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Fund for Sustainable Education (FUSE)
SVITA Foundation
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
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คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
14.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน จัดนิทรรศการ และติดตั้งโปสเตอร
วันที่ 21 มิถุนายน 2560
08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนและติดโปสเตอร
09.30 – 09.40 น. พิธีเปดประชุม โดย ดร.กัญญวิมวกีรติกร ประธานคลัสเตอรทรัพยากรชีวภาพ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
09.40 – 09.50 น. การแสดงในพิธีเปด ชุด “วิถีถิ่นอารยนครอุดรธานี” จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
09.50 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “Global perspectives on biodiversity research and
management”
Professor Dr. Jeffrey A. McNeely, Former Chief Scientist at IUCN
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.00 – 11.10 น. มอบรางวัล Young BioD Award
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11.10 – 11.40 น. การเสนอผลงานโดยผูไดรับรางวัล Young BioD Award เรือ่ ง "สถานการณการศึกษา
แมงมุมในกลุม Mesothelae และ Mygalomorphae ในประเทศไทย
(Arachnida: Araneae)"
ดร.ณัฐพจน วาฤทธิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11.40 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.10 น. บรรยายพิเศษ “Drones and sensors for bioresources and environmental
management”
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
14.10 – 14.50 น. บรรยายพิเศษ “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยภูมิปญญาอีสาน”
นายธวัชชัย กุณนาวงศ ผูประสานงานเครือขายอินแปง
14.50 – 15.20 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.20 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ “The launch of the Thai Chapter of the Society for
Conservation Biology: Why might joining this organization benefit Thailand’s
biodiversity” Assoc. Prof. Dr. George A. Gale Conservation Ecology Program
School of Bioresources & Technology King Mongkut's University of
Technology Thonburi
16.00 – 18.00 น. Poster & Exhibition นําเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอรและนิทรรศการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
- ผลิตภัณฑสมุนไพรฝางเพื่อชางและสุขภาพคนไทย
- การใชอากาศยานไรคนขับศึกษาพะยูนและหญาทะเล
- หอยทากและผลิตภัณฑจากเมือกหอยทาก
- นิทรรศการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
- นิทรรศการแมลงกินได
- นิทรรศการผึ้งและแมงมุม
- ผลิตภัณฑจากไมยางนา
- ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑและสินคาของชุมชน
18.00 – 21.00 น. Welcome Dinner Isan night
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
09.00 – 09.40 น. บรรยายพิเศษ “The Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — a freely
accessible source of primary biodiversity data”
Dr. Henrik Balslev Aarhus University, Denmark
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09.40 – 10.20 น. บรรยายพิเศษ “Accelerating classical taxonomy”
ศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ ปญหา ผูอ ํานวยการสถาบันความเปนเลิศดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10.20 – 10.50 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.50 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ “State of Mekong fishes: their potential for biodiversity
indicator of the basin”
ดร.ชวลิต วิทยานนท นักวิชาการอิสระ กรรมการวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “Basic procedures to prepare, submit and finally publish your
work in scientific journals: an example from the Natural History Bulletin of
the Siam Society”
ผศ.ดร.ปรัชญา มุสิกสินธร หัวหนากองบรรณาธิการวารสารNatural History Bulletin of
the Siam Society
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น. Oral Presentation
หองยอยที่ 1 Biology and Conservation สถานที่ : หองประชุมฟาหลวง 1-2
ประธาน : ดร.ดุสิต งอประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เลขานุการ: นางสาวสุนทรีย เสือขํา
13.30 – 14.00 น. Invited Speaker “การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ Man and Biosphere ประเทศไทย”
นางสาวทิพวรรณ เศรษฐพรรค ผูอํานวยการสวนความรวมมือระหวางประเทศ กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
14.00 – 14.30 น. Invited Speaker “Investigating the migration ecology of two Asian
Sparrowhawks along the East Asian Continental Flyway”
Mr. Andrew J. Pierce มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
14.30 – 15.00 น. Invited Speaker “การเชื่อมตอของถิ่นที่อยูของเสือโครง”
ดร.นภารัตน สุทธิเดช สํานักวิชาวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
15.00 – 15.20 น. Oral 1: Use of human dominated agricultural landscapes by king cobras
(Ophiophagus hannah)
Dr.Colin T. Strine สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
15.20 – 15.40 น. Oral 2: วิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตรและโครงสรางทาง พันธุกรรมประชากรของชางปา
เอเชีย (Elephas maximus) ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีในประเทศไทย
ดร.วรธา กลิ่นสวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี
15.40 - 16.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
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16.00 – 16.20 น. Oral 3: High motivation enables the smaller contestants to win the contests
against larger opponents in fiddler crabs
นางฟามีดะห วาเซ็ท ทีนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
16.20 – 16.40 น. Oral 4: ความหลากหลายของลําดับดีเอ็นเอชุดซ้ํา VSRAEP ในสัตวตระกูลวารานัส
นางสาวอรจิรา ประคองชีพ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
16.40 – 17.00 น. Oral 5: ผลกระทบจากพื้นที่ชายขอบปาทีเ่ ปนถนนตอสังคมของนกปาในพื้นที่ปาดิบแลง
นางสาวดาภะวัลย คําชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
17.00 – 17.20 น. Oral 6: สถานภาพการกระจายของนาก 2 ชนิดในปาชายเลนทางภาคใตฝงอันดามันของ
ประเทศไทย
นายกิติพัทธิ์ โพธิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
17.20 – 17.40 น. Oral 7: ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติ
นายอุเทน ภุมรินทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หองยอยที่ 2 : Biodiversity Uses and Management สถานที่ : หองประชุมฝนหลวง 1
ประธาน : รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เลขานุการ: นายทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย
13.30 – 14.00 น. Invited Speaker “การบริหารจัดการอุทยานแหงชาติทางทะเล 4.0”
นายณัฐพล รัตนพันธุ ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติทางทะเล กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช
14.00 – 14.30 น. Invited Speaker “Study and development of coastal ocean circulation
simulation in the gulf of Thailand together with artificial mangrove
innovation for erosion protection”
รศ.ดร.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14.30 – 15.00 น. Invited Speaker “Cultural landscape and biodiversity management: wetland
with wood hill water covered areas and water floating bare land at Ban
Jomsri, Udonthani”
นางศรีสรุ างค มาศศิริกลุ ผูอํานวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
15.00 – 15.20 น. Oral 1 : รูปแบบการจัดการความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพสูการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ตามหาปลารองเพลงทีก่ วานพะเยา
ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
15.20 - 15.40 น. พักรับประทานอาหารวาง
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15.40 – 16.00 น. Oral 2 : ประเมินสถานภาพสิ่งแวดลอมของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยการประยุกตใช
DPSIR approach
นายอารี สุวรรณมณี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
16.00 – 16.20 น. Oral 3 : ผลผลิตจากปาที่ไมใชเนื้อไม (NTFP) ทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่มรดกโลกหวย
ขาแขงและมูลคาการใชประโยชนของชุมชน
นายคมเชษฐา จรุงพันธ ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดพิษณุโลก
16.20 – 16.40 น. Oral 4 : ปริมาณกักเก็บคารบอนในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรค
และกําแพงเพชร
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A preliminary study of the seagrass species composition and their relationship
with salinity at Talibong Island, Trang Province, Thailand
Chadchai Khogkhao1, Ken-ichi Hayashizaki2, Piyalap Tuntiprapas1 and Anchana Prathep1*
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Abstract: Talibong island, Trang province, is known to be one of the largest seagrass beds in Thailand,
is designated as a RAMSAR site and also home to the endangered species of dugongs. The site is set across the Trang
river mouth, which is the largest river on the Andaman coast. Thus, seagrasses could be influenced by
the fresh water run off along the gradient. Here, we examined the relationship between seagrass distribution
and physical and chemical environments: salinity, mean sea level (MSL), temperature and sediment grain size (coarse
sand, fine sand, clay) at the south east of the island, where there is river discharged from the island.
The field sample was carried out during 4th and 5th May 2013 representing beginning of the south west monsoon,
when seagrass experienced a rainy condition. The preliminary results showed that there were spatial variations
in seagrass occurrence; Enhalus acoroides was the most common species, while Halophila ovalis and Thalassia
hemprichii were also frequently. Water depth, salinity and temperature influenced on Cymodocea rotundata and
H. ovalis, while E. acoroides, T. hemprichii and H. ovalis had not really been influenced by those environmental
conditions.
Keywords: occurrence, salinity, water depth, temperature,

Introduction
Seagrasses are closely associated with estuary habitats. The habitat is affected by water runoff (Short and
Wyllie-Echevarria, 1996). The water runoff causes of sediment discharge from terrestrial to coastal areas, resulting in
an increase in siltation and turbidity. Siltation is a particularly acute problem in South-east Asian coastal water, which
received the highest sediment delivery in the world as high soil erosion. Salinity fluctuations make estuary and
habitats a seasonally extreme environment (Mckenzie, 1994). Salinity could result in biomass declines in rainy season
when seagrass beds experienced almost freshwater condition. H. ovalis, for example, in low salinity had lower
biomass. This species is euryline species, it can tolerate in condition of freshwater (Hillman et al., 1995). The
community structure and biomass of seagrass community were observed along the siltation gradients in
SE Asia, including Talibong island (Trang province) and Bang Rong (Phuket province). The results showed that seagrass
species richness and leaf biomass declined with increasing siltation. Species composition and biomass were declined
when the silt and clay contents were greater than 15%. Only E. acoroides was the tolerant species that survived in
high silt and clay content (Terrados et al., 1998). Nakanishi et al. (2005) investigated the seagrass community structure
around the Talibong island, a total of nine species were found and H. ovalis, C. serrulata. C. rotundata, E. acoroides
were dominant species. E. acoroides was the only species that grow in the drifted sand environment. They suggested
that seagrass cover and species richness were declined when silt and clay increased more than 15%. This study
provided more information about the relationship between seagrass and water depth, salinity, temperature and
sediment in Talibong Island. We hypothesized that effect of river month cause negative effect on seagrass species
composition and distribution.
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Materials and Methods
Study site
The 19 sampling stations were set based on a stratified-random approach at the south east of the Talibong
Island in Trang Province, where there was affected by river run off from the island (Figure 1).
Field and laboratory studies
At each station, physical, chemical and biological parameters were collected at the south east of the
Talibong island, during 4th and 5th May 2013. Hydrolab multiparameter water quality sonde (MS5, HACH ENVIRONMENT, USA· US Patent) was used to measure physical parameters (water depth, temperature, salinity, pH, dissolved
oxygen and chlorophyll). Only water depth, salinity and temperature were selected under literature reviews, which
it is major factor influencing on seagrass species composition and distribution in riverine habitats (Terrados et al.,
1998). Sediments were collected using sediment core size 4.5 cm diameter, 25 cm height for grain size analyses. The
sediments were dried at 60 ˚C for 48 h, 20 g of sediment was sieved on a sieve shaker to classify the grain; sediment
grain sizes were classified as coarse sand (> 250 µm), fine sand (63-250 µm) and silt and clay (< 63 µm). At each
station, five replications of 0.25 m2 quadrates were used to estimate seagrass species occurrence. The data were
collected as presence or absence of seagrass throughout all stations. Canonical correspondence analysis (CCA) was
conducted using PC-ORD, version 5.0 to determine the multivariate correlations between seagrass occurrence and
physical, chemical parameters.

Result & Discussion
Physical and Chemical parameters
Water depth ranged between 0.61- 4.22 meters, the deepest was found at St 11. All stations were located
the intertidal zone, plants were exposed to the air when the tide was lowest during our study. Salinity was between
30.37– 32.14 psu classified as euhaline sea, where seagrass general well grow. Temperature ranged between 29.2032.19°C. The grain size was classified into three classes: fine sand was the highest percentage (94.91± 0.75%), while
silt and clay were generally low, the average was 1.39 ± 0.29. The highest silt and clay was found, however, at St.18
(5.34%), where situated at fishermen’s village (Table 1).
Seagrass parameters
Six species were found at the south east of Talibong Island. The frequency of occurrence was varied among
species. Seagrasses occurrence was 78.94% of the 19 sampling stations. E. acoroides was the most common species,
the occurrence was 57.89%. H. ovalis was 47.36%, T. hemprichii and C. rotundata were 31.57% each, H. major was
21.05% and C. serrulata was only 5.26% (Figure 2).
E. acoroides is the most tolerant species, which can withstand the high physical and chemical stresses
(Duarte et al., 1997; Terrados et al.,1998), and it was the only species remaining in the heavily sediment site (Terrodos
et al., 1998). Nakanishi et al. (2005) reported that there was a total of 9 species found around the island; and there
were 5 species found in our study: E. acoroides, H. ovalis, T. hemprichii, C. rotundata and C. serrulata.
The disappearance of H. pinifolia, H. uninervis ,H. beccarii and Syringodium isoetifolium might be because of the
limitation of our field collection; and also those species were less common and might be very patchy. In addition,
we have found H. major, which was not previously reported; this species was recently described as a new record in
Thailand (Tuntiprapas et al., 2015).
CCA revealed two axes (Axis 1 and Axis 2) with eigenvalues were 0.509 and 0.214 and percent of variance
were 43.3% and 18.2% respectively. Not only C. serrulata but also H. major were associated with physical and
chemical parameters showing a positive correlation with water depth and salinity, however they had a negative
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correlation with temperature. Other species, E. acoroides, T. hemprichii and H. ovalis, had not really been influenced
by those environmental conditions (Figure 3). This might be because E. acoroides is the most tolerant species that
it has a thick and long rhizome that could support its shoot and tolerate heavy sedimentation (Terrados et al.,1998),
thus commonly found in this study. H. ovalis and T. hemprichii were also commonly found across the sites but no
clear environment influences observed from this study. Further study should cover a larger area across from Trang
river mouth to the Talibong island, where clear environment gradients are expected, seasonal variations in
environment conditions on the seagrass distribution and composition should also be carried out.

Conclusion
In this study, six species of seagrass were found at the south east of Talibong Island. E. acroides was the
dominant species, it was found 57.89%, H. ovalis was 47.36%, T. hemprichii and Cymodocea rotundata were 31.57%
each, H. major was 21.05% and C. serrulata was only 5.26%. Water depth, temperature and salinity influenced
seagrass distribution.
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Table 1 The physical and chemical variables in 19 vegetated sampling stations
Variables
Water depth (m)
salinity (psu)
temperature (°C)
coarse sand (%)
fine sand (%)
silt and clay (%)

Min – Max
0.61 – 4.22
30.37 – 32.14
29.20 – 32.19
0.41 – 11.98
87.71 – 98.39
0.19 – 5.35

Mean ± SE
2.31 ± 0.23
31.68 ± 0.08
30.27 ± 0.19
3.69 ± 0.75
94.91 ± 0.66
1.39 ± 0.29

Figure 1 Map of study area at Talibong Island, Closed circles indicate sampling sites across the seagrass bed.
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Figure 2 Distribution of the six-seagrass species from 19 sampling stations; A= E. acoroides, B= H. ovalis,
C= T. hemprichii, D= C. rotundata, E= H. major and F= C. rotundata
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Figure 3 CCA biplot of analysis with three environmental variables versus species of seagrass Ea (E. acoroides),
Ho (H. ovalis), Hm (H. major), Th (T. hemprichii), Cr (C. rotundata), Cs (C. serrulata).

16

BioD4: The 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
21 – 23 June 2017 at Naphalai Hotel, Udon Thani Province

Proceedings of the 4th National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4 (2017): 17–22
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Abstract: A comparative study on occurrence of coral diseases in shallow water reef communities at
Tan Island, Suratthani Province was conducted during the wet season (September 2016) and dry season (March
2017) using a Belt-Tra n se ct method. Results showed that a total of four coral diseases were found, comprising
White Syndrome (WS), Porites White Patch Syndrome (PWPS), Ulcerative White Spot (UWS) and Pink Line Syndrome
(PLS). WS and PLS were found during the wet season. WS, PWPS and UWS were found during dry season. Average
disease prevalence at Tan Island was 19.29±2.31 %. Disease prevalence during the wet season (22.73±1.99 %) was
higher than that in dry season ( 16.01±3.45 %) . WS was the dominant disease found during the wet season
(21.33±1.15 %) while PWPS was dominant in the dry season (9.55±3.17 %). Furthermore, the dominant coral (Porites
lutea) was the only species infected in this area. The results of this study offer a baseline on coral diseases in
shallow water reefs which can be used for further monitoring of coral disease outbreaks in Thai waters.
Keywords: coral disease, prevalence, coral community

Introduction
Coral reef ecosystems around the world are being rapidly degraded due to numerous anthropogenic
stresses and natural factors (Thinesh et al. 2009). Increased human activities on coral reefs have been implicated as
contributing to increased levels of disease (Barber et al. 2001). Coral disease is a growing problem in coral reefs
worldwide. The number of diseases has all increased within the last decade (Porter et al., 2001; Green and Bruckner,
2000; Sutherland et al., 2004; Weil, 2004). There is a lot of information being reported from widely studied regions
however, little is known about coral disease in Thailand. In 2008, the first study of coral disease
in the Andaman Sea was published, which found three categories of coral diseases; White Syndrome, Pink Line
Syndrome and Black Band Diseases (Kenkel 2008). Putchim et al. (2012) found five categories of coral disease
in Porites lutea, i.e., White Syndrome, Ulcerative White Spot, Focal Bleaching, Non-Focal Bleaching and Pink Spot.
The previous report was found Pink syndrome and White Band disease at Koh Lan (Sutthacheep et al. 2009) In the
same way, Donsomjit and Yeemin (2010) study patterns of pink syndrome in Porites lutea at Koh Lan found that
four types of pink syndrome consist of Pink spot Pink circle Pink patch and Pink tumor. Kritsanapuntu and
Angkhananukroh (2014) surveyed coral disease at Koh Samui found six categories of coral disease, White Plague, Pink
Line Syndrome, Porites White Syndrome, Porites Trematodiasis, White Syndrome and Pacific Yellow Band Disease.
Seasons were one factor that influenced pathogen, others being environmental changes such as temperature,
rainfall, light, turbidity and nutrients (Delcroix and Henin, 1991; Lima et al., 1996; Poulos et al., 1997). Outbreak of
coral diseases and disease prevalence were seasonal change and disease prevalence was high in dry season
(Rosenberg et al., 2007). In addition, the disease prevalence is correlated with the temperature and the outbreak of
coral disease during seasons ( R a y m u n d o e t a l . , 2 0 0 8) . Therefore, the primary purpose of this study was to
investigate seasonal variation as a factor influencing disease prevalence. It was hypothesized that the higher water
temperatures of dry would cause a significantly greater incidence of disease than during wet season. The aim of this
study was to offer baseline data on the occurrence of coral diseases in shallow water reefs at Tan Island, Suratthani
Province, to be used for further monitoring programs of coral disease outbreaks in Thai waters.
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Materials and Methods
Field surveys were conducted during the wet season (September 2016) and dry season (March 2017) at
Tan Island (Figure 1). SCUBA diving was used to survey disease prevalence between seasons. Surveys on the reef
flat were conducted along 2 x 20 m2 belt transects with three replicates (following English et al. 1997). All coral
colonies with signs of disease were counted, described, photographed and identified based on diseases using Beeden
et al. (2008), Weil and Hooten (2008) and Bruckner (2009). The disease prevalence was calculated as follows: Disease
prevalence= (number of diseased colonies) X100
(total number of colonies)
Two ways analysis of variance (ANOVA) tests were used to compare the differences in prevalence of coral
disease between the two seasons (dry and wet season) and disease type.

Result & Discussion
Surveys of the coral reefs during in two seasons presented 14 coral genera with Porites lutea being the
dominant species in the study area and the other coral were found Goniopora sp. Fungia sp. Favia spp. Acropora
spp. Astreopora sp. Diploastrea sp. Favites sp. Galaxea sp. Goniastrea sp. Pavona sp. Platygyra sp. Pocillopora
sp. and Symphyllia sp. The coral P. lutea was the only coral infected with disease in this area.
The overall disease prevalence at Tan Island included a total of 4 coral diseases, consisting of White Syndrome (WS),
Porites White Patch Syndrome (PWPS), Ulcerative White Spot (UWS) and Pink Line Syndrome (PLS) (Figure 2). Average
overall disease prevalence at Tan Island was 19.29±2.31 % (mean ±SE). The prevalent diseases, WS and PLS were
found during the wet season. WS, PWPS and UWS were found during the dry season. While disease prevalence
during the wet season (22.73±1.99 %) was higher than in the dry season (16.01±3.45 %) although the differences
were not significant. However, significant differences in disease prevalence were detected interaction between
seasons and disease type (p<0.05). The dominant disease was observed during in wet season was WS (21.33±1.15
%) while PWPS was dominant in the dry season (9.55±3.17 %). Furthermore, P. lutea was the only species infected
of coral diseases and exhibited signs of WS, UWS, PLS and PWPS (Figure 3).
The disease prevalence was higher in the wet season than the dry season. This high disease prevalence
in wet season may be attributed to the fact that the coral reef at Tan Island is under stress from human activities
such as SCUBA divers, boat anchoring includes waste runoff, pollution, coastal development, (Green and Bruckner,
2000; Lamb et al., 2014). The overall disease prevalence at the island may be high due to these factors. (Bourne
et al., 2015). Sedimentation and nutrient-rich effluent from coastal-based sources may explain the higher disease
prevalence (Miller et al., 2015) during wet season. In this study, WS was found during both seasons, with the
dominant disease prevalence during the wet season (21.33±1.15 %). Willis et al. (2004) reported that WS is a
common coral disease in the Indo-Pacific and WS is frequently observed in Thailand, in areas such as the Andaman
Sea (Kenkel 2008) and Koh Samui (Kritsanapuntu and Angkhananukroh 2014), while PWPS was the dominant disease
in the dry (9.55±3.17 %) . PWPS has to date been reported in only one species of massive coral (Porites lutea) in
the Western Indian Ocean (Séré et al. 2012) and has also been reported from Koh Samui in the Gulf of Thailand
(Kritsanapuntu and Angkhananukroh 2014). Diseases in this coral genus Porites lutea have also been reported
worldwide such as in the Southeastern Indian ocean (Thinesh et al. 2009), Philippines (Santavy et al. 2001),
Thailand (Putchim et al. 2012), and other Indo-Pacific reefs (Sutherland et al. 2004). However, the cause of the
disease has yet to be determined but further researches into these influences are needed. The results of this study
offer a baseline on coral diseases in shallow water reefs at Tan Island, Suratthani Province, which is available use
for further monitoring programs in coral disease outbreaks in Thai waters.
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Conclusion
The survey showed that a total of four coral diseases. WS and PLS were founded in the wet season with
the frequency of corals with WS was the dominant coral disease. While dry season observed WS, PWPS and UWS
with PWPS was the dominant coral disease. Disease prevalence during in wet season was higher than that of dry
season. Porites lutea exhibited the highest prevalence of the four diseases in this area.
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Figure 1 Study site at Tan Island, Suratthani Province
A

B

C

D

Figure 2 Coral disease types found at Tan Island. A) White Syndrome, B) Porites White Patch Syndrome, C)
Ulcerative White Spot and D) Pink Line Syndrome.
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Figure 3 Mean disease prevalence observed at Tan Island (mean ±SE)
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Abstract: Seagrass ecosystems are very important nursery areas for larvae of both marine vertebrates and
invertebrates. The system provides food and refuge areas for these larvae. Leaves of seagrass also can be good
substrates for microorganism attachment, especially for benthic phytoplankton. Among very important epiphytic
microalgae species include toxic benthic dinoflagellates that can cause ciguatera fish poisoning (CFP) symptoms.
Toxins of toxic benthic dinoflagellates can transfer through the food chain from the small herbivorous fish that graze
on the seagrass leaves and then to carnivorous fish and finally to humans. Little is known about toxic benthic
dinoflagellates in seagrass ecosystems. In Thailand, two cases of CFP have been reported; patients had severe
ciguatera like symptoms. To understand the distribution and abundance of benthic dinoflagellates
in seagrass ecosystems, this study was conducted in four seagrass areas of the eastern coast of the upper Gulf of
Thailand: Samaesan Island in Chonburi Province, Ban Phe coastal and Rock Garden Village in Rayong Province, and
Kung Krabaen Bay in Chanthaburi Province, during the southwest and the northeast monsoon. Three substrates
in the seagrass areas including sediment, seagrass leaves, and screen trap, were collected for dinoflagellate species
identification. A total of five species of benthic dinoflagellates were observed in the four study areas. The highest
abundance and diversity of benthic dinoflagellates was at Samaesan Island during the northeast monsoon which
might be due to higher salinities and seagrasses diversity at this site relative to the other areas.
Keywords: distribution, benthic dinoflagellates, seagrass, upper Gulf of Thailand, monsoon

Introduction
Seagrass ecosystems are very important for marine larvae of both vertebrates and invertebrates in coastal
areas. This ecosystem provides a permanent habitat, a temporary nursery area for larvae and juvenile stages, refuge
(Jackson et al., 2001) and provides relatively stable environments in term of reduced wave action that is suitable
for attachment of small organism such as algae, epiphytes, and especially for benthic phytoplankton. Benthic
phytoplankton in seagrass areas can be 20 times more abundant than those in the areas without seagrass ( Mcroy
and Mcmillan, 1977). Nevertheless, benthic phytoplankton are associated with the grazers that consume them as a
food source in seagrass areas (Orth and Montfrans, 1984).
Benthic dinoflagellates are one type of benthic phytoplankton that attach on substrates under water such
as rocks, dead corals, seaweeds, and seagrasses. They belong to Class Dinophyceae, as do other dinoflagellates, but
most dinoflagellates float in the water column while benthic dinoflagellates attach on substrates. Benthic
dinoflagellates can be divided into non-toxic and toxic groups. At present, studies of toxic benthic dinoflagellates
are increasing because toxins accumulate in seafood that negatively affects human health. Toxins can transfer
through the food chain from the small herbivorous fish that graze toxic benthic dinoflagellates on the seagrass
leaves (or other substrates) and then to carnivorous fish, and finally to humans. Some species of benthic
dinoflagellates cause human syndromes such as Ciguatera Fish Poisoning (CFP) from consumption of contaminated
marine fish. CFP can accumulate in small herbivorous fish grazing on the coral reefs into bigger carnivorous fish
(Burgess and Shaw, 2001). CFP symptoms can be either gastrointestinal or neurological. Gastrointestinal symptoms
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involve vomiting, diarrhea, nausea and abdominal pain. Neurological symptoms include tingling of the lips, hands,
and feet, severe itch of the skin, and unusual temperature perception disturbances where cold objects give a dryice sensation (Ansdell, 2015).
All CFP events have been reported in tropical and temperate zones that are related to the bloom of
benthic dinoflagellates. There are many cases of CFP reported. In the Philippines human deaths have been reported
by ingestion of the crab Demania reynaudii contaminated by palytoxin from Ostreopsis, a benthic dinoflagellate
species (Alcala et al., 1988). There has been a report from Italy that macroalgae, invertebrates, and fish larvae died
after blooms of a benthic dinoflagellate, Ostreopsis ovata (Vale and Ares, 2007; Totti et al., 2010). In Thailand, two
patients from Bangkok in 2007, and four patients from Phuket in 2009, were reported from two small outbreaks. All
patients consumed the marine fish and had severe gastrointestinal symptoms like ciguatera fish poisoning (CFP)
symptoms. One patient had acute ventilatory failure requiring intubation whereas the remaining had neurological
disturbances consisting of paresthesia, severe vertigo and ataxia ( Saraya et al. , 2 0 14) . While the reported causes
(consumption of certain fish) and symptoms reported were consistent with CFP toxins, there is no laboratory in
Thailand for confirmation of CFP toxins, hence these events must be classified as putative CFP (Thanakitjaroenkul
et al., 2013).
Benthic dinoflagellates have been reported in many coastal tropical and temperate zones mainly on coral
reefs and macroalgae in reef areas, but there have been only a few studies on seagrass areas. Marasigan et al. (2001)
studied populations of Prorocentrum on Taklong Island, Philippines, and reported six species of Prorocentrum on
leaves of Enhalus acoroides. Prorocentrum lima was the dominant species in this study. Mohammad-noor et al.
(2004) mainly focused on the diversity of benthic species in Malaysia. Six genera including 16 species of benthic
dinoflagellates were found on seagrass leaves; six species were shown to be potentially toxic by the Artemia bioassay
test. Prorocentrum lima was found in all stations and was shown to be potentially toxic. Rodriguez et al. (2010)
surveyed benthic dinoflagellates associated with Thalassia testudinumin on San Andres Island, Colombia. Three
genera with eight species of benthic dinoflagellates were found on seagrass leaves; six of eight species belonged to
the genus Prorocentrum. Mounir et al. (2013) studied seasonal variation of organisms on Posidonia oceanica leaves
and in the water column at Kerkennah Islands, Tunisia. Nine species from four genera were found on seagrass leaves.
Prorocentrum lima was the most abundance species of benthic dinoflagellates. Mabrouk et al. (2014) studied
epiphytic microalgae on the leaves of Posidonia oceanica and Cymodocea nodosa in Tunisia; eleven species from
five genera were found on seagrass leaves. Cymodocea nodosa exhibited the highest density of epiphytic microalgae
on the leaves while Posidonia oceanica had the highest leaf area index.
The first description of a benthic dinoflagellate was Ostreopsis siamensis Schmidt (1902). It was surveyed
and collected for classification at Chang Island in 1902 to 1903. However, this first discovery was from plankton
samples, not from benthic substrates. Ostreopsis was considered a member of the tycoplankton community (i.e.,
pseudo-plankton). Subsequently, PIumsomboon et al. (2002) studied benthic microalgae in mangroves and coastal
ecosystems in Thailand and reported Ostreopsis sp., Gambierdiscus toxicus, and Coolia tropicalis (only C. tropicalis
was found on seagrass leaves). The seagrass areas in Thailand cover 255 square kilometers, which are distributed
along the Andaman Sea and the Gulf of Thailand in 13 provinces with 13 species of seagrasses have been reported
(Department of Marine and Coastal Resources of Thailand, 2015). Jarulakkhana and Sriwoon (2012) studied the
diversity of benthic dinoflagellates on Enhalus acoroides leaves and reported four genera of benthic dinoflagellates
including Coolia, Gambierdiscus, Prorocentrum, and Sinophysis at Lem Yong Lum, Trang Province. Tawong (2014)
reported that Ostreopsis was the most abundant species, with 174 cell/g macrophyte, at Kung Wiman Bay,
Chanthaburi Province; Gambierdiscus and Coolia were the most abundant in Andaman sites with 3.230 and 47.040
cell/g macrophyte at Tangkhen Bay, Phuket Province. In another study of benthic dinoflagellates in Thailand,
Somboon et al. (2016) compared two sampling methods (screen vs. examination of natural materials; Amphiroa sp.
and Haliclona sp.) at Rin and Jan Island, Chonburi Province. Three benthic dinoflagellate genera were observed,
Ostreopsis, Prorocentrum, and Gambierdiscus, with Ostreopsis as the dominant genus; the screen sampling method
provided higher estimates of benthic dinoflagellate abundance than sampling from natural materials.
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However, the diversity and distribution of benthic dinoflagellates in the seagrass areas of Thai waters are
still limited. Thus, this study was carried out to investigate the distribution, diversity, and abundance of benthic
dinoflagellates in seagrass ecosystems in the eastern coast of the upper Gulf of Thailand.

Materials and Methods
Study sites
Four seagrass areas along the eastern coast of the upper gulf of Thailand were sampled including: Samaesan
Island, Chonburi Province; Ban Phe Coastal, Eastern Marine Fisheries Research and Development Center, Rayong
Province (12º36’30.0’’N; 101º25’33.2’’E); Rock Garden Village, Makampom Bay, Rayong Province (12º39’46.2’’N;
101º39’28.2’’E); and Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province (12º35’27.9’’N; 101º53’47.2’’E) (Figure 1). Studies were
conducted during the southwest and northeast monsoon during the period of July-August 2016 and December 2016
- January 2017, respectively.
Field sampling
Three line transects were sampled with nine quadrats (50 cm2) in the four seagrass areas (Figure 2). Seagrass
density in each quadrat of the four areas was determined by visual examination and photographs followed the
Seagrass Monitoring Field Guide (PMBC).
Nine screen traps (20 cm2) were fixed with a steel rod by cable tie; the rods were implanted in each quadrat
and left for 24 hrs. After 24 hrs, three substrates of which surface sediment, seagrass leaves, and the screen traps
were sampled from each quadrat. Seawater samples in each of the four areas was also collected.
At first, Seagrass leaves and sediment samples were measured in gram wet weight and then the benthic
dinoflagellates were separated from the substrates by vigorously shaking with the filtered seawater in the plastic
bottles for 1 minute (Tester et al., 2014). Then poured the extracted seawater samples through a 100 µm mesh size
sieve to remove the large particles and again passed those seawater samples through a 20 µm mesh size sieve (Shah
et al., 2013). The samples retained on the 20 µm mesh sieve were kept in small bottles and fixed for dinoflagellate
species identification with 2-3% of iodine Lugol’s solution.
Identification and Quantitation
Benthic dinoflagellates were observed with a Nikon TMS inverted microscope and counted by using
a Sedgewick Rafter counting chamber. For morphological identification, unarmored species (naked benthic
dinoflagellates) were identified based on shape and position and torsion of the cingulum. The armored species
(thecate benthic dinoflagellates) were identified based on shape and difference in thecal plate arrangement
according to Fukuyo (1981), Steidinger and Tangen (1997), Faust and Gulledge (2002) and Hoppenrath et al. (2014).

Result and Discussion
Identification of Benthic Dinoflagellates
Unarmored species
Genus Amphidinium Claparede and Lachmann 1859 (Figure 3A) belongs to Order Gymnodiniales, Family
Gymnodiniaceae. Amphidinium spp. motlile cells were ellipsoid to spheroid in ventral view and dorsoventrally
flattened; non-motile cells were spheroid. The epicone was reduced with a tongue-like shape. The starch sheath
pyrenoid having a ring-like shaped and located in the middle of the cell body. The nucleus was spheroid to ellipsoid
and located in the posterior of the hypocone with yellow-brown chloroplasts. The sulcus originated near the midventral line and near the origin cingulum.
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Armored species
Genus Coolia Meunier 1919 (Figure 3B) belongs to Order Peridiniales, Family Thoracosphaeraceae. Coolia
spp. cells were spherical in dorsoventral view and ellipsoid in lateral view with brown chloroplasts. The epitheca
was a little flattened relative to the hypotheca in altitude. The cingulum was narrow and lined along the cell body
while the sulcus was deep, short and wide in ventral view. The thecal surface was smooth and irregularly scattered
with trichocyst pores. Thecal plate arrangement was similar to the genus Ostreopsis.
Genus Ostreopsis Schmidt 1901 (Figure 3C) belongs to Order Peridiniales, Family Ostreopsidaceae.
Ostreopsis spp. cells were flattened and tear shaped with many golden-brown chloroplasts. The epitheca and
hypotheca were equal in size and shape. The cingulum was inside view along the cell body. The thecal surface was
smooth with evenly scattered trichocyst pores. Thecal plate arrangement was Po, 3’, 7’’, 5’’’, 2’’’’, 1p, which is
common for this genus.
Genus Prorocentrum Ehrenberg 1833 (Figure 3D) belongs to Order Prorocentrales, Family Prorocentraceae.
Prorocentrum spp. cells were flattened in dorsoventral view and oval shaped with many golden-brown chloroplasts.
The epitheca and hypotheca were equal in size. This genus lacks a cingulum and sulcus.
The periflagellar of the epithecal was V-shaped. Both thecal plates were concave and had trichocyst pores evenly
scattered except for the central area.
Distribution of Seagrasses and Sediment Types
The species composition of seagrasses and sediment types at four study sites have shown the same pattern
in both southwest and northeast monsoon. Enhalus acoroides has been found at Samaesan Island and Kung Krabaen
Bay, while Halophila minor was observed only at Samaesan Island where the sediment types were sand and sandy
clay, respectively. Halodule pinifolia could be observed only at Ban Phe Coastal and Rock Garden Village where
sediment type of both areas was sandy clay. The percent coverage of seagrasses in each study sites were also shown
in (Table 1).
Distribution and Abundance of Benthic Dinoflagellates
Samaesan Island, Chonburi Province
Southwest monsoon
Four genera of benthic dinoflagellates were present; Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and
Prorocentrum spp. Ostreopsis spp. was the most abundant species, with 41 cells/100 cm2
Northeast monsoon
Four genera of benthic dinoflagellates were present. Highest abundance of benthic dinoflagellate was
Ostreopsis spp. with 408 cells/100 cm2.
The greatest overall abundance of benthic dinoflagellates was present at Samaesan Island on all three
substrates; surface sediments, seagrass leaves (Enhalus acoroides and Halophila minor) and the screen traps (Fig.
4). Ostreopsis spp. was the most abundant species in this area. These data are consistent with an earlier study of
Tawong (2014) and Somboon et al. (2016) who worked in this area.
Ban Phe Coastal, Eastern Marine Fisheries Research and Development Center, Rayong Province
Southwest monsoon
Benthic dinoflagellates were present at very low cell density. Amphidinium spp. was found on Halodule
pinifolia and the screen traps with 1 cells/gram wet weight and 2 cells/1000 cm2 respectively (Figure 4).
Northeast monsoon
Three genera of benthic dinoflagellates; Amphidinium spp., Coolia spp. and Ostreopsis spp. were observed.
The highest abundance and diversity of benthic dinoflagellate was Ostreopsis spp. with the maximum density of 132
cells/gram wet weight. Prorocentrum spp. was not observed in this area.
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Rock Garden Village, Makampom Bay, Rayong Province
Southwest monsoon
Benthic dinoflagellates were not detected.
Northeast monsoon
Four genera of benthic dinoflagellates; Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and Prorocentrum
spp. were found with high Coolia spp. cell density of 63 cells/100 cm2.
Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province
Southwest monsoon
Benthic dinoflagellates were present at very low cell density. Only Prorocentrum spp. was found during
the southwest monsoon on Enhalus acoroides and the screen traps with 1 cells/gram wet weight and 2 cells/1000
cm2, respectively. The study of Piumsomboon et al. (2002) showed similar distribution pattern and cell density.
Northeast monsoon
Four genera of benthic dinoflagellates; Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and Prorocentrum
spp. were observed. Amphidinium spp. had the highest cell density of 43 cells/100 cm2.
Hydrography and Chemical Ecology
Water temperatures at the four study sites were somewhat higher during the southwest monsoon than
during the northeast monsoon (Table 2). These small differences were likely related to the tidal cycle.
pH varied from a low of 7.30 to 8.27 (Table 2). pH tended to be higher during the northeast monsoon at
each of the four sites. Dissolved oxygen (DO) had varied within a narrow range from 6.20 to 6.31.
Salinity showed large changes from site to site and during the monsoon seasons. Salinity was invariably
high at all four sites during the northeast monsoon (31-33 psu). In contrast, salinity was greatly decreased at three
sites (Ban Phe Coastal, 16 psu; Rock Garden Village, 5 psu; Kung Krabaen Bay, 17 psu) during the southwest monsoon;
salinity remained high (34 psu) at Samaesan Island during the southwest monsoon (Table 2).
In general, higher salinities tend to be required for growth of marine benthic dinoflagellates (Morton et al.,
1992; Pistocchi et al. 2011; Yamaguchi et al., 2012; Sparrow et al., 2013; Tawong et al., 2016). In contrast, the small
changes in water temperature, pH and DO are not likely to have a significant impact on growth of marine benthic
dinoflagellates.
Substrates
Three substrate types were sampled as part of this study: screen traps, seagrasses and sediments. The
highest recovery of benthic dinoflagellate cells was from screen traps, seagrass leaves, and sediments, respectively,
at Samaesan Island, Kung Krabaen Bay and Rock Garden Village; at Ban Phe Coastal seagrass leaves had a greater
abundance of benthic dinoflagellates than the other substrates tested (Fig.4). The high recovery of benthic
dinoflagellates from screen traps observed in this study is consistent with earlier results of Somboon et al. (2016);
an explanation for the exception in Ban Phe Coastal, where higher recovery from seagrass leaves was recorded, is
probably related to the low water turbulence at Ban Phe Coastal relative to the other three study sites (i.e., high
water turbulence would resuspend epiphytic benthic dinoflagellates from their natural substrates such that they
would be available for capture in the screen traps.

Conclusion
Four genera of benthic dinoflagellates were found in seagrass areas in the eastern coast of the Upper Gulf
of Thailand including Amphidinium spp., Coolia spp., Ostreopsis spp. and Prorocentrum spp. The brown macrophyte
Padina sp. was also found in the seagrass area at Samaesan Island; this macrophyte may provide more attachment
habitat for benthic dinoflagellates and could, in part, explain the high diversity of benthic dinoflagellates observed
at this study site. The northeast monsoon had higher abundances and diversity of benthic dinoflagellates than the
southwest monsoon, which might be due to some physical factors, most likely salinity (i.e., salinity was 31-33 psu
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during the northeast monsoon at all four sites but decreased substantially at three sites during the southwest
monsoon). Salinity is an important factor for many benthic dinoflagellates, with higher salinities generally more
suitable for growth of marine benthic dinoflagellates.
The four seagrass areas examined during this study are sites that support local fishery activities. Hence, the
presence of potentially toxic benthic dinoflagellates is cause for concern. For instance, the genus Amphidinium
(which was observed in this study at all four sites), can produce many bioactive compounds, including some that
may act as ichythotoxins that cause massive fish kills (Murray et al., 2015) and other compounds with hemolytic
activity (Yasumoto, 1990) that may be implicated in CFP events (Tindall and Morton, 1998). Prorocentrum spp. can
produce okadaic acid and its congeners. Furthermore, genera of benthic dinoflagellates that can cause ciguatera fish
poisoning were found in this study ( Coolia spp. and Ostreopsis spp.). The effects of toxic benthic dinoflagellate
blooms can impact a variety of economic sectors, loss of product and lost revenue from tourists, marine ecosystem
harm, and especially the public health. Thus, it is important to monitor benthic dinoflagellates that may be harmful
to human health and/or ecosystem function. Further study is needed to investigate aspects of toxins produced by
the five benthic dinoflagellate species observed in this work.
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Table 1 Summary of seagrasses and sediment types.
Seagrass Samples
Study Sites

% cover
SW
NE
68
72

Species
Samaesan Island
Ban Phe Coastal
Rock Garden Village
Kung Krabaen Bay

Enhalus acoroides and
Halophila minor
Halodule pinifolia
Halodule pinifolia
Enhalus acoroides

68
68
51

69
69
73

Sediment
Types
Sand
Sandy clay
Sandy clay
Sandy clay

Table 2 Summary of temperature, salinity, pH, depth, and dissolved oxygen (DO) during Southwest and Northeast
monsoon in the four study areas.
Samaesan Island
Ban Phe Coastal
Rock Garden Village
Kung Krabaen Bay
(Chonburi)
(Rayong)
(Rayong)
(Chanthaburi)
SW
NE
SW
NE
SW
NE
SW
NE
Temp (ºC)
31±0
28±0.3
32±0
28±0
32±0.3
27±0.1
30±0.6 28.5±0.1
Salinity (psu)
34±0
34±0
16±0
31±0
5±0
31±0
17±0
31±0
pH
8.2±0.1 8.3±0.2 7.80±0.1 8.24±0.2 7.30±0.1 8.03±0.2 7.60±0.2 8.12±0.1
Depth (m)
0.3±0.1 2.5±0.2
0.5±0
1.5±0.1
0.2±0
1.3±0
0.2±0
2.0±0.2
DO (mg/L)
6.2±0
6.3±0.1
6.2±0.1 6.20±0.1 6.28±0 6.31±0.1 6.28±0
6.28±0

1

2

3

4

Figure 1 Study sites; 1= Samaesan Island, Chonburi Province, 2= Ban Phe Coastal, Eastern Marine Fisheries Research
and Development Center, Rayong Province, 3= Rock Garden Village, Makampom Bay, Rayong Province, and 4= Kung
Krabaen Bay, Chanthaburi Province.
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Shore

Figure 2 Line transects and quadrats sampling used in the study sites.

Figure 3 Light micrographs showing the morphology of the five species of benthic dinoflagellates found in this
study. Species included Amphidinium sp. (A), Coolia sp. (B), Ostreopsis sp. (C), and Prorocentrum sp. (D).
Scale bar = 10 µm
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Figure 4 Abundance and diversity of benthic dinoflagellates on each substrate in each of four study areas.
Amphidinium spp.
Coolia spp.
Ostreopsis spp. and
Prorocentrum spp. *Cell units; Screen =
cells/100 cm2, Sediment and Seagrass = cells/gram wet weight. SW= southwest monsoon, NE= northeast
monsoon.
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ป พ.ศ. 2559 ที่แปลตีความจากภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 8 ผลการศึกษา พบวาในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก มีปริมาณ
การกั ก เก็ บ คาร บ อนในป า เต็ ง รั ง ป า เบญจพรรณ ป า รุ น สอง และป า ริ ม แม น้ํ า 130,632.159 ตั น คิ ด เป น ปริ ม าณการดู ด ซั บ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 478,984.583 ตัน มีมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต 212,669,155 - 549,395,316 บาท
คําสําคัญ : ทุนทางธรรมชาติ, คารบอน, เขื่อนแมวงก
Carbon sequestration at Mae Wong Dam construction project, Nakhon Sawan and Kamphaeng Phet provinces
Thammanoon Temchai1*, Songtam Sukswang 2, Puntipha Jaikaew3, Petcharat Deekaew1, Piyaporn Matpang1,
Panida Puritang1, Natchanonth Pula1 and Thijs Willem Bredenhoff2
1
Petchburi National Park Research Center, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation
2
National Park Ofﬁce, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation
3
Wold Wildlife Fund (WWF) Thailand
*Corresponding author: dhamma57@gmail.com
Abstract: This study aims to assess the effects of the construction of the Mae Wong dam on ecosystem services and carbon
sequestration. A survey was conducted using the point sampling technique. The 144 sampling points are 250-500 m distant
apart and are located throughout the area that will be flooded in case the dam is built. The carbon storage in each of the
samples was calculated utilizing a land use maps developed using 2016 Landsat 8 satellite images. The results show that
carbon storage in the area designated to the construction of the Mae Wong dam is 130,632.159 tons, if converted to carbon
dioxide (CO2) the amount is 478,984.583 tons. The carbon is stored in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest,
secondary forest and riverine forest. The value of this amount of carbon in the carbon credit market is approximately
212,669,155 - 549,395,316 Baht.
Keywords: natural capital, carbon, Mae Wong dam

บทนํา
โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและกํา แพงเพชร ของกรมชลประทาน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแ ม ว งก
มีความเปนมาที่ยาวนานและเปนที่สนใจขององคกรตาง ๆ ทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานการกอสราง เพราะมีผลทําใหเกิดการสูญเสีย
พื้นที่ปาไมอันเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาหายากในระดับสากลและขัดแยงกับนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ ถึงแมจะมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกระบวนการทางกฎหมายไปแลว แตพบวาขอมูลประการหนึ่งที่รายงานการศึกษาดังกลาวไมมีการ
กลาวถึงในครั้งแรก ๆ คือ การสูญเสียตนทุนทางธรรมชาติ (natural capital) และนิเวศบริการ (ecosystem service) ของปา เพื่อใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ซึ่งในสวนของทุนธรรมชาติประการหนึ่งที่มีความสําคัญระดับสากลคือการเปนแหลง
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กักเก็บคารบอนในธรรมชาติ และการใหน้ําจากระบบนิเวศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดตระหนักถึงขอมูลเหลานี้จึ งได
ดําเนินการศึกษาและประเมินมูลคาความสูญเสีย ซึ่งในรายงานนี้จะนําเสนอเฉพาะในประเด็นการเปนแหลงกักเก็บคารบอนเทานั้น

วิธีการ
พื้นที่ศึกษาวิจัย
ทําการศึกษาในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ
2560
การจัดทําแผนที่สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน
ใช ภ าพถ า ยดาวเที ย มแลนด แซท (Landsat) 8 ดาวน โ หลดจากเวปไซต ของ U. S. Geological Survey (USGS) :
https://www.usgs.gov/ นํามาดําเนินการแปลตีความดวยสายตา (Visual interpretation) ผานโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศ าสตร
ArcGIS และทําการตรวจสอบภาคสนาม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก ไดใชขอมูลการสํารวจแจงนับไมทั้ง 144
จุด เปนจุดตรวจสอบผลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมดังกลาวดวย
การสํารวจแจงนับไม (forest inventory)
วิธีการสํารวจ
การศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกใชวิธีการสํ ารวจทรัพ ยากรป าไมแบบ point sampling หรือ variable-plot sampling ซึ่งมีการ
กําหนดตําแหนงจุดสุมตัวอยางหรือ sampling point เชนเดียวกับการเลือกจุดศูนยกลางแปลงตัวอยาง (sampling plot) ในวิธีการ
สํารวจโดยใชแปลงตัวอยางวงกลม มีจุดศูนยกลางแปลงอยางเปนระบบ (systematic) โดยเลือกใชเครื่องมือรีเลสโคป (relascope)
ที่ประดิษฐขึ้นใชเองเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยประดิษฐใหมีขนาดของคาคงที่พื้นที่หนาตัด (Basal Area Factor; BAF)
มีคาเทากับ 3 ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่งเปนขนาดความกวางของชองมองในเครื่องมือรีเลสโคปที่สัมพันธกับขนาด
ความโตของตนไมและระยะหางจากจุดสุมตัวอยางไปยังตนไม โดยตนไมที่มองเห็นวามีขนาดโตกวาชองที่กําหนดจะเปนต นไมที่นับเปนไม
ในแปลง และจํานวนตนไมที่นับไดในแตละแปลงคูณดวยคา BAF จะเปนคาพื้นที่หนาตัดของหมูไมตอเฮกตาร
การสํารวจในแตละจุดสุมตัวอยาง สําหรับการนับตนไมเมื่อใชเครื่องมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะตนที่มีขนาดความโตมากกวา
ความกวางของชองสองบนเครื่องมือรีเลสโคปและเปนตนไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับอกตั้งแต 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปเทานั้น
(ธรรมนูญ, 2541) และทําการสํารวจไมหนุม (ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับอกนอยกวา 4.5 เซนติเมตร และมีความสูงตนไมมากกวา
1.30 เมตร) โดยใชรัศมีวงกลม 5 เมตร และสํารวจกลาไม (ความสูงตนไมนอยกวา 1.30 เมตร) โดยใชรัศมี 2 เมตร
ที่ตั้ง และจํานวนแปลงตัวอยาง
ที่ตั้งจุดวางแปลงตัวอยางไดกําหนดอยางเปนระบบ (systematic) โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กําหนด
ระยะหางระหวางแปลงเทากับ 500 เมตรตามทิศเหนือ - ใต และระยะหาง 250 เมตร ตามทิศตะวันออก - ตะวันตก จํานวน 144 แปลง
ตัวอยาง (ภาพที่ 1)
การวิเคราะหขอมูล
จํ า นวนต น ไม (ต น ต อ เฮกตาร ) ในแต ล ะแปลง ใช ส มการคํ า นวณจํ า นวนต นไม สํา หรั บ การสํ า รวจแบบ point sampling
ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อางโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้
BAF
N
=
dbh 2
(
) 10,000
4
เมื่อ dbh คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับอก มีหนวยเปนเซนติเมตร โดยทําการวิเคราะหหาจํานวนตนแยกเปนรายชนิด
จะไดจํานวนตนไมแตละชนิดตอเฮกตาร
สําหรับสังคมพืชอื่น ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก นอกเขตพื้นที่น้ําทวม (หากมีการสรางเขื่อนแมวงก) ไดแก ปาดิบเขา
ปาดิบชื้น และปาดิบแลง ไดใชขอมูลดิบของสํานักอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดทําการสุมวางแปลงตัวอยางชั่วคราว ขนาด 30 x 60 เมตร
ไวเมื่อป พ.ศ. 2556 จํานวน 3 แปลง โดยมีที่ตั้งแปลงตัวอยางตามขนาดพิกเซล (pixel) ในภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 7 ที่พิกัดมุม
ลางซายที่ 512314E 1778743N, 514140E 1778203N และ 533643E 1757212N ตามลําดับ นํามาวิเคราะหมวลชีวภาพและปริมาณ
คารบอน

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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การวิเคราะหปริมาณมวลชีวภาพและคารบอนของไมยืนตน
การประมาณคามวลชีวภาพ
การประมาณค ามวลชีว ภาพของตน ไม ในพื้ นที่ ทํ าการศึก ษา โดยแบงเปนมวลชีว ภาพที่อ ยูเ หนื อพื้น ดิน (Above ground
biomass) และมวลชีวภาพใตพื้นดิน (Below ground biomass) ในสวนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินแยกออกเปน มวลชีวภาพของไม
ยืนตน (tree) ไมหนุม (sapling) กลาไม (seedling) และไผ (bamboo)
การประมาณคามวลชีวภาพของไมยืนตน (tree) ในสวนที่อยูเหนือพื้นดิน ใชวิธีการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความโต
ของลําตนกับความสูง โดยนําคาความโตเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงทั้งหมด (total height) ซึ่งความ
สูงทั้งหมดของตนไมหาไดจากการวัดโดยใชไมวัดความสูงโดยตรง และนํามาหาความสัมพันธโดยใชสมการแอลโลเมตรี ซึ่งจะแยกตาม
ชนิดสังคมพืชตาม (ตารางที่ 1)
สําหรับสังคมพืชที่ไมมีสมการแอลโลเมตรีสําหรับประมาณคามวลชีวภาพใตพื้นดินของตนไมไดเลือกใชสมการของ Cairns et al. (1997)
ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังนี้
Below ground biomass = Exp (-1.0850 + 0.9256 ln (Above ground biomass density))
โดยคา aboveground biomass density ไดจากผลรวมของมวลชีวภาพของลําตน กิ่ง และใบ
มวลชีวภาพที่คํานวณไดจะเปนมวลชีวภาพตอตนของตนไมซึ่งจะตองนําคาที่ไดนี้ไปคูณกับจํานวนตน (ตน/เฮกตาร) เพื่อใหได
มวลชีวภาพทั้งหมดของตนไม มีหนวยเปนตันตอเฮกตาร ทําการรวมมวลชีวภาพของตนไมเพื่อนําไปหาค าเฉลี่ย โดยมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิน ไดแก ผลรวมของมวลชีวภาพลําตน ใบ และกิ่ง
การประมาณคามวลชีวภาพของไมหนุม (sapling) และกลาไม (seedling) ใชวิธีการสุมเก็บตัวอยางไมหนุม โดยใชรัศมีวงกลม
5 เมตร และกลาไม โดยใชรัศมี 2 เมตร โดยเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุ กสังคมปา แลวนํามาหาปริมาณมวลชีวภาพ โดยทําการแยก
ชิ้นสวนของตนไม ไดแก ใบ กิ่ง ลําตน และราก พรอมทั้งชั่งน้ําหนักสด หลังจากนั้นนําไปอบแหงในตูอบพรรณไมที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส จํานวน 72 ชั่วโมง หรืออบจนน้ําหนักคงที่ แลวทําการชั่งน้ําหนักแหง เพื่อคํานวณหาปริมาณความชื้ นในรูปรอยละจากน้ํา หนัก
สดและน้ําหนักแหง เมื่อไดเปอรเซ็นตความชื้นก็สามารถนําไปหามวลชีวภาพไดจากสูตรดังนี้
เปอรเซ็นตความชื้น = น้ําหนักสด (กรัม) – น้ําหนักแหง (กรัม) × 100
น้ําหนักแหง(กรัม)
มวลชีวภาพ/น้ําหนักแหง =
100 × น้ําหนักสด (กรัม)
(เปอรเซ็นตความชื้น + 100)
มวลชีวภาพที่ไดจากการคํานวณนี้จะแยกเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ซึ่งจะตองนํามวลชีวภาพนี้ไปหารดวย
จํานวนตนไมตัวอยางทั้งหมดที่ทําการเก็บตัวอยาง เพื่อเปลี่ยนใหเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ตอตนมีหนวยเปนกรัม
จากนั้นจึงนําคาที่ไดนี้ไปคูณกับจํานวนตนของไมหนุมแตละชนิดที่สํารวจพบ ซึ่งจะไดเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก โดยทํา
การเปลี่ยนหนวยใหเปนตันตอเฮกแตรดวยการนํามวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และรากที่คํานวณไดดังกลาว คูณ 100 หารดวยพื้นที่ πr2
(ไม ห นุ ม r = 5, กล า ไม r = 2) ทํ า การรวมค า มวลชีว ภาพของไมห นุม แต ละชนิด เพื่ อนํ าไปหาค า เฉลี่ย เมื่ อ กํ า หนดให D คื อ ขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตนที่ระดับอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูงทั้งหมดของตนไม (เมตร) Ws คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม) Wb คือ
มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม) Wl คือมวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม) และ Wr คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม)
การสะสมคารบอน
ประเมินการกักเก็บคาร บอนในมวลชีวภาพตาง ๆ ทั้งในสวนที่อยูเหนือพื้นดิน และสวนที่อยูใตพื้นดิน ของตนไม ในแปลง
ตัวอยาง โดยคํานวณจากคามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง (IPCC, 2006 อางโดย สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุ
พืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและมวลชีวภาพใต พื้นดิน ของตนไม โดยจะใชคาปริมาณคาร บอน (% ของน้ําหนักแห ง )
ของศูนยวิจัยปาไม (2552) ซึ่งเปนคาที่แสดงเปนคามาตรฐานตามคณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ตาม (ตารางที่ 2) สวนสังคมพืชที่ไมมีคาปริมาณคารบอน จะใช
คามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง และคํานวณคาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) จากคาคารบอน (C) โดยใช
สมการของ IPCC (2006) คือ คาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) = คารบอน (C) x 3.6667
เมื่อไดขอมูลการสะสมคารบอนของแตละสังคมพืช จากนั้นจึงนํามาทําแผนที่แสดงปริมาณการสะสมคารบอนโดยใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร (Geographic Information System; GIS) เพื่ อ จั ด ทํ าแผนที่ เสนชั้นระดั บ (contour line) แสดงปริมาณ
คารบอนที่สะสมอยูเหนือพื้นดิน คารบอนที่สะสมอยูใตพื้นดิน และปริมาณการสะสมคารบอนรวม พรอมทั้งคํานวณปริมาณคารบอนที่
สะสมอยูทั้งพื้นที่ โดยใชแบบจําลองคารบอน (Invest Carbon Storage and Sequestration model) ของเครื่องมือ InVEST (Integrated
valuation of Ecosystem Service and Tradeoffs) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Project)
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โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) องคกร The Nature Conservancy และกองทุนสัตวปา
โลก (World Wildlife Fund; WWF) (Sharp et al., 2015)

ผลการศึกษา
1. สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน
การใชประโยชนที่ดินในอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยการแปลตีความจากภาพถา ย
ดาวเทียม แลนดแซท (Landsat) 8 ที่บันทึกภาพ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน 10 รูปแบบ คือ ปาดิบเขา
(hill evergreen) ป า ดิ บ ชื้ น (moist evergreen forest) ป า ดิ บ แล ง (dry evergreen forest) ป า เบญจพรรณ (mixed deciduous
forest) ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาฟนสภาพ (secondary forest) ปาริมแมน้ํา (riverine forest) ไรราง (old clearing
area) พื้นที่เกษตรกรรม (agriculture area) และผิวน้ํา (water body) และพบวาในพื้นที่บริเวณที่น้ําทวมหากมีการสรางเขื่อนแม วงก
มีสังคมพืชหลัก 4 ชนิด คือ ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) ปารุนสองหรือปาฟน
สภาพ (secondary forest) และปาริมแมน้ํา (riverine forest) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ปกคลุม เปน 545.06 1,030.79 56.56 และ 100.72
เฮกตาร ตามลําดับ สวนพื้นที่อีก 49.55 เฮกตาร คือพื้นที่ผิวน้ํา รายละเอียดดัง (ภาพที่ 2) และ (ตารางที่ 3)
2. โครงสรางปาบริเวณพื้นที่สรางเขื่อนแมวงก
การวิเคราะหโครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของปาเต็งรังและปาเบญจพรรณในบริเวณพื้นที่โครงการ
กอสรางเขื่อนแมวงก พบวามีการกระจายเปน รูป ตัว แอล (L - shape) ซึ่งเปนลักษณะของปา แบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged)
ซึ่งแสดงใหทราบวาปาบริเวณนี้มีหลายชวงอายุไมที่มีการทดแทนอยูตลอดเวลาแสดงถึงศักยภาพที่ยังมีความสมบูรณ สวนโครงสรางของ
ปารุนสอง เปนโครงสรางปาแบบสงวน (reserve form) ซึ่งไดรับการรบกวนโดยการทําไมในอดีต (พงษศักดิ์, 2538) และมีไมขนาดเล็กที่
กําลังฟนสภาพ แสดงถึงศักยภาพที่จะเปนปาสมบูรณตอไปในอนาคต สวนโครงสรางของปาริมแมน้ํา มักถูกรบกวนโดยกระแสน้ําหลาก
ในชวงฤดูฝนและสภาพดินริมน้ํา ทําใหไมพบไมยืนตนขนาดใหญมีเพียงไมยืนตนขนาดเล็กและจําพวกหญาพง (ภาพที่ 3)
3. ปริมาณการกักเก็บคารบอนในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก
พบวาในอุทยานแหงชาติแมวงก มีปริมาณการกักเก็บคารบอน 6,339,086.93 ตัน ซึ่งในจํานวนนี้กักเก็บอยูในพื้นที่ที่เปน
บริเวณน้ําทวมหากมีการสรางเขื่อนแมวงก จํานวน 130,632.159 ตัน โดยเก็บอยูในพื้นที่ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริม
แมน้ํา คิดเปนปริมาณ 50,599.915 74,408.607 3,198.372 และ 2,425.265 ตามลําดับ และพบวาสังคมพืชปาเต็งรัง เปนพื้นที่กัก
เก็บคารบอนไวไดมากที่สุด รองลงมาคือปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริมแมน้ํา ตามลําดับ (ภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 6)
4. มูลคาของคารบอน
คารบอนในพื้นที่สรางเขื่อน 130,632.159 ตัน เมื่อคิดเปนปริมาณการดูดซับกาซคาร บอนไดออกไซด (CO2) มีคาเทากั บ
478,984.583 ตัน ซึ่งหากจะคิดเปนมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยใชอัตราราคาซื้อขายในตางประเทศ ประมาณ 12 ยูโรตอตัน
(ตลาดคารบอน, 2010) เมื่อใชอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 37 บาทตอ 1 ยูโร จะคิดเปนอัตราซื้อขาย 444 บาทตอตัน พบวาเปนมูลคา
212,669,155 บาท
ในตางประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศในแถบยุโรป มีการเก็บภาษีคารบอนที่ประมาณ 31 ยูโรตอตันคารบอนไดออกไซด
ซึ่งหากนําตัวเลขดังกลาวมาใชเปนบรรทั ดฐานประเมินความสูญเสีย คารบ อนไดออกไซดในพื้น ที่ส รางเขื่อนแมวงก ก็อาจจะมากถึ ง
549,395,316 บาท
พงษศักดิ์ (2538) กลาววา ปาที่มีโครงสรางแบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged stand) ตองประกอบดวยหมูไมที่มีอายุตั้งแต
1 ถึง 50 ป ประกอบอยู ซึ่งโครงสรางปาในพื้นที่ตามผลการศึกษาขอ 1 มีลักษณะดังกลาวนี้ดวย ดังนั้นการปลูกปาเพื่อใหไดปริมาณ
คารบอนสะสมตามที่เปนอยูในปจจุบัน จึงตองใชระยะเวลาอยางนอย 50 ป ในการปลูกฟนฟู (ถึงแมวาในประเทศไทยไมเคยมีรายงานวามี
ที่ใดสามารถปลูกปาเต็งรังทดแทนใหเหมือนธรรมชาติไดในระยะเวลา 50 ป) ดังนั้น แมวาจะมีงบประมาณรวม 212,669,155 บาท
แลวมีเวลาปลูก 50 ป ก็ไมใชวาจะทําใหมีการลดคารบอนไดออกไซด ได 478,984.583 ตัน เนื่องจากการทําใหสภาพปาใหมีศักยภาพใน
การดูดซับคารบอนไดเทาเดิมภายหลังจากสูญเสียพื้นที่ไป จําเปนตองใชเงินจํานวนมากกวานี้หลายเทาในการบํารุงรักษา

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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บทสรุป
หากโครงการกอสรางเขื่อนแมวงกดําเนินการในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงก ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรปาไม จะไม
เปนเพียงแคปริมาณเนื้อไมและการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาเทานั้น แตยังสูญเสียตนทุนทางธรรมชาติในระดับสากลที่มีมูลค า
มหาศาลและยากตอการฟนฟูสภาพ

กิตติกรรมประกาศ
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ตารางที่ 1 สมการแอลโลเมตรีที่ใชในการคํานวณหามวลชีวภาพของตนไมในปาธรรมชาติ
ชนิดปา
ปาดิบแลง
ปาดิบเขา

สมการ
ที่มา
Ws = 0.0509 (D2H)0.919
Tsutsumi et al. (1983)
2 0.977
Wb = 0.00893 (D H)
Wl = 0.0140 (D2H)0.669
Wr = 0.0313 (D2H)0.805
ปาเบญจพรรณ
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326
Ogawa et al. (1965)
ปาเต็งรัง
Wb = 0.003487 (D2H)1.0270
Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1
ปาดิบชื้น
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326
Ogawa et al. (1965)
2 1.0270
Wb = 0.006003 (D H)
Wl = (18.0/Wtc + 0.025)-1
Wr = 0.0264 (D2H)0.7750
ไผ
Wc = 0.0691512 (D2H)0.7930
Ubonwan et al. (2011)
Wt = 0.0883689 (D2H)0.7703
Wb+l = Wt-Wc
เถาวัลย
W = 0.8622 D2.021
ชิงชัย และคณะ (2554)
หมายเหตุ D คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับ 1.3 เมตร มีหนวยเปนเซนติเมตร, H คือความสูงทั้งหมดของตนไม (เมตร) W คือ มวล
ชีวภาพของเถาวัลย (กิโลกรัม), WS คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม), WB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม), WL คือ มวลชีวภาพ
ของใบ (กิโลกรัม), WR คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม), Wtc คือ มวลชีวภาพของลําตนและกิ่ง (กิโลกรัม), Wc คือ มวลชีวภาพลําตน
ของไผ (กิโลกรัม), Wt คือ มวลชีวภาพทั้งหมดของไผ (กิโลกรัม) และ Wb+l คือมวลชีวภาพใบและกิ่งของไผ (กิโลกรัม)
ตารางที่ 2 ปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพในปาธรรมชาติของประเทศไทย
ปาธรรมชาติ
ปาดิบชื้น/ปาดิบแลง
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง
ปาสน
ปาชายเลน
ที่มา: ศูนยวิจัยปาไม (2552)

ปริมาณคารบอน
(% ของน้ําหนักแหง)
48.07
49.01
50.56
47.00
46.76

สวนปา
สัก
ยูคาลิปตัส
อะเคเซีย

ปริมาณคารบอน
(% ของน้ําหนักแหง)
47.39
49.88
49.23

ตารางที่ 3 สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดินในอุทยานแหงชาติแมวงกและพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก พ.ศ. 2559
สังคมพืช/การใชประโยชนที่ดิน
ปาดิบเขา (hill evergreen forest)
ปาดิบชื้น (moist evergreen forest)
ปาดิบแลง (dry evergreen forest)
ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest)
ปาฟนสภาพ (secondary forest)
ปาริมแมน้ํา (riverine forest)
ไรราง (old clearing area)
พื้นที่เกษตรกรรม (agricultural area)
พื้นผิวน้ํา (water body)
รวม

พื้นที่ปกคลุมทั้งอุทยานฯ
(เฮกตาร)
2,211.80
935.33
35,126.50
43,362.14
5,633.18
248.27
155.07
850.08
1,079.29
78.86
89,680.52

พื้นที่ในโครงการกอสราง
เขื่อนแมวงก (เฮกตาร)
1,030.79
545.06
56.56
100.72
49.55
1,782.68
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ภาพที่ 3 โครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของสังคมพืชที่พบในพื้นโครงการกอสรางเขื่อนแมวงก

ภาพที่ 4 ปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) ในปาชนิดตาง ๆ ในพื้นที่สรางเขื่อนแมวงก
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ภาพที่ 5 การกระจายของปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) เหนือพื้นดิน (ซาย) และใตพื้นดิน (ขวา) ในพื้นที่สรางเขื่อนแมวงก
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ภาพที่ 6 ปริมาณการกักเก็บคารบอนรวม (ตันตอเฮกตาร) บริเวณตาง ๆ ในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก
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ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติ
นายอุเทน ภุมรินทร*, ยุทธพงค ดําศรีสุข, วิจักขณ ฉิมโฉม, นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ และ วัฒนชัย ตาเสน
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ, 10900
ผูเขียนหลัก: Wildlifer72_30@hotmail.com
บทคัดยอ : ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติที่วัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ดําเนินการศึกษาในชวง ป พ.ศ. 2556 - 2557 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปอนอาหาร และความหลากชนิดของแมลงที่เปนอาหารของลูก
นกในรอบป ทําการศึกษาโดยติดตั้งกลองวงจรปดหนารัง และสุมเก็บกอนอาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยที่นํามาปอนลูกนก เดือนละ
5-10 กอน ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกตั้งแตวันแรกที่ออกจากไข ในแตละวันพอแมน กป อน
อาหารเฉลี่ย 6.8 ครั้งตอวัน อัตราการปอนอาหารแปรผันตามชวงอายุลูกนกและจํานวนลูกนกในรัง ลูกนกออกจากรังเมื่ออายุ 39 – 53
วัน อาหารที่นกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาว
เฉลี่ย 11.78 ± 2.01มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน ชนิดอาหารหลักของ
ลู ก นกแอ น กิ น รั ง เป น กลุ ม แมลงวั น อั น ดั บ Diptera มากที่ สุ ด รองลงมาเป น กลุ ม เพลี้ ย อ อ น อั น ดั บ Hemiptera และแมลงอั น ดั บ
Hymenoptera ตามลําดับ ผลการศึกษานําไปใชอนุบาลลูกนกแอนกินรังที่ตกจากรัง และพัฒนาการเลี้ยงนกแอนกินรัง ในระบบฟารม
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปอนอาหาร, นกแอนกินรัง, ชนิดอาหารของนกแอนกินรัง, การเลี้ยงดูลูกนกแอนกินรัง, ฟารมนกแอนกินรัง
Feeding Biology of Edible-nest Swiftlet in Natural Environment
Utain Phummarin*, Yutthapong Dumsrisuk, Vijak Chimchome, Nantachai Pongpattananurak and
Wattanachai Tasen
Department of Forest biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand.
*Corresponding author: Wildlifer72_30@hotmail.com
Abstract: Knowledge of Edible-nest swiftlet feeding biology may assist attempts to establish and maintain artificial
swiftlet colonies for the purpose of edible-nest farming. A simple non-stop video surveillance system was installed
inside a swiftlet colony in natural environment at Suthiwararam temple, Samut Sakhon Province during 2013 - 2014
to observe the feeding behavior of the Edible-nest colony. All video footages were viewed, and bird behaviors were
observed on fast-forward mode. Diet was investigated by analysing food boluses regurgitated by adult swiftlets
during their return to feed nestlings in the afternoon. Birds were caught by mist-netting protocol. In this study shows
that after hatching, parents reared nestling ranging 39-53 days. There was an average of 6.8 food balls per day with
an average weight of 0.41 ± 0.19 g that parents brought to their nestlings. The feeding rate was influenced by brood
size and age of nestlings. Food balls contained more than 300 prey items in total. The main insect-preys were from
Order Hymenoptera, Hemiptera and Diptera. However, Planthoppers and flies contributed most by weight. This work
reports the study of diets and nestling feeding activities of Edible-nest swiftlet.
Keywords: Feeding behavior, Edible-nest Swiftlet, Parental care of Edible-nest Swiftlet, Diets of Edible-nest Swiftlet,
Edible-nest farming

บทนํา
การเก็บรังของนกแอนกินรังเพื่อการคา โดยเฉพาะรังของนกแอนกินรัง (Pale-rumped Swiftlet: Aerodramus germani
Oustalet) เปนที่รูจักกันมาเปนเวลาชานานแลวนับแตอดีตกาล จากความเชื่อและความนิยมการบริโภครังของนกแอนกินรังของชาวจีน
ทําใหเกิดมูลคาทางการคาอยางมากในบรรดาประเทศที่มีการสงออกรังนกแอนกินรังเปนสินคาออก อยางไรก็ตามกําลังการผลิตรังของนก
แอนกินรังจากธรรมชาติยังมีนอยอยูมาก เมื่อเทียบกับความตองการในการบริโภค สงผลใหรังของนกชนิดดังกลาวมีราคาขายที่สูง ยิ่ง ใน
ทองตลาด ดวยเหตุนี้จึงเปนการกระตุนใหเกิดการเลี้ยงนกแอนกินรังในรูปแบบของการทําฟารมในประเทศตางๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่ปรากฏวา มีการกระจายพันธุตามธรรมชาติของนกชนิดนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
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และไดเริ่มแพรหลายเขามาในประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา อุตสาหกรรมการเก็บรังนกแอนกินรังเพื่อการจําหนาย นับไดวาเปน
ธุรกิจการเกษตรประเภทหนึ่งที่สรางรายไดอยางมากและตอเนื่องใหกับประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากรายงานการสงออกรังนกแอนกินรัง
อย า งเป น ทางการของประเทศไทยในป พ.ศ. 2543 มี ก ารส ง ออกรวมทั้ ง สิ้ น 22,597 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป น มู ล ค า 31,148,847 บาท
(กองแผนงานและสารสนเทศ, 2543) และพบวา การสงออกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2553 มีการสงออกรวมเปนจํานวน
ถึง 174,580 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 277,315,925 บาท (กองแผนงานและสารสนเทศ, 2553) จากจํานวนผลผลิตที่เติบโตอยางรวดเร็ ว
ไมสามารถปฏิเสธไดวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของฟารมนกแอนกินรัง
อยางไรก็ตาม พบวา ปจจุบันการจัดการฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทย ลวนเปนไปในลักษณะที่ผูประกอบการตางทํา ตาม
ประสบการณและการสังเกตของตนเอง ลักษณะอาคารที่จัดสรางขึ้นเพื่อการเลี้ยงนกแอนกินรังในประเทศไทย มีทั้งการดัดแปลงอาคาร
ที่อยูอาศัยเกาและอาคารที่กอสรางใหม โดยทําการติดตั้งระบบการถา ยเทอากาศและการทํา ความชื้นภายในอาคาร เพื่อใหมีปจจั ย
แวดลอมที่เหมาะสมตอการอาศัยและการทํารั งวางไขของนก กลาวไดวา การเลี้ยงนกแอนกินรังทั้งหมดของประเทศไทยเปนการจั ดทํ า
ฟารมภายใตระบบกึ่งธรรมชาติ คือ นกจําเปนตองเกาะอาศัยและหลบภัยภายในอาคารที่ถูกจัดสรางขึ้นโดยมนุษย อยางไรก็ตาม นกยัง
มีความจําเปนตองออกหากินเอง ทํารังวางไข และเลี้ยงดูลูกนกตามสภาพธรรมชาติ สงผลใหความสําเร็จของการทําฟารมตามปรัชญา
ดังกลาวขึ้นอยูกับขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะปญหาเบื้องตนที่พบโดยทั่วไป คือ การที่นกแอนกินรังไมเขามาอาศัยอยูภายใน
อาคารที่จัดทําขึ้น หรือเขามาอยูอาศัยแตอัตราการเพิ่มประชากรมีนอยมาก โดยเฉพาะในชวง 5 ปแรกของการลงทุน ทําใหผูประกอบการ
ที่มีเงินทุนจํากัดตองประสบความลมเหลว จากพื้นฐานความรูที่วา นกแอนกินรังผลิตไขทดแทนไดไมนอยกวา 3 ครั้งในแตละฤดูกาลผสม
พันธุ (ภควัต, 2547) แตอัตราการผลิตลูกนกไดสําเร็จมีเฉลี่ยเพียง 3.55 ตัว/ คู/ ป (Virunhpintu, 2002)
การจัดการฟารมนกแอนกินรังแนวใหมจึงควรมุงเนนไปที่การเรงสรางประชากรของนกใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลาอัน
สั้นตามปรัชญาการเพาะเลี้ยงใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังภายใตระบบฟารมยังเปนแนวคิดที่อยูในวงจํากั ด
พบวา มีความพยายามในการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบปด (captive-breeding system) ในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่ง
มีการรายงานอยางไมเปนทางการถึงความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงดังกลาวแลวในระดับหนึ่ง ปจจัยสําคัญเบื้องตนที่มีผลตอความสําเร็จใน
การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังคือการเขาใจถึงพฤติกรรมการปอนอาหารของพอแมนกและการกินอาหารของลูกนก
แมวามูลคาทางธุรกิจของการทําฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทยจะมีอยางการเติบโตอยางตอเนื่องก็ตาม พบวาในปจจุบัน
ยังไมปรากฏวามีหนวยงานใดทั้งในสวนของภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึก ษาที่ใหความสนใจอยางจริงจังที่จะเขามาทําการศึกษา
และเผยแพรความรูสูเกษตรกรอย างเปนทางการ ฉะนั้นการศึกษาครั้ งนี้จึงมีเ ปา หมายที่สํา คัญ คือ เพื่อ เปนก าวแรกในการวิจั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังเพื่อการทําฟารมในประเทศไทย โดยเริ่มตนศึกษาจากการศึกษาชีว วิทยาการปอนอาหารลูกนกใน
ธรรมชาติ โดยความรูดังกลาวถือไดวา เปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญตอการพัฒนาหาแนวทางการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังและการจัดการ
ฟารมรูปแบบใหมของประเทศไทยตอไป

วิธีการ
การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรัง
1.1 การตั้งกลองวงจรปดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกแอนกินรัง
1.1.1 ทําการสํารวจการทํารังของนกแอนกินรังบริเวณใตหลังคาภายในวิหาร ดูพื้นที่เพื่อที่จะทําการติดกลองวงจรปดเพื่อดู
พฤติกรรมของนก (ภาพที่ 1)
1.1.2 ทําการสุมเลือกรังนกโดยเลือกรังที่นกเริ่มสรางรัง แลวทําการติดตั้งกลองวงจรปด โดยวางกลองหางจากรังประมาณ
50 เซนติเมตรโดยใหมุมกลองเห็นกิจกรรมบริเวณรังนกใหมากที่สุด
1.1.3 ทําการติดตั้งกลองวงจรปดโดยใชวิธีการในขอที่ 1.1.2 จํานวน 7 รัง
1.1.4 ตอสายเคเบิลจากลองวงจรปดมาเชื่อมตอกับตัวบันทึกสัญญาณภาพ (Digital Video Recorder; DVR) พรอมตอเขา
จอคอมพิวเตอร แลวตั้งคาการบันทึก โดยใชการบันทึกวีดีโอแบบบันทึกตลอด 24 ชั่วโมงตลอดชวงเวลาการเลี้ยงดูลูกนก
1.2 การเก็บและบันทึกขอมูล
ทําการเก็บขอมูลโดยสํารองขอมูลจากเครื่องบันทึกสัญญาณภาพ (DVR) ที่บันทึกไวเดือนละครั้ง พรอมกับตรวจสอบวารังที่เรา
ติดกลองดูพฤติกรรมยังคงอยูหรือไม จากนั้นนํา VDO ที่ไดจากกลองแตละตัวมานั่งดูพฤติกรรมตางๆของนกในรอบวันโดยใชวิธีดูวิดีโอ
ทั้งหมดอยางรวดเร็ว (fast-forward mode) แตอยางไรก็ตามในชวงที่มีกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจก็ใชความเร็วปกติในการดู (normal
speed mode) (Sidq Ramji et al., 2011) โดยทําการศึกษาพฤติกรรมของนกในแตละชวงเวลา ดังนี้
1.2.1 พฤติกรรมการปอนอาหาร
BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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ทําการบันทึกขอมูลในชวงที่ลูกนกออกจากไขฟองแรกจนถึงชวงลูกนกตัวสุดทายบินออกจากรัง โดยทําการสังเกตพฤติกรรม
การปอนอาหาร จํานวนครั้งหรือความถี่ในการปอนอาหารแกลูกนก จํานวนกอนอาหารที่ลูกนกแตละตัวไดรับในแตละวัน ระยะเวลาใน
การปอนอาหารแกลูกนก
1.3 การวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลที่รวบรวมไดตามความผันแปรดานตางๆ เชน ชวงเวลาในรอบวัน ฤดูกาล และจํานวนลูกนกตอครอก ถูกนํามาเพื่อ
ทํากราฟตามคาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่สะทอนใหเห็นถึงความผันแปรดานตางๆ ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ ย
ของขอมูล โดยการทดสอบแบบที (t-test) ตามสาเหตุของความผันแปรจากปจจัยตางๆ รวมถึงการใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบรายงาน
ผลการศึกษา
การศึกษาความผันแปรของปริมาณ และความหลากหลายของชนิดแมลงที่เปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง
2.1 การสุมจับนกและเก็บกอนอาหารนกแอนกินรัง
2.1.1 ดักจับนกแอนกินรังโดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงที่นกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหาร
พระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาที่พอและแมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น.
2.1.2 หลังจากที่นกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร (food bolls) ออกมาทันทีหลังถูกจับ และชั่งน้ําหนักสดเพื่อศึกษา
ความผันแปรของปริมาณอาหารในรอบป
2.1.3 ทําการเก็บกอนอาหารที่นกแอนกินรังคายออกมาจํานวนอยางนอย 10 กอน/ เดือน โดยการสุมจากนกที่เขามาติดตา
ขาย ทําการชั่งน้ําหนักสดกอนอาหารแตละกอน และเก็บตัวอยางกอนอาหารในแอลกอฮอล 70% เพื่อรักษาสภาพนําตัวอยางดังกลาวไป
วิเคราะหหากลุมแมลงรวมตามรูปอนุกรมวิธานที่เกี่ยวของตอไป
2.2 การวิเคราะหความหลากชนิดของแมลงที่เปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง
2.2.1 นับจํานวนตัวของแมลงทั้งหมดในแตละกอนอาหาร สุมเอาชิ้นสวนแมลง 100 ชิ้นที่อยูในกอนอาหารแตละกอน ทําการ
จําแนกชนิดแมลงลงไปในระดับอนุกรมวิธานเทาที่สามารถจําแนกได เชน อันดับ วงศ สกุล หรือชนิด รวมถึงบันทึกลักษณะของแมลงที่
เปนชนิดเดียวกันแตมีความแตกตางกันทางลักษณะภายนอก (morphotype) ที่แตกตางกัน
2.2.2 ถายรูปตัวอยางชิ้นสวนแมลงแตละชิ้นที่พบในกอนอาหารดวยกลองจุลทรรศน พรอมวัดขนาดแตละชิ้นสวนแมลงที่ เปน
อาหาร
2.2.3 สุมจับนกเพื่อเก็บกอนอาหารจะกระทําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ตลอดทั้งป
2.2.4 สําหรับการวิเคราะห แมลงได ทํ าการวิเคราะหที่ หองปฏิ บัติการทางกี ฏวิ ทยาปาไม ภาควิชาชีววิทยาป าไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)

ผลการศึกษา
การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติไดดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2557 การรายงานผลการศึกษาไดแบงเปน 2 หัวขอหลัก ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน และชนิดอาหารของนกแอนกินรัง
โดยมีพื้นฐานจากการเฝ าติ ด ตามนกแอ นกิน รังในพื้น ที่ส รางรั งวางไข ตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบกลองโทรทั ศน วงจรป ด
(CCTV) โดยบันทึกภาพผานกลองอินฟาเรด การศึกษาครั้งนี้พบวา ขอมูลพฤติกรรมการปอนอาหารที่ไดจากนกในแตละรังเปนขอมูล ที่ไม
ตอเนื่องตลอดชวงทํารังวางไขในพอแมนกแตละคู เนื่องจากรังนกที่ไดทําการติดตั้งกลองศึกษาพฤติกรรมมีอัตราการรวงหลนของรังสูง ทํา
ใหไดจํานวนตัวอยางของขอมูลที่ใชในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการปอนอาหารอาหารจํานวน 22 รัง
พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน
เมื่อลูกนกแอนกินรังฟกออกมาจากไขแลว พอแมนกก็ยังคงทําการกกลูกนกอยู เนื่องจากลูกนกที่ฟกออกมาเปนลูกออนแบบ
เดินไมได (altricial) และไมสามารถชวยเหลือตัวเองได โดยลูกนกที่ฟกออกมายังไมมีขนปกคลุม ผิวหนังสีชมพู ตาโปนปดสนิททังสองขาง
ปกมีขนาดเล็กนกไมสามารถพยุงตัวเองได การกกของนกจะเปนรูปแบบเดียวกับการฟกไข โดยพอแมนกจะกกใหความอบอุนแกลูกนกซึ่ง
พอแมนกจะใชเวลากกลูกนกตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ถึง 7 วัน ชวงเวลาที่นกใชกกลูกนกพบทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน และ
พบวาในชวงที่ลูกนกเพิ่งฟกออกมา พอแมนกจะใชเวลาในการกกนานเกือบทั้งวัน ซึ่งจากขอมูลการกกลูกนกของนก 11 รังโดยเฉลี่ยแลว
พอแมนกใชเวลากกลูกนกในรัง 17.93 ± 5.16 ชั่วโมงตอวัน แตเมื่อลูกนกอายุมากขึ้น เวลาที่พอแมนกใชในการกกลูกนกก็จะคอยๆลดลง
และเมื่อลูกนกอายุเกิน 7 วัน แลวการกกจะพบเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002)
ที่รายงานวาพอแมนกจะกกลูกนกตั้งแตวันแรกที่ออกจากรังโดยใชเวลากกตลอดทั้งวัน โดยชวงที่ลูกนกอายุ 1 ถึง 6 วัน นกจะใชเวลาใน
การกกมาก และการกกจะคอยๆลดลงเมื่อนกโตขึ้น โดยจากการศึกษาพบวาชวงกลางวันพอแมนกจะใชเวลาสวนใหญในการบินออกไป
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หาอาหารมาปอนลูกนก นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการสลับกันกกลูกนก และพบวาเมื่อถึงเวลาเชานกตั วหนึ่งบินออกไปหาอาหาร สวนอีก
ตัวจะยังคงกกลูกอยูที่รัง เมื่อนกอีกตัวกลับมา พรอมนําเอาหารมาปอนลูกโดยตัวที่กกอยูจะเปลี่ยนตําแหนงมาหอยอยูที่ขอบรัง และนก
อีกตัวก็จะทําการปอนอาหารลูกนก เมื่อปอนเสร็จนกที่ออกไปหาอาหารมากอนก็จะเปลี่ยนไปกกลูกนกแทน และนกที่กกอยู กอนก็จะบิน
ออกไปหาอาหารแทน
การเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรังเนื่องจากลูกนกที่เกิดมาชวยเหลือตัวเองไมได ลูกนกจะไดรับอาหารจากการปอนของพอ และ
แม การปอนอาหารเกิดขึ้นตั้งแตลูกนกออกจากไขในวันแรก โดยพอแมนกไดผลัดกันบินออกไปหาอาหารมาปอน อาหารที่นํามาปอนลูก
นกจะเปนแมลงตัวเล็กๆที่นกไดจากการโฉบเฉี่ยวในอากาศ เมื่อไดแมลงเยอะพอจะอมกลับมาใหลูกนกกิน โดยแมลงที่นํามาปอนลูกจะมี
ลักษณะเปนกอนกลม (food boll) ประกอบไปดวยแมลงตัวเล็กๆ จํานวนมากอัดแนนกัน
จากการศึกษาพฤติกรรมในการปอนอาหารพบวา เมื่อนกบินกลับเขารังเพื่อ ปอนอาหาร นกจะเกาะหอยอยูกับรังโดยกางปก
ออกและใชหางดันกับผนังใตรัง จากนั้นนกจะกระตุนลูกนกใหกินอาหารโดยการใชปากแตะบริเวณหัวลูกนกเพื่อใหลูกนกอาปากรั บ
อาหาร สอดคลองกับนกแอนหางสีเหลี่ยม ในจังหวัดตราด ที่พบวาเมื่อพอแมนกปอนอาหารพอแมนกก็จะทําการจิกกระตุนลูกนกเพื่อให
ลูกนกอาปากรับอาหาร (ปราโมทย, 2546) เมื่อลูกนกอาปาก นกก็จะทําการสอดปากของตัวเองเขาไปในปากลูกนกแลวใชลิ้นดันอาหาร
เข า ไปในปากลูกนกเมื่ ออาหารเข า ในปากลูกนกแลว นกก็ จ ะดึ ง ปากออก ลู ก นกจะกลืนอาหารที่ ปอ นเข าไปเต็ มปาก โดยสามารถ
สังเกตเห็นเปนกอนอาหารเคลื่อนที่ลงไปตามหลอดอาหาร เมื่อนกปอนอาหารแลวยังมีอาหารที่เหลืออยูในปาก นกก็จะขยอนอาหารรวม
เปนกอนเดียวกันจากนั้นก็ทําการปอนตอ โดยการปอนอาหารในชวงที่ลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูพอแมนกจะคอยๆขยอนอาหารออกมาเปน
กอนขนาดพอดีกับขนาดปากของลูกนก นกก็จ ะขยอนอาหารที่อยูในปากใหเปนกอนโดยผงกหัว ไปขางหลังพรอมกับการกระพื อ ป ก
จากนั้นก็ทําการปอนตอ
ในการศึกษาพบวา ลูกนกที่เกิดออกมาฟก ออกจากไขห างกัน 2 วัน โดยลูกนกที่ฟกออกมาตัว แรกจะเจริญ เติ บโตและมี
พัฒนาการเร็วกวาตัวที่สองเนื่องจากมีอายุมากกวา จากการศึกษาการปอนอาหารของนกแอนกินรังจํานวน 22 รัง พบวา ในแตละวัน พอ
และแมนกจะบินเขาออกเพื่อปอนอาหารจํานวน 6.8 ครั้งตอวัน โดยมีวันที่บินเขามาปอนนอยสุดและมากสุดเทากับ 1 และ 16 ครั้ง
ตามลําดับ โดยลูกนกแตละตัวที่อยูในรัง (จําแนกลูกนกไดจากตําแหนงในรังที่ทําการบันทึกวิดีโอ) จะไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 ครั้ง
ตอวัน สอดคลองกับการศึกษาในนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) ที่พบวานกแอนกินรังนําอาหารมาปอนใหลูก 0 ถึง 16 กอนตอ
วัน และมีคาเฉลี่ยการปอนใหลูก 5.35 ครั้งตอวัน และการศึกษาของภควัต (2547) ที่พบวาจํานวนครั้งในการนําอาหารมาปอนแกลูกนก
ในรอบวันเทากับ 3 ถึง 4 ครั้งตอวัน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาติดตามนก 2 รังที่มีจํานวนลูกนกในรังแตกตางกันอยางตอเนื่อง
พบวา ความถี่ในการบินเขามาปอนอาหารตอวันของพอแมนกในรังมีจํานวนลูกนก 2 ตัว เทากับ 9.03 ± 2.66 ครั้งตอวัน ซึ่งมากกวาใน
รังที่มีลูกนกตัวเดียว 6.79 ± 2.79 ครั้งตอวัน (ภาพที่ 2)
จากกราฟใน (ภาพที่ 3) แสดงเปอรเซ็นตในการบินเขามาปอนอาหารของนกแอนกินรังในแตละชวงเวลา พบวาความถี่ของ
ชวงเวลาที่นกแสดงพฤติกรรมการปอนอาหารมากสุดคือ ชวงเวลาเช าประมาณ 6:00 ถึง 7:00 น. และเวลาเย็น 18:00 ถึง 19:00 น.
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนการกลับเขามาปอนในครั้งแรกและครั้งสุดทายของนกเปนสวนใหญ โดยการเขามาปอนในแตละครั้ง ของ
นกใชเวลาในการหาอาหารแตกตางกันในรอบวัน โดยในชวงเชามืดและเย็นกอนพลบค่ํา นกจะใช เวลาในการหาอาหารไดเร็วกวาชวงเวลา
อื่น เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว เปนการกลับเขามาปอนในครั้งแรกและครั้งสุดทายของนกเปนสวนใหญ เห็นไดวา ความถี่ในการบินเขามา
ปอนอาหารใกลเคียงกันทั้ง 2 ชวงเวลา สอดคลองกับการศึกษาชวงเวลาการเลี้ยงลูกของนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) พบวา
นกใชเวลาในการปอนอาหารในชวงเชาตรู (6:00 ถึง 07:30 น.) และชวงเวลาโพลเพลกอนมืด 1 ชั่วโมง (18:00 ถึง 19:00 น.) มากที่สุด
โดยในชวงเวลาสายจนถึงเย็นจะพบกิจกรรมการปอนอาหารนอย
จากการศึกษาพบวา พอแมนกมีความสามารถในการจดจําการไดรับอาหารของลูกนกแตละตัวไดเปนอยางดี พบวาในขณะ
ปอนอาหารพอแมนกจะเลือกปอนลูกนกที่ยังไมไดรับอาหาร โดยในชวงที่ลูกนกยังมีขนาดเล็กอยู พอแมนกสามารถเลือกปอนอาหารลูก
นกได ทําใหการไดรับอาหารของลูกนกทั้งสองใกลเคียงกัน แตเมื่อลูกนกโตขึ้นและมีขนาดรางกายใหญขึ้นการเลือกปอนลูกจึงเปนไปได
ยาก อาหารที่พอแมนกนํามาปอนมักจะตกเปนของลูกนกที่อาปากรองขออาหารอยูตลอดเวลาซึ่งจะเปนของลูกนกที่มีอายุมากกวา สงผล
ใหลูกนกที่ฟกออกตัวแรกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตดีกวา จากการศึกษาอัตราการไดรับอาหารของลูกนกทั้งสองที่อยูในรังเดี ยวกัน
พบวา ลูกนกที่มีอายุมากกวาจะได รับ การป อนอาหารมากกว าลูกนกที่มีอ ายุ นอยกว าคือ 5.68 ± 1.78 และ 4.39 ±1.76 ครั้งตอ วั น
ตามลําดับ และจากผลของการทดสอบแบบจับคู (Paired Sample t-test) พบวาอัตราการไดรับการปอนอาหารของลูกนกทั้งสองมีความ
แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P-value < 0.05) ซึ่ ง ตรงกั บ รายงานของ Viruhpintu (2002) ที่ ร ายงานว า ลู ก นกที่ อ ายุ
26 ถึง 41 วัน การไดรับอาหารของลูกนกทั้งสองไมเทากัน ทําใหลูกนกตัวที่อายุนอยกวาตองอยูในรังนานกวาตัวแรก 2.48 ± 2.50 วัน
(ชวง 0 – 8 วัน)

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

47

ในการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002) พบวา ลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 32 ถึง 54
วัน ขณะที่ภควัต (2547) พบวาลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 42 ถึง 45 วัน และจากรายงานในประเทศอินเดียพบวา ลูกนก
แอนรังขาว (Aerodramus fuciphagus) บินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 40 ถึง 46 วัน และในประเทศมาเลเซียมีการรายงานการบิน
ออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 37 ถึง 54 วัน (Langham, 1980; Koon and Cranbrook, 2002)
ชนิดอาหารของลูกนก
ชนิดอาหารของลูกนกศึกษาจากกอนอาหาร (food boluses) ที่พอและแมนกนํามาปอนลูกในรัง จากการดักจับนกแอนกินรัง
โดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงที่นกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหารพระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาที่พอและ
แมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น. หลังจากที่นกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร ไดสุมเก็บตัวอยางจาก
เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม จํานวนกอนอาหาร 40 ตัวอยาง ผลการศึกษาแสดงใน (ตารางที่ 1) และ (ภาพที่ 4) กับ (ภาพที่ 5) อาหาร
ที่ น กแอ น กิ น รั ง นํ า มาป อนลูก นกเป นแมลงบิ นได ขนาดเล็ก อั ด แนน เป น ก อนกลม มี ค วามกว า งเฉลี่ ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ ย
11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน
จากการศึกษาชนิดอาหารของลูกนกแอนกินรังสอดคลองกับ Koon and Cranbrook, 2002 ซึ่งกลาววานกแอนกินรังเปนสัตว
ที่กินแมลงเปนอาหาร โดยนกจะบินจับแมลงขนาดเล็กที่บินอยูในอากาศ โดยอาหารของนกแอนจะประกอบดวยสัตวในกลุม arthropods
ที่หลากหลาย โดยอาจมีน้ําหนักตั้งแต 0.01–0.69 กรัม โดยอาหารของนกไดแก แมลงในกลุม Hymenoptera (มดมีปก ผึ้ง ตอ แตน),
Diptera (ยุงและแมลงวัน ), Coleoptera (แมลงปกแข็งขนาดเล็ก ), Homoptera (เพลี้ย) และ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) โดย
อาหารในกลุมดังกลาวจะเปนสวนประกอบทั้งหมดที่นกกิน 90 เปอรเซ็นตในแตละวัน ตวงรัตน (2547) พบวานกแมลงที่เปนอาหารของ
นกแอนกินรังไดแก ชีปะขาว ริ้นน้ําจืด ริ้นน้ําเค็ม ยุง แมลงวันชนิดตางๆ ผึ้งรู แตนเบียน แมลงหวี่ ดวงชนิดตางๆ มอดรูเข็ม มด แล ะ
ปลวกชนิดตางๆในวรรณะสืบพันธุ ซึ่งภควัต (2547) ไดทําการวิเคราะหกระเพาะอาหาร (stomach content) ของนกแอนกินรังในช วง
ฤดูผสมพันธุจํานวน 3 ตัว และการวิเคราะหกอ นอาหารที่น กนํา มาปอนลู กนกจํานวน 5 กอน พบวาอาหารที่นกกินเปนมดในกลุ ม
Carpenter Ant (Camponotus sp.) เกือบทั้งหมด สวน Viruhpintu (2002) ไดวิเคราะหกอนอาหารที่นกนํามาปอนลูกนกจํานวน 15
ก อ น พบว า นกแอ น กิ น รั ง เป น สั ต ว ที่ กิ น แมลงโดยจะเป น แมลงที่ บิ น ในอากาศมี ค วามยาวของตั ว 0.1-10 มิ ล ลิ เ มตร
โดยพบวาแมลงที่นกกินเปนสวนใหญอยูในกลุม Dipterans, Homopterans, Hymenopterans, Hemipterans และ Arachnids เชน
แมงมุมในกลุม Balloon spider ดวย ในเวียดนาม Voisin et al. (2005) พบวา อาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยเปนแมลงที่อยูใน
อันดับ Hymenoptera มากกวา 50% โดยองคประกอบของอาหารมีความแตกตางนอยระหวางรอบป ยกเวนในชวงเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคม ที่มีกลุมปลวก (termites) ออกมาเยอะ แนวโนมอาหารของตัวผูจะกินในอันดับ Diptera มากกวา และ Hymenoptera
นอยกวาเพศเมีย และอาหาร 70% ที่หามาใหลูกนกกินจะอยูในอันดับ Hymenoptera และ Diptera

บทสรุป
การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติที่วัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกตั้งแตในวันแรกที่ออกจากไข ในแตละวันพอและแมนก
บินเขาปอนอาหารโดยเฉลี่ย 6.8 ครั้งตอวัน อัตราการเขาปอนอาหารแปรผันไปตามชวงอายุของลูกนกและตามจํานวนของลูกนกในรัง ลูก
นกแตละตัวไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 ครั้งตอวัน โดยมากพอแมนกปอนอาหารใหลูกนกชวงเชาและเย็น ลูกนกแอนกินรังบินออก
จากรังเมื่ออายุ 39 – 53 วัน อาหารที่นกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย
10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ย 11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/
กอน ชนิดอาหารหลักของลูกนกแอนกินรังเปนกลุมแมลงวัน (Order Diptera) มากที่สุด (70%) รองลงมาเปนกลุมเพลี้ยออน (Family
Aphididae) ในอันดับ Hemiptera และแมลงในอันดับ Hymenoptera ตามลําดับ และมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการอนุรักษ
1.1 การเก็บรังนกในชวงที่นกสรางรังเสร็จกอนวางไข เปนการขัดวางกระบวนการสืบพันธุของนก เนื่องจากชวงดังกลาวนกมี
ความถี่ในการผสมพันธุสูงมาก หากนกตัวเมียพรอมที่จะวางไข เมื่อรังหายไปจะทําใหกระบวนการสืบพันธุชะงักลง
1.2 ชวงเวลาที่มนุษยเขาไปรบกวนนกแอนกินรัง โดยไมสงผลกระทบตอกระบวนการสืบพันธุ / การทํารังวางไข มากนัก คือ
ชวงเวลากลางวัน ทีอ่ ยูในระยะสรางรัง และชวงที่ควรหลีกเลี่ยงในการรบกวนรังนกอยางยิ่ง คือ ชวงที่นกฟกไขและชวงที่ลูกนกเพิ่งออก
จากไขในสัปดาหแรก
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2. ดานการเพาะเลี้ยง
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลที่ไดเปนแนวทางในการอนุบาลและเลี้ยงลูกนกแอนกินรังที่รวงตกมาจากรัง เพื่อเปนแนวทางในการ
เพิ่มอัตราการรอดตายและเพิ่มประชากรของนกดวย สําหรับลูกนกที่ตกลงมามีขนาดหลายชั้นอายุ โดยสวนมากเปนลูกนกที่มีอายุตั้ งแต
แรกเกิดจนถึง 2 สัปดาห จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไดนําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแนวทางในการเลี้ยงลูกนกดังกลาว
2.1 หลักการในการอนุบาลลูกนก
2.1.1 การกกลูกนก ลูกนกแรกเกิดที่ตกลงมาในชวงที่ไมมีขนตองทําการใหความอบอุนแกลูกนกทั้ง นี้อาจเปนการปรับสภาพ
อุณหภูมิในพื้นที่เพาะเลี้ยงหรือพัฒนาวัสดุเพื่อใหความอบอุนแกนก เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ในชวงแรกเกิด นกชนิดนี้ไมมีขนปกคลุม
พอแมตองกกใหความอบอุนแกลูกนกจนขนขึ้นเต็มตัว ซึ่งหลังจากลูกนกเริ่มมีแนวขนขึ้นอัตราการกกก็จะลดลง และไมพบพฤติกรรมการ
กกลูกนกอีกเลยเมื่อขนลูกนกปกคลุมขึ้นเต็มตัว ในสวนของอุณหภูมิ ลักษณะการกกใหความอบอุนหรือวัสดุที่จะใหความอบอุนแกลูกนก
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดตอไป
2.1.2 การปอนอาหารของนกแอนกินรัง ซึ่งจากการศึกษานกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ สามารถนําขอมูลอัตราการปอน
อาหาร มาใชเปนแนวทางในการปอนอาหารเลี้ยงลูกนกแอนกินรัง สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ใชในการ
ปอนลูกนก ไมไดอยูในวัตถุประสงคของการศึกษา แตรายละเอียดพบวา จากการสุมเก็บอาหารที่พอแมนกนํามาปอนจํานวน 100 กอน
อาหารที่นกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 11.78 ±
2.01 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม
2.2 แนวทางการเลี้ยงนกแอนกินรัง
2.2.1 ปรับสภาพพื้นที่เลี้ยงนกใหเหมือนกับถิ่นที่อยูอาศัยของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ การปอนอาหารของนกแอนกิน
รัง พอแมนกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารโดยการอมแมลงที่อัดแนนเปนกอนและสอดเขาไปในปากของลูกนก ดังนั้นเพื่อใหลูก
นกที่นํามาเลี้ยงโดยมนุษย การปอนอาหารหรือลักษณะอาหารที่นํามาปอนตองมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ อาหารที่จะนํามาปอนควรเปน
แมลงที่อัดแนนเปนกอนกลมซึ่งมีรัศมีประมาณ 11 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักระหวาง 0.22 – 0.6 กรัม สําหรับลูกนกแรกเกิดควรลดขนาด
อาหารใหพอดีกับปากของลูกนก เนื่องจากลูกนกแรกฟกนั้นมีขนาดลําตัวเล็กมาก
2.2.2 ความถี่และชวงเวลาในการใหอาหาร จากการศึกษาในธรรมชาติพบวา การใหอาหารของนกแอนกินรังควรใหอาหารไม
ต่ํากวา 5 ครั้งตอวัน (คาเฉลี่ยจากการศึกษา 5.5 ครั้งตอวัน) ระยะหางของชวงการใหอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง (คาเฉลี่ยจากการศึกษา
1.83 ชั่วโมง) และควรใหปริมาณอาหารในชวงเวลาเชาและชวงเวลาเย็นมากกวาชวงเวลาอื่นๆ สําหรับอาหารควรเปนแมลงขนาดเล็ก ที่
เปนกลุมแมลงอาหารของนกแอนกินรัง โดยการใหแตละครั้งอาจทําเปนกอนกลมที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 11 มิลลิเมตร ยกเวน
ในชวงที่ลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูอาจปรั บอาหารใหเทาขนาดของปากลูกนก ซึ่งโดยรวมแลวควรใหอาหารแกลูกนกที่มีปริมาตรไมต่ําไมต่ํ า
กวา 4.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน (คํานวณจากผลรวมปริมาตรทรงกลม โดยใชเสนผานศูนยกลางของขนาดอาหารที่ 10.9 มิลลิเมตร
จํานวน 5 กอน)
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ตารางที่ 1 รายชื่อชนิดแมลงและสัตวอื่นที่พบในกอนอาหารนกแอนกินรัง (food balls)
ลําดับที่

ชื่อแมลง

วงศ

อันดับ

หมายเหตุ

1

ริ้นน้ําจืด

Chironomidae

Diptera

-

2

ยุง

Culicidae

Diptera

-

3

แมลงวันชายน้ํา

Ephydridae

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

4

แมลงวันกนขน

Tachinidae

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

5

แมลงวันบาน

Muscidae

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

6

แมลงวันชนิดอื่นๆ

-

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

7

แตนเบียน braconid

Braconidae

Hymenoptera

-

8

ดวงดิง่

Dytiscidae

Coleoptera

9

ดวงกนกระดก, ดวงปกสั้น

Staphylinidae

Coleoptera

10

ดวงชนิดอื่นๆ

-

Coleoptera

11

มอดรูเข็ม

Platypodidae

Coleoptera

12

แมลงปอเข็มสี่สีปลายฟา

Coenagrionidae

Odonata

13

เพลี้ยจั๊กจั่น

Cicadellidae

Homoptera

14

เพลี้ยกระโดด

Delphacidae

Homoptera

15

เพลี้ยออน
Aphid.plantlice

Aphididae

Homoptera

16

เพลี้ยไฟ rice thrips

Thripidae

Thysanoptera

17

Arachnida (แมงมุม
Balloon spider)

-

-

พบในกอนอาหารชวงเดือนพฤศจิกายน

ในอันดับ Homoptera พบกลุมนี้เปนหลัก

พบไดทุกเดือน แตจํานวนนอย (1-3 ตัว/กอน
อาหาร)
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งวัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร สถานที่ทําการศึกษา
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ภาพที่ 2 แนวโนมเวลาที่พอและแมนกใชปอนอาหารลูกนกตอวัน

ภาพที่ 3 ความถี่ในการปอนอาหารลูกนกในแตละชวงเวลา
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ภาพที่ 4 ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hemiptera ที่พอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง

ภาพที่ 5 ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hymenoptera ที่พอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง
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ภาคผนวก 1
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติครั้งที่ 4
ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ
ดร.กัญญวิมว กีรติกร

ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ประธานคลัสเตอรทรัพยากรชีวภาพ

คณะกรรมการจัดประชุม
นางรังสิมา ตัณฑเลขา
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปญหา
ศ.ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง
ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ
ดร.ดุสิต งอประเสริฐ
นางวันเชิญ โพธาเจริญ
นางสาวธิติยา บุญประเทือง
นางสาวอัมพวา ปนเรือน
นางสาววิศรา ไชยสาลี
นายฉัตรดนัยภากร บุราโส
นางสาวสุนทรีย เสือขํา
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ศูนยพันธุวิศกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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ภาคผนวก 2
รายชื่อผูเขารวมประชุม
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1

Mr. Andrew J. Pierce

2
3

Mr.Colin Strine
Assoc. Prof. Dr.George A. Gale

4
5
6

Dr. Henrik Balslev
Prof.Jeffrey A. McNeely
Ms. Khanty Keochanpheng

7

นางสาวกนกศรี ทัศนาทัย

8
9
10
11
12
13
14
15
16

หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

นางสาวกิตติมา ไวไธสง

18
19

นายกิตติยุทธ ปนฉาย
นายกิติพัทธ โพธิ์ศรี

20

นางสาวกุลศิริ นอยนิล

21

นายเกริก ผักกาด

22
23

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ
นางสาวเกศราภรณ รัตนพล

andyp67@gmail.com
ajarncolinpromma@gmail.com
ggkk1990@gmail.com

Aarhus University
henrik.balslev@bios.ac.th
Former Chief Scientist at IUCN
jeffmaneely2@gmail.com
Ministry of Science and Technology, kkeochampheng@yahoo.com
Lao PDR
tasanatai@biotec.or.th
ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
นางสาวกรวิกา ปญญาเสน
รานสงเสริมเกษตร
นายกฤตภาส รุณพันธ
โรงเรียนประจักษศิลปาคาร
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นางกฤษณา รุงโรจนวณิชย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.กฤษนัยน เจริญจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวกวิสรา เฮงธนารัฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นางสาวกัญญรัตน จําปาทอง
กรมวิชาการเกษตร
ดร.กัญญวิมว กีรติกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
นายกันย จํานงคภักดี
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม

17

E-mail

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
วิสาหกิจชุมชนกลุมรักษชางรักษาปา
ตะวันออก (ปม.)
หนวยวิจัยการฟนฟูปา
หาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

y_w163@hotmail.com
krisanadej@gmail.com
krungrojwanich@yahoo.com
kitsanai@go.buu.ac.th
siribuln@hotmail.com
fonku59@hotmal.com
kanyawim@biotec.or.th
npi.chiangmai@gmail.com
kittima2214@gmail.com
punchay.botany@outlook.com
pskitipat@gmail.com

greuk@hotmail.com
kook82@hotmail.com
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
นางขนิษฐา กีรติภัทรกาญจน
นางขวัญเรือน นาคสุวรรณกลุ
นายคณิน อัครพงษ
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