Episesarma mederi and Episesarma versicolor. Parasesarma with 1 species: Parasesarma
lanchesteri. Neosarmatium with 1 species: Neosarmatium smithi and Sarmatium with 1 species: Sarmatium germaini.
Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma versicolor, Episesarma mederi and Parasesarma
lanchesteri are common species that found in all study sites.

บทนา
พื้นที่ป่าชายเลนศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีต้าบลปากน้้าปราณ อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนปลูกที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูขึ้นมาจากพื้นที่นากุ้งร้าง จ้านวน 786 ไร่ โดยในช่วงปี พ.ศ.
2524–2534 กรมป่าไม้ได้ให้สัมปทานพื้นที่ในการท้านากุ้งแก่เอกชน และได้ยกเลิกสัมปทานในปี พ.ศ. 2539 เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จ ณ วนอุทยานปราณบุรี
ซึ่งมีอาณาเขตติดกับพื้นที่แปลงนากุ้งดังกล่าว ทั้งสองพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์พื้นที่ป่าชายเลนที่กลายสภาพ
เป็นนากุ้งกรมป่าไม้จึงได้ยกเลิกสัมปทานและผนวกแปลงนากุ้งดังกล่า วเป็นพื้นที่แปลงเป้าหมายในการปลูกป่า (FPT: Forest
Plantation Target) ได้แก่ แปลง FPT 29 และ FPT 29/3 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่ง กรมป่าไม้ ชุมชนต้าบลปากน้้าปราณ และบริษั ท ปตท.
จ้ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนสามารถฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นป่าชายเลนได้อีกครั้ง ส่งผลให้พื้นที่ป่าชายเลนปลูกมี
สิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ กลับเข้ามาอยู่อาศัยเช่น กลุ่มปลา กลุ่มนก กลุ่มสัตว์หน้าดินต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มปูที่นับว่าเป็นกลุ่มสิ่งมี ชีวิต
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงกลุ่มหนึ่ง จากคู่มือ Checklist of Crustacean fauna of Thailand รายงานปูในประเทศ
ไทยไว้ทั้งสิ้น 715 ชนิด (Naiyanetr, 2007) โดยมีแหล่งอาศัยที่หลากหลาย พบได้ตั้งแต่ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศน้้าจืด
ระบบนิเวศป่าชายเลน และระบบนิเวศทางทะเล (พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ , 2555) ซึ่งในแต่ละระบบนิเวศจะพบความ
หลากหลายของชนิดปูที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย โดยในปีพ.ศ. 2547–2548 ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลนปลูกในพื้นที่ศูนย์ฯสิรินาถราชินีโดยรายงานพบสิ่งมีชีวิตกลุ่มครัสตาเชีย น (Crustaceans) จ้านวน 19
ชนิด ในจ้านวนนี้เป็นปูแสมในวงศ์ Sesarmidae จ้านวน 3 ชนิด (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) ซึ่งปูเป็นกลุ่มครัส
ตาเชียนที่พบมากที่สุดและนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความส้าคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนเนื่องด้วยพฤติกรรมการกิน
อาหาร และการขุดรูอาศัยของปูมีส่วนช่วยในการหมุนเวียนสารอินทรีย์ และธาตุอาหารในดินเพราะปูเป็นผู้บริโภคที่กินทั้งพืช
สั ต ว์ ซ ากเน่ า เปื่ อ ย และสารอิ น ทรี ย์ ต่ า งๆ (พั น ธุ์ ทิ พ ย์ วิ เ ศษพงษ์ พั น ธุ์ , 2558) โดยปู แ สมเป็ น ชนิ ด ของปู ที่ มี ข อบเขตการ
แพร่กระจายกว้างในพื้นที่ป่าชายเลน และเป็นกลุ่มปูชนิดเด่นโดยสามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณใกล้ชายหาดที่ติดทะเลไปจนถึง
บริ เ วณที่ มี อ าณาเขตติ ดต่ อ กั บ แผ่น ดิน เนื่ อ งจากปู แ สมแต่ ละชนิ ดสามารถปรับ ตั ว ให้ เข้ า กั บ การเปลี่ย นแปลงของปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่างๆที่อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดีจึงเป็นปูกลุ่มเด่นในพื้นที่ป่าชายเลน (พรกมล สิงห์ค้า, 2552) ปูแสมแต่ละชนิดจะ
มีแหล่งอาศัย หรือขอบเขตการแพร่กระจายที่แตกต่างกันตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนแต่ละพื้นที่ เช่น ความเค็ม
ขนาดอนุภาคตะกอนดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เป็นต้น (ศิริพร ประคุณวีรวัฒน์, 2557) โดยปูแสมในวงศ์ Sesarmidae
เป็นปูแสมกลุ่มเด่นในป่าชายเลนที่มีพฤติกรรมการด้ารงชีวิตที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน เนื่องจากมี พฤติกรรม
การกินใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นป่าช่วยย่อยใบไม้เป็นชิ้นเล็กๆ ท้าให้จุลชีพสามารถย่อยสลายได้ดียิ่งขึ้น พฤติกรรมการอยู่อาศัย มี
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนช่วยในการหมุนเวียนสารอาหารในดิน เพราะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของตะกอนดิน และลักษะทางกายภาพ
ของพื้นที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมการขุดรูเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยจึงท้าให้เกิดการหมุนเวียนออกซิเจนระหว่างดินกับอากาศซึ่งมี
บทบาทต่อกระบวนการทางธรณีชีวเคมีของธาตุอาหาร และเร่งการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในดินอีกด้วย (วุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์
และคณะ, 2551)นอกจากปูแสมจะมีบทบาทส้าคัญต่อระบบนิเวศป่าชายเลนแล้ว ในปัจจุบันปูแสมยังถือเป็นทรัพยากรสัตว์น้า
ที่มีความส้าคัญเชิงเศรษฐกิจเช่นกันเนื่องจากปูแสมเป็นปูที่ได้รับความนิยมในการน้ามาบริโภคโดยการน้ามาแปรรูปเป็นปูเค็ม
หรือปูดองเค็ม (อนัญญา เจริญพรนิพัทธ, 2557)
การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่แปลงป่าชาย
เลนปลูกศูนย์ฯสิรินาถราชินี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในอนาคตรวมทั้งรวบรวม
เป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

วิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
ด้าเนินการศึกษาบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี หมู่ที่ 2 ต้าบล
ปากน้้าปราณ อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของปากแม่น้าปราณบุรี ขนาดพื้นที่ 786 ไร่
หรือประมาณ 1.26 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนปลูกและพื้นที่ ป่าชายเลนเดิม โดยพื้นที่ป่าชายเลนจะมี
ถนนกั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ป่าชายเลนฝั่งตะวันตก และพื้นที่ป่าชายเลนฝั่งตะวันออกท้าให้ในแต่ละพื้นที่ได้รับอิทธิพลการ
ท่วมถึงของน้้าต่างกัน จึงได้วางแปลงส้ารวจครอบคลุมทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันตกและตะวันออก (ภาพที่ 1) โดยวางแนวแปลงส้ารวจ
ความยาวแนวละ 100 เมตร จ้านวน 6 แปลงส้ารวจ ครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะการท่วมถึงของน้้าแตกต่างกันถึงช้ารองจาก
แปลงส้ารวจ Aก้าหนดขอบเขตแปลงส้ารวจถาวรโดยการวางแนวเชือกส้ารวจยาว 100 เมตรและด้าเนินการเก็บตัวอย่างปู
2. วิธีการดาเนินงาน
2.1 การเก็บตัวอย่างและระยะเวลาการด้าเนินการ
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณแปลงป่าชายเลนปลูกศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชาย
เลน สิรินาถราชินี จ้านวน 6 แปลงส้ารวจ (ภาพที่ 2) ได้แก่แปลงส้ารวจ A อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงช้า
ที่สุดของฝั่งตะวันออกแปลงส้ารวจ B อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงช้าที่สุดของฝั่งตะวันตกแปลงส้ารวจ C อยู่
ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงเร็วที่สุดของฝั่งตะวันตกแปลงส้ารวจ D อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ซึ่งมีน้าท่วมถึงช้า
รองจากแปลงส้ารวจ Bแปลงส้ารวจ Eอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งมีน้าท่วมถึงเร็วที่สุดของฝั่งตะวันออกแปลงส้ารวจ F อยู่
ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งน้้าท่วมแสมด้วยการใช้กับดักกระป๋องปู (Trap) (ภาพที่ 3) จ้านวน 50 กระป๋องต่อแปลงส้ารวจ
โดยสุ่มวางกับดักทุกระยะ 2 เมตรของแนวเส้นส้ารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ห่างจากเส้นแนวส้ารวจออกไปไม่เกิน 2 เมตรทั้ง
สองด้านของแนวส้ารวจซึ่งกับดักกระป๋องปู (Trap)เป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากกระป๋องดักปูของชาวประมงพื้นถิ่นที่ใช้ส้าหรับ
ดักปูแสมโดยจะวางกับดักกระป๋องดักปู (Trap) ในช่วงน้้าลง และเก็บกู้กับดักกระป๋องปู (Trap) ช่วงก่อนน้้าขึ้น โดยอ้างอิง
ระดับน้้าขึ้น-ลง จากตารางน้้า (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ,2560) โดยบันทึกข้อมูลของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae ที่ติดกับดัก
กระป๋องปู (Trap) ได้แก่ ชนิดที่ส้ารวจพบ เพศ และความกว้างกระดอง และเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
จ้าแนกชนิดทางอนุกรมวิธานของปูตาม Naiyanetr (2007) โดยเก็บตัวอย่างปูแสมทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 รวม 12 ครั้ง
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการน้าข้อมูลที่ได้มาค้านวณหาค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา ได้แก่ ความถี่ของการพบ (Frequency
of occurrence) และค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์ (Shannon-Wiener index) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ความถี่ของการพบ (Frequency of occurrence) แสดงถึง ความถี่ของการพบปูแต่ละชนิดในระหว่างท้าการศึกษา
ซึ่งอธิบายถึงลักษณะการแพร่กระจายของแต่ละชนิดในเชิงพื้นที่และช่วงเวลาที่พบ มีค่าเป็นร้อยละ โดยการค้านวณดังนี้
ความถี่ของการพบ (ร้อยละ) =

จ้านวนแปลงที่พบในแต่ละชนิด × 100
จ้านวนแปลงส้ารวจทั้งหมด

ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-วายเนอร์ (Shannon-Wiener index) เพื่อประกอบการพิจารณา
ความหลากหลายของกลุ่มปู โดยใช้สูตรของ Shannon-Wiener Diversity Index: H’ ดังนี้

โดย

H’ คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด
pi คือ สัดส่วนความหนาแน่นของชนิดที่ iในแปลงนั้น โดยค้านวณได้จากสูตร

โดย

N คือ ผลรวมจ้านวนตัวทั้งหมดของทุกชนิดที่พบในสถานีนั้น ค้านวณได้จากสูตร

ni คือ จ้านวนตัวของชนิดที่ i
K คือ จ้านวนชนิดที่พบในแต่ละสถานี

ผลการศึกษา
ความหลากหลายทางชนิด และการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิริ
นาถราชินี
จากการศึกษาชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae พบปูแสม 5 สกุล รวม 8 ชนิด (ภาพที่ 4)คือ สกุล Perisesarma
พบ 3 ชนิด ได้แก่ Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum และ Perisesarma semperi คิดเป็นร้อยละ 56.60,
17.39 และ 0.57 (ภาพที่ 5) ตามล้าดับของจ้านวนปูที่เก็บตัวอย่างได้จากการศึกษา สกุล Episesarma พบ 2 ชนิด ได้แก่
Episesarma mederi และ Episesarma versicolor คิดเป็นร้อยละ 17.62 และ 5.61 ตามล้าดับของจ้านวนปูที่เก็บตัวอย่าง
ได้จากการศึกษา สกุล Parasesarma พบ 1 ชนิด ได้แก่ Parasesarma lanchesteri คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของจ้านวนปูที่เก็บ
ตัวอย่างได้จากการศึกษาสกุล Neosarmatium พบ 1 ชนิด ได้แก่ Neosarmatium smithi คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของจ้านวนปู
ที่เก็บตัวอย่างได้จากการศึกษา และสกุล Sarmatium พบ 1 ชนิด ได้แก่ Sarmatium germaini คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของ
จ้านวนปูที่เก็บตัวอย่างได้จากการศึกษา ซึ่งปูแสมชนิด Perisesarma eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma
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versicolor, Episesarma mederi และ Parasesarma lanchesteri พบแพร่กระจายในทุกแปลงส้ารวจ (ตารางที่ 1) หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 2) ของแปลงส้ารวจทั้งหมดโดยเป็นกลุ่มปูแสมที่มีพฤติกรรมหาอาหารบริเวณพื้นเลน และมีการ
สร้างที่อยู่อาศัย หรือรูอยู่ตามพื้นดินหรือตามใต้ช่องว่างของรากไม้ที่มีร่มเงา (ศิริพร ประคุณวีรวัฒน์ และอนัญญา เจริญพร
นิพัทธ, 2557) ซึ่งสภาพพื้นที่ของทุกแปลงส้ารวจมีความคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย สังคมพืชกลุ่มโกงกางใบเล็กที่คล้ายคลึงกัน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลนปลูกทั้งหมด ลักษณะของดินในทุกพื้นที่มีสัดส่วนของอนุภาคดินเหนียวเป็นส่วนประกอบใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกพื้นที่ซึ่งเป็นลักษณะดินที่เหมาะสมส้าหรับการขุดรูของปูแสมเนื่องจากปูแสมมักจะไม่ขุดรูในบริเวณ
ทีด่ ินมีลักษณะค่อนข้างหยาบ หรือมีสัดส่วนของอนุภาคทรายอยู่มาก โดยปูแสมแต่ละชนิดจะมีขอบเขตพื้นที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง
กันตามพฤติกรรมการขุดรูอาศัย โดยปูแสมชนิด Perisesarma eumolpeและ Perisesarma indiarum เป็นกลุ่มปูแสมที่มี
พฤติกรรมหาอาหารบริเวณพื้นเลนของป่าชายเลน และมีการสร้างที่อยู่อาศัย หรือรูอยู่ตามพื้นดินหรือตามใต้ช่องว่างของรากไม้
มักพบชุกชุมบริเวณที่มีร่มเงาไม้ มีรากโกงกางและรากแสมเนื่องจากจะใช้รากไม้ใหญ่ในการหลบเลี่ยงจากศัตรู และหากินโดย
กินอินทรีย์สารและใบไม้ที่ร่วงหล่น และพบอาศัยในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับอิท ธิพลการท่วมถึงของน้้าทะเลอย่างสม่้าเสมอปูแสม
สกุล Episesarma จะขุดรูอาศัยอยู่ใต้ดิน โดยเฉพาะบริเวณป่าชายเลนที่มีลักษณะดินค่อนข้างแข็งและอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเล
(สุรินทร์ มัจฉาชีพ, 2516 อ้างถึงใน อนัญญา เจริญพรนิพัทธ, 2557, น.5) ซึ่งจะขุดรูในเวลากลางคืน บริเวณปากรูจะมีดินแฉะๆ
ที่เกิดการขุดดินในรูขึ้นมากองอยู่ในทิศทางที่ปูเคลื่อนที่เข้าออกและมักพบรอยเท้าจ้านวนมากอยู่บริเวณปากรู โดยปูแสมชนิด
Episesarma versicolor จะมีแหล่งอาศัยหรือรูอาศัยที่ใกล้แหล่งน้้า หรือตามช่องว่างของรากโกงกางบริเวณพื้นที่ไม่มีน้าขัง รู
อาศัยมีดินพูนออกมาที่บริเวณขอบรู ดินมีความชื้นสม่้าเสมอ แต่สามารถทนทานอยู่ได้ในพื้นที่แห้ง ปูแสมชนิด Episesarma
mederi จะมีแหล่งอาศัยหรือรูอาศัยที่สูงถัดขึ้นมาจากแหล่งน้้า สภาพพื้นดินค่อนข้างแข็ง หรือแห้ง (บัญชา สบายตัว, 2549) ปู
แสมชนิด Perisesarma semperi พบแพร่กระจายในแปลงส้ารวจ A,B,C,E และF หรือคิดเป็นร้อยละ 83.33ของแปลงส้ารวจ
ทั้งหมด โดยเป็นปูแสมที่มีพฤติกรรมหาอาหารตามพื้นป่าชายเลน แต่มักจะอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้้าขังบริเวณชายคลองปูแสม
ชนิด Neosarmatium smithi พบแพร่กระจายในแปลงส้ารวจ B และF หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของแปลงส้ารวจทั้งหมด
เนื่องจากเป็นปูแสมที่มีรายงานบริโภคซากใบไม้ของพันธุ์ไม้สกุลโปรง (Ceriops spp.) และมักพบขุดรูอาศัยที่มีลักษณะเป็น
ปล่องดินทรงกระบอกตั้งตรงสูงขึ้นจากผิวดินโดยพบอาศัยในบริเวณพื้นที่ที่น้าท่วมถึงเป็นครั้งคราวและไม่มีน้าท่วมขัง (David
gillklin and Anoukverheyden, 2016) โดยแปลงส้ารวจ B เป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้สกุลโปรงขึ้นปะปนกับพันธุ์ไม้อื่นอยู่ในแปลง
ส้ารวจ และแปลงส้ารวจ F มีพันธุ์ไม้สกุลโปรงเป็นพันธุ์ไม้ชนิดเด่นในแปลงส้ารวจและปูแสมชนิด Sarmatium germaini พบ
แพร่กระจายเพียง 1 แปลงส้ารวจ คือ แปลงส้ารวจ E หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของแปลงส้ารวจทั้งหมดซึ่งจัดเป็นปูแสมที่มี
การกระจายจ้ากัดในพื้นที่ โดยทั่วมีรายงานพบปูแสมชนิดนี้ได้บริเวณหาดเลนโล่งที่มีพรรณไม้ หรือร่มเงาไม้น้อย (mud flat)
ดินมีลักษณะเป็นดินโคลนเหลวและมีปริมาณอินทรีย์สารต่้า (Frithet al. 1976,อ้างถึงในอนัญญา เจริญพรนิพัทธ, 2557, น.
10)
ดัชนีความหลากหลายทางชนิด(diversity index) ของแชนนอน-วายเนอร์ ของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณพื้นที่
ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณแปลงส้ารวจทั้ง 6 แปลง ในพื้นที่ป่า
ชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายทางชนิด (diversity index) ของแปลงส้ารวจทั้ ง
6 แปลง แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยแปลงส้ารวจ E เป็นบริเวณที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายทาง
ชนิด (diversity index)สูงสุด (1.119±0.150) (ตารางที่ 3) โดยพบความหลากหลายทางชนิดของปู และจ้านวนปูที่เก็บตัวอย่าง
มากที่สุด ซึ่งเป็นแปลงบริเวณพื้นที่สงวนฝั่งตะวันออก มีน้าท่วมถึงเร็วที่สุดของพื้นที่ป่าชายเลนฝั่งตะวันออก และมีความ
หลากหลายของแหล่งอยู่อาศัย เพราะเป็นแปลงที่อยู่ติดกับคลองคอยซึ่งเป็นคลองส่งน้้าหลักเข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลนปลูก จึงท้าให้
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มีการไหลเวียนของน้้าอย่างสม่้าเสมอนอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นของต้นไม้หลากชนิด เช่น พันธุ์ไม้สกุลโกงกาง พันธุ์ไม้สกุล
แสม ซึ่งท้าให้มีร่มไม้และแหล่งหลบภัยจากรากของต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่น้าท่วมขังสลับกับพื้นที่แห้งและมีดินเลนอ่อนนุ่ม
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของปูแสม ท้าให้สามารถพบปูได้หลากหลายชนิด และแปลงส้ารวจ F เป็นบริเวณที่มีค่าเฉลี่ยดัชนี
ความหลากหลายทางชนิด (diversity index) ต่้าสุด (0.617±0.190) เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้าท่วมถึงช้า ไม่ มีพื้นที่
ติดคลองส่งผลต่อการหมุนเวียนของน้้าที่ไม่สม่้าเสมอ อีกทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมีน้าขังซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นที่มี
ความจ้าเพาะต่อการอยู่อาศัยของปูแสมบางชนิดเท่านั้น
บทสรุป
การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
พบปู แ สมในวงศ์ Sesarmidae รวมทั้ งสิ้ น 5 สกุ ล 8 ชนิ ด ประกอบด้ ว ย สกุ ล Perisesarma 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Perisesarma
eumolpe, Perisesarma indiarum และ Perisesarma semperi สกุล Episesarma 2 ชนิด ได้แก่ Episesarma mederi
และ Episesarma versicolor สกุล Parasesarma 1 ชนิด ได้แก่ Parasesarma lanchesteri สกุล Neosarmatium 1 ชนิด
ได้แก่ Neosarmatium smithi และสกุล Sarmatium 1 ชนิด ได้แก่ Sarmatium germaini โดยปูแสมชนิด Perisesarma
eumolpe, Perisesarma indiarum, Episesarma versicolor, Episesarma mederi แ ล ะ Parasesarma lanchesteri
พบแพร่กระจายในทุกแปลงส้ารวจ และปูแสมชนิด Sarmatium germaini พบแพร่กระจายจ้ากัดเพียง 1 แปลงส้ารวจ
จากการส้ารวจความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeบริเวณพื้นที่ป่าชาย
เลนปลูกศูนย์ฯ สิรินาถราชินี แสดงให้เห็นถึงความหลากชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่หลังจาก
มีการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคตได้ นอกจากนี้การ
พบปูแสมชนิด Episesarma mederi ซึ่งเป็นหนึ่งในปูชนิดเด่นของพื้นที่ เป็นปูแสมที่ได้รับความนิยมในการน้าไปแปรรูปเป็นปู
ดองเค็มซึ่งในอนาคตอาจมีปริมาณลดลงจึงควรศึกษาพฤติกรรม หรือมีการพัฒนาเพาะเลี้ยงเชิงอนุรักษ์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อาจารย์เรืองฤทธิ์ พรหมด้า พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องในการจ้าแนกชนิดปู ขอขอบคุณ
บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานวิจัย และขอขอบคุณส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
สาขาเพชรบุรีในการอนุญาตด้าเนินงานวิจัยในพื้นที่

เอกสารอ้างอิง
ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพิ่ม และพัฒนวรรณ หมู่คุ่ย.2557.ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จาก
คนสร้างป่า สู่ป่าสร้างคน.บริษัท ปตท.จ้ากัด (มหาชน)และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชา สบายตัว.2549.นิเวศวิทยาและชีววิทยาประมงของปูแสม Neoepisesarma ในป่าชายเลนอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.วิทยานิพนธ์
หลัก สูตรวิทยาศาสตร์มหาบั ณฑิ ต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์, กมลชนก วงศ์อิสรกุล, เพ็ญจันทร์ ละอองมณี และ ณฐินี ศุกระมงค . 2558.ประชาคมปูและการแพร่กระจายของปู
บริเวณอ่าวไทย. Proceeding มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 วันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 1386–1394.
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์.2555.ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักสัตว์ทะเล.การประชุมวิชาการวันสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 2555 วันที่ 22–23 พฤษภาคม 2555
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พรกมล สิงห์ค้า.2552.ความดกไข่ อัตราการฟัก การเจริญเติบโต และอัตรารอดของปูแสมก้ามขาว (EpisesarmaversicolorTweedie) บริเวณ
พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิริพร ประคุณวีรวัฒน์และอนัญญา เจริญพรนิพัทธ. 2557. การแพร่กระจายและความชุกชุมของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณป่าชายเลน
คลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 32 ฉบับ ที่ 1 หน้า 40–49.
วุฒิพ งษ์ วงศ์อิ นทร์ , นงนุช ศิลปะสาร, พัชราภรณ์ เยาวสุต , ไพรินทร์ เพ็ญ ประไพ,วัลภา ทองดียิ่ง และ วินัย เสาวฤทธิ์.2551. ชนิดและการ
แพร่กระจายของปูบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร.วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–
ธันวาคม 2551 หน้า 115–124.
อนั ญ ญา เจริ ญ พรนิ พั ท ธ.2557.ชนิ ด ของอาหารและการเติ บ โตของปู แ สม สกุ ล Episesarma และ Perisesarma ในอ่ า วบ้ า นดอน จั ง หวัด
สุราษฎร์ธานี.คณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
David gillklin and Anoukverheyden, 2016. Identification guide Neosarmatiumsmithi A field guide to Kenya mangroves
crabs.http://www.madeinnys.com/mangrove/n_smithi.html
Phaibul Naiyanetr.2007. Checklist of crustaceans fauna in Thailand (Decapoda, Stomatopoda, Anostraca, Myodocopa and
Isopoda). Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), Thailand.
S. Ravichandran, W. Sylvester Fredrick, S. Ajmal Khan and T. Balasubramanian.2011. Diversity of mangrove crabs in South and
South East Asia.Journal of Oceanography & Marine Environmental System 1 01-072011
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ภาพที่ 1 แผนที่แปลงส้ารวจทั้ง 6 แปลงบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี

แปลงส้ารวจ A

แปลงส้ารวจ B

แปลงส้ารวจ C

แปลงส้ารวจ D

แปลงส้ารวจ E

แปลงส้ารวจ F

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นที่แปลงส้ารวจทั้ง 6 แปลง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
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ภาพที่ 3 การวางกับดักกระป๋องปู (Trap)

Perisesarma eumolpe

Perissesarma indiarum

Perisesarma semperi

Parasesarma lanchesteri

Episesarma mederi

Episesarma versicolor

Neosarmatium smithi

Sarmatium germaini

ภาพที่ 4 ปูแสมในวงศ์ Sesarmidae ที่พบบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯสิรินาถราชินี
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ภาพที่ 5 อัตราส่วนร้อยละของปูแสมแต่ละชนิดที่พบจากการศึกษา
ตารางที่ 1 จ้านวนชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidaeที่พบในแต่ละแปลงส้ารวจ
ชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae
Perisesarma eumolpe
Perisesarma indiarum
Perisesarma semperi
Episesarma mederi
Episesarma versicolor
Parasesarma lanchesteri
Neosarmatium smithi
Sarmatium germaini
รวม

60

A
121
14
1
24
17
1
178

จานวนปูที่พบในแต่ละแปลงสารวจ (ตัว)
B
C
D
E
144
122
118
194
4
62
82
122
4
1
2
105
45
73
49
2
9
21
31
21
1
5
2
4
1
284
240
299
401
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F
300
23
2
15
19
1
3
363

ตารางที่ 2 การแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
ชนิดของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae

การแพร่กระจายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae (ร้อยละ)

Perisesarma eumolpe
Perisesarma indiarum
Episesarma versicolor
Episesarma mederi
Parasesarma lanchesteri
Perisesarma semperi
Neosarmatium smithi
Sarmatium germaini

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
83.33
33.33
16.67

ตารางที่ 3 ดัชนีทางนิเวศวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความหลากหลายของปูแสมในวงศ์ Sesarmidae บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปลูก
ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
แปลงสารวจ

A

Diversity index; H’ o.815±0.246

B

C

D

E

F

0.927±0.189

0.963±0.280

1.118±0.118

1.119±0.150

0.617±0.190
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การพัฒนาสภาวะทางร่างกาย และรูปแบบกิจกรรมของวัวแดง (Bos javanicus d’Alton, 1823)
หลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
แพรพลอย ก้องสุรกานต์1,*, รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์2, ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา3, นิกร ทองทิพย์4, เสรี นาคบุญ5
1

สาขาเทคโนโลยี่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170
2
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170
3
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170
4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กาแพงแสน,นครปฐม, 73170
5
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าพุ, ศรีสวัสดิ์, กาญจนบุรี 71250
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : praeploy.kong@hotmail.com

บทคัดย่อ : การติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีความสาคัญต่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามสภาวะทางร่างกาย และรูปแบบกิจกรรมของวัวแดง (Bos javanicus d’Alton, 1823) ภายหลังการปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ข้อมูลการตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ถึงพฤศจิกายน 2560 โดยได้ภาพถ่ายวัวแดงจานวน 1,879 ภาพ จากการตั้งกล้อง 4,602 คืน เมื่อนามาวิเคราะห์
และให้คะแนนสภาวะด้านร่างกาย (Body Condition Scoring) ของวัวแดงแต่ละตัว พบว่าวัวแดงมีคะแนนอยู่ในช่วง 2 ถึง 5 คะแนน
โดยตัวเต็มวัยเพศผู้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ขณะที่ตัวเต็มวัยเพศเมียมีคะแนนคงที่ในสองปีแรกและเพิ่มขึ้น
ในปีที่ 3 รูปแบบกิจกรรมของวัวแดงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ในภาพรวม พบว่าวัวแดงมีการเคลื่อนที่มากในตอนเย็น ช่วงเวลา
17:01 น. ถึง 18:00 น. รองลงมาคือตอนบ่าย ช่วงเวลา 14:01 ถึง 16:00 น. คะแนนสภาวะทางร่างกายที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการปรับตัวที่ดีภายหลังการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ และสามารถเพิ่มจานวนประชากรจากเดิมที่ปล่อย 7 ตัว เป็น 9 ตัว
ขณะเดียวการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของวัวแดงในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยและความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการประชากรและพื้นที่อาศัยของวัวแดงในอนาคต
คาสาคัญ : การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ, วัวแดง, คะแนนสภาวะทางร่างกาย, รูปแบบกิจกรรม, การปรับตัว
Body condition, and activity pattern of banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) after reintroduction in
Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi province
Praeploy Kongsurakan1,*, Rattanawat Chaiyarat2, Panat Anuracpreeda3, Nikorn thongtip4, Seree
Nakboon5
1
Appropriate Technology and Innovation for Environmental Security, Faculty of Environment and Resource
Studies, Mahidol University Phuttamonthon, Nakhon Pathom, 73170 2 Wildlife and Plant Research Center,
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Phuttamonthon, Nakhon Pathom, 73170
3
Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, Phuttamonthon, Nakhon Pathom, 73170 4Faculty of
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Veterinary Medicine Kasetsart University, Kampangsan, Nakhon Pathom, 73140 5Khao Nampu Nature and
Wildlife Education Center, Srisawat, Kanchanaburi, 71250
*Corresponding author e-mail : praeploy.kong@hotmail.com

Abstract : Wildlife monitoring after reintroduction is important to program implementing and improving in the
appropriated way. This research is aim to study the body condition, and activity pattern of banteng (Bos javanicus
d’Alton, 1823) after reintroduction in Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi province. By camera trapping
between January 2015 and November 2017, total 1,879 banteng photographs which accumulated in 4,602 trapsnights were obtained. The banteng’s body condition scoring (BCS) was analyzed in individual banteng. We found
that the BCS of banteng range between 2 and 5. Adult males group was gradually increased between 1st and 3rd,
while adult females group was maintain during two years then step up in 3rd year. The results show fluctuated
activity pattern of the banteng. Most activities were found during early evening between 17:01 and 18:00 and
afternoon between 14:01 and 16:00, respectively. Improvements of body condition reflect that banteng population
trend to increase. After releasing, they are able to increase their population from 7 to 9 individuals in three year
later. Meanwhile, their fluctuated activity patterns reflect their responding to the environment. However, habitat
utilization of the banteng and carrying capacity of Salakphra Wildlife Sanctuary area also required for guideline
habitat and population management in the future.
Keywords : wildlife reintroduction, banteng (Bos javanicus), body condition scoring, adaptation, conservation

Introduction
Banteng (Bos javanicus d’Alton, 1823) is endangered wild cattle (IUCN 2018). Although banteng is protected
under the Reserved and Protected Animal Act B.C. 2535 of Thailand, it remains threatened by hunting and habitat
fragmentation in Thailand (Bhumpakphan and McShea 2011). For this reasons, the first officially world reintroduction
of banteng was began at Salakphra Wildlife Sanctuary by many stakeholders since 2014. Not only survival, but
population self-sustainable after reintroduction is also expected by this program. Hence, monitoring phrase would
be progress as how the animal can adapt to the new habitat and how they were responded to natural environment.
The body condition scoring system (BCS) has been applied to the animal visual observations to indicate
their health status and reproductive ability (Wemmer 2006; Ezenwa 2009; Soares and Dryden 2011; Prosser et al.
2016). Not only inform about the animal nutrition obtained which population growth factors (Marshal 2008), but
BCS explain to their age and mortality (Choquenot 1991; Caslini 2012; Bérubé 2014). The improvement of body
condition is related to growth status and fitness of the animal in their habitat (Ezenwa 2009; Soares and Dryden
2011). The body condition score of animal population should implement an information about their responding to
the environment (Cook et al. 2004; Bergman et al. 2014), in addition to options for management (Fernando et al.
2009).
In general, banteng was diurnal with periods of feeding alternating with rest periods. Their activity peaks at
early morning between hours 5:00 and 7:00 found as foraging and socializing. In mid-morning to early afternoon,
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the activity was decreased when they rest and ruminate. The next activities peaks occur at dusk during foraging and
socializing again. Then decreases around 20:00–21:00 and increases again at 3:00–4:00 for unknown reasons (Gardner
2014). Phan and Grey (2010) found that the highest percentage of Cambodian banteng encounter show between
18:00–20:00 and two secondary peaks show during 21:00–22:00 and 1:00–3:00. However, wild banteng was found
as the significant effect by the impact of human disturbance (Gardner 2014; Gardner et al. 2016). They were found
that become rather nocturnal and mostly move in open areas only at night when disturbed by human presence
(Halder 1976).
Salakphra Wildlife Sanctuary is one of banteng’s habitat before their extirpation over 10 years ago.
Supported by unite team; the first official world reintroduction of banteng occurred at November 15, 2014. By soft
release technique, four captive-bred individuals trained in the holding captivity at Khao Naumphu Nature and
Wildlife Education Center, were translocated to enclosure cage before released into Salakphra Wildlife Sanctuary.
After that, three individuals were augmented at July 19, 2016. This research aims to study the body condition and
activities pattern of the reintroduced banteng in Salakphra Wildlife Sanctuary by using camera trapping data. This
would be benefit to implementing and improving database for the reintroduction program in part of population
and habitat management. Furthermore, this research would be an example for future research to monitoring
reintroduction program in others sites.
Study site
The field observation was established in Salakphra Wildlife Sanctuary area (14° 8’ 37.09” N, 99° 20’ 33.514”E)
The average of ambient temperature is recorded at 28°C, while relative humidity is recorded between 57 and 79%.
The annual precipitation average around 1,071 mm. Approximately 858.55 km2 of Salakphra Wildlife Sanctuary
consist multi-paths of habitats such as mixed deciduous forest (66.51%), dry evergreen forest (7.48%), and dry
deciduous dipterocarp forest (7.17%) (Division of Information System on Wildlife Conservation 2010). At least 352
wildlife species, 59 species of mammal, are living in Salakphra Wildlife Sanctuary (Salakphra Wildlife Sanctuary 2011).

Material and Methods
The reintroduced banteng and their offspring
Banteng is sexually dimorphic in both color and size. Bulls’ pelage varies from the chestnut to rusty brown
color, while cows and calves have chestnut color coat. Both sexed shared many morphological characteristics such
as true horns, a large white patch on the buttocks and white stocking on their lower legs. Adult male weights are
between 600 and 800 kg, while adult female is in range of 590–670 kg (Gardner et al. 2014). Seven captive-bred
banteng, four adult males and three adult females age between 5 to 7 years-old, were trained for habitual to the
transportation boxes before translocation into the enclose cage. In captivity holding, the captive-bred banteng was
feed by wild species alternated with domesticated plants. The water holes and artificial saltlick boxes were provided
for their supplement. The weight of individuals was recorded before releasing in ranges 450–500 kg and 300–350
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for adult male and adult females, respectively. The first group containing two adult males and two adult females
were released into the wild during dry season, while the second group including two adult males and an adult
female were released during wet season. Two calves were found by tracks and camera traps captured in two years
after the first group released.
Camera-trapping
Camera traps stations were installed in different locations based on tracks and signs of the banteng where
nearby animal trails, water sources, and saltlicks. The appropriate trees which girth about 15 cm and provide a
clearly view of photographs were chose for camera traps mounting at approximately 50 cm above the ground
followed suggestion for large mammal species (Suzuki et al. 2017). The positions of all camera trap station were
recorded by GPS tools. All camera traps were set to capture the animals while their moving by low sensitivity, 1
second delay, and night time flash with automatically stamped the date and time. Each camera trap was checked
for functioning include to batteries and memory cards changing every 45 days. All photographs were obtained
during January 2015 to November 2017 by the Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation of
Thailand permission.
Body condition scoring
Each banteng’s photograph was categorized to individual profiles by obvious morphological characteristics
such as scars, curve of horns and forehead, and collars. The images’ brightness and contrast were adjusted to clarify
the seven part of banteng’s body namely neck, dewlap, shoulder, ribs, vertebrae, hindquarter, and tail head for
scoring. The body condition score criteria of the reintroduced banteng was developed from the scoring index of
Bornean banteng and Bali cattle (Prosser et al. 2017; Soares and Dryden 2011). The 5-point pictorial scoring was
used to score the seven body parts of banteng according to Table 1. Each individual captured was selected for
body condition scoring separate by year. All BCS of individuals were analyzed into boxplot separated by sex group.
Difference of BCS between groups was test by Wilcoxon Signed Ranks test which used for two-related samples.
Activity pattern
The activity pattern recorded by banteng’s presence on photo captured. Date and time of all banteng’s
photographs were recorded into their active periods in each hour. Then the frequency of banteng’s captured were
plot into the graph by percentage.

Result and Discussion
The 1,879 photographs of 191,748 photographs by 12 camera trap stations (Figure 1) during 4,602 trapnights were identified as banteng’s captured. Nine individuals of banteng which found in this study were identified
by camera captured is shown in Figure 2. Total 43 banteng’s photographs of were used for individuals body
condition score. The body condition levels of individual banteng each year is shown in Figure 2. Both sexes show
the graduals increased BCS after reintroduction. Compared by groups, the higher score increased during three years
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was found in adult males group (Figure 3). While the BCS of adult females group was found as maintain during two
years and increased in 3rd year. BCS of adult males group was significantly higher than adult females group (Wilcoxon
test, p<0.05).
The 1,548, 231 and 100 photographs of banteng were captured in 1st, 2nd, 3rd year, respectively. The active
period including foraging, moving, and socializing were found in field of view of photographs. The results of banteng
captured separated by year show their fluctuate pattern (Figure 4). In daytime period, the reintroduced banteng
individuals were active both day and night time. The less fixed rhythm of their daily activity alternate between
active and resting periods vary from 1 to 3 hours interval. The 1st year captured shows that the highest and secondary
peak of banteng activity occurred during early evening between 17:01 and 18:00 and afternoon between 14:01 and
16:00, respectively. Then the patterns were change in 2st and 3rd year with lower percentage of detection. Their
active periods were early morning (5:01-8:00), midday (11:01-13:00), and late afternoon (14:01-17:00) in two years
after.

Conclusion
Increasing of BCS indicate that the banteng able to improve their body in part of soft tissue and fat which
covered the skeleton prominent. High score ranking of males group reflects that their dominant feature. High level
of testosterone effect on anatomy features of mature male banteng, such as larger size, rapid bulk up, and
aggressive behavior may influent to BCS score especially during mating period (Hinch and Thwaites 1984).
Meanwhile, slower body growing in females group may assume that relate to reproduction such as pregnancy and
postpartum period. The individual identification of the nine reintroduced banteng provided important data for next
step of photographs analysis, the precision of individual identification by camera trapping depend on either quantity
or quality of photographs though. In this case, a short series of photographs of each individuals would be
implemented by future capturing of the same individual for improve their profile. However, the individuals of the
reintroduced banteng features should be recorded and captured both before and after reintroduction for their
initial profiles.
Less captured of banteng during day time was hypothesized that they disappear when entering into canopy
for avoiding hot temperatures likely to the natural population in other population (Pudyatmoko 2005; Gardner et
al. 2018). Rumination process maintaining and energy saving are hypothesized to reasons of their resting time similar
to others large herbivores (Santiapillai et al. 1984; Katugaha et al. 1999; Soriani et al. 2013). Nevertheless, their
altered patterns may effect by reproduction period that seen of two calves in two years after.
In summary, this study demonstrated the responding of banteng after reintroduction into Salakphra Wildlife
Sanctuary throughout their body condition and activity pattern. An upward trend increasing of banteng is the
evidence to support that the banteng able to growth and reproduction in their new habitat after reintroduction.
Their flexibility pattern of activity show ability of environment responding. Our findings would be databased for the
program implementing and others program guideline. As a monitoring phrase, body condition score would inform
the managers to decide that more or less animal should be released in the next periods. Responding to the
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environment of banteng exposed to their habitat quality, as far as the ecological function provided for banteng
population would point to habitat management for banteng population.
Recommendation : Habitat utilization and carrying capacity in Salakphra Wildlife Sanctuary should be further
research to provide the appropriate plan of reintroduction program such as the number of the animal to release,
the alternate site for releasing, and supplement allocation such as artificial water sources and saltlicks. Broader
information about their forage species and habitat structure should be the study for detail their resource supply of
Salakphra Wildlife Sanctuary. Moreover, continue monitoring also required for adaptive management of
reintroduction program in long-term period.
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Figure 1 Presence of the banteng after reintroduction at 12 camera trap stations separate by year: the map of
Salakpra Wildlife Sanctuary comprising two types of forest; dry dipterocarp deciduous forest and mixed
deciduous forest.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Figure 2 Photographs of individual banteng which captured by camera trapping in Salakphra Wildlife Sanctuary; A–
D: the first group released, E-G: the second group released, I-H: wild born calves; red circles show as
identity of individuals banteng such as curve of horns and forehead.
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* BA1 = an individual score of male which significantly different from male group

Frequency of banten's captured (%)

Figure 3 The body condition scores (BCS) of the individuals banteng (BA1-BA9) in Salakphra Wildlife Sanctuary
between 1st year (2015) to 3rd year (2017) after reintroduction.
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Figure 4 Activity pattern of the banteng recorded from camera traps captured during 1st year to 3rd year after
reintroduction in Salakphra Wildlife Sanctuary.
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ความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อ (Ficus L.) ที่ขึ้นริมฝั่งน้้า
ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สิณัฐชญา สงวนพฤกษ์1, พรวิวรรณ โพธาสินธุ์1,*
1

Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences, Mahidol University,
Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi, 71150
อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : pornwiwanp@gmail.com

บทคัดย่อ : ปาริมน้้า เปนพื้นที่ปาที่มีความส้าคัญอยางยิ่งในเชิงนิเวศ การศึกษาพืชริมน้้าจึงมีความจ้าเป็นทั้งในประเด็นของ
ข้อมูลพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพ และแผนการจัดการที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อ (Ficus L.) ที่ขึ้นริมฝั่งน้้า ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากพืชสกุลมะเดื่อ จัดเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความส้าคัญต่อระบบนิเวศ เป็น keystone species เป็นแหล่ง
ที่อยู่และแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าตลอดทั้งปี และเป็นชนิดพันธุ์ที่มักพบบริเวณริมน้้า การส้ารวจความหลากชนิดของพืชสกุล
มะเดื่อและไทรริมน้้าในหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย ได้ด้าเนินการระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 โดยสร้างเส้นทางส้ารวจ 3 ล้าธาร และวางแปลงส้ารวจริมน้้า ขนาด 20×50 เมตร ขนานกับริมฝั่งน้้าทั้งสองฝั่ง
จ้านวน 12 แปลง เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 5.14 กิโลเมตร พบพืชสกุลมะเดื่อทั้งหมด 8 ชนิด จ้านวน 345 ต้น จัดอยู่ใน 3 สกุล
ย่อย โดยสกุลย่อยที่พบมากที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Sycomorus (5 ชนิด) สกุลย่อย Sycidium (2 ชนิด) และ สกุลย่อย Ficus
(1 ชนิด) ตามล้าดับ ค้านวณค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon–Weiner รวมเท่ากับ 1.612 พบชนิด Ficus rosulata มี
ค่าดัชนีความส้าคัญทางนิเวศวิทยา (IVI: important value index) มากที่สุดเท่ากับ 141.08
ค้าส้าคัญ : พืชสกุลมะเดื่อ, ป่าริมน้้า, ความหลากชนิด
Diversity of Riparian fig trees (Ficus L.) in Songgaria Watershed Management Unit, Sangklaburi,
Kanchanaburi Province
Sinatchaya Sanguanpuerk1, Pornwiwan Pothasin1,*
Conservation Biology Program, Division of Biological and Natural Resources Sciences, Mahidol University,
Kanchanaburi Campus, Kanchanaburi, 71150
*Corresponding author e-mail: pornwiwanp@gmail.com
Abstract: Riparian forests serve numerous important ecological functions. The studies of riparian forest are
therefore necessary for their basic information on biodiversity, their status and the proper management
plans. The purpose of this research are survey and study species diversity of Ficus spp. at Songgaria
Watershed Management Unit, Sangklaburi, Kanchanaburi Province. Due to fig trees are often ecologically
significant keystone species because they sustain populations of the many seed-dispersing animals that feed
on their fruits. They are prominent components of riparian zones where they may also contribute to bank
stability as well as supporting associated animals. Survey and study species diversity of Ficus L. were carried
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out between August 2017 and February 2018. Three survey lines were set up for data collecting, in 20×50
m2 randomly selected line transect along the streams with the total distance 5.14 kilometers (total 12 line
transects). Eight species, 345 trees of Ficus species belonging to 3 subgenera were found. The largest
subgenera is Sycomorus, with 5 species, followed by Sycidium with 2 species, and Ficus with 1 species
respectively. Total number of Shannon-Weiner`s index is 1.612. The IVI indicated Ficus rosulata (141.08%)
as the dominant species.
Keywords : Biodiversity, Genus Ficus, Riparian

บทน้า
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 19,483.148 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศทั่วไปเป็นที่ดอน มีที่ราบทางด้านใต้และด้านตะวันออกบ้างเล็กน้อย ส่วนด้านตะวันตกมีเทือกเขา ตะนาวศรีกั้นเขต
แดนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางตอนเหนือมีเทือกเขาถนนธงชัยผ่าน ลักษณะป่าเป็นทั้งป่า โปร่ง และป่าดิบ
มีแม่น้าส้าคัญ 2 สายคือ แม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้าแม่กลอง (กรมทรัพยากรธรณี, 2551)
พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลียตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองลู อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
เป็นที่ที่อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เนศวร ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 99.245 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมีเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีพาดผ่าน มีลุ่มน้้าแคว
น้อยตอนบนเป็นลุ่มน้้าย่อย ซึ่งในพื้นที่ซ องกาเลียบริเวณหน่วยจัดการต้นน้้ามีลุ่มน้้าทิวาคองไหลผ่านลงสู่ห้วยซองกาเลีย
บริเวณหน่วยจัดการต้นน้้านี้มีลักษณะทางกายภาพเป็นป่าต้นน้้าห้ามใช้ประโยชน์ 63.53% และเป็นพื้นที่ป่าต้นน้้าที่ควบคุมการ
ใช้ ป ระโยชน์ เป็ น พิเ ศษ 36.47% ลั ก ษณะป่า เป็ นป่ าเบญจพรรณ และป่ า ดิบ เขา ท้ า ให้ มี ค วามหลายหลายของพืชพรรณ
หลากหลายแตกต่างกันไปตามชนิดป่า
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้เมื่อมีการรายงานถึงความเสี่ยงในการสูญพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การศึกษา
ความหลากหลายของชนิด พืชเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส้าคัญ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นรายงานการพบพืชชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
จะเป็นฐานข้อมูลส้าหรับการติดตามตรวจสอบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาช้าหรือ
เร็วแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งกายภาพและชีวภาพของแต่ละพื้นที่ ในธรรมชาติมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เป็นดัชนีชี้วัดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า มะเดื่อเป็นพืชสกุลหนึ่งที่มีความส้าคัญและเป็นดัชนีในระบบนิเวศป่าเขตร้อน (Shanahan, 2001)
พืชสกุลมะเดื่อ (Ficus L., วงศ์ Moraceae) กระจายตัวอยู่ในเขตร้อนทุกภูมิภาคทั่วโลก และมีความหลากหลายมาก
ที่ สุ ด ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในประเทศไทยมี ป ระมาณ 80 -100 ชนิ ด โดยทั่ ว โลก พบพื ช สกุ ล นี้ อ ยู่ ป ระมาณ
750–1,000 ชนิด มีการกระจากมากในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Zhekun and Gilert, 2003) ลักษณะวิสัยพืชโดยทั่วไป
เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เลื้อย อีกทั้งยังมี ความหลากหลายทางด้านถิ่นอาศัย และลักษณะที่กว้างขวางของรูปแบบการเจริญเติบโต
การศึกษานิเวศวิทยาของพืชสกุลมะเดื่อบางชนิดที่มีการกระจายตัวและมักขึ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ริมฝั่งล้าธารตามธรรมชาติ
พบว่า มีรากขนาดใหญ่ สามารถแผ่กระจายไปตามหน้าดินได้ลึกและกว้าง จึงสามารถยึดหน้าดินและอุ้มน้้าไม่ให้ทะลักลงสู่พื้น
น้้าได้ อีกทั้งบริเวณริมฝั่งเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศทางน้้าและระบบนิเวศบนบก เป็นบริเวณทีมีพืชพรรณชนิด
ต่างๆ เจริญเติบโต ท้าให้พื้นที่ริมฝั่งมีแร่ธาตุที่เกิดจากการทับถมของตะกอนสูง พืชริมน้้าจึงสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และท้าให้บริเวณริมฝั่งมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง (Tjaden and Weber, 2000) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
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เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อที่ขึ้นริมฝั่งน้้า ในพื้นที่หน่ว ยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อการวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ในระบบนิเวศดั งกล่าว ตลอดจนเป็นข้อมูลส้ารวจเบื้องต้นในการศึกษาความ
หลากหลายของสัตว์กินผลไม้และการกระจายเมล็ดของพืชสกุลมะเดื่อในอนาคต

วิธีการ
การศึกษาความหลากหลาย (diversity) และความอุดมสมบูรณ์ (abundance) ของพืชสกุลมะเดื่อที่ขึ้นบริเวณริมฝั่ง
น้้า ในหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญกาญจนบุรี โดยวางแปลงศึกษารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบ Stratified Random
Sampling ขนาด 20×50 เมตร เป็นจ้านวน 10% ของความยาวล้าธาร โดยวางเส้นส้ารวจบริเวณล้าธารจ้านวน 3 เส้นทาง โดย
ระยะทางความยาวของล้าธาร 5.14 กิโลเมตร โดยวางแปลงศึกษาจากบริเวณกึ่งกลางของล้าธารออกไปทางด้านซ้าย-ขวา ด้าน
ละ 10 เมตร ยาว 50 เมตร ระบุชนิดพันธุ์มะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาโดยใช้หนังสือ Flora of Thailand Volume 10 Part 4
และวัดความโตของต้น หรือเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (DBH) ความสูงและทรงพุ่มของต้น ระยะห่างจากต้นมะเดื่อถึงล้าธาร
และวิสัยของมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาจากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความหลากหลาย โดยหาค่าดัชนีความหลากหลายของ
Shannon-Weiner (Ludwig and Reynolds, 1988) ค้านวณความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density, RD) ความถี่สัมพัทธ์
(relative frequency, RF) ความเด่นสัมพัทธ์ (relative dominant) (Sukarwo, 1991) และค่าดัชนีความส้าคัญของพันธุ์พืช
(importance value index, IVI) (Lamotte et al., 1998) ของพืชสกุลมะเดื่อแต่ละชนิดที่พบในบริเวณหน่วยจัดการต้นน้้า
ซองกาเลีย อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการศึกษา
จากการส้ารวจความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อโดยการวางแปลงสุ่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบ Stratified random
sampling ขนาด 20x50 เมตร จ้านวน 12 แปลง (ตารางที่ 1) และเก็บรวบรวมชนิดพันธุ์มะเดือ่ ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซอง
กาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณที่เป็นล้าธารจ้านวน 3 ล้าธาร ล้าธารยาวทั้งหมด 5.14 กิโลเมตร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560กุมภาพันธ์ 2561 พบพืชสกุลมะเดื่อจ้านวน 345 ต้น 3 สกุลย่อย 8 ชนิดพันธุ์ จากการวิเคราะห์ค วามชุกชุมของชนิด พันธุ์
มะเดื่อ พบว่า Ficus auriculata พบมากที่สุด จ้านวน 129 ต้น รองลงมาเป็น Ficus rosulata จ้านวน 90 ต้น Ficus hispida
จ้านวน 62 ต้น Ficus montana จ้านวน 28 ต้น Ficus ribes จ้านวน 13 ต้น Ficus hirta จ้านวน 13 ต้น Ficus fistulosa
จ้านวน 8 ต้น Ficus praetermissa จ้านวน 2 ต้นเท่านั้น (แสดงในภาพที่ 2, 3 และ ตารางที่ 2)
เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายและจ้านวนชนิดระหว่าง 3 ล้าธาร พบว่าเส้นทางที่ 3 มีจ้านวนชนิดและ
ความหลากหลายมากที่สุดมีค่าความหลากหลายของ Shannon-Weiner เท่ากับ 3.35 รองลงมาคือเส้นทางที่ 2 และ 1 มีค่า
เท่ากับ 1.74 และ 1.60 ตามล้าดับ เมื่อศึกษาพบว่าในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี พบพืชสกุลมะเดื่อ
ส่วนมากเป็นต้นกล้าของไม้ต้นเป็นส่วนมาก เมื่อน้ามาหาค่าความเด่นสัมพัทธ์จึงพบว่า Ficus ribes ที่มีลักษณะทั่วไปเป็นไม้ต้น
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ Ficus ribes ที่พบในพื้นที่ศึกษาส่วนมากเป็นต้นกล้าจึงท้าให้ค่าความเด่นสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่า Ficus
montana ซึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดเล็ก และพบไม้ต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ Ficus rosulata มีค่าดัชนีความส้าคัญ
เด่นมากที่สุดในพื้นที่เท่ากับ 141.084 และพบทุกล้าธารที่ท้าการส้ารวจ และชนิดที่พบเพียง 2 ต้นและพบเพียง 1 เส้นทาง
ส้ารวจ ได้แก่ Ficus praetermissa มีค่าดัชนีความส้าคัญเท่ากับ 5.51 (ตารางที่ 3)
ระยะห่างจากต้นมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาถึงบริเวณล้าธารมีค่าตั้งแต่ 0–10 เมตร พบจ้านวนต้นมะเดื่อทั้งหมด
345 ต้น โดย Ficus ribes อยู่ใกล้ล้าธารมากที่สุด พบว่ามีระยะห่างจากต้นถึงล้าธาร 0 เมตร Ficus montana มีระยะห่างจาก
ล้าธารเฉลี่ย 0.85 เมตร Ficus fistulosa มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 1.95 เมตร Ficus rosulata มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย
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2 เมตร Ficus hirta มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 2.3 เมตร Ficus auriculata มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 3.5 เมตร Ficus
hispida มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 4.1 เมตร และ Ficus praetermissa มีระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย 4.35 เมตรโดยเฉลี่ย
(ตารางที่ 3)
ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner’s ของพืชสกุลมะเดื่อที่พบพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย
จังหวัดกาญจนบุรีมีความหลากหลายเท่ากับ 1.62 ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายที่น้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาพืชสกุลไทรบริเวณ
สถานีวิจัยต้นน้้าแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี (ภาณุมาศ จันทรสุวรรณ, 2550) โดยมีระยะทางส้ารวจทั้งหมด 25 กิโลเมตร พบ
พืชสกุลไทรทั้งหมด 22 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.43 และพบชนิดพันธุ์เพิ่มเติมที่ไม่พบในสถานีวิจัยต้นน้้าแม่
กลอง ได้ แ ก่ Ficus rosulata, Ficus hirta, Ficus fistulosa, Ficus praetermissa และ Ficus ribes เปรี ย บเที ย บกั บ
การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลไทรบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้้าแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ณัชชา และคณะ, 2556)
โดยมีเส้นทางส้ารวจทั้งหมด 10.35 กิโลเมตร พบว่ามีค่าดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.93 โดยพบทั้งหมด 27 ชนิดพันธุ์ โดยมี
ชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี ถึง 23 ชนิดพันธุ์
ค่าดัชนีความส้าคัญสูงที่สุดคือ Ficus rosulata แสดงให้เห็นว่า Ficus rosulata มีความส้าคัญในระบบนิเวศแห่งนี้
มากที่สุด ซึ่ง Ficus rosulata มีลักษณะเป็นไม้ต้น มักพบในบริเวณป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งซึ่งเป็นลักษณะป่าที่โดดเด่น
ในบริเวณหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย ท้าให้พบพืชสกุลมะเดื่อที่มักพบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีความชื้นปานกลางใกล้บริเวณล้า
ธารหรือแม่น้า (ภาณุมาศ, 2550) เนื่องจากบริเวณพื้นที่ริมฝั่งมีสภาพดินและความชื้นของดินที่ได้รับอิทธิพลจากน้้าท่วมในบาง
ฤดูกาล ปริมาณน้้า ระยะเวลาของฤดูฝน และการท่วมถึงของน้้าก่อให้เกิดการสะสมและหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหาร ดินจึงมี
ความอุดมสมบูรณ์ของน้้าและแร่ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของพืช (Tjaden and Weber, 2000) จึงมักพบพืชสกุลไทร
บริเวณริมล้าธารเนื่องจากเป็นไม้ที่ชอบขึ้นริมธารตามธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อบริเวณริมฝั่ง
ในครั้ งนี้ ยั งไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา ซึ่ งจากการศึ ก ษาความหลายหลายของพื ชสกุ ล มะเดื่ อ และไทรของคุ ณ ภาณุ มาศ
จันทรสุวรรณ (ภาณุมาศ, 2550) ในบริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้้าแม่กลอง อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีค่าความ
หลากหลายที่มาก หากมีการศึกษาเพิ่มเติมคาดว่าจะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมและครอบคลุมมากขึ้น

บทสรุป
การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลมะเดื่อที่ขึ้นริมฝั่ง บริเวณหน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี
จ้านวน 3 ล้าห้วยเป็นระยะทางรวมทั้งหมด 5.14 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทั้งหมด 8 ชนิด จ้านวน 345 ต้น จัดอยู่ใน 3 สกุล
ย่อย โดยสกุลย่อยที่พบมากที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Sycomorus 5 ชนิด สกุลย่อย Sycidium 2 ชนิด สกุลย่อย Ficus 1 ชนิด
ตามล้าดับ ค้านวณค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner รวมเท่ากับ 1.612 โดยพบว่าเส้นทางส้ารวจล้าธารที่ 3 มี
จ้านวนชนิดและดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด รองลงมาคือล้าธารส้ารวจเส้นที่ 2 และ 1 เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความส้าคัญ
ของพั น ธุ์ พื ช พบว่ า พื ช เด่ น 3 ชนิ ด แรก ได้ แ ก่ Ficus rosulata, Ficus auriculata และ Ficus hispida ซึ่ ง มี ค่ า ดั ช นี
ความส้าคัญของพันธุ์พืช เท่ากับ 141.08, 65.94 และ 33.76 ตามล้าดับ
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เกรียงไกรเลี่ยงลือ และเจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วยในการเอื้อเฟื้อสถานที่และอ้านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลท้างานวิจัย
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ทรัพยากรธรรมชาติ ส้านักสหวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการให้ค้าแนะน้าข้อเสนอแนะ การวางแผน
การท้างานตลอดจนตรวจสอบแก้ไขในงานวิจัยชิ้นนี้ให้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพิกัดแปลงศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลไทรบริเวณริมฝั่ง บริเวณ 3 ล้าธาร
ในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความชุกชุมของชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษา
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ตารางที่ 1 แสดงเส้นส้ารวจ ระยะทางล้าธาร จ้านวนชนิด จ้านวนต้น และค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner
ของแต่ละเส้นทางที่ส้ารวจ
เส้นส้ารวจ
เส้นส้ารวจ 1
เส้นส้ารวจ 2
เส้นส้ารวจ 3
รวม

ระยะทาง (km)
1.68
1.78
1.68
5.14

จ้านวนชนิด
5
7
6
8

จ้านวนต้น
82
190
73
345

Shannon-Weiner Index
1.60
1.74
3.35
1.61

ตารางที่ 2 สกุลย่อยของชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษา
SUBGENUS
FICUS

SPECIES
Ficus hirta

SYCIDIUM

Ficus montana

SYCOMORUS

Ficus praetermissa

เดื่อน้้า (น่าน)

Ficus hispida

เดื่อปล้อง
(นครศรีธรรมราช,
สระบุรี), เดื่อป่อง
(กรุงเทพฯ), เดื่อสาย
(เชียงใหม่), อะเออน่าม,
เอาแหน่ (กระเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), มะเดื่อ
ปล้อง, ฮะกอสะนียา
(มาเล-นราธิวาส)
จิ้งเขา, ชิ้งเขา
(นครศรีธรรมราช),

Ficus rosulata
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ชื่อไทย
มะนอดน้้า (เชียงราย),
สลอดน้้า, เดื่อขน, เดื่อ
หอมเล็ก, เดื่อหอมใหญ่
(ตราด), นมหมา
(นครปฐม), นอดน้้า
(ล้าปาง), นอดหอม,
มะเดื่อเตี้ย (จันทบุรี)
เดื่อหิน (ชุมพร), มะเดื่อ
หิน (นครศรีธรรมราช)

ลักษณะ
ไม้พุ่ม สูง 1-4 ม. มียางขาว กิ่งมีขนยาวแข็ง ใบเดี่ยว
เรีย งแบบเวีย นรู ป ไข่ก ลั บ กว้าง 3.5-10 ซม. ยาว
12-20 ซม. ขอบใบจัก มักเว้าเป็นพู 3-5 พู มีขนยาว
แข็งหรือขนหยาบทั้งสองด้าน ผลแบบมะเดื่อ ออกที่
ซอกใบเป็นคู่ รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8-1.3 ซม. ไม่มีก้าน เมือ่ สุกสีส้มถึงแดง
ออกดอกตลอดปี
เป็นไม้เลื้อยมีแกน สูงถึง 2 เมตร บ้างเป็นไม้เลื้อย
หรือเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเรียงเวียน หูใบคลุมรอบ
ล้าต้นแต่ไม่ทั้งหมด ผลออกระหว่างซอกใบ เมื่อสุก
ผลเพศผู้จะมีสีเหลือง ผลเพศเมียจะมีสีแดง
ไม้พุ่ม มีกิ่งไหลทอดเหนือพื้นดิน สูง 1-2 ม. มียาง
ขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-7 ซม.
ยาว 10-14 ซม. ขอบใบหยัก ตอนปลาย ปลายใบ
มีติ่ง ยาวคล้า ยหาง ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ
รูปไข่ ถึงค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.81.5 ซม. มีก้าน เมื่อสุกสีแดงอมส้ม ออกดอกตลอดปี
ไม้ ต้ น สู ง 5-15 เมตร มี ย างขาว กิ่ ง อ่ อ นกลวง ใบ
เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 915 ซม. แผ่นใบทั้งสองด้า นมี ขนหยาบ ขอบใบจั ก
ผลแบบมะเดื่อ ออกตามล้าต้นบนกิ่ งยาวคล้ายแส้
รู ป ไข่ ก ลั บ กว้ า งถึ ง ผลรู ป แพร์ ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 1.8-3 ซม. ก้านยาว 1-2.5 ซม. เมื่อสุกมีสี
เหลือง ออกดอกตลอดปี

ไม้ต้น สูง 8-15 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน
รูปไข่กลับ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 12-18 ซม. ปลายใบ
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SUBGENUS

SPECIES

ชื่อไทย
เดื่อฉิ่ง (ยะลา), ฮากอกา
ยู (มาเล-นราธิวาส)

Ficus fistulosa

กะปุง, ลิ้นควาย, มะเดื่อ
กวาง, ฆ้อง (สระบุรี),
ตองหนัง (เลย), ลิ้น
กระบือ (อุตรดิตถ์),
มะเดื่อต้น (จันทบุรี)

Ficus ribes

มะน้อด (เหนือ); เดื่อหิน
( ต รั ง ) ; ฮ า ก อ ต า โ ม ง
(มาเลย์-นราธิวาส)

Ficus auriculata

ไทรโพ, เดื่อหลวง, ตะกื้อ
เด๊าะ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ฮากอบา
เด๊าะ (นราธิวาส), มะเดื่อ
หว้า, มะเดื่อชุมพร
(ยะลา)

ลักษณะ
มีติ่งยาวคล้ายหาง ผลแบบมะเดื่อ ออกตามล้าต้น
บนกิ่งที่ไม่มีใบ ยาว 15-25 ซม. รูปทรงกลม หรือไข่
กลับ สีน้าตาลทอง ขนาดเส้นผ่ า นศู นย์ก ลาง 2-3
ซม. มี ก้ า น เมื่ อ สุ ก สี น้ า ตาลอมเหลื อ ง ออกดอก
ตลอดปี
ไม้ต้น สูง 20 เมตร ล้าต้นเปลาตรง มีน้ายางสีขาว
ใบเดี่ยว ออกเวียน รูปรี กว้าง 10-15 ซม. ยาว 2528 ซม. ฐานใบกลมหรือรูปลิ่มกว้าง ขอบใบเรียบ
ปลายใบมนไม้ต้น สูง 8-15 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว
เรียงแบบเวียน รูปไข่กลับ กว้าง 5-9 ซม. ยาว 1218 ซม. ปลายใบมีติ่งยาวคล้ายหาง ผลแบบมะเดื่อ
ออกตามล้าต้นบนกิ่งที่ไม่มีใบ ยาว 15-25 ซม. แผ่น
ใบหนาคล้ายหนังมีขนสาก ช่อดอกมีลักษณะคล้าย
ผลที่เกิดจากฐานรองดอกขยายใหญ่โอบหุ้มดอกย่อย
เอาไว้ มีรูเปิดตรงปลายและมีใบประดับปิดอยู่
ภายในมีดอกย่อย 3 ประเภทคือ ดอกเพศผู้ ดอก
เพศเมีย และดอกปุ่มหูด (gall-flower) ดอกเพศผู้
กระจายอยู่ใกล้รูเปิดตรงปลาย มีกลีบเลี้ยง 3-5
กลีบ รูปช้อน เกสรเพศผู้ 1-2 อัน ไม่มีก้าน ดอกเพศ
เมีย มีกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ รูปใบหอก ยอดเกสรเพศ
เมีย แยกเป็น 2 แฉก ดอกปุ่มหูด คล้ายดอกเพศเมีย
แต่ยอดเกสรสั้น ผลกลม ผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว
ไม้ ต้ น สู ง 10-20 เมตร หู ใ บหนา ใบเรี ย งแบบ
distichous สีน้าตาลอ่อนไปถึงสีขาว ผลแบบมะเดื่อ
ออกเป็นกระจุกแน่นตามโคนต้น สีน้าตาลอมเหลือง
สีส้มอมชมพู แดงเข้มหรือหรืออ่อน มีขนสีขาวหรือสี
น้้าตาลอ่อน
ไม้ต้นขนาดเล็ก น้้ายางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูป
ไข่กว้าง ดอกช่อ แยกเพศอยู่ในช่อ
เดียวกัน
ออกที่ล้าต้น ผลรูปกรวยคว่้าขนาดใหญ่ เมื่อสุกสีม่วง
แดงหรือม่วงด้า
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ตารางที่ 3 ข้อมูลจ้านวนต้น เส้นส้ารวจที่พบ ระยะห่างจากต้นถึงล้าธาร ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD,%), ความถี่สัมพัทธ์
(FD,%) ความเด่นสัมพัทธ์ (RDo, %), และดัชนีความส้าคัญ (IVI, %) ของชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษาในบริเวณ
พื้นที่หน่วยจัดการต้นน้้าซองกาเลีย จังหวัดกาญจนบุรี
Species
Ficus rosulata
Ficus auriculata
Ficus hispida
Ficus hirta
Ficus montana
Ficus fistulosa
Ficus ribes
Ficu praetermissa
รวม
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จ้านวน(ต้น) ล้าธารที่พบ ระยะห่างจากล้าธารเฉลี่ย RD
(เมตร)
128
1,2,3
2
26.08
91
1,2,3
3.5
37.39
62
1,2,3
4.1
17.97
28
1,2
2.3
3.77
13
2,3
0.58
8.12
13
2,3
1.95
2.32
8
3
0
3.77
2
2
4.35
0.58
345
100.00

RF

RDo

IVI

29.27
21.95
12.20
14.63
7.32
7.32
2.44
4.88
100.00

85.73
9.35
3.59
0.34
0.11
0.79
0.04
0.05
100.00

141.08
68.96
33.76
18.74
15.55
10.42
6.24
5.51
300.00
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Ficus montana Burm.f

Ficus ribes Reinw. ex Blume

Ficus fistulosa Reinw. ex Blume

Ficus hirta Roxb.

Ficus rosulata C.C. Berg

Ficus praetermissa Corner

Ficus auriculata Lour.

Ficus hispida L.f.

ภาพที่ 3 ชนิดมะเดื่อที่พบในแปลงศึกษา

Proceeding of the 5th National Conference on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

81

Proceedings of
The 5th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (2018) : 82 – 90

การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์
สุพินญา บุญมานพ1,*, ปาริฉัตร สังข์สะอาด2
1
2

กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900
อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : bsupinya@hotmail.com

บทคัดย่อ : เท้ายายม่อมเป็นพืชล้มลุกฤดูเดียว โดยธรรมชาติมีการเจริญเติบโตระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจากเมล็ด จึง
สามารถน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท าแป้ งและติ ด เมล็ ด ท าให้ เ สี่ ย งต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ ไ ด้ จึ งได้ ท าการศึ ก ษาการขยายพั น ธุ์
เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเมล็ด พบว่า การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอด
เชื้อโดยใช้ชิ้นส่วนตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบที่ติดเส้นกลางใบของต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นและขยายได้ปริมาณได้ดีที่สุด
การเกิดปุ่มขาวบริเวณปลายตัดเส้นใบของชิ้นส่วนใบที่อายุ 14 วันหลังการย้ายชิ้นส่วนลงอาหารสูตรสังเคราะห์ MS + BA 0.5
mg/L + 2,4-D 0.05 mg/L ตรงตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบเกิดจานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ (3.4 ยอด) และ
ความยาวของต้นเท้ายายม่อมใหม่เฉลี่ยที่อายุ 30 วันสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (3.2 ซม.) ต้นเท้ายายม่อมที่เจริญเติบโต
เต็มที่ในสภาพปลอดเชื้ อใช้ระยะเวลา 8 เดือนพร้อมออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้มีเปอร์เซ็นต์การรอด 60 % และการ
ขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อมที่อายุ 1-3 ปี มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 57.8-59.2 % ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : เท้ายายม่อม, การขยายพันธุ,์ สภาพปลอดเชื้อ, เมล็ด
Propagation of Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze. for Conservation
Suphinya Bunmanop* and Parichart Sangkasa-ad
Genebank Research and Development Group, Biotechnology Research and Development Office, Department
of Agriculture, Bangkok, Thailand 10900
*Corresponding author e-mail: bsupinya@hotmail.com
Abstract: Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze. (Arrowroot) is a single-season plant. Naturally, it takes at least
3 years to to cultivate this plant from seeds for being ready to use in flour and seed production. As a result,
it possibly leads to the risk of extinction. This research study was carried out on the propagation of arrowroot
for conservation by tissue culture technique and seedling propagation. The finding indicated that the in vitro
propagation of arrowroot by using explants derived from the leaf midrib areas of seedling showed that the
best development in both embryos and plantlets. White globular embryos at the edge of leaf blade after
transferring to media containing MS + BA 0.5 mg/l + 2,4-D 0.05 mg /l for 14 days were observed. The result
revealed that the leaf explants had the significantly highest number of embryos (3.4 embryos) with the
significantly highest length of plantlets (3.2 cm) after 30 days. The plantlets were grown under in vitro for
8 months before being transplanted into greenhouses performed a survival rate of 60%. In addition, the
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seed propagation of 1–3-year-old plants showed the insignificant difference of the germination rates with
the average germination rate of 57.8–59.2%.
Keywords : Tacca leontopetaloides Ktze., propogation, In vitro, seed

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายลงอย่าง
น่าเป็นห่วง ทาให้มีการขาดแคลนพรรณพืชต่าง ๆ สาเหตุหลักเนื่องมาจากพื้นที่แหล่งอาศัยหรือแหล่งกระจายพันธุ์ที่เกิดอยู่ใน
พื้นที่ป่าตามธรรมชาติถูกบุกรุกทาลายจากมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การถูกจากัดการกระจายพันธุ์จากปัจจัยธรรมชาติเอง
และจากการถู ก คุ ก คามโดยมนุ ษ ย์ เ ก็ บ ไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยขาดความรู้ ขาดจิ ต ส านึ ก และขาดการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ หมาะสม
เท้ายายม่อมเป็นพืชพื้นเมืองให้แป้งชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบในการทาอาหาร และทางการแพทย์ที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจ
เท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides Ktze.) เป็นพืชล้มลุกลงหัวคล้ายบุก จัดอยู่ในวงศ์ Tacca- ceae มีชื่อ
อื่ น ๆ เช่ น บุ ก รอ ไม้ เ ท้ า ฤาษี (เสงี่ ย ม, 2550) Fiji arrowroot, Polynesian arrowroot (Pia) (Krauss, 2000) เป็ น ต้ น พื ช
พื้นเมืองชนิดนี้พบในหลายพื้นที่ เช่นบริเวณทวีปแอฟริกาใต้ ตอนเหนือของออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเซีย ,
อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์) เกาะตาฮิติ เกาะฮาวาย เกาะฟิจิ เป็นต้น ใช้หัวหรือแป้งจากหัวเท้ายายม่อมทายาแผนโบราณ
แก้โรคบิด ท้องร่วง และโรคบวมน้า นาส่วนของก้านใบและก้านดอกมาประกอบทาหมวก อุปกรณ์จับปลา และภาชนะจักสาน
ต่าง ด้วยลักษณะของเส้นใยลาต้นที่เหนียว (Mala, 2003) ในประเทศไทยพบมากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้และภาคตะวันออก
การขยายพันธุ์ของเท้ายายม่อมสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และหัว (ภาพที่ 1) ซึ่งระยะเวลาการเจริญเติบโตจากเมล็ดใช้ เวลา
3 ปี จึงจะสามารถนาหัวมาแปรรูปเป็นแป้งได้ (ภาพที่ 2) เท้ายายม่อมจัดเป็นพืชแป้งชนิดหนึ่ง แป้งเท้ายายม่อมมีคุณสมบัติเด่น
แตกต่างจากแป้งชนิดอื่น คือ เม็ดแป้งมีลักษณะมันและลื่น มีความละเอียดของเม็ดแป้งมาก สีของแป้งขาว และที่สาคัญมีความ
หนืด (ความคงตัวของแป้ง) เมื่อโดนความร้อนสามารถคงตัวอยู่ได้นานกว่าแป้งชนิดอื่น ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและทา
ขนมไทยได้หลายชนิด เช่น ขนมชั้น ขนมหัวผักกาด ประกอบน้าราดหน้า ออส่วน ทางการแพทย์ใช้เป็นอาหารบารุงกาลัง
สาหรับคนฟื้นไข้โดยละลายแป้งในน้า กวนจนสุกเดิมด้วยน้าตาลกรวด สาหรับสารสาคัญที่สกัดจากหัวเท้ายายม่อม คือ
สารรสขม มีประมาณ 2.2 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยสารหลายชนิดได้แก่ sitosterol, cerylic alcohol, taccalin, alkaloids,
steroidal saponins และสารสกัดจากใบ คือ steroidal saponins มีฤทธิ์ฆ่าหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เมื่อเปรียบเที ยบ
กับสารที่สกัดได้จากพืชทั้งหมด 42 ชนิด (สุภาภรณ์, 2543)
กนิษฐิกา และพิมพ์ใจ (2542) พบว่า ใบของเท้ายายม่อม สามารถชักนาให้เกิดต้นใหม่ได้ แต่จะเกิดเฉพาะ จากโคน
ก้านใบเท่านั้น สามารถเกิดยอดได้ 80% โดยต้นใหม่ที่ได้จากการทดลองทั้งหมดเกิดโดยผ่านโครงสร้างคล้ายคัพ ภะเทียม
(embryo-like structure) ที่เป็นก้อนกลมสีขาว ผิวมัน เกิดใกล้กลุ่มเซลล์ท่อลาเลียง ทั้งนี้พัชราวดี และคณะ (2545) พบว่า
อาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณยอดเท้ายายม่อม คือสูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 1 และ 2 mg/l มีจานวนยอดเฉลี่ยสูงไม่
แตกต่างกันคือ 8.7 และ 6.7 ยอด ความยาวเฉลี่ย 1.67 และ 2.00 cm ตามลาดับ สาหรับการชักนาให้เท้ายายม่อมเกิดราก
โดยการเพาะเลี้ยงยอดบนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA เข้มข้น 0, 0.5, 1, 1.5 และ 2 mg/l นาน 30 วัน พบว่า ยอดที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เติม IBA เข้มข้น 2 mg/l มีการเกิดรากสูงสุดคือ 100% มีจานวนรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 17.5 ราก รากมีความ
ยาว 1.25 cm เมื่อทาการย้ายต้นเท้ายายม่อมออกปลูกในสภาพธรรมชาติในวัสดุผสมเพอร์ไรต์และเวอร์มิคูลไรต์ พบว่า มีอัตรา
การรอดชีวิตเป็น 100% เมื่อครบ 60 วัน ส่วนการทดลองของ สาโรจน์ และมาโนชญ์ (2545) พบว่า เนื้อเยื่อส่วนรากมีการ
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พัฒนามากที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อส่วนอื่นเหมาะที่จะนามาใช้ขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวนมากที่สุด และอาหารสูตร MS+2BA
มีแนวโน้มทาให้มีการพัฒนาเนื้อเยื่อเท้ายายม่อมไปเป็นต้นได้ดีที่สุด
เนื่องจากไม่มีข้อมูลการขยายพันธุ์ การนาไปใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ของเท้ายายม่อม ดังนั้นในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์เท้ายายม่อม ซึ่งอาจมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่สาคัญต่อไป

วิธีการ
1. การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ
1.1 นาเมล็ดที่ผ่านขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อ ย้ายลงเพาะในอาหารสูตรสังเคราะห์ MS นาวางบนชั้นในห้องปฏิบัติการ
และคลุมด้วยผ้าดา หลังจากเมล็ดงอกได้ใบจริง จึงนาออกรับแสงในชั้นวาง
1.2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและขยายจานวนต้นในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อต้นเท้ายายม่อมที่ได้จากการเพาะในห้องปลอด
เชื้อเจริญเติบโต ตัดชิ้นส่วน ก้านบริเวณโคนต้น ก้านใบติดใบ และแผ่นใบ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely
randomized design CRD) ทรีตเม้นต์ละ 4 ซ้าๆ ละ 20 ขวด ศึกษาการเพิ่มปริมาณแคลลัส และชักนาแคลลัสเท้ายายม่อมให้
เกิดต้น โดยนาชิ้นส่วนพืชมาทดสอบเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ร่วมกับกลุ่มไซโตไคนิน (BA 0.5 mg/L) และร่วมกับ
การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน (2,4–D 0.05 mg/L) บันทึกผลเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต การเกิดยอด และ
ความยาวต้น วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด
นาเมล็ดเท้ายายม่อม ที่เก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่อายุ 1, 2 และ3 ปี เพาะหาเปอร์เซ็นต์ความ
งอก ด้วยวิธี top paper และไปนาวางในที่มืด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design,
CRD) ทรีตเม้นต์ละ 4 ซ้าๆ ละ 100 เมล็ด บันทึกผลเปอร์เซ็นต์การงอก วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of
Variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%

ผลการศึกษา
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ
นาเมล็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อวางบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS นาขวดวางบนชั้นในห้องปลอดเชื้อ และคลุมด้วยผ้าดา
พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อมใช้ระยะเวลาในการงอก 1–2 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 62% ใกล้เคียงกับการทดลองของ
Borokini และคณะ (2554) ที่เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 57% (ภาพที่ 3)
การเพิ่มปริมาณจานวนต้นของเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ โดยศึกษาชิ้นส่วนของโคนก้านใบ โคนใบ และใบ ของ
เท้ายายม่อมจากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ดูเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตที่อายุ 7 วัน จานวนยอดเฉลี่ยที่อายุ 14 วัน และ
ความยาวของต้นเฉลี่ย ที่อายุ 30 วัน พบว่า ชิ้นส่วนของเท้ายายม่อมที่อายุ 7 วันในสภาพปลอดเชื้อ มีเปอร์เ ซ็นต์การรอดชีวิต
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ ชิ้นส่วนของตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบ มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงสุด คือ 88 เปอร์เซ็นต์
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(%) ซึ่งเกิดยอดหรือปุ่มขาวบริเวณปลายตัดเส้นใบของชิ้นส่วนใบที่อายุ 14 วันหลังการย้ายชิ้นส่วนลงอาหารสูตรสังเคราะห์ MS
+ BA 0.5 mg/L + 2,4–D 0.05 mg/L ตรงตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบเกิดจานวนยอดเฉลี่ยสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
(3.4 ยอด) โดยรูปแบบของยอดหรือปุ่มดังกล่าว สามารถเจริญเติบโต เป็นต้นอ่อนได้ (ภาพที่ 4) เนื่องจากบริเวณใบเป็น
ตาแหน่งที่มีชั้นเซลล์ meristematic cell เป็นเนื้อเยื่อเจริญ และสารควบคุมการเจริญเติบโต ทั้งนี้ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบมี
ความยาวของต้นเท้ายายม่อมใหม่เฉลี่ยที่อายุ 30 วันหลังการย้ายลงอาหารสูตรสังเคราะห์ข้างต้นสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทาง
สถิติ (3.2 ซม.) (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ กนิษฐิกา และพิมพ์ใจ (2542)
การขยายพั น ธุ์ เ ท้ ายายม่ อ มในสภาพปลอดเชื้ อ เพื่ อ เพิ่ ม จานวนต้ น พบว่ า ต้ น เท้ า ยายม่อ มใช้ ระยะเวลาในการ
เจริญเติบโต 5–6 เดือนจึงจะได้ต้นที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับการทดลองของ พัชราวดี และคณะ (2545) และ Borokini และ
คณะ (2011) นอกจากนี้เมื่อย้ายต้นเท้า ยายม่อมลงขวดที่มีขนาด 900 ml ที่มีปริมาณอาหารสูตรสังเคราะห์เพิ่มขึ้น 80 ml
สามารถเจริญเติบโต ขยายปริมาณจานวนต้น สร้างรากเพื่อดูดซึมอาหารในการเจริญเติบโตได้ดีใช้ระยะเวลา 8 เดือน จึงมีใบ
และรากเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมสาหรับนาออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้ (ภาพที่ 5)
การเจริญเติบโตของต้นเท้ายายม่อมหลังจากนาออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 67% ที่
อายุ 1 เดือนหลังลงวัสดุปลูก (ภาพที่6) ใกล้เคียงกับการนาค้างคาวเขียวออกปลูกในสภาพธรรมชาติ ของ สุภาวดี และคณะ
(2560) โดยใช้อัตราส่วนวัสดุปลูก ทราย:แกลบดา (1:1) และที่อายุ 9 เดือนหลังปลูกต้นเท้ายายม่อมจะเก็บสะสมอาหารที่ราก
เรียกว่า หัวเท้ายายม่อม ในการเก็บเกี่ยวหัวเท้ายายม่อม สังเกตที่ใบจะมีสีเหลืองถึงน้าตาล (ภาพที่ 7) ซึ่งหัวมีขนาดเล็กเท่า
เมล็ดพริกไทย (0.3–0.5 cm. น้าหนัก 0.05-0.5 g) ขนาดจะแตกต่างกันตามสภาพของต้นและการเก็บสะสมอาหาร ทั้งนี้ใน
สภาพธรรมชาติหัวเท้ายายม่อมที่เกิดจากเมล็ดอายุ 1 ปีมีขนาดใกล้เคียงกับหัวที่เกิดจากการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ โดย
ลักษณะการเจริญเติบโตและการเก็บสะสมอาหารของเท้ายายม่อมจะใช้อาหารจากหัวเก่า และเก็บสะสมอาหารในหัวเกิดใหม่
ซึ่งพบว่า การนาหัวปีที่ 3 ลงปลูกในโรงเรือน จะให้ผลผลิตหัวมีน้าหนัก 20–400 กรัม (จากการเก็บข้อมูลของผู้เขียน)
1. การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมโดยวิธีเพาะเมล็ด
จากการเพาะเมล็ดเท้ายายม่อมที่เก็บรักษาในถุงซิปอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ที่อายุ 1, 2 และ 3 ปี มีความชื้นเมล็ด
6.5–7.0% พบว่า เมล็ดเท้ายายม่อมใช้ระยะเวลาในการงอก 1–2 เดือนในที่มืด มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (57.8–59.2%) (ตารางที่ 2) ใกล้เคียงกับเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ (62%) และสอดคล้องกับรายงาน
ของ Borokini และคณะ (2011) ที่รายงานว่า การเพาะเมล็ดเท้ายายม่อมมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 57% จากลักษณะของเมล็ด
เท้ายายม่อมมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็งและหนาทาให้การดูดซึมน้าเพื่อใช้ในกระบวนการงอกได้ช้าจึงทาให้มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
ต่า ระยะเวลาในการงอกของเมล็ดเท้ายายม่อมในการทดลองใช้เวลาใกล้เคียงกับการทดลองของ สุภาภรณ์ และคณะ (2543)
ซึ่งปลูกเท้ายายม่อมโดยใช้เมล็ดเพาะลงแปลงปลูกใช้เวลางอก 1½ เดือนหลังหยอดเมล็ด แต่ไม่ปรากฏข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความ
งอก

บทสรุป
การขยายพันธุ์เท้ายายม่อมเพื่อการอนุรักษ์ สามารถทาได้ 2 วิธี คือ การขยายในสภาพปลอดเชื้อจากต้นกล้าเพาะ
เมล็ด และการขยายโดยตรงด้วยวิธีเพาะเมล็ด ทั้งนี้การขยายเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อที่ให้ผลดีที่สุดคือ การใช้ชิ้นส่วน
ตาแหน่งบริเวณพื้นที่ใบที่ติดเส้นกลางใบ บนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS + BA 0.5 mg/L +2,4–D 0.05 mg/L ต้นเท้ายายม่อม
ที่เจริญเติบโตเต็มที่ใช้ระยะเวลา 8 เดือนในสภาพปลอดเชื้อ จึงพร้อมออกปลูกในโรงเรือนทดลองได้ โดยมีเปอร์เซ็นต์การรอด
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ชีวิต 60 % การขยายโดยวิธีเพาะเมล็ด เมล็ดเท้ายายม่อมที่เก็บรักษา 1–3 ปี ที่ความชื้นเมล็ด 6.50–7.0% มีเปอร์เซ็นต์ความ
งอก 59.2 %
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ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเฉลี่ยในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่อายุ 7 วัน จานวนยอดเฉลี่ย14 วัน และความยาวต้นเฉลี่ยที่
อายุ 30 วัน บนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS + BA 0.5 mg/L + 2,4-D 0.05 mg/L
ตาแหน่ง

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต(7วัน)
(%)

การเกิดจานวนยอดเฉลี่ย(14วัน)

ความยาวของต้นเฉลี่ย(30วัน)

โคนก้านใบ

7b

0.7b

0.12b

โคนใบ

12b

1.1b

0.12b

ใบ
88a
3.4a
3.2a
CV(%)
23
40
29.96
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละทรีตเม้นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเท้ายายม่อมที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1, 2 และ 3ปี
อายุเมล็ดที่เก็บรักษา (ปี)

เปอร์เซ็นต์ความงอก (%)

1

57.80 b

2

59.15 b

3
59.20 a
CV(%)
5.06
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแต่ละทรีตเม้นต์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เปรียบเทียบโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ภาพที่ 1 เมล็ด ต้น หัว และช่อดอกเท้ายายม่อม

ภาพที่ 2 ลักษณะหัว และแป้งเท้ายายม่อม
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ภาพที่ 3 การเพาะเมล็ดเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ

ภาพที่ 4 ลักษณะหัวและต้นอ่อนเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ

ภาพที่ 5 ต้นกล้าเท้ายายม่อมในสภาพปลอดเชื้อ ที่อายุ 8 เดือน พร้อมนาออกปลูกในสภาพโรงเรือน
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ภาพที่ 6 ต้นเท้ายายม่อมจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่อายุ 8 เดือน ลงปลูกในสภาพโรงเรือน

ภาพที่ 7 หัวเท้ายายม่อมที่ได้จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ลงปลูกในสภาพโรงเรือน ที่อายุ 9 เดือน
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Nutritive values and heavy metals of the green seaweed Halimeda macroloba
Decaisne (Chlorophyta: Halimedaceae) from Phuket
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Abstract : The aim of this study was to determine nutritional values and heavy metals of Halimeda
macroloba. The young parts and the old parts of the thallus of freshly collected Halimeda macroloba from
Phuket (Andaman coast) were analyzed separately for six proximates, five macro minerals and two heavy
metals. Young and old thallus parts of Halimeda macroloba contained low energy (20.85±5.08–21.75±4.95
kcal/100g) and low fat (0.01±0.02–0.04±0.01 g/100g). It is a rich source of insoluble fiber (3.59±0.06–3.60±0.11
g/100g). Halimeda macroloba contains significantly higher calcium in the old segment (3923±288 mg/100g)
than in the new segment (2443±510 mg/100g).The heavy metals lead and cadmium were found in
concentrations considered to be safe for consumption. Halimeda macroloba may have potential as an
excellent source of calcium, but calcium bioaccessibility need to be study as well as safety.
Keywords: proximate, mineral, segment, toxicity

Introduction
Seaweed are good source of nutritional and widely consumed as food in Asian countries. Nowadays,
consumption seaweed is increasing due to health benefit. Because of it has high minerals as well as, vitamins,
fiber whereas contain low energy (MacArtain, 2007). Moreover, in Thailand green seaweed become
interesting than the past. The genus Halimeda is a common widespread in Thai waters. Today, many
research supported Halimeda as a source of natural antioxidant compound (e.g. Yoshie, 2002; Takeshi, 2005).
Halimeda macroloba Decaisne is a tropical green alga that can be found throughout the Indo-Pacific
including Thailand where it can be found in the Andaman Sea and in the Gulf of Thailand (Pongparadon,
2015). In Thailand it is called Sarai-Bai-Ma-Kud (Kaffir weed), because the alga consists of flattened segments
reminiscent of kaffir lime leaves (figure 1). A few studies have reported difference in the nutritional
composition of this seaweed which depend on species, season, habitat, environmental, condition and
maturity (Renaud, 2006; Manivannan, 2009; Sivaramakrishnan, 2017). The present study focus on difference
of nutritive values in the young and old thallus parts and also analyzed heavy metals of this seaweed.
Because of seawater can contaminate with heavy metals depend on variety of factor such as water,
environmental and sediment (Rermdumri, 2009).It is a general problem that most found in seaweed.
Previous study investigated contamination of heavy metals in the seaweeds of Thailand. The concentration
Proceeding of the 5th National Conference on Biodiversity Management in Thailand
July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province

91

of heavy metals were investigated by Atomic Absorption Spectrometry (AAS) for 52 samples. They are
reported six heavy metals cadmium, chromium, copper, mercury, lead and zinc were 0.20–1.44, 1–46,
0.9–50.0, 0–0.839, 0–59, 15–377 µg/g dry weight and suggested the seaweed to indicators of heavy metals
in the Gulf of Thailand (Lewmanomont, 1984). At the present time seaweed supplement become interested,
it is increase risk to get heavy metals from consumptions in several products. The study of dietary cadmium
intake for long-term, the result show that it was associated with increased risk of endometrial cancer in
postmenopausal women (Akesson, 2008). It is very interesting for using in nutritional field as health
promoting food. Thus, the aims of this study were to determine the nutritive values and heavy metals of
Halimeda macroloba.

Materials and Methods
Raw Materials
Halimeda macroloba were collected from Tangkhen Bay, Phuket Island (Thailand) in November
and December 2017. Each sample was randomly collected from different areas of the bay (n=3). The sample
around 1,000–1500 gram fresh basis per 1 individual sample. They were cleaned, eliminated some dirty,
remove epiphytes (Figure 2) and sand. Then the sample washed thoroughly with tap water until clean. The
holdfast of each sample was removed and the rest of the thallus was separated into two sample of
respectively, old and new segments (Figure1).Separation new segments part started from the top of thallus
until second layer of segment, lower the new segment and hard segments are old segments part. Each
sample was blended until homogenous and kept in -20◦C.
Analytical methods
Fat, protein, moisture, ash and dietary fiber contents were determined following the standard
methods described in Latimer (2016). Fat content was determined by acid digestion and petroleum ether
extraction. Protein content was determined by using kjeldahl. Moisture content was determined by using
hot air oven (105◦C). Ash content was analyzed using a muffle furnace (550◦C). Carbohydrate and energy
were determined by calculation. Total dietary fiber, soluble dietary fiber and insoluble dietary fiber was
determined by Enzymatic-Gravimetric method. Mineral such as calcium, sodium, and potassium was
determined by Flame-Atomic Absorption Spectrometry (AAS). Phosphorus was analyzed by gravimetric
method, and magnesium was analyzed by ICP-OES. Heavy metals lead and cadmium was determined using
closed system technique of wet digestion in foods and Furnace-Atomic Absorption Spectrometry
(Dhananivesku, 2003).
Statistical analysis
All the proximate, phosphorus and magnesium data were treated statistically by independent
t-test. The minerals (sodium, potassium and calcium) were analyzed by one-way analysis of variance
(ANOVA). All data were expressed as mean ± standard deviation in three replicates (n=3). All the statistical
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analysis was carried out using SPSS for Window 19.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). One-Way ANOVA was used for
determining the significant difference (P values < 0.05 and < 0.001) among the means.

Results and Discussion
Proximate composition
The moisture content of present study (table 1) higher than 73.1±1.4 (Gunji, 2007) might be
difference of preparation the sample, they wipe the sample with paper towel before minced the sample.
While this study, rest the thallus with a sieve before mince. Even though preparation of dry matter are
difference such as they was shade dried before kept in an oven, temperature, and time for dried the
seaweed. There are general reason of difference data or result. The ash content of previous study (Renaud,
2006) showed H. opuntia (86.0±2%) higher amount of ash than H. macroloba (74.4±2%).The present study
(Table 1) has higher ash content than above study, Conversion to dry matter of the old segments equal to
74.81%.The inorganic compound in H. macroloba of present study might be higher than above study.
The protein content in dry matter of Halimeda species from Andaman Coast of India
(Sivaramakrishnan, 2007) showed that H. tuna and H. macroloba respectively, 12.8±1.25% and 14.56±1.76%.
And also has study of India (Manivannan, 2009) was observed H. tuna and H. macroloba respectively,
23.12±0.86% and 28.94±0.68%. The protein content of India seaweed might be high. The study seasonal
variation of tropical Australian marine (Renaud, 2006) were found H. macroloba and H. opuntia respectively,
6.6±4% and 3.2±4% (summer). The data showed H. macroloba protein in summer higher than winter
(4.6±4%).Not only protein but also has higher ash, soluble fiber and energy than winter season. It was related
to the study of seasonal variation of H. macroloba at Phuket province in Thailand (Sinutok, 2008), high light
in summer season it might increases photosynthesis and growth rate. Therefore, nutritive values might be
higher than winter. The reason of environmental of India and Australia are difference. Thus, India might be
high protein than Australia. The present study has protein nearby 1.6±0.1% (Gunji, 2007) compared with
fresh basis in the table1.
The carbohydrate content of H. macroloba and H. tuna are 17.20±0.71% and H. tuna 17.12±0.44%
(Manivannan, 2009). The present study (table 1), conversion to dry weight carbohydrate of H. macroloba
are 23.53 % and 18.47% respectively, new segments and old segments. The present study using calculation
whereas above study estimated by following the Phenol-sulphuric acid method of Dubois et al.
The fat content of seaweed are present in relatively low (Manivannan, 2009) was observed the
maximum of lipid content is H. tuna 3.53±0.25% and the minimum lipid concentration H. macroloba
0.26±0.07% using extraction method similarly to present study. The result show that present study has
lower fat content than above research (Table 1).
The dietary fiber of seaweed are contain large amount of polysaccharide which are not digested by
humans and mostly compose of insoluble fiber (Jiménez-Escrig & Sánchez-Muniz, 2000; Gómez-Ordóñez,
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2010). Previous study was found H. macroloba has Total dietary fiber (14.7±1.6) followed by Insoluble
dietary fiber (14.3±1.8), soluble fiber (0.4±0.3) g/100 g dry weight (Santoso, 2004). The present study also
has higher Insoluble dietary than soluble fiber (Table1). Conversion the present study result equal to
Insoluble fiber of old segment and new segments respectively, (17.19–21 g/100g) thus, the new segment
has higher insoluble fiber than above study, the old segments is similar to above study.
For the reason of low fat, high protein content and mostly seaweed compose of insoluble fiber.
Therefore, the seaweed get the low energy including fiber and excluding fiber (Table1). Compared with raw
wakame 100 gram contained energy 45 kcal, raw spirulina contained energy 26 kcal/100 g (USDA, 2018).
Usually, the food which composes dietary fiber with low energy and low fat would be useful for body weight
control. The most of dietary fiber of H.macroloba was insoluble form, so, it would be useful in excretory
system of the body, intestinal health and decrease the risk of intestinal cancer (McIntosh, 1993).Total fiber
respectively, raw wakame 0.5 g/100 g and raw spirulina 0.4 g/100 g, (USDA, 2018).It is less than 8–10 times
of H. macroloba (Table 1).
The calcium content H.macroloba was very high (Table 1). For the calcium source in plants, collard
green (Brassica oleracea L.) has highest calcium (232 mg/100g) among vegetables (USDA, 2018). The calcium
content of H.macroloba was about 11–17 times of collard greens. Thai Recommended Daily Intakes (Thai
RDI, 1998) for calcium is 800 mg/day. Thus, the calcium content 100 g H.macroloba is about 3–5 times of
Thai RDI. It also contains other minerals such as phosphorus, sodium, potassium and magnesium. It is well
known that high sodium intake can induce hypertension. The recommendation daily intake of sodium is not
more than 2,400 mg. Thus, the sodium contents of H. macroloba was low (Table 1).
The comparison between old segments and new segments were evaluated at P<0.05. There were
no significant difference in the amounts of fat, carbohydrate, total dietary fiber, soluble and insoluble fiber
contents between old segments and new segments of H.macroloba. The calcium and other minerals
sodium, potassium and magnesium (Table 1) in old segments were higher than new segments. It may be
because the older parts had more time to calcify and accumulate minerals than younger parts. The previous
examined seasonal effects of this seaweed, the result showed that summer sample are high growth rate
and increasing photosynthesis (Sinutok, 2008). The heavy metal contents of H. macroloba determined in
this study is shown in Table 1.There was no significantly difference between new and old segments. The
Thai FDA recommendation for lead and cadmium is maximum 1 mg/kg and 3 mg/kg respectively. Therefore,
H. macroloba from Tangkhen Bay can be considered safe and less than (Thai FDA, 1986)

Conclusion
H. macroloba collected in Tangkhen Bay contained low energy and fat. It is also a rich source of
insoluble fiber. H. macroloba contained significantly more calcium in the old segments than new segments
than in the new segments. It is also safe from high level of heavy metals lead and cadmium. It is very
interesting for using in nutritional field as health promoting food. Further studies would evaluate about
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bioactive compounds, calcium bioaccessibility. For the safety of this seaweed should be study more in other
heavy metals and cytotoxicity. Further research on seaweed should be focus on several of season and many
place is necessary to analyze and represent this seaweed from Thai water.
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A

New segments

B

Old segments
Holdfast

Figure 1 The thallus of Halimeda macroloba consist of new segments, old segments and holdfast
(root- like structure) before cleaning (A), The thallus of Halimeda macroloba after cleaning and
removed epiphytes , sand and unwanted impurities which cut the hold fast (B).

A

B

Figure 2 The old segments with epiphytes (A), the old segments after removed and cleaned epiphytes (B).
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Table 1 Nutritive values in new segment and old segment of Halimeda macroloba (per 100 g fresh basis)
Analysis
Proximate
Energy(kcal)
Include fiber
Exclude fiber
Moisture (g)
Protein (g)
Fat (g)
Carbohydrate (g)
Ash (g)
Total fiber (g)
Soluble fiber (g)
Insoluble fiber (g)
Minerals
Calcium (mg)
Phosphorus (mg)
Sodium (mg)
Potassium (mg)
Magnesium (mg)
Heavy metals (per 1000g)
Lead (mg)
Cadmium (mg)

New segments

Old segments

P-values

21.75 ± 4.95
5.80 ± 1.32
82.98 ± 2.36
1.34 ± 0.04
0.01 ± 0.02
4.07 ± 1.23
11.54 ± 1.07
3.74 ± 0.06
0.16 ± 0.00
3.59 ± 0.06

20.85 ± 5.08
6.02 ± 1.88
79.14 ± 2.24
1.23 ± 0.04
0.04 ± 0.01
3.88 ± 1.25
15.71 ± 2.79
3.78 ± 0.12
0.15 ± 0.01
3.60 ± 0.11

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2443 ± 510
32.67 ± 0.75
48.39 ± 7.44
19.64 ± 1.45
12.12 ± 1.42

3923 ± 288
20.27 ± 0.61
71.39 ± 1.21
24.98 ± 1.58
22.31 ± 4.82

<0.05
n.s.
<0.001
n.s.
<0.05

0.27 ± 0.06
0.03 ± 0.01

0.28 ± 0.07
0.02 ± 0.01

n.s.
n.s.

Mean±SD (n=3). Values within the same row are significantly different (p<0.05 and p<0.001).
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กระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ขั้นสมบูรณ์ของปลาคางคก Allenbatrachus grunniens
(Linnaeus, 1758) จากปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย
ทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ1, เจษฏ์ เกษตระทัต1,*, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล2
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บทคัดย่อ: ปลาคางคกชนิด Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) จัดเป็นปลาน้้ากร่อยชนิดส้าคัญในระบบนิเวศ
ชะวากทะเลและป่ าชายเลนในประเทศไทย อย่ า งไรก็ต ามข้ อมู ลด้านชี ววิ ท ยาการสืบ พัน ธุ์ ของปลาคางคกชนิดนี้ยังไม่มี
การศึกษา ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคก จากบริเวณ
ปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย (จ้านวน 20 ตัว ความยาวเหยียด 18.90±1.83 (SD) เซนติเมตร) ด้วยเทคนิคทางมิชญวิทยา
ก่อนที่จะน้าข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาวงจรการสืบพันธุ์และฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ในอนาคตต่อไป ผลการศึกษาพบว่าปลา
คางคกเพศเมียทุกตัวมีรังไข่เจริญขั้นสมบูรณ์และเป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน ที่สามารถแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์ไข่
ออกเป็น 2 ระยะ คือระยะการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นปฐมภูมิ (ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ และระยะลิพิด ดรอปเลท
แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล) และระยะการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ (ระยะแรกของการเจริญของการพัฒนาเซลล์
ไข่ขั้นทุติยภูมิ ระยะท้ายของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิและระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่) ส้าหรับปลาคางคก
เพศผู้พบการเจริญของอัณฑะเกิดขึ้นพร้อมกับปลาคางคกเพศเมียและสามารถแบ่งระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
ออกเป็ น 5 ระยะ คื อ ระยะสเปอร์ ม าโทโกเนี ย ม ระยะสเปอร์ ม าโทไซต์ ร ะยะแรก ระยะสเปอร์ ม าโทไซต์ ร ะยะที่ ส อง
ระยะสเปอร์มาทิด และระยะสเปอร์มาโทซัว
ค้ า ส้ า คั ญ : โครงสร้ า งอวั ย วะสร้ า งเซลล์สืบ พั น ธุ์ , ระยะการพั ฒ นาของเซลล์ สืบ พั น ธุ์ เ พศเมีย , มิ ชญวิ ท ยา, ชะวากทะเล,
ปลาคางคก
Gametogenic maturation of the Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) from Pranburi Estuary,
Thailand Tappadit Mitparian1, Jes Kettratad1,*, Wannee Jiraungkoorskul2
1
Department of Marine Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330
2
Department of Pathobiology, Faculty of Science, Mahidol University, Ratchathewi, Bangkok 10400
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Abstract: Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) is one of the important estuarine toadfish inhabiting
along coastal area in particularly Thai mangrove forest. However, the reproductive biology of this fish has
not yet been observed in any literatures. In this study, we observed the gametogenic classification of A.
grunniens (Linnaeus, 1758) from Pranburi estuary, Thailand (n = 20 individual fish total length 18.90±1.83
(SD) cm.) using histological techniques. This information will before for further studies in reproductive cycle
and spawning season of this species. The results revealed that all female fish showed the ovarian
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maturation and they are considered as an asynchronous oocyte development type. The oogenesis cloud
be divided into two phases including primary oocyte growth (perinucleolar stage and lipid droplets and
cortical alveoli stage) and secondary oocyte growth (early secondary growth stage, late secondary growth
stage and full-grown oocyte stage). The testicular maturation of the male fish occurred at the same time
as female ovarian maturation. The process of the spermatogenesis cloud be observed in five stages
including spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte spermatid and spermatozoon
Keywords: Gonad structure, Oogenesis, Histology, Estuarine, Grunting toadfish

บทน้า
ปลาคางคก Grunting toadfish ( Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) ) อยู่ในวงศ์ Batrachoididae
จัดเป็นปลาน้้ากร่อยชนิดส้าคัญที่อาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในบริเวณป่าชายเลน ชะวากทะเลและแนวชายฝั่งทะเล ในบริเวณ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย จีน และคลอบคลุมถึงประเทศไทยอีกด้วย (Greenfield, 1999) โดยเฉพาะบริเวณปาก
แม่น้าปราณบุรี ปลาคางคกชนิดนี้จัดเป็นหนึ่งในผู้ล่าในสายใยอาหารที่ควบคุมประชากรของเหยื่อเพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติ
ในบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี (ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ และคณะ, 2557) นอกจากนี้ปลาคางคกยังถูกจับเป็นสัตว์น้าพลอยได้เพือ่
ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์รวมกับปลาเป็ดชนิดอื่น ๆ และยังจัดเป็นปลาสวยงามชนิดเด่น เนื่องจากมีสีสัน
ลวดลายที่สวยงาม จนท้าให้เป็นที่ดึงดูดของผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ด้วยเหตุนี้จึงอาจท้าให้ปลาคางคกชนิดนี้ถูกจับจากธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง และอาจท้าให้ประชากรของปลาคางคกในธรรมชาติลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาทางด้านชีววิทยา
การสื บ พัน ธุ์ข องปลาคางคกจึงมีค วามจ้า เป็น และส้าคัญต่ อการพั ฒ นาระบบการเพาะเลี้ย ง เพื่ อ ทดแทนและเพิ่ มจ้านวน
ประชากรของปลาคางคกในธรรมชาติ ในงานวิจัยครั้ง นี้จึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ขั้นสมบูรณ์ของปลา
คางคก จากปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย ด้วยเทคนิคทางมิญชวิทยา (histological techniques) ข้อมูลจากการศึกษาครั้ง
นี้นอกจากท้าให้เข้าใจถึงโครงสร้างและพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคกที่ถูกต้อง ยังน้าไปสู่การประยุกต์ใช้ส้าหรับ
การศึกษาฤดูสืบพันธุ์ ฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ และสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ ที่มีความส้าคัญต่อการวางแผนจัดการทรัพยากร
ปลาคางคกในบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี และยังใช้เป็นความรู้พื้นฐานส้าหรับการริเริ่มพัฒนาระบบการเพาะเลีย้ งปลาคางคกใน
เชิงเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

วิธีการ
การศึกษานี้สุ่มเก็บตัวอย่างปลาคางคกระยะตัวเต็มวัยที่มีสุขภาพดีไม่ปรากฏรอยโรค และปรสิต (จ้านวนทั้งหมด 20
ตัว ความยาวเหยียด 18.90±1.83 (SD) เซนติเมตร, เพศเมีย 11 ตัว ความยาวเหยียดเฉลี่ย 18.33±1.93 (SD) เซนติเมตร, เพศ
ผู้ 9 ตัว ความยาวเหยียดเฉลี่ย 19.61±1.50 (SD) เซนติเมตร) จากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรี ประเทศไทย (12°24'38.4"N
99°59'24.5"E) ด้วยอวนทับตลิ่ง ยาว 30 เมตร ลึก 6 เมตร ขนาดตาอวน 1 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจาก
เป็นหนึ่งในเดือนของช่วงฤดูสืบพันธุ์ของปลาคางคกในวงศ์เดียวกัน ตามการศึกษาของ Palazón-Fernández et al. (2001) ที่
ศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาคางคกชนิด Halobatrachus didactylus การศึกษาในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์จ้าแนกชนิดปลา
คางคกตามหนังสือคู่มือของ FAO เลขที่ 175 (Greenfield, 1999) ตัวอย่างปลาคางคกทั้งหมดใช้การการุณยฆาตด้วยวิธีการแช่
น้้าแข็ง (rapid cooling method) (Wilson et al., 2009) ตัวอย่างของอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของปลาคางคกจะถูกผ่าออก
และตัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ส่วนต้น กลาง และท้าย) ที่มีขนาดความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร และน้ามารักษาสภาพ
เนื้อเยื่อในน้้ายาดองเดวิดสัน (Davidson's fixative) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายใต้อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นน้าตัวอย่าง
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อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาผ่านกระบวนการมาตรฐานทางด้านมิญชวิทยาตามวิธีของ Presnell and Schreibman (1997)
และ Suvarna et al. (2013) เนื้อเยื่อที่ผ่านกระบวนการทางมิญชวิทยาดังกล่าวจะถูกตัดเป็นแผ่นบางด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อ
(microtome) ที่ความหนา 4 ไมโครเมตร และย้อมสีฮีมาทอกซีลินและอีโอซิน (Harris’s hematoxylin and eosin; H&E)
ท้ายสุดน้าสไลด์เนื้อเยื่ออวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาศึกษาระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ปลาคางคกตามหลักเกณฑ์ของ
Uribe et al. (2012) และ Dietrich and Kriegger (2009) ภายใต้ ก ล้ อ งจุ ลทรรศน์ แบบใช้ แ สงและบั น ทึ ก ภาพด้ว ยกล้อง
ดิจิตอลถ่ายสไลด์รุ่น Cannon EOS 1100D

ผลการศึกษา
1) มิญชวิทยาของระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ระยะการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาคางคกสามารถออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นปฐมภูมิ และระยะ
การพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ ตามขนาดเซลล์ รูปร่างเซลล์ การติดสี และลักษณะทางด้านมิญชวิทยา (ภาพที่ 1 และ 2)
ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นปฐมภูมิ สามารถแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ และระยะลิพิด
ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล แต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี้ ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ เซลล์ใข่มีขนาดประมาณ 160
ไมโครเมตร ในระยะนี้ไข่มีนิวเคลียสขนาดประมาณ 40 ไมโครเมตร ภายในมีนิวเคลียสพบนิวคลีโอลัส 4–5 เม็ดที่มีลักษณะกลม
ติดสีน้าเงิน ซึ่งมักเรียงอยู่ใกล้กับเยื่อหุ้มนิวเคลียส ไซโทพลาซึมติดสีม่วงเข้ม ส้าหรับระยะลิพิด ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวร
โอไล เซลล์ไข่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ประมาณ 300 ไมโครเมตร) นิวเคลียสของไข่ระยะนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ 64 ไมโครเมตร
ลักษณะของนิวเคลียสเปลี่ยนจากทรงกลมเป็นบิดเบี้ยวคล้ายรูปดาว ลักษณะเด่นของเซลล์ไข่ คือ การปรากฏหยดไขมันบริเวณ
ใกล้ของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ที่ลักษณะเป็นถุงใสและมีขอบเรียบ (ภาพที่ 1-C) นอกจากนี้ยังพบถุงคอทิเคิล เอลวรโอไล ที่มีลักษณะ
ถุงใส ขอบไม่เรียบ และมักอยู่ในบริเวณขอบของไซโทพลาซึม ระยะนี้เริ่มปรากฏชั้นโซนา เพลลูซิดา (zona pellucida)
ระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์ฟอลลิเคิล (ภาพที่ 1-D)
ระยะการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ
ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ และระยะการเจริ ญเซลล์ไข่เต็มที่ แต่ละระยะมีรายละเอียดดังนี้ ระยะแรกของการ
พัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ พบว่านิวเคลียสขนาดเล็กลงและเคลื่อนที่มาอยู่ทางด้านข้างเซลล์ (eccentric nucleus) เริ่มปรากฏ
เม็ดไข่แดง (yolk granule) ขนาดเล็ก ในบริเวณใกล้กับผนังของถุงไข่ (ภาพที่ 2-A) ในระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ
ชั้นโซนา เพลลูซิดาปรากฏชัดเจนมากขึ้น ชั้นเซลล์แกรนูโลซา (granulosa cell) เรียงตัวแบบเยื่อบุชั้นเดียวแบบลูกบาศก์
(simple cuboidal epithelium) และชั้ น เซลล์ ที ค า (theca cell) เรี ย งตั ว แบบเยื่ อ บุ ชั้ น เดี ย วแบบแบนบาง (simple
squamous epithelium) (ภาพที่ 2-B) ในระยะต่อมา คือ ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ พบว่านิวเคลียสมีขนาด
เล็กลงและมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว (ภาพที่ 2-C) มีการสะสมของเม็ดไข่แดงมากขึ้น และกระจายตัวทั่วไซโทพลาซึมของ
เซลล์ไข่ บางบริเวณเกิดการรวมกันของเม็ดไข่ แดงขนาดเล็กจนกลายเป็นเม็ดไข่แดงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ภาพที่ 2-D) ชั้นโซนา
เพลลูซิดา ชั้นเซลล์แกรนูโลซาและชั้นเซลล์ทีคา ปรากฏอย่างชัดเจนมากขึ้นจากระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ ระยะ
ท้ายสุด คือ ระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ จัดเป็นเซลล์ไข่ระยะท้ายสุดของกระบวนการพัฒนาเซลล์ไข่ (ภาพที่ 2-E) ไข่แดงใน
ระยะนี้รวมตัวกันจนเป็นเนื้อเดียวจนกลายเป็นแผ่นไข่แดง (yolk plate) ส่วนชั้นโซนา เพลลูซิดา ชั้นเซลล์แกรนูโลซาและชั้น
เซลล์ทีคามีความหนา และเรียงกันชิดมากเหมือนกับระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ (ภาพที่ 2-F)
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2) มิญชวิทยาของระยะการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
ระยะพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม ระยะสเปอร์มาโท
ไซต์ระยะแรก ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง ระยะสเปอร์มาทิดและระยะสเปอร์มาโทซัว
ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม (spermatogonium) เซลล์มีรูปร่างกลมขนาดประมาณ 8.9 ไมโครเมตร นิวเคลียสมี
รูปร่างกลมและพบการกระจายตัวของเฮทเทอโรโครมาตินเรียงตัวคล้ายหน้าปัดนาฬิกา ไซโทพลาซึมย้อมติดสีชมพู มีขนาดใหญ่
(ภาพที่ 3-B)
ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก (primary spermatocyte) เซลล์มีขนาดประมาณ 6.0 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กลง
เมื่อเทียบกับระยะ spermatogonia ภายในนิวเคลียสเฮทเทอโรโครมาตินเกิดการรวมตัวกันมาก ไซโทพลาซึมย้อมติดสีชมพูมี
ปริ ม าณน้ อ ยลง เมื่ อ เที ย บกั บ ระยะสเปอร์ ม าโทโกเนี ย ม นอกจากนี้ เ ซลล์ ใ นระยะนี้ ยั ง ถู ก บรรจุ อ ยู่ ส เปอร์ ม าโทซี ส ต์
(spermatocyst) (ภาพที่ 3-B)
ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง (secondary spermatocyte) เซลล์มีขนาดที่ลดลงประมาณ 3.8 ไมโครเมตร
เนื่องจากผ่านกระบวนแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ครั้งที่1 เฮทเทอโรโครมาตินรวมตัวกันแน่นขึ้นอย่างชัดเจน ปริมาณของไซโทพลา
ซึมลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ภาพที่ 3-C)
ระยะสเปอร์มาทิด (spermatids) เซลล์มีขนาดประมาณ 2.5 ไมโครเมตร เนื่องจากผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิส ครั้งที่ 2 โครมาตินรวมตัวกันแน่นเป็นเซลล์กลมขนาดเล็กแต่เซลล์ยังคงอยู่ในสเปอร์มาโทซีสต์ (ภาพที่ 3-C)
ระยะสเปอร์มาโทซัว (spermatozoon) เซลล์สืบพันธุ์มีขนาดกลมย้อมติดสีน้าเงินขนาดเล็กมองเห็นส่วนหางชัดเจน
ซึ่งย้อมติดสีชมพู และเซลล์สืบพันธุ์ไม่มีสเปอร์มาโทซีสต์แล้วในระยะนี้ (ภาพที่ 3-C)

ผลการศึกษา
จากการศึกษามิญชวิทยาของเนื้อเยื่อรังไข่ของปลาคางคกเพศเมียทุกตัวพบว่าเนื้อเยื่อรังไข่ทั้งหมดอยู่ ในขั้นสมบูรณ์
และมีการพัฒนาของเซลล์ไข่เป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน (asynchronous oocyte development) เนื่องจากประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่หลายระยะ (ภาพที่ 1-A) โดยลักษณะดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับลักษณะรังไข่ที่พบในปลาคางคก
ชนิด Opsanus beta (Gallardo-Torres et al., 2004) และปลากระดูกแข็งชนิดอื่น ๆ เช่น ปลาในอันดับปลากะพงชนิ ด
Lutjanus alexandrei (Fernandes et al., 2016) ปลาในอั น ดั บ ปลาหั ว ตะกั่ ว ชนิ ด Crenichthys baileyi และชนิ ด
Empetrichthys latos (Uribe et al., 2012) ไข่ที่สุกไม่พร้อมกันในรังไข่แสดงให้เห็นว่าปลาคางคกชนิดที่ท้าการศึกษามีการ
ปล่อยไข่ได้หลายครั้งในรอบปี (Gallardo-Torres et al., 2004) โดยระยะการเจริญของการพัฒนาของเซลล์ไข่สามารถแยก
จากลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ ระยะเพอรินิวคลีโอลาร์ ปรากฏนิวคลีโอลัสหลายอันประมาณ 4–5 เม็ด ไซโทพลาซึมย้อมติดสี
ม่วงเข้มเนื่องจากยังมีการสังเคราะห์ทั้งอาร์เอนเอ และไรโบโซม เพื่อรองรับการพัฒนาของเซลล์ไข่ (Wallace and Selman,
1990) (ภาพที่ 1-B) ในระยะนี้เริ่มพบการพัฒนาของชั้นเซลล์ฟอลลิคูล่าที่เรียงตัวแบบแบนบางชั้นเดียว ซึ่งคล้ายคลึงกับการ
รายงานในปลากระดูกแข็ งทั่วไป (Wallace and Selman, 1990; Boonyoung et al., 2016) ระยะลิพิด ดรอปเลท แอน
คอทิเคิล เอลวรโอไล เริ่มปรากฏหยดไขมันลักษณะเป็นถุงใส ขอบเรียบ ถุงใสเหล่านี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งอาหาร
ส้ารองส้าหรับตัวอ่อน (Wiegand M., 1996) และมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการเข้ามาอสุ จิ (polyspermy) เมื่อไข่ได้รับการ
ผสมแล้ว ภายใต้กลไกของปฏิกิริยาคอร์ติคัล (Cortical reaction) (Nagahama, 1983) ระยะนี้เริ่มปรากฏชั้นโซนา เพลลูซิดา
(zona pellucida) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในปลาข้าวเม่า Ambassis vachellii (ปิยากร บุญยังและคณะ, 2560) ระยะแรก
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ของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ เริ่มปรากฏเม็ดไข่แดงขนาดเล็กภายในเซลล์ไข่ ไข่แดงเหล่านี้เกิดจากโปรตีนไวเทลโลจินิน
(vitellogenin) ที่ถูกสังเคราะห์จากตับ และล้าเลียงผ่านกระแสเลือดเข้ามาสะสมในเซลล์ไข่ ภายใต้กลไกการควบคุมของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Babin et al., 2007; Le Menn et al., 2007) โดยหน้าที่ของไข่แดงคือ เป็นสารอาหารและเกี่ยวข้องกับ
กระบวนเมทาบอลิซึมของปลาในระยะตัวอ่อน (Nagahama, 1983) ระยะท้ายของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ เป็นระยะที่
ปรากฏเม็ดไข่แดงมากขึ้น และมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความแข็งแรงของชั้นห่อหุ้มไข่มากกว่าระยะแรกของการพัฒนาเซลล์ไข่ทุติยภูมิ
สุดท้ายระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ มีการรวมตัวของเม็ดไข่แดงขนาดเล็กจนกลายเป็นแผ่นไข่แดง (yolk plate) ระยะนี้เป็น
ระยะที่พร้อมสืบพันธุ์จึงต้องการความแข็งแรงของชั้นที่ห่อหุ้มไข่ชั้นต่าง ๆ มากที่สุด (Dietrich and Krieger, 2009)
จากการศึกษามิญชวิทยาของอัณฑะปลาคางคกเพศผู้ทุกตัวจัดอยู่ในขั้นสมบูรณ์ที่ภายในอัณฑะประกอบด้วยท่อสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ (seminiferous lobule) เป็นจ้านวนมาก แต่ละท่อมีการกระจายตัวของสเปอร์มาโทโกเนียมกระจายตัวตลอด
แนวของท่อ (ภาพที่ 3-A) ซึ่งจัดเป็น unrestricted spermatogonial testis ในการศึกษาครั้งนี้ระยะพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์
เพศผู้สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะสเปอร์มาโทโกเนียม ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก ระยะสเปอร์มาโทไซต์
ระยะที่สอง ระยะสเปอร์มาทิด และระยะสเปอร์มาโทซัว ซึ่งสอดคล้องกับปลาคางคกชนิด O. beta (Gallardo-Torres et al.,
2004) โดยระยะการเจริญของการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้สามารถแยกจากลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ ระยะสเปอร์มา
โทโกเนียม เป็นระยะที่มีการตัวของเฮทเทอโรโครมาตินเรียงตัวคล้ายหน้าปัดนาฬิกา มีขนาดนิวเคลียสใหญ่กว่าระยะอื่น ๆ
ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก มีการรวมตัวกันเฮทเทอโรโครมาตินและมีขนาดของไซโทพลาซึมเล็กลงกว่าระยะสเปอร์มาโท
โกเนียมในระยะนี้เป็นระยะแรกที่เซลล์สืบพันธุ์ถูกบรรจุอยู่ในถุงสเปอร์มาโทซีสต์ ระยะสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง เซลล์มี
ขนาดเล็กลงเนื่องจากมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส ระยะสเปอร์มาทิด เป็นระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เริ่มมีหางแต่ยังคงอยู่ในถุงสเปอร์
มาโทซีสต์ และสุดท้าย ระยะสเปอร์มาโทซัว พบว่าเซลล์สืบพันธุ์มีหางและไม่มีถุงสเปอร์มาโทซีสต์ห่อหุ้มแล้ว เป็นระยะที่พร้อม
ปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเพื่อสืบพันธุ์
จากผลการศึกษาระยะการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ในปลาคางคกจากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรีในเดือนสิงหาคมนั้น
อาจจะไม่เพียงพอในการบอกฤดูสืบพันธุ์ของปลาชนิดนี้ได้ทั้งหมด แต่ลักษณะการเจริญที่เต็มที่ของเซลล์สบื พันธุ์ของปลาคางคก
ทั้งสองเพศที่เกิดในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ การพบระยะการเจริญเซลล์ไข่เต็มที่ในปลาคางคกเพศเมีย และระยะสเปอร์มาโทซัวใน
ปลาคางคกเพศผู้ สามารถบอกความพร้อมในการสืบพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ อาจอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นช่วงฤดูสืบพันธุ์หนึ่งในหลาย ๆ ครั้งที่เกิดขึ้นได้ในรอบปี

บทสรุป
จากการศึกษาระยะการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ในปลาคางคกจากบริเวณปากแม่น้าปราณบุรีท้าให้ทราบว่า ปลาคางคก
เพศเมียมีเนื้อเยื่อรังไข่อยู่ในขั้นสมบูรณ์และมีการพัฒนาของเซลล์ไข่เป็นแบบไข่สุกไม่พร้อมกัน (asynchronous oocyte
development) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่หลายระยะในรังไข่เดียว ในส่วนของปลาคางคกเพศผู้นั้น
เนื้อเยื่ออัณฑะอยู่ในขั้นสมบูรณ์เช่นกัน และมีอัณฑะเป็นแบบ unrestricted spermatogonial testis ในเดือนสิงหาคมนั้นอยู่
ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ปลาคางคกมีความพร้อมในการสืบพันธุ์มาก และอยู่ใกล้ช่วงฤดูสืบพันธุ์
ช่วงหนึ่งในรอบปี ผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่จะน้าไปสู่การศึกษาโครงสร้างละเอียดของเซลล์สืบพันธุ์ ฤดู
สืบพันธุ์ ฤดูกาลปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ และสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของปลาคางคกในอนาคตต่อไป
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ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมตัดยาวและตัดขวางของเนื้อเยื่อรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ของปลาคางคกเพศเมียชนิด
Allenbatrachus grunniens. A). เนื้ อ เยื่ อ รั ง ไข่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยระยะเซลล์ ไ ข่ ห ลายระยะ B). ระยะเพอริ นิ ว คลี โ อลาร์
(perinucleolar; PN). C). ระยะลิพิด ดรอปเลท แอน คอทิเคิล เอลวรโอไล (Lipid droplets and cortical alveoli stage;
CO). D). ภาพขยายระยะ CO. Note: Ca = cortical alveoli, EV = early vitellogenic stage, Fc = follicular cell, N =
nucleus, nu = nucleolus, Od = oil droplets, Zp = zona pellucida.
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ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมตัดขวางของเนื้อเยื่อรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ระยะการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ 3
ระยะของปลาคางคกเพศเมียชนิด Allenbatrachus grunniens. A). ระยะแรกของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติย
ภูมิ (early vitellogenic stage; EV). B). ภาพขยายของ EV. C). ระยะท้ายของการเจริญของการพัฒนาเซลล์ไข่ขั้นทุติยภูมิ
(late vitellogenic stage; LV). D). ภาพขยายของ LV. E). ระยะการเจริญของเซลล์ไข่เ ต็มที่ (mature stage; M). F). ภาพ
ข ย า ย ข อ ง M. Note: Ca = cortical alveoli, Gc = granulosa cell, Tc = theca cell, Yg = yolk granule, Yp = yolk
plate, Zp = zona pellucida.

106

เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพที่ 3 แสดงภาพรวมตัดขวางของเนื้อเยื่ออัณฑะและระยะการพัฒนาเซลล์สืบพันธุ์ปลาคางคกเพศผู้ชนิด Allenbatrachus
grunniens. A). แสดงภาพรวมตัดขวางของเนื้อ เยื่ ออั ณฑะที่ป ระกอบไปด้ว ยหลาย seminiferous lobule (SL) B). ระยะ
spermatogonium (sg) และ ระยะ primary spermatocyte (psm) C). ระยะ secondary spermatocyte (ssm), ระยะ
spermatid (st), ระยะ spermatozoon (sz) และภาพถุง spermatocyst (sc)
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บทคัดย่อ : นกชายเลนเป็นกลุ่มนกอพยพที่เข้ามาหากินในอ่าวไทยตอนใน และบางส่วนของนาเกลือ การลดลงของการท้านา
เกลือท้าให้เกิดนาเกลือรกร้างซึ่งมีศักยภาพเป็นแหล่งหาอาหารของนกชายเลน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
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ตลอดเวลา (B) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560–มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยท้าการบันทึกชนิดและจ้านวนนกที่มีพฤติกรรมการหา
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ประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะนี้มีแนวโน้มที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งหากินทดแทนให้แก่ชนิดของนกชายเลนที่พบในการศึกษานี้
คาสาคัญ : นกชายเลน, ความหลากหลาย, การหากินของนกชายเลน, นาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง
Diversity of shorebirds in abandoned salt pans in Phetchaburi Province
Thanaphat Klubchum1, Art-ong Pradatsundarasar2, Ajcharaporn Piumsomboon1,3*
1
Department of Marine Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330 2Department of
Biology, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330 3Aquatic Resources Research Institute,
Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok, 10330
*Corresponding author e-mail: ajcharaporn.p@g.chula.edu
Abstract: Shorebirds are migratory birds that appear in the Inner Gulf of Thailand. Some birds live and
forage in the salt pan as well as the tidal flat areas. Due to the decline in sea salt farming numbers, the
number of abandoned salt pan increases. However, this abandoned salt pan is a supplement feeding ground
beside the tidal flat areas for migratory shorebirds. We studied the diversity and abundance of shorebirds
in two abandoned salt pans; an emerged pond (A) and a flooded or submerged pond (B); from October
2017 to March 2018. Species list and number of each species of shorebirds were recorded during daytime
low tide. There were 6,365 individuals of shorebirds from 23 species in 4 families in the study area. The
diversity and evenness index of shorebirds in pond A were less than those of pond B but not significant
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and the Jaccard’s index was 0.313 ± 0.163. This implied that shorebirds in pond B were more diverse and
the number of each species was quite equal while pond A has lower species with some of dominant
species. Our result indicated the niche partitioning in shorebirds communities in that each species of
shorebirds choose appropriate foraging site, according to the length of mouth and legs that enable them
to forage food in each pond. Thus, abandoned salt pans can be a suitable feeding ground for shorebirds.
Keywords : shorebirds, diversity, shorebird foraging, abandoned salt pans

บทนา
นกชายเลนในประเทศไทยสามารถจัด จ้ า แนกได้ทั้ งหมด 9 วงศ์ ได้ แ ก่ Burhinidae, Vanellidae, Jacanidae,
Glareolidae, Charadriidae, Dromadidae, Pluvialidae, Recurvirostridae และ Scolopatidae โดย 49 ชนิ ด เป็ น นก
อพยพ และ 8 ชนิดเป็นนกประจ้าถิ่น ได้แก่ นกอีแจว นกพริก นกตีนเทียน นกกระแตผีเล็ก นกโป่งวิด นกกระแตแต้แว้ด นกหัว
โตเล็กขาเหลือง และนกหัวโตมลายู (Round, 2006) โดยการศึกษาของ Round (2006) พบนกชายเลนชนิดเด่นที่มีจ้านวนมาก
ที่สุด 6 อันดับแรก คือ นกหัวโตทรายเล็กอยู่ในวงศ์ Charadriidae นกสติ้นท์คอแดง นกปากแอ่นหางด้า และนกชายเลนบึงอยู่
ในวงศ์ Scolopacidae นกตี น เที ย นอยู่ ใ นวงศ์ Recurvirostridae และนกทะเลขาแดงธรรมดาอยู่ ใ นวงศ์ Scolopacidae
ตามล้าดับ สอดคล้องกับรายงานการศึกษานกน้้าทั่วประเทศไทย 5 อันดับ แรก คือ นกหัวโตทรายเล็ก นกตีนเทียน นกปาก
แอ่นหางด้า นกสติ้นท์คอแดง และนกชายเลนปากแอ่นอยู่ในวงศ์ Scolopacidae ตามล้าดับ (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย, 2017)
นกชายเลนในประเทศไทยเป็นกลุ่มนกอพยพที่ใช้เส้นทางอพยพที่เรียกว่า “เส้นทางเอเชียตะวันออก–ออสเตรเลีย”
โดยอพยพมาจากประเทศจีนและรัสเซียเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่เดือนกันยายนหรือช่วงต้นฤดูหนาวและอยู่หากินตามแหล่งพื้นที่
ชุ่มน้้าและพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล เช่น หาดเลน หาดทราย ริมคันนาของบ่อปลา หรือนาเกลือ โดยเฉพาะในอ่าวไทยตอนในที่มี
ลักษณะเป็นดินเลนทอดยาวตลอดริมชายฝั่งเมื่อน้้าลงสามารถรองรับนกชายเลนได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตัวตลอดช่วงฤดูอพยพ
บางชนิดใช้เป็นที่แวะพักหาอาหารแล้วจึงอพยพต่อลงไปทางใต้ และนกจะเริ่มอพยพกลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมในช่วงฤดูร้อน
(ปลายเดือนเมษายน) ปีถัดไปเพื่อกลับไปท้ารังวางไข่ ในปัจจุบันประชากรของนกชายเลนเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มประชากร
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะหาดเลนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากการกิจกรรม ของ
มนุษย์ เช่น การก่อตั้งชุมชน การปรับปรุงพื้นที่ริมชายฝั่ง และการลดลงของตะกอนจากแหล่งต้นน้้า (Dais, et. al., 2014)
นอกจากนี้การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนยังไปท้าให้การงอกของหาดเลนลดลง ซึ่งหมายถึงแหล่งหากินของนกชายเลนในช่วง
อพยพเกิดการหดหายไป (Sripanomyom, et. al., 2011; Green, et. al., 2015) ปัญหาการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่ง
แวะพักของนกชายเลนจะท้าให้นกสูญเสียพลังงานจากการเดินทางและหาแหล่งอาหารใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการสะสม
อาหารและอัตราการรอดของนกอย่างมากในช่วงอพยพ
นาเกลือเป็นตัวเลือกหนึ่งส้าหรับนกชายเลนที่ช่วยให้นกสามารถหาอาหารกินได้เพิ่มเติมในช่วงเวลาน้้าขึ้นที่หาดเลน
ถูกท่วมหายไป ด้วยขนาดพื้นที่กว้างและพื้นที่เปิดโล่งเหมือนหาดเลน จะท้าให้นกรู้สึกปลอดภัยจากผู้ล่า (Sripanomyom, et.
al., 2011; Green, et.al., 2015) นาเกลือแต่ละบ่อจะมีการผันน้้าทะเลธรรมชาติเข้า มากักขังไว้ภายในท้าให้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยให้แก่สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารของนกชายเลนอาศัยอยู่ได้ (อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข, 2553; Evagelopoulos, et.
al., 2008; Green, et. al., 2015) และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ท้าให้เป็นแหล่งพักผ่อน (roosting site) แก่นกชาย
เลนหลายชนิดซึ่งนกสามารถประหยัดเวลาเดินทางจากพื้นที่พักผ่อนไปยังแหล่งหากินได้ ด้วยคุณสมบัติข้างต้นท้าให้นาเกลือ
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เหมาะสมต่ อ การเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของนกชายเลนได้ ห ลายชนิ ด นาเกลื อ จึ ง มี บ ทบาทให้ เ ชิ ง การเป็ น แหล่ ง ที่ ร องรั บ
(supplementary) นกชายเลน (Pedro & Ramos, 2009; Sripanomyom, et. al., 2011; Dais, et. al., 2014; Green, et.
al., 2015) ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพื้นที่นาเกลือส่วนใหญ่เกิดการลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาราคาเกลือตกต่้า ในทาง
ตรงกันข้ามการท้านาเกลือเป็นระบบที่ต้องจ้างแรงงานจ้านวนมากในการผลิต อีกทั้งคุ ณภาพและปริมาณของผลผลิตจะขึ้นอยู่
กับฤดูกาลที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในแต่ละปี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนจากอาชีพการท้านาเกลือไปเป็นธุรกิจอื่นที่ได้
ก้าไรมากกว่า ส่งผลให้เกิดการทิ้งนาเกลือเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในขณะที่การคงอยู่ของนาเกลือจะ เป็น
แหล่งอาหารที่ส้าคัญแก่นกชายเลนในช่วงอพยพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลาย และจ้านวนของ
นกชายเลนที่ลงหากินในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างทั้งสองประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าเมื่อน้้าลง (A) และ
บ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลา (B) โดยนาเกลือทั้งสองบ่อมีลักษณะที่คล้ายกับระบบธรรมชาติ หรือ ทะเลสาบน้้าเค็มกึ่งปิด (semiclose lagoon system) ที่ได้รับน้้าทะเลจากทะเลด้านนอกในช่วงน้้าขึ้นเข้ามาขังอยู่ภายในบ่อท้าให้มีเหยื่อที่เป็นอาหารของ
นกชายเลนสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้และช่วงน้้าลงเป็นช่วงที่น้า ตื้นท้าให้นกชายเลนสามารถเข้ามาหากินอาหารได้เหมือนหาด
เลนปกติ

วิธีการศึกษา
1. พื้นที่การศึกษา และช่วงเวลาศึกษา
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเกลือและพื้นที่นาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย (เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2553)
และต้าบลปากทะเลเป็นแหล่งอนุรักษ์นกชายเลน มีพื้นที่ติดต่อทะเล และมีการท้านาเกลือแบบดัง้ เดิม (traditional salt pans)
ที่อาศัยการผันน้้าทะเลด้านนอกเข้ามาขังในแต่ละบ่อให้มีความเค็มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
การอพยพมาของนกชายเลนในประเทศไทย บ่อที่ศึกษาเป็นนาเกลือแบบนาตากที่ถู กทิ้งร้าง 2 ประเภท ที่ได้รับอิทธิพลจากน้้า
ขึ้นน้้าลง ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าหรือดินแห้งเมื่อน้้าลง (emerged area) มีความลึกเฉลี่ย 3 เซนติเมตร และบ่อที่ถูกน้้าท่วม
ตลอดเวลาช่วงน้้าลง (submerged area) มีความลึกเฉลี่ย 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) แต่ละบ่อมีขนาด 1.7 เฮกตาร์ มีระยะห่าง
ระหว่างบ่อ 60 เมตร ท้าการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560–มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมช่วงฤดูการอพยพของนก
ชายเลน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 2 วัน
2. การศึกษาชุมชนของนกชายเลน
เก็บข้อมูลชนิดและจ้านวนนกด้วยการเดินส้ารวจในเวลากลางวัน ใช้กล้ องสองตา และกล้องเทเลสโคป บันทึกชนิด
และจ้านวนนกในวันที่มีการขึ้นลงของน้้าเพียง 1 ครั้งในแต่ละเดือน เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีช่วงเวลาน้้าขึ้นน้้าลงเป็นแบบ
ผสมท้าให้มีผลต่อช่วงเวลาการเก็บข้อมูล การศึกษาจะก้าหนดระยะเวลา 1–2 ชั่วโมง ในช่วงเวลาน้้าลงต่้าสุดและช่วงก้าลังน้้า
ขึ้น เนื่องจากช่วงน้้าลงเป็นช่วงที่ระดับน้้าในนาเกลือตื้นและเหมาะสมต่อการหากินของนกชายเลนขนาดเล็ก และช่วงน้้าก้าลัง
ขึ้นจะมีระดับน้้าที่เหมาะสมต่อนกขนาดกลางขึ้นไป (Sripanomyom, et. al., 2011) เก็บข้อมูลนกที่มีพฤติกรรมการหากิน
เท่านั้น คือพบการใช้ปากจิกกิน เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะการหากินของนกชายเลน (Davis and Smith, 2001) และบันทึกภาพ
นกแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นตัวแทนของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือ จ้าแนกชนิดนกชายเลนตามคู่มือศึกษาธรรมชาติหมอ
บุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย (จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2555)
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1) ค่าความถี่ของการปรากฏ (frequency of occurrence) ใช้ชี้วัดการลงหากินของนกชนิดนั้นๆ เชิงคุณภาพ จาก
สูตร
ร้อยละความถี่ = จ้านวนครั้งที่พบนกในแต่ละเดือน/จ้านวนครั้งที่ส้ารวจ x 100
โดยร้อยละความถี่สามารถก้าหนดตาม Pettingill (1970) และดัดแปลงให้เป็นร้อยละการเข้ามาหากินแทนร้อยละ
ความถี่ได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ นกที่เข้ามาหากินน้อยมาก (หายากมาก; very rare) ร้อยละ 1–10 นกที่มีเข้ามาหากินน้อย (หา
ยาก; rare) ร้อยละ 11–20 นกที่เข้ามาหากินคอนขางนอย (พบไม่บ่อย; uncommon) ร้อยละ 21–40 นกที่เข้ามาหากินปาน
กลาง (พบเป็นบางครั้ง; moderate common) ร้อยละ 41–60 นกที่เข้ามาหากินบอย (พบบ่อย; common) ร้อยละ 61–90
และนกที่เข้ามาหากินในทุกเดือนหรือบอยมาก (พบเป็นประจ้า; very common) ร้อยละ 91–100
3.2) ดัชนีความหลากหลาย (Shannon’s diversity index)
จากสูตร H′ = -∑ i =1 ถึง n Pi ln Pi
เมื่อ H′ = ความหลากหลาย; Pi = จ้านวนชนิดใดชนิดหนึ่ง/จ้านวนนกทั้งหมด (Shannon and Weaver, 1949)
3.3) ดัชนีความสม่้าเสมอ (Evenness Index) ใช้บ่งชี้การกระจายตัวของชนิดนกชายเลน
จากสูตร E = H′ / ln S
เมื่อ E = ค่าความสม่้าเสมอ และ S = จ้านวนชนิดของนกในแต่ละพื้นที่ (Pielou, 1966)
3.4) ดัชนีความคล้ายคลึง (Jaccard’s similarity index) จากสูตร
IAB = j / (a + b - j)
เมื่อ IAB = ความคล้ายคลึงระหว่างถิ่นที่อยู่อาศัย A และ B, j = จ้านวนชนิดของนกที่พบในทั้ง A และ B, a = ชนิดนก
ที่พบในแหล่งที่อยู่อาศัย A และ b = ชนิดนกที่พบในแหล่งที่อยู่อาศัย B

ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายและความความถี่ในการปรากฏของนกชายเลนในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง
ผลการศึกษานกชายเลนที่ลงหากินในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 พบนกชายเลนทั้งหมด 6,365 ตัว จากทั้งหมด 23 ชนิดใน 4 วงศ์ (family) ได้แก่ วงศ์นกหัวโตทราย
(Scolopacidae) 3 ชนิด วงศ์นกตีนเทียน (Recurvirostridae) 1 ชนิด วงศ์นกหัวโต (Pluvialidae) 2 ชนิด และวงศ์นกชาย
เลน (Charadriidae) 17 ชนิด โดยนกชายเลนที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นกหัวโตทราย 2,113 ตัว นกชายเลน
ปากกว้าง 1,881 ตัว นกสติ๊นท์คอแดง 835 ตัว นกปากแอ่นหางด้า 738 ตัว และนกตีนเทียน 168 ตัว นอกจากนี้ยังพบนกที่มี
สถานะการอนุรักษ์ที่ใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered species) ได้แก่ นกน็อทใหญ่ (BirdLife International, 2016) จ้านวน
88 ตัว และนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล (BirdLife International, 2017) จ้านวน 2 ตัว ลงใช้หากินในพื้นที่บริเวณที่ศึกษาด้วย
ดังตารางที่ 3
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ความถี่ในการปรากฏของนกชายเลนที่พบในการศึกษานี้สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) นกที่เข้ามาหากินใน
ทุกเดือนหรือเป็นประจ้า พบ 4 ชนิด ได้แก่ นกปากแอ่นหางด้า นกตีนเทียน นกชายเลนปากโค้ง และนกทะเลขาเขียวธรรมดา
2) ระดับนกที่เข้ามาหากินบอย พบ 8 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตทราย นกชายเลนปากกว้าง นกสติ้นท์คอแดง นกทะเลขาแดง
ธรรมดา นกน็อทใหญ่ นกทะเลขาแดงลายจุด นกหัวโตสีเ ทา และนกชายเลนบึง 3) ระดับนกที่เข้ามาหากินเป็นบางครั้ง พบ
2 ชนิด ได้แก่ นกอีก๋อยเล็ก และนกชายเลนน้้าจืด 4) ระดับนกที่มีเข้ามาหากินไม่บ่อย พบ 4 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตขาด้า นกหัว
โตขาเหลือง นกหัวโตหลังจุดสีทอง และนกปากแอ่นหางลาย และ 5) ระดับนกที่เข้ามาหากินน้อยหรื อหายาก (rare) พบ 5
ชนิด ได้แก่ นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น นกสติ้นท์นิ้วยาว นกอีก๋อยใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล (ตารางที่ 1)
2. ชนิด จานวน ความหลากหลายและความสม่าเสมอของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างทั้ง 2 ประเภท
จากการเก็บข้อมูลชนิดและจ้านวนของนกชายเลนทั้งหมดที่ลงหากินในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง 2 ประเภท ได้แก่ บ่อ
ที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้าสุด (A) พบนกชายเลนลงหากินทั้งหมด 23 ชนิด จ้านวน 4,935 ตัว โดยนกที่มีจ้านวนมากที่สุด 5
อันดับแรก ได้แก่ นกชายเลนปากกว้าง 1,872 ตัว นกหัวโตทราย 1,854 ตัว นกสติ้นท์คอแดง 833 ตัว นกชายเลนปากโค้ง 113
ตัว และนกน็อทใหญ่ 48 ตัว (แผนภูมิที่ 1) และมีชนิดนกชายเลนที่หากินเฉพาะในบ่อ A ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตขา
เหลือง นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น นกหัวโตขาด้า นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกอีก๋อยใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสี
น้้าตาล ในขณะที่บ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลง (B) พบนกชายเลนลงหากินทั้งหมด 15 ชนิด จ้านวน 1,430 ตัว โดยนก
ชายเลน 5 อันดับแรก ได้แก่ นกปากแอ่นหางด้า 718 ตัว นกหัวโตทราย 259 ตัว นกตีนเทียน 146 ตัว นกทะเลขาแดงธรรมดา
87 ตัว และนกทะเลขาเขียว 50 ตัว (แผนภูมิที่ 1) และไม่พบชนิดของนกชายเลนที่หากินเฉพาะในบ่อ B
เมื่อค้านวนค่าดัชนีความหลากหลายและค่าความสม่้าเสมอของนกชายเลนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 พบว่าความหลากหลายของนกในบ่อ A มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.885±0.349 และค่าความสม่้าเสมอมีค่าเป็น
0.368±0.142 ส่วนในบ่อ B มีดัชนีทั้งสองค่าเท่ากับ 1.323±0.576 และ 0.674±0.141 ตามล้าดับ และดัชนีความคล้ายคลึง
ระหว่างทั้งบ่อ A และ B มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.313±0.163 (ตารางที่ 2)

ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายและความความถี่ในการปรากฏของนกชายเลนในบ่อนาเกลือที่ถกู ทิ้งร้าง
การศึกษาครั้งนี้พบนกชายเลนได้ทั้งสิ้น 23 ชนิด ซึ่งใกล้เคียงกับการรายงานของ Green, et. al. (2015) พบจ้านวน
ชนิด 28 ชนิด ในนาเกลือที่มีการท้ากิจกรรมปกติตลอดริมชายฝั่งแม่น้าแม่กลองและจังหวั ดสมุทรสาคร โดยนกชายเลน 10
อันดับแรกที่พบจ้านวนมากที่สุดในการศึกษานี้ ได้แก่ นกหัวโตทราย นกชายเลนปากกว้าง นกสติ้นท์คอแดง นกปากแอ่นหางด้า
นกตีนเทียน นกชายเลนปากโค้ง นกทะเลขาแดงธรรมดา นกน็อทใหญ่ นกทะเลขาเขียวธรรมดา และนกทะเลขาแดงลายจุด
ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งนกทั้ง 10 ชนิดนี้เป็นชนิดนกชายเลนที่มีการอพยพเป็นจ้านวนมากเข้ามาอยู่อาศัยหากินในประเทศ
ไทยตามริมชายฝั่งอ่าวไทยตอนในตลอดช่วงฤดูอพยพ (Round, 2006; Sripanomyom, et. al. 2011)
จากผลการศึกษาความถี่ในการปรากฏของนกแสดงถึงการลงหากินของนกเชิงคุณภาพ หรือนกชนิดนั้นๆ จะเขามาใช
ประโยชนในพื้นที่ยาวนานเพียงใดในชวงการศึกษา ยกตัวอย่างเช่นหากพบนกชนิดนั้นตลอดช่วงการศึกษา แสดงว่าบ่อตัวอย่าง
เป็นแหล่งรองรับการหากินของนกชนิดนั้นได้ในช่วงเวลาศึกษา ซึ่งกลุ่มที่พบบ่อย (ร้อยละ 66.67 และ 83.33) และกลุ่มที่พบ
เป็นประจ้า (ร้อยละ 100) ดังตารางที่ 1 เป็นกลุ่มของนกชายเลนที่เข้ามาหากินในบ่อตลอดช่วงเวลาการศึกษา ซึ่งแสดงว่านก
เหล่านี้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างได้ในตลอดช่วงเวลาศึกษา และนกส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นนกอพยพ
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ที่พบได้บ่อยและมีจ้านวนมาก ยกเว้นนกน็อทใหญ่ที่เป็นชนิดที่ ถูกคุกคามระดับโลก ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่หายาก (ร้อยละ
16.67) พบไม่บ่อย (ร้อยละ 33.33) และพบเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 50) เป็นกลุ่มของนกชายเลนที่เข้ามาหากินเป็นบางครั้ง การที่
พบนกกลุ่มนี้ลงหากินในนาเกลือน้อยอาจจะเกิดจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการหากินของนกชนิดนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น นก
อีก๋อยใหญ่เป็นนกที่มีจ้านวนมากในพื้นที่ศึกษา (จากการสังเกต) แต่พบลงหากินในการศึกษานี้เพียง 2 ตัว นอกจากนี้กลุ่มนี้ยัง
รวมถึงนกอพยพจ้านวนน้อยและหายากในพื้นที่ เช่น นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น และนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล
เป็นต้น
พื้นทีน่ าเกลือ ต้าบลบ้านปากทะเลเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบนกหายากในพื้นที่ได้หลายชนิด ซึ่งในการศึกษานี้พบนก 2 ชนิด
ที่มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลก ได้แก่ นกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล และนกน็อทใหญ่ จากการสังเกตพบว่านกอีก๋อย
ตะโพกสีน้าตาลเข้ามาหากินปูชนิดต่าง ๆ ในบ่อ A พร้อมกับนกอีก๋อยใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ Finn (2009) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การหาอาหารของนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล พบรายงานว่าอาหารส่วนใหญ่เป็นปูชนิดต่าง ๆ (Brachyura) กุ้ง (Caridea) และ
แม่หอบ หรือ Thalassinidea ในขณะที่นกน็อทใหญ่ที่พบหากินทั้ง 2 บ่อ จากการสังเกตพบว่านกหากินบริเวณน้้าท่วมและลึก
ซึ่งมีรายงานอาหารเป็นหอยฝาเดียว หอยสองฝา และสัตว์ขาปล้องในบางครั้ง (Zhang, et. al., 2011) นอกจากนี้ยังมีรายงาน
จากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย [ติดต่อส่วนตัว] พบว่ามีนกทะเลขาเขียวลายจุด 1 ตัว เข้ามาหากินลูก
ปลาขนาดเล็กช่วงน้้า ขึ้นในเดือนตุลาคม และนกชายเลนปากช้อน 1 ตัว ในเดือนมกราคมลงหากินบริเวณแอ่งน้้าตื้นในบ่ อ
A ระหว่างช่วงการศึกษาด้วย
2. ชนิด จานวน ความหลากหลายและความสม่าเสมอของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือทีถ่ ูกทิง้ ร้างทั้ง 2 ประเภท
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความหลากหลายและความสม่้าเสมอของนกในแต่ละบ่อทางสถิติที่
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าบ่อ A และ B ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบ่อทั้งสองอยู่ใกล้ ๆ กัน (ระยะห่าง 60 เมตร) และนกบาง
ชนิดสามารถลงหากินได้ทั้งสองบ่อ เช่น นกทะเลขาแดงธรรมดา นกตีนเทียน และนกน็อทใหญ่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อมูลจ้านวนชนิดและจ้านวนของนกชายเลน พบว่าบ่อที่ดินโผล่พ้นน้้า (A) มีค่ามากกว่าบ่อที่มีน้าขัง (B) เนื่องจากบ่อ A มีพื้นที่
ที่เอื้อประโยชน์ให้นกมากกว่า ได้แก่ มีบริเวณที่เป็นทั้งพื้นที่แห้งและพื้นที่เปียก และมีระดับน้้าตื้นไม่เกิน 5 เซนติเมตร ท้า ให้
เหมาะสมต่อการลงหากินของนกชายเลน โดยเฉพาะนกขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมการจิกกินเหยื่อตามผิว เช่น นกหัวโตทราย และ
นกสติ้นท์คอแดง เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามบ่อ B เป็นบ่อที่มีน้าลึก (8–16 เซนติเมตร) และน้้าขังตลอดเวลา ซึ่งจ้ากัดการลงหา
กินของนกขนาดเล็ก (ยกเว้นคันดินเก่าที่โผล่พ้นน้้า) ท้าให้นกขนาดใหญ่ลงหากินเหยื่อที่อยู่ใต้น้าได้ เช่น นกปากแอ่นหางด้า นก
ตีนเทียน และนกทะเลขาแดงธรรมดา เป็นต้น (Sripanomyom, et. al., 2011; Green, et. al., 2015) เมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ความคล้ายคลึง (Jaccard index) ของชนิดนกที่พบในแต่ละเดือนทั้งสองบ่อพบว่ามีค่าต่้า ซึ่งหมายความว่าชนิดของนกที่พบใน
แต่ละบ่อไม่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น นกสติ้นท์คอแดงจะพบจ้านวนมากในบ่อ A ตรงกันข้ามกับนกปากแอ่นหางด้าจะพบ
จ้านวนมากในบ่อ B เป็นต้น
นอกจากนี้จากผลการศึกษาไม่สามารถสรุปได้ว่าบริเวณดินเปียกและน้้าตื้นจะเหมาะสมต่อนกขนาดเล็ก หรือบริเวณ
น้้าลึกจะเหมาะสมต่อนกขนาดใหญ่ เนื่องจากพบนกขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มนกอีก๋อยลงหามากินปูในบ่อ A บริเวณดินแห้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับ Navedo, et. al. (2015) ที่ศึกษาการลงหากินของนกชายเลนในบ่อกุ้ง พบว่านกชายเลนส่วนใหญ่มีการหากิน
ตามชนิดของเหยื่อและการเข้าถึงเหยื่อเหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น นกอีก๋อยเล็กลงหากินปูเป็นระยะเวลานานในบ่อกุ้งที่มีการ
ระบายน้้าออกและแห้ง ในขณะที่นกขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มนกปากแอ่นหากินไส้เดือนทะเลอย่างหนาแน่นในบ่อกุ้งช่วงเวลาที่มีนา้
ขัง
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Sripanomyom, et. al. (2011) ได้อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์จากหาดเลน นาเกลือ และบ่อเลี้ยงปลาตลอดริม
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนในของนกชายเลน พบว่าชนิดและจ้านวนของนกชายเลนจะแตกต่างกันตามแหล่งที่อยู่อาศัยที่เอื้อประโยชน์
ให้แก่นกชายเลน ซึ่งสอดคล้องกับบ่อตัวอย่างในการศึกษานี้ คือ เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้้าที่สัมพันธ์กับความยาวขาของนก อยู่ใกล้
ริมชายฝั่ง และลักษณะบ่อนาเกลือมีความใกล้เคียงกับแหล่งหากินตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่เป็นแอ่งน้้าขังและแห้งช่วงน้้าลง มี
การแลกเปลี่ยนน้้าจากกระบวนการน้้าขึ้นน้้าลงตลอดเวลา และมีความเค็มต่้า (20–30 psu) ท้าให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ต่อเหยื่อของนกชายเลน (Evagelopoulos, et. al., 2008; Green, et. al., 2015) นอกจากนี้ระบบนิเวศที่มีปัจจัยทางกายภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะท้าให้เกิดความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยแก่ทั้งเหยื่อและนกชายเลน และท้าให้บ่อนาเกลือแต่
ละประเภทสามารถรองรับเหยื่อและนกชายเลนได้หลายชนิด (Pedro and Ramos, 2009; Sripanomyom, et. al., 2011;
Dais, et. al., 2014; Green, et. al., 2015) บ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างจัดว่าเป็นแหล่งหากินที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่
อาศัยและการเป็นแหล่งหาอาหารทดแทนแหล่งอาหารธรรมชาติ ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของนกชายเลนเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในทะเลที่สามารถพบได้ง่ายตามหาดเลนริมชายฝั่ง เช่น ไส้เดือนทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา และครัสตาเชียน เช่น
ปู กุ้ ง และแอมฟิ ฟ อด เป็ น ต้ น (Moreira, 1994; Dann, 1999; Estrella and Masero, 2010; Zhang, et. al., 2011;
Sturbois, et. al., 2015)

บทสรุป
จากการศึกษาชนิดและจ้านวนของนกชายเลนที่ลงหากินในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 พบนกชายเลนทั้งหมด 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Scolopacidae วงศ์ Recurvirostridae วงศ์
Pluvialidae และวงศ์ Charadriidae จ้านวน 23 ชนิด พบจ้านวนทั้งหมด 6,365 ตัว โดยมีนกชนิดเด่นเป็นนกหัวโตทราย
2,113 ตัว นกชายเลนปากกว้าง 1,881 ตัว นกสติ๊นท์คอแดง 835 ตัว นกปากแอ่นหางด้า 738 ตัว และนกตีนเทียน 168 ตัว
และการศึกษานกในแต่ละประเภทบ่อ ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้า สุด (A) พบ 23 ชนิด จ้านวน 4,935 ตัว ซึ่งมี
จ้ า นวนมากกว่ า บ่ อ ที่ ถู ก น้้ า ท่ ว มตลอดเวลาขณะน้้ า ลง (B) พบ 15 ชนิ ด จ้ า นวน 1,430 ตั ว ในทางตรงกั น ข้ า มค่ า ความ
หลากหลายและความสม่้าเสมอในบ่อ A มีค่าเฉลี่ยที่ต่้ากว่าบ่อ B ได้แก่ 0.885±0.349 และ 0.368±0.142 ตามล้าดับ ในขณะ
ที่บ่อ B เท่ากับ 1.323±0.576 และ 0.674±0.141 ตามล้าดับ และชนิดของนกชายเลนระหว่างทั้งสองบ่อมีค่าความคล้ายคลึง
เฉลี่ยเท่ากับ 0.313±0.163 ซึ่งหมายความว่า บ่อ B มีจ้านวนของนกแต่ละชนิดใกล้เคียงกันและเป็นชนิดนกชายเลนที่แตกต่าง
จากชนิดนกของบ่อ A ที่เป็นชนิดพันธุ์เด่นในแต่ละเดื อน นอกจากนี้ยังพบนกที่มีใกล้การสูญพันธุ์ ได้แก่ นกน็อทใหญ่ และนก
อีก๋อยตะโพกสีน้าตาล ท้าให้บ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างมีแนวโน้มที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งหากินทดแทนให้แก่ชนิดของนกชาย
เลนที่พบในการศึกษานี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และ นายอารุณ มีชัย เจ้าของพื้นที่นาเกลือบ้านปาก
ทะเลที่คอยสนับสนุนข้อมูล และให้ค้าแนะน้าด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างด้าเนินการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ และขอขอบคุณ
ผู้ช่วยวิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนที่ร่วมเดินทางไปช่วยเก็บตัวอย่าง ศึกษานกชายเลน และคอยสนับสนุนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค้าแนะน้า ก้าลังใจ และร่วมแรงในการเก็บข้อมูลวิจัยตลอดช่วงเวลาศึกษาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น สุดท้ายนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท้าการศึกษานี้ให้ประสบความส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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50 m

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา ก.) แผนที่จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ข.) แผนที่ต้าบลบ้านปากทะเล และบ่อเก็บตัวอย่าง ค.) ลักษณะ
ทางเข้าของน้้า ง.) บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้าสุด (A) และ จ.) บ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลง (B) ที่มา ก. และข.
ภาพโดย Google earth 24/4/2017 และ ค. ง. และ จ. ภาพโดย นายธนภัทร กลับชุ่ม

ตารางที่ 1 ร้อยละระดับความถี่ของนกชายเลนแต่ละชนิดที่ลงหากินในบ่อร้างเกลือที่ถูกทิ้งร้างทั้ง 2 ประเภท จังหวัดเพชรบุรี
ระดับความถี่

ร้อยละ

พบเป็นประจ้า
พบบ่อย

100.00
66.67 และ
83.33

จ้านวน
ชนิดของนกชายเลน
ชนิด
4
นกตีนเทียน นกชายเลนปากโค้ง นกทะเลขาเขียวธรรมดา และนกปากแอ่นหางด้า
8
นกหัวโตทราย นกชายเลนปากกว้าง นกสติ้นท์คอแดง นกทะเลขาแดงธรรมดา นกน็อทใหญ่
นกทะเลขาแดงลายจุด นกหัวโตสีเทา และนกชายเลนบึง

พบเป็น
บางครั้ง
พบไม่บ่อย

50

2

นกอีก๋อยเล็ก และนกชายเลนน้้าจืด

33.33

4

หายาก

16.67

5

นกหัวโตขาด้า นกหัวโตขาเหลือง นกหัวโตหลังจุดสีทอง และนกปากแอ่นหางลาย
นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น นกสติ้นท์นิ้วยาว นกอีก๋อยใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสี
น้้าตาล
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ตารางที่ 2 ดัชนีความหลากหลาย ความสม่้าเสมอ และความคล้ายคลึงของนกชายเลนในบ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้าสุด
(A) และบ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลง (B) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561
Shannon diversity
index (H)
บ่อ A
บ่อ B
0.371
0.320
1.058
1.735
0.523
1.066
1.207
1.270
1.145
1.838
1.006
1.710

จานวนนกชายเลน

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

Evenness
บ่อ A
0.179
0.426
0.227
0.503
0.521
0.355

บ่อ B
0.461
0.676
0.769
0.551
0.767
0.822

Jaccard index
บ่อ A และ B
0.000
0.389
0.273
0.400
0.429
0.389

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
A

B
ต.ค.

นกหัวโตทราย
นกทะเลขาแดงธรรมดา

A

B
พ.ย.

นกชายเลนปากกว้าง
นกทะเลขาแดงลายจุด

A

B
ธ.ค.

นกสติ้นท์คอแดง
นกปากแอ่นหางดา

A B
ม.ค.

A

นกชายเลนปากโค้ง
นกตีนเทียน

B
ก.พ.

A B
มี.ค.
นกน็อทใหญ่
นกทะเลขาเขียวธรรมดา

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ้านวนของนกชายเลน (ตัว) ในแต่ละเดือนและในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง 2 ประเภท ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้น
น้้าขณะน้้าลงต่้าสุด (A) และบ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลงสุด (B)
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การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (2018) : 120 – 126

ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์จากกล้วยไม้ป่าในกลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาว
และศักยภาพในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
วินันท์ดา หิมะมาน1,*, กรรณิการ์ ดวงมาลย์2, สุพัตรา อารีจันทวัฒน์1, ปานรดา แจ้งสันเทียะ1,
บารมี สกลรักษ์3, กิตติมา ด้วงแค4, กฤษณา พงษ์พานิช1
1
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้, สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สานักงานหอพรรณไม้, สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4
ห้องรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี), กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
*อีเมลล์ผู้รับผิดชอบบทความ : winandah@gmail.com

บทคัดย่อ: แอคติโนมัยสีท 121 ไอโซเลตคัดแยกจากรากกล้วยไม้ป่า โดยใช้อาหาร starch casein agar และ humic acid
vitamin agar การศึกษาชนิดของกรด diaminopimelic (DAP) ในผนังเซลล์พบว่า 84 ไอโซเลต (69.4 เปอร์เซ็นต์) มี LLDAP เป็นองค์ประกอบ จัดเป็นกลุ่มสเตรปโตมัยสีท และแอคติโนมัยสีท 37 ไอโซเลต (30.6 เปอร์เซ็นต์) มี meso-DAP จัดเป็น
กลุ่มที่ไม่ใช่สเตรปโตมัยสีท การจัดกลุ่มสเตรปโตมัยสีทตามสีสปอร์จัดได้ 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มสร้างสปอร์สีเทา เขียว ขาว
และเหลือง การศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช พบว่าแอคติโนมัยสี ท 100 ไอโซเลต (82.6
เปอร์เซ็นต์) และ 38 ไอโซเลต (31.4 เปอร์เซ็นต์) สามารถสร้างสารไซเดอโรฟอร์ และละลายฟอสเฟตได้ ตามลาดับ และนาแอ
คติโนมัยสีท 5 ไอโซเลตที่สร้างไซเดอโรฟอร์และละลายฟอสเฟตได้ไปศึกษาต่อ พบว่าสามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้
คัดเลือกแอคติโนมัยสีท 27 ไอโซเลตที่เป็นตัวแทนกลุ่มมาจาแนกชนิด โดย ศึกษาลาดับเบสของยีน 16S rRNA จาแนกได้เป็น
16 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ Actinomycetospora succinea, Amycolatopsis bartoniae, Micromonospora aurantiaca,
Micromonospora avicenniae, Micromonospora chaiyaphumensis, Micromonospora haikouensis,
Micromonospora halotolerans, Micromonospora humi, Micromonospora olivasterospora, Micromonospora
terminaliae, Micromonospora tulbaghiae, Micromonospora schwarzwaldensis, Streptomyces
cinerochromogenes, Streptomyces glomeratus, Streptomyces nanshensis และ Streptomyces similanensis
ค้าส้าคัญ: แอคติโนมัยสีท, เอนโดไฟต์, ความหลากหลาย, สารส่งเสริมการเจริญของพืช, ลาดับดีเอ็นเอ
Biodiversity of Endophytic Actinomycetes from Wild Orchids in Phu Khiao-Nam Nao Forest Complex
and Potential Production for Plant Growth Promoting Agents
Winanda Himaman1 , *, Kannika Duangmal2 , Supattra Areejanthawat1, Panrada Jangsantear1 , Baramee
Sakolrak3, Kittima Duengkae4, Krisna Pongpanich1
1
Forest Conservation Research Division, Forest and Plant Conservation Research Office, Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) 2Departmant of Microbiology, Faculty of Science,
Kasetsart University 3 Office of the Forest Herbarium, Forest and Plant Conservation Research Office, DNP
4
Office of Deputy Director General (Dr. Pinsak Suraswadi), DNP
Corresponding author e-mail: winandah@gmail.com
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Abstract: One hundred and twenty one actinomycete strains were successfully isolated from wild orchid
roots using starch casein agar and humic acid vitamin agar. The isomer type of diaminopimelic acid (DAP) in
whole-organism hydrolysates of the isolates and mycelial formation were examined. Eighty four isolates
(69. 4 %) contained the LL–isomer of DAP, a result consistent with their assignment to the streptomycete
group. The remaining 37 isolates (31.4 %) were assigned to the non–streptomycete group based on the
presence of meso–isomer of DAP. These streptomycete group was assigned to 4 spore-colour groups, which
were gray, green, white and yellow. All isolates were tested for their abilities to produce siderophores and
solubilise phosphate. Most isolates (100, 8 2 . 6 %) produced siderophores. Thirty eight isolates (3 1 . 4 %)
solubilised phosphate. Five isolates which produced siderophores and solubilise phosphate also produced
indole-3-acetic acid. 1 6 S rRNA gene analysis of the representative of these two groups revealed that 27
isolates belonged to 16 species such as Actinomycetospora succinea, Amycolatopsis bartoniae,
Micromonospora aurantiaca, Micromonospora avicenniae, Micromonospora chaiyaphumensis, Micromonospora
haikouensis, Micromonospora halotolerans, Micromonospora humi, Micromonospora olivasterospora,
Micromonospora terminaliae, Micromonospora tulbaghiae, Micromonospora schwarzwaldensis, Streptomyces
cinerochromogenes, Streptomyces glomeratus, Streptomyces nanshensis and Streptomyces similanensis.
Keywords: Actinomycetes, Endophyte, Diversity, Plant Growth Promoting Agents, DNA Sequence

บทน้า
จุลินทรีย์เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในต้นพืชและ
ไม่ทาอันตรายแก่พืชที่อาศัยอยู่ที่เรียกว่า เอนโดไฟต์ (endophyte) แอคติโนมัยสีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกพบมากในดินและมี
การแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และยังสามารถพบในส่วนต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อพืชด้วย บทบาทที่สาคัญของแอคติโนมัยสีทใน
ระบบนิเวศคือ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในธรรมชาติ และผลิตสารทุติยภูมิหลากหลายชนิด
ที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร เภสัชกรรม และอุตสาหกรรม เป็นต้น
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง กลุ่มป่าภูเขียว–น้าหนาว จัดเป็นกลุ่มป่าที่สมบูรณ์
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 4.99 ล้านไร่ และมีระบบนิเวศที่หลากหลาย ดังนั้นจุลินทรีย์ในกลุ่มแอคติโนมัย
สีทจากกลุ่มป่าภูเขียวและน้าหนาวจึงน่าที่จะมีชนิดพันธุ์ที่หลากหลายสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มของแอคติโนมัยสีทเอนโด
ไฟต์ที่อาศัยอยู่ในกล้วยไม้ป่าที่มีแหล่งอาศัยที่กระจายตัวไปตามความแตกต่างกันของระบบนิเวศวิทยา ที่ผ่านมา การศึกษา
ข้อมูลของชนิดพันธุ์ของแอคติโนมัยสีทและการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์กลุ่มนี้ในด้านป่าไม้ในประเทศไทยยังมีอยู่ในวงที่จากัด
รากของกล้วยไม้ป่าจึงเป็นอีกแหล่งที่น่าสนใจในการคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพใหม่ ๆ เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้เป็นสารส่งเสริมการเจริญของพืชต่อไป
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วิธีการ
การเก็บตัวอย่างรากกล้วยไม้
เก็บตัวอย่างรากกล้วยไม้ ได้แก่ สกุลเอื้อง (เอื้องหนวดพราหมณ์ เอือ้ งตาเหิน เอื้องดอกมะขาม) สกุลช้าง กล้วยไม้ดิน
โดยเลือกจากต้นทีส่ มบูรณ์มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้าพอง
และ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
การแยกแอคติโนมัยสีทจากรากและเก็บเชือแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์
นาตัวอย่างรากมาล้างกาจัดจุลินทรีย์ที่ผิวราก (surface sterilization) ตามวิธีของ Himaman et al. (2016) แล้ว
นารากที่ผ่านขั้นตอนการล้างแล้วมาบดในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85 เปอร์เซ็นต์ เกลี่ยลงบนผิวหน้าอาหาร starch
casein agar (SCA) และ humic acid-vitamin agar (HV) ที่เติมสารปฏิชีวนะ nalidixic acid (25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
และ ketoconazole (100 ไมโครกรัมต่ อมิลลิ ลิตร) เพื่ อ ยั บ ยั้ งการเจริญของแบคที เรียและรา ตามล าดับ บ่ ม ที่ อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-30 วัน เขี่ยโคโลนีแอคติโนมัยสีทมาทาให้บริสุทธิ์บนอาหาร glucose yeast extract (GYE)
เก็บรักษาแอคติโนมัยสีทบนอาหารผิวเอียง GYE ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนการเก็บรักษาเชื้อระยะยาวทาการขูดสปอร์และเส้นใยใส่
ลงในหลอดไมโครฟิวจ์ที่มีสารละลายกลีเซอรอล 20 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ผสมให้เข้ากันและนาไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส (Wellington and Williams, 1978)
การจัดกลุ่มแอคติโนมัยสีทที่แยกได้
วิเคราะห์ไอโซเมอร์ของ DAP โดยใช้วิธีดัดแปลงของ Becker et al. (1964) และ Hasegawa et al. (1983) และ
ศึกษาสีสปอร์ สีเส้นใย และสีรงควัตถุที่ละลายน้าตามวิธีของ Shirling and Gottlieb (1966) แล้วจัดกลุ่มแอคติโนมัยสีท
การศึกษาความสามารถในการสร้างไซเดอโรฟอร์ การละลายฟอสเฟต และการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
ศึกษาการสร้างไซเดอโรฟอร์ตามวิธีของ Schwyn and Neilands (1987) การเปลี่ยนฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่ละลาย
ได้ตามวิธีของ Gaur (1990) และการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Khamna et al. (2009)
การศึกษาล้าดับเบสบางส่วนของยีน 16S rRNA เพื่อระบุชนิดแอคติโนมัยสีท
เลือกแอคติโมสีทจากตัวอย่างรากกล้วยไม้ให้ครอบคลุมทุกตัวอย่างจากแหล่งเก็บตัวอย่างรากทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งมีสี
สปอร์ สีเส้นใย และสีรงควัตถุที่ละลายน้าแตกต่างกัน เพื่อเป็นตัวแทนจากกลุ่มสเตรปโตมัยสีทและกลุ่มที่ไม่ใช่สเตรปโตมัยสีท
นามาจัดจาแนกชนิดโดยศึกษาลาดับเบสของยีน 16S rRNA โดยใช้ไพรเมอร์ 27F (5’-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-‘3)
และไพรเมอร์ 1492R (5’- TACGGYTACCTTGTTACGACTT -‘3) แล้วนาข้อมูลลาดับเบสที่ได้มาเปรียบเทียบกับ ข้อมูล 16S
rRNA ของแบคทีเรียทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล ezbiocloud (https://www.ezbiocloud.net/) (Yoon et al., 2017)

ผลการศึกษา
รากกล้วยไม้ป่าที่น้ามาศึกษา
เก็บรากกล้วยไม้ปา่ 70 ตัวอย่าง จากอุทยานแห่งชาติภูเรือ (25 ตัวอย่าง) อุทยานแห่งชาติน้าพอง (36 ตัวอย่าง)
และอุทยานแห่งชาติภเู วียง (9 ตัวอย่าง)
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแยกแอคติโนมัยสีทจากรากกล้วยไม้ป่า
คัดแยกแอคติโนมัยสีท 121 ไอโซเลต โดยสามารถมองเห็นโคโลนีแอคติโนมัยสีทด้วยตาเปล่ากระจายบนอาหาร
คัดเลือกที่เกลี่ยด้วยสารแขวนลอยรากบด โคโลนีส่วนใหญ่มีสีขาวลักษณะแข็งและฝังลงในเนื้อวุ้น ต่อมาสร้างสปอร์สีขาวหรือสี
เทาคล้ายผงแป้ง เมื่อบ่มนานประมาณ 1-3 สัปดาห์ พบโคโลนีสีส้ม แดง หรือดา ซึ่งมีลักษณะโคโลนีมัน เยิ้ม แตกต่างจาก
ลักษณะของโคโลนีแอคติโนมัยสีทที่พบโดยทั่วไป
จากการคัดแยกแอคติโนมัยสีทจากรากกล้วยไม้ป่าบางตัวอย่างไม่พบแอคติโนมัยสีท อาจเป็นเพราะชิ้นรากที่นามา
ศึกษานั้นไม่มีแอคติโนมัยสีทเข้าอยู่อาศัย หรือมีแอคติโนมัยสีท แต่สภาวะในการคัดแยกและเพาะเลี้ยงไม่เหมาะสมกับการ
เจริญของเชื้อ เช่น อาหารที่ใช้คัดแยก วิธีการแยกเชื้อ ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช้บ่ม เป็นต้น ในการศึกษาได้ทดลองใช้ชิ้นราก
กล้วยไม้ที่ถูกบดเป็นชิ้นขนาดเล็ก วางบนผิวหน้าอาหารทดสอบ พบว่า ตัวอย่างชิ้นรากทั้งหมดมีการปนเปื้อนของรา ส่วนใหญ่
จัดอยู่ในสกุล Aspergillus และ Penicillium เจริญปกคลุมชิ้นราก ทาให้ไม่พบแอคติโนมัยสีทซึ่งมีการเจริญที่ค่อนข้างช้า การ
คัดแยกแอคติโนมัยสีทให้บริสุทธิ์จึงเป็นไปได้ยาก วิธีการแยกแอคติโนมัยสีทและอาหารที่ใช้คัดแยกและเพาะเลี้ยงแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการแยกว่าต้องการได้เชื้อกลุ่มไหน โดยทั่วไปสูตรอาหารที่นิยมใช้ ได้แก่ starch-casein agar
(Küster and Williams, 1964) humic acid-vitamin (HV) agar ซึ่งเหมาะสาหรับแยกแอคติ โนมัยสี ท กลุ่มหายาก ได้แก่
Microbispora, Micromonospora, Streptosporangium และ Dactylosporangium (Hayakawa and Nonomura, 1987)
อาหารที่ใช้ในการแยกแอคติโนมัยสีทจาเป็นต้องมีการเติมสารปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งการเจริญของราและแบคทีเรีย มีรายงานการใช้
สารปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ได้แก่ nystatin, cyclohexamide และ nalidixic acid (Khamna et al., 2009)
ผลการจัดกลุ่มแอคติโนมัยสีท
ผลวิเคราะห์ไอโซเมอร์ของ DAP พบว่าแอคติโนมัยสีท 84 ไอโซเลต (69.4 เปอร์เซ็นต์) มี LL-DAP เป็นองค์ประกอบ
จัดเป็นกลุ่มสเตรปโตมัยสีท และแอคติโนมัยสีท 37 ไอโซเลต (30.6 เปอร์เซ็นต)์ ที่มี meso-DAP จัดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่สเตรปโตมัยสีท
(non-streptomycete) และจัดกลุ่มสเตรปโตมัยสีทตามสีสปอร์ได้ 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่สร้างสปอร์สีเทา เขียว ขาว และ
เหลือง ซึ่งการคัดแยก แอคติโนมัยสีทมักพบแอคติโนมัยสีทในกลุ่มสเตรปโตมัยสีท มากกว่ากลุ่ม meso-DAP โดยพบแอคติโนมัย
สีทสร้างสปอร์สีเทาเป็นจานวนมากที่สุด 51 ไอโซเลต (60.7 เปอร์เซ็นต์) แอคติโนมัยสีทที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่สร้างเส้นใย
อาหารเทา ไม่พบการสร้างรงควัตถุ จานวน 41 ไอโซเลต (48.8 เปอร์เซ็นต์)
การศึกษาความสามารถในการสร้างไซเดอโรฟอร์ การละลายฟอสเฟต และการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
แอคติโนมัยสีทจานวน 100 ไอโซเลต (82.6 เปอร์เซ็นต์) และ 38 ไอโซเลต (31.4 เปอร์เซ็นต์) สามารถผลิตไซเดอ
โรฟอร์และละลายฟอสเฟตในรูป Ca3 (PO4)2 ได้ตามลาดับ เมื่อคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการสร้างไซเดอโร
ฟอร์และละลายฟอสเฟตสูงจานวน 5 ไอโซเลต นามาทดสอบความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก พบว่าแอคติโนมัย
สีทที่คัดเลือกทั้งหมดสามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ ตามตารางที่ 1
การผลิตไซเดอโรฟอร์เกิดขึ้นเมื่อแอคติโนมัยสีทอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีธาตุเหล็กในปริมาณต่า (Lee et al., 2012)
ขณะที่การละลายฟอสเฟตโดยจุลินทรีย์นั้นมีหลายกลไกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ส่วนใหญ่มาจากการสร้างกรดอินทรีย์มวลโมเลกุลต่า ซึ่ง
จุลินทรีย์จะผลิตกรดออกมา แล้วเปลี่ยนรูปฟอสเฟตที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ (Ivanova
et al., 2006) ปัจจัยหลักที่มีต่อกลไกการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรีย ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มีความเครียด (ดินเป็น
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กรด ความเครียดออสโมติก (osmotic stress) และการจากัดของคาร์บอน (carbon limitation) (Spaepen et al., 2007) ดังนั้นปริมาณ
ธาตุอาหารและสิ่งแวดล้อมของดินจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชโดยแอคติโนมัยสีท
ผลการวิเคราะห์ล้าดับเบสของยีน 16S rRNA ของแอคติโนมัยสีท
การเพิ่มปริมาณยีน 16S rRNA ของแอคติโนมัยสีทสายพันธุ์ที่คัดเลือกโดยใช้ไพรเมอร์ 27F และ 1492R ด้วยเทคนิค
PCR และ ตรวจสอบด้วยอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส พบว่าได้ชิ้นดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1.5 กิโลเบส
แอคติโนมัยสีท 27 ไอโซเลต จัดในกลุ่มที่มี LL-DAP เป็นองค์ประกอบ 10 ไอโซเลต และกลุ่มที่มี meso-DAP เป็น
องค์ ป ระกอบ 17 ไอโซเลต จั ดจ าแนกสายพั นธุ์ ได้ เป็ น Streptomyces cinerochromogenes (2 ไอโซเลต) Streptomyces
glomeratus (1 ไอโซเลต) Streptomyces nanshensis (5 ไอโซเลต) และ Streptomyces similanensis (2 ไอโซเลต) ส่วนสาย
พั นธุ์ ที่ มี meso-DAP เป็ นองค์ ประกอบ พบว่ าจั ดอยู่ ใ น Actinomycetospora succinea (1 ไอโซเลต), Amycolatopsis
bartoniae (1 ไอโซเลต), Micromonospora aurantiaca (1 ไอโซเลต), Micromonospora avicenniae (1 ไอโซเลต),
Micromonospora chaiyaphumensis (1 ไอโซเลต), Micromonospora haikouensis (1 ไอโซเลต), Micromonospora
halotolerans (1 ไอโซเลต), Micromonospora humi (1 ไอโซเลต), Micromonospora olivasterospora (1 ไอโซเลต),
Micromonospora schwarzwaldensis (4 ไ อ โ ซ เ ล ต ) , Micromonospora terminaliae (1 ไ อ โ ซ เ ล ต ) แ ล ะ
Micromonospora tulbaghiae (3 ไอโซเลต) รายละเอียดตามตารางที่ 2 ทั้งนี้ผลศึกษาลาดับเบสของยีน 16S rRNA พบว่า
HCS5H6 คล้ายคลึงกับ Amycolatopsis bartoniae SF26 (T) 97.39 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มเป็นเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดใหม่
ของโลก ซึ่งจะได้มีการศึกษาในรายละเอียดต่อไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้จาแนกสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสีททุกไอโซเลตที่คัดแยกได้ จึงไม่สามารถสรุปได้อย่าง
ชัดเจนถึงความจาเพาะระหว่างชนิดของกล้วยไม้ป่ากับสายพันธุ์ของเชื้อกลุ่มนี้ ในเบื้องต้นพบรากเอื้องหนวดพราหมณ์เป็นแหล่ง
อาศัยที่สาคัญของแอคติโนมัยสีทโดยเฉพาะในสกุล Micromonospora

บทสรุป
การศึกษาครั้งนี้คัดแยกแอคติโนมัยสีทได้ 121 ไอโซเลต ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการ
เจริญของพืช พบว่า แอคติโนมัยสีท 100 ไอโซเลต (82.6 เปอร์เซ็นต์) สามารถสร้างไซเดอโรฟอร์ได้ และแอคติโนมัยสีท 38
ไอโซเลต (31.4 เปอร์เซ็นต์) มีความสามารถละลายฟอสเฟตได้ และเมื่อคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่สร้างไซเดอโรฟอร์และละลาย
ฟอสเฟตสูง 5 ไอโซเลตไปทดสอบความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก พบว่าแอคติโนมัยสีทที่คัดเลือกทั้งหมด
สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ จึงมีแนวโน้มในการใช้แอคติโนมัยสีทเพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชได้ จาแนกชนิดของแอ
คติ โนมั ยสีทที่ คัดแยกได้โดยศึ กษาลาดับเบสบางส่ว นของยีน 16S rRNA (ช่วงความยาว 1.1-1.4 กิโลเบส) จาแนกได้ เป็ น
Actinomycetospora succinea, Amycolatopsis bartoniae, Micromonospora aurantiaca, Micromonospora
avicenniae, Micromonospora chaiyaphumensis, Micromonospora haikouensis, Micromonospora halotolerans,
Micromonospora humi, Micromonospora olivasterospora, Micromonospora terminaliae, Micromonospora
tulbaghiae, Micromonospora schwarzwaldensis, Streptomyces cinerochromogenes, Streptomyces glomeratus,
Streptomyces nanshensis และ Streptomyces similanensis กล่าวได้ว่ารากกล้วยไม้ป่าในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้าหนาวจัดเป็น
แหล่งหนึ่งที่พบว่ามีความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทสูง
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแอคติโนมัยสีทในการสร้างไซเดอร์โรฟอร์ กรดอินโดล-3-แอซิติก และการละลายฟอสเฟต
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (มม.)
ไซเดอโรฟอร์
การละลายฟอสเฟต
NP10S2
30
18
NP14H6
38
13
NP14H7
36
9.2
PR9H1
37
15
PR9H4
39
13
ความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก: + สร้างได้; - ไม่สร้าง
รหัส
แอคติโนมัยสีท

ความสามารถในการสร้าง
กรดอินโดล-3-แอซิติก
+
+
+
+
+

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของลาดับเบสบางส่วนของยีน 16S rRNA จากแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกได้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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รหัส
แอคติโนมัยสีท
BYD1H1
BYD3S2
BYD5S2
BYD7S1
HCS2S1
HCS3H1
HCS5H6
NP10S17
NP10S2
NP14H8
NP15H8
NP16H4
NP18H37
NP18S9
NP19S10
NP2S2
NP4H3
NP4H5
PM2S1
PR9H1
PR9H4
PW1H1
PW2H1
PW3S1
PW5H1
PW7H6
PW7S2

กล้วยไม้

สายพันธุ์ใกล้เคียง

เอื้องหนวดพราหมณ์
สกุลเอื้อง
สกุลเอื้อง
สกุลเอื้อง
กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดิน
สกุลช้าง
สกุลช้าง
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องตาเหิน
เอื้องตาเหิน
เอื้องหนวดพราหมณ์
สกุลเอื้อง
สกุลเอื้อง
เอื้องดอกมะขาม
เอื้องดอกมะขาม
เอื้องหนวดพราหมณ์
สกุลเอื้อง
เอื้องหนวดพราหมณ์
เอื้องหนวดพราหมณ์

Micromonospora tulbaghiae DSM 45142 (T)
Micromonospora tulbaghiae DSM 45142 (T)
Micromonospora schwarzwaldensis HKI0641 (T)
Micromonospora schwarzwaldensis HKI0641 (T)
Streptomyces glomeratus LMG 19903 (T)
Micromonospora terminaliae TMS7 (T)
Amycolatopsis bartoniae SF26 (T)
Streptomyces cinerochromogenes NBRC 13822 (T)
Streptomyces cinerochromogenes NBRC 13822(T)
Micromonospora olivasterospora DSM 43868 (T)
Actinomycetospora succinea TT00-49 (T)
Micromonospora aurantiaca ATCC 27029 (T)
Micromonospora avicenniae DSM 45758 (T)
Streptomyces nanshensis SCSIO 01066 (T)
Micromonospora tulbaghiae DSM 45142 (T)
Streptomyces nanshensis SCSIO 01066 (T)
Micromonospora humi DSM 45647 (T)
Micromonospora schwarzwaldensis HKI0641 (T)
Streptomyces nanshensis SCSIO 01066 (T)
Streptomyces similanensis KC-106 (T)
Streptomyces similanensis KC-106 (T)
Micromonospora schwarzwaldensis HKI0641 (T)
Micromonospora chaiyaphumensis DSM 45246 (T)
Micromonospora haikouensis 232617 (T)
Streptomyces nanshensis SCSIO 01066 (T)
Streptomyces nanshensis SCSIO 01066 (T)
Micromonospora halotolerans CR18 (T)

เปอร์เซ็นต์ความคล้ายคลึง
(nt diff./nt total)
99.70 (4/1322)
99.30 (1/1371)
99.41(8/1352)
99.93 (1/1366)
100 (0/1343)
99.55 (6/1337)
97.39 (36/1377)
99.06 (13/1380)
99.18 (11/1342)
98.76 (17/1372)
99.12 (12/1367)
100 (0/1349)
98.68 (18/1367)
99.64 (5/1380)
99.85 (2/1368)
99.92 (1/1179)
99.3 (8/1284)
99.53 (6/1284)
99.78 (3/1350)
99.85 (2/1358)
99.85 (2/1374)
99.12 (12/1364)
99.5 (7/1396)
99.42 (8/1381)
99.78 (3/1381)
99.93 (1/1346)
98.71 (16/1245)
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