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Taxonomic and phylogenetic studies were carried out on yeasts isolated from substrates
collected in the natural environment of Thailand. One hundred and four strains out of 125 isolates
from insect frasses were identified as 47 new species and 24 known species. Twenty strains out of
23 isolated from mosses, flowers and wild mushrooms were identified as 11 new species and 9
known species. One hundred and forty-one strains of ballistoconidium-forming yeasts isolated
from plant leaves collected in a protected rain forest in Sakaerat were identified as 33 new species
and 14 known species including a new variety. These results clearly showed that the number of
known and new species in the natural environment are much higher than those of fermented foods
and related materials and the substrates collected in Bangkok and suburban areas. It also clearly
indicated that taxonomically interesting yeasts such as species in the Bullera variabilis cluster and
ballistoconidium-forming species in Trichosporonales are common in the phyllosphere of
Thailand. Furthermore, Q-10(H2)-containing yeasts were isolated at high frequency from plants in
Sakaerat compared with Bangkok and suburban areas. It is concluded that the species diversity of
yeasts is extremely rich in the natural environment of Thailand.
Key words: yeast, phylogeny, insect frasses, mosses, wild mushrooms

Introduction
The yeasts are one of the most important microorganisms for human life. Human beings have
been employed yeasts since more than 4000 years ago for the production of fermented products such
as alcoholic beverages and bread (Phaff et al., 1966). They are also used in the modern industries for
the production of fine chemicals such as enzymes, vitamins and organic acids, and animal feed as
summarized by Domain et al. (1998). Yeast industries are now very big and yeasts are essential for
human life. However, the yeast species used for these industries are limited. On the other hand, it is
estimated that a vast number of yeasts are live in substrates of the natural environment and many of
them belong to not yet described species. The study of such yeasts will contribute much not only to the
basic sciences including the taxonomy, physiology, biochemistry and biodiversity of yeasts but also to
industrial, agricultural and environmental applications.
In Thailand, many kinds of fermented food products have been produced for a long time.
These fermented products are produced by yeasts as well as lactic acid bacteria and molds. Yeasts
associated with fermented foods and related substrates have been studied in the last two decades. Most
species found in these substrates belong to already known species that are common to other regions of
the world (Saito et al., 1983; Suzuki et al., 1987, 1997; Jindamorakot, 2000; Nagatsuka et al., 2002).
In the last 10 years, basidiomycetous yeasts, mainly ballistoconidium-forming ones, living in
plants of Thailand have been extensively studied. Thirteen new species have been found so far (Nakase
et al., 1991; Takashima and Nakase, 1998, 2000, 2001; Takashima et al., 1995; Prillinger et al., 1997).
These studies clearly indicate that so many undescribed yeasts are living in the natural environment of
Thailand. Based on this information, we started the isolation study of yeasts living in the natural
environment of Thailand. This paper reports the taxonomic and phylogenetic study of yeasts isolated
from insect frasses, mosses, flowers, leaves, wild mushrooms and some other substrates. Yeast strains
isolated are maintained at BIOTEC Yeast Collection (BYC) established through this study.
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Methodology
1. Sample collection and isolation of yeasts
Samples for yeast isolation were collected at several places in Thailand. Five hundred and
fifty-one yeast strains were isolated from insect frasses, mosses, lichens, flowers, wild mushrooms,
leaves and several other substrates (Table 1). Yeasts were isolated by the direct streaking of samples
on YM agar (Difco Lab., Detroit) plates supplemented with chloramphenicol (100 μg/ ml) and sodium
propionate (0.2%). The enrichment technique was also used in which samples were added into the
same medium mentioned above without agar and incubated for several days until a film and/or
sediment of yeasts were produced. A film was streaked on YM agar. After removal of film and
medium by decantation, the sediment was also streaked on agar. After incubation for several days,
colonies produced on agar media were transferred to YM agar slants. In the case of ballistoconidiumforming yeasts, they were isolated by an improved ballistoconidium-fall method described by Nakase
and Takashima (1993). One strain was selected if several strains from the same sample showed the
same appearance. The isolates were purified by the conventional streaking technique on agar media
then maintained in a freezer at –80oC and in a vapor phase of liquid nitrogen.
Ballistoconidium-forming yeasts, which were isolated from plants collected in a protected
tropical rain forest in Sakaerat Environmental Research Station, were also examined in this study.
These strains were isolated in 1996 and maintained in the Japan Collection of Microorganisms (JCM),
RIKEN and Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR).

2. Examination of morphological, physiological, and biochemical characteristics
Most of the morphological, physiological, and biochemical characteristics were examined
according to Yarrow (1998). The assimilation of nitrogen compounds was investigated on solid media
using starved inoculums according to Nakase and Suzuki (1986a). Vitamin requirements were
determined according to the method of Komagata and Nakase (1967). The maximum growth
temperature was determined in YM broth (Difco Labs., Detroit) using metal block baths.

3. Ubiquinone system
Cells were grown in 500 ml Erlenmeyer flasks containing 250 ml of YM broth on a rotary
shaker at 150 rpm at 25 oC and were harvested at the early stationary growth phase. The cells were
washed three times with distilled water. The extraction, purification and identification of ubiquinones
were carried out according to Suzuki and Nakase (1986b). For some strains, ubiquinones were
extracted from freeze-dried cells with chloroform-methanol (2:1) without saponification.

4. Xylose in the cells
Cells were grown in 500 ml Erlenmeyer flasks containing 250 ml of YM broth on a rotary
shaker at 150 rpm at 25oC and were harvested in the early stationary phase. The cells were washed
three times with distilled water and dried with acetone. Cell hydrolysates were prepared according to
procedures described by Suzuki and Nakase (1988). Xylose in cell hydrolysates was analyzed by High
Performance Liquid Chromatograph Reducing Sugar Analysis System (Shimadzu, Kyoto).

5. Isolation and purification of nuclear DNA
Cells were grown in 500 ml Erlenmeyer flasks containing 250 ml of YM broth on a rotary
shaker at 150 rpm at 25oC and were harvested in the logarithmic growth phase. The cells were washed
three times with distilled water. In the case of ascomycetous yeasts, cells were lyzed with Zymolyase
(Seikagaku-Kogyo, Tokyo), then DNAs were extracted and purified as described by Nakase and
Suzuki (1986a). In the case of basidiomycetous yeasts, DNAs were isolated from freeze-dried cells
and purified according to Takashima and Nakase (2000).

6. DNA base composition
The DNA base composition was determined by HPLC after enzymatic digestion of DNA to
deoxyribonucleosides as described by Tamaoka and Komagata (1984). A DNA-GC Kit (Yamasa
Shoyu Co., Ltd., Chiba) was used as the quantitative standard.
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7. Nucleotide sequences and phylogenetic analysis
Nuclear DNA was extracted by the method of Makimura et al. (1994). The 18S rDNA and ITS
regions including 5.8S rDNA were amplified by PCR according to Sugita and Nakase (1999). The
D1/D2 region of 26S rDNA was amplified following Kurtzman and Robnett (1998). The nearest
species were searched for by BLAST based on the sequences of D1/D2. The PCR products were
directly sequenced using an ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction kit
(Applied Biosystems) and analyzed by an Applied Biosystems sequencer model 310. Generated
sequences were aligned with the species of related taxa using the CLUSTAL X ver. 1.74 computer
program (Thompson et al., 1994). A phylogenetic tree was constructed from the evolutionary distance
data according to Kimura (1980) using the neighbor-joining method (Saitou and Nei, 1987) in the
PHYLIP computer program. Sites where any gaps existed in any sequences were excluded. Bootstrap
analyses (Felsenstein, 1985) were performed from 1000 random resamplings.

Results and Discussion
1. Isolation of yeasts from natural substrates
Five hundred and seventy-one strains of yeasts were isolated from insect frasses, mosses,
lichens, flowers, wild mushrooms, leaves and some other substrates collected in various regions of
Thailand (Table 1).
Table1. Yeast strains isolated from natural substrates collected in various regions of Thailand.
Sample
Insect frass
Moss & lichen
Flower
Wild Mushroom
Leaf
Others
Total
NT=not tested

North
1
4
NT
1
NT
2
8

Northeast
75
5
11
3
109
6
209

East
8
5
11
3
NT
NT
27

South
50
31
13
32
32
8
166

West
47
32
9
3
3
8
102

Central
24
2
14
11
NT
8
59

Total
205
79
58
53
144
32
571

2. Identification of yeasts isolated from insect frasses
Among 205 strains of yeasts isolated from insect frasses, 125 were identified based on
sequence analysis of the D1/D2 domain of 26S rDNA and morphological, physiological and
biochemical characteristics. Forty-nine of them (39.2% of identified strains) were identified as 24
known species including 3 varieties (Table 2). Thirty-two strains belonging to the ascomycetous yeasts
and yeast-like fungi were classified into 10 genera and 16 species including 3 varieties. Seventeen
strains belonging to the basidiomycetous yeasts were identified as 6 genera and 8 species. Two or
more strains were isolated in 11 species but one strain each was found in the remaining 13 species.
Table 2. Yeasts found in insect frasses collected in Thailand (known species).
Species identified
Ascomycetous yeasts
Ambrosiozyma monospora
Aureobasidium pullulans
Candida diversa
C. maltosa
C. tropicalis
C. xestobii
Debaryomyces nepalensis
D. polymorphum var. africanus
D. vanrijae var. yarrowii
Geotrichum fragrans
Kluyveromyces lactis
Kodamaea ohmeri
Pichia burtonii
P. stipitis
Stephanoascus smithiae
Williopsis saturnus var. subsufficiens
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No. of
strains

Species identified
Basidiomycetous yeasts
Bullera dendrophila
Cryptococcus heveanensis
C. laurentii
Rhodotorula nothofagi
Rhodosporidium paludigenum
R. toruloides
Sporobolomyces poonsookiae
Trichosporon asahii

2
1
1
1
6
1
4
3
3
1
2
1
1
2
2
1

No. of
strains
1
8
2
1
1
1
1
2

(24 species in 16 genera)

3
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Among the remaining 76 strains, 55 strains (44%) showed nucleotide differences greater than
1% from the nearest species in the D1/D2 domain of 26S rDNA sequences (Table 3). These strains are
considered to represent new species as discussed by Kurtzman and Robnett (1998). They were
classified into 47 species.
In addition to these species, 9 strains seem to represent 6 new species. Three strains
represented by ST-125 differ by 1-2 nucleotides from Candida sp. NRRL Y-17456 that apparently
belongs to a new species but is not yet described. Two strains, ST-309 and ST-310, differ by 4
nucleotides from D. vanrijiae var. yarrowii and were considered to be new species closely related to
this variety. ST-305 has identical sequence with 2 strains of Cryptococcus laurentii, KCTC 7831 and
17047, that are considered to be different species from C. laurentii. ST-322 differs by 1 nucleotide
from Cryptococcus sp. CBS 8372 that is not yet described. Another 2 strains, ST-234 and ST-306,
differ by 5 and 4 nucleotides, respectively from the nearest species, C. pseudointermedia and
Hanseniaspora guilliermondii, though some nucleotides in the sequences are not yet identified.
Table 3. Strains considered to represent new species.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Representative
strain
ST-239
ST-33
ST-43
ST-328
ST-331
ST-249
ST-112
ST-238
ST-164
ST-194
ST-50
ST-211
ST-15
ST-330
ST-224
ST-78
ST-17
ST-49
ST-79
ST-297
ST-315
ST-338
ST-56
ST-250
ST-314
ST-40
ST-95
ST-96
ST-233
ST-57
ST-237
ST-37
ST-236
ST-84
ST-240
ST-24
ST-225
ST-31
ST-334
ST-335
ST-339
ST-248
ST-42
ST-71
ST-73
ST-299
ST-318

No. of
strains
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

  

Nearest species
Candida berthetii
C. coipomoensis
C. friedrichii
C. friedrichii
C. friedrichii
C. fructus
C. homilentoma
C. insectans
C. membranifaciens
C. ovalis
C. pseudointermedia
C. pseudointermedia
C. quercuum
C. avonica
C. silvanorum
C. tammaniensis
C. tsuchiyae
C. tsuchiyae
Candida sp. HA1034
Candida sp. NRRL Y-17858
Candida sp. NRRL Y-17858
Dipodascus ovetensis / ambosiae
Galactomyces reessii
Hanseniaspora uvarum
Issatchenkia sp. NRRL Y-12824
Metschnikowia sp. NRRL Y-5941
Metschnikowia sp.
M. lunata
M. agaveae
M. drosophilae
Pichia acaciae
P. americana
P. anomala
P. besseyi
P. dryadoides
P. heimii
P. japonica
P. veronae / fabianii
P. pijperi
P. mexicana etc.
P. deserticola / Candida ethanolyca
Stephanoascus farinosus
Cryptococcus humicola
Cryptococcus sp. CBS 8507
Cryptococcus sp. CBS 8363
Trichosporon loubieri
Trichosporon sp. CBS 5601

4

Nucleotide difference
in D1/D2 domain
6/573 (1.0%)
9/562 (1.6%)
38/557(6.8%)
6-8/547(1.1-1.5%)
14(2.6%)
(>5%)
(>5%)
(>5%)
13/542(2.4%)
12/567(2.1%)
(>5%)
(>5%)
31/581(5.3%)
(>5%)
(>5%)
24/543(4.4%)
(>5%)
(>5%)
46/564(12.3%)
(>5%)
(>5%)
6/405(1.5%)
9/537(1.7%)
(>5%)
46/559(8.8%)
(>5%)
(>5%)
(>5%)
29/549(5.3%)
(>5%)
6/569(1.1%)
6/569(1.1%)
6/573(1.0%)
(>5%)
(>5%)
23/529(4.3%)
6/570(1.1%)
9/570(1.6%)
6/568(1.1%)
9/531(1.7%)
17/559(3.0%)
13/576(2.3%)
9/588(1.5%)
8/600(1.3%)
15/597(2.5%)
8/590(1.4%)
12/591(2.0%)

   

Twelve strains are closely related to 12 known species, respectively. However, 2-3 nucleotides
were different from the respective nearest species. According to a guideline by Kurtzman and Robnett
(1998), nucleotide differences of 2-3 in the D1/D2 domain indicate that two yeasts are conspecific or
sister species. DNA-DNA reassociation experiments are required to identify these strains.
Among new species discussed above, ST-15 and ST-17 were named Candida khaoyaiensis sp.
nov. and Candida thailandica, respectively (Jindamorakot et al., 2002a). These two species will be
validly described soon.
As mentioned above, 55 strains (44%) out of 125 represented new species. In addition, 12
strains are considered to belong to known species or sister species of known species. Probably, some
of them represent new species closely related to respective known species. Therefore, it is considered
that about a half of yeasts isolated from insect frasses represent new species.
3. Identification of strains isolated from mosses, flowers and wild mushrooms
Twenty-three strains of yeasts isolated from mosses, flowers and wild mushrooms were
identified as 19 species. Nine of them were identified as 7 species as shown in Table 4. Among the
remaining 14 strains, 9 strains, ST-14, ST-30, ST-36, ST-29, ST-22, ST-44, ST-32, ST-2 and ST-3,
differ by more than 1% of nucleotides in D1/D2 sequences from respective nearest species (Table 5)
and are considered to represent 9 new species. ST-26 differs by more than 5% of nucleotides in this
domain from a yeast-like fungus whose sequence was registered at a DNA data bank. However, the
data base of D1/D2 domain of yeast-like fungi is not good at present so that it is difficult to judge
whether ST-26 represents a new species. ST-46 has an identical sequence to Debayomyces sp. NRRL
Y-7804 that is considered a new species but not yet described.
Table 4. Identification of yeasts isolated from mosses, flowers and wild mushrooms (1) known species.
Species identified
No. of
Species identified
No. of
strains
strains
Aureobasidium pullulans
2 (flower)
Kodamaea ohmeri
1 (flower)
Candida diversa
1 (moss)
Sporidiobolus ruineniae
2 (flower)
C. parapsilosis
1 (flower)
Williopsis saturnus var. mrakii
1 (moss)
Cryptococcus humicola
1 (mushroom)

ST-16, ST-5 and ST-7 differ by 2-3 nucleotides from the respective nearest species. They are
conspecific with nearest species or sister species of these known species. DNA-DNA reassociation
experiments are required to identify these three strains. Eleven strains (47.8%) out of 23 represented
new species.
Among new species discussed above, ST-22 isolated from a flower was proposed to name
Candida flosculi sp. nov. (Jindamorakot et al., 2002b). This species will be validly described soon.
Table 5. Identification of yeasts isolated from mosses, flowers and wild mushrooms (2) New species and not yet
identified species.
Representative
strain
ST-14
ST-30
ST-36

No. of
strains
1
1
1

ST-29
ST-22
ST-44
ST-32
ST-16
ST-46
ST-26

1
1
1
1
1
1
1

Candida bombi UWO strain
C. etchellsii
Rhodotorula bacarum
Candida sp.
Metschnikowia sp. KCTC 7828
Debaryomyces sp. NRRL Y-7804
Yeast-like fungus

36/521 (6.9%)
27/477 (5.7%)
28/604 (4.6%)
10/521 (1.9%)
2/511 (0.4%)
0/562 (0%)
(>5%)

Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower
Flower

ST-2
ST-3
ST-5
ST-7

1
1
1
1

Endomyces scopularum
Pichia pijperi
Hanseniaspora guilliermondii
Cryptococcus humicola

47/539 (8.7%)
7/568 (1.2%)
3/572 (0.5%)
2/594 (0.4%)

Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
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Nearest species
Torulaspora pretorienis
Pichia pijperi
Galactomyces geotrichum

5

Nucleotide difference in
D1/D2 domain
7/574(1.2%)
7/568(1.2%)
11/548(2.0%)

Source of
isolation
Moss
Moss
Moss
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4. Identification of ballistoconidium-forming yeasts isolated from plant in Sakaerat
Ballistoconidium-forming yeasts were found in 24 plant samples (92.3%) out of 26 examined
that were collected in a protected rain forest in Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon
Ratchasima Province. Among 151 strains isolated, 141 were identified as 47 species and a variety
(known species 14, new species 33, new variety 1). The remaining 10 strains are not yet identified.
New species and a new variety comprised 75.2% (106 strains) of 141 identified strains. The number of
species and the ratio of new species are extremely higher in Sakaerat than Bangkok and suburban
areas where 9 known species and 12 new species were found (Nakase et al., 2001). The result of
identification is shown in Table 6.
Table 6. Ballistoconidium-forming yeasts isolated in 1996 from plants collected in a protected rain forest of
Sakaerat Environmental Research Station.
Species

No. of
strains
isolated

Frequency
of isolation
(%)a

Species

No. of
strains
isolated
4
1
2
4
1
1
1
1
3
1
4
9
2
2
1
2
1
1
6
13
5

Frequency
of isolation
(%)a
15.4
3.8
7.7
11.5
3.8
3.8
3.8
3.8
11.5
3.8
7.7
30.7
7.7
7.7
3.8
7.7
3.8
3.8
19.2
50
19.2

5
3
6
4

15.4
11.5
19.2
11.5

Hymenomycetes
Rhodotorula marina
Bullera rundinariae sp. nov.
1
3.8
R. bogoriensis
B. oininensis
3
11.5
Sporidobolus ruineniae
B. coprosmaensis
8
15.4
Sporobolomyces odoratus
B. hannae
1
3.8
S. vermiculatus
B. lagerstroemiae sp. nov.
1
3.8
Sporobolomyces sp. 1 (Q-10)
B. panici sp. nov.
1
3.8
Sporobolomyces sp. 2 (Q-10)
B. sakaeratica sp. nov.
2
7.7
Sporobolomyces sp. 3 (Q-10)
B. schimicola
1
3.8
Sporobolomyces sp. 4 (Q-10)
B. siamensis sp. nov.
3
11.5
Sporobolomyces sp. 5 (Q-10)
B. sinensis
4
11.5
Sporobolomyces sp. 6 (Q-10)
B. variabilis
3
11.5
Sporobolomyces sp. 7 (Q-10)
B. nakhonratchasimensis sp. nov.
6
11.5
Sporobolomyces sp. 8 (Q-10)
Bullera sp. 1
1
3.8
Sporobolomyces sp. 9 (Q-10)
Bullera sp. 2
1
3.8
Sporobolomyces sp. 10 (Q-10)
Bullera sp. 3
4
11.5
Sporobolomyces sp. 11 (Q-10)
Bullera sp. 4
3
11.5
Sporobolomyces sp. 12 (Q-10)
Bullera sp. 5
1
3.8
Sporobolomyces sp. 13 (Q-10)
Bullera sp. 6
1
3.8
Sporobolomyces sp. 14 (Q-10(H2))
Bullera sp. 7
6
19.2
Sporobolomyces sp. 15 (Q-10(H2))
Dioszegia zsoltii var. thailandica
2
3.8
Not yet identified
Kockovaella barringtoniae sp. nov.
1
3.8
Ustilaginomycetes
K. sacchari
1
3.8
Tilletiopsis sp. 1
K. thailandica
1
3.8
Tilletiopsis sp. 2
Not yet indentified
1
3.8
Tilletiopsis sp. 3
Urediniomycestes
Not yet identified
Bensingtonia thailandica sp. nov.
10
30.7
a
Frequency of isolation = (No. of samples from which that species was isolated) / (No. of samples examined) x 100

Thirty-five strains were identified as 13 known species in 4 genera, Bullera boninensis
(3 strains), B. coprosmaensis (8 strains), B. hannae (1 strain), B. schimicola (1 strain), B. sinensis
(4 strains),B. variabilis (3 strains), Kockovaella thailandica (1 strain), K. sacchari (1 strain),
Sporobolomyces odaratus (4 strains), S. vermiculatus (1 strain), Sporidiobolus ruineniae (2 strains),
Rhodotorula marina (4 strains) and Rhodotorula bogoriensis (1 strain). The genus Rhodotorula is not
ballistoconidiogenous, however six strains of ballistoconidium-forming yeasts coincided well with two
Rhodotorula species mentioned above. It is well-known that ballistoconidium-forming ability is easily
lost during maintenance (Lodder and Kreger-van Rij, 1952) and differ from strain to strain even in
fresh isolates (Nakase and Suzuki, 1985). Ballistoconidium-forming ability is not a good criterion for
classification of yeasts though the morphology of ballistoconidium has a taxonomic significance.
The remaining 106 strains represent new species and a new variety of known species (Table
5). Among these new species, 6 were described as Bensingtonia thailandica (Fungsin et al., 2001),
Kockovaella barringtoniae (Fungsin et al., 2002a), Bullera arundinariae (Fungsin et al., 2002b),
B. panici (Fungsin et al., in press), B. siamensis (Fungsin et al., in press) and B. sakaeratica (Fungsin
et al., in press). Two of them were named Bullera nakhonratchasimensis and B. lagerstroemiae,
respectively, but not yet validly described. Two strains belonged to a new variety of a known species
were named Dioszegia zsoltii var. thailandica but not yet validly described.

  

6

   

Among new species mentioned above, B. panici, B. siamensis and three unnamed species
(8 strains) are located in B. variabilis cluster. Bullera panici and B. siamensis are located at a new
branch of this cluster but three unnamed species are closed to B. variabilis (Figs. 1 and 2), the first
species of this cluster (Nakase and Suzuki, 1987). Among eight strains of unnamed species, TY-248
and TY-199 represent 2 different new species. The remaining six strains (TY-137, TY-145, TY-154,
TY-221, TY-238, TY297) differ in 11-12 nucleotides from TY-248 and 1-3 nucleotides from TY-199
in D1/D2 domain so that these strains represent a new species different from the latter two strains.
However, this species might be separated to 2 different species in the future because 0-2 nucleotides
are different among 6 strains. TY-248 requires p-aminobenzoic acid and is included in the same group
with B. panici and B. siamensis. However, it is located at a distant position from these two species.
Yeasts in B.variabilis group are phylogenetically distant from other Bullera species and have been
considered to be rare yeasts. Recently, however, B. pseudovariabilis was reported in Yunnan, China,
as the second species of the cluster (Bai et al., 2003) and five new species were found in the
phyllosphere of Thailand in the present study. It is assumed that yeasts in this cluster are not rare and
many additional species will be found by the study of yeasts in the tropical regions.
Bullera lagerstroemiae and B.nakhonratchasimensis are included in Trichosporonales. Bullera
formosensis, the first ballistoconidium-forming yeast species in this order (Nakase et al., 2002), was
found in a plant collected in Taiwan. In a tree based on D1/D2 domain, B. nakhonrachasimensis
comprising six strains, TY-245, TY-279, TY-244, TY-255, TY-287, and TY-242, constitutes a cluster
with B. formosensis and is connected to B. lagerstroemiae (Fig. 2). These three species produce
bilaterally symmetrical ballistoconidia different from the remaining species of Bullera. This property
is considered as a characteristic feature of Bullera located in Trichosporonales. These two new species
will be validly described soon.
Seven new species comprising 17 strains are not yet named. After more detailed taxonomic
comparison, they will be validly described.
Among strains assigned to the genus Sporobolomyces, 19 strains having Q-10(H2) as the major
ubiquinone are located at Erythrobasidium cluster and closely related to Bannoa hahajimensis
(Hamamoto et al., 2002). The sequence analysis of D1/D2 domain clearly suggested that these strains
represent two different new species in the genus Bannoa. However, we decided to describe these
yeasts as two new species of Sporobolomyces because sexual reproduction is not yet found in these
species. In the present study, Q-10(H2)-having yeasts were isolated from 57.7% of plant samples
examined and occupied 12.6% of the isolates. On the contrary, they were not found in Bangkok and
suburban areas (Nakase et al., 2001). Among 47 species found in Sakaerat, only six species, B. sinensis,
B. variabilis, K. thailandica, K. sacchari, S. ruineniae and S. vermiculatus, were also reported in
Bangkok and suburban areas (Nakase, 2000; Nakase et al., 2001). This fact clearly suggests that
ballistoconidium-forming yeast flora is quite unique in Sakaerat.
Undoubtedly, the diversity of ballistoconidium-forming yeasts is extremely rich in a protected
rain forest in Sakaerat. Further detailed study is required to know whether this yeast flora is unique in
Sakaerat or common to protected rain forests in other regions of Thailand.

Conclusions
In the present study, 55 strains (44%) out of 125 isolated from insect frasses represented 47
new species and 11 strains (47.8%) out of 23 isolated from mosses, flowers and wild mushrooms
represented new species. In addition to these, several species are considered to be sister species of
known species. Namely, about a half of isolates are considered to represent a new species. These
results are quite different from yeasts found in fermented foods and related substances where the most
of isolates belong to known species and only two new species were found so far (Saito et al., 1983;
Suzuki and Nakase, 1987; Jindamorakot, 2000; Nagatsuka et al., 2002).
Also, many new species were found in ballistoconidium-forming yeasts isolated from plants
collected in Sakaerat. Ballistoconidium-forming yeast flora in Sakaerat is different from that of
Bangkok and suburban areas and the species diversity is very high there. Strains assigned to new taxa
occupied 75.2% of isolates. This fact clearly suggests that a protected tropical rain forest in Sakaerat is
a kind of treasure island of not yet described species of yeasts.
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Figure 1.

The phylogenetic tree of the representative strains and the known species of ballistoconidium-forming yeast genus Bullera and related species based
on the 18S rDNA sequences. The numeral represent the percentage from 1,000 replicate bootstrap samplings (frequencies of less than 50% are not
indicated).
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Figure 2.

Phylogenetic tree of Thai Bullera strains and related species based on D1/D2 sequences of 26S rDNA. The numeral represent the percentage from
1,000 replicate bootstrap samplings (frequencies of less than 50% are not indicated).
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Five new species found in this study are located in B. variabilis cluster that has been
considered a rare group of yeasts. Two new species are included in Trichosporonales where only one
species of ballistoconidium-forming yeast has been described so far. Furthermore, 19 strains of Q10(H2) having yeasts, that were not found in Bangkok and suburban areas, were isolated from 57.7%
of plant samples examined and classified into two new species.
In the present study, the study focused on the elucidation of the species diversity of yeasts in
the natural environment of Thailand. So, any kind of applied study was not carried out. However, the
fact that the species diversity is extremely rich in the natural environment clearly suggests the high
possibility to find new functions of yeasts that are useful for human welfare. Isolation studies of yeasts
living in the natural environment of Thailand much contribute to the yeast sciences not only for the
elucidation of species diversity of yeasts in Thailand but also for the progress of systematics of yeasts
including the phylogeny of yeasts.
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In Vitro Analysis of an Insect Fungus Collection: a Cytotoxicity Study
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An investigation of the cytotoxicity of insect fungi collected and stored in the BIOTEC
Culture Collection at BIOTEC-Yothi was undertaken to try to identify insect fungi that could be
developed as biopesticides. In the study we included both teleomorph and anamorph phase fungus
isolates. Twenty insect fungus genera and 820 isolates or strains from the collection have been
studied: Hypocrella, Aschersonia, Hirsutella, Hymenostilbe, Verticillium, Akanthomyces,
Beauveria, Gibellula, Sphaerocordyceps, Engyodontium, Polycephalomyces, Stilbum, Acremonium,
Pleurodesmospora, Cordyceps, Paecilomyces, Metarhizium, Torrubiella, Fusarium and Nomuraea.
Two cytotoxicity criteria were investigated. The first criterion of the project was the cytotoxicity to
insect cells. Two cell lines were used, Sf9 (Spodoptera frugiperda, Fall Armyworm, ovary) and
C6/36 (Aedes albopictus, mosquito, larvae) cells. The insect fungi were screened rapidly using a
dose of 100 μg of extract (extract solvent: dichloromethane-methanol, 1:1) of the whole fungus
culture and then the toxicity was quantified with an MTT Assay. The second criterion was the lack
of toxicity to mammalian cells. Three test cell lines were used: L929, mouse fibroblast-like cells;
BHK (21) C13, baby hamster kidney cells; and HepG2, human hepatoma cells.
Seven genera produced extracts that were toxic to insect cells with an ID50 of less than
10µg/ml. From these, 17 strains were toxic to insect cells but not to mammalian cells; the strains
were from seven genera: Hypocrella, Aschersonia, Akanthomyces, Beauveria, Paecilomyces,
Cordyceps and Hirsutella. Eleven of these 17 toxic strains were found amongst the teleomorph
Hypocrella and its anamorph Aschersonia. Within this Hypocrella/Aschersonia group the
teleomorph/anamorph relationship was very evident. Grouping together the teleomorph H.
discoidea with its anamorph A. samoensis, and the teleomorph H. tamurai with its anamorph A.
tamurai gave two groups with 7 and 3 cytotoxic strains, respectively. Thus in only two ‘species’,
we found 10 of the 17 toxic strains. One strain of Aschersonia badia also fulfilled the two criteria of
the project. The other genera were much less cytotoxic than the Hypocrella/Aschersonia group. Only 1
strain from Beauveria, Paecilomyces, Akanthomyces, Cordyceps and 2 strains from Hirsutella fulfilled
the criteria of the project.
When we analyzed the sensitivity of the insect cell lines to all the extracts there was no
difference; an equal number of extracts were toxic to both Sf9 and C6/36 cells. However there
were 2 genera where cell line sensitivity was obvious at the screening dose. The Sf9 cells were
very sensitive to Hypocrella/Aschersonia: 26 out of 42 toxic extracts were specifically toxic to Sf9
cells while only 4 were toxic to C6/36 cells, and 12 were toxic to both cell lines. In contrast, the
C6/36 cells were more sensitive to the Paecilomyces extracts with 24 out 54 extracts uniquely
toxic to C6/36 cells and only 3 toxic to Sf9 cells while 24 were toxic to both.
Some of the ‘lead’ insect fungus extracts, those that fulfilled both criteria of the survey,
were analyzed with HPLC by P. Kittakoop and M. Isaka, Chemistry Laboratory, BIOTEC-Yothi.
Three toxins, beauvericin, (+) rugulosin (1) and skyrin (2), have been identified. Beauvericin is a
well-known insecticide and is expressed in many fungi. In the present work, we found that
(+)rugulosin (1) and skyrin (2) exhibited strong cytotoxic activity against the insect cell line Sf9,
but showed weak activity toward mammalian cells. This novel report of (+) rugulosin (1) and
skyrin (2) in A. samoensis was confirmed and demonstrated in another 4 strains of A. samoensis
isolated in Thailand. The preferential cytotoxicity against Sf9 insect cells suggests that these insect
pathogenic fungi of the Hypocrella/Aschersonia group might be useful as agents for pest control.
Key words: cytotoxicity, biopesticide, toxins, insect cells, mammalian cells
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Introduction
Today worldwide concerns about our fragile ecological balance are making people re-think the
use of chemical pesticides. Chemical pesticides are generally effective against a wide range of insects,
have long half-lives and often are found in streams and lakes as pollutants from ground run-off. This
has led to an increase in efforts to find and develop natural pesticides that are species specific and
efficient. Entomopathogenic insect fungi may be a good source of toxins for biopesticides (Evans and
Hywel-Jones, 1997). Insects are the natural hosts of these fungi and the fungus/host relationship is
often very specific. Several products based on insect fungi have been exploited commercially for this
use (Malsam et al., 1997).
The main objective of this project is to characterize extracts from all the insect fungi in the
BIOTEC Culture Collection (BCC), isolated in Thailand, for specific target cytotoxic activity to insect
cells. The fungus isolates were limited to those in the collection on January 1, 2000, the start of this
project. This limitation was imposed in order to have an endpoint and to gain as unbiased a sample as
possible.
Cytotoxicity assays with selected cells are now globally accepted as the first step in toxicity
studies. These in vitro assays are less expensive than in vivo assays, allow more assays to be done,
and conform to the world-wide trend towards a reduction in animal testing. Rather than using whole
fungi or spores, we have chosen to use extracts of cultured fungi. Insect fungi can produce toxins
under different growth conditions; because of the large number of isolates, we have restricted our
growth conditions to static cultures. We used three media: 1) Potato dextrose broth (PDB) which has a
high potential to produce metabolites; 2) M102, a medium with high glucose content and which is a
high growth medium; and 3) MM, a minimum essential, completely defined growth medium, to
simulate stress conditions and reduced growth. Previous investigations have shown that fungus toxins
are generally small molecules; therefore a dichloromethane:methanol extraction vehicle was
recommended (Dr. Prasat Kittakoop, personal communication). Because it was not known whether
the toxins would be secreted and therefore be in the growth broth or retained within the mycelia, the
whole culture was extracted.
The project was defined by two criteria: first, the extract had to be toxic to insect cells; and
second, the extract had to be non-toxic to mammal cells. The two target insect cell lines were Sf9
(Spodoptera frugiperda, Fall Armyworm, ovary) and C6/36 (Aedes albopictus, mosquito, larvae). The
insect fungi were screened rapidly for cytotoxicity to the insect cells with a dose of 100µg/ml.
Extracts that reduced survival to 10% or less were further investigated to quantify the toxicity by
determining the ID50 with the insect cells. Those with ID50’s of less that 10µg/ml were considered
toxic to insect cells and were assayed further. To be safe as pesticides, toxins to insects must lack
toxicity to mammals. Cytotoxicity to target mammalian cells was quantified with two standard
cytotoxicity test cell lines, i.e., L929, mouse fibroblast-like cells and BHK21(C13), baby hamster
kidney cells, as well as a third cell line, HepG2, human hepatoma cells.
The biodiversity of fungi in Thailand has been studied by Dr. Nigel Hywel-Jones, Head of the
Mycology Unit at BIOTEC Yothi. All of the isolates studied in this project were collected in
Thailand, identified by the Mycology Unit and are stored in the BCC. The insect fungi have two states
to their life cycle, an asexual phase (anamorphs) and a sexual phase (teleomorphs). Fungi in both
phases have been collected; however, all revert to the anamorph phase in culture. The project
screened 820 isolates. There are now 20 insect fungus genera in the survey: Aschersonia; Hypocrella;
Cordyceps; Hirsutella; Hymenostilbe; Akanthomyces; Verticillium; Metarhizium; Beauveria;
Paecilomyces; Torrubiella; Gibellula; Sphaerocordyceps; Engyodontium; Polycephalomyces;
Acremonium; Stilbum; Nomuraea; Fusarium; and Pleurodesmospora. There is a lot of confusion with
the taxonomy and naming of species. This is particularly evident with the teleomorph/anamorph
relationship where, with the exception of the Hypocrella/Aschersonia, this relationship is often not
known. The teleomorphs grouped as Cordyceps have anamorphs in the genera Hirsutella,
Hymenostilbe, Akanthomyces, Beauveria, Paecilomyces, Nomuraea and Polycephalomyces; and the
teleomorphs grouped as Torrubiella have anamorphs in the genera Hirsutella, Gibellula, Verticillium,
and Engyodontium. This is a general list of accepted teleomorph/anamorph groups, it is not definitive
for all species (Hywel-Jones, 2001).
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The host range of the insect fungi is diverse. It includes Insecta, Araneae (spiders and mites)
and even Fungi. All of the insect fungus hosts have a chitin protection barrier to physical invasion.
Of the 313 species of insect fungus collected by Nigel Hywel-Jones, from which the BCC insect fungi
are derived, 75% are specific to insect orders, 17% to spiders and mites, 2% specific to fungi. It is this
specificity, and the fact that many of the hosts have associations with plants and are agricultural pests
that supports the search for insecticides amongst the insect fungi (Hywel-Jones, 2001).
Several entomopathogenic fungi have been exploited as biopesticides commercially. The
products are derived from spores of strains from, for example, the species Beauveria bassiana, B.
brongniartii, Metarhizium anisopliae, Verticillium lecanii, Paecilomyces fumosoroseus and Nomuraea
rileyi. The fungus species, commercial name and target insects of many of the products are
summarized in Table 1. It should be noted that the toxicity of the fungus is strain specific and not
species specific. Because of this a large number of strains must be screened to find a toxic strain. That
said, however, the toxicity of the fungus species can be found in many strains of the same fungus and
also reflects host specificity.
Table 1. Examples of commercial products of entomopathogenic fungi and target pests (Malsam et al., 1997).
Fungus
Beauveria bassiana

Product and company

Target pests

Naturalis, Troy Bioscience, USA

Thrips, whiteflies

Beauveria bassiana

Conidia, AgrEvo, Germany

Beetles

Beauveria bassiana

Mycotrol, Mycotech,USA

Homoptera, thrips, Lepidoptera

Beauveria brongniartii

AGO Biocontrol Beauveria 50

Homoptera, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera

Metarhizium anisopliae

Bio-Path, Ecoscience, USA

Cockroaches

Metarhizium anisopliae

AGO Biocontrol Metarhizium 50

Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera

Paecilomyces fumosoroseus

PFR-21, WR Grace, USA

aphids, thrips, armyworms, whiteflies

Paecilomyces fumosoroseus

PFR-97, Thermo Trilogy, USA

aphids, thrips

Nomuraea rileyi

AGO Biocontrol Nomuraea 50

Lepidoptera, Homoptera, Coleoptera

Verticillium lecanii

AGO Biocontrol Verticillim 50

Homoptera, Diptera

Verticillium lecanii

Mycotal, Koppert Bio.Systems, NL

whiteflies, thrips

Verticillium lecanii

Vertalec, Koppert, NL

aphids

strain ATCC 74040

strain Apopka 97

Methodology
1. Insect fungi culture and extraction
The fungi were obtained from the BIOTEC Cell Collection. The mycelium of each fungus
was cut and spread over PDA in several pieces. The agar pieces were put into liquid broth (PDB, 50 ml)
to get a starter inoculum. This was cultivated for 7 days at 22-25oC. A 10% inoculum was added to
25 ml of the three selected growth media: PDB which has a high potential to produce metabolites;
M102, a high glucose content, high growth medium; and MM, a minimum essential growth medium,
completely defined with yeast extract. The cultures were cultivated at 22-25 oC, under static
conditions.
The harvested cultures were freeze-dried and extracted with organic solvent
(dichloromethane : methanol, 1:1), this was allowed to evaporate and the sample was dissolved in
DMSO at a concentration of 20 mg/ml.

2. The cells and culture methods
Sf9 (Spodoptera frugiperda, Fall Armyworm, ovary) was cultured in TC100 with 10% FCS
and 0.37 g/l sodium bicarbonate; C6/36 (Aedes albopictus, mosquito, larvae) cultured in MEM, 10%
FCS and 1.1g/l NaHCO3; L929, mouse fibroblast-like cells in DMEM, 10% FCS; BHK (21) C13,
baby hamster kidney cells in GMEM, 5% FCS; and HepG2, human hepatoma cells in MEM, 10%
FCS. The insect cells were incubated at 28 oC and the mammalian cells were incubated at 37 oC with
5% CO2, in a fully humidified atmosphere. All cells were incubated for 48 h to allow for attachment
and initiation of growth before applying fungus extracts. Culture reagents were bought from Gibthai.
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All cells were bought from American Type Cell Collection, the stocks are cultured antibiotic-free and
monitored for mycoplasma. Antibiotics, penicillin and streptomycin, were added to test samples.

3. Cytotoxicity assays
Cells were plated at an optimum concentration in a 96-well plate (cells/well) in 200 µl/well
of medium. Optimum culture conditions for the medium and cell seeding density varied for each cell
line: a) Sf9 were seeded at a concentration 4 x103 cells/well; b) C6/36 at 1.6 x104 cells/well, c) L929 at
5x102 cells/well, d) BHK(21)C13 at 1 x103 cells/well, and e) HepG2 at 1x103 cells/well.

4. Percent Survival screening assay
Initially, the insect fungi whole culture extracts were tested for possible cytotoxicity with the
MTT Assay (see below) at a concentration of 100µg/ml with two insect cell lines: Sf9 and C6/36. The
plates were read with a plate reader and the average OD of 8 wells (one column) from a 96-well plate
treated with one sample was compared to the control to determine the % survival of the cells.
Cytotoxins were identified as any fungus extract which resulted in 90% or more cell death. All fungus
extracts that were toxic to either of the insect cell lines were assessed with the MTT Assay to quantify
the toxic dose of the fungus extract.

5. Quantitation with MTT assay
For the MTT Assay the plates were seeded as for the % Survival Assay but the extracts were
serially diluted at a ratio of 1:2, giving concentrations of: 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, and 1.56
µg/ml. The growth medium was aspirated from the wells and replaced with the sample at the various
concentrations. The cells were exposed to the sample for 24 hours. The medium with toxin was then
aspirated and replaced with fresh medium and the cultures incubated for a further 24 hours.
The sensitivity of the cell lines to the insect fungi extracts was determined using a modified
tetrazolium-dye based microtitration assay (MTT) (Plumb et al., 1989). Briefly, 50 µl of MTT in PBS
(2 mg/ml for Sf9, C6/36 , BHK (21) C13, and HepG2 and 5 mg/ml for L929 ) was added to the
medium in each well and the cells were incubated for 4 hours. Medium and MTT were then aspirated
from the wells, and formazan solubilized with 200 µl of DMSO and 25 µl of Sorensen’s Glycine
buffer, pH 10.5. The optical density was read with a plate reader at a wavelength of 570 nm. The
average of 4 wells was used to determine the mean of each point. The data were analyzed with the
SoftMax Program (Molecular Devices) to determine the ID50 for each toxin sample. Two controls were
set up, one with medium, and the second with the DMSO (1%) in medium; reagent or solvent control.
There was no difference between the two controls.
Cytotoxicity was defined as a compound with an ID50 of 10 µg/ml, or less. The choice of this
value was based on Mitomycin C; a strong cytotoxin used in cancer chemotherapy with an ID50 of ~3
µg/ml. All insect fungi with an ID50 of <10µg/ml with either of the insect cell lines was assayed further
with the three mammalian cell lines: L929, BHK (21) C13, and HepG2.

Results and Discussion
The results of this survey and their relative significance are dependent upon the size of the
sample. The fact that the fungi in culture all revert to the anamorph, or asexual, phase of their life
cycle also has a bearing upon significance especially for the samples of teleomorph origin. Therefore,
the results of this screening project are given according to sample size, and then with comparisons
between teleomorphs and anamorphs where there is a recognized correlation. The authority for this
correlation in the BCC is Nigel Hywel-Jones (2001). The insect fungi are divided up into 3 arbitrary
groups by sample size. There are 3 genera with over 100 samples or isolate, Aschersonia, Cordyceps
and Paecilomyces; 7 genera with a sample size of 25-10, Akanthomyces, Beauveria, Gibellula,
Hirsutella, Hymenostilbe, Hypocrella, Torrubiella; and 10 genera with less than 25 samples in the
screened collection, Acremonium, Engydontium, Metarhizium, Nomuraea, Pleurodesmospora,
Stilbum, Verticillium, Sphaerocordyceps, Fusarium and Polycephalomyes (Table 2). In the first
group, more than 10% of the strains of Aschersonia and Paecilomyces were cytotoxic at the screening
dose of 100 µg/ml, while only 3% of the extracts from the Cordyceps species were toxic even at this
relatively high dose concentration. The extracts from the Aschersonia species with ID50 < 10µg/ml
were toxic to the insect cells and not to mammalian cells (7 out of 8 extracts) making them candidates
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for biopesticides. In contrast the extracts from the Paecilomyces species were toxic to both insect and
mammalian cells.
In the second group with samples sizes of 25-100 we were still able to identify some possible
biopesticides. Although the numbers are small, about 50% of the extracts toxic to insect cells were not
toxic to mammalian cells; these are from the genera Akanthomyces, Beauveria, Hirsutella and Hypocrella.
The numbers of samples are very small in the third group, less than 25, making the results less
significant than from the first 2 groups. Here we were unable to identify any cytotoxic extracts from
the 10 genera.
To summarize, lead extracts (those that were toxic to insect cells but not toxic to mammalian
cells) were derived from a toal of 17 isolates (Table 3). These lead extracts by species were:
Aschersonia badia (1) A. samoensis (4), A. tamurai (2), Beauveria sp. (1), Hypocrella discoidea
(3), H. tamurai (1), Hirsutella formicarum (1), Hirsutella nivea (1), Paecilomyces lilacinus (1)
Cordyceps sp. (1) and Akanthomyces sp. (1).
A comparison can be made between the known teleomorphs and anamorphs in the survey and
the cytotoxicity of their culture extracts. The teleomorph/anamorph identity is known for 12 of the 17
lead extracts (Table 4). Here, when we take into consideration that the teleomorphs revert to
anamorphs in culture there are only 6 different cytotoxic insect fungus groups: 1) Hypocrella
discoidea/Aschersonia samoensis; 2) Hypocrella tamurai/Aschersonia tamurai; 3) Hypocrella
badia/Aschersonia badia, 4) Hirsutella formicarum/Cordyceps unilateralis, 5) Akanthomyces sp. and
6) Beauveria sp. Of the remaining recognized teleomorph/anamorph relationships shown in Table 4
there is also a similarity in the lack of cytotoxicity between the two life cycle phases. This
reproducibility should occur and is not unexpected, all the same it is of importance that it did happen
and is so clearly evident.
Table 2. The results of the survey summarized by genus.
Genus
Aschersonia
Cordyceps
Paecilomyces
Akantomyces
Beauveria
Gibellula
Hirsutella
Hymenostilbe
Hypocrella
Torrubiella
Acremonium
Engyodontium
Metarhizium
Nomuraea
Pleurodesmospora
Stilbum
Verticillium
Sphaerocordyceps
Polycepalomyces
Fusarium
Totals

Total isolates

Toxic at 100µg/ml
for insect cells

Target: Insect cells
Toxicity: ID50<10µg/ml

Target: Mammalian cells
Toxicity: ID50>10µg/ml

119
186
202
27
47
42
45
34
39
33
1
3
17
8
4
1
5
2
1
4
820

32
4
54
2
1
1
2
1
10
5
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
114

8
1
5
1
1
0
2
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24

7
1
1
1
1
0
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

There appears to be a sensitivity profile that is linked to fungus genus. A comparison of
sensitivity measured with the screening dose of 100 μg/ml showed the insect cell lines were overall
equally sensitive with 78 extracts toxic to the Sf9 cells and 79 toxic to the C6/36 cells. Contrary to
this overall similarity we found two groups, Paecilomyces and Hypocrella/Aschersonia, showed a
complete reversal of target cell toxicity in the screening assay. The Sf9 cells were very sensitive to
Hypocrella/Aschersonia: 26 out of 42 toxic extracts were specifically toxic to Sf9 cells while only 4
were toxic to C6/36 cells, and 12 were toxic to both cell lines. In contrast, the C6/36 cells were more
sensitive to the Paecilomyces extracts with 24 out 54 extracts uniquely toxic to C6/36 cells and only 3
toxic to Sf9 cells while 24 were toxic to both. Aschersonia are obligate to Homoptera/scale insect
hosts this may be reflected in the toxicity to Sf9 cells. Another genus of insect fungi, Gibellula, shows
an interesting lack of toxicity to both cell lines. These fungi are restricted to spiders, a family of
insects very far removed from the armyworms and mosquitoes used for the assay cell lines.
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Extrapolation from in vitro to in vitro and the reverse is often not valid, but it is still of interest to note
these differences in toxicity of the extracts follow the general trend expected in vitro, and offer some
support for biopesticide activity.
Table 3. Isolates and results of cytotoxicity tests with extracts that were identified as potential biopesticides in the survey.
Isolate
Aschersonia badia BCC 1846
Aschersonia samoensis BCC 1616
Aschersonia samoensis BCC 1749
Aschersonia samoensis BCC 1605
Aschersonia samoensis BCC1393
Aschersonia tamurai BCC 1767
Aschersonia tamurai BCC 1464

ID50

%Survival with 100µg/ml

Medium

Sf9 cells

C6/36 cells

Sf9

C6/36

L929

BHK(21)C13

MM

3

104

10+0.8

>200

>200

>200

HepG2
180+5

PDB

8

6

4+2

80+3

48+2

21+0.4

64+17

MM

11

8

3+2

80.9+3.3

>200

22+0.3

94+4

PDB

9

19

10+2

>200

>200

76+4

>200
63+15

PDB

2

10

6+1

90+3

27+2

42+3

PDB

0

53

3+0.4

>200

153+14

50+5.1

65+11

MM

1

42

4+0.3

>200

>200

25.4+1.7

98.8+7.7

MM

2

60

9+0.1

87+4

>200

41+1.7

46+4

PDB

5

73

7+0.1

>200

159+0.2

60+2.2

70+3.9
21+0.9

MM

1

4

3+0.2

22.4+1.7

98+11.7

15+3.2

Hypocrella discoidea BCC 2203

MM

7

100

6+0.2

>200

>200

107+7

>200

Hypocrella discoidea BCC 1606

PDB

3

73

5+1

169+28

104+3

36+2

69+5.3

Hypocrella discoidea BCC 2097

PDB

4

17

5+1

92+2

50+3

30+1

78+9.3

Hypocrella tamurai BCC 1680

MM

0

23

2+.04

>200

40+3

20+2

25+1

Akantomyces sp. BCC 1566

M102

17

2

7.9

22+0.5

200

58.2+2.1

>200

PDB

2

5

5+0.1

69+2

>200

>200

>200

MM

4

3

PDB

8

47

2+0.1
0.2+0.04

62+1
55+5

>200
20+3

>200
17+1

>200
14+3
33+2

Hirsutella formicarum BCC 2326

Hirsutella nivea BCC 2594
Cordyceps sp. BCC 2349
Beauveria sp. BCC 2120

MM

1

47

1+0.12

55+7

26+3

23+3

M102

2

41

1+0.02

63+5

19+2

29+1

21+2

M102
M102

26
1

4
78

0.4+0.01
4.9+0.6

0.7+0.2
>200

>200
>200

95+25
>200

>200
>200

Table 4. Comparison of the cytotoxicity of paired teleomorphs and anamorphs (Hywel-Jones, 2001).
Teleomorph
Hypocrella discoidea
Hypocrella tamurai

Total isolates
9
2

Toxic:
100µg/ml
5
2

Total isolates

Cordyceps unilateralis

2

Hypocrella mollii

1

Hypocrella raciborski

14

2

Aschersonia placenta

27

2

Hypocrella tubulata

5

0

Aschersonia tubulata

17

8

H. reineckinana

4

0

Aschersonia marginata

3

0

Hypocrella javanica

1

0

Aschersonia coffeae

3

0

C. brunneapunctata
C. cf. acicularis

2

0

2

0

8

0

Hirsutella brunneapunctata
Hirsutella cf. acicularis

4

0

C. dipterigena

4

1

Hymenostilbe dipterigena

1

0

C. irangiensis

14

0

C. myrmecophila
Cordyceps sp. 01

2

0

Hymenostilbe aurantiaca

1

0

6

0

Hirsutella sp. 01

14

0

Cordyceps sp. 02

13

1

Hymenostilbe sp. 02

22

1

C. sp. 22 on Lepidoptera

2

0

Paecilomyces tenuipes

81

33

C. specocephala

11

0

Hymenostilbe specocephala

6

0

Torrubiella luteorostrata

2

0

Paecilomyces cinnamomeus

15

4

T. hemipterigena

2

0

Verticillium hemipterigenum

2

1

Leads
3
1

24
8

Toxic:
100µg/ml
13
4

Lead
4
2

Hirsutella formicarum

1

1

1

Aschersonia confluens

1

0

Anamorph
Aschersonia samoensis
Aschersonia tamurai

0
0

⎬

Toxic compounds in entomopathogenic fungi have been identified for several species, for
example, destruxins (cyclic depsipeptide insecticides), beauvericin, and (+) rugulosin (1) and skyrin
(2) (two anthraquinones). Destruxins have been isolated from Aschersonia species (Krasnoff and
Gibson, 1996), Beauveria spp. (Strasser et al., 2001) and Metarhizium anisopliae (Somerville, 1985).
Beauvericin, another insecticide, first isolated from Beauveria bassiana has been found in
Paecilomyces fumosoreus, P. tenuipes, Verticillium lecanii and Fusarium spp. The activity of
beauvericin is wide, affecting many insects. It has been reported to be more toxic to mammalian cells
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than to insect cells (Nilanonta et al., 2000; Moretti et al., 2001). The two anthraquinones, (+) rugulosin
(1) and skyrin (2), have recently been identified in Aschersonia samoensis (Watts et al., 2003). In
contrast to beauvericin these two insect cytotoxins showed little toxicity to mammalian cells. The
ID50’s of purified beauvericin, (+) rugulosin (1) and skyrin (2) with insect and mammalian cells is
given in Table 5. All compounds were toxic to insect cells and beauvericin was highly toxic to
mammalian cells, too. (+) Rugulosin (1) and skyrin (2) were, with one exception, not toxic to
mammalian cells. The one exception was the toxic effect of (+) rugulosin (1) with BHK (21) C13
cells. In our experience BHK (21) C13 cells are often more sensitive than the other mammalian cells
(L929 and HepG2).
Table 5. Quantified cytotoxicity of toxins purified from cultured insect fungi.
Toxin
Beauvericin (B. bassiana)
(+) Rugulosin (1) (A. samoensis)
Skyrin (2) (A. samoensis)

Sf9
(ug/ml)
3.2+0.2
1.2+0.9
9.5+0.4

C6/36 (ug/ml)
3.4+0.5
>100
49.1+0.4

ID50
L929
(ug/ml)
2.2+0.2
23.7+4.1
41.6+0.5

BHK (21) C13
(ug/ml)
1.9+0.1
2.0+0.2
24.7+1.5

HepG2
(ug/ml)
3.0+0.2
>100
30.5+13.7

The effect of growth medium and the related culture conditions with and without stress did not
correlate with the expression of cytotoxic toxins. Most often a given isolate would express a cytotoxic
compound in only one of the three growth media, but the medium involved varied from strain to
strain. Other isolates expressed toxins in two or all three media. There was no one medium that outperformed the others. The elimination of one of the growth media from this survey would have
resulted in a reduction of positive isolates in the screening assay.

Conclusions
In summary, 1.7% of the isolates surveyed were cytotoxic to insect cells and not to
mammalian cells. The expression of cytotoxins varied with the growth medium but the variation was
not consistent between strains and no one medium was found to be superior to the others. A good
correlation was demonstrated with teleomorph and anamorph pairs; even with such small numbers of
isolates, toxicity was in general either present or absent in both phases. Fifteen isolates have been
identified for further study as biopesticides.
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A study of the vascular ground flora was done at Mai Muang Nao Arboretum in Hod
District, Chiang Mai Province. The area includes 0.8 km2 of deciduous dipterocarp-oak with some
pine forest on granite bedrock at 950-1,125 meters elevation and is adjacent to Mae Toh National
Park. The study site is dominated by Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. var. obtusifolius
(Dipterocarpaceae) and many species of Fagaceae. Fieldwork was done twice a month from March
2001 to February 2002. This included collecting specimens of vascular ground flora up to c. 1.5
meter tall, as well as recording plant phenology, habitats, and abundance for each species. There
are three main habitats, viz. 1) open, fire-damaged, degraded areas, 2) open bog/marsh areas, and
3) shaded areas with bamboo thickets along the seasonal stream. There are 59 families, 180
genera, and 262 species of vascular plants. The number of families of monocotyledons,
dicotyledons, and pteridophytes, are 12, 37, and 10, respectively. The most common family is
Compositae with 30 species, then Leguminosae, Papilionoideae with 29 species, including 10
species of Crotalaria – the most common genus there. Gramineae (grasses) is the most abundant
family and is found throughout the area.
Sixty five percent of the ground flora species are deciduous herbs and 25.3 % are annual.
The peak flowering period is in October with 94 species. Orchidaceae has 21 species, but most
have medium and rare abundances and some species have only a few individuals. This area is
clearly in need of protection and it would be an excellent site to promote nature education as well
as develop a nursery for forest restoration.
Key words: ground flora, phenology, dipterocarp-oak forest

Introduction
Mai Muang Nao Arboretum is a degraded area, but shows high diversity of stress-tolerant
species, which survive in eroded, fire-damaged and marsh areas, as well as in the stream bed in the dry
season. The area is threatened by local villagers who have cut trees, burned the forest, and allowed
their cattle to graze in the forest.
Continuous forest destruction has resulted in a decrease in biodiversity, especially for
animals. The vegetation has also suffered, especially the two species of Pinus and orchids. Since the forest
cover in Thailand has been rapidly decreasing, plant and animal populations have been disrupted. It is not
known how many species have disappeared, how many species still remain, and in what abundance. Vegetation surveys can
show the number of species, their distribution, abundance, and ecology, so that conservation measures can be effected. All
Thai forests are in need of proper restoration, which can be done if detailed vegetation information of both trees and ground flora is done.
This study involved surveying and collecting the vascular ground flora to provide regional information as well as collecting
specimens for botanical studies, and computing a vegetation database.
Thailand is one of the most biodiverse areas in the world. It is a unique place and represents
the fauna and flora which characterizes the Indo-Burma biogeographic province (Ashton, 1989). In
1961, Thai forest included 53.33 % of the total area of the country but this deceased to 25.28 % in
1998. Maxwell and Elliott (2001) estimate that now c. 15 % of Thailand has forest cover. The
northern part of Thailand is now the largest forested area of the country with about 43.5 % of total
forest cover (Rojanapaiwong, 2000).

30

Thai forests can be divided into 2 major groups, viz. deciduous and evergreen, due to
climate, soil moisture, and elevation (Maxwell and Elliott, 2001). Neal (1967) noted that the largest
forest type in Thailand is deciduous forest, which comprised 147,000 km2 (46%) and mainly occurred
in the north and northeast (Rundel and Boonpragob, 1995).
In northern Thailand, the vegetation has the Indo-Burmese and southern Chinese floristic
elements (Smitinand, 1966; Ashton, 1989). Maxwell (2001) has developed a simplified classification
system for Thai forests from his surveys in various areas. The main vegetation types in northern
Thailand are:
1. Deciduous forest with bamboo (BB/DF)
2. Deciduous diperocarp-oak forest (DOF)
3. Mixed evergreen + deciduous forest (MXF)
4. Primary evergreen forest (EGF)
5. Primary vergreen forest with pine (EG/PINE)
6. Disturbed areas and secondary growth (DA/SG)
7. Aquatic
Deciduous dipterocarp forest covers the largest area in Southeast Asia extending from
northeast India and Burma through Thailand to the Mekong river region of Indo-China (Rundel and
Boonpragob, 1995). The highest elevation of Thai dipterocarps is about 1,300 m in dry dipterocarp
forest on Doi Suthep (Smitinand, 1969). Deciduous dipterocarp-oak forest (DOF) is open and dry and
occupies degraded areas from the lowlands up to about 800-900 m elevation, and is a secondary, fire
climax facies (Maxwell and Elliott, 2001). Sometimes this forest is called savanna (Stott, 1984;
Ogawa et al., 1961). DOF is named because of being dominated by Dipterocarpaceae and Fagaceae.
In upper elevations this forest is often mixed with Pinus kesiya (Pinaceae, tree-needled pine), so this
can be called deciduous dipterocarp-oak + pine forest.
Northern Thailand has two kinds of deciduous forest viz. primary and secondary, which are
fire-tolerant forests, and are less botanically diverse than upland evergreen areas (Maxwell, 1998). On
the upland of Doi Chiang Dao Wildlife Sanctuary, the primary deciduous forest was dominated by
Tectona grandis (Verbenaceae, teak). After it was destroyed for commercial logging, it was replaced
with bamboo and with other deciduous trees of no commercial value. Degraded deciduous forest is
replaced and dominated by deciduous dipterocarps (Dipterocarpaceae) and oaks (Fagaceae), which
grow in evergreen hardwood pine areas. Dipterocarp-oak + pine forest are found in EG/Pine areas (c.
1,000-1,550 m). Many species are found in lowland DOF, but not found in degraded EG/Pine, such as
Shorea obtusa (Dipterocarpaceae), Quercus kerrii, Q. kingiana (both Fagaceae). Maxwell (1992) noted
that DOF in the lowland (c. 450-800 m) of Doi Chiang Dao is a climax secondary growth facies like on
the eastern side of Doi Suthep-Pui National Park. Smitinand (1966) made a primitive vegetation survey
of Doi Chiang Dao. He found a total of 109 families, 377 genera, and 570 species. The most common
family was Orchidaceae with 88 species, followed by Gramineae with 39 species, and Compositae with
34 species. Compositae was a good representation of northern elements as Adenostemma lavenia,
Blumea fistulosa, Siegesbeckia orientalis, and Inula cappa were very widespread.
In Doi Suthep, DOF forest has 82% deciduous trees, which shed their leaves in the hot-dry
season and produce new leaves before the rainy season. The forest canopy is open and usually does not
exceed 20 m (Maxwell and Elliott, 2001; Ogawa et al., 1961). Since this forest is deciduous and has an
open canopy, the ground flora is well developed, especially in Gramineae (grasses). The consequence of
dry grasses and leaf litter accumulation in the dry season is fire, which is all caused by human activities.
Fire is a significant ecological factor for DOF ecosystems (Stott, 1984). Selection has resulted
in a fire-tolerant vegetation in DOF areas. Some examples enabling some plants to survive here are
some trees having thickened bark, many herbaceous ground plants are perennials having thickened
storage roots, bulbs, corms and rhizomes. The most common tree species in DOF areas in northern
Thailand are Dipterocarpus obtusifolius, D. tuberculatus, Shorea siamensis (all Dipterocarpaceae),
Quercus kerrii, Q. brandisiana, and Castanopsis argyrophylla which is evergreen (all Fagaceae).
Maxwell and Elliott (2001) mentioned that the fire resistant palm Phoenix loureiri (Palmae) is easily
recognized as an indicator of this forest type. Other common characteristic DOF treelets and trees are
Ochna integerrima (Ochnaceae), Gluta usitata, and Buchanania lanzan (both Anacardiaceae).
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Maxwell (2001) concluded that there are at least 195 families and 2,247 species of vascular
plants in Doi Suthep-Pui National Park. He recorded 533 species (23.72 %) in DOF. There were 274
species of ground flora, 40 % being annual, with many common species, e.g. Polygala longifolia
(Polygalaceae), Biophytum umbraculum (Oxalidaceae), Crotalaria alata, C. albida, Indigofera hirsuta
(all Leguminosae, Papilionoideae), Gynura integrifolia (Compositae). Grasses (Gramineae) are very
diverse and dominant. Most are deciduous such as Apluda mutica, Aristida cumingiana, Arundinella
setosa, and Capillipedium assimile (Steud.) A. Camus.
Phuakam (1994) studied the herbaceous ground flora on the easten side of Doi Suthep, at
elevation 670-750 m. She found a total of 24 families, 60 genera, and 71 species in an area of 3,960
m2 in an ecotone of DOF and MXF. The most common family was Zingiberaceae with 13 species.
The flowering peak of herbaceous ground flora was in July and lowest in February.
Maxwell (2000) studied the vegetation in Doi Luang National Park (Chiang Rai, Lampang,
and Payao Provinces). The DOF, there is similar to that on Doi Suthep-Pui in being dominated with
Dipterocarpaceae and Fagaceae, as well as the typically deciduous ground flora. The more abundant
ground herbs are Crotalaria acicularis and C. neriifolia (Leguminosae, Papilionoideae), Inula cappa
and I. indica L. (Compositae), and Premna nana
From CMU database analysis, there are 1,155 species of vascular plants of which 439
species are herbaceous ground flora (38 %) of the total flora.
Palee and Maxwell (2000) studied vascular flora of Doi Muang Awn which is an isolated
limestone hill. They found total of 69 families, and 227 species. The database shows there are 95
species of ground herb (41.85 %).
Maxwell et al. (1997) surveyed the vegetation in Jae Sawn National Park, Lampang,
Lampoon Provinces from August 1995 to 1997. They found 1,353 species of vascular plants, with 410
species of herbaceous ground herb (30.3 %). The DOF is found from about 300-800 m. The
herbaceous plants are similar to those found in BB/DF forest. The tree component is slightly similar to
DOF in Doi Suthep-Pui Nationa Park (Maxwell and Elliott, 2001), and Doi Khuntan National Park
(Maxwell et al., 1995). Quercus kerrii and Q. kingiana are very common, but uncommon at Doi
Khuntan. The ground flora is mostly deciduous and many places are dominated by Gramineae
(grasses) such as Apluda mutica, Themeda triandra, and Arundinella setosa. More open, fire-damaged
areas have many annual herbs such as Crotalaria alata (Leguminosae, Papilionoideae).
Maxwell (1996) studied the flora in the Mae Soi Conservation area (now a part of Awp Luang
National Park), Chom Tong District from December 1989 to July 1993. There is deciduous dipterocarpoak forest present in the lowland vegetation. He found a total of 149 families and 806 species. The CMU
Herbarium database shows that there are 175 species of herbaceous plants (20.61 % of the total flora).
Maxwell et al. (1995) studied the flora in Doi Khuntan National Park, Lamphun-Lampang
Provinces from May 1993 to June 1995. They found at least 165 families and 1,285 species of vascular
plants. Deciduous dipterocarp-oak forest is mainly located at 325-850 m with Pinus merkusii scattered in
the upper range from 800-900 m. The CMU database shows that there are 319 species of herbaceous
plants (24.28 % of the total flora). Some typical ground herbs are: Blumeopsis flava (Compositae),
Euphorbia capillaris (Euphorbiaceae), Barleria cristata and Andrographis laxiflora (both Acanthaceae).
Gramineae (Grasses) are very common with Arundinella setosa, Capillipedium parviflorum,
Heteropogon contortus and Hyparrhenia rufa var. siamensis. Common Cyperaceae (sedges) include
Carex indica var. microcarpa, C. speciosa, Rhynchospora rubra, Scleria kerrii and S. levis.
Santisuk (1997) mentioned that pine-deciduous dipterocarp forest is extensively developed
on the plateau-like rolling hills of Bo Luang-Mae Sanam–Om Koi areas, but the commercial logging
in 1986 has destroyed the original vegetation.
Phengklai et al. (1988) studied the vegetation in a bog area along the road 1099 (Bo Luang–
Om Koi Road), which is near Ban Mae Sanam (village). The study site is at 850 m elevation in pinedipterocarp forest. They found 99 species of seed plants, mostly herbs, e.g. Aristolochia kerrii
(Aristolochiaceae), Impatiens chinensis (Balsaminaceae), Cyperus brevifolius, C. compactus,
Fimbristylis cinnamometorum, F. dichotoma (all Cyperaceae), Dysophyllam cruciata, and Elscholtzia
winitiana (both Labiatae).

  

32

   

Two new taxa were collected from this area, viz. Ranunculus siamensis (Ranunculaceae) was
collected from Bo Luang in 1978 (Tamura, 1997). The type of Inula wissmanniana forma disciformia
(Compositae) was collected from Mae Sanam (Koyama, 1984). Many species have been collected from
the Mae Sanam area, e.g. Piloselloides hirsuta (Koyama, 1981), Cyathocline purpurea (Koyama,
1983), Blumeopsis flava, Pluchea polygonata (Koyama, 1984) and Artemisia japonica (Koyama, 1989).
Bo Luang (5 km from the study site) was chosen to be a collecting site for the fourth ThaiDanish Botanical Exhibition in 1964 (Larsen, 1966). Many species of vascular plants were collected,
but no species list was made.
Muang Nao Arboretum was established in 1993 and is located in Ban Mae Sanam Mai
(village), Baw Salee Subdistrict, Hod District, Chiang Mai Province at approximately 18° 8’ N latitude,
98° 23’ E longitude, and at 950-1,125 m elevation along highway 108 (Hod-Mae Sariang). It has an
area of c. 0.8 km2 and is under the auspices of the Forest Botany Division, Royal Forest Department. It
is bounded on the north by a seasonal stream Huai Mae Loy, which is the southern boundary of Mae
Toh National Park. The general topographic features are small hills alternating with gullies. According
to vegetation classification system for northern Thailand by Maxwell (2001), and CMU Herbarium
database, this area is a deciduous dipterocarp-oak with pine, forest. This forest type is named due to
being dominated by members of Dipterocarpaceae and Fagaceae and mixed with scattered Pinus kesiya
(three-needled pine) and P. merkusii (two-needled pine) (Pinaceae). There are three main habitats, viz.
open, fire-damaged, degraded deciduous dipterocarp-oak with some pine; marshy areas (including open
moist gullies); and partly shaded areas with bamboo thickets along the seasonal stream.
The most abundant deciduous tree species in the area are Dipterocarpus obtusifolius, Shorea
siamenis, S. obtusa (all Dipterocarpaceae); Quercus kerrii (Fagaceae); Gluta usitata, and Buchanania
lanzan (both Anacardiaceae). The most common evergreen tree species are Lithocarpus lindleyanus,
Castanopsis argyrophylla, C. accuminatissima (all Fagaceae); and Tristaniopsis burmanica var.
rufescens (Myrtaceae).
Trees along the seasonal stream are mostly evergreen, and sparsely distributed, e.g. Nyssa
javanica (Nyssaceae), Eriobotrya bengalensis forma bengalensis (Rosaceae), and Ficus semicordata
(Moraceae). Some deciduous species include Salix tetrasperma (Salicaceae) with only a few
individuals left, Glochidion sphaerogynum (Euphorbiaceae), Diospyros winitii (Ebenaceae), and
Protium serratum (Burseraceae).
The bedrock of the study area consists of plutonic, Paleozoic and Precambrian granite which
is at least 570 million years old (Braun et al., 1982). This bedrock includes some of the oldest rocks
found in Thailand. The soil, due to forest destruction is generally quite eroded with little organic
matter and much gravel.
There are three seasons in northern Thailand, viz. cool-dry (November-February), hot-dry
(March-April), and rainy (May-October). The average annual rainfall from two stations, Hod (c. 300
m elevation) and Mae Sariang (211 m elevation), is approximately 1,043.6 mm. The highest rainfall is
in August with about 185.15 mm. The mean maximum temperature from Mae Sariang (1993-2000) is
33.1 °C and mean minimum 20.05 °C. The mean maximum temperature measured at the highest place
in the study area (1125 m) is 29.11 °C, the highest being in April with an average of 32.77 °C, the
hottest day was 35 °C on 28 April 2002. The mean minimum is 19.16 °C, and the coldest month is
December (mean = 13.99 °C), with a minimum of 11 °C.

Objectives
1. To investigate species diversity of vascular ground flora at Mai Muang Nao Arboretum
2. This study will provide plant baseline information for the nature trail in the study area which is an
educational and tourist place under the auspices of the Royal Forest Department
3. Data input for the Botanical database of northern Flora at CMU herbarium database
4. To collect voucher specimens both dry and in liquid for the herbarium collection, especially to be
used for the “Flora of Thailand" study
5. To create taxonomic keys to Family, Genus and species for the ground flora of the study site and
neighboring areas
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Methodology
Fieldwork was done twice a month from March 2001 to February 2002, for 2-3 days at a time.
The vascular ground flora included all herbs, vines, and woody species with flowers, fruits, or sporangia
up to about 1.5 meter tall were collected. Some grasses and vines, which were slightly higher or longer
were also collected. Specimens were dried at temperatures generally about 70 - 80°C for 15-24 hours.
Dried specimens were poisoned by mercuric chloride (HgCl2), then mounted and sewn on
the herbarium sheet (32 x 46 cm) and are registered. Each specimen was put in a paper folder which
has the CMU family number and botanical name. The specimens are put in herbarium cabinets
according to family and genus. Groups of related specimens are put in genus covers. The CMU
herbarium uses a modified Bentham & Hooker system for arranging flowering plant families.
Liquid preservation of flowers is done with 70% methanol with a bit of glycerol added.
These liquid collections are kept in a separate room in the herbarium. “In liquid collection” is noted on
the upper right corner of the herbarium labels to indicate that flowering material is preserved in alcohol.
The main references used to determine flowering plant families are Hutchinson (1967) and
Geesink et al. (1981). Mauric (1999) was used to find references for families and genera. The CMU
collection was also extensively used to help identifications.

Results and Discussion
The most abundant family is Table 1. Summary of vascular ground flora in the study area.
Compositae with 30 species, then
Total
Species
% of total ground flora
annual herb
67
25.3
Leguminosae, Papilionioideae with 29
74.7
195
perennial herb
species, and Orchidaceae with 21 species.
65.1
170
- deciduous
The most common genus is Crotalaria
9.6
25
- evergreen
(Leguminosae, Papilionoideae) with 10
total
100
262
species. The peak of flowering period is in
October with 94 species (36 % of total) and lowest in March with 28 species (10.7 % of total) (Fig. 1)
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Figure 1. Flowering phenology of the vascular ground flora in the study area (March 2001- February 2002).
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Conclusions
The study area was divided into 3 main habitats, viz.
1. Open, fire-damaged, degraded areas this habitat covers more than 90% of the study site.
2. Open bog/marshy areas are found in five small seasonally moist gullies and three
perennial marshes scattered in the study site and cover an area of c. 200 m2.
3. Shaded areas along the seasonal stream forms the northern boundary of the study area
with bamboo thickets (Bambusa tulda) scattered along the stream banks.
There are 59 families, 180 genera, and 262 species of vascular ground flora in the study area.
The most abundant family found is Compositae with 20 genera and 30 species. The second largest
family is Leguminosae, Papilionoideae with 9 genera and 29 species. Most members of these two
families are annuals and flower between the end of the rainy season and during the early cool-dry
season (October-November). Orchidaceae is the third largest family with 15 genera and 21 species.
Most species abundances in this family range from medium, rare, and down to a few individuals due
to forest destruction and economic exploitation.
There were 8 species of which the populations were down to a few remaining individuals,
and they are in need of protection, viz.
Lobelia nicotianaefolia (Campanulaceae), Apostasia wallichii, Brachycorythis henryi,
Pecteilis susannae, Peristylus lacertiferus, Peristylus prainii, Phiaus tankervilleae, Tainia viridifusca.
(all Orchidaceae).
The most common species found in the hot-dry season (March-April) are Scutellaria
glandulosa (Labiatae) and Curcuma zedoaria (Zingiberaceae). Common species found in the rainy
season (May-October) are Pimpinella cambogiana (Umbelliferae), Drosera peltata (Droseraceae), and
Alloteropsis semialata var. semialata (Gramineae). There are many common species which flower at
the end of the rainy season and during the cool-dry season (November-February), e.g. Crotalaria alata
and Dunbaria bella (both Leguminosae, Papilionoideae), Blumea fistulosa and Blumeopsis flava (both
Compositae); Arundinella setosa var. setosa, Capillipedium parviflorum, Heteropogon contortus,
Hyparrhenia rufa, Pseudopogonatherum contortum, and Setaria parviflora (all Gramineae).
Fig. 1 shows that the flowering peak for all ground flora species is in October with 94
species and lowest in March with 28 species. The peak of annual herbs is in November with 42
species and lowest in April and May with 5 species for both months. The peak of perennial herbs is in
June with 56 species and August and October which both have 55 species.
Most of the annuals are in Leguminosae, Papilionoideae e.g. Crotalaria ferruginea, C. alata,
and Compositae e.g. Anaphalis adnata, Blumeopsis flava, and Blumea fistulosa. Scrophulariaceae
here are mostly annual and flower after the rainy season include: Phtheirospermum parishii, Alectra
avensis, and Buchnera cruciata. The flowering curve is lowest during the beginning of the rainy
season (April-May) with only 5 species. Some common herbs which flower and fruit all year round
include: Spilanthes iabadicensis, Crassocephalum crepidioides (both Compositae), Hypericum
japonicum (Guttiferae), and Polygonum persicaria (Polygonaceae).
The flowering curve of perennial herbs is rather stable during the rainy season (June-October)
with approximately 25.6 % of all perennial herbs. Many deciduous species flower after fires and before
or at the beginning of the rainy season, e.g. Ochna integerrima (Ochnaceae), Murdannia scapiflora
(Commelinaceae) (Fig. 2), Disporum calcaratum (Liliaceae), Curcuma zedoaria, Kaempferia rotunda
(Fig. 4) (both Zingiberaceae), and Scutellaria glandulosa (Labiatae). Some deciduous species flower in
the hot-dry season, e.g. Eulophia macrobulbon (Fig. 3), Pachystoma pubescens, (both Orchidaceae),
and Gentiana timida (Gentianaceae).
The study has resulted in identification changes for 6 species in the CMU herbarium, viz.
Lobelia alsinoides to L. heyniana (Campanulaceae), Crotalaria sessiliflora to C. calycina Schrank,
Indigofera linnaei to I. spicata (both Leguminosae, Papilionoideae), Urena lobata ssp. lobata var.
lobata to Pavonia repanda (Malvaceae), Aneilema herbaceum to Murdannia japonica, Cyanotis
cristata to C. barbata (both Commelinaceae). In addition 18 species from this study are the first
collection in the CMU herbarium. Zingiber sp. and Globba sp. are unidentified due to lacking of
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references to determine the species for Globba and the characteristics of Zingiber sp. are not covered
in “A synopsis of the genus Zingiber (Zingiberaceae) in Thailand”, and they have been sent to the
another expert for identification.

Recommendations
The area is in need
of protection and more
scientific research, e.g. other
aspects of the flora, ecology,
ethnobotany,
conservation,
and nature education. There
are two rice fields in the moist
gullies at the boundaries of the
arboretum and the farmers are
trying to expand their fields as
well as chop down trees for
many purposes e.g. firewood,
fences, house construction,
and collecting rare plants for
sell, e.g. epiphytic orchids. Figure 2. Murdania scapiflora (Roxb.) Figure 3. Eulophia macrobulbon (Par. &
During the years 2001-2002,
Royle (Commelinaceae),
Rchb. f.) Hk. f.(Orchidaceae),
agricultural fields have been
abundant species.
rare deciduous orchid.
expanding up the hill and now
include about 19,200 m2 or about 2.4 % of total area for
growing cabbage, tomato, and corn. Although they have
made an agreement on land use permission with the Royal
Forest Department (RFD), they have not honored this
agreement and RFD has not controlled them. In July 2002,
found another new forest area cleared between the
arboretum and the Pine Improvement Center for rice
cultivation which will probably expand in the future. Apart
from these basic problems, the use of insecticides on crops
and especially planting ornamentals around the villages add
dangerous pollution to the stream and is a health hazard to Figure 4. Kaempferia rotunda L.(Zingiberaceae),
common deciduous herb in dry season.
people downstream.
Three fires occurred during the dry season (February-March) in 2001 and twice in February
2002 mostly in the western and southern parts of the study site. All fires were started by humans,
especially for clearing land and the incorrect belief that fire stimulates wild mushroom growth before the
rainy season, especially for the edible and commercially valuable earthstar mushroom Astraeus
hygrometricus (Astraeaceae). The workers at the arboretum usually do not work on weekends, thus fires
started during this time are not extinguished. This is an other example where the RFD has failed to
educate and control not only arsonists, but their own staff. RFD workers are not trained or encouraged to
learn about the objectives of the arboretum and conservation.
During fieldwork I found 3 bird traps in the hot-dry season, usually used for catching buttonquail
(Turnicidae), which are edible. Cattle are also a cause of land abuse since the villagers allow them to
graze throughout the whole area. These animals trample and eat vegetation as well as compact the soil.
From some observations at the local market and interviews with villagers about utilization of
wild products, this forest is a prime place to find mushrooms, pine wood, pine resin, as well as
bamboo shoots for consumption and culms construction. Some common edible mushrooms are
Russula spp., Lactarius spp. (both Russulaceae), and Amanita spp. (Amanitaceae). Some vascular
plants eaten and sold as vegetables are the inflorescences of Curcuma zedoaria (Zingiberaceae),
flowers of Dunbaria bella (Leguminosae, Papilionoideae), leaves, stems, and inflorescences of
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Crassocephalum crepidioides and Spilanthes iabadicensis (both Compositae), and young stems of
Selaginella ostenfeldii (Selaginellaceae).
Although, there are three RFD units in the area, viz. Mae Toh National Park, Pine
Improvement Center, and Mai Muang Nao Arboretum, there is a lack of cooperation on conservation.
These three units should be organized for conservation purposes, e.g. vegetation information from the
arboretum and forest restoration at the Pine Improvement Center. All this information should be
distributed for education exhibition, forestry training programs, and ecotourism. Some policies should
be changed, especially since the Pine Improvement Center is now no longer working with pine
plantations. This place would be very appropriate for a reforestation nursery and for forest research.
The original facilities for pine improvement could be changed for germination and growth of native
plants, especially rare species and native trees, and improving research to reestablish deforested places
in the area. Furthermore, RFD workers should be trained for nursery techniques, seed collection, seed
selection, forest restoration planting, and forest protection/conservation.
The Arboretum has done some basic scientific work by having some tree names around
cleared areas and nature trail. A new station of Mae Toh National Park is settled in the study area
which could be more effective on ecotourism and conservation education if scientific knowledge of all
local plants were complied with plant names, habitat information, ecology, specific plant uses, and
other notes concerning biodiversity.
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การศึกษาอนุกรมวิธานของพรรณไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อย
ในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
ปวีณา ใจกระเสน, ตอศักดิ์ สีลานันท และ บุศบรรณ ณ สงขลา
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Abstract: Taxonomic Study of Shrubs, Herbs and Climbers at Pang Sida National
Park, Srakaew Province
Paweena Jaikrasane, Tosak Seelanan and Busban Na Songkhla
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,
Bangkok 10330

Pang Sida National Park, Sra Kaew Province, is the 41st national park of Thailand. There is
little information on plant diversity compared to adjacent areas. The present study, thus, has the
objective to investigate the flora of this area. Expedition and collection of shrub, herb and climber
specimens were carried out from 2002 to April 2003 along 3 routes. The first route went from the
park headquarters to the view point, ca. 25 km. apart. The second was the Bu Ta Pod grassland
route and the third was the Pang Sida - Pha Ta Kien waterfall route. Specimens were gathered to a
total of 250, and identified to 110 species, 2 subspecies and 6 varieties in 86 genera and 30
families. Of these, 25 species were monocotyledonous plants and 85 species, 1 subspecies and 7
varieties were Dicotyledonous plants. Among monocotyledonous families, Orchidaceae and
Zingiberaceae were the first and second highest in terms of numbers of species found, with 17 and
6, respectively. Of dicotyledonous families, Rubiaceae was the richest, with 10 species and 1
variety found, while Fabaceae and Convolvulaceae were the second richest with 9 species each. In
this research we found a new record for Thailand, Merremia cissoides (Lam.) H. Hallier, that
might be an exotic species, 6 endemic species of Thailand, and 2 rare species. A comparison
between Pang Sida National Park and a nearby area found 50 species in common. The rest are
different which may be due, in part, to vegetation, climatic and edaphic factors. Voucher
specimens are deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium, Department of Botany,
Faculty of Science, Chulalongkorn University.
Key words: taxonomy, Pang Sida, Srakaew

บทนํา
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตศูนยสูตร
ซึ่งเปนบริเวณที่มีความ
หลากหลายของพรรณไมสูง แตขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับพรรณไมนั้นยัง
นอยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานหลายๆ ประเทศ ประกอบกับใน
ปจจุบันปาไมถูกทําลายมากขึ้น จึงตองมีการศึกษาพรรณไมอยางเรงดวน
กอนที่ความหลากหลายของพรรณไมจะลดนอยลงไป เพื่อนําไปใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตอไป
อุทยานแหงชาติปางสีดา เปนอุทยานแหงชาติอันดับที่ 41 ของ
ประเทศไทย ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอวัฒนานคร อําเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแกว และอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (ภาพที่ 1)
มีพื้นที่ทั้งหมด 844 ตารางกิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปเปนเทือกเขาสูง
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาสันกําแพงซึ่งเปนทิวเขาที่กั้นเปนขอบอยู
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ภาพที่ 1. สถานที่ตั้งอุทยานแหงชาติปางสีดา

ทางดานทิศใตของที่ราบสูงโคราชซึ่งเปนรอยตอกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลานตอไปถึงอุทยาน
แหงชาติตาพระยา จนจรดประเทศกัมพูชา สภาพปาไมยังอยูในสภาพอุดมสมบูรณ มีสภาพปาหลายประเภทคือ ปาดิบ
ชื้น ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ทุงหญา มีน้ําตกในพื้นที่ถึง 11 แหง ที่สําคัญๆ คือ น้ําตกปางสีดา น้ําตกผาตะเคียน น้ําตกแคว
มะคา น้ําตกถ้ําคางคาว เปนตน เปนแหลงตนน้ําลําธารของแมน้ําบางปะกง แมน้ําสายสําคัญของภาคตะวันออกอีกดวย
นับวาเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ประกอบกับภายในพื้นที่แหงนี้ไมเคยมีการศึกษาพรรณไมอยาง
ละเอียดมากอน จึงควรมีการศึกษาพื้นที่แหงนี้เพื่อเพิ่มเติมขอมูลพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยใหมีความสมบูรณ
มากขึ้น และเพื่อเปนประโยชนตอทางอุทยานที่จะใชขอมูลพรรณไมในการจัดการเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ
การจัดการทรัพยากรพรรณไมภายในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดาตอไป

วิธีการ
1. ศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ
พื้นที่
อาณาเขต ลักษณะพืชพรรณ และการคมนาคมของ
อุทยานแหงชาติปางสีดา
2. สํารวจ ศึกษา และเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไม
2.1 กําหนดเสนทางศึกษาเปน 3 เสนทาง
(ภาพที่ 2) ดังนี้
- เสนทางที่ 1 เสนทางหลักของอุทยาน
สภาพปาเปนปาผสมแบบผลัดใบที่คอนขางเสื่อมโทรม
ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
- เสนทางที่ 2 เสนทางทุงหญาบุตาปอด
สภาพเปนทุงหญาที่เกิดจากการถางปาเพื่อทํา
เกษตรกรรมแลวปลอยใหรกรางมาเปนระยะเวลานาน
สลับกับปาผสมแบบผลัดใบที่เหลือรอดจากการถางปาใน
ภาพที่ 2. เสนทางเดินศึกษา และเก็บรวบรวมพรรณไม
อดีต ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
- เสนทางที่ 3 เสนทางสูน้ําตกปางสีดา และน้ําตกผาตะเคียน สภาพปาเปนปาดิบแลงคอนขางโปรง
ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
2.2 สํารวจ เก็บรวบรวมตัวอยางตามวิธีการมาตรฐาน (ทวีศักดิ์ และคณะ, 2520) พรอมทั้งบันทึกภาพ
ลักษณะทางนิเวศวิทยา ลักษณะสัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริเวณสองขางทางของเสนทางที่กําหนดออกไป
ขางละประมาณ 5 เมตร โดยเก็บเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 12 เดือน
3. ศึกษาพรรณไมในหองปฏิบัติการ โดยนําพรรณไมที่เก็บรวบรวมไดมาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานอยาง
ละเอียด แลวตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองของพรรณไมแตละชนิด แลวนําไปเปรียบเทียบกับตัวอยางในพิพิธภัณฑ
พืชศาตราจารยกสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอพรรณไม กรมปาไม และ
พิพิธภัณฑพืชสิรินธรเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
4. จัดทําคําบรรยายลักษณะพรรณไมแตละชนิดอยางละเอียด รวมทั้งลักษณะทางนิเวศและการกระจายพันธุ
และจัดทํารูปวิธานจําแนกสกุล และรูปวิธานจําแนกชนิดของพรรณไมเหลานั้น
5. สรุปผลการศึกษา และนําตัวอยางแหงและพรรณไมดองที่รวบรวมได เก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑพืช
ศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ ภาควิชาพฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหอพรรณไม กรมปาไม
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ผลการวิจัย
1. ความหลากหลายของพรรณไมในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา
จากการศึกษาอนุกรมวิธานของไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อยในเขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
และสํารวจเก็บตัวอยางพรรณไมตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ไดตัวอยางประมาณ
200 หมายเลข และไดทําการตรวจสอบหาชื่อชนิดและเขียนบรรยายลักษณะพรรณไมอยางละเอียด รวมถึงลักษณะทาง
นิเวศ การกระจายพันธุ ชื่อพื้นเมือง และชวงการออกดอกติดผล จากนั้นทํารูปวิธานจําแนกสกุลและชนิด พบพรรณไม
ทั้งสิ้น 110 ชนิด 2 ชนิดยอย และ 6 พันธุ ใน 30 วงศ (ตารางที่ 1 และ 2) แยกเปนพืชประเภทใบเลี้ยงคู 85 ชนิด พืช
ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว 15 ชนิด วงศที่พบมากที่สุดคือวงศกลวยไม (Orchidaceae) พบถึง 17 ชนิด ใน 15 สกุล
รองลงมาคือวงศดอกเข็ม (Rubiaceae) พบ 10 ชนิด ใน 8 สกุล วงศถั่ว (Fabaceae) และวงศผักบุง (Convolvulaceae)
พบวงศละ 9 ชนิด และวงศ Acanthaceae พบ 8 ชนิด ตามลําดับ สวนวงศอื่นๆ พบวงศละ 1 - 6 ชนิด สวนมากเปนวงศ
ที่มีสกุลละ 1 ชนิด
ตารางที่ 1. รายชื่อของพรรณไมดอกพวกไมพุม (S) ไมลมลุก (H) และไมเลือ้ ย (C) ประเภทพืชใบเลี้ยงคูในเขตอุทยานแหงชาติ
ปางสีดา จังหวัดสระแกว
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อพื้นเมือง

ACANTHACEAE
Barleria strigosa Willd.
Eranthemum tetragonum Wall.
Nomaphila stricta Nees
Phogacanthus asperulus Nees
Pseuderanthemum graciliflorum (Nees) Ridl.
Staurogyne lanceolata Kuntze
Thunbergia fragrans Roxb. var. fragrans
Thunbergia laurifolia Lindl.
ANCISTROCLADACEAE
Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.
APOCYNACEAE
Alyxia reinwardtii Blume
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston
Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
Willughbeia edulis Roxb.
ASCLEPIDIACEAE
Dischidia hirsuta (Blume) Decne
Dischidia major (Vahl) Merr.
Hoya micrantha Hook.f.
Hoya parasitica Wall. ex Wight
Toxocarpus lagenifer Kerr
CAESALPINIACEAE
Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep.
Bauhinia pottsii G. Don var. subsessilis (Craib) de Wit
Caesalpinia digyna Rottler
Cassia alata L.
Cassia tora L.
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ประเภท

ชวงออกดอก

สังกรณี
เฒาหลังลาย
หูปากกา
รางจืด

H
H
H
S
S
H
H, C
C

ก.ค. – ธ.ค.
ธ.ค. – ก.พ.
ม.ค. – มี.ค.
ม.ค. – มี.ค.
พ.ย. – มี.ค.
ต.ค. – มี.ค.
มิ.ย. – ก.ย.
มิ.ย. – ก.พ.

คอนหมาแดง

C

พ.ย. - ม.ค.

ชะลูด
กังหันทอง
กุมาริกา
ยางคุย

C
C
C
C

ม.ค. – มี.ค.
พ.ค. – พ.ย.
ส.ค. – พ.ย.
ม.ค. – มี.ค.

เถาอีแปะ
เถาพุงปลา
นมเมีย
นมพิจิตร
เถาแดง

C
C
C
C
C

ก.พ. – มิ.ย.
ม.ค. – ก.พ.
ม.ค. – ก.พ.
มี.ค. – พ.ค.
ส.ค. – ก.พ.

เครือเขาหนัง
ชงโคขาว
กําจาย
ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดไทย

C
S
C
S
H

พ.ย. – ก.พ.
ก.ย. – ธ.ค.
ก.ค. – ต.ค.
พ.ค. – ส.ค.
ส.ค. – ก.ย.
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ตารางที่ 1. (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อพื้นเมือง

CAPPARACEAE
Capparis micracantha DC.
Capparis sepiaria L.
CELASTRACEAE
Euonymus cochinchinensis Pierre
CONVOLVULACEAE
Argyreia breviscapa (Kerr) Ooststr.
Argyreia obtecta C.B. Clarke
Erycibe cochinchinensis Gagnep.
Ipomoea obscura (L.) Ker. Gawl.
Ipomoea pileata Roxb.
Meremia bambusetorum Kerr
Meremia cissoides (Lam.) Hallier
Neuropeltis racemosa Wall.
Xenostegia tridentata (L.) Austin & Staples
CUCURBITACEAE
Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch.
ERYTHROXYLACEAE
Erythroxylum cambodianum Pierre
FABACEAE
Abrus pulchellus Wall. ex Thwaites
subsp. mollis Verdc.
Centrosema pubescens Benth.
Codariocalyx gyroides (Roxb. ex Link.) Hassk.
Crotalaria pallida Aiton
Desmodium triflorum (L.) DC
Hegnera obcordata (Miq.) Schindl.
Phyllodium longipes (Craib) Schindl.
Stylosanthes humilis Kunth
Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.
HYDROPHYLLACEAE
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl
LABIATAE
Clerodendrum farinosum (Roxb.) Walp.
Clerodendrum paniculatum L.
Clerodendrum schimidtii C.B. Clarke
Clerodendrum villosum Blume
LAURACEAE
Phoebe paniculata (Nees) Nees
MALVACEAE
Urena lobata L. var. lobata
MELASTOMATACEAE
Dissochaeta divaricata (Willd.) G. Don
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ประเภท

ชวงออกดอก

ชิงชี่
หนามวัวซัง

S
C

ส.ค. – เม.ย.
ธ.ค. – พ.ค.

กระดูกไก

S

มิ.ย. – ก.ค.

เถาฟาระงับ
เถาสีผึ้ง
โตงวะ
เถาสองสลึง
จิงจอเหลืองออน
จิงจอสีดา
มาทะลายโรง
เถาตดหมา

C
C
C
C
C
C
C
C
C

ก.ค. – พ.ย.
ม.ค. – มี.ค.
ก.พ. – มี.ค.
มี.ค. – เม.ย.
ต.ค. – ก.พ.
พ.ย. – ก.พ.
พ.ย. – ก.พ.
พ.ย. – ก.พ.
ส.ค. – มี.ค.

บุหรี่พระราม

C

ม.ค. - เม.ย.

ตานครบ

S

ส.ค. – ก.พ.

มะขามยาน

C

ส.ค. – ก.ย.

ถั่วลาย
ตนขาวจี่
หิ่งเมน
หญาเกล็ดหอย
ปกนกแอน
เกล็ดปลา
หญาสไตโล
หางหมาจอก

C
H
H
H
H
S
H
S

พ.ค. – พ.ย.
ส.ค. – พ.ย.
ส.ค. – พ.ย.
ส.ค. - ก.ย.
ส.ค. – พ.ย
ส.ค. – ธ.ค.
ส.ค. – ต.ค.
มิ.ย. – ก.ย.

ปอผี

H

ต.ค. – ธ.ค.

ผีเสื้อไทย
พนมสวรรค
พุดราชา
พนมสวรรคปา

S
S
S
S

ตลอดป
ตลอดป
มิ.ย. – มี.ค.
ธ.ค. – ม.ค.

สะทิบ

S

ม.ค. – มี.ค.

ขี้ครอก

S

ตลอดป

พลองอินทร

C

มี.ค. – เม.ย.
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ตารางที่ 1. (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
Melastoma pellegrinianum (H. Boissieu) K. Meyer
Osbeckia chinensis L.
Sonerila griffithii C.B. Clarke
MYRSINACEAE
Ardisia colorata Roxb.
Ardisia crenata Sims var. crenata
Ardisia helferiana Kurz
Ardisia murtonii Fletcher
OLACACEAE
Schoepfia fragrans Wall.
OLEACEAE
Jasminum nervosum Lour.
Jasminum scandens (Retz.) Vahl
POLYGALACEAE
Salomonia cantoniensis Lour.
Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J. Sm.
RHAMNACEAE
Ventilago harmandiana Pierre
Ziziphus oenoplia (L.) Mill
RUBIACEAE
Argostemma neurocalyx Miq.
Argostemma monophyllum K. Sridith
Fagerlindia armigera (K. Schum.) Tirveng.
Hedyotis wallichii Kurz
Ophiorrhiza hispidula Wall. ex G.Don
Paederia linearis Hook.f.
Paederia scandens (Lour.) Merr.
Pavetta glaciliflora Wall.
Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum.
subsp. tetrandra
Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek.
SAXIGFRAGACEAE
Itea riparia Collett & Hemsl.
SCROPHULARIACEAE
Lindernia crustacea (L.) F. Muell. var. crustacea
Torenia flava Ham. ex. Benth.
Torenia violacea (Azaola ex Blanco) Pennell
STERCULALIACEAE
Helicteres hirsuta Lour.
Helicteres lanceolata A.DC.
var. gagnepainiana (Craib) Phengklai
TILIACEAE
Microcos tomentosa Smith
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ชื่อพื้นเมือง
โคลงเคลงผลแหง
เอ็นอานอย
สาวสนม
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ประเภท
S
H
H

ชวงออกดอก
ก.ค. – ส.ค.
ก.ค. – ส.ค.
มิ.ย – ก.ค.

มะจ้ํากอง
ตาไกใบกวาง
สมกุงขน
ตีนเปดปา

S
S
S
S

พ.ค. – ส.ค.
ตลอดป
พ.ค. – พ.ย.
พ.ค. – ก.ย.

ขี้หนอน

S

ส.ค. – ม.ค.

เขี้ยวงูเล็ก
เสี้ยวผี

C
C

ก.พ. - มี.ค.
พ.ค. – ก.ค.

เนียมนกเขา
ชุมแสง

H
S

พ.ค. – ส.ค.
พ.ย. - ธ.ค.

เถากระปรอกชาง
เล็บเหยีย่ ว

C
S

ม.ค. – มี.ค.
พ.ย. – ธ.ค.

จอกหิน
ใบเดียวดอกเดียว
คัดเคาหนาม
หญาตีนมือตุดตู
ตดหมูตดหมา
ยานพาโหม
เข็มเกลี้ยง
ตะไหล

H
H
S
S
H
C
C
S
S

ก.ค. – ส.ค.
มิ.ย. – ก.ย.
ก.พ. – มี.ค.
ก.ย. – พ.ย.
มิ.ย – ก.ค.
ม.ค. – มี.ค.
ม.ค. – มี.ค.
ม.ค. – ก.พ.
พ.ค. – มิ.ย.

สะแลงหอมไก

S

ม.ค. – มี.ค.

ไครงอย

S

ก.พ. – เม.ย.

ตะขาบไตดิน
มันปู
แววมยุรา

H
H
H

ก.ค. – ก.ย.
พ.ค. – มิ.ย.
ก.ย. – ต.ค.

ปอเตาไห
ขาวจี่เล็ก

S
S

ตลอดป
ก.พ. – พ.ย.

พลับพลา

S

พ.ค. – ก.ย.
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ตารางที่ 2. รายชื่อของพรรณไมดอกพวกไมพุม (S) ไมลมลุก (H) และไมเลื้อย (C) ประเภทพืชใบเลีย้ งเดี่ยวในเขตอุทยาน
แหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อพื้นเมือง

APOSTASIACEAE
Apostasia wallichii R. Br.
ORCHIDACEAE
Acampe ochracea (Lindl.) Hochr.
Appendicula cornuta Blume
Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schltr.
Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang
Dendrobium subulatum (Blume) Lindl.
Eria lasiopetala (Willd.) Omerod
Galeola altissima (Blume) Rchb.f.
Gastrochillus obliquus (Lindl.) Kuntze
Haeteria oblongifolia (Blume) Blume
Mischobulbum wrayanum (Hook.f.) Rolfe
Pomatocalpa spicata Breda
Renanthera coccinea Lour.
Staurochilus fasciatus (Rchb.f.) Ridl.
Tainia penangiana Hook.f.
Thecostele alata (Roxb.) Par. & Rchb.f.
Thrixspermum ridleyanum Schltr.
Thrixspermum acuminatissimum Rchb.f.
THISMIACEAE
Thismia javanica J.J. Sm.
ZINGIBERACEAE
Alpinia galanga Willd.
Alpinia oxymithra K. Schum.
Boesenbergia sp.
Globba leucantha Miq.
Globba pendula Roxb.
Zingiber zerumbet (L.) Sm.

ประเภท

ชวงออกดอก

ตานโมย

H

มิ.ย. – ก.ค.

เอื้องตีนจก
หางแมงเงา
สิงโตพัดแดง
เอื้องทอง
เอื้องบายศรี
เสือเหลือง
หวายแดง
เอื้องเสือโครง
เอื้องสีลาเหลือง
เอื้องกลีบเข็ม

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

ธ.ค. – ม.ค.
พ.ค. – มิ.ย.
พ.ย. – ธ.ค.
พ.ค. – มิ.ย.
ก.ย. – ธ.ค.
พ.ค. – ม.ค.
ก.พ.
พ.ย. – ธ.ค.
พ.ค.
ธ.ค. – ม.ค.
ก.พ.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ย. – ธ.ค.
พ.ค.
พ.ย. – ธ.ค.
ม.ค.

พิศวงรยางค

H

มิ.ย.

ขา
หลาว

H
H
H
H
H
H

พ.ค. – ก.ค.
ม.ค. – มี.ค.
ส.ค.
พ.ค. – มิ.ย.
พ.ค. – มิ.ย.
พ.ค. – มิ.ย.

ปุดหมอ
กระทือแดง

2. พรรณไมกับเสนทางการศึกษา
จากเสนทางศึกษาทั้ง 3 เสนทาง พบวาเสนทางทุงหญาบุตาปอดพบตัวอยางพรรณไมมากที่สุด รองลงมาคือ
เสนทางหลักของทางอุทยาน และที่พบตัวอยางนอยที่สุดคือเสนทางน้ําตก เสนทางทุงหญาบุตาปอดมีความหลากหลาย
ของสภาพปามากกวาอีก 2 เสนทาง คือมีทั้งปาเบญจพรรณ ปาทุง และลานหิน ทําใหมีความหลากหลายของพรรณไม
มากที่สุด เสนทางน้ําตกปางสีดา - น้ําตกผาตะเคียนนั้นพบจํานวนชนิดนอยที่สุด เพราะระยะทางสั้นกวาและมีแสงแดด
ตกลงพื้นปานอยกวา สวนเสนทางหลักที่ยาวถึง 26 กิโลเมตร สภาพคอนขางเปดโลง พบไมลมลุกตามพื้นปา และพบไม
เลื้อยตามสองขางทางมากกวา แตเนื่องจากเปนปาสภาพเดียวกันตลอดเสนทางจึงพบจํานวนชนิดนอยกวาเสนทางทุง
หญา กลาวโดยสรุปคือ พรรณไมที่พบใน 3 เสนทางในอุทยานแหงชาติปางสีดา มีความหลากหลายแตกตางกัน
เนื่องมาจากสภาพปา ระยะทาง และปริมาณแสงในแตละเสนทางเปนปจจัยหลัก สวนความสูงจากระดับน้ําทะเลนั้นไม
นาจะเปนปจจัยสําคัญตอความหลากหลายของพรรณพืชในทั้งสามเสนทาง
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3. พรรณไมที่มีรายงานวาเปนพรรณไมถิ่นเดียวของประเทศไทย (Endemic species)
พรรณไมหลายชนิดที่พบจากการศึกษาอนุกรมวิธานของไมพุม ไมลมลุก และไมเลื้อยในเขตอุทยานแหงชาติ
ปางสีดา จังหวัดสระแกว มีรายงานวาเปนพรรณไมถิ่นเดียวของประเทศไทย และไมพบวามีรายงานในประเทศอื่น ดังนี้
1. เถาฟาระงับ (Argyreia breviscapa (Kerr) Ooststr.) วงศ Convolvulaceae (ภาพที่ 3)
2. เถาแดง (Toxocarpus lagenifer Kerr) วงศ Asclepiadaceae
3. ใบเดียวดอกเดียว (Argostemma monophyllum K. Sridith) วงศ Rubiaceae (ภาพที่ 4)
4. คัดเคาหนาม (Fagerlindia armigera (K. Schum.) Tirveng.) วงศ Rubiaceae
5. แสลงหอมไก (Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek.) วงศ Rubiaceae (ภาพที่ 5)
6. ขาวจี่เล็ก (Helicteres lanceolata A. DC. var. gagnepainiana (Craib) Phengkhai) วงศ Sterculiaceae (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 3. Argyreia breviscapa

ภาพที่ 4. Argostemma monophyllum

ภาพที่ 5. Rothmannia sootepensis

4. พรรณไมหายาก (Rare species)
จากการตรวจเอกสารเกี่ยวกับพรรณไมที่สํารวจพบในพื้นที่อุทยานแหงชาติปางสีดาพบวามีรายงานเกี่ยวกับ
พรรณไมบางชนิดที่พบในพื้นที่เปนพรรณไมหายาก ไดแก
1. ตานโมย (Apostasia wallichii R. Br.) ในวงศ Apostasiaceae (ภาพที่ 7) ซึ่งในบางเอกสารไดจัดรวมไว
กับวงศ Orchidaceae และถือวาเปนกลวยไมที่เกาแกมากเพราะยังคงมีอับเรณูแทนที่จะเปนกอนเรณูอยางในวงศ
กลวยไมท่วั ไป ตลอดระยะเวลาที่ใชศึกษาพบตานโมยในพื้นที่เพียง 2 ตนเทานั้นในเสนทางเดินสูน้ําตกผาตะเคียน และ
มีรายงานวาสามารถพบไดทั่วประเทศ เพียงแตพบนอย (Larsen and Vogel, 1970)
2. Galeola altissima (Blume) Rchb.f. เปนกลวยไมกินซากที่เกาะอยูกับไมยืนตนตายริมลําธาร พบ
เพียง 1 ตนเทานั้นตลอดระยะเวลาศึกษาทั้งหมด มีรายงานวาพบนอยและพบทางภาคใตของประเทศไทย ภาค
ตะวันออกพบเพียงที่เกาะชาง จ. ตราดเทานั้น (Thaithong, 1999)
การศึกษาในครั้งนี้เปนการเพิ่มขอมูลแหลงที่พบในประเทศไทยเพิ่มเติม
และยังมีบันทึกไววายังมีความ
ตองการตัวอยางพรรณไมชนิดนี้เพื่อใชในการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวอยางที่มีผลติดอยูดวย เนื่องจาก
กลวยไมชนิดนีม้ ีความใกลเคียงกับกลวยไมกินซากชนิด Erythrochis ochobiensis (Hayata) Garay มีเพียงลักษณะของผล
และเมล็ดที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด (Seidenfaden, 1995) และการศึกษาครั้งนี้แมจะพบเพียง 1 ตน แตก็เปนตัวอยาง
ที่สมบูรณมีทั้งผลและเมล็ดซึ่งไดจัดเก็บไวในพิพิธภัณฑพืช (BCU) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจศึกษาตอไปในอนาคต
3. พิศวงรยางค (Thismia javanica J.J. Sm.) วงศ Thismisceae (ภาพที่ 8) เปนพืชกินซากที่มีขนาดเล็ก
สีสม มักถูกมองขามไปไดงายถาไมมีการสังเกตที่ดี ขึ้นตามพื้นปาดิบแลงตามเสนทางเดินสูน้ําตก บริเวณใตตนไผที่มีใบ
ไผทับถมอยูคอนขางหนาแนน ชวงฤดูฝน มีการกระจายพันธุอยูที่ประเทศอินโดนีเซีย และมีรายงานวาพบที่ประเทศไทย
เพียง 2 แหงเทานั้นคือ ที่จังหวัดกาญจนบุรี และคลองนาคา จังหวัดระนอง (Larsen, 1987) การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการ
เพิ่มเติมขอมูลแหลงที่พบในประเทศไทยที่นอกจากจะพบทางภาคใตและภาคตะวันตกเฉียงใตแลว
ยังพบที่ภาค
ตะวันออกเฉียงใตอีกดวย
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ภาพที่ 6. Helicteres lanceolata
var. gagnepainiana

ภาพที่ 7. Apostasia wallichii

ภาพที่ 8. Thismia javanica

5. พรรณไมที่พบครั้งแรกในประเทศไทย (New record)
ในการศึกษาครั้งนี้ไดพบพรรณไมในสกุล Merremia (Convolvulaceae)
ซึ่งเปนวัชพืชที่ขึ้นคลุมวัชพืชอื่นๆ อยูอยางหนาแนนตามสองขางทางตลอดเสนทาง
หลักของอุทยาน เมื่อนํามาตรวจสอบชื่อชนิดจากเอกสารที่เคยมีผูศึกษาในสกุลนี้
ของประเทศไทย (Na Songkhla and Khunwasi, 1993) ก็ไมมีรายงานวาพบพืช
ชนิดนี้ จึงนําไปตรวจสอบกับหนังสือทางพฤกษอนุกรมวิธานของประเทศเพื่อนบาน
(Ooststroom, 1935) ไดชื่อชนิด Merremia quinquefolia (L.) Hallier แตลักษณะ
บางอยางไมตรงกับคําบรรรยายลักษณะพรรณไมของพืชชนิดนี้ จึงเปนไปไดวา
นาจะเปนชนิดอื่น
จึงนําไปเทียบตัวอยางพรรณไมแหงทั้งที่พิพิธภัณฑพืช ภาพที่ 9. Merremia cissoides
ศาสตราจารยกสิน สุวตะพันธุ หอพรรณไม กรมปาไม และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร แตไมปรากฏวาเคยมีใครเก็บพรรณไม
ชนิดนี้มากอน Dr. Gorge Staples จึงไดกรุณาสงเอกสารเพิ่มเติมมาใหประกอบการศึกษา ไดชื่อชนิดวา Merremia
cissoides (Lam.) Hallier (ภาพที่ 9) จากหนังสือ Flora of The Lesser Antilles พืชชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุอยูใน
ประเทศเม็กซิโก อเมริกาตอนกลางและทางใต และถูกนําไปปลูกในเขตรอนทางโลกเกา (ทวีปเอเชีย) (Staples, 1989)
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ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในปาธรรมชาติและ
ตามแนววางทอกาซธรรมชาติ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
อรวรรณ วรรณศรี และ ทวีศกั ดิ์ บุญเกิด
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Abstract: Diversity of Ferns and Fern Allies in Natural Forest and along the
Natural Gas Pipeline in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province
Oravan Vannasri and Thaweesakdi Boonkerd
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330

The diversity of ferns and fern allies has been assessed along the natural gas pipeline in
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province from October 2001 to August 2002. A total of
twenty-four sampling plots of 20 m X 20 m (4, 5 X 20 m subplots inside) have been established from
KP 0 to KP 33. The diversity of ferns and fern allies in disturbed (along gas pipeline) and
undisturbed (natural forest) areas was determined by counting the individuals in each subplot.
Species richness and species diversity were estimated using Margalef and Shannon-Weiner diversity
indices, respectively. Species similarity was also investigated using Jaccard’s coefficient. Other
physical factors related to pteridophyte diversity were examined including altitude, soil pH, %soil
water content, soil bulk density, %soil organic matter, soil texture and light intensity (%PAR).
Species richness and species diversity of natural forests were higher than those along the
natural gas pipeline with the only exceptions being at KP 6 and KP 9. Low or nil values of
Jaccard’s coefficient was observed indicating different species of pteridophytes in natural forests
compared with those found along the gas pipeline. Margalef and Shannon diversity indices were
positive and significantly correlated with %soil water content, but a negative significant
correlation was observed with light intensity (%PAR). Moreover, a significant correlation between
soil pH and the Shannon diversity index was also found. Canonical discriminant analysis was
employed to reveal differences of physical environmental factors between the disturbed and
undisturbed areas. It was found that soil pH and light intensity (%PAR) were the two most
important factors in this regard.
Ninety pteridophyte specimens were collected from the 24 sampling plots. They were
identified and classified into 46 species, in 31 genera within 17 families. Of these, 3 species, 3
genera and 2 families are fern allies.
Key words: ferns, fern allies, pteridophyte, Kanchanaburi Province

บทนํา
อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ อยูในเขตปาสงวนแหงชาติหวยเขยง และปาเขาชางเผือก ในเขตอําเภอทองผาภูมิ
และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 1,120 ตารางกิโลเมตร มีสภาพปาหลายแบบ คือ ปาดิบชื้น ปา
ดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบเขา (กรมปาไม, ม.ป.ป.) พื้นที่ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของผืนปาภาคตะวันตก จากการ
ตรวจเอกสารพบวาไมเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับพรรณไมในพื้นที่นี้ และพื้นที่บางสวนถูกรบกวนจากการใหสัมปทานทํา
เหมืองแรดีบุกและวุลแฟลม สัมปทานทําไม และใชพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม นอกจากนี้การปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ไดวางแนวทอกาซธรรมชาติ จากแหลงยาดานาประเทศสหภาพพมา ซึ่งแนวทอกาซไดพาดผานพื้นที่อุทยานกวา 50
กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มตนของแนวทอที่บานอีตอง (KP 0) และจุดสิ้นสุดที่พาดผานอุทยานคือบานไรปา (KP 38) กอนที่
แนวทอจะตอไปยังโรงงานไฟฟารวม จังหวัดราชบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 238.5 กิโลเมตร แนววางทอกาซธรรมชาติมี
ความกวางประมาณ 20 เมตร การวางทอกาซธรรมชาติไดแลวเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 การวางทอกาซได
ทําการขุดเปดหนาดินเพื่อฝงทอลงไปประมาณ 3 เมตรแลวกลบดินใหม หลังจากนั้นไดมีการพื้นฟูสภาพพื้นที่โดยมีการ
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ปลูกพรรณไมตางๆ ในพื้นที่แนววางทอ (Petroleum Authority of Thailand, 1997) จึงมีความนาสนใจศึกษาวาพื้นที่
ที่ถูกรบกวนนั้นมีความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนอยางไร โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่ปาธรรมชาติที่อยู
ใกลเคียง เนื่องจากเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดลอมจึงนาที่จะใชเปนดัชนี
บงบอกถึงสภาพพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได

วิธีการ
การศึกษาครั้งนี้เปนการสํารวจความหลากหลายของเทอริโดไฟต บริเวณแนววางทอกาซธรรมชาติและปา
ธรรมชาติที่อยูใกลเคียง ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทําการศึกษาระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ไดวางแปลงเริ่มจาก KP 0 ถึง KP 33 โดยวางแปลงหางกันประมาณ 3 กิโลเมตร จํานวน
12 แปลง ตามแนววางทอกาซฯ และอีก 12 แปลง ในพื้นที่ปาธรรมชาติบริเวณใกลเคียงและมีความสมบูรณที่สุด รวม
24 แปลง โดยวางแปลงตัวอยางขนาด 20 X 20 ตารางเมตร (แบงเปนแปลงยอยขนาด 5 X 20 ตารางเมตร จํานวน 4
แปลงยอย) ใชเข็มทิศกําหนดแนวแปลง ทิศเหนือ-ใต และทิศตะวันออก-ตะวันตก เก็บขอมูลตางๆ ดังนี้
1.) เก็บตัวอยางเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน นับจํานวนชนิด จํานวนตนของแตละชนิด และตรวจสอบหาชื่อ
วิทยาศาสตรที่ถูกตองจาก Tagawa and Iwatsuki (1979, 1985, 1988, 1989) และเอกสารพรรณพฤกษชาติของ
ประเทศเพื่อนบาน
2.) เก็บขอมูลปจจัยทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธของอากาศ และปริมาณน้ําฝน
ไดรวบรวมเปนรายเดือนจากสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยูใกลพื้นที่ศึกษามากที่สุด
3.) วัดคาความเขมแสง โดยวัด Photosynthetically Active Radiation (PAR) ในแตละแปลงยอย ที่ระดับยอด
ของเฟรนชนิดที่เปน dominant species และวัดคาความเขมแสงกลางแจงที่ความสูง 1 เมตรจากระดับดิน โดยใช
Quantum photometer และคํานวณหาคาเปอรเซ็นตแสงกลางแจงที่แผไปที่ยอดของเฟรน
4.) สุมเก็บตัวอยางดิน 4 ตัวอยางจากแปลงยอย ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยใช soil core เพื่อ
ศึกษาความเปนกรด-เบสของดิน (pH) โดยใช pH meter ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยใช Walkley and Black Rapid
Titration method ปริมาณน้ําในดิน (soil water content) ความหนาแนนของดิน (bulk soil density) โดยใชวิธี core
method และลักษณะเนื้อดินโดยใช hydrometer method
5.) วิเคราะหขอมูลจากแปลงตัวอยาง ไดแก คาความเขมแสง สมบัติบางประการของดิน และขอมูลความ
หลากหลายของเฟรนซึ่งจะใช species richness index และ species diversity index โดยจะวิเคราะหความแปรปรวน
(Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางแปลงที่ศึกษา

ผลการวิจัย
1. ความหลากหลายทางดานอนุกรมวิธานของเทอริโดไฟต
ผลการสํารวจเทอริโดไฟตในปาธรรมชาติและตามแนววางทอกาซฯ (ตารางที่ 1) เก็บตัวอยางไดจํานวน 90
หมายเลข ซึ่งจําแนกเปนเฟรนจํานวน 46 ชนิด จัดไวใน 31 สกุล 17 วงศ และเปนพืชใกลเคียงเฟรนจํานวน 3 ชนิด จัด
ไวใน 3 สกุล 2 วงศ โดยพบเทอริโดไฟตในปาธรรมชาติจํานวน 43 ชนิด จัดเปนพืชกลุมเฟรน 41 ชนิด กลุมใกลเคียง
เฟรน 2 ชนิด และที่พบตามแนววางทอกาซฯ จัดเปนพืชกลุมเฟรนจํานวน 14 ชนิด กลุมใกลเคียงเฟรน 1 ชนิด และ
พบวามีเฟรนที่พบไดทั้งในปาธรรมชาติและตามแนววางทอกาซฯ จํานวน 11 ชนิด บริเวณที่พบเทอริโดไฟตมากที่สุด
คือปาธรรมชาติที่ KP 3 พบทั้งสิ้น 16 ชนิด 13 สกุล 8 วงศ และบริเวณแปลงที่ไมมีเทอริโดไฟตขึ้นอยู คือ ตามแนววาง
ทอกาซฯ KP 27, KP 30 และ KP 33
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ตารางที่ 1. เทอริโดไฟตที่พบในแปลงศึกษาตามแนววางทอกาซฯ และปาธรรมชาติที่อยูใ กลเคียง ที่ KP 0 - KP 33
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อไทย

บริเวณที่พบ

ถิ่นอาศัย

ชองนางคลี่
สามรอยยอด, กูดขน

2
1

E
T

กูดยี

1

T

เฟรนกานดําฟลิปปนส
เฟรนทองใบเงิน

2
1, 2
2
1

T
T
T
T

-

2

E

กูดขางฝาน, กูดดอย

1, 2

T

นาคราชสีชมพู

2
2

E
E

กูดผี, โหราผักกูด
กูดเกี๊ยะ

1, 2
1, 2
1, 2

T
T
T

กูดกวาง, กูดหก
กูดแกว, กูดแตม

2
1, 2

T
T

กูดหมึก, โชน

1, 2

T

หางนกกะลิง
-

1, 2
1

T
T

-

2

T

-

2

T

-

2
2
2

E
E
E

-

2
2

E
E

พืชใกลเคียงเฟรน
Lycopodiaceae
Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
Selaginellaceae
Selaginella minutifolia Spring
เฟรน
Adiantaceae
Adiantum flabellulatum L.
Adiantum philippense L.
Cheilanthes tenuifolia (Burm. F.) Sw.
Pityrogramma calomelanos (L.) Link.
Aspleniaceae
Asplenium yoshinagae Makino
Blechnaceae
Blechnum orientale L.
Davalliaceae
Araiostegia imbricata Ching
Davallia trichomanoides Blume var. trichomanoides
Dennstaedtiaceae
Microlepia speluncae (L.) T. Moore
Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl
Pteridium aquilinum var. wightianum (J. Agardh)
R.M. Tryon
Dryopteridaceae
Tectaria impressa (Fée) R. C. Moran
Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.
Gleicheniaceae
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. linearis
Lindsaeaceae
Lindsaea ensifolia Sw.
Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. chinensis
Lomariopsidaceae
Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats.
Ophioglossaceae
Ophioglossum petiolatum L.
Polypodiaceae
Belvisia spicata (L.f.) Mirbel ex Copel.
Crypsinus cruciformis (Ching) Tagawa
Lepisorus scolopendrium (Buch.-Ham. ex D. Don )
Mehra & Bir
Loxogramme centicola (D. Don) C. Presl
Goniophlebium subauriculatum Blume
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ตารางที่ 1. (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw. var. lingua
Pyrrosia nuda (Giesenh.) Ching
Pyrrosia sp.
Pteridaceae
Pteris biaurita L.
กูดหางคาง
Pteris cretica L.
กูดผีเสือ
Pteris tripartita Sw.
Pteris venusta Kunze
Pteris vittata L.
กูดหมาก, กูดตาด
Schizaeaceae
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
กูดงอดแงด, ลิเภาใหญ
Lygodium polystachyum Wall. ex T. Moore
กูดเคือ, ลิเภายอง
Lygodium salicifolium C. Presl
ยานลิเภา
Thelypteridaceae
Amphineuron immersum (Blume) Holttum
Amphineuron opulentum (Kaulf.) Holttum
Amphineuron terminans (J. Sm.) Holttum
Christella arida (D. Don) Holttum
Christella dentata (Forssk.) Holttum
Christella papilio (C. Hope) Holttum
Cyclosorus hirtisorus (C. Chr.) Ching
Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum
กูดแดง
Woodsiaceae
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
หัสดํา, กูดกิน
Note : T = Terestrail, E = Epiphyte
1 = พบตามแนววางทอกาซฯ, 2 = พบในปาธรรมชาติ

บริเวณที่พบ
2
2
2

ถิ่นอาศัย
E
E
E

1, 2
2
2
2
1, 2

T
T
T
T
T

2
2
2

T
T
T

2
2
2
1, 2
2
2
1, 2
2

T
T
T
T
T
T
T
T

2

T

2. ความหลากหลายของเทอริโดไฟตกับความสูงจากระดับน้ําทะเล
จากการศึกษาความหลากหลายดานอนุกรมวิธานของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในแปลงตัวอยางจํานวน 24
แปลง พบวาในพื้นที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 700 เมตร จะมีความหลากหลายของจํานวนวงศ สกุล และชนิด
มากที่สุด สามารถสรุปไดวาความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 700 เมตร ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงเนื่องจาก
มีปริมาณน้ําฝนตอปสูงจะมีความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ตํา่ กวาลงมา (ภาพที่ 1)
3. ขอมูลปจจัยทางกายภาพ
การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยาบริเวณบานอีตอง ตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยูที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 880 เมตร เพิ่งเริ่มมีการเก็บขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา จึงได
ขอมูลของป พ.ศ. 2544 และ ป พ.ศ. 2545 ไดแก อุณหภูมิ และปริมาณน้ําฝน และขอมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจ
อากาศ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยปานกลางประมาณ 200 เมตร
3.1 อุณหภูมิ ขอมูลอุณหภูมิของบานอีตอง ตําบลปลอก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2546) มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยรายป 22.6 °C โดยมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 31.7°C อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด
13.2°C พบวาเดือนเมษายน เปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุด มีอุณหภูมิเฉลี่ย 32°C และในเดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 13.2°C บริเวณอําเภอทองผาภูมิมีคาอุณหภูมิเฉลี่ย 26.6°C โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 32.7°C และ
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elevation (m)

มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 20.7°C เดือนที่มีอากาศรอนและสูงกวา 40°C คือเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม สวนเดือนที่มี
อากาศเย็นต่ํากวา 20°C คือเดือนมกราคม - กุมภาพันธ และ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม (ภาพที่ 2B)
3.2 ปริมาณน้ําฝน บริเวณอําเภอทองผาภูมิมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 1,775 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันที่ฝน
ตกตอป 154 วัน เดือนที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม (ภาพที่ 2C) สวนพื้นที่บริเวณบานอีตอง อําเภอ
ทองผาภูมิ มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 5,619 มิลลิเมตร และมีจํานวนวันที่ฝนตก 176 วัน เดือนที่มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด
คือ เดือนสิงหาคม วัดไดเฉลี่ย 1,493.05 มิลลิเมตร และปริมาณน้ําฝนต่ําที่สุดอยูในเดือนธันวาคม วัดได 10.57 มิลลิเมตร
3.3 ความชื้นสัมพัทธ
จากสถานีตรวจ
อากาศอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 2A)
>700
38
จะเห็นไดวาบริเวณอําเภอทองผาภูมิเปนพื้นที่หนึ่งที่มี
ความชื้นในอากาศสูง มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 80%
500-700
19
เดือนที่มีความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงกวา 80% คือ
เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน ความชืน้ สัมพัทธสูงกวา
250-500
8
90% พบในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคมถึง
ธันวาคม สวนเดือนที่สภาพอากาศคอนขางแหงจะพบใน
0
10
20
30
40
เดือนกุมภาพันธและมีนาคม ซึ่งมีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
species number
69% และ 67% ตามลําดับ
ภาพที่ 1. จํานวนชนิดของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่พบในแต
ละชวงระดับความสูง
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JUN
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Mean monthly rainy days

Mean monthly rainfall (mm)

Temperature ( degrees C)

Relative humidity (%)

4. การศึกษาความเขมแสง
พบวาตามแนววางทอ
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กาซฯ ตั้งแต KP 0 – KP 33 มีคา
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80
ความเขมแสงสูงกวาในปาธรรมชาติ
60
และมีความแตกตางกันอยางมี
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20
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
0
เชื่อมั่น 95% โดยบริเวณปา
B
40
ธรรมชาติ KP 3 มีความเขมแสง
30
นอยที่สุดและบริเวณแนววางทอ
20
กาซฯ KP 30 มีคาความเขมแสง
10
สูงสุด (ภาพที่ 3A) เนื่องจากบริเวณ
0
ตามแนววางทอกาซฯ มีสภาพพื้นที่
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คอนขางเปดโลง
ในขณะที่ปา
400
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ธรรมชาติมีไมตน ขึ้น
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บังแสงจึงทําใหบริเวณดังกลาว
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200
15
ไดรับแสงนอยกวา ทําใหชนิดของ
150
10
เทอริโดไฟตที่พบในปาธรรมชาติ
100
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50
กับแนววางทอกาซฯ แตกตางกัน ซึ่ง
0
0
จากการศึกษาพบวามีเทอริโดไฟต
ชนิดที่เดนในพื้นที่แนววางทอกาซฯ ภาพที่ 2. ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาในชวงป 2515-2545 จากสถานีตรวจอากาศอําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) A=แสดงความชื้น
คือ Dicranopteris linearis var.
สัมพัทธ, B=แสดงอุณหภูม,ิ C=แสดงปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย/ป
linearis, Pteridium aquilinum var.
คาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนตอเดือน
wightianum และ Pityrogramma
คาเฉลีย่ จํานวนวันที่ฝนตกตอเดือน

calomelanos และชนิดเดนที่พบในบริเวณปาธรรมชาติที่อยูใกลเคียง คือ Pteris biaurita และ Tectaria polymorpha ซึ่ง
เทอริโด-ไฟตสวนใหญที่พบตามแนววางทอกาซฯ จากการศึกษาครั้งนี้เปนพวกที่ขึ้นบนดินบริเวณที่ไดรับแสงโดยตรง
ตามที่ Holttum (1954), Boonkerd (1996) และ ทวีศักดิ์ (2541) ไดสรุปไว เทอริโดไฟตดังกลาวเปนชนิดเบิกนํา มักจะพบ
ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนโดยการตัดตนไมในปาธรรมชาติทําใหเกิดเปนชองวางที่แสงแดดสามารถแผลงมา ซึ่งพื้นที่ลักษณะ
เชนนี้สปอรของเทอริโดไฟตชนิดเบิกนําสามารถเจริญไดดี
5. การศึกษาคาความเปน กรด-เบส ของดิน (soil pH)
จากการศึกษาคาความเปนกรด-เบส ของดินในบริเวณปาธรรมชาติและตามแนววางทอกาซฯ พบวาโดยสวน
ใหญแลวดินในบริเวณปาธรรมชาติมีคาความเปนกรด–เบส สูงกวาบริเวณแนววางทอกาซฯ และยังพบวาแตละบริเวณที่
ศึกษาคา soil pH จะมีความแตกตางกันไปแตไมมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งคา soil pH ที่มีการศึกษาทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยู
ระหวาง 3.8-7.5 และในการศึกษาครั้งนี้พบวาบริเวณปาธรรมชาติมีความหลากหลายของเทอริโดไฟตมากกวาตามแนว
วางทอกาซฯ (ภาพที่ 3B)
6. การศึกษาคาอินทรียวัตถุในดิน (organic matter, om)
คาเฉลี่ย %soil organic matter บริเวณแนววางทอกาซฯ และในปาธรรมชาติตั้งแต KP 0- KP 33 พบวาที่
KP 0, KP 3, KP 6, KP 12, KP 15, KP 18, KP 24, KP 27 และ KP 30 บริเวณปาธรรมชาติมีคาเฉลี่ย %soil organic
matter สูงกวาบริเวณแนววางทอกาซฯ และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในขณะที่
KP 21 และ KP 33 พบวาแนววางทอกาซฯ มีหญาขึ้นปกคลุมพื้นที่มาก สวนในพื้นที่ปาธรรมชาติมีไมตนขึ้นปกคลุม
พื้นลางคอนขางโปรง จึงอาจเปนไปไดวาบริเวณแนววางทอกาซฯ มีการทับถมของอินทรียวัตถุไดมากเชนกัน บริเวณที่
มีคาเฉลี่ย %soil organic matter สูงสุดคือปาธรรมชาติที่ KP 6 มีคาเทากับ 7.40 สวนบริเวณที่มีคาเฉลี่ย %soil
organic matter ต่ําที่สุดคือแนววางทอกาซ KP 6 มีคา เทากับ 0.48 (ภาพที่ 3C) ซึ่งวัชนะ (2542) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางวัลยชาติและปริมาณอินทรียวัตถุในดินพบวา คา organic matter ในดินมีแนวโนมลดลง คาดัชนี
ความหลากหลายของชนิดและความหนาแนนของวัลยชาติก็ลดลงเชนกัน (วัชนะ, 2542) และจากการศึกษาครั้งนี้พบวา
โดยสวนใหญในปาธรรมชาติมีคา เฉลี่ย %soil organic matter สูงกวาตามแนววางทอกาซฯ ซึ่งจะมีผลตอการเจริญและ
ชนิดของพืชที่พบในพื้นที่ แตเนื่องจากเฟรนบางชนิดเปนพืชที่สามารถขึ้นไดแมในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําจึงพบวา
แมบริเวณที่มีคาเฉลี่ย %soil organic matter ต่ําก็ยังคงมีเฟรนบางชนิดขึ้นอยูได แตบางพื้นที่มีคาเฉลี่ย %soil organic
matter มากกวาอาจไมมีเฟรนขึ้นอยูเลย จากลักษณะที่ปรากฏเชนนี้อาจเนื่องจากมีปจจัยหลายอยางประกอบกัน
นอกเหนือจากความอุดมสมบูรณของดิน (Kama et al., 2002)
7. การศึกษาคา %soil water content
คาเฉลี่ย %soil water content พบวาที่บริเวณ KP 0, KP 3, KP 6, KP 9, KP 12, KP 15 และ KP 27
บริเวณปาธรรมชาติมีคาเฉลี่ย %soil water content สูงกวาบริเวณแนววางทอกาซฯ และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากในปาธรรมชาตินั้นมีไมตน และไมพุมขึ้นปกคลุมจึงทําใหมีการดูดซับน้ําไวไดมากกวาในบริเวณแนว
วางทอกาซฯ สวนที่บริเวณ KP 18, KP 21, KP 24, KP 30 และ KP 33 พบวาคาเฉลี่ย %soil water content ในแนว
วางทอกาซฯ กับในปาธรรมชาติไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ บริเวณที่มีคาเฉลี่ย %soil water content
สูงสุดคือบริเวณปาธรรมชาติที่ KP 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 58.16% และบริเวณแนววางทอกาซฯ ที่ KP 33 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 6.94% (ภาพที่ 3D) ซึ่งความชื้นในดินจะสัมพันธกับลักษณะเนื้อดิน โดยพบวาดินที่มีลักษณะเนื้อดินแบบ clay
นั้นจะเปนดินเนื้อละเอียด อนุภาคของดินมีขนาดเล็กซึ่งทําใหการระบายน้ําในดินไมดีมีน้ําขังอยูในชองในดินจึงพบวา
เปนดินที่มีความชื้นมากที่สุด และดินที่มีลักษณะเนื้อดินแบบ Sandy Clay Loam, Loam, Loamy Sand, Sandy Loam
จะมีความชื้นในดินลดลง ตามลําดับ (สสวท., 2002) แตตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ดวย เชน สภาพแวดลอม โดยหาก
สภาพพื้นที่เปนพื้นที่เปดโลงถึงแมวาจะมีลักษณะเนื้อดินเปนแบบ clay แตคุณสมบัติในการอุมน้ําจะลดลง ซึ่งพืชในกลุม
เฟรนโดยสวนใหญแลวมีความตองการความชื้นในดินคอนขางสูง (Boonkerd, 1996)
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8. การศึกษาความหนาแนนรวมของดิน (soil bulk density)
จากการศึกษาคาเฉลี่ย soil bulk density (g/cm3) บริเวณปาธรรมชาติและตามแนววางทอกาซฯ พบวาโดย
สวนใหญตามแนววางทอกาซฯ มีคาเฉลี่ย soil bulk density สูงกวาในปาธรรมชาติ ซึ่งบริเวณที่มีคาเฉลี่ย soil bulk
density สูงสุดคือบริเวณแนววางทอกาซฯ ที่ KP 33 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.99 และบริเวณที่มีคาเฉลี่ย soil bulk density
ต่ําสุดคือบริเวณปาธรรมชาติที่ KP 6 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.64 (ภาพที่ 3E) ซึ่งวัชนะ (2542) ไดศึกษาพบวาวัลยชาติ
บริเวณปาผลัดใบจะมีความสัมพันธแบบผกผันกับความหนาแนนรวมของดิน คือเมื่อความหนาแนนรวมของดินเพิ่มขึ้น
คาดัชนีความหลากหลายของชนิดวัลยชาติและความหนาแนนเฉลี่ยของวัลยชาติจะมีแนวโนมลดลง ในการศึกษาครั้งนี้ก็
พบวาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในปาธรรมชาติที่มีคา soil bulk density ต่ํากวาตามแนววางทอ
กาซฯ มีความหลากหลายมากกวาตามแนววางทอกาซฯ
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9. การศึกษาลักษณะเนื้อดิน (soil texture)
บริเวณแนววางทอกาซฯ ลักษณะเนื้อดินสวนใหญจะมีอนุภาคทรายเปนองคประกอบหลัก ไดแก Sandy
Loam (SL) หรือ Loam Sand (LS) ซึ่งตางจากพื้นที่ปาธรรมชาติซึ่งจะมีอนุภาคทรายแปง หรืออนุภาคดินเหนียวเปน
องคประกอบ ไดแก Loam (L), Clay Loam (CL), Clay (C) ยกเวนบริเวณ KP 12, KP 15 และ KP 27 ที่พื้นที่ทั้งสอง
บริเวณมีลักษณะเนื้อดินเหมือนกัน ซึ่งจากลักษณะเนื้อดินสามารถบอกไดถึงคุณสมบัติในการอุมน้ําของดินซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการนําน้ําไปใชของตนพืช โดยพบวาดินบริเวณแนววางทอกาซฯ สวนใหญมีเนื้อดินแบบ Sandy Loam ซึ่ง
เปนดินที่มีคุณสมบัติในการอุมน้ําต่ําซึ่งจะเกี่ยวของกับการเก็บความชื้นในดินทําใหดินในบริเวณดังกลาวมีความชื้นใน
ดินต่ําดวย สวนในบริเวณอื่นที่มีลักษณะดินเปนแบบ Clay, Sandy Clay Loam, Loam, Loamy Sand ก็จะมีคุณสมบัติ
การอุมน้ําลดลงตามลําดับ
10. ความหลากหลายของเทอริโดไฟต
การศึกษาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนโดยใช species richness index โดยคํานวณหา
คา Margalef’s index และคา species diversity index โดยใชสมการ Shannon’s index พบวาทั้งคา species richness
index (ภาพที่ 4A) และคา species diversity index (ภาพที่ 4B) ใหผลเชนเดียวกันคือ บริเวณที่มีคาสูงที่สุดคือบริเวณ
ปาธรรมชาติ KP 3 บริเวณที่มีคาต่ําไดแก ในปาธรรมชาติ KP 6, KP 30 และตามแนววางทอกาซฯ ที่ KP 18, KP 30
และ KP 33 เนื่องจากจํานวนของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่พบในแปลงศึกษามีนอยมากหรือในบางแปลงไมมีเฟรน
ขึ้นเลย บริเวณปาธรรมชาติ KP 3 พบวามีคา species diversity index สูงที่สุดเนื่องจากเปนบริเวณที่มีตนไมอยู
หนาแนนและมีเฟรนอิงอาศัยขึ้นอยูจึงทําใหมีความหลากหลายสูงกวาบริเวณอื่นๆ
และจากการศึกษาพบวาบริเวณปา
ธรรมชาติบริเวณ KP 0, KP 3, KP 6 มีเฟรนอิงอาศัยขึ้นอยูโดย KP 0 มีไมมากนัก และ KP 6 พบเฟรนอิงอาศัยเพียง
ชนิดเดียว บริเวณ KP 3 พบเฟรนอิงอาศัยมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาปจจัยทางกายภาพและสภาพพื้นที่พบวาบริเวณ
ปาธรรมชาติ KP 3 มีความสมบูรณของสภาพปาสูงสุด ซึ่งเฟรนอิงอาศัยสามารถใชเปนดัชนีบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ มลภาวะ และสภาพแวดลอมวามีการถูกทําลายไปหรือไม (อางถึงใน Barthlott et al., 2001) ซึ่งพืช
กลุมนี้จะดํารงชีวิตอยูไดในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงหรือมีกลไกในการปรับตัวใหทนแลงหรือหนีแลงในชวง
ภาวะวิกฤติของพืชอิงอาศัยคือชวงฤดูแลง (Benzing, 1990)
ในแนววางทอกาซ

ในแนววางทอกาซ

ในปาธรรมชาติ

ในปาธรรมชาติ
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Study sites

Study sites

B

ภาพที่ 4. A คาเฉลี่ย Margalef’s index ±SE ในแปลงตัวอยาง บริเวณแนววางทอกาซฯ และในปาธรรมชาติต้งั แต KP 0 - KP 33
B คาเฉลี่ย Shannon’s index ±SE ในแปลงตัวอยาง บริเวณแนววางทอกาซฯ และในปาธรรมชาติตั้งแต KP 0 - KP 33

การศึกษาความเหมือนของชนิดเทอริโดไฟตในแปลงตัวอยางตามแนววางทอกาซฯ และปาธรรมชาติ และคา
similarity coefficient ของแตละ KP ซึ่งคํานวณจากชนิดที่พบหรือไมพบ โดยใช Jaccard coefficient พบวาคา
similarity coefficient ที่ KP 0, KP 3, KP 6, KP 24, KP 27, KP 30 และ KP 33 มีคาเปนศูนย บริเวณที่มีคา similarity
coefficient สูงที่สุดคือที่ KP 9, KP 15 และ KP 21 โดยมีคาเทากับ 0.22 ที่ KP 18 มีคา similarity coefficient เทากับ
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0.14 และเมื่อพิจารณาจากเทอริโดไฟตที่สํารวจพบทั้งหมดจากพื้นที่ศึกษาพบวามีคา similarity coefficient เทากับ 0.23
ซึ่งจะเห็นไดวาในแตละ KP ที่ศึกษามีคา species similarity coefficient นอยมาก แสดงใหเห็นวาชนิดของเทอริโดไฟตที่
พบในปาธรรมชาติและตามแนววางทอกาซฯ มีความแตกตางกัน โดยมักจะพบชนิดที่เหมือนกันนอยมาก ซึ่งการที่พบ
ชนิดเหมือนกันอาจเนื่องมาจากแปลงตัวอยางที่ศึกษาในปาธรรมชาติบริเวณริมหรือขอบแปลงเปนพื้นที่เปดโลง ดังนั้น
จึงสรุปไดวาเทอริโดไฟตที่พบในปาธรรมชาติกับตามแนววางทอกาซฯ ตางกลุมกัน คือชนิดที่พบตามแนววางทอกาซฯ
จะเปนชนิดที่พบบริเวณที่ไดรับแสงกลางแจงไดซึ่งสวนใหญจะพบบริเวณพื้นที่ถูกรบกวน เชน จากการตัดไมทําลายปา
เพื่อทําถนน สวนชนิดที่พบในปาธรรมชาติที่แทจริง (forest pteridophytes) จะไมสามารถเจริญในพื้นที่กลางแจงได
เนื่องจากมีโครงสรางที่แตกตางไปจากชนิดที่พบในพื้นที่ถูกรบกวน (Boonkerd, 1996; ทวีศักดิ์, 2541) เชน มีลักษณะ
แผนใบที่บางและมีขนาดกวาง สวนชนิดที่พบในพื้นที่ถูกรบกวนสวนใหญจะมีแผนใบที่คลายแผนหนัง แผนใบดานบน
เปนมันชวยในการสะทอนแสง แผนใบมักเปนเสนขนาดเล็ก หรือเปนใบประกอบที่ใบยอยมีขนาดเล็ก
11. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพกับความหลากหลายของเทอริโดไฟต
จากการศึกษาปจจัยตางๆ ทางกายภาพที่นาจะมีผลตอความหลากหลายของเทอริโดไฟตในแปลงศึกษา โดย
หาคาความสัมพันธของปจจัยเหลานี้กับคา Margalef’s index และ Shannon’s index พบวาคาความเขมแสง (%PAR)
มีความสัมพันธแบบผกผันกับคา Margalef’s index และคา Shannon’s index อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (ภาพที่ 5A-5B) คา %soil water content มีความสัมพันธในลักษณะตรงกันขาม กลาวคือมีความสัมพันธ
แบบเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือแปรตามกันกับคา Margalef’s index และคา Shannon’s index อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ภาพที่ 5C-5D) และคา soil pH ก็มีความสัมพันธอยางมีนัยสัมคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ในทิศทางเดียวกันกับคา Shannon’s index แตไมมีความสัมพันธทางสถิติกับคา Magarlef’s index
6

12. การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยทางกายภาพ
ของพื้นที่
เพื่ อ ที่ จ ะได ท ราบถึ ง ลั ก ษณะป จ จั ย ทาง
กายภาพของพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษาว า มี ลั ก ษณะเหมื อ นหรื อ
แตกตางกันหรือไมเมื่อพิจารณาจากภาพรวม กลา วคือ
พิจารณาปจจัยทางกายภาพทั้งหมดของพื้นที่ตามแนววาง
ทอกาซฯ กับพื้นที่ปาธรรมชาติใกลเคียงแตละแปลงศึกษา
เปรียบเทียบกัน ไดทําการวิเคราะหตัวแปรพหุคูณโดยใช
ปจจัยทางกายภาพ ไดแก %PAR, %soil water content,
soil pH, soil bulk density, %soil organic matter และนํา
Canonical axis 1
ความสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเลของแต ล ะแปลงตั ว อย า งมา ภาพที่ 6. Ordination plot จากค
าปจจัยทางกายภาพบริเวณแนววาง
วิเ คราะห ก ารจั ดจํ า แนก (Canonical
Discriminant
ทอกาซฯ และปาธรรมชาติจํานวน 24 แปลง จากการ
วิเคราะห Canonical Discriminant Analysis ในแปลง
Analysis) พบวาพื้นที่ปาธรรมชาติกับแนววางทอกาซฯ มี
ตัวอยางบริเวณแนววางทอกาซฯ
และในปาธรรมชาติ
ความแตกตางของปจจัยทางกายภาพทุก KP ที่ศึกษา แตที่
ตั
ง
้
แต
KP
0
KP
33
KP 21 จะแตกตางกันนอยมาก ปจจัยทางกายภาพที่มี
ความสําคัญคือคา soil pH, %PAR, %soil water content และ %soil organic matter โดยเมื่อพิจารณาคา soil pH
รวมกับ %PAR สามารถบอกถึงความตางระหวางปาธรรมชาติกับแนววางทอกาซฯ ไดถึง 81.3 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 6)
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13. อิทธิพลของปจจัยทางกายภาพ
จากการศึกษาปจจัยทางกายภาพในพื้นที่ปาถูกรบกวน (ตามแนววางทอกาซฯ) และ พื้นที่ปาธรรมชาติ
ไดแก ความสูงจากระดับน้ําทะเล (altitude) ความชื้นสัมพัทธในอากาศ ปริมาณน้ําฝนตอป ความเขมแสง (%PAR), soil
pH, %soil water content, %soil organic matter, soil bulk density สามารถสรุปและแสดงความสัมพันธกับคา
species richness index และ species diversity index ได (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2. ปจจัยทางกายภาพในพื้นที่ปาถูกรบกวน (ตามแนววางทอกาซฯ) และพื้นที่ปาธรรมชาติ และแสดงความสัมพันธกับ
คา species richness index และ species diversity index
ปจจัยทางกายภาพ

พื้นที่ถูกรบกวน
(ตามแนววาง
ทอกาซฯ)
ความสูงจากระดับน้ําทะเล
ไมไดศึกษา
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ไมไดศึกษา
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ต่ํา
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ภาพที่ 5. A ความสัมพันธระหวางคาความเขมแสง (%PAR) กับคา species richness index (Margalef’s index)
B ความสัมพันธระหวางคาความเขมแสง (%PAR) กับคา species diversity index (Shannon’s index)
C ความสัมพันธระหวางคา %soil water content กับคา species richness index (Margalef’s index)
D ความสัมพันธระหวางคา soil pH กับคา species diversity index (Shannon’s index)
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Taxonomy of Ferns and Fern Allies at Phu Hin Rong Kla National Park,
Phitsanulok Province
Wilawan Rattanathirakul and Thaweesakdi Boonkerd
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

A total of 23 families, 55 genera, 112 species and 2 varieties were recorded from Phu Hin
Rong Kla National Park, Phitsanulok Province. Among these, 21 families, 53 genera, 108 species
and 2 varieties were ferns, while 2 families, 2 genera and 4 species were fern allies. Three families
of ferns, namely Polypodiaceae, Aspleniaceae and Dryopteridaceae were among the common
families. Polypodiaceae included 26 species, while Aspleniaceae and Dryopteridaceae included 15
and 9 species, respectively. According to habitat, it was found that there were 44 species and 1
variety of terrestrial plant, 34 species and 1 variety of epiphyte, and 16 species of lithophyte. In
addition, 18 species of ferns and fern allies were found in more than one habitat. It was concluded
that two endemic species of Thailand occur in the study area, i.e. Diplazium siamense C. Chr. and
Christella siamensis Tagawa & K. Iwats. It was also found that Acrorumohra diffracta (Baker) H.
Itô is a newly recorded species for Thailand. It is rather rare and can be found only in small
populations along the forest trail to Man Daeng Waterfall. Voucher specimens have been
deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium, Department of Botany, Faculty of
Science, Chulalongkorn University and the Forest Herbarium, Royal Forest Department.
Key words: ferns and fern allies, Phu Hin Rong Kla National Park, Phitsanulok Province

Introduction
Phu Hin Rong Kla National Park is located in Phitsanulok Province, which is a mountainous
area in the lower northern floristic region. Due to the past activity of the Thai-Communist party in the
area there were few plant explorations and collections and most collected plants were of flowering
plants. However, there were some pteridophyte collections in the other protected areas of Phitsanulok
and neighboring provinces which included 118 species from Phitsanulok, 218 species from Loei, and
46 species from Phetchabun. These species comprised more than 50% of the previous records in the
Flora of Thailand (Tagawa and Iwatsuki, 1979, 1985, 1988, 1989). It seems likely that these
mountainous provinces are rich in pteridophyte diversity despite lacking information from Phu Hin
Rong Kla National Park. It can be seen that botanical enumeration of ferns and fern allies at Phu Hin
Rong Kla National Park is scarce and it is necessary to augment biodiversity knowledge, especially
pteridophyte diversity of lower northern Thailand. The data of pteridophytes obtained from this study
may be useful in biodiversity conservation in the near future.

Previous studies
Tagawa and Iwatsuki (1979-1989), Japanese botanists from Kyoto University, studied the
existing herbarium specimens of pteridophytes from Thailand and their collection from their own field
trips. They enumerated 34 families, 121 genera and 630 species. Their contributions to Thai
pteridophytes were published in Flora of Thailand, Vol. III, part 1-4. Next, Boonkerd and Pollawatn
(2000) compiled data from various sources as well as from their own field trips to produce a checklist
of ferns and fern allies in Thailand. A total of 671 species, 4 subspecies, and 28 varieties belonging to
139 genera and 35 families were enumerated. This checklist included 27 new records for Thailand.
This work aimed at conducting a botanical inventory of ferns and fern allies at Phu Hin Rong
Kla National Park, Phitsanulok Province.
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Study site
Phu Hin Rong Kla National Park covers an area of 307 square kilometers. It is located in
Phetchabun mountain range. It is bounded on the north by Chaiburi District, Laos PDR and extends
south to Lom Sak District in Phetchabun Province. The park is also a natural border between Nakhon
Thai District in Phitsanulok Province and Dan Sai District in Loei Province. It is marked out
approximately by the geographical
coordinates of 16° 53′ to 17° 07′
north latitude and 100° 56′ to 101°
06′ east longitude (Fig. 1).
In the past, Phu Hin Rong
Kla used to be a battlefield between
Thai soldiers and guerrillas, who
were members of the Thai
communist party and who had
different principles. During 19681972, Phu Hin Rong Kla was a
major base for the communists, who
threatened the political stability of
the nation. In 1972, government
forces began the military operations
at Phu Kwang, then at Phu Hin
Rong Kla in an attempt to expel the
communist insurgents. Primarily,
the government forces were
unsuccessful, because of the strong
natural fort of Phu Hin Rong Kla,
which set high up in the mountains
amidst dense forests. The army
changed its battle plan after initial
setbacks and eventually defeated the
communists with less bloodshed
(Tourism Authority of Thailand,
2000).
Phu Hin Rong Kla is noted
for its natural beauty, especially its
magnificent waterfalls. It is
covered by greenery all year round,
probably nurtured by hidden
waterfalls in the deep forest where Figure 1. Maps showing the location of Phuhin Rongkla National Park.
the climate is always cool. Two of
the famous waterfalls are the Rom Klao-Paradon and Man Daeng waterfalls. The former is about 600
meters from the relic political school and the Hin Nam Cave. It is surrounded by colorful wild flowers,
which reflect the fertility of the forest. Man Daeng waterfall has 32 distinctive tiers surrounded by a
variety of wild orchids and ferns. It is also a natural site of maple trees, which change their leaf color
in November and December, adding a dash of red and yellow to the lush greenery. The waterfalls are
located at altitudes ranging from 1,200 to 1,600 m above mean sea level and about 18 km on a road
from the park headquarter to Lom Kao District and need to walk 3.5 km further along a forest trail
through the hill evergreen forest.
The general topography of the park is steep mountains in the south, the east and the west,
whereas mountains with gradual inclines occur to the north. The mountain range includes the
important peaks of Phu Miang, Phu Paeng Ma, Phu Lomlo, Phu Khi Thao, and Phuhin Rongkla. It
reaches its highest peak at 1,800 metres above mean sea level at Phu Mahn Khao. The park is the
water source of many streams, including Huay Nam Sai, Huay Nam Kamuen, Huay Awm Singh and
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The climate of the
area is a tropical climate, with
high average temperatures
year round and a distinct dry
season. Three seasons are
observed, i.e. the summer
season from March-April, the
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season
from
NovemberFebruary
(Meteorological
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out approximately by the
geographical coordinates of
16° 46′ north latitude and
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Huay Luang Yai (Tourism Authority of Thailand, 2000). In general, the rock of mountains in the park
belong to rocks of the Korat group such as the Phu Phan formation. The rocks are similar to those of
Phu Phan range in Sakol Nakhon Province. The soil originates from residuum and colluviums, parent
rocks include sandstone, limestone, shale, and quartzite. It is rather varied from site to site due to
slopes of each site and types of rock. Mainly, soil is a slope complex, deriving from erosion of parent
rocks. It is generally found in the mountains and steep areas. Hang Chat and Satuk soils are two
common soil units of the park (Royal Forest Department, 1998).
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The
climatological
0
0
data during the period 19722002 (Fig. 2) shows the
------------ Mean monthly rainfall
average
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humidity was about 73%,
while the average maximum
Figure 2. Climatological data during the period, 1972-2002, from Lom
Sak Station (Data from the Department of Meteorology,
relative humidity was 89% and
Bangkok, Thailand.
the average minimum relative
humidity was 51%. The
average annual temperature
was 26.8°C. The average maximum temperature was 36.4°C in April and the average minimum
temperature was 16.8°C in December. The average annual rainfall was 1051.1 mm. The highest average
annual rainfall, of approximately 197.2 mm, was observed in August. The lowest annual rainfall of
about 4.5 mm occurred in January, and a few rainy days were observed in December, which is the driest
month.
The vegetation of Phu Hin Rong Kla National Park includes mixed deciduous forest, dry
dipterocarp forest, dry evergreen forest, and hill evergreen forest (Royal Forest Department, 1998).

Methodology
Field collections of ferns and fern allies were conducted monthly from March 2001 to July
2002 at Phu Hin Rong Kla National Park. Three duplicates of specimens were collected and
photographs were taken for each species. Specimens were gathered along the existing forest trails,
extending about 5 m from both sides. Some specific moist areas were selected for repeat visits, such
as Man Daeng Waterfall, Rom Klao-Paradorn Waterfall and nearby sites. Field note viz. ecological
data, habit, habitat and some diagnostic characters of each species were recorded.
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Laboratory study was conducted at the Plants of Thailand Research Unit, Department of
Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University. Dry herbarium specimens were prepared as
described in Boonkerd et al. (1987) and deposited at BCU and BKF. Internal and external
morphological characters of each specimen were studied. Pteridophyte specimens were identified
using keys and descriptions from taxonomic literatures, such as Flora, manual, monograph, as well as
research paper, etc. Botanical names of each specimen were verified by comparison to the voucher
herbarium specimens deposited at BCU and BKF. Authors of scientific names and abbreviations used
in this thesis are in accordance with the author of plant names (Brummitt and Powell, 1992).
Classification system of pteridophytes in this thesis follows that of Boonkerd and Pollawatn (2000).
Dichotomous keys to genera and species were constructed for determining each taxon in the study
area. A description of each species was prepared and based solely on specimens collected from Phu
Hin Rong Kla National Park. In addition, ecological data, geographical distribution, vernacular name
and uses of each species were prepared.

Results and Discussion
A taxonomic survey of ferns and fern allies at Phu Hin Rong Kla National Park was conducted
from March 2001 to July 2002. Two hundred and seventeen specimens were collected. A total of 23
families, 55 genera, 112 species and 2 varieties were identified. Among these 21 families, 53 genera, 108
species and 2 varieties are ferns, while 2 families, 2 genera and 4 species are fern allies (Appendix).
1. Habitat and Diversity of Ferns and Fern Allies
Specimen collections were mainly focused on two waterfalls in hill evergreen forest, i.e.
Man Daeng Waterfall, Rom Klao-Paradon Waterfall and nearby sites. The altitude of the areas ranging
from 1,200 to 1650 m. The study area is rather a fertile forest as compared with the other forest types
below these levels. Tree trunk and branches are usually covered with bryophytes and filmy ferns. This
forest type has rather deep, humus-rich and high humidity soils. Pteridophytes include common
families of ferns, such as Polypodiaceae, Aspleniaceae, Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae and
Woodsiaceae. It was found that ferns and fern allies thrive in various habitats, such as terrestrial, on
rock (lithophytes) and on tree-branches or tree-trunks (epiphyte). Moreover, some species occur in
more than one habitat.
2. Terrestrial plants
It was found that 44 species and 1 variety of ferns were terrestrial plants. Terrestrial habitat
includes mountain slopes, shady areas, stream banks and open ground. Common families of ferns, such
as Dennstaedtiaceae, Dryopteridaceae, Thelypteridaceae, Pteridaceae and Woodsiaceae are found. Most
ferns are observed on mountain slopes. The common species included Diplazium simplicivenium,
Microlepia calvescens, Didymochlaena truncatula, Christella siamensis and Pteris tokioi. These ferns
usually occupy humus-rich mountain slopes. Microlepia strigosa, Arachniodes spectabilis and Christella
dentata can be found on rather dry slopes. Along stream banks, where air humidity is rather high, there
exist some large terrestrial ferns or tree ferns, such as Angiopteris evecta, Cibotium barometz and
Cyathea gigantea, while Pneumatopteris truncata and Coniogramme petelotii were found on wet
ground, especially along stream banks where sunlight can penetrate to the forest floor. On exposed
ground, the two most common terrestrial sun-ferns can be found, i.e. Pteridium aquilinum var.
wightianum, Dicranopteris linearis var. linearis. They form dense long persistent thickets in open places
and become weedy species. Though the two species are sun-loving ferns, the two do not normally occur
together, because these two ferns have different soil preferences. It was found that Pteridium aquilinum
prefer well-drained soil, whilst Dicranopteris linearis grows on clayey soil (Holttum, 1969).
3. Lithophytes
It was found that 16 species of ferns and fern allies were lithophytes. These species grow on
bare rocks, humus-rich rocks, muddy rock, in rock crevices or cliffs. Lithophytes are confined to high
humidity areas, such as along stream banks. They usually have long creeping rhizome with numerous
clinging roots adhering to the rock surface. Some lithophytes are established in muddy rock crevices in
partial shade, such as Adiantum philippense and Oleandra undulata. Some ferns inhabit muddy rocks
or on moist cliffs by streams, such as Elaphoglossum stelligerum and Asplenium paradoxum. On moist
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muddy rock can be found Asplenium cheilosorum, Microsorum membranaceum and Vittaria
sikkimensi, whilst Goniophlebium subauriculatum can be found on moist mossy-rock. On wet ground
or muddy rocks near streams, there occur some medium-sized ferns, for example, Bolbitis heteroclita,
Colysis hemionitidea and Microsorum dilatatum. On some exposed bare rocks or cliffs, some ferns,
for example Oleandra undulata adapt themselves coinciding with the changing of environment,
especially in dry season. This fern can survive over the dry summer by shedding their fronds in order
to reduce transpiration. Some lithophytes, for example, Pyrrosia lingua, Oleandra undulata have long
slender creeping rhizomes; these species are usually found on bare rocks in full sunlight. They can
protect the whole plant from water loss by having dense overlapping scales.
4. Epiphytes
It was found that 34 species and 1 variety of ferns and fern allies were epiphytes. In general,
these pteridophytes grow on tree trunks, on mossy tree-trunks or on branches of trees. It includes
common families of ferns, such as Polypodiaceae, Hymenophyllaceae, Aspleniaceae Vittariaceae and
Davalliaceae. Examples of common epiphytes are Huperzia hamiltonii, Hymenophyllum exsertum,
Asplenium ensiforme, Vittaria elongata, Humata repens, Oleandra musifolia, Belvisia henryi,
Lemmaphyllum carnosum and Crypsinus rhynchophyllus. In dry season some epiphytes can adapt to
withstand the dry summer months by reducing total surface of frond form transpiration by shriveling,
such as Asplenium ensiforme, Asplenium perakense, Loxogramme chinensis and filmy ferns.
5. Ferns that were found in more than one habitat
It was determined that 18 species of ferns and fern allies could be found in more than one
habitat. For example, some ferns could be found as epiphytes or lithophytes. They have wide creeping
rhizomes and short root system. These ferns grow well either on mossy tree trunks or humus-rich rocks,
such as Asplenium pellucidum, Nephrolepis cordifolia, Aglaomorpha coronans and Pyrrosia lingua var.
heteractis. Though some species can be either terrestrial plant or lithophyte, such as Selaginella
siamensis, Asplenium normale and Bolbitis sinensis var. sinensis and Leptochilus decurrens.
6. Endemic species
From this taxonomic survey of ferns and fern allies, it can be concluded that two endemic
species of Thailand occur in the study area.
- Christella siamensis, was found in the northern provinces of Thailand, such as Chiang Rai
(Khun Korn Waterfall), Phetchabun (Phu Miang) and Loei (Phu Luang, type). It occurs on humus-rich
mountain slopes in hill evergreen forest at the elevation of 1,400 m (Boonkerd and Rachata, 2002;
Tagawa and Iwatsuki, 1988).
- Diplazium siamense is endemic to northern Thailand. This species grow on humus-rich
mountain slopes in hill evergreen forest at the elevation of 1,400 m. It was earlier reported from
Chiang Rai (Doi Pacho, Khun Korn Waterfall), Chiang Mai (Doi Suthep, type), Phitsanulok (Phu Rom
Rot), Phrae (Mae Sai) and in north-eastern Thailand, such as Phetchabun (Phu Miang) and Loei (Phu
Luang) Provinces (Boonkerd and Rachata, 2002; Tagawa and Iwatsuki, 1988).
7. New record
It was found that Acrorumohra diffracta (Baker) H. Itô is a newly recorded species for
Thailand. It has been reported in China, Taiwan and Indochina (Li, Liu, Huang, Koyama, and Devol,
1975). Its present distribution is in agreement with the distribution of the Indo-Chinese element. This
species occupies humus-rich mountain slopes and is usually found along stream banks in some sunlit
spots in hill evergreen forest at 1600 m altitude. It is rather a rare species and can be found only on the
forest trail to Man Daeng Waterfall.
8. Dubious species
In this study, there are three species of ferns that cannot be determined to species level even
though attempts had been made to use key determination from the Flora of Thailand as well as keys
from neighboring countries. Herbarium specimens of related species are also studied from BCU and
BKF, but they are still unidentified. They are two species of Asplenium and one species of Diplazium.
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- Asplenium sp.1 is an epiphyte on mossy tree-trunks in hill evergreen forest at 1,600 m
altitude. It is similar to Asplenium scortechinii Bedd., but their details of fronds, such as shape and size
of lamina and venation are different.
- Asplenium sp.2 is a lithophyte on moist muddy rock in hill evergreen forest at 1,300 m
altitude. It looks like Asplenium pellucidum Lam. This Asplenium species has short pinnae stalks,
toothed leaf margin, lower pinnae not reduced, brownish to dark brown stipes, and bearing narrow
scales throughout. These characters are different from Asplenium pellucidum Lam.
- Diplazium sp. is a terrestrial fern on humus-rich mountain slopes in hill evergreen forest at
1500 m altitude. It is close to Diplazium mettenianum (Miq.) C. Chr. and Diplazium donianum (Mett.)
Tardieu. However, their frond and sori characters are different.
It is actually essential to consult herbarium and/or type specimens outside Thailand in order
to get the right botanical names for these species.
9. Comparisons with Pteridophytes from other areas
- Phu Miang, Phitsanulok and Phetchabun Provinces
Due to the perpetual activity of the Thai-Communist party at Phu Hin Rong Kla in the last
30 years, scanty plant explorations were conducted in this area. According to the Flora of Thailand
Volume III (Tagawa and Iwatsuki; 1979, 1985, 1988, 1989), 78 species of ferns and fern allies were
reported from Phu Miang. Phu Miang is located in Phetchabun mountain ranges in Phitsanulok and
Phetchabun Provinces. It is marked out approximately by the geographical coordinates of 16º 51´- 17º
41´ north latitude and 100º 40´- 101 º 7´ east longitude. Altitude ranges from 764 to 1,409 m. Of 112
species of ferns and fern allies from this study, 45 species are found in common with pteridophytes
from Phu Miang.
- Khunkorn Waterfall Forest Park, Chiang Rai Province
Khunkorn Waterfall Forest Park is located in Chiang Rai Province. The park is marked out
approximately by the geographical coordinates of 19 º 51´- 19º 54´ north latitude and 99 º 35´- 99 º 39´
east longitude. The climate of the area is monsoonal upon with strong alternation of wet and dry seasons.
The annual relative humidity is about 77%, while the high relative humidity during August-December is
95% and the average annual rainfall of 1,755 mm was observed. The vegetation includes dry mixed
deciduous forest, moist mixed deciduous forest and hill evergreen forest (Boonkerd and Rachata, 2002).
One hundred and fifty-four species and eleven infra-specific taxa in 24 families and 64
genera were reported from Khunkorn Waterfall Forest Park. It is found that 53 species of ferns and
fern allies are in common with the pteridophytes from Phu Hin Rong Kla National Park.
Table 1 shows a comparison of pteridophyte diversity from the three study areas. It can be
seen that Khunkorn Waterfall Forest Park is the richest in diversity. The discrepancy in number of
species from these three study sites may be in part due to the diversity of forest types. This
pteridophyte study mainly focused only in hill evergreen forest since the other vegetation has been
severely disturbed in the last 30 years, while the diversity of pteridophyte of Khunkorn Waterfall
Forest Park has been studied in the whole area of the park which has much more habitat diversity.
Unfortunately, details of habitat or
vegetation type of Phu Miang is not Table 1. Taxa of ferns and fern allies from Phu Hin Rong Kla
National Park, Phu Miang and Khunkorn Waterfall Forest
available from the Flora of Thailand,
Parks.
Volume III (Tagawa and Iwatsuki,
Study site
Family
Genus
Species
1979, 1985, 1988, 1989) and its
diversity of pteridophytes could not
Phu Hin Rong Kla
23
55
112
be compared. Anyhow, comparisons
National Park, Phitsanulok
can be made of hill evergreen forest
and Phetchabun Provinces
of Phu Hin Rong Kla National Park
Phu Miang, Phitsanulok
16
33
45
and Khunkorn Waterfall Forest Park.
and Phetchabun Provinces
Boonkerd and Rachata (2002)
Khunkorn Waterfall Forest
24
64
154
reported 80 species of pteridophytes
Park,
Chiang
Rai
Province
in hill evergreen forest from
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Khunkorn Waterfall Forest Park, while 112 species were found from this study. The higher number of
species at Phu Hin Rong Kla National Park indicates the fertile hill evergreen forest of this park. This
may be due in part to the activity of the Thai-Communist party at Phu Hin Rong Kla in the last 30
years. Their activity help to protect the fertile hill evergreen forest from the destruction that happened
in the other vegetations of the park.
10. New information on fern and fern allies distribution
Three species, namely Amphineuron terminans, Angiopteris evecta and Tectaria impressa
are commonly found throughout the country. From Flora of Thailand, there are 5 species, which had
never been found in northern and northeastern floristic regions before, viz. Asplenium perakense,
Christella subpubescens, Diplazium simplicivenium, Pteris longipinnula, and Vittaria angustifolia
(Tagawa and Iwatsuki, 1985, 1988).
- Asplenium perakense is an epiphyte. It can be found on tree-trunks usually in hill evergreen
forest at 1,450 m altitude. It was previously reported from Nakhon Si Thammarat (Khao Luang)
(Tagawa and Iwatsuki, 1985).
- Christella subpubescens is a terrestrial fern. It can be found on rather dry mountain slopes
in hill evergreen forest at 1,450 m altitude. It was once reported from Chanthaburi (Khao Soi Dao)
(Tagawa and Iwatsuki, 1988).
- Diplazium simplicivenium is a terrestrial fern. It can be found in moist areas of hill
evergreen forest at 1600 m alt. It was earlier reported from Kanchanaburi (Khao Ngi Yai), Uthai Thani
(Ban Rai) Surat Thani (Klong Ton), Nakhon Rachasima (Sakaerat), Nakhon Si Thammarat (Khao
Luang), Phangnga (Khao Pok), Trang (Khao Chong), Satun and Yala (Muang Wing) (Boonkerd,
1980; Tagawa and Iwatsuki, 1988).
- Pteris longipinnula is a terrestrial fern. It can be found on humus-rich mountain slopes in
hill evergreen forest at 1,300 m altitude. It was formerly reported from Surat Thani (Ban Don) and
Yala (Bannang Sata) (Tagawa and Iwatsuki, 1985).
- Vittaria angustifolia is an epiphyte. It can be found on mossy tree-trunks in hill evergreen
forest at 1,600 m altitude. It was previously reported from Chanthaburi (Khao Soi Dao, Khao Sabap),
Nakhon Si Thammarat (Khao Luang), Trang (Khao Chong), Krabi (Phanom Bencha) and Yala (Khao
Kalakhiri, Bla Hat) (Tagawa and Iwatsuki, 1985).
Among the 5 species above, 2 species, i.e. Asplenium perakense and Pteris longipinnula,
occur only in peninsular Thailand. It was previously noted that Asplenium perakense was found only
in Malaysia. However, Boonkerd and Rachata (2002) indicated a disjunct distribution of Asplenium
perakense since it is found at Khunkorn Waterfall Forest Park, Chiang Rai Province. So this study
confirms the occurrence of Asplenium perakense in northern provinces of Thailand. Pteris
longipinnula occurs in South India and Malesia. Its absence from Northern and Northeastern floristic
regions may partly be due to a lack of taxonomic study from these regions. Its occurrence in northern
Thailand is in agreement with its present distribution in south India. So this study also confirms the
distribution of Pteris longipinnula in the northern hemisphere.
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Appendix. The Pteridophytes of Phu Hin Rong Kla National Park. Abbreviations are as follows:
habitat: T= terrestrial, E= epiphytic, L= lithophytic
abundance: R= rarely found, UC= uncommon, C= common, A= abundant
Family/Species
FERN ALLIES
Family Lycopodiaceae
Huperzia hamiltonii (Spreng.) Trevis.
Huperzia phlegmaria L.
Family Selaginellaceae
Selaginella biformis A. Braun ex Kuhn
Selaginella siamensis Hieron.
FERNS
Family Marattiaceae
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.
Family Ophioglossaceae
Ophioglossum petiolatum Hook.
Family Hymenophyllaceae
Crepidomanes bipunctatum (Poir.) Copel.
Crepidomanes birmanicum (Bedd.) K. Iwats.
Crepidomanes minutum (Blume) K. Iwats.
Hymenophyllum badium Hook. & Grev.
Hymenophyllum barbatum (Bosch) Baker
Hymenophyllum exsertum Wall. ex Hook.
Hymenophyllum polyanthos (SW.) SW.
Family Gleicheniaceae
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. var. linearis
Family Dennstaedtiaceae
Microlepia calvescens (Wall. ex Hook.) C. Presl
Microlepia herbacea Ching & C. Chr. ex C. Chr. & Tardieu
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Appendix (cont.)
Family/Species
Microlepia hookeriana (Wall. ex Hook.) C. Presl
Microlepia platyphylla (D. Don) J. Sm.
Microlepia puberula v. A. v. R.
Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl
Pteridium aquilinum var. wightianum (J. Agardh) R.M. Tryon
Family Dicksoniaceae
Cibotium barometz J. Sm.
Family Lindsaeaceae
Lindsaea ensifolia SW.
Family Cyatheaceae
Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum
Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel.
Family Adiantaceae
Adiantum philippense L.
Coniogramme petelotii Tardieu
Family Pteridaceae
Pteris bella Tagawa
Pteris longipinnula Wall. ex J. Agardh
Pteris tokioi Masam.
Pteris vittata L.
Family Vittariaceae
Antrophyum callifolium Blume
Vittaria angustifolia Blume
Vittaria amboinensis Fee
Vittaria flexuosa Fee
Vittaria sikkimensis Kuhn
Family Aspleniaceae
Asplenium cheilosorum Kunze ex Mett.
Asplenium confusum Tardieu & Ching
Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev.
Asplenium exisum C. Presl
Asplenium nidus L. var. nidus
Asplenium normale D. Don
Asplenium obscurum Blume
Asplenium paradoxum Blume
Asplenium pellucidum Lam.
Asplenium perakense B. Mathew & H. Christ
Asplenium phyllitidis D. Don subsp. phillitidis
Asplenium scortechinii Bedd.
Asplenium yoshinagae Makino
Asplenium sp.1
Asplenium sp.2
Family Blechnaceae
Blechnum orientale L.
Family Dryopteridaceae
Acrorumohra diffracta (Baker) H. Itô
Arachniodes spectabilis (Ching) Ching
Didymochlaena truncatula (SW.) J. Sm.
Dryopteris hirtipes (Blume) Kuntze
Dryopteris polita Rosenst
Dryopteris sparsa (D. Don) Kuntze
Polystichum biaristatum (Blume) T. Moore
Tectaria impressa (Fee) Holttum
Tectaria simonsii (Baker) Ching
Family Lomariopsidaceae
Bolbitis heteroclita (C. Presl) Ching
Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. var. costulata (Hook.) Tagawa &
K. Iwats.
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Habitat
T
T
T
T
T

Abundance
UC
UC
C
C
A

T

R

T

UC

T
T

C
C

L
T

UC
C

T
T
T
T

C
UC
A
UC

E
E
E
E, L
L

R
C
C
C
C

L
E
E
L
E, L
T
L
L
E, L
E
E, L
E
E
E
L

C
C
A
C
A
C
C
C
UC
C
C
A
UC
R
UC

T

UC

T
T
T
T
T
T
T
T
T

R
C
A
UC
C
C
C
C
C

L, T
T

C
C

   

Appendix (cont.)
Family/Species
Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. var. sinensis
Bolbitis virens (Wall. ex Hook. & Grev.) Schott var. virens
Elaphoglossum malayense Holttum
Elaphoglossum stelligerum (Wall. ex Baker in Hook. & Baker) T.
Moore ex Alston & Bonner
Family Thelypteridaceae
Amphineuron terminans (J. Sm.) Holttum
Christella dentata (Forssk.) Holttum
Christella siamensis Tagawa & K. Iwats.
Christella subpubescens (Blume) Holttum
Pneumatopteris truncata (Poir.) Holttum
Pronephrium nudatum (Roxb.) Holttum
Trigonospora ciliata (Wall. ex Benth.) Holttum
Family Woodsiaceae
Athyrium mackinnonii (Hope) C. Chr.
Diplazium siamense C. Chr.
Diplazium simplicivenium Holttum
Diplazium sp.
Family Davalliaceae
Davallia trichomanoides Blume var. lorrainii (Hance) Holttum
Davallia trichomanoides Blume var. trichomanoides
Gymnogrammitis dareiformis (Hook.) Ching ex Tardieu & C. Chr.
Humata repens (L. f.) J. Small ex Diels
Leucostegia immersa C. Presl
Family Oleandraceae
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
Oleandra musifolia (Blume) C. Presl
Oleandra undulata (Willd.) Ching
Family Polypodiaceae
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.
Belvisia henryi (Hieron. ex C. Chr.) Raymond
Belvisia revoluta (Blume) Copel.
Colysis hemionitidea (C. Presl) C. Presl
Colysis pentaphylla (Baker) Ching
Colysis pothifolia (Buch.-Ham. ex D. Don) C. Presl
Crypsinus oxylobus (Wall. ex Kunze) Sledge
Crypsinus rhynchophyllus (Hook.) Copel.
Goniophlebium argutum J. Sm. ex Hook.
Goniophlebium microrhizoma (C.B. Clarke ex Baker) Clarke ex Bedd.
Goniophlebium subauriculatum (Blume) C. Presl
Lemmaphyllum carnosum (J. Sm. ex Hook.) C. Presl
Lepisorus contortus (H. Christ) Ching
Lepisorus heterolepis (Rosenst.) Ching
Lepisorus subconfluens Ching
Lepisorus scolopendrium (Buch.-Ham. ex D. Don) Mehra & Bir
Leptochilus axillaris (Cav.) Kaulf.
Leptochilus decurrens Blume
Loxogramme chinensis Ching
Microsorum dilatatum (Bedd.) Sledge
Microsorum membranaceum (D. Don) Ching
Microsorum pteropus (Blume) Copel.
Microsorum superficiale (Blume) Ching
Neocheiropteris normalis (D. Don) Tagawa
Polypodium manmeiense H. Christ
Pyrrosia lingua var. heteractis (Mett. ex Kuhn) Hovenkamp
Family Grammitidaceae
Ctenopteris subfalcata (Blume) Kunze
Prosaptia khasyana (Hook.) C. Chr. & Tardieu
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A
A
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Bryophyte Diversity at the Summit of Khao Luang, Huai Yang
Waterfall National Park, Prachuap Khiri Khan Province
Sahut Chantanaorrapint, Thaweesakdi Boonkerd and Obchant Thaithong
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

A survey of bryophyte diversity at the summit of Khao Luang, Huai Yang Waterfall
National Park, Prachaup Khiri Khan Province was conducted from May 1999 to July 2002 at
elevations ranging from 1,000 to 1,200 meters above mean sea level. A total of 575 specimens
were collected. They were determined and classified into 81 species, 51 genera and 26 families,
which included 1 species of hornwort, 42 species of mosses and 38 species of liverworts (2 species
of thalloid liverworts and 36 species of leafy liverworts). The commonest family is Lejeuniaceae,
which included 11 species in 7 genera, whilst Plagiochilaceae and Hypopterygiaceae are the next
most common families with 7 and 6 species, respectively. Of the 81 collected species, 44 were
epiphytes, 27 were terrestrials and 10 species occurred in both habitats. In addition, there were 11
newly recorded species for Thailand, viz. Aerobryopsis subdivergens (Broth.) Broth., Fissidens
bogorensis Fleisch., Lejeunea discreta Lindenb., Plagiochila acanthophylla Gottsche subsp.
japonica (Sande Lac.) Inoue, P. javanica (Sw.) Dumort., P. microdonta Mitt.,
P. yokogurensis Steph., Plagiochilion oppositus (Reinw., Blume et Nees) S. Hatt., Rhodobryum
ontariense (Kindb.) Kindb., Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd. and Symphyogynopsis
filicum (Nadeaud) Grolle. Moreover, two genera, viz. Plagiochilion S. Hatt. and Symphyogynopsis
Grolle are new records for Thailand and one species, namely Radula caduca Yamada is endemic
to Thailand. The dry specimens are deposited at the Professor Kasin Suvathabhandhu Herbarium,
Department of Botany, Chulalongkorn University (BCU).
Key words: bryophyte, diversity, new records, endemic

Introduction
Huai Yang Waterfall National Park is located at the narrowest point of the country, in Tub
Sakae and Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province. Geographically, this area is a
transitional zone from southwestern to peninsular floristic region. The park is part of Tanao Sri Range
and Khao Luang is one of the high peaks in this mountain range. Vegetation of Khao Luang includes
dry evergreen forest at lower elevations, and hill evergreen forest at higher elevations. Based on a
study of pteridophyte diversity, Yuyen and Boonkerd (2002). pointed out that this area is rich in
biodiversity, and may be the northern most limit of plants from the Malesian element as well as the
meeting point of plants from the Indo-Burmese, Indo-Chinese, and Malesian elements. So far plant
diversity of the southwestern floristic region has not been as frequently investigated as that of the other
part of the country (He, 1996). However, some botanical expeditions were made in Kanchanaburi
Province, but they mainly focused on vascular plants. It is interesting to explore bryophyte diversity in
this area, since knowledge on species diversity as well as geographical distribution of this plant group
in this floristic region is rather scarce.
This work aimed to conduct a botanical inventory of bryophytes at the summit of Khao Luang,
Huai Yang Waterfall National Park, Prachaup Khiri Khan Province.

Study Site
Huai Yang Waterfall National Park was established in 1971. It is located in Tanao Sri Range,
which is a natural border between Thailand and the Union of Myanmar. The park covers an area of
approximately 161 km2 which occupies parts of 5 subdistricts, i.e. Huai Yang, Khao Lan, Sang Arun,
Na Hu Kwang and Ang Thong of Tubsakae District, and subdristrict Chaikasame of Bang Saphan
District, Prachuap Khiri Khan Province (Fig. 1). This area is marked out approximately by
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geographical coordinates of 11˚37'-11˚41'
north latitude and 99˚24'-99˚37' east
longitudes. It is bounded on the north by Hin
Chaung Canal in Huai Yang subdistric,
Tubsakae District; on the south by Morasuap
Canal in Chaikasame subdistrict; on the east
by Tubsakae Reserve Forest, Tubsakae
District and Bang Saphan District; and on the
west bynion of Myanmar (Plerdpling, 2000).
The park ranges in elevations from its
lowest point of 100 m to 1,250 m at the summit
of Khao Luang. Most of the park are
mountainous areas, plains are observed only in
the valley. Generally, the mountain slopes in
the park are about 10-30% (Plerdpling, 2000).
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The average annual rainfall is 1,150
mm. The highest average annual rainfall of
approximately 230 mm is observed in October,
whilst the lowest annual rainfall of about 28
mm and a few rain days is observed in
December which is the driest month (Figure 2).
The vegetation of Huai Yang Waterfall National
Park consists of mixed deciduous forest, dry
evergreen forest, tropical evergreen forest and
hill evergreen forest (Plerdpling, 2000).

Figure 1. Maps showing the location of Huai Yang
Waterfall National Park

Mean monthly rainfall (mm)

The climate of the area is a tropical
savanna of high temperature all year round
with a distinctive dry season. Prachuap Khiri
Khan Climatic Station in Muang district is the
nearest station. Climatological data from 1972
to 2002 indicates an average annual
temperature of 27.1 oC. The average maximum
temperature is about 33 oC during April and
May, and the average minimum of 19.9 oC
occurred in January (Fig. 2). The average
annual relative humidity is 78%, while the
average maximum relative humidity is 89%
and the average minimum relative humidity is
63% (Meteorological Department, 2002).

Khao Luang is one of the high peaks
Figure 2. Climatological data during the period, 1972of Tanao Sri Range. It ranges in elevations
2002, from Prachuap Khiri Khan Station (Data
from 1,000 to 1,250 m, and covers an area of
from the Department of Meteorology,
2
approximately 3.5 km or about 2% of the
Bangkok, Thailand).
park area (Plerdpling, 2000). Primary forest is
Mean monthly rainfall
found near the summit of Khao Luang. The
Mean monthly rainy days
vegetation is a hill evergreen forest, covered
by rich humus with high humidity. This area is
composed of 4 sub-habitats, i.e. 1.) humus-rich rocks and grassland in open field, 2.) streamlet-bank
area, 3.) shady valleys with tree more than 15 m high, and 4) the summit with small tree ca. 8-10 m
with loose canopy. Khao Luang is the important water sources of the park, streams originated from
this mountain flow into waterfalls, such as Huai Yang Waterfall and Bua Sawan Waterfall. From our
own observation between May 1999 and July 2002, there were rather heavy rains during specimen
collection. So this area seemed to have higher humidity than climatological data from Climatic Station
in Muang District.
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Methodology
Clumps of gametophytes and sporophytes of mosses, liverworts and hornworts were collected.
Plot-less method was employed. Specimens were gathered along the existing forest trails, extending
about 5 m from both sides. Field trips were conducted at monthly intervals from May 1999-July 2002.
Ecological data and some diagnostic characters of each species were noted.
Dried herbarium specimens were prepared as described in Boonkerd et al. (1987) and
deposited at the Professor Kasin Suvatabhandhu Herbarium, Department of Botany, Faculty of
Science, Chulalongkorn University (BCU). Both internal and external morphological characters were
studied. Bryophyte specimens were identified using both keys and descriptions from taxonomic
literature, such as Floras, Manuals, Monographs, Research papers, handbooks, etc. as shown in the
references. Specimens of each species were proved for identity by comparison to the voucher
herbarium specimens deposited at BCU, BKF, Department of Biology, Faculty of Science,
Ramkhamhaeng University (BRU), University of Malaya herbarium (KLU) and the Herbarium,
Singapore Botanic Garden (S). Nomenclature and classification of taxa in this research followed
Schuster (1984). Authors of scientific names and their abbreviations used in this thesis are in
accordance with “International Plant Names Index” (The Plant Names Project, 1999).

Results and Discussion
Five hundred and seventy-five specimens were collected during explorations and collections
of bryophytes at the summit of Khao Luang from May 1999 to July 2002. They were determined and
classified into 81 species, 50 genera and 26 families. (Table 1) There were only one species of
hornwort, 42 species in 29 genera within 14 families of mosses, and 38 species in 20 genera within 11
families of liverworts. It was also found that 11 out of 81 species are new records for Thailand.
Table 1. Bryophyte diversity at the summit of Khao Luang, Huai Yang Waterfall National Park.
Taxa
Anthocerotopsida
Dendroceraceae
1. Megaceros flagellaris (Mitt.) Steph.

Habitat

Sub-habitats

T

S

Bryopsida
Bryaceae
2. Bryum coronatum Schwägr.
3. Rhodrobryum ontariense (Kindb.) Kindb.*

T
E, T

HR
HR, SM

Calyperaceae
4. Calymperes lonchophyllum Schwägr.
5. Calymperes palisotii Schwägr.

E
T

VS
VS

Dricanaceae
6. Campylopodium medium (Duby) Giese & J.-P. Frahm
7. Campylopus ericoides (Griff.) Jaeg.
8. Campylopus sp.
9. Dicranella coarctata (C. Müll.) Bosch & Sande Lac.
10. Microdus miquelianus (Mont.) Besch.

T
T
T
T
T

HR
HR
HR
HR
HR

Fissidentaceae
11. Fissidens anomalus Mont.
12. Fissidens bogoriensis Fleisch.*
13. Fissidens hollianus Dozy & Molk.
14. Fissidens javanicus Dozy & Molk.
15. Fissidens sp.

E
T
E
T
T

VS
VS
VS
S
HR

Hookeriaceae
16. Callicostella papillata (Mont.) Mitt.

T

SM
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Table 1. (cont.)
Taxa
17. Chaetomitrium orthorrhynchum (Dozy & Molk.) Bosch. &
Sande Lac.
18. Distichophyllum nigricaule Mitt. ex Bosch. & Sande Lac.
19. Distichophyllum schmidtii Broth.
20. Hookeriopsis utacamundiana (Mont.) Broth.

Habitat
T

Sub-habitats

T
T
T

S
S
SM

Hypopterygiaceae
21. Cyathophorella adianta (Griff.) Fleish.
22. Cyathophorella burkillii (Dixon) Broth.
23. Cyathophorella tonkinensis (Broth. & Parish) Broth.
24. Hypopterygium tenellum C. Müll.
25. Lopidium struthiopteris (Brid.) Fleisch
26. Lopidium trichocladon (Bosch & Sande Lac.) Fleisch.

E, T
T
E, T
T
E, T
T

VS, SM
VS
VS, SM
VS
VS
VS

Leucobryaceae
27. Leucobryum javense (Brid.) Mitt.
28. Octoblepharum albidum Hedw.

E, T
T

HR, VS, SM
VS, SM

Meteoriaceae
29. Aerbryopsis subdivergens (Broth.) Broth.*
30. Barbella flagellifera (Card.) Nog.
31. Meteoriopsis squarrosa (Hook.) Fleisch. ex Broth.
32. Papillaria chrysoclada (C. Müll.) Jaeg.

E
E
E
E

SM
SM
SM
SM

Neckeriaceae
33. Homaliodendron exiguum (Bosch & Sande Lac.) Fleisch.
34. Homaliodendron flabellatum (Sm.) Fleisch.
35. Neckeriopsis fimbriata (Harv.) Fleisch.
36. Neckeriopsis lepineana (Mont.) Fleisch.

E
E
E
E

VS
SM
SM
SM

Polytrichaceae
37. Pogonatum cirratum (Sw.) Brid.
38. Pogonatum neesii (C. Müll.) Dozy

T
T

SM
SM

Pottiaceae
39. Hyophila involuta (Hook.) Jeag.

T

HR

Racopilaceae
40. Racopilum cuspidigerum (Schwägr.) Ångstr.

E

VS, SM

E, T

VS, SM

E
T

SM
SM

E
E
E
E
E

SM
SM
SM
SM
SM

E, T
T

S, VS, SM
S, VS, SM

Rhizogoniaceae
41. Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt.
Sematophyllaceae
42. Acroporium sp.1
43. Acroporium sp.2
Hepaticopsida
Frullaniaceae
44. Frullania apiculata (Reinw. et al.) Dumort.
45. Frullania berthoumieui Steph.
46. Frullania ericoides (Nees) Mont.
47. Frullania gaudichoudii Nees & Mont.
48. Frullania wallichiana Mitt.
Geocalyaceae
49. Heteroscyphus argutus (Reinw. et al.) Schiffn.
50. Heteroscyphus coalitus (Hook.) Schiffn.
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Table 1. (cont.)
Taxa
51. Heteroscyphus splendens (Lehm. & Lindenb.) Grolle

Habitat
E

Sub-habitats
SM

Herbertaceae
52. Herbertus dicrnus (Tayl.) Miller

E

SM

Jugermanniaceae
53. Anastrophyllum piligerum (Nees) Spruce
54. Chandoanthus birmensis Steph.
55. Notoscyphus paroicus Schiffn.

E
E
T

SM
SM
SM

Lejeuneaceae
56. Lejeunea discreta Lindenb.*
57. Lejeunea sordida (Nees) Nees
58. Lejeunea wightii Lindenb.
59. Leptolejeunea epiphyllus (Mitt.) Steph.
60. Lopholejeunea subfusca (Nees) Steph.
61. Mastigolejeunea indica Steph.
62. Mastigolejeunea. repleta(Taylor) A. Evans
63. Ptychanthus striatus (Lehm. & Lindenb.) Nees
64. Spruceanthus polymorphus (Sande. Lac.) Verd.
65. Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd.*
66. Thysananthus planus Sande Lac.

E
E
E
E
E
E
E, T
E
E
E
E

SM
SM
SM
SM
VS
VS
VS
SM
VS
SM
VS

Lepidoziaceae
67. Bazzania appendiculata (Mitt.) S. Hatt.
68. Bazzania tridens (Reinw., Blume et Nees) Trev.
69. Bazzania uncigera (Reinw., Blume & et Nees) Trev.

E
E, T
E

VS
VS, SM
SM

T

S

E, T

VS, SM

Marchantiaceae
70. Dumortiera nepalensis (Taylor) Nees
Pallaviciniaceae
71. Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Grolle*
Plagiochilaceae
72. Plagiochila acanthophylla Gottsche subsp. acanthophylla
73. Plagiochila acanthophylla Gottsche subsp. japonica (Sande
Lac.) Inoue*
74. Plagiochila javanica (Sw.) Dumort.*
75. Plagiochila microdonta Mitt.*
76. Plagiochila yokurensis Steph.*
77. Plagiochila sp.
78. Plagiochilion opposites (Reinw., Blume et Nees) S. Hatt.*

E
E

VS
VS

E
E
E
E
E

VS, SM
SM
VS
VS
SM

Pleuroziaceae
79. Pleurozia gigantea (F. Weber) Lindb.

E

SM

Radulaceae
80. Radula caduca Yamada
81. Radula perottetii Gottsche ex Steph.

E
E

VS
VS, SM

Note:- * = New records.
E = Epiphyte, growing on shrub or tree.
T = Terrestrial, growing on soil or humus rich rocks.
HR = humus rich rocks and grassland.
S = streamlet-bank area.
VS = shady valleys and slope with tree more than 15 m high.
SM = the summit with small trees ca. 8-10 m and looses canopy.
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1. Common bryophytes
The most common bryophytes in this exploration were observed in three moss families, i.e.
Hypopterygiaceae, Hookeriaceae, and Dicranaceae. These families were represented by 6, 5 and 5
species, respectively. Three families of liverworts, namely Lejeuneaceae, Plagiochilaceae and
Frullaniaceae were also common. They include 11, 7 and 5 species, respectively. This finding agrees
with previous studies in Malaysia (Mohamed and Robinson, 1991). They found that Hypopterygiaceae
and Hookeriaceae are hill evergreen families. Schuster (1980) also noted that Lejeuneaceae and
Plagiochilaceae are common families of liverworts in the tropical region.
2. Rare species
Most collected bryophytes were found commonly or abundantly throughout the study area,
except 4 species, namely, Fissidens bogoriensis Fleisch., Frullania wallichiana Mitt. and Megaceros
flagellaris (Mitt.) Steph. and Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Groll. They were found only once in a
small patch. Phytogeographically, these 4 species occur widely throughout Southeast Asia and tropical
Asia (Hattori, 1974; Iwatsuki and Suzuki, 1982; Hasegawa, 1983; Grolle and Piippo, 1986). They were
found at elevations from 800 to 2,200 m above mean sea level. It seems likely that, some physical
factors, for example moisture may play an important role in their present restricted distribution.
3. Endemic species
An endemic species to Thailand, namely Radula caduca Yamada is also found in the study
area. It is an epiphytic species, growing on tree-trunk. This species was previously collected from Khao
Luang in Nakhon Si Thamarat Province, at the elevation 400-1,000 m above sea level (Yamada, 1979).
4. New records
From the literature reviews and the results from this study it can be concluded that there are
11 species which have not been previously recorded from Thailand.
- Aerobryopsis subdivergens (Broth.) Broth., is previously found in Japan and Formosa. It
occurs on branches of small tree and shrub.
- Fissidens bogorensis Fleisch., is formerly found in China, Japan, Indonesia and
Philippines. This species grows on soil, and found only one small group.
- Lejeunea discreta Lindenb., is found before in India, Nepal, Ceylon, Sumatra, Java, Borneo
and Molucca, New Guinea, New Caledonia, Japan. It is an epiphyte on tree trunk.
- Plagiochila acanthophylla Gottsche subsp. japonica (Sande Lac.) Inoue., is found earlier in
Indonesia, Sumatra, Andaman Island, Celebes, Philippines and Tonkin. This is a locally abundant
species on the base of tree trunk.
- Plagiochila javanica (Sw.) Dumort. is found once in Indonesia. This is also a locally
abundant species on the base of tree trunk.
- Plagiochila microdonta Mitt., is formerly found in Malaysia, Ceylon. It is an epiphyte on
tree branch.
- Plagiochila yokogurensis Steph., is found once in Japan. This species occurs locally on
tree trunks in abundance.
- Plagiochilion oppositus (Reinw., Blume et Nees) S. Hatt., is found before in China,
Sumatra, Taiwan, Japan, India, Madagascar, East Africa, Bourbon and Hawaii. This species occurs
locally on tree trunks in abundance.
- Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb., is found earlier in China, Malaysia, India and
Africa. It occurs locally in abundance on humus-rich rocks.
- Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd., is previously found in Japan, Formosa, China,
India, Borneo, Indonesia and Philippines. This species occurs locally in abundance on tree trunk and
branch.
- Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Grolle, is found earlier in Malaysia, Indonesia, Papua
New Guinea, Tahiti and Fiji. This species is terrestrial at base of tree trunk.
In addition to the 11 new recorded species, two genera, viz. Plagiochilion S. Hatt. and
Symphyogynopsis Grolle are new records for Thailand.
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5. Indicator of hill evergreen forest
Most bryophyte species found in this research are common species occur in hill evergreen
forests at altitude more than 1,000 m above mean sea level. Thus, one can use bryophytes as an
indicator of this forest type. For instance, among 81 species, two are easily recognizable by their large
gametophytes, namely Pleurozia gigantea (F. Weber) Lindb. and Rhodrobryum ontariense (Kindb.)
Kindb. Other species can also be used but with more effort.
6. Habitat and diversity of bryophytes
It is found that bryophytes in
the study area thrive in two main
habitats, i.e. epiphytes and terrestrial.
Among 81 species, the most common
bryophytes were epiphytes (44 species).
A summary of bryophyte diversity and
their habitats is shown in Table 2.

Table 2. Bryophyte diversity and habitats.
Habitat
Groups of
bryophytes
Epiphyte
Terrestrial
Hornworts
Liverworts
Mosses
Total

31
13
44

1
3
23
27

Epiphyte and
Terrestrial
4
6
10

7. Epiphytes
Epiphytes are usually found on tree trunks and branches. They may be subdivided into
corticolous (on the living bark of tree or shrub), ramicolous (on branches and twigs), epiphyllous (on leaf
surfaces) and lignicolous (on the rotten logs) (Gradstein and Pocs, 1989). Most epiphytic bryophytes in
the study area are corticolous, except Leptolejeunea epiphyllus (Mitt.) Steph. and Lejeunea wightii
Lindenb. The first one is epiphyllous, whilst the latter is an epiphyte on other bryophytes.
Corticolous epiphytes may become lignocolous when the tree dies with age. Such species
included Bazzania appendiculata (Mitt.) S. Hatt., Bazzania tridens (Reinw., Blume et Nees) Trev.,
Leucobryum javense (Brid.) Mitt., and Octoblepharum albidum Hedw.
Generally, the base of tree trunk is the richest in bryophytes diversity, since it is always
shaded and the humidity in this microhabitat is consistently high.
8. Terrestrials
Terrestrial bryophytes usually grow on the forest floor. They may be subdivided into
terricolous species (grow on soil) and rupicolous species (grow on rocks and concrete) (Gradstein and
Pócs, 1989). On the forest floor, where there is a layer of leaf litter, few bryophytes are observed.
Along forest trail and on earth banks, where there is some light penetrate to the ground, terricolous
species may grow. Leucobryum javense (Brid.) Mitt. and Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt. are
commonly seen in thick mats on the soil surface along shaded forest paths. Occasionally, they may
also grow on decayed logs and on tree trunks. Most Dicranaceae usually grow on open ground. Other
terricolous species are found in shady area.
9. Species composition and sub-habitats
It was observed that species compositions with in each of the 4 sub-habitats are also varied.
(Table 1).
1. Humus-rich rocks and grassland in open field (HR). This sub-habitat has low humidity
and full sunlight; 9 species of bryophytes were found in this area (Table 1). Terrestrial mosses include
7 species restricted to this area, viz. Bryum coronatum Schwägr., Campylopodium medium (Duby)
Giese & J.-P. Frahm, Campylopus ericoides (Griff.) Jaeg., Campylopus sp., Dicranella coarctata (C.
Müll.) Bosch & Sande Lac., Hyophila involuta (Hook.) Jeag. and Microdus miquelianus (Mont.)
Besch. Leucobryum javense (Brid.) Mitt. and Rhodrobryum ontariense (Kindb.) Kindb. can also be
found in the other sub-habitats. In this sub-habitat, Campylopus ericoides (Griff.) Jaeg. is a dominant
species. In contrast Microdus miquelianus (Mont.) Besch. was only once found in just one small group.
2. Streamlet-bank area (S). This sub-habitat is rather high in both air humidity and soil
humidity. Light on the forest floor in this area are varied from partial shade to deep shade. Most
species grow on rock along stream banks, 5 species of bryophytes are restricted to this type of habitat,
i.e. Distichophyllum nigricaule Mitt. ex Bosch. & Sande Lac., Distichophyllum schmidtii Broth.,
Dumortiera nepalensis (Taylor) Nees, Fissidens javanicus Fleisch. and Megaceros flagellaris (Mitt.)
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Steph. However, two species, namely Heteroscyphus argutus (Reinw. et al.) Schiffn. and H. coalitus
(Hook.) Schiffn. can be found in the other sub-habitat (Table 1). Each species mentioned above, is
usually found in small group.
3. Shady valleys and hill slopes with tree more than 15 m tall (VS). This sub-habitat is
moderate in both humidity and shade. This is the main sub-habitat of the study site, composed of 2
bryophyte groups. The first group grows on humus-rich rocks, while the latter grows on tree trunk,
especially at the base of tree trunk (Table 1). Among 34 terrestrial species, 24 are confined to this
habitat. It was observed that Fissidens bogoriensis Fleisch. is rare in this area, while the genus
Plagiochila is common.
4. The summit with small trees ca. 8-10 m tall with loose canopy (SM). This sub-habitat is
high in humidity and the richest in diversity of bryophytes. Trees are covered throughout with
bryophytes. Forty-eight species were collected from this sub-habitat, of which 35 species are restricted to
this habitat (Table 1). It was found that Bazzania appendiculata is a common species, while Frullania
wallichiana Mitt. and Pleurozia gigantea (F. Weber) Lindb., were only once found in one small group.
It was found that 3 species of bryophytes, namely Heteroscyphus argutus (Reinw. et al.)
Schiffn., H. coalitus (Hook.) Schiffn. and Leucobryum javense (Brid.) Mitt. are common species. They
can be found in 3 sub-habitats. The first and the second species are flaccid bryophytes, usually
growing in moist habitat. The last one is a robust bryophyte, can be found growing in dryer habitat.
In addition, 13 species of bryophytes were found in common in the valley and the slope
sub-habitat and the summit sub-habitat (Table 1). It was observed that these 2 areas were rather similar
in physical environment, such as humidity.
10. Phytogeography and distribution
From the literature reviews, bryophyte flora of Thailand can be divided into two floristic
regions, i.e. the Sino-Himalayan in the north and the northeast, and the Malayan in the southwest and
the peninsula (Kitagawa, 1967; Touw, 1968; Noguchi, 1973; Inoue, 1974; He, 1996). Huai Yang
Waterfall National Park is located in the southwestern floristic region of Thailand. It was found that
more than 30 species are commonly distributed in southeast Asia and tropical Asia, such as Bazzania
tridens (Reinw., Blume et Nees) Trev., Bryum coronatum Schwägr., Campylopodium medium (Duby)
Giese & J.-P. Frahm., Campylopus ericoides (Griff.) Jaeg., Dicranella coarctata (C. Müll.) Bosch &
Sande Lac. Frullania apiculata (Reinw. et al.) Dumort., F. berthoumieui Steph., Heteroscyphus
argutus (Reinw. et al.) Schiffn. and H. coalitus (Hook.) Schiffn. etc.
It was also noted that 2 species, i.e. Hyophila involuta (Hook.) Jeag. and Lopholejeunea
subfusca (Nees) Steph. are widely distributed species around the world, from the tropical to
subtropical and lowland forest to upper montane forest.
Of the 81 recorded species; two species, namely Plagiochila javanica (Sw.) Dumort. and
Symphyogynopsis filicum (Nadeaud) Grolle (Inoue, 1969; Grolle and Piippo, 1986) are distributed in
Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea, Tahiti and Fiji (Malesian Element). Likewise, Plagiochila
microdonta Mitt. which occurs in Thailand is also found in Malaysia and Ceylon (Inoue, 1979).
It seems likely that the summit of Huai Yang Waterfall National Park may be the meeting
point of bryophytes from Sino-Himalayan and the Malayan elements. Geographically speaking, this
area is the transitional frontier between northern and peninsular Thailand as well as between the SinoHimalayan and the Malayan regions. Furthermore, it should be noted that the transitional composition
of bryophytes of Huai Yang Waterfall National Park also agrees with those of pteridophytes (Yuyen
and Boonkerd, 2002) and Orchidaceae (Chantanaorrapint and Thaithong, 2002).
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กายวิภาคเปรียบเทียบของพืชสกุล Cassia บางชนิดในประเทศไทย
มานิต คิดอยู, เรณู ถาวโรฤทธิ์ และ ทวีศักดิ์ บุญเกิด
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Abstract:

Comparative Anatomy of Some Cassia Species in Thailand
Manit Kidyue, Ranoo Thavarorith and Thaweesakdi Boonkerd
Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,
Bangkok 10330

A comparative anatomy study of Cassia s.l. growing in Thailand was conducted using light
microscopy of stems, leaves, and flowers. Seventeen species and 3 subspecies out of a total of 22
species and 4 subspecies of Cassia s.l. in Thailand were employed. All of the studied species
shared the common characters:- tunica–corpus meristems; solitary, diffuse and circular large
vessels; simple perforation plates; heterocellular xylem rays; nonstoried wood; bifacial leaves with
paracytic stomata; and marginal placental ovaries with anatropous ovules. However, there were
some useful discriminative anatomical features, i.e., the characters of anthers, the distribution of
stomata, the types and positions of crystals and trichomes, and the xylem rays. Accordingly, the
studied species could be classified into four groups i) Cassia s.s., ii) Senna (tree), iii) Senna
(shrub), and iv) Chamaecrista. Endothecial thickenings and deposition of druse crystals in stems
and leaves were found in all groups, but not in Chamaecrista. The Cassia s.s. group could be
separated from Senna by the presence of trichomes on the anthers. Moreover, the Senna group
could be subdivided into two groups according to the stomatal distribution on leaves. It was also
found that Senna (tree) possessed hypostomatic leaves whilst amphistomatic leaves were observed
in Senna (shrub).
Key words: plant anatomy, Cassia, Senna, Chamaechista

บทนํา
พืชในสกุล Cassia จัดอยูในวงศ Caesalpiniaceae, tribe Cassieae, subtribe Cassiinae มีทั้งที่เปนไมตน
ไมพุม และไมลมลุก มีการกระจายพันธุในเขตรอนของทวีปอเมริกา แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย เปนสกุลใหญ มี
ประมาณ 600 ชนิด จากการศึกษาพืชกลุมนี้ พบวาบางชนิดมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คลายกันมากและในบางชนิด
จะแตกตางจากชนิดอื่นๆ ในกลุมเดียวกันอยางเห็นไดชัด จึงมีผูเสนอใหแยกพืชสกุล Cassia ออกเปน 3 สกุล คือ
Cassia sensu stricto, Senna และ Chamaecrista (Irwin and Barneby, 1981) ลักษณะที่สําคัญที่ใชในการจัดจําแนก
ตามที่เสนอใหม ไดแก ลักษณะของกานชูอับเรณู จํานวนใบประดับยอยที่กานดอกยอย พืชสกุล Cassia sensu stricto
มีกานชูอับเรณู 3 อันที่ยาวและโคงงอ สวนอีก 2 สกุลจะมีลักษณะของกานชูอับเรณูทั้งหมดสั้นและตรง พืชในสกุล
Chamaecrista มีใบประดับยอย 2 ใบ ซึ่งเหมือนกับพืชสกุล Cassia sensu stricto แตตางจากพืชในสกุล Senna ที่ไมมี
ใบประดับยอย โดยพืชที่จัดอยูในสกุล Cassia sensu stricto มีอยูประมาณ 30 ชนิด สวนใหญเปนไมตนหรือไมตน
ขนาดเล็ก พืชที่จัดอยูในสกุล Senna มีประมาณ 260 ชนิด ทั้งที่เปนไมตน ไมพุม และไมลมลุก สวนพืชที่จัดอยูในสกุล
Chamaecrista มีประมาณ 270 ชนิด ทั้งที่เปนไมตน ไมพุม และไมลมลุก (Irwin and Barneby, 1981; Larsen and
Hou, 1996; Mabberley, 1997)
สําหรับในประเทศไทย Larsen et al. (1984) ไดศึกษาทบทวนพืชวงศ Leguminosae-Caesalpinoideae
พบวาพืชสกุล Cassia มีอยูทั้งหมด 22 ชนิด 4 ชนิดยอย พืชในกลุมนี้มีทั้งที่เปนพรรณไมพื้นเมืองของไทยและนําเขามา
ปลูกจากตางประเทศ สวนใหญเปนพืชที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนไทยมากมายหลายดาน
88

ทั้งที่เปนประโยชน เชน สมุนไพร อาหาร ไมประดับ และหลายชนิดจัดเปนวัชพืช ซึ่งกอความเสียหายตอการเกษตร
อยางมาก จากที่ผานมาจะเห็นไดวานักพฤกษอนุกรมวิธานยังมีความเห็นในการจัดจําแนกพืชสกุล Cassia แตกตางกัน
จึงควรมีการศึกษาพืชกลุมนี้เพิ่มเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดจําแนกพืชกลุมนี้ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่จะตองศึกษารายละเอียดของพืชกลุมนี้ใหมากขึ้น โดยเฉพาะขอมูลทางดานกายวิภาคที่ยังไมมีการศึกษา
เพื่อนําไปใชประกอบในการจัดจําแนกพืชกลุมนี้ และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยในดานตางๆ ตอไป
การศึกษาทางกายวิภาคและการศึกษาดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับพืชในสกุล Cassia ที่พบในประเทศไทย ที่
ผานมา สรุปพอสังเขปได ดังนี้
Bentham (1871 อางถึงใน Irwin and Barneby, 1981) ไดศึกษาทบทวนพืชสกุล Cassia และไดแยกพืชสกุลนี้
เปน 3 กลุมยอย ตอมา Irwin and Barneby (1981) แยกสกุล Cassia ออกเปน 3 สกุล คือ Cassia, Senna และ
Chamaecrista โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา ซึ่งพืชที่จัดไวในสกุล Cassia จะมีกานชูเกสรเพศผูที่โคงงอและมีใบ
ประดับยอย 2 ใบ พืชที่จัดไวในสกุล Senna จะไมมีใบประดับยอยและกานชูเกสรเพศผูจะสั้นตรง สวนพืชที่จัดไวในสกุล
Chamaecrista จะมีใบประดับยอย 2 ใบและกานชูเกสรเพศผูสั้นตรง แต Larsen et al. (1984) ไดศึกษาและสํารวจ
พรรณไมในวงศ Caesalpiniaceae ในประเทศไทย จากการศึกษาพบวามีพรรณไมทั้งหมด 20 สกุล 113 ชนิด เปนพืช
ในสกุล Cassia 21 ชนิด 4 subspecies และจัดทําคําบรรยายลักษณะ ตลอดจนรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการกระจายพันธุ
นิเวศวิทยาและการใชประโยชน
มีการศึกษาลักษณะกายวิภาคของพืชกลุมนี้ เชน Pate and Kuo (1981) ไดศึกษากายวิภาคฝกของพืชในวงศ
Leguminosae และสรุปวามีลักษณะแตกตางกันในพืชแตละชนิดที่ศึกษา Baretta-Kuipers (1981) ไดศึกษากายวิภาค
ของเนื้อไมของพืชวงศ Leguminosae พบวาพืชในสกุล Cassia มีลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อไมที่มี ray เปนแบบ
multiseriate ไมมี storied structure และมีการกระจายของ parenchyma แตกตางกันระหวางชนิด ตอมา Dulberger et al.
(1994) ไดศึกษาลักษณะของยอดเกสรเพศเมียของพืชในสกุล Cassia, Senna และ Chamaecrista พบวาพืชทั้ง 3 สกุล
มีลักษณะของยอดเกสรเพศเมียที่คลายกัน คือ มีลักษณะเปนแองและมีขนปกคลุมรอบๆ แตมีรูปทรงที่หลากหลาย เชน
circular, ellipsoidal oblong, irregular และ pyriform
นอกจากนี้ไดมีการศึกษาการพัฒนาของดอกในพืชสกุล Cassia, Senna และ Chamaecrista เพื่อเปนขอมูล
สนับสนุนในการจัดจําแนกของพืชในกลุมนี้ ซึ่งพบวาพืชทั้ง 3 สกุล มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ กลีบดอกมักมีสีเหลือง
เกสรเพศผูมีสัณฐานตางกัน (ในดอกเดียวกัน) อับเรณูแตกโดยมีชองเปด ลักษณะของเรณูเปนแบบ tricolporate และมี
ยอดเกสรเพศเมียเปนแอง สวนลักษณะที่แตกตางกันไดแก ตําแหนงการเกิดของดอกในชอดอก การมีหรือไมมีใบ
ประดับยอย ตําแหนงการเกิดกลีบเลี้ยงอันแรก ลําดับของการเกิดกลีบดอก สมมาตรของดอก และลักษณะสัณฐานของ
อับเรณู เปนตน (Irwin and Barneby, 1981; Graham and Barker, 1981; Guinet, 1981; Tucker, 1996)
ประโยชนของพืชสกุล Cassia เชน ไดทําการศึกษาสารเคมีที่มีในพืชสกุล Cassia พบวาประมาณ 26 ชนิด
มีรายงานการพบสาร anthacene derivative ซึ่งจําเปนในการผลิตยาแผนปจจุบัน โดยในจํานวน 26 ชนิดดังกลาว
สวนใหญเปนชนิดที่มีอยูในประเทศไทย และบางชนิดสามารถนํามาใชเปนอาหารและสมุนไพรได นอกจากนี้ยังพบวา
พืชในสกุล Cassia บางชนิดเปนวัชพืช (อุไร, 2535; คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538; Radanachaless
and Maxwell, 1997; Agarkar and Jadge, 1999)
การศึกษาที่ผานมาของพืชกลุมนี้ สวนใหญมักจะศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อใชในการจัดจําแนก
และการศึกษาเกี่ยวกับสารสําคัญในพืชที่นาํ มาใชเปนยารักษาโรค แตยังขาดการศึกษาทางกายวิภาคของสวนตางๆ
ของพืชซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานของพรรณไมที่สมบูรณ และสามารถใช
เปนขอมูลเสริมในการจัดจําแนกและประยุกตใชในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหได
ประโยชนสูงสุดและขจัดหรือหลีกเลี่ยงปญหาที่เกี่ยวกับการจัดจําแนกและการนําไปใชประโยชนของพืชในกลุมนี้
รวมทั้งยังเปนประโยชนตอการศึกษาทางดานกายวิภาคเองและในดานการนําไปใชเปนตัวอยางประกอบการเรียนการ
สอน เปนตน
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วิธีการ
สํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมสกุล Cassia ในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย โดยเก็บสวนของดอก ปลายยอด
ลําตน และใบ พรอมทั้งตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตอง และนําชิ้นสวนพืชมาศึกษาลักษณะกายวิภาค โดยใชวิธีการ
ฝงเนื้อเยื่อในพาราฟน (Johansen, 1940) นําสไลดมาศึกษาดวยกลองจุลทรรศน บันทึกลักษณะ ถายภาพ เปรียบเทียบ
ลักษณะทางกายวิภาคและสรุปผลการศึกษา เพื่อหาแนวทางประกอบการพิจารณาการจัดจําแนก
ตารางที่ 1. รายชื่อของพืชสกุล Cassia ที่ใชเปนพืชตัวอยางในการศึกษา
ชื่อวิทยาศาสตร (Larsen et al., 1984)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สกุลตามระบบใหม
(Irwin and Barneby, 1981)
Cassia s.s.
Cassia s.s.
Cassia s.s.
Cassia s.s.

Cassia bakeriana Craib
Cassia fistula L.
Cassia grandis L.f.
Cassia javanica ssp. nodosa (Buch.-Ham. Ex Roxb.)
K. & S.S. Larsen
Cassia alata L.
Cassia garettiana Craib
Cassia hirsuta L.
Cassia obtusifolia L.
Cassia occidentalis L.
Cassia siamea Lam.
Cassia sophera L.
Cassia spectabilis DC.
Cassia surattensis Burm.f. ssp. glauca (Lam.)
K. & S.S. Larsen
Cassia surattensis Burm.f. ssp. surattensis
Cassia timoriensis DC.
Cassia tora L.
Cassia leschenaultiana DC.
Cassia pumila Lam.

ลักษณะวิสัย
ไมตน
ไมตน
ไมตน
ไมตน

Senna
Senna
Senna
Senna
Senna
Senna
Senna
Senna
Senna

ไมพุม
ไมตน
ไมพุม
ไมพุม
ไมพุม
ไมตน
ไมพุม
ไมตน
ไมพุม/ไมตนขนาดเล็ก

Senna
Senna
Senna
Chamaecrista
Chamaecrista

ไมพุม/ไมตนขนาดเล็ก
ไมตน
ไมพุม
ไมพุม
ไมพุม

ผลการวิจัย
จากการสํารวจศึกษาและรวบรวมตัวอยางพรรณไมสกุล Cassia ในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย พบพรรณไม
สกุล Cassia ทั้งหมด 17 ชนิด 3 ชนิดยอย จํานวน 18 ตัวอยาง (ตารางที่ 1) จัดอยูในสกุลตามระบบจัดจําแนกที่มีการ
นําเสนอใหม โดยแยกออกเปน 3 สกุล ไดแก สกุล Cassia sensu stricto 4 ชนิด สกุล Senna 12 ชนิด และสกุล
Chamaecrista 2 ชนิด
จากการศึกษากายวิภาคของปลายยอด ใบ และลําตนที่มีการเติบโตระยะปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งสวน
ตางๆ ของดอก พบวาพืชที่ศึกษามีลักษณะกายวิภาครวมกัน คือ มีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดเปนแบบทูนิกา-คอรพัส
เซลล เ วสเซลล ข นาดใหญ ข องลํ า ต น มี รู ป ร า งกลม มั ก อยู เ ป น เซลล เ ดี่ ย วๆ กระจายอย า งไม เ ป น ระเบี ย บ แผ น มี รู
(perforation plate) ของเซลลเวสเซลลเปนแบบรูเดียว (simple perforation plate) เนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็ม (xylem
ray) ในแนวรัศมีเปนแบบ heterocellular ray และระบบเซลลรูปยาว (axial system) ของไซเล็มเรียงตัวแบบเนื้อไมไม
เปนชั้น (nonstoried wood) ใบเปนแบบสองดานตางกัน (bifacial) มีปากใบแบบพาราไซติก (paracytic) (ภาพที่ 1)
รังไขมีพลาเซนตาแบบแนวเดียว (marginal) และมีออวุลแบบคว่ํา (anatropous) ลักษณะที่มีความสําคัญในการ
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จัดจําแนก (ตารางที่ 2) ไดแก ลักษณะของอับเรณู ปากใบ ตําแหนงที่พบและรูปแบบของผลึกและขน โดยสามารถ
จําแนกพืชไดเปน 4 กลุมใหญ คือ 1.) กลุม Cassia s.s. 2.) Senna กลุมไมตน 3.) Senna กลุมไมพุม และ 4.)
Chamaecrista ทั้งนี้พบวา กลุมที่ 1-3 ผนังเซลลชั้นเอนโดทีเซียม (endothecium) มี thickening ทําใหเกิดลวดลายและ
หนาขึ้น (ภาพที่ 3 A-B) และมีผลึกรูปดาวที่ลําตนและใบ สวนกลุมที่ 4 ไมมีลักษณะดังกลาว Cassia s.s. สามารถแยก
ออกจากกลุม Senna ไดโดยมีขนที่ผนังอับเรณู และสามารถใชลักษณะการกระจายของปากใบบนแผนใบแยก Senna
ออกเปน 2 กลุม คือ Senna กลุมที่เปนไมตน จะมีปากใบเฉพาะทางดานลาง (hypostomatic leaf) และ Senna กลุมที่
เปนไมพุม จะมีปากใบโดยรอบทั้งสองดานของแผนใบ (amphistomatic leaf)
นอกจากนี้ลักษณะของเนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มในแนวขนานเสนสัมผัสลําตนยังสามารถแยกพืชออกเปน
สองกลุม คือ กลุมที่เปนไมตนและไมตนขนาดเล็กเปนแบบ uniseriate ray (ภาพที่ 2 A-B) แตกลุมที่เปนไมพุมขนาดเล็ก
หรือไมพุมกึ่งลมลุกเปนแบบ multiseriate ray (ภาพที่ 2 C-D) สนับสนุนการแยกพืชในสกุล Senna ออกมากกวา 1 กลุม

A

A

A

B

B

B

C

C

B

C

D
D
ภาพที่ 2.
ภาพที่ 1. ปากใบ A=Cassia tora L.
B=Cassia occidentalis L.
C=Cassia siamea Lam.
D=Cassia leschenaultiana DC.

   

D
เนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มจากการ ภาพที่ 3. ผนังอับเรณูจากการตัดขวางอับ
เรณู A=Cassia hirsuta L.
ตัดในแนวขนานเสนสัมผัสลําตนที่มี
B=Cassia obtusifolia L.
การเติบโตระยะทุติยภูมิ A=Cassia
C=Cassia leschenaultiana DC.
bakeriana Craib, B=Cassia
D=Cassia pumila Lam.
spectabilis DC., C=Cassia tora L.,
D=Cassia alata L.
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ตารางที่ 2. เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคที่สาํ คัญในการจําแนกพืช
ชนิด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

C. alata
C. bakeriana
C. fistula
C. garettiana
C. grandis
C. hirsuta
C. javanica
ssp. nodosa
C. leschenaultiana
C. obtusifolia
C. occidentalis
C. pumila
C. siamea
C. sophera
C. spectabilis
C. surattensis
ssp. glauca
C. surattensis
ssp. surattensis
C. timoriensis
C. tora

endothecium
thickening
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

anther
hair
ไมมี
มี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี

การกระจายของ
ปากใบ
amphistomatic
hypostomatic
hypostomatic
hypostomatic
hypostomatic
amphistomatic
hypostomatic

ผลึก
รูปดาว
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

xylem ray

กลุมที่

multiseriate
uniseriate
uniseriate
uniseriate
uniseriate
multiseriate
uniseriate

3
1
1
2
1
3
1

ไมมี
มี
มี
ไมมี
มี
มี
มี
มี

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
มี
มี
ไมมี
มี
มี
มี
มี

multiseriate
multiseriate
multiseriate
multiseriate
uniseriate
multiseriate
uniseriate
uniseriate

4
3
3
4
2
3
2
3

มี

ไมมี

มี

uniseriate

3

มี
มี

ไมมี
ไมมี

amphistomatic
amphistomatic
amphistomatic
amphistomatic
hypostomatic
amphistomatic
hypostomatic
amphistomatic
(ดานบนมีนอย)
amphistomatic
(ดานบนมีนอย)
hypostomatic
amphistomatic

มี
มี

uniseriate
multiseriate

2
3

บทสรุป
จากการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของพืชสกุล Cassia sensu lato บางชนิดในประเทศไทยครั้งนี้ทําใหได
ขอสรุปวา เมื่อนําขอมูลจากการศึกษาดานกายวิภาคของปลายยอด ลําตน ใบ และดอกมาใชจัดจําแนกกลุมและชนิด
สามารถใชในการตรวจสอบสถานะทางอนุกรมวิธานของพืชสกุล Cassia ทั้งในระดับสกุลและชนิดได สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
1. ลักษณะกายวิภาคของพืชในสกุล Cassia sensu lato มีความแตกตางกัน ขอมูลที่ศึกษาไดจึงสนับสนุนการ
แยกพืชสกุล Cassia sensu lato ออกเปนกลุมตางๆ มากกวา 1 กลุม
2. ลักษณะกายวิภาคของอับเรณู ไดแก ลักษณะของเซลลในชั้นเอนโดทีเซียม การมีขนที่ผนังของอับเรณู และ
การมีผลึกรูปดาวที่ใบและลําตน สนับสนุนการจัดจําแนกพืชสกุล Cassia sensu lato ออกเปน 3 สกุล ตามระบบที่
นําเสนอใหม ไดแก สกุล Cassia sensu stricto, Senna และ Chamaecrista
3. ลักษณะกายวิภาคของใบ คือ การกระจายของปากใบที่แผนใบ ลักษณะของเนื้อเยื่อแนวรัศมีของไซเล็มใน
แนวสัมผัส และลักษณะของผลึกรูปปริซึมในไซเล็มบงชี้วาพืชในสกุล Senna มีลักษณะแตกตางกัน จนเกิดแนวคิดวา
นาจะแยกพืชสกุล Senna ออกไดมากกวา 1 กลุม ซึ่งไมสอดคลองกับระบบจัดจําแนกที่นําเสนอใหม ที่จัดไวเพียงสกุล
เดียว
และเมื่อพิจารณากลุมพืชที่ไดจากการจัดจําแนกโดยใชลักษณะทางดานกายวิภาคทั้ง 4 กลุม มาเปรียบเทียบ
เพื่อดูความสอดคลองกับลักษณะสัณฐานวิทยาอื่นๆ โดยเฉพาะลักษณะสัณฐานวิทยาของดอก ซึ่งมีความสําคัญมากใน
การใชเปนตัวบงชี้การจัดจําแนกพืชดอกออกเปนกลุมๆ ตั้งแตในอดีตถึงปจจุบันก็ยิ่งเห็นขอมูลที่นําเสนอไดชัดเจนยิ่งขึ้น
วาสอดคลองกัน โดยกลุมพืชทั้ง 4 กลุมที่ไดนําเสนอการจัดจําแนกในครั้งนี้มีความสอดคลองกับลักษณะสัณฐานวิทยา
อื่นๆ ในหลายลักษณะหรืออาจกลาวไดวา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสนับสนุนการจัดจําแนกที่ใชลักษณะทางกายวิภาค
แยกพืชสกุล Cassia ออกเปน 4 กลุม โดยเฉพาะพืชในสกุล Senna ขอมูลทางกายวิภาคแยกพืชสกุลนี้ออกเปน 2 กลุม
ซึ่งถือวาเปนขอมูลใหม แตกตางจากระบบจัดจําแนกที่ Irwin and Barneby (1981) ไดเสนอไว และมีขอมูลทางสัณฐาน
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วิทยาที่สําคัญที่สนับสนุนการแยกพืชสกุล Senna ออกเปน 2 กลุม โดยพืชที่อยูในกลุม Senna 1 จะมีลักษณะวิสัยเปน
ไมตน ไมมีตอมที่โคนกานใบหรือที่แกนกลางของใบและมีชอดอกแบบ compound raceme สวนพืชที่จัดอยูในกลุม
Senna 2 มีลักษณะวิสัยเปนไมพุม มีตอมที่โคนกานใบหรือที่แกนกลางของใบ (ยกเวนพืชชนิด Cassia alata L.) และมี
ชอดอกแบบ simple raceme การศึกษาสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมในชวง 1 ป ไมสามารถทําไดอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุมพืชสกุล Cassia ทั้งหมด ดังนั้นนาจะสํารวจและเก็บตัวอยางพืชชนิดอื่นๆ ที่ยังไมไดทําการศึกษา รวมทั้งพืช
ที่ขึ้นอยูในพื้นที่ตางออกไปมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น จากการศึกษาลักษณะทางดานกายวิภาคไดให
ขอมูลเพิ่มเติมในการบงชี้ความแตกตางของพืชในสกุล Senna จึงเปนที่นาสนใจในเรื่องสถานะทางอนุกรมวิธานของพืช
สกุลนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้งทางดานกายวิภาคและศาสตรสาขาอื่นๆ เพื่อตรวจสอบสถานะของพืชสกุลนี้ใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ชี้ใหเห็นวาลักษณะทางกายวิภาคสามารถนํามาใชในการจัดกลุมพืชหรือบอกความแตกตางของพืชแต
ละชนิ ด ได ดังนั้ น นา จะมีก ารศึก ษาทางกายวิภาคในกลุม พื ช อื่น ๆ ที่มี ปญ หาในการจัด จํา แนกหรื อเป น กลุ ม พืช ที่ มี
ความสําคัญ
การศึกษาในครั้งนี้นาจะเปนพื้นฐานสําหรับงานวิจัยทางดานพฤกษอนุกรมวิธาน กายวิภาค และสัณฐานวิทยา
ในอนาคต และเปนตัวอยางสําหรับนิสิตนักศึกษาหรือผูที่สนใจการศึกษาดานนี้ และควรสนับสนุนใหมีการศึกษาดานนี้
มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนกับงานวิจัยในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพืชตอไป
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กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) ในประเทศไทย
เอื้อมพร จันทรสองดวง, อัจฉรา ธรรมถาวร และ ประนอม จันทรโณทัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002
Abstract:

Comparative Anatomy of Aristolochiaceae in Thailand
Aeumporn Junsongduang, Achra Thammathaworn and Pranom Chantaranothai
Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Muang, Khon Kaen 40002

The comparative anatomy of 2 genera and 16 species of plants in the Family Aristolochiaceae
collected from various parts of Thailand between August 2000 and March 2002 was studied. All of
the collected species were investigated by lamina epidermal peel, transection of blades, petioles,
stems, rhizomes and roots, and longsection and maceration of stems. The leaf blade anatomical
characters which are useful for species identification are the presence or absence of hairs, the
distribution and types of hairs and stomata, shape and wall of epidermal cells, the presence or
absence of silicifield cells and secretory cells and epidermal papillae, sclerenchyma sheath in
midribs, arrangement of mesophyll cells, shape and layer number of palisade cells and types of leaf
margin. The petiole anatomical characters which are useful for species identification are the shape in
transection, the presence or absence of stomata, the presence or absence and types of hairs, pattern
and number of vascular bundles and presence or absence of sclerenchyma or parenchyma sheath in
cortex. The stem anatomical characters which are useful for species identification are the presence or
absence and types of hairs, the shape and number of vascular bundles in stems, the presence or
absence of pith cavity, and the types of pith. The root anatomical characters which are useful for
species identification are the presence or absence of periderm and secretory cells, types of stele, types
of sclerenchyma cells in cortex and shape and number of xylem arches.
Key words: Aristolochiaceae, plant anatomy, paraffin methods

บทนํา
พืชในวงศกระเชาสีดา (Aristolochiaceae) ทั่วโลกมี 7 สกุล กระจายอยูในเขตรอนและเขตอบอุน สําหรับ
ประเทศไทยพบเพียง 2 สกุล 20 ชนิด ไดแก สกุล Aristolochia มี 16 ชนิด และ อีกเพียง 4 ชนิด ในสกุล Thottea
(Phuphathanapong, 1987; Hansen and Phuphathanapong, 1999; Chukul and Saralamp, 2001) พืชวงศนี้มี
สมาชิกเปนไมพุม ไมเลื้อย มีอายุปเดียวหรือหลายป มีเนื้อไมบริเวณโคนตน มีลําตนใตดิน มีใบเปนใบเดี่ยวเรียงเวียน
หรือเรียงสลับ เสนใบมักออกจากจุดเดียวกันคลายฝามือ (Phuphathanaphong, 1987) ดอกเดี่ยวออกตามตนแผแบน
ติดพื้นหรือออกที่ซอกใบหรือดอกชอแบบกระจุก กระจะ หรือกระจะแยกแขนง สมมาตรของดอกเปนแบบรัศมีห รื
อสมมาตรดานขาง ไมมีกลีบดอก กลีบเลี้ยงคลายกลีบดอกเชื่อมติดกันมี 3-6 แฉก หรือมี 1-2 ปาก (lip) ดอกสมบูรณ
เพศ เกสรเพศผูมี 6-10 อันหรือมากกวา เชื่อมติดกันเปนวง 1-2 วง แยกกันเปนอิสระหรือเชื่อมติดกับกานเกสรเพศเมีย
เปนแทงเรียกวา เสาเกสร (gynostemium) เกสรเพศเมีย มียอดเกสรแยกเปน 3-6 แฉก มีรังไขแบบใตวงกลีบ (inferior
ovary) แบงเปน 4-6 หอง ผล มี 4-6 มุม เมื่อแกจะแหงแตกตามตะเข็บ เมล็ดมีจํานวนมาก (อัจฉรา, 2540; Hou, 1989)
ประโยชนของพืชในวงศนี้มีการนํามาใชในหลายๆ ดาน เชน ใชเปนไมประดับ ไดแก ไกฟา (Aristolochia
ringens Vahl) ใชเปนพืชสมุนไพรหรือเปนยารักษาโรค เชน นําลําตนใตดินของกระเชาสีดา (A. pothieri Pierre ex Lec.)
มาตมน้ําดื่มเปนยาอายุวัฒนะ (วีระชัย, 2538) ใชพืชชนิด Thottea parviflora Ridl. รักษาตอมลูกหมากอักเสบและขับ
ปสสาวะ (วงศสถิตย และคณะ, 2539) ใชใบของนกกระทุงหรือกระเชาสีดา (A. tagala Cham.) ตําพอกเปนยาภายนอก
แกโรคผิวหนัง นอกจากนี้ใชน้ําคั้นจากใบของ A. indica L. แกพิษงูกัด (ลีนา, 2525) ในมาเลเซียใชพืชสกุล Aristolochia
เปนอาหารเลี้ยงตัวออนของผีเสื้อในเชิงการคาอีกดวย (Hou, 1989) เนื่องจากตัวหนอนของผีเสื้อที่กินใบออนของพืช
สกุลนี้จะใหตัวผีเสื้อที่ใหสีสวยงาม
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การระบุชนิดพืชวงศกระเชาสีดาที่ผานมาใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาเทานั้นเปนหลัก โดยการพิจารณาจาก
ลักษณะของลําตนและใบ ไดแก รูปรางของแผนใบ ความยาวของกานใบ การมีขนที่แผนใบหรือลําตน และพิจารณาจาก
ลักษณะของดอก ผล และเมล็ด เนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบในพืชวงศนี้มีความแปรผันมากไมวาจะเปน
ขนาดและรูปรางของใบ ชนิด และความหนาแนนของขน (Hou, 1989) ลักษณะเหลานี้เปนเพียงลักษณะภายนอกจึงไม
สามารถนํารูปวิธานที่มีอยูมาใชระบุชนิดพืชที่อยูในสภาพที่เปนชิ้นสวนขนาดเล็กได
การศึกษาทางดานกายวิภาคศาสตรของพืชเปนการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางภายใน สามารถแสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางในระดับเซลลและเนื้อเยื่อของพืชในแตละชนิด ทําใหไดขอมูลดานโครงสรางของเซลลและเนื้อเยื่อตางๆ
ของพืชไดเปนอยางดี (Fahn, 1975) ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญสามารถนํามาใชประกอบกับขอมูลดานอื่นๆ ในการ
จําแนกพืชได (Stuessy, 1990) เปนที่ยอมรับในปจจุบันวาขอมูลทางลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชเพียง
อยางเดียว ไมสามารถทําใหเขาใจความสัมพันธทางวิวัฒนาการของพืชไดอยางถองแท ซึ่งการจําแนกพืชโดยใชลักษณะ
ทางวิวัฒนาการชาติพันธุเปนเปาหมายหลักของการศึกษาอนุกรมวิธาน ขอมูลทางดานกายวิภาคศาสตรเปนอีกขอมูล
หนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธดังกลาวและสามารถนํามาใชระบุกลุมพืชที่อยูในสภาพที่ไมสมบูรณได เนื่องจาก
ลักษณะของเซลลและเนื้อเยื่อของพืชในแตละชนิดมีลักษณะที่คงที่และมักจะไดรับอิทธิพลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมนอย ยกเวนในกรณีที่พืชมีการปรับตัวเพื่อใหมีความเหมาะสมและสามารถดํารงชีวิตตอไปในสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงของขนาด ความหนาของผนังเซลลหรือชองวางระหวางเซลลที่อาจจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได ดังนั้นลักษณะทางกายวิภาคศาสตรจึงถือไดวาเปนเครื่องมือในอุดมคติที่สามารถนํามาใชในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในการจําแนกในระดับวงศ ระดับสกุล หรือระดับชนิดไดเปนอยางดี (Bell, n.d.)
ในตางประเทศไดตระหนักถึงประโยชนของการศึกษาทางดานกายวิภาคศาสตรมานานแลว โดยนําความรู
ทางดานกายวิภาคศาสตรมาประยุกตใชในการระบุชนิดพืชที่อยูในสภาพที่ไมสมบูรณหรือเปนชิ้นสวนขนาดเล็กที่เปน
สวนประกอบในผงยา ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของพืชวงศกระเชาสีดาครั้งนี้ อาจ
นําไปใชสรางรูปวิธานจําแนกชนิดไดถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชรวมกับ
การศึกษาสาขาอื่นๆ ตอไปในอนาคต เชน ดานเภสัชพฤกษศาสตร ดานนิติเวชศาสตร โบราณคดี พฤติกรรมสัตว และ
เกษตรกรรม เปนตน
การศึ ก ษาทางด า นกายวิ ภ าคศาสตร ข องพื ช วงศ ก ระเช า สี ด าในอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น มี เ พี ย งการศึ ก ษาของ
Metcalfe and Chalk ในป 1950 เทานั้นที่มีการศึกษาที่ครอบคลุมในทุกสวนของพืชวงศนี้ นอกจากนั้นก็มีการศึกษาบาง
เชน การศึกษาของ Rao และคณะในป 1992 ศึกษาเนื้อไมของพืชชนิด Thottea siliquosa (Lamk) Ding Hou ตอมาใน
ป 1993 Carlquist ศึกษาเฉพาะสวนของเนื้อไมบางสกุล ไดแก สกุล Apama Aristolochia และสกุล Holostylis
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Appezzato และคณะ ในป 1997 ศึกษากายวิภาคศาสตรของใบและกานใบของพืชสกุล
Aristolochia เพียงสกุลเดียวเทานั้น
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตรเชิงเปรียบเทียบของแผนใบ กานใบ ลําตน
ลําตนใตดิน และรากของพืชวงศกระเชาสีดาในประเทศไทย พรอมทั้งสรางรูปวิธานระบุชนิดของพืชวงศกระเชาสีดาใน
ประเทศไทยโดยใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตร

วิธีการ
1. การเก็บและระบุชื่อวิทยาศาสตรตัวอยางพรรณไม
โดยการออกเก็บตัวอยางพืชวงศกระเชาสีดาจากแหลงธรรมชาติทุกเขตการกระจายพันธุทั่วประเทศระหวาง
เดือนสิงหาคม 2542 ถึงเดือนพฤษภาคม 2545 พรอมระบุชื่อวิทยาศาสตรโดยใชรูปวิธานของ Phuphathanapong
(1987) และใชชื่อพื้นเมืองตามหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม (2544) เก็บตัวอยางเปน 2 สวน สวนหนึ่งเก็บ
เปนตัวอยางดองรักษาสภาพเซลลสําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร อีกสวนหนึ่งเก็บเปนตัวอยางพรรณไมแหงไวที่
พิพิธภัณฑพืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 16 ชนิด (ตารางที่ 1)
   03
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ตารางที่ 1. รายชื่อพรรณไมและหมายเลขตัวอยางพรรณไมของพืชวงศกระเชาสีดาที่ศึกษา
ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อพื้นเมือง

Aristolochia arenicola Hance
A. baenzigeri B. Hansen & Phuph.
A. curtisii King
A. elegans Mast.

รอยเอ็ด
แมฮองสอน
สุราษฎรธานี
กรุงเทพมหานคร

A. grandis Craib

กอมกอยลอดขอน, ปกไกดํา
กระทุงบวบเหลี่ยม
กระเชาภูเก็ต
นกกระทุง, กระทุงปากบาน,
เหนียงนกกระทุง
นกขมิ้น

A. helix Phuph.

กระเชาหนู

พังงา

A. kerrii Craib
A. cf. kerrii
A. pierrei Lec.

กระเชาปากเปด
หนอนตาย

A. pothirei Pierrei ex Lec.
A. ringens Vahl
A. tagala Cham.

กระเชาถุงทอง, กระเชาสีดา
ไกฟา, ไกฟาพญาลอ
กระเชามด, กระเชาผีมด,
กระเชาสีดา, ปุลิง
หูหมี, บูดูบูลัง

กาญจนบุรี
ขอนแกน
สกลนคร
เชียงใหม
ขอนแกน
ขอนแกน
สกลนคร

Auemporn 15/42
Auemporn 09/44
Auemporn 13/43
Auemporn 36/45
Auemporn 33/44
Auemporn 05/42
Auemporn 03/42
Auemporn 18/43
Auemporn 01/42
Auemporn 20/43
Auemporn 08/42

ตราด
ระนอง
กาญจนบุรี
ระนอง

Auemporn 02/42
Auemporn 11/42
Auemporn 31/44
Auemporn 07/42

A. sp.
Thottea parviflora Ridl.
T. sumatrana (Merr.) Ding Hou
T. tomentosa (Blume) Ding Hou

จังหวัดที่เก็บตัวอยาง

เชียงใหม

หมายเลข
ตัวอยางพรรณไม
Auemporn 35/45
Auemporn 29/44
Auemporn 24/44
Auemporn 34/44

2. การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร
2.1 การลอกผิวใบ
การลอกผิว นําใบพืชวงศกระเชาสีดาที่รักษาสภาพเซลลดวยสารละลาย FAA 70 (formaldehyde :
acetic acid : ethyl alcohol 70% อัตราสวน 5 : 5 : 90 (โดยปริมาตร) หรือรักษาสภาพเซลลดวยแอลกอฮอล 70% ลอก
ผิวใบดวยใบมีดโกน ยอมสี (staining) ชิ้นตัวอยางดวยสีซาฟรานิน (safranin) ความเขมขน 1% ในน้ํา จากนั้นดึงน้ํา
ออกจากตัวอยาง (dehydration) ดวยแอลกอฮอล ที่ความเขมขนตางๆ ตั้งแตรอยละ 50%, 70%, 95%, 100% และ
100% + xylene ตามลําดับ บันทึกผลการศึกษา และบันทึกภาพถายดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง
2.2 การตัดตามขวางในกรรมวิธีพาราฟน (อัจฉรา, 2538)
ตัดตามขวางเสนกลางใบ ขอบใบ กานใบ ลําตน ลําตนใตดิน และราก ที่รักษาสภาพเซลลโดยใช
สารละลาย FAA 70% หรือแอลกอฮอล 70% ดึงน้ําออกจากชิ้นตัวอยางดวยสารละลาย TBA (tertiary butyl alcohol)
ตามลําดับความเขมขน (grade) จาก 1 ถึง 5 และ TBA บริสุทธิ์ ตามลําดับ ตัดตามขวางตัวอยางโดยการนําตัวอยางที่
ติดแทงไมแลวมาตัดดวยเครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบมือหมุน (rotary microtome) ใหชิ้นตัวอยางมีความหนา 15-20
ไมโครเมตร ยอมตัวอยางดวยสีซาฟรานินความเขมขน 1% ในแอลกอฮอล บันทึกผลการศึกษา
2.3 กรรมวิธีการยุยเซลล (maceration technique) ในลําตน (อัจฉรา, 2538)
ตัดตัวอยางลําตนทุติยภูมิใหมีขนาด 3x3 มม. ใสโกรงบดใหแหลกในน้ํา เติมสารละลายโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด (KOH) 10% ขณะบดยอมดวยสีซาฟรานินความเขมขน 1% ในแอลกอฮอล ลางสีสวนเกินออกดวย
แอลกอฮอลความเขมขน 50% ดึงน้ําออกจากเซลลดวยแอลกอฮอลความเขมขน 70%, 95% และแอกอฮอลบริสุทธิ์
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ตามลําดับ แชเซลลในแอลกอฮอลบริสุทธิ์กับไซลีนในอัตราสวน 1 : 1
บันทึกผลการศึกษา

จากนั้นแชเซลลในไซลีนบริสุทธิ์ ผนึกสไลด

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว า
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคศาสตร
ทั่ ว ไปของพื ช วงศ ก ระเช า สี ด า
ดังนี้
ใบ มี เ ซลล ใ นเนื้ อ เยื่ อ
ชั้ น ผิ ว ที่ ผิ ว ใบทั้ ง สองด า นเรี ย ง
1 ชั้น มีปากใบเปนแบบพาราไซ
ติ ก ห รื อ แ บ บ แ อ น อ โ ม ไ ซ ติ ก
(ภาพที่ 1 ข) อยูระดับเดียวกับ
เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว มีขนแบบ
ไมเปนตอม (ภาพที่ 1 ค-ฉ) ระบบ
เนื้อเยื่อลําเลียงมีมัดทอลําเลียง
แบบเคียงขาง (ภาพที่ 2 ก-ข) มี
โซฟลลเปนเนื้อเดียวหรือแยกเปน
ชั้นแพลิเซดและชั้นสปองจี (ภาพที่
2 ค-ง) กานใบ มีเซลลใน
เนื้อเยื่อชั้นผิว เรียง 1 ชั้น ระบบ ภาพที่ 1. ก. ผิวใบดานบนของ A. grandis (สเกล = 100 ไมโครเมตร) ข. ผิวใบดานลาง
ของ A. sp. (สเกล = 50 ไมโครเมตร) ค. ขนที่ขอบใบของ A. baenzigeri (สเกล
เนื้อเยื่อลําเลียง มีมัดทอลําเลียง
= 50 ไมโครเมตร) ง. ขนที่ผิวใบดานลางของ A. grandis (สเกล = 100
แ บ บ เ ค ีย ง ข า ง เ นื ้อ เ ยื ่อ พื ้น
ไมโครเมตร) จ. ขนที่ขอบใบของ A. pierrei (สเกล = 50 ไมโครเมตร) ฉ. ขนที่
คอรเ ทกซที ่ป ระกอบดว ยเซลล
ผิวใบดานลางของ T. tomentosa (สเกล = 100 ไมโครเมตร) (An= ปากใบแบบ
พาเรงคิม า ลําตนที่มีก ารเจริญ
พาราไซติก, Se= เซลลหลัง่ , Si= เซลลซิลิกา)
แบบทุติยภูมิ มีเซลลในเนื้อเยื่อ
ชั้นผิว เรียง 1 ชั้น ระบบเนื้อเยื่อลําเลียงมีสตีลแบบยูสตีล แตละมัดเปนมัดทอลําเลียงแบบเคียงขาง เรียงตัวเปนวง
(ภาพที่ 3 จ-ฉ และภาพที่ 4 ก-ข) เนื้อเยื่อพื้นมีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาเรียงเปนวงลอมรอบสตีล ไสไม มีเฉพาะเซลล
พาเรงคิมา ลําตนใตดินและราก มีรูปรางในภาคตัดขวางกลม ระบบเนื้อเยื่อผิว เซลลคอรกและคอรกแคมเบียม (cork
cambium) เกิดจากเซลลพาเรงคิมาที่อยูใตเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวลงไป ระบบเนื้อเยื่อลําเลียงในลําตนใตดิน มีสตีล
แบบแอคติโนสตีล (ภาพที่ 4 ค-ง) ในราก มีสตีลแบบโพรโทสตีลหรือแอคติโนสตีล (ภาพที่ 4 จ-ฉ) เนื้อเยื่อพื้นมีคอร
เทกซที่ประกอบดวยเซลลพาเรงคิมา เซลลสเกลอเรงคิมา เซลลสเกลอรีด หรือเซลลเสนใย
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ภาพที่ 2. ขนบางชนิดของพืชวงศกระเชาสีดา ก-ข. ขนที่ประกอบดวย
3 เซลล เซลลฐาน 1 เซลลรูปกลมหรือรูปโดม เซลลปลาย
เปนตะขอที่ผิวใบดานลางของ A. sp. (สเกล = 87
ไมโครเมตร) ค. ขนที่ประกอบดวย 3-4 เซลลฐาน 1 เซลล
รูปปากแตร หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เซลลปลายเปนตะขอ ที่
ผิวใบดานลางของ A. helix (สเกล = 87 ไมโครเมตร) ง. ขน
ที่ประกอบดวย 6-10 เซลล เซลลฐาน 1 เซลล รูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสหรือรูปรี เซลลปลายรูปสามเหลีย่ ม ปลายมน ที่ขอบใบ
ของ A. pothirei (สเกล = 50 ไมโครเมตร) จ. ขนที่
ประกอบดวย 3-4 เซลล เซลลฐาน 1 เซลลรูปรีหรือรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เซลลปลายรูปเข็ม ที่ผิวใบดานลางของ A.
grandis (สเกล = 87 ไมโครเมตร) ฉ. ขนที่ประกอบดวย 57 เซลลฐาน 1 เซลล รูปรีหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เซลลปลาย
เปนรูปหอกกวางปลายแหลม บิดเปนเกลียว ทีผ่ ิวใบ
ดานลางของ A. grandis (สเกล = 87 ไมโครเมตร) ช. ขนที่
ประกอบดวย 6-20 เซลล เซลลฐาน 1-5 เซลล เซลลปลาย
รูปปหอกสั้นหรือรูปสามเหลี่ยมปลายมน ที่ขอบใบของ A.
pierrei (สเกล = 87 ไมโครเมตร) ซ. ขนที่ประกอบดวย 1-2
เซลล เซลลบาน 1 เซลล รูปทรงกระบอกฐานกวาง เซลล
ปลายรูปเสนดาย ที่กานใบของ A. baenzigeri (สเกล = 29
ไมโครเมตร)

ภาพที่ 3. ก-ข ภาคตัดขวางบริเวณเสนกลางใบของ ก. A. tagala (สเกล =
500 ไมโครเมตร) ข. T. sumatrana (สเกล = 500 ไมโครเมตร)
ค-ง ภาคตัดขวางบริเวณแผนใบของ ค. A. baenzigri (สเกล = 100
ไมโครเมตร) ง. A. ringens (สเกล = 50 ไมโครเมตร) จ-ฉ
ภาคตัดขวางบริเวณขอบใบของ จ. A. ringens (สเกล = 50
ไมโครเมตร)
ฉ. A. tagala (สเกล = 100 ไมโครเมตร) (Bs = เยื่อหุมมัดทอ
ลําเลียง, Co = เซลลคอลเลงคิมา, Lo = เนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลาง,
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ภาพที่ 4. ไดอะแกรม ก-ง กานใบของ ก. A. arenicola (สเกล =
500 ไมโครเมตร) ข. A. grandis (สเกล = 1,000
ไมโครเมตร) ค. A. pierrei (สเกล = 500 ไมโครเมตร)
ง. A. pothirei (สเกล = 800 ไมโครเมตร) จ-ฉ ลําตน
ของ จ. A. arenicola (สเกล = 500 ไมโครเมตร) ฉ.
A. pierrei (สเกล = 500 ไมโครเมตร)

   

ภาพที่ 5. ไดอะแกรม ก-ข ลําตนของ ก. A. ringens (สเกล =
50 ไมโครเมตร) ข. T. sumatrana (สเกล = 1,500
ไมโครเมตร) ค-ง ลําตนใตดินของ ค. A. arenicola
(สเกล = 1,700 ไมโครเมตร), ง. A. pothirei (สเกล =
600 ไมโครเมตร) จ-ฉ รากของ จ. A. grandis (สเกล
= 500 ไมโครเมตร) ฉ. T. tomentosa (สเกล = 500
ไมโครเมตร)

จากการศึกษาสามารถสรางรูปวิธานไดดังนี้
1. รูปวิธานระบุสกุลโดยใชลกั ษณะทางกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบจากการลอกผิว
1. มีปากใบ 2 แบบคือแบบแอนอโมไซติกและแบบพาราไซติก
Aristolochia
1. มีปากใบแบบเดียวคือแบบแบบพาราไซติก
Thottea
2. รูปวิธานระบุชนิดพืชในสกุล Aristolochia
2.1 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบจากการลอกผิว
1. มีปากใบที่ผิวใบทั้งสองดาน
A. arenicola
1. มีปากใบเฉพาะผิวใบดานลาง
2. มีเซลลหลั่งที่ผิวใบทั้งสองดาน
3. ขอบใบมีขน
4. ขอบใบมีขนที่ประกอบดวย 6-20 เซลล เซลลฐาน 1-5 เซลล
เซลลปลายรูปหอกสั้นหรือรูปสามเหลี่ยม ปลายมน
A. pierrei
4. ขอบใบมีขนที่ประกอบดวย 3 เซลล เซลลฐาน 1 เซลลรูปกลม
หรือรูปโดม เซลลปลายเปนตะขอ
A. cf. kerrii
3. ขอบใบไมมีขน
5. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานบนมีรูปรางไมแนนอน ผนังเซลลหยักเปนคลื่น
A. ringens
5. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานบนมีรูปรางสี่เหลี่ยมถึงแปดเหลี่ยม ผนังเซลลตรง
6. ที่ผิวใบดานบนมีขนที่ประกอบดวย 3 เซลล เซลลฐาน 1 เซลลรูปกลมหรือรูปโดม
เซลลปลายเปนตะขอ
A. sp.
6. ที่ผิวใบดานบนไมมีขน
A. kerrii
2. มีเซลลหลั่งเฉพาะที่ผิวใบดานบนหรือผิวใบดานลาง
7. มีเซลลหลั่งเฉพาะผิวใบดานบน
8. ที่ผิวใบดานลางมีขนที่ประกอบดวย 3-4 เซลล เซลลฐาน 1 เซลลรูปรี
หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เซลลปลายรูปเข็ม
A. grandis
8. ที่ผิวใบดานลางมีขนเปนแบบอื่น
A. baenzigeri
7. มีเซลลหลั่งเฉพาะผิวใบดานลาง
9. ผิวใบดานบนมีเซลลซิลิกา
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10. ขอบใบมีขน
11. ขอบใบมีขนที่ประกอบดวย 6-20 เซลล เซลลฐาน 1-5 เซลล
เซลลปลายรูปหอกสั้นหรือรูปสามเหลี่ยม ปลายมน
A. tagala
11. ขอบใบมีขนแบบอื่น
12. ขอบใบมีขนที่ประกอบดวย 3-14 เซลล เซลลฐาน 1 เซลล รูปปากแตรหรือรูปสี่
เหลี่ยมจัตุรัส เซลลปลายเปนตะขอ
A. helix
12. ขอบใบมีขนที่ประกอบดวย 6-10 เซลล เซลลฐาน 1 เซลลรูปเหลี่ยมจัตุรัส
หรือรูปรี เซลลปลายรูปสามเหลี่ยม ปลายมน
A. pothirei
10. ขอบใบไมมีขน
A. elegans
9. ผิวใบดานบนไมมีเซลลซิลิกา
A. curtisii
2.2 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของเสนกลางใบ แผนใบ และขอบใบจากการตัดตามขวาง
1. มีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซของเสนกลางใบ
2. มีโซฟลลเปนเนื้อเดียวไมแยกชั้นแพลิเซดและชั้นสปองจี
A. baenzigeri
2. มีโซฟลลแยกเปนชั้นแพลิเซดและชั้นสปองจี
A. grandis
1. ไมมีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซของเสนกลางใบ
3. มีโซฟลลมีเซลลหลั่ง รูปกลม ขนาดใหญ
4. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลางที่รองรับเซลลฐานของขน
มีความสูงมากกวา 25 ไมโครเมตร
5. เซลลแพลิเซดรูปหลอดยาว เรียงติดกันแนน มีชองวางระหวางเซลลนอย
A. cf. kerrii
5. เซลลแพลิเซดรูปแทงสามเหลี่ยม เรียงติดกันหลวมๆ มีชองวางระหวางเซลลมาก A. kerrii
4. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลางที่รองรับเซลลฐานของขน
มีความสูงนอยกวา 25 ไมโครเมตร
6. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลางเปนปุมเล็ก ไมมีผลึกรูปดาวในมีโซฟลล
A. curtisii
6. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลางไมเปนปุมเล็ก มีผลึกรูปดาวในมีโซฟลล
A. ringens
3. มีโซฟลลไมมีเซลลหลั่ง
7. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทรงสูงหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส
A. helix
7. เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวเปนรูปอื่น
8. มีผลึกรูปดาวในมีโซฟลล
A. elegans
8. ไมมีผลึกรูปดาวในมีโซฟลล
9. มีเซลลซิลิกาในมีโซฟลล
10. ขอบใบโคงลง
A. pierrei
10. ขอบใบมวนงอ
A. tagala
9. ไมมีเซลลซิลิกาในมีโซฟลล
11. มีโซฟลลแยกเปนชั้นแพลิเซดและชั้นสปองจีชัดเจน
A. pothirei
11. มีโซฟลลแยกเปนชั้นแพลิเซดและชั้นสปองจีไมชัดเจน
12. เซลลแพลิเซดมี 2-3 ชั้น เซลลสปองจีมีรูปรางคอนขางกลม
หรือรีมี 5-6 ชั้น
A. arenicola
12. เซลลแพลิเซดมี 2 ชั้น เซลลสปองจีมีรูปรางไมแนนอน
นับชั้นไมได
A. sp.
2.3 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของกานใบ
1. ภาคตัดขวางของกานใบเปนรูปคลายอักษรตัววี
A. arenicola
  

100

   

1. ภาคตัดขวางของกานใบเปนรูปอื่น
2. รูปรางในภาคตัดขวางของกานใบเปนรูปกลม คอนขางกลมหรือรูปหัวใจ
3. มัดทอลําเลียงเรียงตัวเปนวง
4. มีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซ
A. elegans
4. ไมมีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซ
A. curtisii
3. มัดทอลําเลียงเรียงตัวคลายอักษรตัวยู
5. มีปากใบที่เนื้อเยื่อชั้นผิว
6. กานใบมีขน
A. cf. kerrii
6. กานใบไมมีขน
A. kerrii
5. ไมมีปากใบทีเ่ นื้อเยื่อชั้นผิว
7. มีมัดทอลําเลียงจํานวน 6-10 กลุม มีแถบเซลลพาเรงคิมาในคอรเทกซ
8. กานใบมีขนที่ประกอบดวย 1-2 เซลล เซลลฐาน 1 เซลล
รูปทรงกระบอกฐานกวาง เซลลปลายรูปเสนดาย
A. baenzigeri
8. กานใบมีขนแบบอื่น
A. grandis
7. มีมัดทอลําเลียงจํานวน 3 กลุม ไมมีแถบเซลลพาเรงคิมาหรือ
แถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซ
A. helix
2. รูปรางในภาคตัดขวางของกานใบเปนรูปครึ่งวงกลมหรือเปนปก
9. มัดทอลําเลียงเรียงตัวคลายอักษรตัวยู
10. รูปรางในภาคตัดขวางของกานใบเปนรูปครึ่งวงกลม
11. มีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซ
A. tagala
11. ไมมีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในคอรเทกซ
A. sp.
10. รูปรางในภาคตัดขวางของกานใบเปนปก
A. pierrei
9. มัดทอลําเลียงเรียงตัวเปนวง
12. กานใบมีขน
A. pothirei
12. กานใบไมมีขน
A. ringens
2.4 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของลําตนที่มีการเจริญแบบทุติยภูมิ
1. รูปรางของลําตนในภาคตัดขวางกลมหรือรี
2. มีมัดทอลําเลียงรูปลิ่ม
A. ringens
2. มีมัดทอลําเลียงรูปไขกลับ
3. ลําตนมีขนที่ประกอบดวย 5-7 เซลล เซลลฐาน 1 เซลล รูปรีหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เซลลปลายรูปหอกกวาง ปลายแหลม บิดเปนเกลียว
A. grandis
3. ลําตนมีขนที่ประกอบดวย 4-7 เซลล เซลลฐาน 1 เซลล รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เซลลปลาย
รูปหอกสั้น ปลายแหลม
A. baenzigeri
1. รูปรางของลําตนในภาคตัดขวางคอนขางกลม เปนพูหรือเปนมุม
4. มีชองวางกลางลําตน
5. ลําตนมีขนที่ประกอบดวย 3 เซลล เซลลฐาน 1 เซลล รูปกลมหรือรูปโดม
เซลลปลายเปนตะขอ
A. tagala
5. ลําตนไมมีขน
6. มัดทอลําเลียงมี 7-8 กลุม ขนาดใกลเคียงกัน
A. elegans
6. มัดทอลําเลียง มี 7 กลุม มีขนาดตางกัน ขนาดใหญ 3 กลุม ขนาดเล็ก 4 กลุม A. pothirei
4. ไมมีชองวางกลางลําตน
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7. รูปรางของลําตนในภาคตัดขวางเปนมุม
8. ไสไมกวางชัดเจน
9. ลําตนเปนมุม 6 มุม มีมัดทอลําเลียง 6 กลุม ขนาดใหญ 3 กลุม ขนาดเล็ก 3 กลุม
10. ลําตนมีขน
A. cf. kerrii
10. ลําตนไมมีขน
A. kerrii
9. ลําตนเปนมุม 7-8 มุม มีมัดทอลําเลียง 7 กลุม ขนาดใหญ 3 กลุม
ขนาดเล็ก 4 กลุม
A. pierrei
8. ไสไมแคบไมชัดเจน
11. มัดทอลําเลียงรูปลิ่ม
A. curtisii
11. มัดทอลําเลียงรูปไขกลับ
12. มีขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิว 2 แบบ
A. arenicola
12. มีขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวแบบเดียว
A. sp.
7. รูปรางของลําตนในภาคตัดขวางคอนขางกลม
A. helix
2.5 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของรากแขนง
1. มีสตีลแบบโพรโทสตีล
A. ringens
1. มีสตีลแบบแอคติโนสตีล
2. มีเซลลหลั่งในคอรเทกซ
3. มีแถบเซลลสเกลอรีดเรียงติดกับเอนโดเดอรมิสแบบไมตอเนื่อง
A. kerrii, A. cf. kerrii
3. ไมมีแถบเซลลสเกลอรีดเรียงติดกับเอนโดเดอรมิส
4. มีเซลลสเกลอรีดแยกเปนเซลลเดี่ยวๆ ไซเล็มมี 3 แฉก
A. curtisii
4. มีเซลลสเกลอรีดอยูเปนกลุมๆ หรือเรียงเปนแถบติดกับเซลลคอรก
ไซเล็มมี 4-6 แฉก
A. helix, A. pierrei, A. tagala
2. ไมมีเซลลหลั่งในคอรเทกซ
5. ไซเล็มมี 2 แฉก
A. pothirei
5. ไซเล็มมี 7-8 แฉก
6. ไซเล็มรูปลิ่ม เชื่อมติดกัน ปลายแยกเปนแฉก
A. grandis
6. ไซเล็มรูปลิ่ม ไมเชื่อมติดกัน ปลายไมแยกเปนแฉก
A. arenicola
3. รูปวิธานระบุชนิดพืชในสกุล Thottea
3.1 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อชั้นผิวใบจากการลอกผิว
1. ที่ผิวใบดานลางมีขนที่ประกอบดวย 3-4 เซลล
เซลลฐาน 1 เซลล รูปกลมหรือรี เซลลปลายรูปหอกกวาง ปลายแหลม
T. parviflora
1. ที่ผิวใบดานลางมีขนเปนแบบอื่น
2. ที่ผิวใบดานลาง มีขนประปราย มีเซลลหลั่งเฉพาะที่ผิวใบดานลาง
T. sumatrana
2. ที่ผิวใบดานลาง มีขนหนาแนน มีเซลลหลั่งเฉพาะที่ผิวใบดานบน
T. tomentosa
3.2 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของเสนกลางใบและแผนใบจากการตัดตามขวาง
1. เซลลที่รองรับเซลลฐานของขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลาง มีขนาดใหญ
T. tomentosa
1. เซลลที่รองรับเซลลฐานของขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานลาง มีขนาดปกติ
2. มีเซลลหลั่งในมีโซฟลล
T. parviflora
2. ไมมีเซลลหลั่งในมีโซฟลล
T. sumatrana
3.3 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของกานใบ
1. รูปรางในภาคตัดขวางของกานใบเปนพู
T. tomentosa
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1. รูปรางในภาคตัดขวางของกานใบคลายอักษรตัวยู
2. กานใบมีขน 2 แบบ
2. กานใบมีขนแบบเดียว
3.4 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของลําตนที่มีการเจริญแบบทุติยภูมิ
1. มีรูปรางในภาคตัดขวางกลมหรือคอนขางกลม
2. ลําตนมีขน 2 แบบ
2. ลําตนมีขนแบบเดียว
1. มีรูปรางในภาคตัดขวางเปนพู
3.5 ใชลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของราก
1. มีเซลลคอรก 1-2 ชั้น
2. มีเฉพาะเซลลเสนใยเรียงตัวเปนวงแบบไมตอเนื่องในคอรเทกซ
2. ไมมีเซลลเสนใยแตมีเซลลสเกลอเรงคิมาแยกเดี่ยวกระจายในคอรเทกซ
1. ไมมีเซลลคอรก แตมีเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว 1 ชั้น

T. parviflra
T. sumatrana

T. parviflora
T. tomentosa
T. sumatrana

T. sumatrana
T. paviflora
T. tomentosa

บทสรุป
1. ใบ
เนื้อเยื่อชั้นผิว จากการลอกผิวใบ เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบดานบนสวนใหญมีรูปรางสี่เหลี่ยมถึงแปดเหลี่ยม
ผนังเซลลตรง เนื้อเยื่อผิวใบดานลางเซลลสวนใหญมีรูปรางไมแนนอน ผนังเซลลหยักลึก และจากการตัดตามขวาง เซลล
ในเนื้อเยื่อชั้นผิวมีรูปรางหลายแบบ ไดแก รูปโดม กลม รูปคอนขางกลม รี สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมผืนผา
แคบ และรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทรงสูง โดยที่พืชชนิดเดียวกันมีเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวไดมากกวา 1 แบบ ยกเวนใน A. helix
ที่มีเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทรงสูงขนาดใหญเพียงแบบเดียว ปากใบ พืชทุกชนิดมีปากใบที่ผิวใบ
ดานลาง ยกเวนใน A. arenicola มีปากใบที่ผิวใบทั้งดานบนและดานลาง โดยพบวาพืชสกุล Aristolochia มีปากใบ 2
แบบ ไดแก แบบแอนอโมไซติก และแบบพาราไซติก สวนพืชสกุล Thottea มีปากใบแบบเดียวคือแบบพาราไซติก เซลล
หลั่ง พบในพืชทุกชนิดที่ศึกษา (ภาพที่ 1 ข ) สวนมากมีที่ผิวใบทั้งสองดาน เซลลซิลิกา พืชสวนใหญมีเซลลซิลิกาที่ผิว
ใบ (ภาพที่ 1 ก) ขน พืชทุกชนิดที่ศึกษามีขนแบบไมเปนตอม ยกเวนใน A. curtisii ที่ไมมีขน ระบบเนื้อเยื่อลําเลียง
บริเวณเสนกลางใบมีมัดทอลําเลียงแบบเคียงขาง สวนใหญมีมัดทอลําเลียง 1 กลุม แถบเซลลสเกลอเรงคิมา ใน A.
baenzigeri, A. grandis และพืชสกุล Thottea เทานั้นที่มีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาเรียงลอมรอบกลุมมัดทอลําเลียง เยื่อ
หุมมัดทอลําเลียง พืชสวนใหญไมมีเยื่อหุมมัดทอลําเลียง ยกเวนใน A. baenzigeri, A. grandis และพืชในสกุล Thottea
ทั้ง 3 ชนิด มีเยื่อหุมมัดทอลําเลียงเปนเซลลสเกลอเรงคิมา มีโซฟลล พืชสวนใหญมีมีโซฟลลแยกเปนชั้นแพลิเซดและ
ชั้นสปองจี ยกเวนใน A. baenzigeri และพืชในสกุล Thottea ทั้ง 3 ชนิด ที่มีมีโซฟลลเปนเนื้อเดียว เซลลหลั่งในมีโซ
ฟลล พืชที่มีเซลลหลั่งในมีโซฟลล ไดแก A. curtsii, A. kerrii, A. cf. kerrii, A. ringens และ T. parviflora ที่มีลักษณะเปน
เซลลรูปรางกลมขนาดใหญ สารสะสมในมีโซฟลล ใน A. baenzigeri, A. elegans, A. grandis และ A. ringens มีสาร
สะสมเปนผลึกรูปดาว และใน A. helix มีทั้งผลึกรูปดาวและรูปปริซึมอยูภายในมีโซฟลล ขอบใบ พืชสวนใหญมีขอบใบ
เหยียดตรง ยกเวน A. tagala และพืชสกุล Thottea ทั้ง 3 ชนิด ที่มีขอบใบที่มีลักษณะมวนงอ (ภาพที่ 2 จ-ฉ)
2. กานใบ
รูปรางในภาคตัดขวาง พืชที่ศึกษามีรูปรางของกานใบในภาคตัดขวาง 8 แบบ ไดแก (1) รูปครึ่งวงกลม (2)
คลายอักษรตัววี พบเฉพาะใน A. arenicola (3) คลายอักษรตัวยู พบใน T. parviflora และ T. sumatrana (4) รูปหัวใจ
(5) เปนปก พบเฉพาะใน A. pierrei (6) เปนพู พบใน T. tomentosa (7) รูปกลม พบใน A. grandis และ A. baenzigeri
และ (8) คอนขางกลม ระบบเนื้อเยื่อลําเลียง พืชทุกชนิดมีมัดทอลําเลียงรูปไขกลับ แตละมัดเปนมัดทอลําเลียงแบบ
เคียงขาง การเรียงตัวของมัดทอลําเลียง มี 2 แบบ คือ เรียงเปนวงกลมหรือเรียงคลายอักษรตัวยู เนื้อเยื่อพื้น
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รายงาน  6

แถบเซลล พ าเรงคิ ม า พื ช ส ว นใหญ มี แ ถบเซลล พ าเรงคิ ม าเรี ย งเป น แนวโค ง ตามกลุ ม มั ด ท อ ลํ า เลี ย ง ยกเว น ใน
A. elegans, A. ringens และ T. tomentosa มีแถบเซลลสเกลอเรงคิมาเรียงเปนวงลอมรอบกลุมมัดทอลําเลียง
3. ลําตน
ลําตนที่มีการเจริญแบบทุติยภูมิ รูปรางในภาคตัดขวางของลําตนสวนใหญเปนมุม ยกเวนใน A. elegans,
A. helix และ T. tomentosa มีรูปรางคอนขางกลม และ A. pothirei, A. tagala และ T. sumatrana เปนพู เนื้อเยื่อชั้นผิว
เซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวมี 1 ชั้น ขน พืชสวนใหญที่ศึกษามีขน เนื้อเยื่อพื้น มีคอรเทกซที่ประกอบดวยแถบเซลล
สเกลอเรงคิมาเรียงเปนวงลอมรอบกลุมมัดทอลําเลียง สารสะสม ใน A. baenzigeri และ A. grandis มีสารสะสมเปน
ผลึกรูปดาวและเม็ดแปง ระบบเนื้อเยื่อลําเลียง มีสตีลแบบยูสตีล แตละมัดเปนมัดทอลําเลียงแบบเคียงขาง เซลลเวส
เซลลจากการแชยุยเซลล มีผนังเซลลดานหัวทายวางตัวในแนวตรงหรือลาดเอียง มีรอยเวาแบบมีขอบ รูบนผนังเซลล
เรียงตัวแบบสลับหรือแบบตรงกันขาม พืชสวนใหญมีเซลลเวสเซลลแบบเดียวคือแบบแคบ ชองวางกลางลําตน พืช
สวนใหญไมมีชองวางกลางลําตนยกเวนใน A. elegans, A. pothirei และ A. tagala ที่มีชองวางกลางลําตน
4. ลําตนใตดนิ
รูปรางในภาคตัดขวาง รูปรางในภาคตัดขวางของลําตนใตดินเปนรูปกลม เนื้อเยื่อผิว มีเซลลคอรกเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา เนื้อเยื่อพื้น พืชสวนใหญมีคอรเทกซที่ประกอบดวยเซลลสเกลอรีดและเซลลสเกลอ
เรงคิมา เซลลหลั่ง พืชทุกชนิดมีเซลลหลั่งในคอรเทกซ ระบบเนื้อเยื่อลําเลียง มีมัดทอลําเลียงรูปลิ่มยาวเรียงจรดกัน
ปลายแยกเปน 2 แฉก ขนาดใหญ ผลึกรูปดาวและเม็ดแปง พืชทุกชนิดที่ศึกษาเซลลพาเรงคิมาในคอรเทกซสะสมเม็ดแปง
5. ราก
รูปรางในภาคตัดขวาง พืชทุกชนิดที่ศึกษามีรูปรางในภาคตัดขวางเปนรูปกลม เนื้อเยื่อผิว มีเซลลคอรก
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา เซลลหลั่ง พืชสวนใหญไมมีเซลลหลั่ง ระบบเนื้อเยื่อลําเลียง พืชสวนใหญมี
สตีลแบบแอคติโนสตีล จํานวนหรือแฉกของไซเล็มมีตั้งแต 2-9 แฉก ยกเวนใน A. ringens และพืชสกุล Thottea ทั้ง 3
ชนิด มีสตีลแบบโพรโทสตีล สารสะสม พืชสวนใหญสะสมเฉพาะเม็ดแปง ยกเวนในรากสะสมอาหารของ A. curtisii และ
A. grandis ที่สะสมทั้งผลึกรูปดาวและเม็ดแปง

วิจารณผลการศึกษา
1. การศึ กษาครั้งนี้ ได เปรียบเทียบพืชชนิดเดียวกันแตเก็บตั วอยางจากตางพื้นที่ พบวาลั กษณะกายวิภาค
ศาสตรที่แตกตางกันเปนลักษณะทางปริมาณ เชน จํานวนชั้นของเซลลคอลเรงคิมาในบริเวณคอรเทกซของเสนกลางใบ
จํานวนชั้นของแถบเซลลสเกลอเรงคิมาในบริเวณคอรเทกซของลําตนที่มีการเจริญแบบทุติยภูมิ และรูปรางของเซลลใน
เนื้อเยื่อชั้นผิวจากการตัดตามขวางที่ผิวใบดานบนพบวา ตัวอยางจากจังหวัดสกลนคร มีรูปราง 2 แบบ ไดแก รูปกลม
หรือรี ในขณะที่ตัวอยางจากจังหวัดเชียงใหม มีรูปราง 3 แบบ ไดแก คอนขางกลม รูปรี หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปน
ลักษณะที่ก้ํากึ่งกัน ไมแตกตางกันอยางชัดเจน สรุปไดวาพืชที่เก็บจากตางสถานที่และตางภูมิภาคมีลักษณะทางกายวิภาค
ศาสตรที่ไมแตกตางกัน
2. มีพืชที่คาดวาจะเปน A. kerrii คือ A. ตารางที่ 2. เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ A. kerrii และ A. cf. kerrii
ลักษณะ
A. cf. kerrii
A. kerrii
cf. kerrii เนื่องจากมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่
ทางสัณฐานวิทยา
คลายกัน โดยที่ A. cf. kerrii อําเภอภูเวียง
ลักษณะวิสัย
เปนไมเลื้อย
เปนไมรอเลื้อย
จังหวัดขอนแกน เปนไมพื้นลางในบริเวณที่เปน
ลําตน
ยาว 60-80 เซนติเมตร
ตั้งตรง สูง 20-30 เซนติเมตร
ดอกชอ
แบบกระจะ สีมวงแกมสีครีม
แบบกระจะ สีมวงแกมสีครีม
ปาเพ็กหรือปาเต็งรัง ดินมีลักษณะเปนดินรวน
กลี
บ
ปาก
มี
ส
ี
ม

ว
งเข
ม
กลี
บ
ปากจรดกั
น
มีสีมวงออน กลีบปากจรดกัน
ปนทราย และในขณะที่ A. kerrii เก็บตัวอยาง
โดยพับกอนจรดกัน
โดยไมพับ
จากอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปน
ใบประดับชอดอกหรือ รูปไขปลายมน ไมมีสัน
รูปใบหอกปลายแหลม
ไมพื้นลางในปาดิบชื้น ดินมีลักษณะเปนดินรวน
ใบประดับดอกยอย
มีสันตามยาวชัดเจน
มีลักษณะที่แตกตางกันดังนี้ (ตารางที่ 2 และ
เมล็ด
เมล็ดรูปหัวใจ ขอบยกนูนขึ้น รูปไขแกมรูปหัวใจ ขอบเรียบ
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ตารางที่ 3)จากตารางที่ 3 พบวา พืชทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะทางกายวิภาคศาสตรแตกตางกันคอนขางชัดเจน และเปน
ลักษณะที่สามารถใชในการระบุชนิด เชน รูปรางเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ การมีหรือไมมีขน รูปรางของเซลลแพลิเซดและ
รูปรางของกานใบ โดยเฉพาะรูปรางของเซลลในเนื้อเยื่อชั้นผิว ผูวิจัยคิดวาเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงออกโดย
ยีนและเปนลักษณะที่คงที่สามารถถายทอดจากรุนพอแมมายังรุนลูกได ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นผูวิจัยคิดวานาจะมีการศึกษาดานอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใหการระบุชนิดมีความถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการศึกษาดานชีวโมเลกุลซึ่งเปนการศึกษาในระดับดีเอ็นเอ และในกรณีที่พืชมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ใกลเคียงกันมากขอมูลทางดานชีวโมเลกุลสามารถนํามาใชในการจําแนกในระดับไดเปนอยางดี ซึ่งอาจจะนําไปสูการ
จําแนกในระดับที่แยกยอยออกไปเปนอีกชนิดหนึ่งหรือเปนระดับชนิดยอย (subspecies)
3. มีพืชที่ไมสามารถระบุชนิดได 1 ชนิด คือ A. sp. ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใกลเคียงกับ A. pierrei และ A.
tagala ลักษณะที่ตางกันของพืชทั้ง 3 ชนิด (ตารางที่ 4 - 5)
จากตารางที่ 4-5 พบวาพืชทั้ง
ตารางที่ 3. เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของ A. kerrii และ A. cf. kerrii
3 ชนิด มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ลักษณะทาง
A. cf. kerrii
A. kerrii
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่ใกลเคียง
กายวิภาคศาสตร
กั น มาก แต อ ย า งไรก็ ต ามจากข อ มู ล
รูปรางเซลลในเนื้อเยื่อ เซลลมรี ูปรางไมแนนอน
เซลลมรี ูปรางสี่เหลีย่ มถึง
ชั
น
้
ผิ
ว
ใบด
า
นบน
ผนั
ง
เซลล
ห
ยั
ก
เป
น
คลื
น
่
แปดเหลี่ยม ผนังเซลลเรียบ
ทางดานกายวิภาคศาสตรก็สามารถทําให
ขนที่ผิวใบดานบน
ไมมี
มี
เห็นความแตกตางของพืชทั้ง 3 ชนิดได
ขนที่ขอบใบ
ไมมี
มี
อย า งชั ด เจน ถ า หากมี ก ารนํ า ข อ มู ล
รูปรางของกานใบ
รูปรางคอนขางกลม ไมมีขน รูปหัวใจ มีขนแบบที่ 1
ทางดานกายวิภาคศาสตรไ ปใชก ารระบุ
ลําตน
เปนมุม ไมมีขน
เปนมุม มีขนแบบที่ 1
ชนิดรวมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มี
อยู จ ะทํ า ให มี ค วามถู ก ต อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ตารางที่ 4. เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ A. pierrei, A. tagala และ A. sp.
A. pierrei
A. tagala
ลักษณะทาง
A. sp.
สําหรับการศึกษาทางดานเรณูวิทยานั้น
สัณฐานวิทยา
รูปรางของใบ
รูปใบหอก
รูปไขแกมรูปใบหอก
รูปใบหอก
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของเรณู พื ช
กานใบ
มีรอง (groove)
มีรองแตไมชัดเจน
มีรองแตไมชัดเจน
สกุ ล Aristolochia มี ลั ก ษณะที่ ใ กล เ คี ย ง
ชัดเจน ที่รองมีขน
ไมมีขน
ไมมีขน
กั น มากไม ส ามารถนํ า มาใช ใ นการระบุ
ดอก
ดอกเดี่ยว
ดอกเดี่ยว สีมวง มีขน
ไมมีขอมูล
สีมวงขนหนาแนน
เล็กนอยหรือไมมีขน
ชนิ ด ได ยกเว น ในกรณี ที่ มี พื ช มี ค วาม
เมล็ด
รูปสามเหลี่ยม
รูปหัวใจ
รูปสามเหลี่ยม
แตกตางกันอยางชัดเจน (Hou, 1989)
แกมรูปหัวใจ
แกมรูปหัวใจ
ตุมที่ผิวเมล็ด
มีทั้งสองดาน
มีทั้งสองดานแตที่
มีสองดาน
ดังนั้นในกรณีนี้พืชทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะ
ดานหลังมีเฉพาะบริเวณ
ทางสั ณ ฐานวิ ท ยาที่ ใ กล เ คี ย งกั น จึ ง ไม
ขอบเมล็ด
สามารถนําลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ ตารางที่ 5. เปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของ A. pierrei, A. tagala และ A. sp.
เรณูมาใชในการจําแนกได
A. pierrei
A. tagala
ลักษณะทาง
A. sp.
กายวิ
ภ
าคศาสตร
4. จากการศึกษาพบวาชนิดของ
เซลลหลั่งที่ผิวใบดานบน
มี
ไมมี
มี
ปากใบสามารถนํามาใชระบุสกุลของพืช
ขนที่ผิวใบดานบน
แบบที่ 1
ไมมีขน
แบบที่ 1
ขนที่ขอบใบ
แบบที่ 12
แบบ 12
ไมมีขน
วงศ ก ระเช า สี ด าได และรู ป วิ ธ านที่ ไ ด มี
ขอบใบ
โค
ง
ลง
ม
ว
นงอ
เหยี
ยดตรง
ความสอดคลองกับรูปวิธานระบุสกุลโดย
มีโซฟลลแยกเปน
ชัดเจน
ชัดเจน
ไมชัดเจน
ใ ช ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั ณ ฐ า น วิ ท ย า ข อ ง
ชั้นแพลิเซดและชั้นสปองจี
รูปรางของเซลลแพลิเซด
หลอดยาว,
หลอดยาว
แทงสี่เหลี่ยม
Phuphathanapong (1987) และ Hansen
แทงสามเหลี่ยม
ผืนผา
and Phuphathanapong (1999) ดังนี้
รูปรางของเซลลสปองจี
กลมหรือรี
รูปรางไมแนนอน
รูปรางไมแนนอน
3-4 ชั้น
นับชั้นไมได
นับชั้นไมได
1. พืชที่มีสมมาตรของดอก
รู
ป
ร
า
งของก
า
นใบ
เป
น
ป
ก
ครึ
ง
่
วงกลม
ครึ่งวงกลม
ดานขาง (irregular flower)
ขนที่กานใบ
มีขน
ไมมีขน
มีขน
Aristolochia
ผลึกรูปดาวในกานใบ
ไมมี
มี
ไมมี
เม็ดแปงในกานใบ
เซลเวสเซล
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มี
แบบกวางและ
แบบแคบ

ไมมี
แบบกวางและ
แบบแคบ

มี
แบบแคบ

รายงาน  6

(มีปากใบแบบพาราไซติกและแบบแอนอโมไซติก)
1. พืชที่มีสมมาตรของดอกเปนแบบรัศมี (regular flower)
Thottea
(มีปากใบแบบเดียวคือแบบพาราไซติก)
5. ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของใบเปนลักษณะเดนของพืชวงศกระเชาสีดา เชน ขนที่มีเซลลปลายเปน
ตะขอ ซึ่งเปนลักษณะที่มีไวเพื่อปองกันแมลง (Metcalfe and Chalk, 1979) โดยใชสวนของเซลลปลายที่เปนตะขอเสียบ
เขาที่สวนทองของตัวออนหรือตัวเต็มวัยของแมลง เนื่องจากพืชในสกุล Aristolochia เปนอาหารของแมลงจําพวกหนอน
ผีเสื้อ จะพบวามีการนําเอาพืชในสกุลนี้มาใชเปนอาหารเลี้ยงตัวออนของผีเสื้อ (Hou, 1989) นอกจากนี้ยังมีเซลลซิลิกา
หรือเซลลหลั่งที่เนื้อเยื่อชั้นผิวใบ เซลลหลั่งที่พบในพืชวงศกระเชาสีดาภายในอาจจะมีสารประเภทแทนนินหรือน้ํามัน
(Metcalf and Chalk, 1950) ซึ่งผูวิจัยคิดวานาจะเปนน้ํามันหอมระเหย (essential oil) ทําใหพืชบางชนิดในวงศนี้มีกลิ่น
6. จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของพืชวงศกระเชาสีดาครั้งนี้ พบวาพืชในวงศนี้มี
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตรที่คอนขางเฉพาะในแตละชนิด และมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถสรางรูปวิธานไดจากทุก
สวนของพืชที่ศึกษา ทําใหงายตอการนําลักษณะทางกายวิภาคศาสตรมาใชในการระบุชนิดในกรณีที่พืชอยูในสภาพที่
เป น ชิ้น ส ว นขนาดเล็ ก หรื อ ไม ส มบูร ณ หรื อ ในกรณี ที่ข อ มูล ทางด านสั ณฐานวิทยาไม สมบู รณ เช นใน A. pierrei
Phuphathanapong (1987) รายงานลักษณะทางสัณฐานวิทยาวาลําตนเรียบไมมีขน แตจากการศึกษาดานกายวิภาคศาสตร
พบวาลําตนของ A. pierrei มีขนแบบที่ 1 ซึ่งเปนขนที่มีขนาดเล็ก หรือขนที่ขอบใบ ในการบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา
มีเพียงขอบใบเรียบ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับขนทําใหขาดขอมูลนี้ไป แตจากการศึกษาดานกายวิภาคศาสตรพบวามีขนแบบที่ 2
จํานวนมากที่ขอบใบซึ่งจะพบขนชนิดนี้เฉพาะบริเวณขอบใบของ A. pierrei และ A. tagala เทานั้น ดังนั้นถาหากมีการนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งทางดานกายวิภาคศาสตรและสัณฐานวิทยามาใชรวมกันในการระบุชนิดพืชจะชวยใหการระบุ
ชนิดมีความผิดพลาดนอยที่สุดหรือถูกตองมากยิ่งขึ้น
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Biogeography of Varroa Mites on Their Native Host, Apis cerana F.,
in the Thai-Malay Peninsula
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In this study, we investigate the genetic diversity, biogeography, and coevolution in Varroa
mites and their host—the eastern cavity-nesting honey bee, Apis cerana F—in the Thai-Malay
Peninsula. Seventy-five samples of Apis cerana and their resident Varroa mite parasites were
collected from the northern, central, and southern regions of Thailand. A non-coding region in
A. cerana mitochondrial DNA was sequenced, to determine whether the bees belonged to the
Mainland Asian or Sundaland mitochondrial lineage. A portion of the mitochondrial Cytochrome
Oxidase I gene of the Varroa was examined using the restriction enzymes SacI and XhoI, and by
DNA sequencing in order to determine the species (V. destructor or V. jacobsoni) and the
mitochondrial DNA lineage of the mites. There is a strong geographic pattern in the distribution of
the Mainland and Sundaland lineages of A. cerana in Thailand, and in the distribution of Varroa
species and mitochondrial haplotypes. As shown by previous studies, Mainland Asian A. cerana
occurred north of approximately 10°34′N, and Sundaland A. cerana were found south of this point.
Both V. destructor and V. jacobsoni were found in Thai A. cerana colonies. Varroa destructor
was found only on Mainland Asian A. cerana, and only in the mountainous region of northern
Thailand, whereas V. jacobsoni was found throughout the rest of the collecting area. We found
V. jacobsoni on both Sundaland A. cerana (as expected) and on Mainland Asian A. cerana, which
was unexpected. Closer examination of the sequences of the Varroa COI genes showed that
V. jacobsoni with NorthThai1 and NorthThai2 haplotypes were found only on Mainland Asian
A. cerana, while V. jacobsoni with the Malaysia haplotype were found almost exclusively on
Sundaland A. cerana. These results suggest coevolution between the Apis hosts and specific
mitochondrial lineages ― though not necessarily species — of the Varroa parasites.
Key words: Varroa destructor, Varroa jacobsoni, Apis cerana, coevolution

Introduction
The Mesostigmatid mite Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000 is a major honey bee
pest that infests and destroys millions of colonies of the commercial western honey bee, Apis mellifera
L., 1758, around the world (Beetsma, 1994; Oldroyd, 1999; Sammataro et al., 2000). However, this
mite is not native to the Americas, Europe, Africa, or even on A. mellifera itself. Varroa destructor
originated on the mainland Asian continent (Fig. 1a), where it infests another honey bee species closely
related to A. mellifera, the eastern cavity-nesting honey bee, Apis cerana F., 1793. A second Varroa
species, V. jacobsoni, infests A. cerana populations in Indonesia and Malaysia. According to Anderson
and Trueman (2000) only two V. destructor haplotypes (mitochondrial genotypes)—the Korean and
Japan-Thailand haplotypes—have colonized A. mellifera. Their study also showed that Korean V.
destructor cannot colonize different A. cerana genetic lineages, other than its own host lineage. These
observations suggest complex host-parasite relationships exist between Varroa and their Apis hosts.
Thailand provides an excellent place to study the complex relationships between Varroa and
their hosts because of the variety of Apis and Varroa species and mitochondrial lineages that occur
there. Two mitochondrial lineages of A. cerana, the Mainland Asian and Sundaland, occur in
Thailand (Fig. 1b; Smith and Hagen, 1996; Sihanuntavong et al., 1999; Smith et al., 2000; Sittipraneed
et al., 2001). In addition, A. mellifera has been imported to Thailand, where it is parasitized by
V. destructor. Both V. destructor and V. jacobsoni are expected to occur in Thailand, since
V. destructor occurs on Mainland Asian A. cerana, and V. jacobsoni was, until this study, known only
from Sundaland A. cerana (Anderson and Trueman, 2000). In fact, V. destructor (Japan-Thailand
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haplotype) and its sibling species V. jacobsoni have been reported from Bangkok, Thailand, and
Kluang, Malaysia, respectively (Anderson and Trueman, 2000).

Figure 1. (a) Geographical distributions of
V. destructor,
V. jacobsoni, and
unnamed species of
Varroa from the Philippines (modified from Anderson and Trueman (2000)). (b) Geographical
distributions of four mitochondrial lineages of Apis cerana:
Mainland Asian,
Sundaland, and
Palawan and Luzon-Mindanao (modified after Smith et al. (2000)). The remarkably close
correlation of A. cerana biogeography with the biogeography of Varroa species reflects the natural
host-parasite relationship (coevolution).

In this study we investigate the geographic distribution of V. destructor and V. jacobsoni in
A. cerana colonies in Thailand, and the mitochondrial lineages of the A. cerana colonies in which they
are found. In particular, we investigated whether V. jacobsoni and V. destructor were confined to
Sundaland and Mainland A. cerana, respectively, or if they would be found on both host lineages
where the two come into contact in the Isthmus of Kra (10°34′N). To carry out this study we collected
samples of V. destructor, V. jacobsoni and their A. cerana hosts from the north to the south of
Thailand. Species and haplotypes of Varroa and mitochondrial lineages of A. cerana were diagnosed
using Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs) and direct DNA sequencing. Also, this
study was an opportunity to survey Varroa species diversity in Thailand, because earlier literature
(e.g., de Guzman and Rinderer, 1999; Anderson and Trueman, 2000) suggested that only V. destructor
occurred in Thailand.

Review of the Literature
The genus Varroa and the species V. jacobsoni were first described by Oudemans in 1904
from a mite found in a nest of A. cerana in Java (Indonesia). Subsequent authors described two more
species: V. underwoodi Delfinado-Baker and Aggarwal, 1987 and V. rindereri de Guzman and
Delfinado-Baker, 1996. In the 1950’s, V. jacobsoni colonized A. mellifera colonies introduced to
Asia, and it was later transported to A. mellifera colonies worldwide (Akratanakul and Burgett, 1975).
In A. cerana colonies, V. jacobsoni reproduces only in drone brood cells and causes little damage to
the colony (Koeniger et al., 1981; Koeniger et al., 1983; Rath, 1999), while in A. mellifera, Varroa
reproduce in both drone and brood cells, and cause substantial damage to colonies.
It was first believed that V. jacobsoni was a single species, widely distributed on A. cerana
colonies throughout Asia. However, beginning in the 1980’s reports were published that showed
puzzling variation within the species. Several authors documented morphological variation in shape
and size among female V. jacobsoni (Grobov et al., 1980; Delfinado-Baker, 1988; Delfinado-Baker
and Houck, 1989), though no qualitative morphological character variation was discovered. Many
authors also discovered substantial variation in reproductive biology and host-parasite interactions
among V. jacobsoni from different geographical locations and different hosts. In Europe, the Middle
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East, and North America, A. mellifera colonies collapsed quickly after infection with V. jacobsoni (de
Jong et al., 1982), whereas A. mellifera colonies in tropical and subtropical regions of South America
appeared to show tolerance to the mites (Ritter and de Jong, 1984; Ruttner et al., 1984; Medina and
Martin, 1999). Other studies showed that V. jacobsoni from Java could not reproduce on A. mellifera
at all (Anderson, 1994; Anderson and Sukarsih, 1996; Anderson and Fuchs, 1998).
Initial studies revealed very little genetic or qualitative morphological variation within or
among V. jacobsoni populations, but this proved to be a case of insufficient sampling and inadequate
genetic markers (Biasiolo, 1992). Kraus and Hunt (1995) employed Random Amplification of
Polymorphic DNA (RAPDs) to reveal that V. jacobsoni from Malaysian Borneo were genetically
different from V. jacobsoni in the USA and Germany. Later study using Restriction Fragment Length
Polymorphisms (RFLPs) in a portion of the mitochondrial Cytochrome Oxidase I gene (COI)
confirmed the results of the RAPD study (de Guzman and Rinderer, 1998). Recently, Anderson and
Trueman (2000) conducted a genetic study that involved V. jacobsoni specimens from all around Asia
and from North and South America. Their results revealed at least 18 mitochondrial haplotypes of
“V. jacobsoni” in Asia. Based on parsimony and maximum likelihood analyses, the 18 haplotypes
were grouped into five monophyletic clades. One clade included the “V. jacobsoni” distributed in
mainland Asia, a second included mites from Malaysia and Indonesia, and the last three clades were
found in the Philippine Islands. Survey of Varroa in A. mellifera colonies in North and South
America showed the presence of only two of the 18 V. jacobsoni haplotypes, the Korean and JapanThailand, which originated in Korea, Japan, and Thailand (mites from Japan and Thailand shared the
same COI sequences). These two haplotypes of V. jacobsoni are members of the mainland Asia clade.
These findings, along with the observation that V. jacobsoni from the type locality in
Indonesia were not able to reproduce on A. mellifera (Anderson, 1994; Anderson and Sukarsih, 1996;
Anderson and Fuchs, 1998), led Anderson and Trueman (2000) to conclude that the mainland Asia
clade of “V. jacobsoni” is a separate species, given the name Varroa destructor. The name Varroa
jacobsoni sensu strictu is restricted to mites found in Malaysia and Indonesia, where the holotype was
discovered (Fig. 1a). The two species differ in shape and in the sequence of the mitochondrial COI
gene (Anderson and Trumann, 2000). Varroa destructor is larger in overall size and the scutellum is
more elliptical than the rounded-scutellum of V. jacobosni. In addition, the percent sequence
divergences in the COI gene between V. destructor and V. jacobsoni is 6.2%. Sequence divergence
from each of these species to the morphologically distinguishable V. rindereri is 8.2% for V. destructor
and 6.4% for V. jacobosni. The corresponding sequence divergences to V. underwoodi are 9.1% and
9.0%. Also, the use of restriction enzymes XhoI and SacI on amplified COI gene can distinguish
V. destructor from V. jacobsoni (Anderson and Fuchs, 1998). The partial COI sequence from
V. destructor can be digested by both restriction enzymes, whereas the V. jacobsoni sequence can only
be digested by the SacI enzyme; however these do not work to separate all haplotypes of V. destructor
and V. jacobsoni
These findings raise many interesting questions about the host-parasite relationships of
Varroa and Apis. We know that only Korean and Japan-Thailand haplotypes of V. destructor have
shifted hosts from A. cerana to A. mellifera; however, we do not know if other haplotypes are also
capable of utilizing A. mellifera as a host, or whether the several haplotypes of V. destructor found in
nature can shift hosts from one genetic lineage of A. cerana to another. We do not know if V destructor
is confined to mainland Asian A. cerana or if V. jacobsoni is confined to Sundaland (Indonesian and
Malaysian) A. cerana. A better understanding of host-parasite relationships of Varroa and Apis is
needed to understand how V. destructor was able to shift to A. mellifera, and why only certain genetic
lineages of V. destructor have been able to make this host shift. Thailand provides a unique opportunity
to investigate these and other questions, since mainland Asian and Sundaland mitochondrial lineages of
A. cerana, introduced A. mellifera, V. destructor and V. jacobsoni are found here (Fig. 1b).

Objectives
(1) To investigate species diversity and genetics of Varroa and A. cerana in Thailand.
(2) To investigate whether V. destructor and V. jacobsoni can cross-colonize different genetic
lineages of A. cerana.
(3) To investigate coevolutionary patterns between Varroa and A. cerana.
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Figure 2. Varroa and Apis cerana collection localities in Thailand (a & b) (approximately). Names and numbers
of location correspond to those in Table 1. (a)
V. destructor (Vietnam haplotype),
V. jacobsoni
(NorthThai1 & 2 haplotypes), and
V. jacobsoni (Malaysia and Samui haplotype). (b)
Mainland
Asian A. cerana and
Sundaland A. cerana. Varroa destructor was found only in the mountainous
region of northern Thailand, whereas V. jacobsoni was distributed in most part of the collecting sites.
The contact zone between two lineages of A. cerana is in the Isthmus of Kra (10°34′N). The
geographic distribution of Varroa and A. cerana mitochondrial lineages in Thailand suggests a strong
host-specificity between different haplotypes of the parasite to the different haplotypes of host.

Methodology
Samples of Varroa and Apis cerana were collected from the northern, central, and southern
regions of Thailand. Both species of Varroa were collected from both worker and drone broods of
A. cerana. Specimens were preserved in 95% ethanol before transport back to University of Kansas for
molecular analyses. To identify the species of Varroa, we developed primers to amplify a portion of the
mitochondrial COI gene (Warrit, 2002). We digested the amplified portion of the COI gene with the
restriction enzymes XhoI and SacI to distinguish V. destructor (Thai-Japan haplotype) from
V. jacobsoni (Malaysia haplotype), the two types of Varroa that had previously been reported from
Thailand and Malaysia. Later, a subset of the amplification products were sequenced to confirm species
identifications, and to screen for additional Varroa mitochondrial haplotypes. In order to identify the
mitochondrial lineages of the A. cerana hosts, the non-coding intergenic region between luecine tRNA
and COII gene of A. cerana was amplified and sequenced using primers described in Smith and Hagen
(1996). We were careful to match each mite to the exact colony from which it was collected.
Sequences of V. destructor, V. jacobsoni, and A. cerana were aligned by eye and by Clustal W
(Thompson et al., 1994). Sequences were compared to previously published sequences to determine
the genetic haplotypes of both Varroa and A. cerana. Varroa COI sequences were compared to the
sequences in Anderson and Trueman (2000), whereas A. cerana non-coding sequences were compared
to the sequences published in Smith and Hagen (1996) and Smith et al. (2000). Pairwise distances
among V. destructor and V. jacobsoni COI sequences obtained from this study and from previous
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study (Anderson and Trueman, 2000) were computed based on Kimura’s two-parameters model
(Kimura, 1980). Pairwise distances among non-coding sequences of A. cerana haplotypes obtained in
this study and from previous study (Smith and Hagen, 1996) were also computed based on JukesCantor’s one-parameter model (Jukes and Cantor, 1969). Phenograms of Varroa and A. cerana
haplotypes found in this study and from previous studies were constructed using MEGA (Kumar et al.,
2001) (Neighbor-joining method).
Table 1. Varroa and Apis cerana collections in Thailand. Latitude and longitude measurements for collecting
sites were determined using Garmin Model 12 Geographic Positioning System (GPS). Locality
number corresponds to those in Fig. 2. Varroa species was determined by PCR amplification of a
portion of Cytochrome Oxidase I (COI), followed by digestion with the restriction enzymes XhoI and
SacI. Apis cerana mitochondrial lineages and haplotypes were determined by sequencing the noncoding region (Cornuet et al., 1991; Smith and Hagen, 1996). M = Mainland Asian lineage, S =
Sundaland lineage, D = V. destructor, and J = V. jacobsoni. Both lineages and haplotypes of Varroa
and A. cerana were named following Smith and Hagen (1996), Smith et al. (2000) and Warrit (2002).

Notes: (1) The number in parentheses indicates the number of colonies collected at each locality
(2) + indicates Varroa collected from drone brood cells of A. cerana

Results and Discussion
Seventy-five samples of both Varroa and A. cerana were collected (Fig. 2 and Table 1). The
Polymerase Chain Reaction (PCR) amplified a 328 base pair (bp.) of the COI gene of Varroa. The
RFLP analyses showed that both V. destructor (n = 8) and V. jacobsoni (n = 67) are found in Thailand
(Fig. 3). The results from DNA sequencing of 41 Varroa COI PCR products confirmed the species
identifications (Fig. 4). The DNA sequencing results also showed that the haplotype of V. destructor
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found on A. cerana in Thailand is different from the V. destructor haplotype previously reported from
Thailand (Anderson and Trueman, 2000). Instead of the Japan-Thailand haplotype, the Vietnam
haplotype (n = 4) (described in Anderson and Trueman, 2000) is found on A. cerana in Thailand. In
addition, four haplotypes of V. jacobsoni were discovered: the previously known Malaysia haplotype
(n = 15), and three new haplotypes, which we call NorthThai1 (n = 16), NorthThaiN2 (n = 3), and
Samui (n = 3). Pairwise distances among Varroa haplotypes are shown in Table 2. A neighborjoining tree of Varroa haplotypes is shown in Fig. 5a.
Figure 3. Restriction digest patterns of
Varroa destructor and V.
jacobsoni. Varroa destructor
has both XhoI and SacI
restriction sites, whereas V.
jacobsoni only has the SacI
restriction site. C = Control,
X = XhoI and S = SacI. φ X
174-HaeIII was used as
genetic marker.

Figure 4. Partial sequences of the Cytochrome Oxidase I gene (COI) (328 base pairs) of A: Varroa destructor
(Vietnam haplotype), B: V. jacobsoni (Malaysia haplotype), C: V. jacobsoni (Samui haplotype),
D: V. jacobsoni (NorthThai1 haplotype) and E: V. jacobsoni (NorthThai2 haplotype). Underlined
sequences indicate restriction sites XhoI and SacI.

The results from the PCR and DNA sequencing study of A. cerana reveal that the non-coding
region is approximately 96 bp in length. Six haplotypes of A. cerana were found. Three—Thai1 (n =
36), Malay1, and Samui1 (n = 1)―are previously known haplotypes, and three were new and have
been named Thai2 (n = 1), Thai3 (n = 1), and ThaiS1 (n = 2) (Fig. 6). Pairwise distances among
A. cerana haplotypes are shown in Table 2. The phenogram show that the six haplotypes can be
grouped into two groups—the mainland Asian (n = 38) and Sundaland lineages (n = 37) (Fig. 5b).
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Figure 5. (a) Neighbor-joining tree of Varroa destructor and V. jacobsoni haplotypes constructed based on
partial sequences of Cytochrome Oxidase I (COI) (1 = V. jacobsoni, 2 = Varroa from the Philippines
Islands, and 3 = V. destructor). (b) Neighbor-joining tree of Apis cerana haplotypes constructed based
on non-coding sequences (1 = Mainland Asian A. cerana and 2 = Sundaland A. cerana). Underlined
haplotypes indicate haplotypes found in Thailand. Other haplotypes were taken from Smith and
Hagen (1996), Anderson and Trueman (2000), Smith et al. (2000) and Warrit (2002).

Figure 6. Non-coding sequences of six A. cerana haplotypes (96 base pairs) found in Thailand.
Table 2. (a) Percent sequence divergences of Varroa destructor and V. jacobsoni haplotypes found in
Thailand. The percent sequence divergences were computed under Kimura’s two-parameter model
(Kimura, 1980). A: V. destructor (Vietnam haplotype), B: V. jacobsoni (NorthTHai1 haplotype), C:
V. jacobsoni (NorthThai2 haplotype), D: V. jacobsoni (Malaysia haplotype); and E: V. jacobsoni
(Samui haplotype). (b) Percent sequence divergences of Apis cerana haplotypes found in Thailand.
The percent sequence divergences were computed under Jukes-Cantor’s one-parameter model (Jukes
and Cantor, 1969). X: Thai1 haplotype, Y: Thai2 haplotype, Z: Thai3 haplotype, AA: Malay1
haplotype, BB: ThaiS1 haplotype, and CC: Samui1 haplotype.

Conclusions
Two species of Varroa are found on A. cerana in Thailand: V. destructor and V. jacobsoni.
There are four different V. jacobsoni mitochondrial haplotypes in Thailand, namely Malaysia, Samui1,
NorthThai1 and NorthThai2, but only one V. destructor haplotype, Vietnam, was found on Thai
A. cerana. The geographic distribution of Varroa and A. cerana mitochondrial lineages in Thailand,
shown in Fig. 2, suggests a strong host-specificity between different haplotypes of the parasite to the
different haplotypes of host.
The only V. destructor found in A. cerana colonies was the Vietnam haplotype of V. destructor,
in the northern region of Thailand. This contradicts the earlier report by Anderson and Trueman (2000)
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of V. destructor with the “Japan-Thailand” haplotype on A. cerana colonies in Bangkok. Our results
suggest that the V. destructor that Anderson and Trueman (2000) recovered might have come from an
A. mellifera colony, not an A. cerana colony. If that were true, then the name of the Japan-Thailand
haplotype of V. destructor should be changed to simply the Japan haplotype. Thus, it would appear that
V. destructor from the region of the Korean peninsula and Japan are the only haplotypes that have
colonized A. mellifera, while mites from Thailand cannot be implicated as parasites of A. mellifera.
The results obtained from this study can be useful to both basic and applied sciences. The
discovery of the distributional patterns of V. destructor and V. jacobsoni in Thailand, might help local
bee keepers and scientists to decide in which places they would want to establish apiaries of A.
mellifera for commercial, educational or research purposes. The discovery of a pattern of coevolution
between different haplotypes of V. jacobsoni and two mitochondrial lineages of A. cerana will
contribute to the study of coevolution of Varroa and A. cerana in the future. This study also concludes
that the origin of the mite that infests and destroys A. mellifera colonies worldwide is the Korean
Peninsula and Japan, not Thailand. Lastly, we now know from this study that at least two species of
Varroa mite exist in Thailand, not just one. This study sets a foundation for research scientists who are
interested in the studies of genetics and biogeography of host-parasite coevolution of organisms found
in Thailand. There are still many honey bee species (e.g., A. dorsata, A. florea and A. andreniformis)
and their parasites (e.g., Tropilaelaps clareae, T. koenigerum, Euvarroa sp.) whose population genetic
structures and geographic distributions are not well known. Other non-entomological scientists can
also use this study as a model for the study of other fauna found in Thailand.
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Species Diversity and Seasonal Abundance of Ants in Lowland Tropical
Rain Forest of Bala Forest at Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat
Province
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Studies on the species diversity and seasonal abundance of ants in Bala forest at Hala-Bala
Wildlife Sanctuary, Narathiwat province, were conducted in lowland tropical rain forest at an
elevation of less than 200 meters above mean sea level. Ants were collected every 2 months by 4
methods from March 2001 to March 2002. Eight subfamiles 63 genera and 255 species of ants
were identified. Different times of the year and methods used gave different results in terms of
species richness, abundance and species composition of ants. The highest number of species (133
species) was found in January 2002. It was also discovered that the combination of 4 methods
yielded higher numbers of species, genera and subfamilies than the use of one method. The highest
number of genera and species was found in Myrmicinae (26 genera 104 species), followed by
Ponerinae (16 genera 74 species) and Formicinae (12 genera 47 species). The genus Pheidole had
the highest number of species (25 species), followed by Pachycondyla (15 species), Hypoponera
(13 species), Cerapachys (12 species) and Camponotus (11 species).
Seasonal change influenced the number of species in the subfamily Aenictinae, genera
Aenictus, Pheidole and Pyramica. There were significant differences between the wet and the dry
season for each of these four ant taxa (P<0.05, F = 34.286, 34.286, 0.003 and 34.286 respectively).
The relationships between different physical factors (rainfall, air temperature and air humidity) and
number of species varied.
Key words: diversity of ants, abundance of ants, Bala forest, Hala-Bala Wildlife Sanctuary

บทนํา
แมลงที่อาศัยในปาเขตรอนเปนสิ่งมีชีวิตกลุมหนึ่งที่มีความหลากหลายในดานของชนิดพันธุสูงกวาสิ่งมีชีวิต
กลุมอื่น สิ่งมีชีวิตที่ทราบชื่อแลวในโลกนี้มีประมาณ 1.7 ลานชนิด ประมาณ 64 เปอรเซ็นต เปนกลุมสิ่งมีชีวิตในแมลง
(Groombridge, 1992) แมลงมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศ เชน ชวยในการผสมเกสรของพืช ชวยในการยอยสลายและ
หมุนเวียนแรธาตุสารอาหารในสายใยอาหารของระบบนิเวศ แมลงบางกลุม เชน มด ดวงมูลสัตว ผีเสื้อกลางวัน ปลวก
และแมลงหางดีด สามารถใชเปนดัชนี (bioindicator) ในการประเมินความหลากหลาย (rapid biodiversity assessment)
ของสภาพปา (Anderson, 1997; Hawksworth and Ritchie, 1993; Speight et al., 1999) และผีเสื้อกลางคืนสามารถ
ใชในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Holloway and Stork, 1991)
มดเปนแมลงชนิดหนึ่งจัดอยูในอันดับ Hymenoptera วงศ Formicidae จัดวามีวิวัฒนาการสูงสุดทั้งในดาน
โครงสรางและความเปนอยู โดยโครงสรางของเสนปกมีการลดรูป และมีความเปนอยูในลักษณะสังคมแบบแทจริง
(eusocial insect) คือมีการชวยกันเลี้ยงดูตัวออน การอยูรวมกันของประชากรอยางนอยสองรุน และการแบงกลุมเปน
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วรรณะสืบพันธุและวรรณะที่เปนหมัน (HÖlldobler and Wilson, 1990) มดมีความหลากหลายและการแพรกระจายใน
ทุกพื้นที่ตั้งแตเขตทุนดราถึงเขตศูนยสูตรหรือในดินที่มีความลึกมากถึงปลายยอดสูงสุดของตนไม ประมาณการณวาใน
โลกมีมดทั้งหมด 16 วงศยอย 296 สกุล 15,000 ชนิด เปนมดที่ทราบชื่อแลวประมาณ 10,000 ชนิด (Bolton, 1994)
โดยบริเวณอินโด-ออสเตรเลีย มีจํานวนสกุลมากที่สุด และในประเทศไทยคาดการณวามีมดประมาณ 800-1,000 ชนิด
ซึ่งสวนใหญเปนมดที่อาศัยในปา (เดชา, 2544) มดมีบทบาทสําคัญในการดํารงไวซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของระบบ
นิเวศเนื่องจากมดมีหลายบทบาทและหนาที่ มดสวนใหญเปนผูลาหรือกินซากสัตว บางชนิดกินพืช บางชนิดมีการพึ่งพา
อาศัยอยูรวมกับสัตวอื่นและพืชหลายชนิด มดสามารถใชเปนดัชนีในการประเมินความหลากหลายหรือตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม (Alonso et al., 2000) และนํามาใชในการควบคุมประชากรของแมลงที่เปนศัตรูพืช
รวมทั้งชวยปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพของดินซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช (เดชา และวาลุลี, 2542)
ประโยชนของมดตอพืชในดานอื่นคือปองกันพืชจากศัตรูธรรมชาติ กระจายเมล็ดพันธุพืช และบางครั้งชวยในการผสม
เกสรของพืช (Beattie, 1985 อางโดย Bronstein, 1998) บทบาทของมดซึ่งชวยในการกระจายเมล็ดพันธุและผสมเกสร
ของพืชมีความสําคัญทางดานนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการอยางชัดเจน (Bronstein, 1998)
การศึกษามดในตางประเทศ เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะบริเวณประเทศยุโรป
อเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุน สําหรับบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มมีการศึกษาในประเทศมาเลเซีย ซึ่งโดยสวน
ใหญเปนการศึกษาของชาวตางประเทศ (เดชา, 2544; Maryati, 1996) ขณะที่การศึกษามดในประเทศไทย เริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งปจจุบันมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑมดเพื่อรวบรวมตัวอยางมดชนิดตางๆ ที่มีใน
ประเทศไทย มีตัวอยางมดไมนอยกวา 550 ชนิด 100 สกุล 9 วงศยอย โดยจัดเก็บไวที่หองปฏิบัติการทางกีฏวิทยาปาไม
ตึก
วนศาสตร 60 ป คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ (เดชา, 2544)
การศึกษาความหลากหลายของมดในบริเวณภูมิภาคตางๆ ของโลก พบวาความหลากหลายในดานของชนิด
จํานวน และความชุกชุมมีความแตกตางกันโดยจํานวนชนิดลดลงตามระดับความสูงจากน้ําทะเลที่เพิ่มขึ้น (Bruehl et al.,
1999; Ward, 2000) และจํานวนชนิดเพิ่มขึ้นตามระดับละติจูดที่ลดลง (Ward, 2000) ขณะที่ความหลากหลายของมดที่
อาศัยในบริเวณแหลงที่อยูอาศัยและประเภทของปาที่แตกตางกันพบวาองคประกอบของสกุลและชนิดมีความแตกตางกัน
(Bruehl et al., 1998; Yamane and Nona, 1994) นอกจากนี้พบวาจํานวนชนิดของมดที่ไดจากการใชวิธีการเก็บขอมูล
หลายวิธีรวมกันมีจํานวนมากกวาการใชวิธีการเพียงวิธีเดียว และแตละวิธีการพบองคประกอบของชนิดและจํานวนมด
แตกตางกัน (Romeo and Jaffe, 1998; Hashimoto et al., 2001)
การศึกษาความหลากหลายของมดในภูมิภาคตางๆ
ของประเทศไทยพบวามีความหลากหลายทางชีวภาพ
คอนขางสูง ตัวอยางเชน การศึกษามดในบริเวณดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ที่ระดับความสูงตางๆ พบมด 8 วงศ
ยอย 49 สกุล และ 166 ชนิด (Sonthichai, 2001) และการศึกษามดในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบมด 9 วงศยอย
72 สกุล และ 246 ชนิด (เดชา และวียวัฒน, 2544) สําหรับการศึกษามดในภาคใตของประเทศไทยโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา ไดทําการศึกษาในดานนิเวศวิทยาโดยทําการเปรียบเทียบชนิดของมดจาก
แหลงที่อยูอาศัยและประเภทของปาที่แตกตางกัน พบวาองคประกอบของสกุลและชนิดมีความแตกตางกัน (ทวี, 2540;
สิงโต, 2539; สุภาพร, 2542) และศึกษาผลของฤดูกาลและปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอชนิดและจํานวนของมด
ตัวอยางเชน การศึกษาความหลากหลายของมดในบริเวณปาดิบชื้นของเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา
พบมด 7 วงศยอย 59 ชนิด และพบวาจํานวนชนิดและดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Weiner index) ของมดในฤดูฝน
มีคาสูงกวาในฤดูรอน และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผลกระทบตอจํานวนชนิดของมด (Watanasit et al., 2000) สวน
ดานเกษตรกรรมไดนํามดมาใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางดานเศรษฐกิจ (Kritsaneepaiboon and Saiboon, 2000)
ปาฮาลา-บาลาเปนปาดิบชื้นบริเวณหนึ่งในประเทศไทยที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีความคลายคลึงของพืชและ
สัตวปาเมื่อเปรียบเทียบกับปาดิบชื้นของประเทศมาเลเซียที่เปนปาดิบชื้น 1 ใน 4 แหงใหญของโลก หรือเรียกวาปาฝน
อินโด-มาลายัน (Indo-Malayan rain forest) ซึ่งพื้นที่สวนใหญอยูในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย (Whitmore,
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1990) นอกจากนี้ยังเปนแหลงตนน้ําของแมน้ําที่สําคัญ 3 สาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต คือแมน้ําปตตานี สายบุรี
และโกลก (ชวลิต, 2543)
การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของมดในภูมิภาคตางๆ และภาคใตของประเทศไทยในบางพื้นที่ยังไมมี
การศึกษาหรือวิจัยอยางชัดเจน ขณะที่ในปจจุบันพบวาทรัพยากรปาไมในธรรมชาติมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น
การศึกษาความหลากหลายของมดจึงตองดําเนินการอยางจริงจัง ตอเนื่อง และอาศัยความรวมมือจากประชาชนหลาย
ฝาย โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลบริเวณปาดิบชื้นระดับต่ําใน
ปาบาลา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา เปรียบเทียบชนิดของมดจากวิธีการเก็บขอมูลและ
ฤดูกาลที่แตกตางกัน จัดทําขอมูลพื้นฐานและตัวอยางอางอิงของมด (ant specimen collection) ในภาคใตของประเทศ
ไทย ซึ่งคาดวาจะเปนขอมูลพื้นฐานที่ชวยสรางหรือพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับมดในประเทศไทย และสามารถนําไปใชใน
การวิจัยดานตางๆ เชน อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปาดิบชื้น
เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการจัดการพื้นที่ปาไม

วิธีการ
1. ขอบเขตของการวิจัย
บริเวณสังคมพืชปาดิบชื้นในระดับต่ําที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางต่ํากวา 200 เมตร ในปาบาลา
เขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา โครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา สวนปาพระนามาภิไธย พื้นที่สวนที่ 2 อําเภอ
แวง จังหวัดนราธิวาส โดยการเก็บรวบรวมขอมูลใชเวลา 1 ป เก็บขอมูล 2 เดือนตอครั้ง เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.
2544 - มีนาคม พ.ศ. 2545
กําหนดสถานีเก็บขอมูล 3 สถานี โดยมีระยะหางประมาณ 500 เมตร แตละสถานีวางแนวเสนสํารวจ (line
transect) ในแนวเหนือใต ความยาว 180 เมตร 1 เสน ภายในแนวเสนสํารวจแบงเปน 3 สวน (block) แตละสวนมีความ
ยาว 60 เมตร
2. การเก็บรวบรวมตัวอยาง
ใชวิธีการมากกวา 1 วิธี เพื่อใหครอบคลุมแหลงที่อยูอาศัยของมด โดยใชวิธีการ 4 วิธี ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ
Yamane and Hashimoto (1999) คือ
2.1 การใชตะแกรงรอนซากใบไม (leaf litter sifting) เปนวิธีที่ใชจับมดที่อาศัยตามผิวดิน โดยผูเก็บตัวอยาง
1 คน ใชเวลา 30 นาที ตอ 1 block
2.2 การจับดวยมือ (hand collecting) เปนวิธีที่ใชจับมดที่อาศัยตามตนไม ลําตน ไมพุม และไมผุ โดยผูเก็บ
ตัวอยาง 1 คน ใชเวลา 30 นาที ตอ 1 block
2.3 การใชเหยื่อน้ําหวาน (honey bait trap) เปนวิธีที่ใชจับมดที่กินน้ําหวานเปนอาหาร โดยเทน้ําหวานบน
แผนสําลีซึ่งมีระยะหางกัน 4 เมตร ตั้งทิ้งไวประมาณ 30 นาที
2.4 การจับมดที่อาศัยในดิน (soil samples) เปนวิธีที่ใชจับมดที่อาศัยในดิน โดยใชพลั่วขุดดินขนาด
ประมาณ 20x20x10 เซนติเมตร ซึ่งมีระยะหางกัน 12 เมตร นําดินมารอนผานตะแกรงรอน
บันทึกลักษณะแหลงที่อยูอาศัยของมด อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธของอากาศในแตละสถานีโดยใชเครื่อง
Digital Thermohygrometer รุน PC-5000 TRH สําหรับตัวอยางมดที่เก็บไดนําไปรักษาสภาพดวยแอลกอฮอล 70% จัด
รูปรางใหไดมาตรฐานเพื่อนําไปศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานโดยจําแนกตาม Bolton (1994, 1995), Eguchi (2001),
HÖlldobler and Wilson (1990) และเปรียบเทียบกับตัวอยางมดที่จัดเก็บในพิพิธภัณฑมด ตึกวนศาสตร 60 ป คณะ
วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
3. การวิเคราะหขอมูล
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3.1 เปรียบเทียบจํานวนชนิดและประมาณคาจํานวนชนิดทั้งหมด (ST) ของมดที่เก็บไดจากวิธีการเก็บมด 4
วิธี โดยการวิเคราะหกราฟความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับความชุกชุม (species-abundance curve) ตามวิธีของ
Magurran (1988) และ Burd (2000)
3.2 เปรียบเทียบความคลายคลึง (similarity) และจัดกลุม (cluster analysis) ชนิดของมดที่ไดจากวิธีการ
เก็บมด 4 วิธี โดยใชดัชนีความคลายคลึงซึ่งเสนอโดย Sorenson (Sorenson similarity indices) จัดกลุมโดยใชวิธี
Sorensen distance และคาเฉลี่ยของกลุม (group average)
3.3 เปรียบเทียบผลของฤดูกาลตอจํานวนชนิด ในชวงระยะเวลา 1 ป ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร
3.4 เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพกับจํานวนชนิดของมด โดยใชคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธ (spearman correlation coefficient)
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel เวอรชั่น 8.0, SPSS for Windows เวอรชั่น
10.0 และ PC-ORD เวอรชั่น 3.20

ผลการวิจัย
1. จํานวนชนิดและความชุกชุมของมด
การใชวิธีการ 4 วิธีรวมกันพบมดทั้งหมด 255 ชนิด โดยเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 และเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2544 พบจํานวนชนิดรวมมากและนอยที่สุด (133 และ 85 ชนิด ตามลําดับ) (ภาพที่ 1)
จํ า นวนชนิ ด
140
120
100
80
60
40
20
0

จํ า นวนทั้ ง หมด

133
112 114
96

85

95

จํานวนชนิดสะสม
0.02

95

y = 0.0144x + 0.0038, R2 = 0.9732

0.015
0.01
0.005

เดื อ น
มี . ค. พ.ค. ก.ค.

0

ภาพที่ 1. จํานวนชนิดของมดทั้งหมดที่พบจากการใช
วิธีการ 4 วิธีรวมกัน ในชวงระยะเวลาตั้งแต
มีนาคม พ.ศ. 2544 - มีนาคม พ.ศ. 2545

1/ จํานวนตัวอยาง
0

ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี . ค.

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ภาพที่ 2. กราฟความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับความ
ชุกชุมของมดทั้งหมดที่พบจากการใชวิธีการ 4 วิธี
รวมกัน

การวิเคราะห species - abundance curve ซึ่งคาจุดตัดบนแกน Y ของเสนตรงความถดถอย = 1/ ST พบวา
จํานวนชนิดของมดทั้งหมดที่แทจริง (ST) มีคาประมาณ 263.16 ชนิด และสัมประสิทธิ์ของการประเมินความนาเชื่อถือ
ของสมการความถดถอย (R2) = 0.9732 หรือ 97.32 เปอรเซ็นต โดยจํานวนชนิดของมดที่พบจากการศึกษาครั้งนี้คิด
เปน 96.90 เปอรเซ็นตของคาประมาณจํานวนชนิดของมดทั้งหมดที่แทจริง (ภาพที่ 2)
2. องคประกอบของชนิดมด
การใชวิธีการ 4 วิธีรวมกันพบมดทั้งหมด 255 ชนิด จัดอยูใน 63 สกุล 8 วงศยอย ซึ่งจํานวนสกุลและวงศ
ยอยของมดที่พบในแตละเดือนมีความแตกตางกัน โดยเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 พบจํานวนสกุลรวมและวงศยอยมาก
ที่สุด (49 สกุล 8 วงศยอย) และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 พบจํานวนวงศยอยนอยที่สุด (5 วงศยอย) ขณะที่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2544 พบจํานวนสกุลรวมนอยที่สุด (38 สกุล) (ภาพที่ 3)
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วงศ ย อ ย

จํ า นวน
150
120

30

95

95

85

90

ชนิ ด

114

112

96

60

สกุ ล

133

43

38

39

7

6

6

49

45

45

42

8

7

6

5
เดื อ น

0
มี .ค.

พ.ค.

ก.ค.

ก.ย.

พ.ย.

ม.ค.

มี .ค.

ภาพที่ 3. องคประกอบของชนิดมดที่พบจากการใชวิธีการ 4 วิธีรวมกัน ในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

3. สัดสวนของสกุลและชนิดมดในระดับวงศยอย
มดที่พบทั้งหมด 255 ชนิด จัดอยูใน 63 สกุล 8 วงศยอย ซึ่งสัดสวนของสกุลและชนิดของมดในระดับวงศ
ยอยจากวิธีการ 4 วิธี มีความแตกตางกัน โดยชนิดของมดในระดับวงศยอยที่มีสัดสวนของสกุลและชนิดมากที่สุดคือ
Myrmicinae (26 สกุล หรือ 41.27 เปอรเซ็นตของสกุลมดทั้งหมด และ 104 ชนิด หรือ 40.78 เปอรเซ็นตของชนิดมด
ทั้งหมด) รองลงมาคือ Ponerinae, Formicinae และ Dolichoderinae ตามลําดับ และวงศยอยทั้ง 4 วงศสามารถพบได
ในทุกวิธีการของการเก็บตัวอยาง (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. สัดสวนของสกุลและชนิดมดในระดับวงศยอยจากวิธีการ 4 วิธี
วงศยอย

Leaf litter
sifting
จํานวน

Hand
collecting
จํานวน

Honey bait
trap
จํานวน

Soil samples
จํานวน

จํานวนสกุลรวม
(%)

จํานวนชนิดรวม
(%)

สกุล

ชนิด

สกุล

ชนิด

สกุล

ชนิด

สกุล

ชนิด

1. Aenictinae

1

4

1

1

1

1

-

-

1 (1.59)

5 (1.96)

2. Cerapachyinae

1

8

1

3

-

-

1

2

1 (1.59)

12 (4.71)

3. Dolichoderinae

3

6

4

7

2

4

3

4

4 (6.35)

8 (3.14)

4. Formicinae

6

17

9

28

9

18

7

15

12 (19.05)

47 (18.43)

5. Leptanillinae

-

-

-

-

1

1

1

1

2 (3.17)

2 (0.78)

6. Myrmicinae

20

69

19

47

17

57

15

43

26 (41.27)

104 (40.78)

7. Ponerinae

13

35

11

28

13

38

8

21

16 (25.39)

74 (29.02)

8. Pseudomyrmecinae

-

-

1

2

-

-

1

1

1 (1.59)

3 (1.18)

รวม

44

139

46

116

43

119

36

87

63 (100.00) 255(100.00)

4. สัดสวนของชนิดมดในระดับสกุล
มดทั้งหมด 255 ชนิด 63 สกุล มีสัดสวนของชนิดมดในแตละสกุลแตกตางกัน โดยมดในสกุล Pheidole มี
สัดสวนของชนิดมากที่สุด (25 ชนิด หรือ 9.80 เปอรเซ็นตของชนิดมดทั้งหมด) รองลงมาคือสกุล Pachycondyla (15
ชนิด หรือ 5.55 เปอรเซ็นตของชนิดมดทั้งหมด), Hypoponera (13 ชนิด หรือ 5.10 เปอรเซ็นตของชนิดมดทั้งหมด),
Cerapachys (12 ชนิด หรือ 4.71 เปอรเซ็นตของชนิดมดทั้งหมด) และ Camponotus (11 ชนิด หรือ 4.31 เปอรเซ็นต
ของชนิดมดทั้งหมด) ตามลําดับ (ภาพที่ 4)
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Pheidole

สั ด ส ว นของชนิ ด มดในแต ล ะ
สกุ ล (เปอร เ ซ็ น ต )
12

8
6
4
2

Odontoponera
Mystrium
Emeryopone
Discothyrea
Centromyrmex
Solenopsis
Rhoptromyrmex
Recurvidris
Proatta
Meranoplus
Mayriella
Lophomyrmex
Cardiocondyla
Calyptomyrmex
Catualacus
Protanilla
Leptanilla
Prenolepis
Oecophylla
Euprenolepis
Cladomyrma
Anoplolepis
Tapinoma
Philidris
Dolichoderus
Diacamma
Cryptopone
Pyramica
Dilobocandyla
Dacetinops
Aphaenogaster
Acanthomyrmex
Myrmoteras
Echinopla
Tetraponera
Odontomachus
Pristomyrmex
Pheidologeton
Lordomyrma
Pseudolasius
Gnamptogenys
Platythyrea
Anochetus
Amblyopone
Myrmecina
Monomorium
Paratrechina
Technomyrmex
Aenictus
Strumigenys
Ponera
Vollenhovia
Leptogenys
Crematogaster
Tetramorium
Acropyga
Oligomyrmex
Polyrhachis
Camponotus
Cerapachys
Hypoponera
Pachycondyla

10

0
สกุ ล ของมด

ภาพที่ 4. สัดสวนของชนิดมดในระดับสกุลที่พบจากการใชวิธีการ 4 วิธีรวมกัน

5. ความคลายคลึงและการจัดกลุมของชนิดมด
การเปรียบเทียบความคลายคลึงของชนิดมดที่พบจากวิธีการเก็บมด 4 วิธี โดยใช Sorenson similarity
indices พบวาการใชเหยื่อน้ําหวานกับการจับมดที่อาศัยในดินมีความคลายคลึงกันของชนิดมดมากที่สุด รองลงมาคือ
การใชเหยื่อน้ําหวานกับการ ตารางที่ 2. ความคลายคลึงของชนิดมดที่พบจากวิธีการเก็บมด 4 วิธี
ใชตะแกรงรอนซากใบไม
วิธีการ
การจับดวยมือ
การใชเหยือ่ น้ําหวาน การจับมดทีอ่ าศัยในดิน
การใช
ต
ะแกรงร
อ
น
และการใชตะแกรงรอนซาก
0.35
0.56
0.54
ซากใบไม
ใบไมกับการจับมดที่อาศัย
การจับดวยมือ
0.38
0.42
ในดิน ขณะที่การใชตะแกรง
การใชเหยื่อน้ําหวาน
0.58
รอนซากใบไมกับการจับดวย
มือมีความคลายคลึงกันของ
ชนิดมดนอยที่สุด (ตารางที่ 2)
การจัดกลุมของชนิดมด โดยใชวิธี Sorensen Distance และ Group average สามารถแบงกลุมมดเปน 3 กลุม
(ภาพที่ 5) คือ กลุมของมดที่พบจากการใชเหยื่อน้ําหวานและการจับมดที่อาศัยในดิน (HB + SS), กลุมของมดที่พบจาก
การใชตะแกรงรอนซากใบไม (LL) และกลุมของมดที่พบจากการจับดวยมือ (HC)
ชนิดของมดที่พบจากการใชเหยื่อน้ําหวานมีความคลายคลึงกันกับชนิดของมดที่พบจากการจับมดที่อาศัยใน
ดินมากที่สุดที่ระดับความคลายคลึง 100 เปอรเซ็นต ซึ่งสามามารถจัดรวมเปนกลุมเดียวกันได และกลุมของมดที่พบจาก
การใชเหยื่อน้ําหวานและการจับมดที่อาศัยในดินมีความคลายคลึงกันของชนิดมดกับกลุมของมดที่พบการใชตะแกรง
รอนซากใบไมที่ระดับความคลายคลึง 64.24 เปอรเซ็นต ขณะที่กลุมของมดที่พบจากการจับดวยมือมีความคลายคลึงกัน
ของชนิดมดกับกลุมของมดที่พบจากการใชตะแกรงรอนซากใบไม การใชเหยื่อน้ําหวานและการจับมดที่อาศัยในดินนอย
ที่สุดที่ระดับความคลายคลึง 1.09 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5. การจัดกลุมของชนิดมดที่พบในวิธีการ 4 วิธี โดย LL = การใชตะแกรงรอนซากใบไม, HC = การจับดวยมือ,
HB = การใชเหยื่อน้ําหวาน และ SS = การจับมดที่อาศัยในดิน

6. ผลของฤดูกาลตอจํานวนชนิดของมด
ปริมาณน้ําฝนในอําเภอแวง ชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 - มีนาคม พ.ศ. 2545 สามารถแบงฤดูกาลเปน
2 ชวง โดยใชเกณฑของ Whitmore (1990) คือชวงฤดูฝน มีปริมาณน้ําฝนเทากับหรือมากกวา 100 มิลลิเมตรตอเดือน
(มีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2544) และชวงฤดูรอน มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 100 มิลลิเมตรตอเดือน (มกราคม - มีนาคม
พ.ศ. 2545) โดยปริมาณน้ําฝนในอําเภอแวงในชวงฤดูฝนและฤดูรอนมีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(F = 0.542, P<0.05) ขณะที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศบริเวณสถานีเก็บขอมูลในปาบาลาในชวงฤดูฝน
และฤดูรอนมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05, F = 15.771 และ 0.000 ตามลําดับ) สําหรับ
จํานวนวงศยอย สกุล และชนิดรวมของมดในชวงฤดูฝนและฤดูรอนมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05, F = 0.186, 1.243 และ 5.849 ตามลําดับ) ขณะที่จํานวนชนิดของมดในระดับวงศยอยของ Aenictinae และ
จํานวนชนิดของมดในระดับสกุลของ Aenictus, Pheidole และ Pyramica ในชวงฤดูฝนและฤดูรอนมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05, F = 34.286, 0.003 และ 34.286 ตามลําดับ)
7. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพกับจํานวนชนิดของมด
ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธของอากาศมีรูปแบบความสัมพันธกับจํานวนชนิดของมดใน
ระดับสกุลที่แตกตางกันพบวาปริมาณน้ําฝนมีความสัมพันธในเชิงบวกและเชิงลบกับจํานวนชนิดของมดในสกุล
Pyramica และ Myrmecina ตามลําดับ (P<0.05, r = 0.756 และ P<0.01, r = -0.926 ตามลําดับ) โดยปริมาณน้ําฝนที่
เพิ่มขึ้นทําใหมีโอกาสพบมดงานในสกุล Pyramica เพิ่มขึ้น ขณะที่โอกาสพบมดงานในสกุล Myrmecina ลดลง
สําหรับอุณหภูมิของอากาศพบวามีความสัมพันธในเชิงบวกกับจํานวนชนิดของมดในสกุล Pheidologeton
(P<0.05, r = 0.866) ขณะที่มดในสกุล Meranoplus, Tetramorium, Amblyopone, Mystrium และ Platythyrea มี
ความสัมพันธในเชิงลบกับอุณหภูมิของอากาศ (P<0.05, r = -0.791, -0.778, -0.849, -0.791 และ -0.805 ตามลําดับ)
โดยอุณหภูมิของอากาศที่เพิ่มขึ้นทําใหมีโอกาสพบมดงานในสกุล Pheidologeton เพิ่มขึ้น ขณะที่โอกาสพบมดงานใน
สกุล Meranoplus, Tetramorium, Amblyopone, Mystrium และ Platythyrea ลดลง
นอกจากนี้พบวา ความชื้นสัมพัทธของอากาศมีความสัมพันธในเชิงบวกกับจํานวนชนิดของมดในสกุล
Cerapachys, Monomorium และ Solenopsis (P<0.05, r = 0.850, 0.797 และ 0.791 ตามลําดับ) ขณะที่จํานวนชนิด
ของมดในสกุล Acanthomyrmex, Cataulacus และ Crematogaster มีความสัมพันธในเชิงลบกับความชื้นสัมพัทธของ
อากาศ (P<0.05, r = -0.837, -0.866 และ -0.945 ตามลําดับ) โดยความชื้นสัมพัทธของอากาศที่เพิ่มขึ้นทําใหมีโอกาส
พบมดงานในสกุล Cerapachys, Monomorium และ Solenopsis เพิ่มขึ้น ขณะที่โอกาสพบมดงานในสกุล
Acanthomyrmex, Cataulacus และ Crematogaster ลดลง
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บทสรุป
การศึกษาชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลบริเวณปาดิบชื้นระดับต่ําในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตวปา
ฮาลา-บาลา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส พบมดทั้งหมด 8 วงศยอย 63 สกุล 255 ชนิด โดยมดในระดับวงศยอยที่มี
สัดสวนของสกุลและชนิดมากที่สุดคือวงศยอย Myrmicinae (26 สกุล 104 ชนิด) รองลงมาคือ Ponerinae (16 สกุล 74
ชนิด) ขณะที่มดในสกุล Pheidole มีสัดสวนของชนิดมากที่สุด (25 ชนิด) รองลงมาคือสกุล Pachycondyla (15 ชนิด)
สําหรับชวงระยะเวลาและวิธีการเก็บมดแตละวิธี พบวาจํานวนชนิด ความชุกชุม และองคประกอบของชนิดมดมีความ
แตกตางกัน โดยเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 และพฤษภาคม พ.ศ. 2544 พบจํานวนชนิดมดจากการใชวิธีการเก็บตัวอยาง
4 วิธีรวมกันมากที่สุดและนอยที่สุด (133 ชนิด และ 85 ชนิด ตามลําดับ) ขณะที่วิธีการจับดวยมือ พบจํานวนชนิดของมด
ที่พบเฉพาะวิธีการเก็บตัวอยางมากที่สุด (52 ชนิด) รองลงมาคือการใชตะแกรงรอนซากใบไม (48 ชนิด) นอกจากนี้พบวา
การใชวิธีการเก็บตัวอยาง 4 วิธีรวมกัน พบจํานวนชนิด สกุล และวงศยอยของมดมากกวาการใชวิธีการเพียง 1 วิธี
ผลของฤดูกาลพบวาจํานวนชนิดของมดในระดับสกุลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในระหวางชวงฤดูฝน
และฤดูรอน ขณะที่ความสัมพันธระหวางปจจัยทางกายภาพคืออุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธของอากาศ และปริมาณน้ําฝน
กับจํานวนชนิดของมดในระดับสกุลพบวามีรูปแบบความสัมพันธที่แตกตางกัน
การศึกษาครั้งนี้มีขอควรพิจารณาดังนี้
1. จํานวนชนิดของมดจากการศึกษาครั้งนี้ไมใชจํานวนชนิดของมดทั้งหมดที่แทจริง เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
ไมไดศึกษาความหลากหลายของมดที่อาศัยบริเวณเรือนยอดของตนไม ซึ่งคาดวาจะมีองคประกอบของชนิดมดแตกตาง
กับมดที่อาศัยบริเวณพื้นปาและตนไมพื้นลาง รวมทั้งขอบเขตของการศึกษาไมไดศึกษาในบริเวณสังคมพืชที่ระดับความ
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางมากกวา 200 เมตร ซึ่งคาดวาจะมีองคประกอบของชนิดมดแตกตางกับมดที่อาศัยบริเวณ
สังคมพืชปาดิบชื้นในระดับต่ํา
2. ชวงระยะเวลาของการเก็บขอมูล 1 ป (2 เดือนตอครั้ง) และขอบเขตการศึกษาในสถานีเก็บขอมูล 3 สถานี
อาจเห็นผลที่ไมชัดเจนและไมครอบคลุมจํานวนชนิดและความชุกชุมของมดทั้งหมด
เนื่องจากมดแตละชนิดอาจมี
รูปแบบการดํารงชีวิตผันแปรตามชวงระยะเวลา รวมทั้งความซับซอนของแหลงที่อยูอาศัยมีความแตกตางกัน คาดวา
การศึกษาเปรียบเทียบในหลากหลายพื้นที่ และระยะเวลาในการเก็บขอมูลมากกวา 1 ป นาจะเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สําหรับชนิดของมดที่พบเพิ่มเติมจากการศึกษาครั้งนี้ เชน Discothyrea sp.2, Discothyrea sp.3, Dolichoderus
cuspidatus (Fr.Smith), Harpegnathos venator (Fr.Smith), Meranoplus mucronatus Fr.Smith, Myopias sp.,
Myrmicaria sp., Odontomachus simillimus Fr.Smith และ Odontoponera denticulata Fr.Smith เปนตน
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดของมดกับปจจัยทางกายภาพ จากการศึกษาครั้งนี้ไมไดศึกษา
อุณหภูมิ และความชื้นของดิน ลักษณะของดิน ปริมาณใบไมที่รวงหลน และปริมาณน้ําฝนบริเวณสถานีเก็บขอมูล ซึ่ง
คาดวาปจจัยดังกลาวนาจะมีความสัมพันธกับการดํารงชีวิตและพฤติกรรมของมดแตละชนิดแตกตางกัน
4. การศึกษาชนิดและความชุกชุมของมดตามฤดูกาลบริเวณปาดิบชื้นระดับต่ําในปาบาลา เขตรักษาพันธุสัตว
ปาฮาลา-บาลา อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาชนิดและความชุกชุมของมด
ในภาคใตของประเทศไทย รวมทั้งชวยพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการศึกษามดในประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
พบมดบางชนิดที่พบไดคอนขางยาก เชน Cladomyrma sp., Polyrhachis (Myrmatopa) sp., Leptanilla sp., Protanilla
sp., Calyptomyrmex sp., Discothyrea sp. และ Emeryopone buttelreepeni Forel มดบางชนิดมีการแพรกระจาย
เฉพาะในภาคใตของประเทศไทย เชน มดไมยักษ Camponotus (Dinomyrmex) gigas (Latreille) และ Pheidologeton
silensis (Fr.Smith) มดบางชนิดคาดวาจะเปนชนิดใหมของไทย เชน Eupronolepis sp., Polyrhachis (Hemioptica)
sp., Platythyrea aff. quadridenta Donisthorpe และ Platythyrea tricuspidata Emery เปนตน ขณะที่มดหลายชนิด
ยังคงรอการศึกษาและคนควาเพิ่มเติมอยางละเอียด
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กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
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ความหลากหลายของมดในปาบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ
เดชา วิวัฒนวทิ ยา
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Abstract:

Biodiversity of Forest Ants at Khao Yai National Park
Decha Wiwatwitaya
Department of Forest Biology, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak,
Bangkok 10900

A study on the diversity of forest ants at Khao Yai National Park was carried out in tropical
rain forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, secondary forest, and savanna from
January to December 2000. Species diversity of forest ants that dwelled in different habitats and
forest ant species that could be used as indicators of specific vegetation types were investigated.
The surveys and collections of forest ant were conducted in the six vegetation types. Ants were
classified into groups and species, and the abundances and similarities of ants in the various
vegetation types were determined.
The study found that Khao Yai National Park had a high diversity of forest ant species.
There were a total of 9 subfamilies composed of 76 genera and 258 species or 25.8 – 32.2, 84.44,
and 100% of total ant species, genera, and subfamilies, respectively, found in Thailand. A total of
93, 66, and 52 species were found in the subfamilies, Myrmicinae, Ponerinae, and Formicinae, or
36.05, 25.18, and 20.16%, respectively, of total forest ants in the area. A total of 18, 16, 15, 14,
and 13 species were found in the genera, Pheidole, Camponotus, Leptogenys, Polyrhachis, and
Tetramorium, respectively, or 6.98, 6.20, 5.81, 5.43, and 5.04 %, respectively, of total forest ants
found in the area. 80% of the forest ants found in the area were new species. Species diversity of
forest ants was highest in tropical rain forest and lowest in savanna. The numbers of forest ant
species that were restricted to tropical forest, dry evergeen forest, hill evergeen forest, mixed
deciduous forest, secondary forest, and savanna were 21, 21, 29, 8, 11, and 4 species, respectively.
Most ant species could be categorized as moderately abundant. Forest ant species were most
similar in the savanna and in secondary forest (78.75%) and in the tropical rain forest and the dry
evergeen forest (72.54%) whereas the tropical rain forest and the secondary forest (44.38%) and
the tropical rain forest and the savanna (45.95%) were least similar.
Key words: ants, biodiversity, Myrmecology

บทนํา
มด เป น แมลงอี ก กลุ ม หนึ่ ง ที่ รู จั ก กั น ทั่ ว ไป สามารถพบอาศั ย อยู บ นบกได ทุ ก แห ง หนและกระจายทั่ ว โลก
โดยเฉพาะปาเขตรอน (Wong, 1984; Stork, 1987, 1991) ซึ่งคาดการณวาในโลกนี้มีมดอยูประมาณ 20,000 ชนิด แตที่
พบแลวประมาณ 8,800 ชนิด (Holldobler and Wilson, 1990) ในธรรมชาติมดเปนแมลงที่เกี่ยวของอยางใกลชิดกับ
ระบบนิเวศเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสายใยอาหาร (food web) จัดเปนแมลงที่มีบทบาทเดนชัดมากที่สุดกลุมหนึ่งในการ
ดํารงรักษาไวซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติ (Wilson, 1971; Jeanne, 1979) เนื่องจากมดเกือบทั้งหมดมีบทบาทเปน
ผูบริโภคทุติยภูมิ (secondary consumer) หรือที่เรียกวา ตัวห้ํา (predator) จากบทบาทที่สําคัญตรงนี้สามารถนํามดมา
ประยุกตใชในการควบคุมและลดประชากรของแมลงที่เปนศัตรูพืชได ซึ่งจัดเปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากไมมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม หางาย และประหยัดคาใชจายอีกดวย นอกจากนี้ยังชวยปรับปรุงโครงสรางของดินทางดานกายภาพ
เปนการชวยสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช
ประเทศไทยตั้งอยูบริเวณปาเขตรอน จึงมีความหลากหลายทางระบบนิเวศสูงมาก ปจจัยเหลานี้สนับสนุนใหมี
แมลงมากตามไปดวยโดยเฉพาะมด ไดมีการคาดการณวาในประเทศไทยมีมดประมาณ 800 – 1,000 ชนิด ซึ่งสวนใหญ
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เปนมดอาศัยอยูในปา (forest ants) การศึกษาความหลากหลายของมดในประเทศไทยมีนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนที่
คาดการณเอาไว เนื่องจากขาดการศึกษาและสํารวจอยางจริงจัง มดที่ไดรับการศึกษาสวนใหญเกี่ยวของกับมนุษยโดยตรง
นั่นคือมดที่อาศัยอยูตามบานเรือน สําหรับมดในปาไมคอยไดรับความสนใจหรือถูกมองขามมาตลอด เนื่องจากคิดวามีอยู
เปนจํานวนมาก ขนาดเล็กและไมสําคัญ นอกจากนี้ยังขาดผูเชี่ยวชาญทางดานนี้อีกดวย ปจจุบันปาไมถูกทําลายเปนอยาง
มาก ยอมสงผลกระทบตอความหลากหลาย ความเปนอยูของมดในปาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งมดในปา
ชนิดที่มีความจําเพาะกับถิ่นอาศัย จากอดีตที่ผานมาไมอาจรูไดเลยวามีมดในปากี่ชนิดที่สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลง
ถิ่นอาศัย ดังนั้นการศึกษาความหลากหลายของมดในปาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มขึ้นอยางจริงจังกอนที่จะมีการสูญเสีย
ไปมากกวานี้ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เพื่อตองการทราบความหลากชนิดของมดในปาที่อาศัยในลักษณะถิ่นอาศัยตางๆ กัน

วิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
อุทยานแหงชาติเขาใหญตั้งอยูบริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของที่ราบสูง
โคราช พื้นที่สวนใหญเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีระดับความสูงแตกตางกันไป ลักษณะดินบริเวณที่เปนปาและทุงหญา
ประกอบดวยดินทราย ดินรวนปนทรายหรือปนกรวด และดินเหนียว ลักษณะภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม มี
ฝนตกหนักมากตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูระหวาง 1,600-2,500 มิลลิเมตรตอป
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 86 เปอรเซ็นต สังคมพืชสามารถ
จําแนกออกได 5 ประเภท ไดแก สังคมพืชปาผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest) ขึ้นอยูระหวางระดับความสูง 400600 เมตร จากระดับน้ําทะเล สวนใหญอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่หรือในเขตจังหวัดสระบุรี สังคมพืชปาดิบ
แลง (dry evergreen forest) ขึ้นกระจายอยูในพื้นที่คอนขางราบทางทิศตะวันออกของพื้นที่ที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล
100-400 เมตร สังคมพืชปาดิบชื้น (tropical rain forest) มักพบกระจายทั่วไปตั้งแตระดับความสูง 400-1,000 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล สังคมพืชปาดิบเขา (hill evergreen forest) ขึ้นในพื้นที่ราบสูงหรือบนภูเขาสูง ตั้งแต 1,000 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล และสังคมพืชปาหญาปารุน (savanna secondary forest) เกิดจากการกระทําของมนุษย พื้นที่ผานการทํา
ไรเลื่อนลอยในอดีต บริเวณปาที่ถูกแผวถางเพื่อสรางถนนในอุทยานแหงชาติเขาใหญ (เต็ม และคณะ, 2520)
2. การเก็บขอมูล
กําหนดเสนทางสํารวจและเก็บตัวอยางมด โดยเลือกบริเวณที่แตกตางจากงานวิจัยมดที่เขาใหญป 2541
(เดชา และ วาลุลี, 2542) จํานวน 3 เสนทางๆ ละ 500 เมตร ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในบริเวณสังคมพืชทั้งหมด 6
ประเภท ประกอบดวย สังคมพืชปาผสมผลัดใบ สังคมพืชปาดิบแลง สังคมพืชปาดิบชื้น สังคมพืชปาดิบเขา สังคมพืชปา
ทุงหญา และสังคมพืชปาขั้นทดแทน การเก็บตัวอยางเนนบริเวณที่มดอาศัยเปนหลัก ไดแก บริเวณซากพืช ขอนไมผุ ใต
โคนตนไมใหญ และใตดิน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ตองการความหลากชนิดเปนหลัก การเก็บตัวอยางมดจึงใชวิธีการ
ตางๆ ดังนี้ ใชตะแกรงรอน ใชปากคีบเก็บโดยตรง และใชเหยื่อลอ (น้ําหวาน) ตามบริเวณตนไม ตามพื้นดิน และใตดิน
ทําการสํารวจทั้งหมด 6 ครั้ง เดือนเวนเดือน ระหวางเดือนมกราคม 2543 ถึงธันวาคม 2543
3. การจัดจําแนกตัวอยางมด
นําตัวอยางมดที่ไดทั้งหมดมาจัดรูปรางเพื่อสะดวกในการจัดจําแนก โดยใชคูมือการจัดจําแนกมดของ Bolton
(1994,
1995)
และเทียบกับตัวอยางมดที่จําแนกชื่อแลวที่ภาควิชาชีววิทยาปาไม
คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งโดยผูเชี่ยวชาญดานมด คือ Prof. Seiki Yamane จาก
Kagoshima University ประเทศญี่ปุน สําหรับชนิดที่จําแนกชื่อไมไดจะเขียนเปน sp.1, sp.2 เปนตน
4. การวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากการเก็บขอมูลครั้งนี้จะเนนจํานวนชนิดเปนหลัก โดยแยกออกเปนสังคมพืชชนิดตางๆ หาเปอรเซ็นต
มดที่พบและระดับความมากมายของมดในแตละสังคม เปอรเซ็นตและชนิดมดที่พบเฉพาะแตละสังคม ตลอดจน
เปรียบเทียบความคลายคลึงของมดในแตละสังคมพืช
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ระดับความมากมาย

= จํานวนครั้งที่พบมดชนิดนั้น
จํานวนครั้งที่เขาสํารวจทั้งหมด
ระดับมาก
= อัตรารอยละ 71 – 100
ระดับปานกลาง
= อัตรารอยละ 31 – 70
ระดับนอย
= อัตรารอยละ 1 –30
การศึกษาความคลายคลึงโดยใชสูตรของ Sorensen’s Index
IS
= 2C x 100
A+ B
IS
= ความคลายคลึง
A
= จํานวนชนิดที่พบทั้งหมดในสังคมแรก
B
= จํานวนชนิดที่พบทั้งหมดในสังคมที่สอง
C
= จํานวนชนิดที่ปรากฏทั้ง 2 สังคม

X 100

ผลการวิจัย
1. ความหลากหลายของมด
การศึกษาความหลากหลายของมด
ตารางที่ 1. สกุลและชนิดมดที่พบบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ
บริเวณสังคมพืชปาผสมผลัดใบหรือปาเบญจพรรณ
วงศยอย
จํานวน
(mixed deciduous forest) สังคมพืชปาดิบชื้น
สกุล
ชนิด
(tropical rain forest) สังคมพืชปาดิบแลง (dry
1. Aenictinae
1
8
2. Cerapachyinae
2
11
evergreen forest) สังคมพืชปาดิบเขา (hill
3.
Dolichoderinae
6
17
evergreen forest) สังคมพืชทุงหญา (savanna)
4. Dorylinae
2
3
และสังคมพืชปาขั้นทดแทน (secondary forest)
5. Formicinae
13
52
บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ สามารถจําแนก
6. Leptanillinae
2
3
มดออกเปน 9 วงศยอย 76 สกุล และ 258 ชนิด
7. Myrmicinae
30
93
8. Ponerinae
19
66
(ตารางที่ 1, 2) วงศยอย Myrmicinae พบเปน
9. Pseudomyrmecinae
1
5
จํานวนมากที่สุดถึง 93 ชนิด หรือคิดเปน 36.05
รวม
76
258
เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในพื้นที่ รองลงมา
ไดแก Ponerinae, Formicinae และ Dolichoderinae จํานวน 66, 52 และ 17 ชนิด หรือคิดเปน 25.28, 20.16 และ 6.59
เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในพื้นที่ ตามลําดับ สกุลมดที่พบชนิดมากที่สุด คือ Pheidole จํานวน 18 ชนิด หรือคิด
เปน 6.98 เปอรเซ็นตของมดที่พบทั้งหมด รองลงมาไดแก สกุล Camponotus, Leptogenys, Polyrhachis และ
Tetramorium จํานวน 16, 15, 14 และ 13 ชนิด คิดเปน 6.20, 5.81, 5.43 และ 5.04 เปอรเซ็นตของมดที่พบทั้งหมด
ตามลําดับ ชนิดมดที่พบเห็นไดบอยหรืองายทุกสังคมพืชไดแก Anochetus graeffei, Leptogenys diminuta,
Diacamma rugosum, Odontoponera denticulata, Pachycondyla (Brachyponera) iuteipes, Dolichoderus
thoracicus, Acropyga acutiventris, Pheidole phagiaria, Tetramorium parvum เปนตน มดเหลานี้สามารถพบได
ตลอดป สําหรับมดที่พบเห็นไดคอนขางยาก ไดแก สกุล Leptanilla, Protanilla, Gesomyrmex, Sphinctomyrmex,
Vombisidris, Probolomyrmex, Kartidris, Rhoptromyrmex, Lasiomyrma เปนตน มดเหลานี้มีความจําเพาะกับ
ถิ่นอาศัย บางชนิดอาศัยตามเรือนยอดหรืออาศัยใตดินเทานั้น ทําใหมีโอกาสพบเห็นไดยาก นอกจากนี้ยังอยูเปน
กลุมขนาดเล็กอีกดวย
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สวนมดที่ยังจําแนกชนิดไมไดมี 134 ชนิด คิดเปน 51.94 เปอรเซ็นต ของมดที่พบทั้งหมด เนื่องจากยังขาด
ขอมูลเกี่ยวกับการจัดจําแนกมด ตารางที่ 2. วงศยอยและสกุลมดที่พบบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ
สกุลนั้นๆ ตัวอยางเชน มดใน
วงศยอย / สกุล
จํานวนชนิด
วงศยอย / สกุล
จํานวนชนิด
1. Cerapachyinae
5.11 Polyrhachis
14
สกุล Hypoponera, Ponera,
1.1 Cerapachys
10
5.12 Camponotus
16
Cerapachys, Paratrechina และ
1.2 Sphinctomyrmex
1
5.13 Echinopla
1
Myrmecina เปนตน หรือนํา
2. Ponerinae
6. Leptanillinae
ตัวอยางมดที่ไดเทียบกับ
2.1 Odontomachus
2
6.1 Protanilla
2
2.2
Anochetus
2
6.2
Leptanilla
1
ตัวอยางมดที่จัดจําแนกแลวของ
2.3 Amblyopone
5
7. Aenictinae
Prof. Yamane ที่ประเทศญี่ปุน
2.4 Myopopone
1
7.1 Aenictus
8
พบวาไมสามารถจัดจําแนกชื่อ
2.5 Mystrium
1
8. Pseudomyrmecinae
2.6 Platythyrea
1
8.1 Tetraponera
5
ไดเชนกัน การจะไดชื่อชนิดมด
2.7
Probolomyrmex
1
9.
Myrmicinae
ใหครบสมบูรณทําไดหลายทาง
2.8 Odontoponera
1
9.1 Cataulacus
1
เชน ศึกษาทางดานอนุกรมวิธาน
2.9 Diacamma
4
9.2 Crematogaster
7
ของมดสกุลนั้นโดยเฉพาะ หรือ
2.10 Pachycondyla
10
9.3 Strumigenys
4
2.11 Ponera
4
9.4 Smithistruma
2
สงไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะกลุม
2.12 Hypoponera
5
9.5 Proatta
1
แตคอนขางยากเพราะคาใชจาย
2.13 Centromyrmex
1
9.6 Acanthomyrmex
1
สูง ทางออกที่ดีที่สุดจะตองใหมี
2.14 Cryptopone
2
9.7 Pristomyrmex
4
การศึกษาอนุกรมวิธานอยาง
2.15 Discothyrea
3
9.8 Meranoplus
2
2.16
Proceratium
2
9.9
Calyptomyrmex
1
จริงจังในกลุมนั้นๆ โดยทําเปน
2.17 Gnamptogenys
4
9.10 Lordomyrma
1
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท
2.18 Leptogenys
15
9.11 Mayriella
1
หรือเอก
2.19 Emeryopone
2
9.12 Solenopsis
2
3. Dolichoderinae
9.13 Oligomyrmex
3
2. ความคลายคลึงของ
3.1 Tapinoma
1
9.14 Rhopalomastix
1
มดระหวางสังคมพืชตางๆ
3.2 Technomyrmex
6
9.15 Kartidris
1
จากการศึกษาครั้งนี้
3.3 Iridomyrmex
1
9.16 Vollenhovia
2
3.4 Philidris
1
9.17 Monomorium
6
สามารถแยกความคลายคลึงของ
3.5 Dolichoderus
7
9.18 Pheidologeton
4
สังคมพืชทั้ง 6 ประเภท ได 2
3.6 Ochetellus
1
9.19 Myrmecina
4
กลุมใหญ คือ สังคมพืชปาไม
4. Dorylinae
9.20 Aphaenogaster
2
4.1 Dorylus
2
9.21 Myrmicaria
2
ผลัดใบ ประกอบดวย ปาดิบชื้น
4.2 Yunodorylus
1
9.22 Lophomyrmex
2
ปาดิบแลง และปาดิบเขา กับ
5. Formicinae
9.23 Pheidole
18
สังคมพืชปาผลัดใบและถูก
5.1 Gesomyrmex
1
9.24 Cardiodondyla
3
รบกวน ประกอบดวย ปาผสม
5.2 Acropyga
2
9.25 Vombisidris
1
5.3
Lepisiota
1
9.26
Paratopula
1
ผลัดใบ ปาขั้นทดแทน และทุง
5.4 Plagiolepis
1
9.27 Tetramorium
13
หญา เพราะแตละกลุมมีความ
5.5 Anoplolepis
1
9.28 Rhoptromyrmes
2
คลายคลึงสูงใกลเคียงกัน สังคม
5.6 Myrmoteras
2
9.29 Lasiomyrma
1
พืชขั้นทดแทนมีความคลายคลึง
5.7 Oecophylla
1
9.30 Epitritus
1
5.8 Paratrechina
10
กับสังคมทุงหญามากที่สุด คือ
5.9 Prenolepis
1
78.75 เปอรเซ็นต รองลงไปเปน
5.10 Pseudolasius
1
สังคมพืชปาดิบชื้นกับปาดิบแลง
สังคมพืชปาผสมผลัดใบกับทุงหญา สังคมพืชปาดิบชื้นกับปาดิบเขา และสังคมพืชปาผสมผลัดใบกับปาขั้นทดแทน คือ
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72.54, 65.85, 65.23 และ 61.11 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนสังคมพืชที่มีความคลายคลึงนอยที่สุด คือ สังคมพืชปาดิบ
ชื้นกับปาขั้นทดแทน มีเพียง 44.38 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนสังคมพืชที่มีความคลายคลึงกันต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต ไดแก
สังคมพืชปาดิบชื้นกับทุงหญา สังคมพืชปาดิบเขากับทุงหญา สังคมพืชปาดิบแลงกับทุงหญา และสังคมพืชปาดิบแลง
กับปาขั้นทดแทน
ดังนี้ 45.95, 47.47, ตารางที่ 3. ความคลายคลึงของมดระหวางสังคมพืชชนิดตาง ๆ บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ
สังคมพืช
สังคมพืช
47.93 และ 49.79
ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาผสมผลัดใบ ทดแทน ทุงหญา
เปอรเซ็นต
ปาดิบชื้น
0
72.54
65.23
58.68
44.38
45.95
ตามลําดับ จะเห็นได
ปาดิบแลง
0
57.56
59.07
49.79
47.93
วาความหลากหลาย
ปาดิบเขา
0
56.88
50.47
47.47
ของชนิดมดบริเวณ
ปาผสมผลัดใบ
0
61.11
65.85
อุทยานแหงชาติเขา
ทดแทน
0
78.75
ทุงหญา
0
ใหญมคี วามคลายคลึง
กันระหวางสังคมพืช
ตางๆ เปนสวนใหญ นั่นคือ คลายคลึงกันมากกวา 50 เปอรเซ็นต มีมากถึง 66.67 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)
3. มดที่เปนรายงานใหม (new record) และชนิดใหม (new species)
การศึกษามดในประเทศไทยมีนอยมาก ทําใหขาดขอมูลทางดานความหลากหลาย อุทยานแหงชาติเขาใหญ
เปนอีกแหงหนึ่งที่มีการศึกษาพืชพันธุและสัตวตางๆ มากมาย แตขอมูลทางดานมดมีนอยมากเชนกัน ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้พบมดที่นาสนใจมากมายทั้งที่เปนรายงานใหม (new record) และชนิดใหม (new species) ของโลก จากการ
วิเคราะหและคนควา ขอมูลเกี่ยวกับมดที่บริเวณอุทยานแห งชาติ เขาใหญพบวามดเกื อบทั้งหมดที่พบจั ดอยูในกลุม
รายงานใหม หรือประมาณ 80 เปอรเซ็นตของมดที่พบทั้งหมด ตัวอยางเชน Gesomyrmex sp., Paratopula sp.,
Vombisidris sp.1 และ sp.2, Sphinctomyrmex sp., Leptanilla sp., Protanilla spp., Lasiomyrmex sp., Kartidris sp.,
Mayriella sp., Rhoptromyrmex spp., Mystrium sp.1 และ Probolomyrmex sp. เปนตน นอกจากนี้มดชนิด
Yunodorylus sexspinus เพิ่งถูกคนพบไมนานที่จีนตอนใต และไดจัดเปนสกุลใหมของโลก ปจจุบันพบเพียง 1 ชนิด
เทานั้น บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญก็พบมดชนิดนี้ดวยเชนกัน
มดที่คาดวาเปนชนิดใหม (new species) ที่พบบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญยังไมสามารถบอกไดอยาง
สมบู ร ณ ต อ งมี ก ารศึ ก ษาทางอนุ ก รมวิ ธ านของแต ล ะกลุ ม เนื่ อ งจากมดในโลกนี้ มี ค วามหลากหลายค อ นข า งสู ง
แพรกระจายตามบริเวณตางๆ ของโลกไดดี ขอมูลทางดานอนุกรมวิธานยังมีอยูนอยมาก แมวาตางประเทศมีการศึกษามา
นานแลวก็ตาม จะเห็นไดวา ยังมีมดที่เก็บไดจํานวนมากยังไมสามารถจัดจําแนกถึงระดับชนิดได อยางไรก็ตาม คาดวาจะ
พบมดชนิดใหมหลายชนิดอยางแนนอน จากการตรวจสอบเบื้องตนกับตัวอยางมดที่จัดจําแนกชนิดแลวแตละกลุม พบวา
อาจมีมดชนิดใหมมากถึง 5-10 เปอรเซ็นต แตที่พบวาเปนชนิดใหมอยางแนนอน ไดแก Lasiomyrma sp.1 และ
Gesomyrmex sp.1 สําหรับสกุล Lasiomyrma จัดเปนสกุลใหมของโลกที่เพิ่งถูกคนพบโดย Terayama and Yamane
(2000) ปจจุบันมีอยู 3 ชนิดเทานั้น สวนสกุล Gesomyrmex เปนมดที่ชอบอาศัยตามเรือนยอดไมเทานั้น ในโลกนี้พบแลว
9 ชนิด
4. สังคมพืชชนิดตาง ๆ
สังคมพืชบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ สามารถแยกออกได 6 ประเภท คือ สังคมพืชปาดิบชื้น พบความ
หลากหลายของชนิดมดมากที่สุด คือ 9 วงศยอย 59 สกุล 150 ชนิด คิดเปน 58.14 เปอรเซ็นตของชนิดมดที่พบทั้งหมด
รองลงไป ไดแก สังคมพืชปาดิบแลง และสังคมพืชปาดิบเขา จํานวน 145 และ 126 ชนิด คิดเปน 56.20 และ 48.84
เปอรเซ็นตของชนิดมดที่พบทั้งหมด ตามลําดับ สวนสังคมพืชทุงหญา พบความหลากหลายของชนิดมดนอยที่สุด คือ 7
วงศยอย 37 สกุล 72 ชนิด คิดเปน 27.91 เปอรเซ็นตของชนิดมดที่พบทั้งหมด (ตารางที่ 4) มดสวนใหญที่พบในแตละ
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สังคมพืชจัดอยูในกลุมพบเห็นไดงายและปานกลาง โดยเฉพาะบริเวณสังคมพืชขั้นทดแทนและทุงหญา สวนสังคมพืชปา
ดิบชื้น ดิบแลง และดิบเขา พบมดที่พบเห็นไดยากหรือคอนขางยากอยูเปนจํานวนมาก มดที่มีความจําเพาะถิ่นอาศัยพบ
มากที่สุดในสังคมพืชปาดิบเขาถึง 29 ชนิด รองลงไป คือ สังคมพืชปาดิบชื้นและดิบแลง จํานวน 21 ชนิด สังคมพืชทุง
หญาพบจํานวนต่ําที่สุดเพียง 4 ชนิดเทานั้น
4.1 สังคมพืชปาดิบชื้น
พบมดมากเปน ตารางที่ 4. จํานวนวงศยอย สกุล และชนิด ระดับความมากมายและชนิดมดที่พบเฉพาะถิ่นอาศัย
ลําดับที่ 1 (ตารางที่ 4) จากการ
บริเวณสังคมพืชชนิดตางๆ ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
สังคมพืช
จํานวน
ระดับความมากมาย
ชนิดที่พบ
สํารวจสามารถจัดจําแนกออกได
วงศยอย สกุล ชนิด พบ
พบ
พบ เฉพาะ
9 วงศยอย แยกออกเปน 59
มาก
ปานกลาง
น
อย ถิ่นอาศัย
สกุล 150 ชนิด คิดเปน 100,
ปาดิบชื้น
9
59
150
34
81
34
21
77.63 และ 57.92 เปอรเซ็นต
ปาดิบแลง
9
57
145
40
78
26
21
ของมดที่พบทั้งหมด ตามลําดับ
ปาดิบเขา
7
48
126
38
59
26
29
ซึ่งการสํารวจครั้งแรกป 2541
ปาผสมผลัดใบ
8
40
92
40
45
9
8
ทดแทน
7
43
88
43
39
6
11
พบ 6 วงศยอย 36 สกุล และ 81
ทุ
ง

หญ
า
7
37
72
39
29
4
4
ชนิดเทานั้น มดที่พบในสังคม
พืชประเภทนี้สวนมากมีระดับ
ความมากนอยอยูในระดับพบเห็นปานกลาง คิดเปน 54.00 เปอรเซ็นตของมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ทั้งหมด กลุม
มดที่พบกระจายทั่วไปตามปาแหงนี้ตลอดทั้งป ไดแก Leptogenys diminuta, Anochetus graeffei, Diacamma
rugosum, Pachycondyla (Ectomomyrmex) leewenhoveki, Polyrhachis (Myrmhopla) armata เปนตน สวนมดที่พบ
เห็นไดคอนขางยาก ไดแก Centromyrmex feae, Yunodorylus sexspinus, Polyrhachis (Polyrhachis) bellicosa,
Tetraponera difficilis, Aenictus dentatus, Mayriella sp.1 เปนตน
สําหรับชนิดมดที่พบเฉพาะสังคมพืชปาประเภทนี้มีจํานวน 21 ชนิด คิดเปน 8.14 เปอรเซ็นตของมด
ทั้งหมดหรือ 14.00 เปอรเซ็นตของมดในสังคมพืชประเภทนี้ทั้งหมด ชนิดมดที่พบเปนสวนใหญ ไดแก Pheidole nodgii,
Tetramorium pacifium, Gnamptogenys sp.1 เปนตน
สวนความคลายคลึงของชนิดมดในสังคมพืชปาดิบชื้นจะคลายกับสังคมพืชปาดิบแลง ปาดิบเขา ปา
ผสมผลัดใบ ทุงหญา และสังคมพืชปาขั้นทดแทน เรียงจากมากไปนอยตามลําดับ โดยเฉพาะสามอันดับแรกจะมีความ
คลายคลึงมากกวา 50 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)
4.2 สังคมพืชปาดิบแลง
จากการศึกษาพบชนิดมดมีความหลากหลายมากเปนลําดับที่ 2 (ตารางที่ 4) แยกออกได 9 วงศยอย
57 สกุล และ 145 ชนิด คิดเปน 100, 75.00 และ 56.20 เปอรเซ็นตของมดที่พบทั้งหมด ตามลําดับ ในการสํารวจครั้ง
แรกป 2541 พบ 3 วงศยอย 33 สกุล และ 67 ชนิด มดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้สวนมากพบในระดับปานกลาง คิดเปน
53 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในปาดิบแลง มดที่พบเห็นไดงายหรือบอย ไดแก Acropyga acutiventris,
Anoplolepis gracilipes, Camponotus (Tanaemyrmex) sp.2, Polyrhachis (Myrhopla) dives, Lophomyrmex
bimanus, Pheidole aglac, Vollenhovia sp.1 เปนตน
มดที่พบเฉพาะสังคมพืชปาดิบแลงมีจํานวน 21 ชนิด คิดเปน 8.14 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดหรือ
14.48 เปอรเซ็นตของมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ ชนิดมดที่พบเปนสวนใหญ ไดแก Leptogenys chalybaea,
Gnamptogenys sp.2, Ponera sp.3, Camponotus (Tanaemyrmex) sp.4, Polyrhachis (Myrma) sp.2 เปนตน
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ความคลายคลึงของชนิดมดในสังคมพืชปาดิบแลงจะคลายคลึงกับสังคมพืชปาดิบชื้น ปาผสมผลัดใบ ปา
ดิบแลง ปาขั้นทดแทน และทุงหญา จากมากไปนอย ตามลําดับ โดยเฉพาะสามอันดับแรกจะมีความคลายคลึงมากกวา
50 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)
4.3 สังคมพืชปาดิบเขา
จากการสํารวจพบชนิดมดมีความหลากหลายมากเปนลําดับที่ 3 (ตารางที่ 4) แยกออกได 7 วงศยอย
48 สกุล 126 ชนิด คิดเปน 77.78, 63.16 และ 48.84 เปอรเซ็นตของมดที่พบทั้งหมด ตามลําดับ ในการสํารวจครั้งแรกป
2541 พบ 5 วงศยอย 20 สกุล 39 ชนิดเทานั้น มดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้สวนมากจัดอยูในระดับปานกลาง คิดเปน
46.83 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในปาดิบเขา มดที่พบเห็นไดทั่วไปในสังคมพืชประเภทนี้ ไดแก Pristomyrmex
sp.1, Myrmicaria carinata, Tapinoma melanocephalum, Polyrhachis (Polyrhachis) ypsilon, Cardiocondyla
wroughtonii เปนตน
มดที่พบเฉพาะสังคมปาดิบเขามีมากถึง 29 ชนิด คิดเปน 11.24 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมด หรือ 23.02
เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในปาชนิดนี้ ชนิดมดที่พบเปนสวนมาก ไดแก Pheidologeton sp.1, Pheidole inomata,
Hypoponera sp.1, Leptogenys sp.9, Ponera sp.1, Camponotus (Orthonotomyrmex) selene เปนตน
ความคลายคลึงของมดที่พบในสังคมพืชปาดิบเขามีความคลายคลึงกับสังคมพืชปาดิบชื้น ปาดิบแลง
ปาผสมผลัดใบ ปาขั้นทดแทน และทุงหญา เรียงจากมากไปนอยตามลําดับ มีความคลายคลึงมากกวา 50 เปอรเซ็นต ถึง
4 สังคมพืช (ตารางที่ 3)
4.4 สังคมพืชปาผสมผลัดใบ
จากการศึกษาพบชนิดมดมีความหลากหลายมากเปนลําดับที่ 4 (ตารางที่ 4) แยกออกได 8 วงศยอย
40 สกุล 92 ชนิด คิดเปน 88.89, 52.63 และ 35.66 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบ ตามลําดับ ในการสํารวจครั้งแรก
ป 2541 พบ 6 วงศยอย 27 สกุล 63 ชนิดเทานั้น มดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้สวนมากอยูในระดับพบปานกลาง ซึ่ง
ใกลเคียงกับระดับพบมาก คือ 48.91 และ 43.47 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในปาผสมผลัดใบ ตามลําดับ สวนระดับ
พบนอยพบเพียง 9.78 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดในปาชนิดนี้ ชนิดมดที่พบไดทั่วไป ไดแก Oecophylla smaragdina,
Leptogenys diminuta, Leptogenys kitteli, Dolichoderus thoracicus, Pochycondyla sp.1, Technomyrmex
modiglianii, Anochetus graeffei เปนตน
มดที่พบเฉพาะสังคมพืชปาผสมผลัดใบมีจํานวน 8 ชนิด คิดเปน 3.10 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมด หรือ
8.70 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในสังคมปาประเภทนี้ ชนิดมดที่พบเปนสวนมาก ไดแก Cerapachys sp.5,
Amblyopone sp.3, Monomorium latinode, Myrmecina sp.1 เปนตน
ความคลายคลึงของมดที่พบในสังคมพืชปาผสมผลัดใบมีความคลายคลึงกับสังคมพืชทุงหญามากที่สุด
รองลงไปไดแก ปาขั้นทดแทน ปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาดิบเขา ตามลําดับ และทั้งหมดมีความคลายคลึงกันมากกวา
50 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)
4.5 สังคมพืชขึ้นทดแทน
จากการศึกษาพบชนิดมดมีความหลากหลายมากเปนลําดับที่ 5 (ตารางที่ 4) แยกออกได 7 วงศยอย
43 สกุล 88 ชนิด คิดเปน 77.78, 56.58 และ 34.11 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดตามลําดับ ในการสํารวจครั้งแรกป 2541
พบ 6 วงศยอย 26 สกุล 54 ชนิดเทานั้น มดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้สวนมากอยูในระดับพบมากและพบปานกลาง
คิดเปน 48.86 และ 44.32 เปอรเซ็นตของมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ทั้งหมด ตามลําดับ สวนระดับพบนอยพบเพียง
10.23 เปอรเซ็นตของมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ทั้งหมด ชนิดมดที่พบไดทั่วไป ไดแก Anochetus graeffei,
Leptogenys kitteli, Pochycondyla (Brachyponera) iuteipes, Pheilodogeton affinis, Tetramorium lanuginosum,
Polyrhachis (Polyrhachis) ypsilon เปนตน
มดที่พบเฉพาะสังคมพืชประเภทนี้มีจํานวน 11 ชนิด คิดเปน 4.26 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมด หรือ
12.50 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ ชนิดมดที่สามารถพบเห็นไดทั่วไป ไดแก Cerapachys
sp.2, Ponera sp.2, Hypoponera sp.2, Oligomyrmex sp.1 เปนตน
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ความคลายคลึงของมดที่พบในสังคมพืชปาขั้นทดแทนมีความคลายคลึงกับสังคมพืชทุงหญามากที่สุด
รองลงไปไดแก ปาผสมผลัดใบ ปาดิบเขา ปาดิบแลง และปาดิบชื้น ตามลําดับ โดยคลายคลึงกันมากกวา 50 เปอรเซ็นต
มี 3 สังคมพืช (ตารางที่ 3)
4.6 สังคมพืชทุงหญา
จากการศึกษาพบชนิดมดมีความหลากหลายนอยที่สุด (ตารางที่ 4) แยกออกได 7 วงศยอย 37 สกุล 72
ชนิด คิดเปน 77.78, 48.68 และ 27.91 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบ ตามลําดับ ในการสํารวจครั้งแรกป 2541 พบ 5
วงศยอย 12 สกุล 32 ชนิดเทานั้น ระดับความมากมายของมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้สวนใหญอยูในระดับพบมาก คิด
เปน 54.17 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในสังคมพืชประเภทนี้ สวนระดับที่พบนอยพบเพียง 5.56 เปอรเซ็นตของมด
ทั้งหมดในสังคมพืชประเภทนี้ ชนิดมดที่พบไดบอย ไดแก Camponotus (Orthonotomyrmex) selene, Acropyga
acutiventris, Technomyrmex modiglianii, Polyrhachis (Myrma) proxima, Plagiolepis sp.1, Pristomyrmex pungens
เปนตน
สวนมดที่พบเฉพาะสังคมพืชทุงหญามีจํานวนเพียง 4 ชนิดเทานั้น คิดเปน 1.56 เปอรเซ็นตของมด
ทั้งหมดหรือ 5.56 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่พบในสังคมพืชทุงหญา ชนิดมดที่พบไดทั่วไป คือ Iridomyrmex anceps
สวนอีก 3 ชนิด จัดอยูในกลุมที่พบยาก
ความคลายคลึงของมดที่พบในสังคมพืชทุงหญามีความคลายคลึงกับสังคมพืชปาขั้นทดแทนมากที่สุด
รองลงไปคือ สังคมพืชปาผสมผลัดใบ ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบชื้น ตามลําดับ โดยมีความคลายคลึงเกิน 50
เปอรเซ็นต เพียง 2 สังคมพืชเทานั้น (ตารางที่ 3)
5. การใชมดเปนตัวบงชี้สังคมพืช
จากการศึกษาแตละสังคมพืชสามารถพบมดที่อาศัยเฉพาะถิ่นสังคมพืชนั้นดวยเชนกัน ชนิดมดเหลานี้สามารถ
นํามาใชเปนตัวบงบอกของสังคมพืชนั้นได ทั้งในดานชนิดปาและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ ดังตอไปนี้
5.1 สังคมพืชปาดิบชื้น พบทั้งหมด 21 ชนิด สําหรับชนิดที่จะเปนตัวบงชี้ที่ดีของปาประเภทนี้ ไดแก
Polyrhachis (Myrhopla) hippomanes, P. (M.) furcata, P. (Polyrhachis) billicosa, Camponotus (Colobopsis) leonardi,
Leptogenys sp.10, Tetraponera difficilis, Aphaenogaster sp.1 และ sp.2, Pheidole nodgii และ Tetramorium
pacificum
5.2 สังคมพืชปาดิบแลง พบทั้งหมด 21 ชนิด ชนิดที่จะเปนตัวบงชี้ที่ดีของปาประเภทนี้ ไดแก
Leptogenys chalybaea, Leptogenys sp.5, Dolichoderus sulcaticeps, Polyrhachys sp.2, Camponotus
(Myrmosaulus) sp.10, Crematogaster (Orthocrema) sp.3, Myrmicaria carinata และ Cardiocondyla emryi
5.3 สังคมพืชปาดิบเขา พบทั้งหมด 29 ชนิด ชนิดมดที่จะเปนตัวบงชี้ที่ดีของปาประเภทนี้ ไดแก
Cerapachys sulcinodis, Odontomachus monticola, Anochetus sp.1, Diacamma sp.1, Pachycondyla
(Brachyponera) sp.1, Leptogenys sp.1, 2, 3 และ 9, Paratrechina opaca, Camponotus selene, C. (Colobopsis)
sp.2, C. (Tanaemyrmex) sp.7, 8 และ 9, Aenictus sp.4, Meranoplus laeviventris, Pheidole inornate และ
Pheidologeton sp.1
5.4 สังคมพืชปาผสมผลัดใบ พบทั้งหมด 8 ชนิด ชนิดมดที่จะเปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชประเภทนี้
ไดแก Cerapachys dohertyi, Cerapachys sp.4, Amblyopone sp.3, Myrmecina sp.1, Tetramorium eleates และ
Monomorium latinode
5.5 สังคมพืชปาขั้นทดแทน พบทั้งหมด 11 ชนิด ชนิดมดที่จะเปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชประเภทนี้
ไดแก Cerapachys sp.2, Leptogenys sp.6, 7 และ 8, Camponotus aff. praeruta
5.6 สังคมพืชทุงหญา พบทั้งหมด 4 ชนิด ชนิดมดที่จะเปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชประเภทนี้ ไดแก
Cerapachys sp.8 และ Iridomyrmex anceps
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บทสรุป
มดในอุทยานแหงชาติเขาใหญมีความหลากหลายของชนิดคอนขางสูง ประมาณ 1 ใน 4 ของชนิดมดที่คาดวาจะ
พบในประเทศไทย ประมาณไว 800–1,000 ชนิด (เดชา, 2544) หรือคิดเปน 25.8 – 32.2 เปอรเซ็นตของมดทั้งหมดที่คาด
วาจะพบในประเทศไทย และประมาณ 12.5 เปอรเซ็นตของมดที่พบในเอเชีย (Bolton, 1994) ทั้งนี้คงเนื่องมาจากอุทยาน
แหงชาติเขาใหญประกอบดวยสังคมพืชที่ยังมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 100 –
1,351 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล (เต็ม และคณะ, 2520) ภรณี (2544) ไดศึกษามดในบริเวณอุทยานแหงชาติดอยอิน
ทนนท พบเพียง 166 ชนิด หรือคิดเปน 16.6 – 20.75 เปอรเซ็นตของมดที่คาดวาจะพบในประเทศไทย มดที่พบบริเวณ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ อาจจะมีมากถึง 300 ชนิด เนื่องจากมดที่อาศัยตามเรือนยอดไม (canopy ants) ไมไดศึกษา
เพราะมีวิธีการศึกษาที่แตกตางออกไป มดกลุมนี้จะไมลงมาขางลาง จะอาศัยตามเรือนยอดไมสูงๆ เทานั้น และมีจํานวน
มากดวยเชนกัน แตการศึกษาครั้งนี้ก็พบมดที่อาศัยตามเรือนยอดดวย อาจเปนเพราะมดเหลานี้ตกลงมาจากยอดไม มี
จํานวนชนิดละ 1 ตัวเทานั้น เชน สกุล Gesomyrmex และ Paratopula เปนตน นอกจากนี้ยังมีมดที่อาศัยใตดินเทานั้น ซึ่ง
เปนการยากมากที่จะหยั่งรูวามดอาศัยอยูตรงไหน เพราะมดสามารถอาศัยอยูลกึ ไดถึง 30 เซนติเมตร ถึงแมในการศึกษา
จะพยายามคนหาก็ตาม รวมทั้งมดที่ออกหากินเฉพาะกลางคืนไมไดทําการสํารวจอีกดวย
วงศยอย Myrmicinae พบชนิดมากที่สุดของพื้นที่ ตามปกติแลวมดในวงศยอยนี้มีความหลากหลายและ
แพรกระจายมากที่สุดทั่วโลก ซึ่งพบมากถึง 6,700 ชนิด ไมวาจะเปนปาธรรมชาติหรือปาถูกรบกวนก็พบวงศยอยนี้เสมอ
(Shattuck, 1999) สําหรับวงศยอย Cerapachyinae, Dorylinae, Leptanillinae, Aenictinae และ Pseudomyrmecinae
เปนวงศยอยที่มีสกุลมด 1-2 สกุลเทานั้น และมีสมาชิกไมมากในโลกนี้ (Bolton, 1994) เปนผลใหพบเปนจํานวนนอยไป
ดวย แตถาคิดเทียบเปนเปอรเซ็นตของมดที่พบในแตละวงศยอยจะพบวามีเปอรเซ็นตสูงกวาสกุล Pheidole ซึ่งมีความ
โดดเดนมากที่สุดในพื้นที่ เชนเดียวกับภรณี (2544) พบมดสกุลนี้ถึง 22 ชนิด โดยทั่วไปมดสกุลนี้กระจายไดดีในเขต
รอนชื้น (Eguchi, 2001) มดบางชนิดพบบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญดวยเชนกัน แตไมไดอาศัยในสังคมพืชปา แต
พบบริเวณรานคาหรือที่อยูอาศัย จึงไมไดนํามาใสไว คือ Solenopsis geminata มดชนิดนี้ทํารังในดินเปดโลงชอบอาศัย
ในสวนหรือใกลอาคารบานเรือน (Shattuck, 1999)
ความคลายคลึงของชนิดมดในสังคมพืชปาขั้นทดแทนกับทุงหญาคลายกันมากที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่ทั้ง
สองคลายกัน มีพื้นที่เปดโลงเนื่องจากถูกรบกวนมากอน ดังจะเห็นไดจากกลุมมดที่พบสวนใหญเปนพวกที่ชอบอาศัยใน
พื้นที่ถูกรบกวน ไดแก Pheidologeton diversus, P. affinis, Oecophylla smaragdina เปนตน มดเหลานี้ชอบอาศัยในที่
พื้นที่ถูกทําลายเทานั้น (Shattuck, 1999) สวนที่มีความแตกตางกันมากที่สุดไดแก สังคมพืชขั้นทดแทนและทุงหญากับ
สังคมพืชปาดิบชื้น ปาดิบแลง และปาดิบเขา เนื่องจากมีความแตกตางเรื่องโครงสรางและองคประกอบของหมูไมอยาง
ชัดเจน ตลอดจนความหลากหลายและปริมาณอาหารมดแตกตางกันอีกดวย
มดบางชนิดพบตางออกไปจากสังคมพืชทั้ง 6 ประเภท ทั้งที่ควรจะพบบางสังคมพืชเทานั้น เชน ชนิด
Oecophylla smaragdina, Anoplolepis gracilipes, Odontoponera dinticulata หรือ Tapinoma melanocephalum เปน
ตน มดเหลานี้จะพบตามทางเดินเทาหรือใกลเคียงทางเดินเทาเปนจํานวนมาก เพราะนิสัยชอบอาศัยพื้นที่เปดโลง มีการ
สะสมของซากพืชนอย และการปกคลุมของเรือนยอดไมมาก แตก็จะพบในสังคมพืชปาไมที่ถูกทําลายดวย เชน ปาดิบ
แลง ปาดิบชื้น และปาดิบเขา นั่นแสดงใหเห็นวา ปาประเภทตางๆ ที่คิดวาไมถูกรบกวนนั้น ความเปนจริงมีหลาย
บริเวณถูกรบกวน แตจะมีผลกระทบมากหรือนอย ก็ตองมีการศึกษาตอไป
ความหลากหลายของมดที่พบบริเวณสังคมพืชปาดิบทั้ง 3 ประเภท สูงกวาสังคมพืชปาถูกรบกวนและปาผสมผลัด
ใบ เนื่องจากปาดิบชื้นมีสภาพถิ่นอาศัยที่เหมาะสมและอาหารอุดมสมบูรณมากกวา เชนเดียวกับ Chung and maryati
(1996) ไดรายงานวาพบมด 192 ชนิดที่ Danum Valley Field Centre ของ Sabah ประเทศมาเลเซีย หรือ Bruehl et al.
(1998) พบมดแตกตางกัน 524 ชนิด แยกออกได 73 สกุล จากการศึกษาปาดิบชื้นของ Poring ใน Sabah ประเทศมาเลเซีย
สังคมพืชปาดิบเขาพบกลุมมดที่อาศัยเฉพาะมากกวาสังคมพืชประเภทอื่น เนื่องจากสังคมพืชประเภทนี้มีอากาศ
คอนขางหนาวเย็น ทําใหมดที่พบอาศัยจะเปนกลุมมดที่ชอบลักษณะอากาศแบบนี้ ซึ่งแตกตางจากสังคมพืชประเภทอื่น
โดยสิ้นเชิง เชน มดชนิด Odontomachus monticola สามารถพบในประเทศญี่ปุนดวยเชนกัน (Yamane et al., 1999)
ความจริงสังคมพืชขั้นทดแทนควรจะพบชนิดมดที่เจาะจงใกลเคียงกับสังคมพืชทุงหญา เพราะวาเปนพื้นที่ถูกรบกวน
   3
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เหมือนกัน แตที่พบมากกวาเนื่องจากปาขั้นทดแทนนั้นเดิมเปนปาดิบชื้นและดิบแลงมากอน และยังมีตนไมขึ้นปกคลุม
มากกวา ทําใหมีถิ่นอาศัยและอาหารมากกวา สวนสังคมพืชปาผสมผลัดใบควรจะมีชนิดมากกวาที่ควรจะเปน ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพปามีการผลัดใบ ฤดูแลงจะแหงมากเชนเดียวกับทุงหญาและปาขั้นทดแทน บางปมีไฟปาเกิดขึ้น มดที่
อาศัยสวนมากพบทั่วไปนั่นเอง ทําใหพบชนิดเจาะจงไดนอยตามไปดวย
การใชมดเปนตัวบงชี้สังคมพืชปาประเภทตางๆ บริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญนั้นสามารถทําไดระหวางสังคม
พืชปาถูกทําลายและไมถูกทําลาย สวนการจะใชมดเปนตัวบงชี้สังคมพืชที่ถูกตองจะตองมีการกระทําอยางเปนระบบและ
ละเอียดมากกวานี้ อยางไรก็ตามจากการแยกชนิดมดแตละประเภทสังคมพืช พบมดที่มีความจําเพาะตอสังคมพืช
เชนกัน และไดจําแนกชนิดที่เหมาะสมในการบงชี้สังคมพืชประเภทนั้นๆ แทที่จริงมดทุกชนิดที่มีถิ่นอาศัยที่เจาะจง
สามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้ได แตจะมีคุณภาพดีหรือไม ขึ้นอยูกับถิ่นอาศัย ขนาด และการแพรกระจายของมด เชน ถา
อาศัยตามเรือนยอดไม ใตดิน หรือมีขนาดเล็กมากๆ จะทําใหยากแกการตรวจสอบหรือติดตามได เชน สกุล Leptanilla
และ Protanilla มีขนาดเล็กมากและอาศัยใตดินเทานั้น ตลอดจนเปนกลุมที่พบยากอีกดวย (Shattuck, 1999) จึงไม
เหมาะจะนํามาใชเปนตัวบงชี้ที่ดีของสังคมพืชปาดิบชื้น เปนตน
การศึกษาครั้งนี้ไมไดกระทําบริเวณที่พักอาศัย ประกอบดวย อาคารบานพัก และโรงอาหาร แตจากการสํารวจ
คราวๆ พบชนิดมดหลายชนิดที่ชอบอาศัย ไดแก Solenopsis geminata, Tapinoma melanocephalun, Paratrechina
longiconis, Monomorium pharaonis, Odontoponera denticulate, Pheidologeton diversus, P. affinis เปนตน มด
เหลานี้จะพบเฉพาะถิ่นอาศัยที่ถูกรบกวนหรือแหลงที่พักอาศัยทั่วไป
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ชนิดและความชุกชุมของมดบนเรือนยอดไมบริเวณปาดิบชื้น
ในพื้นที่ต่ําของเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา
สุระชัย ทองเจิม1, ศุภฤกษ วัฒนสิทธิ1์ และ เดชา วิวัฒนวิทยา2
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Ants on canopy trees were examined in terms of species composition and species
abundance between an edge and an interior site of lowland tropical rain forest at Ton-Nga Chang
Wildlife Sanctuary, Songkhla Province from November 2001 to November 2002. Pyrethroid
fogging was applied to collect the canopy ants of 3 randomly selected trees in a permanent plot of
100 x 100 m2 at each study site every 2 months. A total of 118 species comprising 29 genera and 6
subfamilies were collected and identified. The ant genera with the highest species richness were
Polyrhachis and Camponotus in the subfamily Formicinae (28 and 26 species, respectively), then
Crematogaster in the subfamily Myrmicinae (11 species) and Tetraponera in the subfamily
Pseudomyrmecinae (10 species). The ant samples were classified into 3 groups by nesting site, i.e.,
nesting site on trees, nesting site on ground and unknown nesting site. There were 74 species
(63%), 24 species (20%) and 20 species (17%) nesting on trees, on ground and at unknown sites,
respectively. The results also showed that study site had an effect on the number of ant species
nesting on the ground (P<0.05) and that seasonal change influenced the number of ant species
nesting on trees (P<0.05), whereas study sites and sesasonal change had no effect on ant species
numbers at unknown sites (P>0.05).
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บทนํา
มดเปนสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จในการแพรกระจายคอนขางสูง สามารถพบไดเกือบทุกระบบนิเวศบน
พื้ น ดิ น ไม ว า จะลึ ก ลงไปใต พื้ น ดิ น หรื อ สู ง สุ ด ของเรื อ นยอดไม จากเมื อ งใหญ ที่ มี ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ งไปจนถึ ง พื้ น ที่
ทุรกันดาร (Hölldobler and Wilson, 1990; Yamane et al., 1996; Brühl et al., 1998; Shattuck, 1999) ดังนั้นจึงไมนา
แปลกใจหากจะกลาววา “ไมมีใครที่ไมรูจักมด”
อยางไรก็ตาม การรูจักมดของคนทั่วไปสวนใหญจะรูจักแตเพียงผิวเผิน และรูจักในบทบาททางดานลบมากกวา
ทางดานบวกกลาวคือรูจักมดในฐานะของศัตรูที่ค อยสรางความรําคาญและทําลายทรัพยสินของมนุ ษย (Shattuck,
1999) มากกวาประโยชนทางดานการนํามาเปนอาหาร (องุน และคณะ, 2545) ใชในการควบคุมศัตรูธรรมชาติในพื้นที่
เกษตรกรรม (Mele and Cuc, 2000) หรือแมกระทั่งการเปนตัวชวยสรางความสมดุลใหกับสภาพแวดลอมภายในปา
(Maryati, 1997) โดยเฉพาะกับปาฝนเขตรอนซึ่งอยูในแนวเสนศูนยสูตรและมีขนาดพื้นที่กวา 7% ของพื้นที่ในโลก ซึ่ง
นับเปนแหลงความหลากหลายของชนิดพันธุพืชและชนิดพันธุสัตวที่สูงมากแหลงหนึ่งนั้น (Whitmore, 1990) ปรากฏวา
มดที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวมีความหลากหลายของชนิดพันธุและมีมวลชีวภาพที่สูงมาก (Wilson, 1987; Majer,
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1990; Floren and Linsenmair, 1997; Fittau and Klinge, 1973 อางถึงใน Alonso and Agosti, 2000) อีกทั้งยัง
สามารถพบมดไดเกือบทุกแหลงอาศัยยอย (microhabitat) ไมวาจะเปนตามพื้นปา ลึกลงไปใตดิน หรือแมกระทั่งตาม
ตนไมก็สามารถพบมดอาศัยสรางรังอยูได (Brown, 2000) ดังนั้นมดที่อาศัยอยูภายในปาจึงมีบทบาทที่สําคัญและเปน
ประโยชนกับปาฝนเขตรอนหลายๆ บทบาท (Dumpert, 1978; Maryati 1997; Toda and Kitching, 1999)
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทําใหมีความตองการพื้นที่อาศัยและ
พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เปนผลใหมีการบุกรุกและทําลายพื้นที่ปาฝนเขตรอนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกับประเทศที่
กําลังพัฒนาในแถบอเมริกากลาง หรือแมกระทั่งประเทศที่กําลังพัฒนาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งรวมถึงประเทศ
ไทยก็ประสบปญหาเชนกัน กอใหเกิดการสูญพันธุและสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในปาเปนจํานวนมาก (Park,
1992) โดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตนไมเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนแหลงอาหารซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง และมด
ก็เปนกลุมของสิ่งมีชีวิตกลุมหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับตนไมเปนอยางมาก (Hölldobler and Wilson, 1990)
เนื่องจากขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมดที่อาศัยอยูในปาของประเทศไทยมีอยูนอย และแทบไมมีเลยในกลุมมดที่
อาศัยอยูบนตนไม จนอาจกลาวไดวาเปนพื้นที่ที่ถูกลืมสําหรับการสํารวจมด ดังนั้น การศึกษามดที่พบบนเรือนยอดไมใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ตองการทราบชนิดและความชุกชุมของมดที่พบบน
เรือนยอดไมในสภาพปาที่แตกตางกันสองลักษณะ (ตัวแทนของปาที่ยังมีกิจกรรมรบกวนของมนุษยในพื้นที่ที่ถูกจัดขึ้น
เปนสวนรุกขชาติบริเวณขอบปา และตัวแทนของปาซึ่งปจจุบันปราศจากกิจกรรมรบกวนของมนุษยซึ่งอยูลึกเขาไปดาน
ใน) และ (2) ตองการเปรียบเทียบความชุกชุมของชนิดพันธุมดที่พบในแตละพื้นที่ศึกษาและแตละฤดูกาลวามีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร ซึ่งขอมูลพื้นฐานดังกลาวคาดวาจะเปนองคความรูใหมที่จะนําไปสูความเขาใจถึงโครงสราง
ของสังคมมดมากขึ้น เพื่อประโยชนในแงของการอนุรักษ และการใชประโยชนของทรัพยากรภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา และพื้นที่อื่นๆ ตอไป
มดจัดเปนกลุมของแมลงในวงศ Formicidae อยูในอันดับเดียวกับแมลงในกลุมผึ้ง ตอ และแตน (อันดับ
Hymenoptera) มีลักษณะการอยูรวมกันเปนสังคม (social insect) ที่มีการแบงวรรณะและแบงหนาที่กันอยางชัดเจน
ประกอบไปดวย ราชินีมด (queen) ซึ่งเปนมดเพศเมียที่สามารถสืบพันธุได ทําหนาที่วางไขและเปนศูนยกลางของรัง
มดเพศผู (male) มักพบในรังเพียงชวงสั้นๆ ทําหนาที่ในการสืบพันธุ มดงาน (worker) เปนมดเพศเมียที่เปนหมันและมี
จํานวนมากที่สุดภายในรัง ทําหนาที่ในการสรางรัง ดูแลรักษาปองกันรัง หาอาหาร ดูแลตัวออนและราชินี (Shattuck, 1999)
ปจจุบันกลุมมดที่พบและจําแนกชนิดไดมีมากกวา 10,000 ชนิด จาก 296 สกุล 16 วงศยอย แพรกระจายไป
ตามพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก ซึ่งการที่มดมีความหลากหลายสูงและสามารถพบไดในทุกระบบนิเวศบนพื้นดิน (cosmopolitan)
ทําใหกลุมมดมีความโดดเดนแตกตางออกไปจากแมลงสังคมอื่นๆ (อาทิ เชน ปลวก ผึ้ง ตอ และแตน) (Hölldobler and
Wilson, 1990; Bolton, 1995 อางถึงใน Yamane et al., 1996) ไมวาจะเปนรูปแบบของการแพรกระจาย ความ
หลากหลาย องคประกอบ และความชุกชุมในแตละพื้นที่ จากการศึกษาของ Bolton (1995) ชี้ใหเห็นวามดที่แพรกระจาย
อยูตามพื้นที่ตางๆ ทั่วโลกมีการแพรกระจายเฉพาะพื้นที่สูง โดยมีมดถึง 154 สกุล จาก 296 สกุล ที่มีขอบเขตการ
แพรกระจายอยูเฉพาะพื้นที่เดียว (endemic genera) (คิดเปน 52% ของจํานวนสกุลที่พบทั้งหมด) Maryati (1997)
อธิบายถึงความหลากหลายและองคประกอบของมดในประเทศมาเลเซียวามีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ โดยใน
พื้นที่ปาดั้งเดิม (primary forest) จะมีความหลากหลายของมดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในพื้นที่ปาประเภทที่สอง
(secondary forest) และพื้นที่สวนปาลมน้ํามัน สวนโกโก ตามลําดับ อีกทั้งพบวาองคประกอบของชนิดมดก็มีความ
แตกตางกันดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเกี่ยวกับมดในประเทศไทยของ Wiwatwitaya and Rojnavongse (1999) และ
นาวี (2546) ซึ่ ง ได ทํ า การศึ ก ษามดที่ อ าศั ย อยู ต ามพื้ น ป า พบว า มี ค วามหลากหลายของชนิ ด พั น ธุ ที่ สู ง มาก เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Kritsaneepaiboon and Saiboon (2000) ซึ่งทําการศึกษามดในสวนลองกอง (Aglaia
dookkoo Griff.) เปนตน
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จากการที่มดมีความหลากหลายของชนิดพันธุสูงในพื้นที่ปาฝนเขตรอนโดยเฉพาะปาฝนเขตรอนอินโด-มาลายัน
ซึ่งเปนเขตการแพรกระจายของมดในเขตมาเลเซี่ยน พบวามดมีความหลากหลายในระดับสกุลสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับเขตพื้นที่อื่นๆ (Bolton, 1995) ดังนั้นนักวิจัยตางประเทศจึงใหความสนใจเกี่ยวกับมดที่อาศัยในพื้นที่ดังกลาวมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 18 (Maryati, 1996) และพบวามดมีบทบาทที่สําคัญกับปาเปนอยางมาก อาทิเชน เปนตัวชวยผสมเกสรและ
แพรกระจายเมล็ดพันธุพืช เปนตัวชวยในกระบวนการยอยสลาย และเปนแหลงอาหารที่ดีใหกับสัตวที่กินแมลง เชน นก
นอกจากนี้รังของมดที่อยูตามพื้นดินในปายังชวยใหการแลกเปลี่ยนกาซของระบบรากพืชดีขึ้น (Maryati, 1997) อีกทั้งมด
ยังเปนกลุมของแมลงที่สามารถนํามาใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพของสิ่งแวดลอมไดดีกลุมหนึ่ง (Toda and Kitching, 1999)
Maryati (1997) กลาววาในสภาพปาดั้งเดิมที่ยังไมมีกิจกรรมรบกวนของมนุษยเขาไปยุงเกี่ยวของประเทศมาเลเซียจะพบ
มด Camponotus gigas, Pachycondya tridentata อาศัยอยู และในขณะเดียวกันจะไมพบมด Oecophylla smaragdina
ภายในพื้นที่ปาดั้งเดิมแตอาจจะพบบริเวณขอบของปาดั้งเดิมได
สําหรับประเทศไทยพบวาขอมูลเกี่ยวกับมดที่อาศัยในพื้นที่ปานั้นยังมีอยูนอยมากซึ่งจะเห็นไดจากการศึกษา
ของ สิงโต (2539); ทวี (2540); Wiwatwitaya and Rojnavongse, 1999; Watanasit et al. (2000); นาวี (2546) เปน
ตน แตอยางไรก็ตาม ขอมูลพื้นฐานดังกลาวสวนใหญศึกษามดที่อาศัยอยูตามพื้นดินภายในปาหลายๆ พื้นที่มากกวา
การศึกษาในพื้นที่เดียวแตหลายๆ แหลงอาศัยยอย ทั้งๆ ที่ในสภาพพื้นที่ปาแตละพื้นที่มีความหลากหลายของแหลงที่
อยูอาศัยสูง (habitat diversity) ซึ่งปจจัยดังกลาวนาจะสงผลใหมดที่อาศัยอยูในปาพื้นที่เดียวกันมีความแตกตางกันได
ทั้งในแงขององคประกอบและความชุกชุมของชนิดพันธุมด

วิธีการ
1. สถานที่ศึกษา
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางตั้งอยูบริเวณภาคใตตอนลางของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กวา 182
ตารางกิโลเมตร ในเขตอําเภอรัตภูมิ และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พื้นที่
ดังกลาวมีลักษณะเปนปาที่สมบูรณกวา 75% และมีสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสลับซับซอนของแนวเทือกเขา
บรรทัด ประกอบกับมีสภาพภูมิอากาศแบบคาบสมุทร กลาวคือ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและ
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลฝงอันดามันและพัดพาความหนาวเย็นและความชื้นจากอาวไทย
ตามลําดับ ทําใหเกิดฤดูกาลที่ชัดเจน 2 ฤดูกาล คือ มีชวงฤดูฝนที่ยาวนานอยูในชวงเดือนมิถุนายน-มกราคม และมีชวง
ฤดูแลงที่สั้นในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน ซึ่งจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกลาวทําใหพื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปาโตนงาชางมีน้ําตกที่สวยงามหลายแหง อาทิเชน น้ําตกโตนงาชาง น้ําตกโตนปลิว จึงทําใหประชาชนชาว
หาดใหญและพื้นที่ใกลเคียงเขามาใชประโยชน ในแงของเปนแหลงพักผอนหยอนใจและกิจกรรมสันทนาการตางๆ เปน
จํานวนมาก นอกจากนี้ยังเปนแหลงตนน้ําของลําธารหลายสาย เชน คลองรัตภูมิ คลองลําแซง ฯลฯ หลอเลี้ยงชุมชน
เกษตรและชุมชนเมืองโดยรอบ กอนที่จะไหลลงทะเลสาบสงขลา (อนุกูล และคณะ, ม.ป.ป.)
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ใชมดเปนตัวแทนของแมลงที่ใชในการศึกษาทําใหฤดูกาลที่กลาวมาไมสามารถ
นํามาใชได เพราะแมลงสวนใหญจะรับรูการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลง (Young, 1982)
และประกอบกับชวงระยะเวลาที่ศึกษาเกิดปรากฏการณ El nino ทําใหฤดูกาลแตกตางไปจากที่กลาวมา ดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้ใชปริมาณน้ําฝนเปนเกณฑในการแบงฤดูกาลตามการแบงของ Smith (1996) ที่กลาววาในชวงเดือน
ที่มีปริมาณน้ําฝนเกิน 100 มม. ใหถือวาภายในปาเปนชวงฤดูฝนและในชวงเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนต่ํากวา 100 มม. ถือ
วาเปนชวงฤดูแลง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีชวงฤดูฝนคือเดือนพฤศจิกายน 2544, พฤษภาคม และพฤศจิกายน 2545
สวนชวงฤดูแลงคือเดือนมกราคม, มีนาคม, กรกฎาคม และกันยายน 2545 (ภาพที่ 1)
2. กําหนดพื้นที่ศึกษาและการสุมเก็บตัวอยาง
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เลือกพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ของปาดิบชื้นระดับต่ํา (<300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง) โดยทําการวาง
แปลงศึกษาขนาด 100×100 เมตร จํานวน 2 แปลง แปลงที่หนึ่งตั้งอยูในพื้นที่สวนรุกขชาติใกลกับถนนที่ตัดผานไปยัง
น้ําตกโตนงาชาง ในขณะที่แปลงศึกษาที่สองอยูลึกเขาไปภายในปาดานใน แตละแปลงแบงเปนแปลงยอยขนาด 10×10
เมตร แปลงศึกษาละ 100 แปลงยอย
ทําการสุมแปลงยอยมาพื้นที่ศึกษาละ 3 แปลงยอย แปลงยอยที่ถกู สุมเลือกแลวจะไมถูกสุมเลือกอีกในครั้ง
ถัดไป หลังจากนั้นภายในแตละแปลงยอยทําการเลือกตนไมที่มีขนาดความสูงประมาณ 16 เมตรขึ้นไป ซึ่งเปนเรือนยอด
ชั้นบนตามการแบงของ ประกาศ (2541) มาแปลงยอยละ 1 ตน เพื่อแขวนถุงรูปกรวยที่มีขนาด 2 ตารางเมตร จํานวน 10
ถุง รอบตนไมและครอบคลุมพื้นที่ภายในแปลงยอย หลังจากนั้นในชวงประมาณ 6.00 นาฬิกา ของทุกวันที่ทําการเก็บ
ตัวอยางจะใชเครื่องฉีดพนหมอกควัน ฉีดพนสารเคมีประเภทไพเรททรอยดที่เจือจางดวยน้ํามันดีเซล 1 ตอ 49 สวน ไปยัง
เรือนยอดของตนไมที่แขวนถุงรองรับไวเปนเวลา 15 นาที ทิ้งไว 2 ชั่วโมง จึงทําการเก็บตัวอยางมดที่ตกลงมายังถุงที่
รองรับ
400

300

200

100

0
พย.44 ธค.44 มค.45 กพ.45 มีค.45 เมย.45 พค.45 มิย.45 กค.45 สค.45 กย.45 ตค.45 พย.45
ภาพที่ 1. แสดงปริมาณน้ําฝนในชวงปที่ศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2545 กําหนดให
ที่มา: ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต ณ ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ

คือ ชวงระยะเวลาศึกษา

3. การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหขอมูล
ตัวอยางของมดที่ตกลงมาจากเรือนยอดของตนไมในแตละตนจะถูกดองดวยแอลกอฮอล 70% และเก็บ
ตัวอยางแบบแหง เพื่อนําไปจําแนกสกุลและชนิด โดยจําแนกตาม Bolton, 1994; Hölldobler and Wilson, 1990;
Hung, 1967 และเปรียบเทียบตัวอยางแหงกับพิพิธภัณฑมดของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
เปรียบเทียบจํานวนชนิดของมดที่พบในแตละพื้นที่ศึกษาและในแตละฤดูกาล
โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบจําแนกสองทาง (Two – way ANOVA) ของโปรแกรม SPSS Version 10

ผลการวิจัย
1. องคประกอบของชนิดพันธุมด
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มดที่พบบนเรือนยอดไมในแปลงศึกษาบริเวณขอบปาและแปลงศึกษาดานในปาของพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว
ปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2545 จากการจําแนกและ
เปรียบเทียบตัวอยางแหงกับพิพิธภัณฑมดของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรากฏวาพบมดทั้งสิ้น 118
ชนิด 29 สกุล 6 วงศยอย ประกอบไปดวยวงศยอย Aenictinae 1 สกุล 1 ชนิด, Dolichoderinae 3 สกุล 5 ชนิด,
Formicinae 7 สกุล 64 ชนิด, Myrmicinae 12 สกุล 32 ชนิด, Ponerinae 5 สกุล 6 ชนิด และ วงศยอย
Pseudomyrmecinae 1 สกุล 10 ชนิด เมื่อพิจารณาจํานวนชนิดมดในแตละสกุลพบวา มดสกุล Polyrhachis,
Camponotus ของวงศยอย Formicinae เปนสกุลที่มีจํานวนชนิดสูงที่สุด (28 ชนิด และ 26 ชนิด ตามลําดับ) รองลงมา
คือมดในสกุล Crematogaster ของวงศยอย Myrmicinae พบ 11 ชนิด และสกุล Tetraponera ของวงศยอย
Pseudomyrmecinae พบ 10 ชนิด ตามลําดับ สวนมดในสกุลอื่นๆ สวนใหญ (25 สกุล) มีจํานวนชนิดต่ํา (พบจํานวน
ชนิดอยูในชวง 1 ถึง 5 ชนิด เทานั้น)
ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษามดบนเรือนยอดไมในพื้นที่เขตมาเลเซี่ยนในปาดิบชื้นพื้นที่ต่ําใน
Kinabalu Park รัฐซาบาร ประเทศมาเลเซีย โดยใชวิธีการฉีดพนสารเคมีประเภทไพเรททรอยดเชนเดียวกัน พบวามด
ในสกุล Camponotus, Polyrhachis, Crematogaster และ Tetraponera มีจํานวนชนิดมากที่สุดแตสัดสวนของจํานวน
ชนิดที่พบในแตละสกุลมีมากกวาการศึกษาครั้งนี้ (Floren and Linsenmair, 1997) และจากการศึกษาของ Itino and
Yamane (1994) ปรากฏวามดที่พบบนเรือนยอดไมที่ระดับความสูง 25-30 เมตร บริเวณ Lambir Hills National Park
รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย โดยใชวิธีวางน้ําตาลเปนเหยื่อลอตามเสนทางเดินบนตนไม (aerial walkway) พบวามี
จํานวนชนิดนอยกวาการศึกษาในครั้งนี้โดยพบมดในสกุล Camponotus 6 ชนิด, Crematogaster 3 ชนิด, Polyrhachis
3 ชนิด, Tetramorium 1 ชนิด, Tetraponera attenuata และ Meranoplus belli สวนในปาอเมซอนของประเทศเปรูใน
พื้นที่เขตปาสงวน Tambopata พบมดเดนในสกุล Camponotus และ Crematogaster (Wilson, 1987)
การที่มดในสกุล Camponotus และ Crematogaster เปนมดเดนบนเรือนยอดไมบริเวณปาอเมซอน, ในเขต
มาเลเซี่ยนและการศึกษาครั้งนี้
สามารถอธิบายไดวามดในสกุลดังกลาวเปนมดที่มีขอบเขตการแพรกระจายอยาง
กวางขวางในเขตศูนยสูตรและเขตอบอุน (Brown, 2000) เนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวเขากับเรือนยอดของ
ตนไมบริเวณปาฝนเขตรอนในหลายพื้นที่ไดดี (Itino and Yamane, 1994) สวนมดในสกุล Polyrhachis และมดในสกุล
Tetraponera ซึ่งเปนอีกสองสกุลที่พบเดนในการศึกษาครั้งนี้และในพื้นที่เขตมาเลเซี่ยน จากการศึกษาของ Hung
(1967) กลาวถึงการหาอาหารและพื้นที่สรางรังของมดในสกุล Polyrhachis วาสวนใหญจะสรางรังและหาอาหารตาม
ตนไม Ismail (1992) อางถึงใน Maryati (1994) วามดในสกุลดังกลาวนาจะเปนมดที่อาศัยอยูบนเรือนยอดไมเนื่องจาก
ความหลากหลายของชนิดพันธุจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของเรือนยอดไม สวนมดในสกุล Tetraponera Shattuck (1999)
ไดอธิบายการสรางรังของมดในสกุลนี้วา เปนมดที่อาศัยสรางรังอยูตามโพรงของกิ่งตนไมจัดเปนมดที่อาศัยอยูบนเรือน
ยอดของตนไมและสามารถพบเห็นไดทั้งตามพื้นดินและตามตนไม
การที่พบมดในกลุมดังกลาวมีความหลากหลายของชนิดสูงบนเรือนยอดไมอาจเนื่องมาจากความจําเพาะ
เจาะจงกับชนิดตนไมหรือสภาพของปา ซึ่งประเด็นดังกลาวในกลุมของดวงพบวา 14% ของดวงที่พบบนเรือนยอดไม จะ
มีความจําเพาะเจาะจงกับตนไม (Erwin, 1983) แตสําหรับในกลุมมดพบวายังมีขอโตแยงที่แตกตางกัน โดย Adis et al.
(1984) อางถึงใน Tobin (1995) พบวาในบริเวณปาฝนเขตรอนระดับต่ําของประเทศบราซิล มดบนตนไมจะมี
ความจําเพาะกับตนไมสูงถึง 78% และมีเพียง 4% เทานั้นที่พบไดในปาทุกประเภท สวนการศึกษาของ Wilson (1987)
พบวามดมีความจําเพาะกับประเภทของปานอยกวา โดยพบมดบนเรือนยอดไมเพียง 53.5% ที่พบไดในปาแบบเดียว
ในขณะที่อีก 17.2 % พบไดในปาทั้ง 4 แบบ สวน Hölldobler and Wilson (1990) อธิบายถึงการอยูรวมกัน
(symbiosis) ของมดในสกุล Crematogaster ที่ปรับตัวอาศัยอยูรวมกันกับตน Macaranga spp. บริเวณปาดิบชื้นอิน
โด-มาลายัน ในประเทศมาเลเซีย และในขณะที่การศึกษาของ Floren and Linsenmair (1997) กลาววา โครงสราง
ของสังคมมดที่พบในตน Aporusa lagenocarpa 10 ตน มีเพียง 2 ตนเทานั้นที่มีโครงสรางของสังคมมดที่คลายกัน
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ดังนั้นจากขอมูลที่กลาวมานาจะสันนิษฐานไดวามดบนเรือนยอดไมบางชนิดนาจะมีความจําเพาะเจาะจงกับตนไมและ
สภาพของปา แตเ นื่อ งจากการศึก ษาครั้ง นี้ม ีวัต ถุป ระสงคที ่แ ตกตา ง
ออกไปจึงไมสามารถตรวจสอบความจําเพาะเจาะจงของมดกับตนไมได
และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษามดที่อาศัยอยูตามพื้นดินใน
พื้นที่เดียวกันโดย Watanasit et al. (2000) พบวามดที่มีความหลากหลาย
ของชนิดสูงคือมดในสกุล Pheidole, Camponotus, Phedologeton สวน
การศึกษาของ Wiwatwitaya and Rojnavongse (1999) อธิบายวามดที่
พบตามพื้นดินบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่มีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุมากที่สุดเปนมดในสกุล Pheidole สวนการศึกษาของนาวี
(2546) ก็ยืนยันวามดในสกุล Pheidole มีความหลากหลายของชนิด
(ก) Polyrhachis bicolor
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษามดบนเรือนยอดไมในพื้นที่
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชางกบการศึกษาที่กลาวมานาจะยืนยันได
ว า มดที่ เ ป น องค ป ระกอบหลั ก บนเรื อ นยอดไม มี ค วามแตกต า งกั บ
องคประกอบของมดที่อาศัยอยูตามพื้นดิน โดยกลุมมดที่พบเดนบนเรือน
ยอดไมจะเปนมดในวงศยอย Formicinae สกุล Polyrhachis (ภาพที่ 2 ก)
และ Camponotus
(ภาพที่ 2 ข), วงศ ย อย Mymicinae
สกุ ล
Crematogaster (ภาพที่ 2 ค), และวงศยอย Pseudomyrmecinae สกุล
Teraponera (ภาพที่ 2 ง)
สวนความแตกตางขององคประกอบมดและความชุกชุมของ (ข) Camponotus (Karavaievia) sp.1
จํานวนชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่กลาวมานั้นอาจมีผลมาจาก
สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการศึกษา ซึ่ง Floren and Linsenmair (1997)
ก็อธิบายการศึกษาของเขาเปรียบเทียบกับของ Stork (1991) วาสาเหตุ
ของความแตกตางดังกลา วอาจมีผลมาจากโครงสรางปา และวิธีก ารที่
แตกตา งกั น ซึ่ ง แม ว า จะใช วิธี ฉี ด พน สารเคมี แ บบเดีย วกั น แต ห ากใช
ระยะเวลา ตําแหนงของถาดรองรับ และจุดเริ่มตนของการฉีดพนแตกตาง
กัน ก็สงผลใหเกิดความแตกตางกันได และการศึกษาของ Itino and
Yamane (1994) เปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ก็ยืนยันไดวาวิธีการ
ที่แตกตางกันมีผลตอองคประกอบและความชุกชุมของชนิด โดยวิธีการ (ค) Crematogaster (Crematogaster) sp.1
ฉีดพนสารเคมีจะมีความชุกชุมของชนิดมากกวาการใชกับดักเหยื่อลอ
การที่ ม ดภายในพื้ น ที่ ป า มี ก ารแบ งชั้ น กั น อยู (stratification)
ระหวางพื้นดินและบนเรือนยอดไมเปนสาเหตุหนึ่งที่อธิบายไดวาทําไมมด
ที่อาศัยอยูในปามีความหลากหลายของชนิดสูง และการที่มดแบงชั้นกันอยู
นั้นเนื่องมาจากในแตละระดับชั้นของความสูงนับตั้งแตระดับพื้นจนถึงชั้น
เ รื อ น ย อ ด มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง กั น ข อ ง ป จ จั ย ท า ง ก า ย ภ า พ อ ย า ง
ชัดเจน และโดยวิวัฒนาการของมดก็ เปนสาเหตุ หนึ่งที่ทําใหเกิดความ
แตกตางของมดบนเรือนยอดไมและตามพื้นดิน (Brühl et al., 1998)
(ง) Tetraponera attenuata
ดังนั้นหากพิจารณาจัดแบงกลุมมดในการศึกษาครั้งนี้โดยใช
ภาพที่ 2. แสดงตัวแทนของมดสกุลที่พบเดนบนเรือน
พื้นที่สรางรังเปนเกณฑตาม Hung (1967), Shattuck (1999) และ
ยอดไม (ก) Polyrhachis, (ข) Camponotus,
(ค) Crematogaster, (ง) Tetaponera
Brown (2000) สามารถจัดแบงมดที่พบบนเรือนยอดไมได 3 กลุม คือ
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กลุมที่อาศัยสรางรังบนตนไม กลุมที่อาศัยสรางรังตามพื้นดิน และกลุมที่ไมทราบขอมูลของพื้นที่สรางรัง โดยกลุมที่อาศัย
สรางรังบนตนไมมีทั้งสิ้น 74 ชนิด (63%) ประกอบไปดวยวงศยอย Formicidae 41 ชนิด วงศยอย Dolichoderinae 5
ชนิด วงศยอย Myrmicinae 18 ชนิด และวงศยอย Pseudomyrmecinae 10 ชนิด สวนกลุมมดที่อาศัยสรางรังตาม
พื้นดินมีทั้งสิ้น 24 ชนิด (20%) ประกอบไปดวยวงศยอย Aenictinae 1 ชนิด วงศยอย Formicinae 6 ชนิด วงศยอย
Myrmicinae 11 ชนิด และวงศยอย Ponerinae 6 ชนิด สวนมดที่ไมทราบขอมูลของพื้นที่สรางรังมีทั้งสิ้น 20 ชนิด
(17%) ประกอบไปดวยวงศยอย Formicinae 17 ชนิด และวงศยอย Myrmicinae 3 ชนิด
2. ความชุกชุมของชนิดพันธุมดตามพื้นที่และฤดูกาล
2.1 กลุมมดที่สรางรังตามตนไม
ในกลุมมดที่สรางรังอยูบนตนไมทั้งสิ้น 74 ชนิด ปรากฏวาในพื้นที่ศึกษาบริเวณขอบปามีมดในกลุม
ดังกลาว 60 ชนิด มีคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดในชวงฤดูฝน 17.00±1.53 ชนิด ในชวงฤดูแลง 23.25±2.66 ชนิด สวนใน
พื้นที่แปลงศึกษาดานในมีมดทั้งสิ้น 53 ชนิด มีคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดในชวงฤดูฝน 13.00±1.17 ชนิด ในชวงฤดูแลง
22.00±3.51 ชนิด (ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดมดที่พบในแตละพื้นที่ แตละฤดูกาล และ
ปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่และฤดูกาล โดยการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคาเฉลี่ยแบบจําแนกสองทาง (Two-way
ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปรากฏวาการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผลตอคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดอยางมี
นัยสําคัญ (ANOVA – Test;
F=7.825; P=0.019) ซึ่งจะพบวา ตารางที่ 1. แสดงคาเฉลี่ย±Se ของจํานวนชนิดมดในแตละกลุม แยกตามพื้นที่ศึกษาและฤดูกาล
สถานที่
ฤดูกาล
กลุมสรางรัง
กลุมสรางรัง
กลุมไมทราบ
จํ า นวนชนิ ด มดมี ค า เฉลี่ ย สู ง
บนตนไม
ตามพื้นดิน
พื้นที่สรางรัง
ในช ว งฤดู แ ลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
17.00±1.53
5.67±0.99
1.33±0.87
ฤดูฝน
กั บ ในช ว งฤดู ฝ น ส ว นความ
แปลงขอบปา
23.25±2.66
6.50±1.50
1.75±1.11
ฤดูแลง
แตกตางของพื้นที่นั้นปรากฏวา
20.57±1.99
6.14±0.98
1.57±0.65
รวม
ไม มี ผ ลต อ ค า เฉลี่ ย ของจํ า นวน
13.00±1.17
3.00±0.58
1.67±0.33
ฤดูฝน
ชนิด (ANOVA – Test; F=
แปลงดานในปา
22.00±3.51
3.50±0.29
3.25±1.43
ฤดูแลง
0.927; P= 0.358) เชนเดียวกับ
18.14±2.65
3.29±0.29
2.57±0.84
รวม
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งพื้ น ที่ แ ละ
15.00±1.24
4.33±0.91
1.50±0.34
ฤดูฝน
ฤดูกาลก็ไมมีผลตอคาเฉลี่ยของ
รวม
22.63±2.05
5.00±0.94
2.50±0.89
ฤดูแลง
จํานวนชนิดเชนกัน (ANOVA –
19.36±1.62
4.71±0.63
2.07±0.53
รวม
Test; F=0.254; P=0.625)
การที่คาเฉลี่ยของชนิดมดมีคาสูงในชวงฤดูแลงและลดต่ําลงในชวงฤดูฝนในทั้งสองพื้นที่ศึกษานั้น Karr et al.
(1985) อางถึงใน นุชจะรินทร (2545) วาในชวงฤดูแลงอาหารประเภทน้ําหวานจะมีมาก ซึ่งปจจัยดังกลาวนาจะสงผลให
มดที่สรางรังตามตนไมซึ่งสวนใหญเปนมดที่หาน้ําหวาน (Brühl et al., 1998) มีความชุกชุมของจํานวนตัวเพิ่มมากขึ้น
ทําใหมีโอกาสที่จะพบมดชนิดใหมๆ เพิ่มมากขึ้นในชวงฤดูแลง และประกอบกับในชวงฤดูแลงพื้นที่ขอบและปาดานใน มี
นกที่กินแมลงนอย (นุชจะรินทร, 2545) ทําใหมดซึ่งเปนแหลงอาหารที่สําคัญ (Maryati, 1997) มีจํานวนตัวเพิ่มมากขึ้น
ทําใหมีโอกาสที่จะพบมดชนิดใหมๆ เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ สวนในชวงฤดูฝนจํานวนชนิดมดมีนอยกวา เนื่องจากในชวง
ปลายของฤดูแลงกลุมนกซึ่งเปนผูลาที่สําคัญเริ่มมีการวางไขและออกลูกในชวงฤดูฝนพอดี (นุชจะรินทร และนิกร, 2543
อางถึงใน นุชจะรินทร, 2545) ทําใหชวงฤดูฝนมีผูลาเพิ่มมากขึ้นสงผลใหจํานวนตัวของมดในแตละชนิดนอยลงโอกาสที่
จะพบชนิดใหมก็นอ ยลง เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Watanasit et al. (2000) ซึ่งศึกษามดที่อาศัยอยูตามพื้นดิน
พบวามดที่อาศัยอยูตามพื้นดินจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลแตกตางไปจากมดที่อาศัยอยูบนเรือนยอด
ไม โดยมดที่อาศัยอยูตามพื้นดินวงศยอย Myrmicinae จะมีความชุกชุมของจํานวนตัวมากในชวงฤดูฝน และ นาวี
(2546) ก็พบวามดที่อาศัยอยูตามพื้นดินของเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา–บาลา บางสกุล อาทิเชน Aenictus,
Pheidologeton มีจํานวนมากขึน้ ในฤดูฝน
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จากผลการศึกษาทําใหสันนิษฐานไดวาหากขอสมมติฐานของ Brühl et al. (1998) ที่เสนอวามดมีการแบงชั้นกัน
อยูระหวางเรือนยอดไมและตามพื้นดินเปนจริงก็อาจทําใหมดที่แบงชั้นกันอยูนั้นมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันได แตหากขอสมมติฐานที่วาไมเปนจริงการเพิ่มขึ้นของจํานวนชนิดมดบนเรือนยอดไมในชวงฤดู
แลงก็อาจเปนผลมาจากการที่มดที่หาอาหารตามพื้นดินเคลื่อนยายขึ้นไปหาอาหารที่มีมากบนเรือนยอดไมและในทาง
ตรงกันขามการเพิ่มขึ้นของมดตามพื้นดินในชวงฤดูฝนก็อาจเนื่องมาจากมดบนเรือนยอดไมเคลื่อนยายลงมาหาอาหารและ
หนีผูลาที่มีมากในชวงฤดูฝนก็เปนได ซึ่ง Wilson (1987) ไดยกตัวอยางมดในปาอเมซอนบางชนิด เชน Paraponera
clavata ซึ่งเปนมดที่สรางรังตามโคนตนไมแตมีขอบเขตการหาอาหารไดตั้งแตตามพื้นดินไปจนถึงบนเรือนยอดไม
2.2 กลุมมดที่อาศัยสรางรังตามพื้นดิน
ในกลุมมดที่อาศัยสรางรังอยูตามพื้นดินทั้งสิ้น 24 ชนิด ปรากฏวาในพื้นที่ศึกษาบริเวณขอบปามีมดใน
กลุมดังกลาว 23 ชนิด มีคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดในชวงฤดูฝน 5.67±0.99 ชนิด ในชวงฤดูแลง 6.50±1.50 ชนิด สวนใน
พื้นที่แปลงศึกษาดานในมีมดทั้งสิ้น 6 ชนิด มีคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดในชวงฤดูฝน 3.00±0.58 ชนิด ในชวงฤดูแลง
3.50±0.29 ชนิด (ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดมดที่พบในแตละพื้นที่ แตละฤดูกาล และ
ปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่และฤดูกาล โดยการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคาเฉลี่ยแบบจําแนกสองทาง (Two-way
ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปรากฏวาจํานวนชนิดมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่อยางมีนัยสําคัญ (ANOVA –
Test; F=6.451; P=0.029) ซึ่งจะพบวามดมีคาเฉลี่ยสูงในแปลงขอบปาเมื่อเปรียบเทียบกับในแปลงศึกษาดานใน สวนความ
แตกตางของฤดูกาลนั้นปรากฏวาไมมีผลตอคาเฉลี่ยของจํานวนชนิด (ANOVA – Test; F=0.357; P=0.563) เชนเดียวกับ
ปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่และฤดูกาลก็ไมมีผลตอคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดเชนกัน (ANOVA – Test; F= 0.022; P=0.884)
การที่กลุมมดที่สรางรังอยูตามพื้นดินขึ้นไปบนเรือนยอดไมของพื้นที่แปลงศึกษาขอบปามากชนิดกวา
พื้นที่แปลงศึกษาดานในปานั้น อาจเนื่องมาจากสภาพพื้นที่ของแปลงศึกษาที่หนึ่งมีขนาดของตนไมที่เล็กกวาพื้นที่แปลง
ศึกษาที่สอง ประกอบกับลักษณะของพื้นลางของแปลงศึกษาขอบปามีลักษณะเตียนและโลงกวาแปลงศึกษาดานในปา
เนื่องจากมีการตัดไมพื้นลางออกไป ปจจัยดังกลาวนาจะทําใหมดที่มีพื้นที่สรางรังและหาอาหารอยูตามพื้นดิน อาทิเชน
มดในวงศยอย Ponerinae ทุกชนิด วงศยอย Aenectinae 1 ชนิด วงศยอย Myrmicinae สกุล Pheidole 1 ชนิด เปนตน
เกิดการพลัดหลงขึ้นไปหรืออาจเดินขึ้นไปโดยไมทราบสาเหตุ (tourist species) (Stork, 1991) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาจํานวนตัวและความถี่ของการพบมดในกลุมดังกลาวปรากฏวามีจํานวนตัวนอยมากโดยพบเพียง 1-2 ตัว ใน
การพบแตละครั้งเทานั้น ยกเวนมด Meranoplus cataneaus
สําหรับการศึกษาของ Floren and Linsenmair (1997) และ Brühl et al. (1998) อธิบายถึงการพบมด
ที่อาศัยสรางรังตามพื้นดินแตสามารถพบไดบนเรือนยอดไมวาอาจเนื่องมาจากความผิดพลาดของวิธีการศึกษา แต
Wilson (1987) กลาววามดที่อาศัยสรางรังตามพื้นดินสามารถขึ้นไปหาอาหารบนเรือนยอดไมได อาทิเชน Leafcutter
ant (Atta cephalotes) ซึ่งมีพื้นที่สรางรังตามพื้นดินแตขึ้นไปหาอาหารตามตนไมจนถึงสูงสุดของเรือนยอดไม ซึ่ง
สอดคลองกับการพบมด Meranoplus cataneaus บนเรือนยอดไมของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งมดดังกลาว เดชา และวียวัฒน
(2544) อธิบายวาเปนมดที่อาศัยสรางรังตามพื้นดินและสามารถพบหาไดทั่วไปตั้งแตตามพื้นดินจนถึงบนเรือนยอดไม
2.3 กลุมมดที่ไมมีขอมูลพื้นที่สรางรัง
ในกลุมมดที่ไมมีขอมูลของพื้นที่สรางรังทั้งสิ้น 20 ชนิด ปรากฏวาในพื้นที่ศึกษาบริเวณขอบปามีมดใน
กลุมดังกลาว 10 ชนิด มีคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดในชวงฤดูฝน 1.33±0.87 ชนิด ในชวงฤดูแลง 1.75±1.11 ชนิด สวนใน
พื้นที่แปลงศึกษาดานในมีมดทั้งสิ้น 17 ชนิด มีคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดในชวงฤดูฝน 1.67±0.33 ชนิด ในชวงฤดูแลง
3.25±1.43 ชนิด (ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดมดที่พบในแตละพื้นที่ แตละฤดูกาล และ
ปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่และฤดูกาล โดยการเปรียบเทียบความแปรปรวนของคาเฉลี่ยแบบจําแนกสองทาง (Two-way
ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ปรากฏวาอิทธิพลของพื้นที่ ฤดูกาล และปฏิสัมพันธระหวางพื้นที่และฤดูกาลไมมีผล
ตอคาเฉลี่ยของจํานวนชนิดมดในกลุมนี้ (ANOVA – Test; F=0.673; P=0.431), (ANOVA – Test; F=0.800; P=0.392)

รายงานการวิจยั ในโครงการ BRT 2546

190

BRT Research Reports 2003

และ (ANOVA – Test; F=0.272; P=0.613) ตามลําดับ ซึ่งมดในกลุมนี้อาจจะเปนมดที่สรางรังตามพื้นดินหรือบนตนไมก็
ได เนื่องจากขอมูลของมดในกลุมดังกลาว ณ ปจจุบันมีอยูนอยมากจึงไมสามารถอภิปรายผลของมดในกลุมนี้ได

บทสรุป
เรือนยอดของตนไมนับวาเปนแหลงของความหลากหลายชนิดพันธุมดที่สําคัญแหลงหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดจาก
การศึกษาในครั้งนี้ที่พบวาโครงสรางสังคมมดที่พบบนเรือนยอดไมมีมดหลากหลายชนิดขึ้นไปใชประโยชนในพื้นที่
ดังกลาวไมวาจะเปนกลุมมดที่อาศัยสรางรังบนตนไมหรือกลุมมดที่อาศัยสรางรังอยูตามพื้นดินก็สามารถพบขึ้นไปใช
ประโยชนพื้นที่บนเรือนยอดไมได กลุมมดที่สรางรังอยูตามตนไมจะมีเพียงไมกี่สกุลที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ
สู ง โดยมดในกลุ ม ดั ง กล า วน า จะมี ก ารสนั บ สนุ น ให มีก ารศึ ก ษาต อ ในรู ป แบบการแพร ก ระจายในแต ล ะฤดูก าล ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอมดในกลุมนี้ หรือศึกษารูปแบบการแพรกระจายภายในพื้นที่
เดียวกันและตางพื้นที่ หรือแมกระทั่งศึกษารูปแบบความเปนอยูที่มีความสัมพันธกับตนไม เพราะเปนที่ทราบกันดีวา
กวา 45% ของยาที่ใชในการรักษาอาการเจ็บปวยของมนุษยมาจากพืช (Raven, 1980 อางถึงใน Erwin, 1983) ดังนั้น
รูปแบบความสัมพันธหรือกลไกการปองกันตัวเองของมดที่มีตอสารเคมีที่พืชสรางขึ้นหรือรูปแบบการปองกันตัวของพืช
ที่มีตอมดนาจะเปนประโยชนทั้งในแงของการผลิตยารักษาโรคหรือผลิตสารเคมีที่ใชในการกําจัดแมลงโดยไมมีพิษตกคางใน
สิ่งแวดลอม หากมีการสนับสนุนใหมีการวิจัยอยางตอเนื่องมากขึ้น
การที่สามารถพบกลุมมดที่มีถิ่นอาศัยอยูตามพื้นดินบนเรือนยอดไม อาจสันนิษฐานไดวาไมไดเปนเพราะความ
ผิดพลาดของวิธีการศึกษา
แตอาจเปนผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพื้นที่ที่เอื้อใหมดในกลุมนี้ขึ้นไปใน
พื้นที่แปลงศึกษาขอบปา ดังนั้นจึงเปนกลุมมดอีกกลุมหนึ่งที่นาสนใจศึกษาถึงรูปแบบการแพรกระจายในแตละพื้นที่บน
เรือนยอดไม สาเหตุของการขึ้นไปบนเรือนยอดไม และมีผลกระทบตอมดในกลุมที่อาศัยอยูบนเรือนยอดไมหรือไม และ
กลุมมดบนเรือนยอดไมจะมีกลไกการปองกันตัวอยางไร ซึ่งมดในกลุมนี้นาจะนํามาใชประโยชนในแงของการเปนดัชนีบงชี้
ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของปาที่เกิดขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ (ฤดูกาล) หรือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย สวนในกลุมมดที่ไมมีขอมูลของพื้นที่สรางรังและพบบนเรือนยอดไมในการศึกษาครั้งนี้
ชี้ใหเห็นวาบนเรือนยอดไมยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่ยังไมมีการคนพบและศึกษาติดตามอยางจริงจังในปาของประเทศ
ไทย ซึ่งสาเหตุดังกลาวอาจทําใหเกิดการประมาณคาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในประเทศต่ํากวาความเปนจริงได

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ รหัสโครงการ BRT T_145018 และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอขอบพระคุณกรมปาไม
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง คุณกอบศักดิ์ สุวรรณรัตน หัวหนาสถานีวิจัยและฟนฟูสัตวปาโตนงาชาง ที่
อนุญาตใหเขาไปดําเนินการวิจัยในพื้นที่ปา ตลอดจนอํานวยความสะดวกในขณะที่ดําเนินการวิจัย, นางสาวศศิธร หาสิน
เจาหนาที่พิพิธภัณฑมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหคําแนะนําในการจําแนกมด, เจาหนาที่ศูนยวิจัยและควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลงที่ 42 จังหวัดสงขลา ที่ใหคําแนะนําในการใชเครื่องมือและการใชสารเคมี และสุดทายขอขอบคุณ
ผูรวมวิจัยภาคสนามทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลดวยดีตลอดมา
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ชีววิทยาของปูก่ํา ในเขตอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
เสริมศักดิ์ นันทิทรรภ และ ถมรัตน นันทิทรรภ
โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
Abstract : Biology of Thaipotamon sp. in Amphoe Soongmen, Phrae Province
Sermsak Nandidarbha and Thomrat Nandidarbha
Programme of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Institute Chiang Mai,
Muang, Chiang Mai 50300

The purpose of the study of the biological foundation of Thaipotamon sp. which live in the
resdential area in Rong Yang Village, Soong Men District, Phrae Province, was to find ways to
conserve the Thaipotamon sp. which are endangered. It was found that the distribution and the
density of Thaipotamon sp. depended significantly on the condition of the dampness and the
abundance of the food in the living area. The average width of the carapace was 3.90-4.40
centimeters for the females and 2.94-4.40 centimeters for the males. The proportion between
males and females was 1 : 1.2. The eating behavior of Thaipotamon sp. was that they would come
out of their holes to find food during the night time by using their chelipeds to size and tear the
food into small pieces and them put into their mouths. The food eated could be living things both
plants and animals nearby. The mating season was from May to July. The width of the carapace of
Thaipotamon sp. which were able to reproduce was 3.1-4.9 centimeters. The period when females
had eggs in their abdomen was four months from February to May. The number of the eggs was
moderately but insignificantly correlated with the width of the carapace (r = 0.63) the color of the
eggs periodically changed from bright reddish orange to pale and finally to black. In one year, the
growth of the females by the width of the carapace was between 0.76-3.11 centimeters. The
average width of the females was more than that of the males in every month. The width of the
carapace of the males and the females was correlated highly and significantly at .01 level. (r for the
males = 0.86, and r for the females = 0.86)
Key words: invertebrate, Arthropoda, Thaipotamon sp.

บทนํา
การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในโลกตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมยุคใหมเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว
มาก นักวิทยาศาสตรพบวาสิ่งมีชีวิตตองสูญพันธุไปจากโลกนี้ประมาณ 3 สปชีส ทุกๆ ชั่วโมง (วิสุทธิ์, 2538) โดยเฉพาะ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่ยังไมไดทําการศึกษาอาจสูญพันธุไปเปนจํานวนมาก เนื่องจากถูกนําไปบริโภคและถูกคุกคามที่
อยูอาศัย (ไพบูลย, 2532) จนนําไปสูการสูญสิ้นเผาพันธุและรวมไปถึงจุดจบของการกอกําเนิดชีวิตใหม หรือจุดจบของ
กระบวนการวิวัฒนาการ (ยศ และวิฑูรย, 2537) เมื่อสภาพการณเปนเชนนี้ การใชหลักการทางชีววิทยาเพื่อรักษาสภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูตลอดไป มิใหเกิดการสูญพันธุจึงเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางยิ่ง ทั้งนี้โดยการอนุรักษ
ประชากรในทองถิ่นใหอยูอาศัยตามธรรมชาติ (in situ conservation) กับการอนุรักษประชากรนอกถิ่นที่อยูอาศัย โดย
การนําไปเลี้ยงในที่เหมาะสมซึ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม (ex situ conservation) ซึ่งการอนุรักษดวยวิธีการแรกดูจะประสบ
ความสําเร็จมากกวา เพราะสามารถเอื้ออํานวยใหประชากรดั้งเดิมสามารถปรับตัวไดอยางตอเนื่องตามกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของระบบนิเวศภายใตการจัดการประชากรและระบบนิเวศที่เหมาะสม แตการอนุรักษดวยวิธีนี้
จําเปนตองรูขอมูลพื้นฐานทางดานชีววิทยาที่ชัดเจนของสิ่งมีชีวิตเสียกอน (วิสุทธิ์, 2538)
จากการศึกษาของไพบูลย (2542) พบวา ปูน้ําจืดที่พบในประเทศไทยมีอยู 3 วงศ คือ วงศ Parathelphusidae
ได แ ก ปู น า ปู ลํ า ห ว ย และปู แ ม น้ํ า วงศ Potamidae
ได แ ก ปู น้ํ า ตก ปู หิ น ปู ป า ปู แ ดง และปู แ ป ง และวงศ
Gecarcinueidae ไดแก ปูน้ําตก
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สําหรับปูก่ํา ซึ่งพบอยูในเขตอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จัดอยูในวงศ Potamidae เปนพวกปูปาอาศัยอยูในรู
ตามบริเวณบานคนที่ดินชื้นๆ และออกหากินในเวลากลางคืน เปนพวก nocturnal (Barnes, 1968) ปูก่ําเปนปูที่มีขนาด
ใหญกวาปูนา ลําตัวมีสีดํา น้ําตาลหรือมวงเขม ลักษณะสีและกระดองแตกตางจากปูนา ไมไดอาศัยอยูตามทองนา
เหมือนปูนาโดยทั่วไป ซึ่งขณะนี้พบวาจํานวนประชากรปูก่ําลดลงอยางนาใจหาย เพราะถูกคุกคามที่อยูอาศัยและถูก
นําไปบริโภคอยูตลอดเวลา
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาชีววิทยาของปูก่ํา ซึ่งยังไมมีผูใดทําการศึกษามากอนเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนแนวทางอนุรักษปูก่ํามิใหสูญพันธุ โดยไดทําการศึกษา การแพรกระจายของปูและความชุก
ชุ ม , ศึ ก ษาขนาดความกว า งของกระดองปู และเปรี ย บเที ย บความกว า งของกระดองปู เ พศผู แ ละเพศเมี ย , ศึ ก ษา
อัตราสวนเพศ, ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและชนิดของอาหารที่กิน, ศึกษาขนาดความกวางของกระดองปูที่สืบพันธุ
ได ศึก ษาฤดูปูมีไ ข ในรอบป, ศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวางจํา นวนไขกั บขนาดความกวางของกระดองปู, ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของสีไข, ศึกษาขนาดของการเจริญเติบโตของปูและศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความกวางของ
กระดองปูกับน้ําหนัก

วิธีการ
การศึกษาวิจัยชีววิทยาปูก่ํา ไดเริ่มทําการสํารวจพื้นที่บริเวณหมูบานรองแหยง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2541 และเก็บรวบรวมขอมูล สุมตัวอยางปูก่ํา ตั้งแตเดือนถึงเดือน
ธันวาคม 2542 รวมเวลา 12 เดือน โดยเก็บขอมูลเดือนละครั้ง และ 2 ครั้ง ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม
2542 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสีไข และในชวงฤดูฝน (เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2542) เพื่อดูการเจริญเติบโต
ของลูกปู
สําหรับการศึกษาการเจริญเติบโตของปูก่ําในรอบหนึ่งป ผูวิจัยตองรอระยะเวลาที่ปูก่ําเกิดลูกออน ซึ่งตรงกับ
เดือนมิถุนายน 2542 จึงสามารถเก็บขอมูลตามแผนที่วางไวจนครบหนึ่งปในเดือนพฤษภาคม 2543 ดังนั้น จึงตองเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องนี้อีก 5 เดือน รวมเวลาเก็บขอมูลทั้งสิ้น 17 เดือน ในการเก็บขอมูลแตละครั้งจะทําการเก็บ
ขอมูลครั้งละ 2 วัน โดยกําหนดบริเวณที่ทําการศึกษาเปน 8 จุด แตละจุดมีพื้นที่ 4x4 เมตร ซึ่งแตละจุดมีสภาพ
ธรรมชาติและความชุมชื้นตางกัน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ศึกษาการแพรกระจายของปูและความชุกชุม ทําการสํารวจรูปูตามจุดที่กําหนดไว นับจํานวนรูที่มีลักษณะ
มีขุยดินและรอยขีดขวน อันเกิดจากการเดินเขาออกจากรูของปู ซึ่งแสดงวายังมีปูอาศัยอยู จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหา
คาเฉลี่ยเปนเปอรเซ็นตของการแพรกระจายและความชุกชุมของปูก่ําที่นับไดในชวงเดือนตางๆ ในรอบป นําเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปของตารางประกอบคําอธิบาย
2. ศึกษาขนาดความกวางของกระดองปูและเปรียบเทียบขนาดความกวางของกระดองปูเพศผูและเพศเมีย วัด
ขนาดความกวางของกระดองปูจากปูที่สุมเปนกลุมตัวอยาง ทําการแยกเพศ จดบันทึกขนาดไว นําคาเฉลี่ยความกวาง
ของกระดองปูในแตละเดือน เสนอเปนตารางประกอบคําอธิบายและทํากราฟแทงเปรียบเทียบขนาดความกวางของ
กระดองระหวางเพศผูและเพศเมีย
3. ศึกษาอัตราสวนเพศ ทําการสุมตัวอยางปู แยกเพศ จดบันทึกไว นําเพศที่แยกไวในแตละครั้งมาหาคา
อัตราสวนเพศเปนรอยละจากจํานวนปูทั้งหมด เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราสวนเพศในแตละครั้งแลว พิจารณาวาเพศใด
มีมากหรือนอยกว ากัน และอัตราสวนเพศใดจะพบมากนอยหรือเทากันในเดือนใด นําเสนอผลในรูปตารางประกอบ
คําอธิบาย
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4. ศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและชนิดของอาหารที่กิน เนื่องจากประชากรปูก่ํามีนอย การศึกษาครั้งนี้จึง
ใชวิธีการสังเกตหรือเฝาสังเกต แทนการศึกษาจากกระเพาะอาหาร เพราะไมตองการใหมีผลกระทบตอจํานวนประชากร
จากนั้นทําการถายภาพพฤติกรรมการกินอาหารตามธรรมชาติและชนิดของอาหารที่กิน
5. ศึกษาความกวางของกระดองปูที่สืบพันธุได ทําการสํารวจปูที่กําลังจับคูผสมพันธุ จากนั้นทําการวัดขนาด
ความกวางของกระดองปูทั้งเพศผูและเพศเมีย แยกเพศ จดบันทึกไว จากนั้นนําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ความกวางของกระดองปูที่สืบพันธุได นําเสนอในรูปของตารางประกอบคําอธิบาย
6. ศึกษาฤดูปูมีไขในรอบป ทําการสุมตัวอยางปูเพศเมียจํานวน 50 ตัว มาดูไขบริเวณจับปง ซึ่งไขจะมีทั้งสี
เหลืองสม หรือสมอมแดง และไขที่มีสีกําลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ถายรูปไว) จากนั้นนับจํานวนปูที่มีไข จดบันทึก นํา
จํานวนปูที่มีไขในแตละเดือนมาคํานวณเปนรอยละจากปูเพศเมียที่สุมไดทั้งหมด
7. ศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนไขกับขนาดความกวางของกระดองปู โดยสุมตัวอยางปูที่มีไขจํานวน 50
ตัว นับจํานวนไขและวัดขนาดความกวางของกระดองปู จากนั้นหาความสัมพันธระหวางความกวางของกระดองปูกับ
จํานวนไขเฉลี่ยในแตละเดือนที่ทําการสํารวจ ทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยใชการทดสอบดวย
คาที (t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .01 นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปกราฟเสนแสดงความสัมพันธระหวางขนาดความกวาง
ของกระดองปูกับจํานวนไข
8. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีไขของปูก่ําเพศเมียที่มีไขสีเหลืองสมหรือสมปนแดง ประมาณ 50 ตัว โดยการ
สังเกตและถายภาพความเปลี่ยนแปลงของสีไขทุกๆ 2 สัปดาห จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสีไขจากปูทุกตัวที่ศึกษา
โดยละเอียด จากนั้นนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสีไขมาหาคาเฉลี่ยเปนเปอรเซ็นตในแตละชวงเวลาที่ทําการสังเกต
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคําอธิบาย
9. ศึกษาการเจริญเติบโตของปู โดยการวัดขนาดความกวางกระดองของลูกปูโดยแยกเพศผูและเพศเมียเปน
ประจําทุกเดือน และทุก 2 สัปดาห ในชวงฤดูฝน รวมตัวอยางปูทั้งสิ้น 50 ตัว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( x )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของขนาดการเจริญเติบโตของปูก่ําที่วัดไดในชวงระยะเวลาตางๆ ในรอบหนึ่งป นําผลการ
วิเคราะหมานําเสนอในรูปกราฟแทงแสดงขนาดการเจริญเติบโตของปูก่ําในแตละชวงเวลาที่ศึกษาทั้งเพศผูและเพศเมีย
10. ศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความกวางของกระดองปูกับน้ําหนัก ทําการสุมตัวอยางปู ชั่งน้ําหนัก
วัดขนาดความกวางของกระดองปู จดบันทึก แยกเพศผูและเพศเมีย รวมตัวอยางปู 50 ตัว ทําเดือนละครั้ง จากนั้นแยก
หาความสัมพันธระหวางความกวางของกระดองกับน้ําหนักเฉลี่ยในแตละครั้งที่เก็บขอมูล ทดสอบนัยสําคัญของคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยใชการทดสอบดวยคาที (t-test) ที่ระดับนัยสําคัญ .01 นําเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปกราฟเสนแสดงความสัมพันธระหวางขนาดความกวางของกระดองปูกับน้ําหนัก

ผลการวิจัย
จากการศึกษาชีววิทยาของปูก่ําในเขตอําเภอสูงแมน จังหวัดแพร พบลักษณะชีววิทยาของปูก่ํา ดังนี้
1. ปูก่ํามีการแพรกระจายทั่วไปทุกจุดในบริเวณที่ทําการสํารวจ โดยการแพรกระจายและความชุกชุมของปูก่ํา
จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความชุ ม ชื้ น และการหาอาหาร เดื อ นที่ พ บว า มี ก ารแพร ก ระจายและชุ ก ชุ ม มากได แ ก เดื อ น
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ นอยที่สุดไดแก เดือนเมษายน
2. ขนาดความกวางของกระดองปูเพศเมียเฉลี่ยอยูในชวง 3.90-4.40 เซนติเมตร เพศผู 2.94-4.40 เซนติเมตร
โดยเพศเมียจะมีขนาดของกระดองเฉลี่ยมากกวาเพศผูทุกเดือน
3. อัตราสวนเพศระหวางเพศเมียตอเพศผูเทากับ 1 : 1.2 เดือนที่พบอัตราสวนเพศเทากัน ไดแก เดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม กรกฎาคม และตุลาคม
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4. ปูก่ําจะออกจากรูมาหาอาหารในเวลากลางคืน โดยใชกามทั้งสองชวยกันจับเหยื่อหรืออาหาร ฉีกหรือดึง
อาหารเปนชิ้นเล็กๆ แลวสงเขาปาก อาหารที่กิน ไดแก สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งพืชและสัตวที่มีอยูในบริเวณนั้นๆ เชน
ใบไม เศษอาหาร เปนตน
5. ปูก่ํามีการผสมพันธุในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ปูก่ําที่สืบพันธุไดมีขนาดความกวางของกระดองอยู
ในชวง 3.1-4.9 เซนติเมตร โดยปูก่ําเพศเมียที่สืบพันธุไดมีขนาดความกวางของกระดองเฉลี่ยเทากับ 3.75 เซนติเมตร
เพศผูมีขนาดเฉลี่ยเทากับ 3.67 เซนติเมตร
6. ฤดูที่ปูเพศเมียมีไขที่บริเวณจับปง จะเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม รวม 4 เดือน
7. จํานวนไขกับขนาดความกวางของกระดองปู มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = 0.63)
8. ไขของปูก่ํามีการเปลี่ยนแปลงสีของไขเปนระยะๆ โดยเริ่มจากในระยะแรกไขจะมีสีสมอมแดงสดใส ระยะ
ตอมาสีของไขจะซีดออนลงเรื่อยๆ จนเปนสีสมอมเหลืองหรือเหลืองออน และจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสีดาํ ในที่สุด
9. ในรอบหนึ่งป ปูก่ําเพศเมียมีการเจริญเติบโตโดยมีขนาดความกวางของกระดองเฉลี่ยอยูในชวง 0.82-3.17
เซนติเมตร เพศผู 0.76-3.11 เซนติเมตร ขนาดเฉลี่ยความกวางของกระดองจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการสํารวจ และปูเพศ
เมียจะมีขนาดเฉลี่ยมากกวาเพศผูทุกเดือน
10. ขนาดความกวางกระดองของปูก่ําเพศผูและเพศเมีย มีความสัมพันธกับน้ําหนักในระดับสูงสอดคลองกัน
(เพศผู r=0.98, เพศเมีย r=0.91)

บทสรุป
จากการศึกษาชีววิทยาของปูก่ํา ทําใหไดขอมูลที่สํา คัญของปูก่ําหลายประการ ไดแก ขอมูลทางดานการ
แพรกระจายและความชุกชุม การเปรียบเทียบขนาดความกวางของกระดอง อัตราสวนเพศ พฤติกรรมการกินอาหารและ
อาหารที่กิน ขนาดความกวางของกระดองปูที่สืบพันธุได ฤดูปูมีไข ความสัมพันธระหวางจํานวนไขกับขนาดความกวาง
ของกระดองปู การเปลี่ยนแปลงของสีไข ขนาดการเจริญเติบโตของปู และความสัมพันธระหวางขนาดความกวางของ
กระดองปูกับน้ําหนัก ทําใหเกิดองคความรูใหมอันจะเปนประโยชนแกวงการวิทยาศาสตร และเปนขอมูลพื้นฐานตอการ
อนุรักษปูก่ํามิใหสูญพันธุ สามารถนําไปเผยแพรใหผูเกี่ยวของตลอดจนผูที่สนใจไดศึกษาตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ รหัสโครงการ BRT 141041
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อนุกรมวิธานของปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
สัญญา ศุภจันทรา1 และ ไพบูลย นัยเนตร 2
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Abstract:

Diversity of Freshwater Crabs in North–Eastern Thailand
Sanya Supajantra1 and Phaibul Naiyanetr2
1

BRT Research Station, Ban Hui Khayeng, Hui Khayeng, Thong Pha Phum, Khanchanaburi,
71180, 2Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Pathumwan,
Bangkok, 10330

The diversity of freshwater crabs in north-eastern Thailand was studied from October 1998
to August 2002. A total of 2,274 specimens of freshwater crabs were collected from 19 provinces
in north-eastern Thailand. In addition, 246 preserved specimens in the Invertebrate Museum,
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University were studied. Identification
and morphological features were based on the studies of Chuensri (1973-1974), Naiyanetr (19921994, 2001), Ng & Naiyanetr (1993-1995) and Tawin (1990) using the criteria: characters of
carapace, chelae, walking legs, abdomen and gonopods. From this study, 2 families, 11 genera and
32 species were recorded: Family Parathelphusidae, Genus Chulathelphusa: Chulathelphusa
brandti, C. neisi, C. sp.I, C. sp.II, C. sp.III, C. sp.IV, C. sp.V, C. sp.VI; Genus Heterothelphusa:
Heterothelphusa beauvoisi; Genus Mekhongthelphusa: Mekhong-thelphusa kengsaphu; Genus
Sayamia: Sayamia bangkokensis; Genus Siamthelphusa: Siamthelphusa sp.I; Family Potamidae,
Genus Dromothelphusa: Dromothelphusa nayung; Genus Esanpotamon: Esanpotamon namsom;
Genus Larnaudia: Larnaudia beusekomae, L. chaiyaphumi; Genus Potamon: Potamon bhumibol,
P. phuphanense, P. somchaii, P. yotdomensis, P. sp.I, P. sp.II, P. sp.III, P. sp.IV, P. sp.V; Genus
Pudaengon: Pudaengon mukdahan, P. sakonnakorn, P. thatphanom, P. wanonniwat, P. sp.I;
Genus Thaipotamon: Thaipotamon chulabhorn, T. dansai.
Key words: Parathelphusidae, Potamidae, freshwater crabs, taxonomy, north-eastern Thailand

บทนํา
ปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวยปูน้ําจืด 2 ครอบครัว ไดแก 1. ครอบครัว
Parathelphusidae ปูน้ําจืดในครอบครัวนี้คือกลุมของปูนา และปูลําหวย 2. ครอบครัว Potamidae ปูน้ําจืดในครอบครัว
นี้คือกลุมของปูน้ําตก และปูปา ซึ่งปูน้ําจืด 2 ครอบครัวนี้จัดอยูใน Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, Class
Malacostraca, Superoder Eucarida, Order Decapoda, Infraoder Brachyura, Section Brachyrhycha, Superfamily
Potamoidea ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของ
พื้นที่ทั้งประเทศ ประกอบดวย 19 จังหวัด และมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกันหลายแบบตามลักษณะทางธรณีสัณฐาน
ทําใหชนิดของปูน้ําจืดที่พบมีลักษณะหลากหลายตามลักษณะของพื้นที่ไปดวย ปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยแบงออกเปน 4 กลุมคือ ปูนา ปูลําหวย ปูปา และปูน้ําตก โดยกลุมปูนาจะมีการกระจายอยางกวางขวาง
สวนปูลําหวย ปูน้ําตก และปูปา การกระจายของแตละกลุมมีขอบเขตจํากัดตามลักษณะทางนิเวศวิทยาและถิ่นอาศัยของ
แตละชนิดเปนหลัก ปูน้ําจืดมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น มีบทบาทที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม
ปูน้ําจืดสวนใหญเปนปูที่ประชาชนตามชนบทนิยมนํามาบริโภค
ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถือวาปูน้ําจืดเปนแหลงอาหารโปรตีนที่หาไดงายโดยเฉพาะปูนา ปูน้ําจืดกลุมปูลําหวยก็เปนอีกกลุม
ที่นิยมนํามาดองน้ําเกลือขายเพราะมีเนื้อแนน กินอรอย แตจะพบเห็นไดนอย มีการนํามาจําหนายที่ตลาดในบางจังหวัด
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เทานั้น สวนปูน้ําตกจะมีการนํามาขายในชวงหนาฝน โดยมีชาวบานที่อาศัยอยูใกลๆ กับภูเขาที่มีน้ําตกหรือลําธารไปจับ
มาขาย สวนปูปาจะมีการกระจายนอย มีเฉพาะในบางทองถิ่นเทานั้น และเปนที่นิยมบริโภคของชาวบานเพราะตัวโตและ
มีเนื้อมาก อาหารที่ประกอบกันขึ้นจากปูน้ําจืดของคนทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีหลากหลายชนิดแตกตาง
กันไป เชน ปูนานิยมนํามาทําปูดอง ปูเค็ม สมตําปู ปูหลน ปูชุบแปงทอด ลาบปู แกงออมปู ปูลําหวยนิยมนํามาดอง
น้ําเกลือ ดองน้ําปลา ใสสมตํา หรือนํามาทําน้ําพริกปู เพราะมีเนื้อแนน ปูน้ําตกนิยมนํามายาง แกงกับหนอไมดอง ทําตม
ยํา ทําหอหมก ปูปาหรือที่คนในทองถิ่นเรียกวาปูแดงหรือปูแปง นิยมนํามาทําแกงออม ทําน้ําพริกปู นอกจากนี้ปูน้ําจืด
บางชนิดเปนพาหะของพยาธิใบไมในปอด โดยมีรายงานพบพยาธิใบไมในปอดชนิด Paragonimus siamensis ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปูนาเปนพาหะ และจะพบในคนที่รับประทานปูนาดิบๆ เขาไปโดยไมทําใหสุกเสียกอน
ความรูที่ไดจากการศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้ําจืด รวมถึงการทราบถึงแหลงที่พบและการกระจายของปูน้ําจืด
แตละชนิด สามารถนํามาประยุกตใชเปนเครื่องแสดงความสัมพันธทางภูมิศาสตรไดดวย เชน การศึกษาของไพบูลย
(2523) ไดใชการกระจายของปูน้ําตกเปนเครื่องบงชี้ความสัมพันธระหวางทิวเขาตางๆ และความสัมพันธของเกาะกับ
แผนดินใหญ เปนตน นอกจากนี้การทราบถึงการกระจายของปูน้ําจืดแตละชนิดวาพบตามจังหวัดใดหรือสวนไหนของ
ภาค จะเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการศึกษาทางดานการแพทย เชน ทราบวาปูชนิดที่เปนพาหะของพยาธิในปอดนั้นจะ
พบไดในจังหวัดใดบาง จะเห็นวาปูน้ําจืดมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
การศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของปูน้ําจืดในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น มีทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศไดทําการศึกษาไว ดังนี้ ค.ศ. 1950: Suvatti จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรายงานวาพบ
ปูน้ําจืดในประเทศไทย 17 ชนิด ค.ศ. 1973: Chuensri จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขียนรายงาน
ทางวิทยาศาสตรเรื่องปูน้ําจืดของประเทศไทย โดยแปลจาก monograph ของ Bott เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับประเทศ
ไทยจากภาษาเยอรมันเปนภาษาอังกฤษ
และไดเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับสถานที่พบปูน้ําจืดในประเทศไทยพรอมทั้ง
รายงานวาพบปูน้ําจืดชนิดใหม 1 ชนิด ค.ศ. 1980: Naiyanetr จากคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเขียน
crustacean fauna of Thailand พบปูนาแยกตามภาคตางๆ ของประเทศไทย 6 ชนิด ค.ศ. 1992: Naiyanetr ไดรายงาน
การคนพบปูน้ําจืดชนิดใหมของไทย 1 ชนิด และในปเดียวกันยังไดเสนอรายงานทางวิทยาศาสตรเรื่อง การคนพบปู
น้ําตกชนิดใหมของไทย 5 ชนิด ค.ศ. 1993: Naiyanetr ไดเสนอรายงานปูน้ําจืดชนิดใหมของไทยในวารสารวิทยาศาสตร
Crustaceana คือ Thaipotamon chulabhorn ค.ศ. 1993: Ng และ Naiyanetr ไดรายงานการพบปูน้ําจืดชนิดใหม และ
การแกไขชื่อวิทยาศาสตรของปูน้ําจืดจากประเทศไทย พบวาเปนปูน้ําจืดสกุลใหม 4 สกุล ซึ่งเปนปูน้ําจืดชนิดใหม 12
ชนิด ค.ศ. 1994: Naiyanetr ไดเสนอรายงานทางวิทยาศาสตรเรื่องการเปรียบเทียบปูน้ําจืด 2 ชนิด ในสกุล
Dromothelphusa ของประเทศ และในปเดียวกันยังไดศึกษาปูน้ําจืดสกุล Somanniathelphusa ใหม และทําการตั้งชื่อ
สกุลของปูน้ําจืดที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมอีก 3 สกุล คือ สกุล Sayamia, Esanthelphusa และ Chulathelphusa
ค.ศ. 1995: Naiyanetr ไดรายงานการคนพบปูน้ําจืดชนิดใหมของไทยสกุล Mekhongthelphusa เพิ่มอีก 1 ชนิด
ค.ศ. 1995: Ng และ Naiyanetr ไดเสนอรายงานการพบปูน้ําจืดสกุลใหมจากตัวอยางปูน้ําจืดของประเทศไทยและ
ประเทศลาว คือ สกุล Pudaengon และพบวาเปนปูน้ําจืดชนิดใหม 7 ชนิด ค.ศ. 1995: Naiyanetr และ Ng ไดรายงาน
การคนพบปูน้ําจืดชนิดใหมของประเทศไทย 1 ชนิด ค.ศ. 1997: Naiyanetr และ Ng ไดรายงานการคนพบปูน้ําจืดชนิด
ใหมของประเทศไทย และเปนสกุลใหมอีกดวย ค.ศ. 1997: Ng และ Naiyanetr ไดทําการศึกษาปูน้ําจืดสกุล
Siamthelphusa ใหม และไดรายงานวาพบเปนชนิดใหม 5 ชนิด ค.ศ. 1998: Naiyanetr ไดรายงานอนุกรมวิธานปูน้ําจืด
ของไทยไวใน checklist of crustacean fauna in Thailand วาปูน้ําจืดในประเทศไทยประกอบดวย 3 ครอบครัว 21 สกุล
78 ชนิด ค.ศ. 2001: Naiyanetr ไดเสนอรายงานการพบปูน้ําจืดชนิดใหมของประเทศไทย พ.ศ. 2523: ไพบูลย นัย
เนตร จากคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาการกระจายของกุงและปูน้ําจืดเพื่อแสดง
ความสัมพันธทางภูมิศาสตรของประเทศไทย และความสัมพันธระหวางเกาะภูเก็ตกับพื้นที่แผนดินอําเภอทายเหมือง
จังหวัดพังงา โดยใชปูนา Somaniathelphusa juliae พ.ศ. 2525: นฤมล แสงประดับ ไดเสนอวิทยานิพนธเรื่องสัตวไมมี
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กระดูกสันหลังที่เปนอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบปูนา พ.ศ. 2533: ถวิล ประมวล ไดเสนอ
วิทยานิพนธเรื่อง อนุกรมวิธานของปูนาและลักษณะของโกโนพอด, โอมมาติเดีย ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด พบวาปูนาในประเทศไทยมี 19 ชนิด ซึ่งจากเดิมมีรายงานไวเพียง 8 ชนิด และพบวาปูนาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบมี 9 ชนิด พ.ศ. 2542: ไพบูลย นัยเนตร ไดจําแนกปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยโดยใชลักษณะสัณฐานของอวัยวะสืบพันธุเพศผู พบวาประกอบดวยปูน้ําจืด 2 ครอบครัว 10 สกุล 21 ชนิด
แตการศึกษาในครั้งนั้นไดศึกษาในบางพื้นที่เทานั้น สวนการศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ทุกจังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบางพื้นที่ยังไมมีการเก็บตัวอยางของปูน้ําจืดมาศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากตัวอยาง
ปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทุกชนิด ยกเวนปูนาสกุล Esanthelphusa วัตถุประสงคใน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาอนุกรมวิธาน การกระจาย ลักษณะถิ่นอาศัย และจัดทํากุญแจในการแยกชนิดของปูน้ําจืดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

วิธีการ
1. ทําการศึกษาโดยใชตัวอยางที่ไดจากการเก็บในภาคสนาม

ซึ่งเริ่มเก็บรวบรวมตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.
2540 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 จํานวน 2,274 ตัว โดยเก็บตัวอยางปูน้ําจืดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
การสอบถามขอมูลจากคนในทองถิ่น ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งตัวอยางปูน้ําจืดที่
เก็บมาไดจะนํามาลางน้ําทําความสะอาด บันทึกสี และบันทึกภาพขณะที่ยังมีชีวิตอยู จากนั้นนําไปดองดวยน้ํายา
เอทิลแอลกอฮอล 70%
2. ทําการศึกษาตัวอยางปูน้ําจืดที่มีอยูในพิพิธภัณฑสัตวไมมีกระดูกสันหลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเลือกศึกษาเฉพาะตัวอยางที่เก็บมาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย จํานวน 246 ตัว
3. การวิเคราะหตัวอยางนําตัวอยางปูน้ําจืดที่ไดมาจําแนกชนิดโดยใชหลักการของ Chuensri (1973-1974),
Naiyanetr (1992-1994, 2001), Ng and Naiyanetr (1993-1995) และ ถวิล (2533) เปนแนวทางการจําแนกชนิดของ
ตัวอยางปูน้ําจืด โดยศึกษาจากลักษณะของกระดอง กามหนีบ ขาเดิน สวนทอง และอวัยวะสืบพันธุเพศผู วาดภาพ
ลายเสนของกระดอง สวนทอง และอวัยวะสืบพันธุเพศผูของปูแตละชนิด โดยทําการวัดขนาดความกวางและความยาว
ของกระดอง (carapace) ใชหนวยเปนเซนติเมตร ศึกษาลักษณะของกระดองสวน antero-lateral border วามีลักษณะ
อยางไร มีหนามแหลมคลายฟนหรือไม ลักษณะของ epigastric crest ชัดเจนหรือไม post-orbital crest ชัดเจนหรือไม
ยาวถึงไหน H-groove ชัดเจนหรือไม cervical groove ชัดเจนหรือไม semicircular groove ชัดเจนหรือไม middle
groove ชัดเจนหรือไม ขอบหนาตรงหรือเวา แลวจึงศึกษาลักษณะของอวัยวะสืบพันธุเพศผูวามีรูปรางลักษณะอยางไร
ซึ่งจะทําการศึกษาอยางละเอียดโดยใชกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ จากนั้นศึกษาสวนทอง กามหนีบ และขาเดิน วามี
รูปรางลักษณะอยางไร

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายนอกและลักษณะสัณฐานของอวัยวะสืบพันธุของปูน้ําจืดเพศผูคูที่ 1 จากตัวอยางปูน้ําจืดที่เก็บอยูใน
พิพิธภัณฑสัตวไมมีกระดูกสันหลังของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตัวอยางที่เก็บ
เพิ่มเติมจากบริเวณตางๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545
ผลการศึกษาพบวามีปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2 ครอบครัว 11 สกุล 32 ชนิด ดังนี้
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1. ครอบครัว Parathelphusidae Colosi, 1920 ครอบครัวยอย Somanniathelphusinae Bott, 1968
ประกอบดวยปูนําจืด 5 สกุล ดังนี้ 1) สกุล Chulathelphusa Naiyanetr, 1994 มี 8 ชนิด ไดแก Chulathelphusa brandti
(Bott, 1968), Chulathelphusa neisi (Rathbun, 1902), Chulathelphusa sp.I, Chulathelphusa sp.II,
Chulathelphusa sp.III, Chulathelphusa sp.IV, Chulathelphusa sp.V และ Chulathelphusa sp.VI 2) สกุล
Heterothelphusa Ng & Lim, 1986 มี 1 ชนิด คือ Heterothelphusa beauvoisi (Rathbun, 1902) 3) สกุล
Mekhongthelphusa Naiyanetr, 1985 มี 1 ชนิด คือ Mekhongthelphusa kengsaphu Naiyanetr & Ng, 1995 4) สกุล
Sayamia Naiyanetr, 1994 มี 1 ชนิด คือ Sayamia bangkokensis (Naiyanetr, 1982) และ 5) สกุล Siamthelphusa
Bott, 1968 มี 1 ชนิด คือ Siamthelphusa sp.I
2. ครอบครัว Potamidae Ortmann, 1896 ครอบครัวยอย Potaminae Ortmann, 1896 ประกอบดวยปูน้ําจืด
6 สกุล ดังนี้ 1) สกุล Dromothelphusa Naiyanetr, 1992 มี 1 ชนิด ไดแก Dromothelphusa nayung Naiyanetr, 1994
2) สกุล Esanpotamon Naiyanetr & Ng, 1997 มี 1 ชนิด คือ Esanpotamon namsom Naiyanetr & Ng, 1997 3) สกุล
Larnaudia Bott, 1966 มี 2 ชนิด คือ Larnaudia beusekomae (Bott, 1970) และ Larnaudia chaiyaphumi Naiyanetr,
1982 4) สกุล Potamon Savigny, 1816 มี 7 ชนิด คือ Potamon bhumibol Naiyanetr, 2001; Potamon phuphanense
Naiyanetr, 1992; Potamon somchaii Ng & Naiyanetr, 1993; Potamon yotdomensis (Naiyanetr, 1984); Potamon
sp.I; Potamon sp.II, Potamon sp.III; Potamon sp.IV และ Potamon sp.V 5) สกุล Pudaengon Ng & Naiyanetr,
1995 มี 5 ชนิด คือ Pudaengon mukdahan Ng & Naiyanetr, 1995; Pudaengon sakonnakorn Ng & Naiyanetr,
1995; Pudaengon thatphanom Ng & Naiyanetr, 1995; Pudaengon wanonniwat Ng & Naiyanetr, 1995 และ
Pudangon sp.I และ 6) สกุล Thaipotamon Ng & Naiyanetr, 1993 มี 2 ชนิด คือ Thaipotamon chulabhorn
Naiyanetr, 1993 และ Thaipotamon dansai Ng & Naiyanetr, 1993
เมื่อพิจารณาจากถิ่นอาศัยของปูน้ําจืดแตละชนิด สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ ดังนี้
1. กลุมปูนา ประกอบดวย ปูน้ําจืด 1 สกุล 1 ชนิด คือ Sayamia bangkokensis โดยปูนาจะอาศัยขุดรูอยูตาม
คันนา หรือบริเวณรอบๆ แหลงน้ําอื่นๆ เชน ลําหวยหรือหนองน้ํา ในฤดูฝนสามารถจับไดงาย เพราะปูนาจะออกหากิน
หลังฝนตก แตในฤดูแลงปูจะลงไปอาศัยอยูในรู วิธีจับใชวิธีการขุด ในฤดูนี้รูปูนาจะลึกประมาณ 50-100 เซนติเมตร
แลวแตความแหงแลงของพื้นที่
2. กลุมปูลําหวยหรือปูแมน้ํา ประกอบดวย ปูน้ําจืด 4 สกุล 11 ชนิด คือ 1) สกุล Chulathelphusa มี 8 ชนิด
ไดแก Chulathelphusa brandti, C. neisi, C. sp.I, C. sp.II, C. sp.III, C. sp.IV, C. sp.V และ C. sp.VI 2) สกุล
Heterothelphusa มี 1 ชนิด คือ Heterothelphusa beauvoisi 3) สกุล Mekhongthelphusa มี 1 ชนิด คือ
Mekhongthelphusa kengsaphu และ 4) สกุล Siamthelphusa มี 1 ชนิด คือ Siamthelphusa sp.I ปูน้ําจืดในกลุมนี้จะ
พบตามแมน้ําหรือลําหวย โดยจะอาศัยอยูตามรากพืช ใตเศษใบไม กอนหินริมลําธาร หรือซอกหินตามเกาะแกงในลําน้ํา
3. กลุมปูน้ําตก ประกอบดวย ปูน้ําจืด 3 สกุล 12 ชนิด คือ 1) สกุล Esanpotamon มี 1 ชนิด ไดแก
Esanpotamon namsom 2) สกุล Larnaudia มี 2 ชนิด ไดแก Larnaudia beusekomae และ L. chaiyaphumi และ 3)
สกุล Potamon มี 9 ชนิด ไดแก Potamon bhumibol, P. phuphanense, P. somchaii, P. yotdomensis, P. sp.I,
P. sp.II, P. sp.III, P. sp.IV และ P. sp.V ปูในกลุมนี้จะพบอาศัยอยูตามซอกหรือใตกอนหินบริเวณลําธารหรือน้ําตกที่
เงียบสงบ วิธีการจับจะจับโดยการนําเอาอาหารสดที่มีกลิ่นคาวไปวางลอ เชน เครื่องในสัตว เมื่อปูไดกลิ่นคาวจะออกมา
กินทําใหสามารถจับไดโดยสะดวก หรือใชวิธีงัดดูตามกอนหิน และลวงตามซอกหิน ซึ่งปูจะหลบอาศัยอยู
4. กลุมปูปา ประกอบดวย ปูน้ําจืด 3 สกุล 8 ชนิด คือ 1) สกุล Dromothelphusa มี 1 ชนิด ไดแก
Dromothelphusa nayung 2) สกุล Pudaengon มี 5 ชนิด คือ Pudaengon mukdahan, P. sakonnakorn,
P. thatphanom, P. wanonniwat และ P. sp.I และ 3) สกุล Thaipotamon มี 2 ชนิด ไดแก Thaipotamon chulabhorn
และ T. dansai ปูในกลุมนี้จะพบตามชายปาที่อยูใกลแหลงน้ํา เชน รอบๆ ลําธาร โดยจะขุดรูลึก และปกติจะออกหากิน
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เวลากลางคืน การจับจะจับในฤดูฝนโดยใชเสียมขุดรูลงไปแลวใชมือลวงจับออกมา สาเหตุที่ชาวบานนิยมจับในฤดูฝน
เพราะวารูของปูจะไมลึกเหมือนฤดูแลง โดยทั่วไปจะลึกประมาณ 70-100 เซนติเมตร แตในฤดูแลงปูจะขุดรูลงไปลึกมาก
โดยเฉลี่ย จะลึกมากกวา 150 เซนติเมตรขึ้นไป
จากการศึกษาพื้นที่การกระจายพบวาปูน้ําจืดแตละชนิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะการกระจาย
ดังนี้
1. กลุมปูนา
Sayamia bangkokensis พบที่ จังหวัดเลย
2. กลุมปูลําหวย หรือปูแมน้ํา
Chulathelphusa brandti พบที่ จังหวัดเลย
Chulathelphusa neisi
พบที่ จังหวัดอุบลราชธานี
Chulathelphusa sp.I
พบที่ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม
Chulathelphusa sp.II
พบที่ จังหวัดนครพนม
Chulathelphusa sp.III
พบที่ จังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแกน ชัยภูมิ อุดรธานี มหาสารคาม สกลนคร
มุกดาหาร ศรีสะเกษ และกาฬสินธุ
Chulathelphusa sp.IV
พบที่ จังหวัดศรีสะเกษ
Chulathelphusa sp.V
พบที่ จังหวัดนครพนม
Chulathelphusa sp.VI
พบที่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร
Heterothelphusa beauvoisi พบที่ จังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแกน และ
นครราชสีมา
Mekhongthelphusa kengsaphu พบที่ จังหวัดอุบลราชธานี
Siamthelphusa sp.I
พบที่ จังหวัดนครราชสีมา
3. กลุมปูน้ําตก
Esanpotamon namsom พบที่ จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และนครพนม
Larnaudia beusekomae พบที่ จังหวัดนครราชสีมา
Lanaudia chaiyaphumi
พบที่ จังหวัดชัยภูมิ
Potamon bhumibol
พบที่ จังหวัดเลย ขอนแกน และอุดรธานี
Potamon phuphanense พบที่ จังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแกน อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร และ
อุบลราชธานี
Potamon somchaii
พบที่ จังหวัดกาฬสินธุ สกลนคร และมุกดาหาร
Potamon yotdomensis
พบที่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
Potamon sp.I
พบที่ จังหวัดชัยภูมิ
Potamon sp.II
พบที่ จังหวัดเลย
Potamon sp.III
พบที่ จังหวัดเลย
Potamon sp.IV
พบที่ จังหวัดขอนแกน
Potamon sp.V
พบที่ จังหวัดอุบลราชธานี
4. กลุมปูปา
Dromothelphusa nayung พบที่ จังหวัดอุดรธานี
Pudaengon mukdahan
พบที่ จังหวัดมุกดาหาร
Pudaengon sakonnakorn พบที่ จังหวัดสกลนคร และนครพนม
Pudaengon thatphanom พบที่ จังหวัดนครพนม
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Pudaengon wanonniwat
Pudaengon sp.I
Thaipotamon chulabhorn
Thaipotamon dansai

พบที่ จังหวัดสกลนคร
พบที่ จังหวัดเลย
พบที่ จังหวัดมหาสารคาม
พบที่ จังหวัดเลย

บทสรุป
จากผลการศึกษาอนุกรมวิธานของปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบปูน้ําจืดทั้งสิ้น 32
ชนิด โดยจัดอยูใน 2 ครอบครัว ดังนี้ 1. ครอบครัว Parathelphusidae 12 ชนิด 2. ครอบครัว Potamidae 20 ชนิด
ผลการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับรายงานที่ Naiyanetr (1998) ไดรายงานไวใน checklist of
crustacean fauna in Thailand พบปูน้ําจืดที่มีลักษณะแตกตางออกไปอีกหลายชนิด ซึ่งคาดวานาจะเปนปูน้ําจืดชนิด
ใหมที่ยังไมมีการคนพบ 4 สกุล 13 ชนิด ดังนี้
1. สกุล Chulathelphusa พบชนิดที่มีลักษณะแตกตางจากที่รายงานไวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 6 ชนิด คือ
Chulathelphusa sp.I, Chulathelphusa sp.II, Chulathelphusa sp.III, Chulathelphusa sp.IV, Chulathelphusa sp.V และ
Chulathelphusa sp.VI ซึ่งจากเดิมมีรายงานไวเพียง 2 ชนิด คือ Chulathelphusa brandti กับ Chulathelphusa neisi
2. สกุล Siamthelphusa พบชนิดที่มีลักษณะแตกตางจากที่มีรายงานไวเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ชนิด คือ
Siamthelphusa sp.I ซึ่งการพบปูน้ําจืดสกุลนี้ยังถือวาเปนการพบครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อีกดวย
3. สกุล Potamon พบชนิดที่มีลักษณะแตกตางจากที่รายงานไวเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ชนิด คือ Potamon sp.I,
Potamon sp.II, Potamon sp.III, Potamon sp.IV และ Potamon sp.V
4. สกุล Pudaengon พบชนิดที่มีลักษณะแตกตางจากที่รายงานไว เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ชนิด คือ Pudaengon sp.I
ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถยืนยันถึงความหลากหลายทางชีวภาพของปูน้ําจืดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเปนการเพิ่มเติมจํานวนชนิดจากรายงานของ Naiyanetr (1998) ที่ไดรายงาน
ไว
1. กลุมของปูนา พบชนิดใหมเพิ่มเติม 1 ชนิด ตางจากผลการศึกษาของ ถวิล (2533) ที่รายงานไว คือ
Sayamia bangkokensis ซึ่งในรายงานของถวิลพบวามีการกระจายอยูบริเวณภาคกลางของประเทศเปนสวนใหญ ใน
การศึกษาครั้งนี้เก็บตัวอยางไดจากบริเวณทุงนา บานนาหอ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
2. กลุมปูลําหวย ไดขอมูลใหมคือ ปูน้ําจืดสกุล Siamthelphusa ที่ Naiyanetr (1998) ไดรายงานไวใน
checklist of crustacean fauna in Thailand และไมเคยมีรายงานการคนพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากอน ซึ่งเก็บ
ตัวอยางไดจากวาน้ําตกกองแกว อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจสอบกับตัวอยางของปูน้ําจืด
สกุล Siamthelphusa จากแหลงที่ใกลเคียงกัน ซึ่ง Naiyanetr (1998) ไดรายงานไว คือ ชนิด Siamthelphusa variegata
ที่รายงานวามีการกระจายอยูที่พุแค จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และภาคกลางของไทย การศึกษาครั้งนี้ไดพบ
ลักษณะที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ซึ่งคาดวานาจะเปนปูน้ําจืดชนิดใหม คือชนิด Siamthelphusa sp.I
3. กลุมปูน้ําตก ไดขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแหลงที่อยูอาศัยดังนี้ Potamon phuphanense พบวามีการ
กระจายเพิ่มจากเดิมที่รายงานไวเฉพาะน้ําตกคําหอม ภูพาน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และที่ผาน้ํายอย อําเภอ
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยการศึกษาครั้งนี้ไดพบที่ผาแตม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และที่อุทยาน
แหงชาติภูเกา ภูพานคํา อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน และอําเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี Potamon somchaii จากเดิมรายงานวาพบที่อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาครั้งนี้ไดพบเพิ่ม
ที่ภูพานนอย อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และตามน้ําตกหลายแหงของเทือกเขาภูพานฝงจังหวัดกาฬสินธุ เชนที่
ภูแฝก อําเภอนาคู น้ําตกตาดทอง อําเภอเขาวง น้ําตกตาดสูง อําเภอกุฉินารายณ และ ภูแลนชาง อําเภอหวยผึ้ง
Potamon yotdomensis จะพบการกระจายกวาง คือพบจากอําเภอบุณฑริกเรื่อยลงมาตามเทือกเขาพนมดงรักมาตลอด
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แนวของจังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งเปนขอมูลเพิ่มเติมจากรายงานของ Naiyanetr (1998) ที่พบในอําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานี เทานั้น Potamon bhumibol จะมีการกระจายอยางกวางขวาง โดยพบที่เทือกเขาในเขตจังหวัดเลย เขต
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เขตอําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี และเขตอําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกนดวย นอกจากนี้การศึกษาในครั้งนี้ไดพบปูน้ําตกเพิ่มขึ้น 1 ชนิดซึ่งยังไมเคยมีรายงานมากอน คือ Potamon
sp.I พบที่ลําธารในเขตอุทยานแหงชาติปาหินงาม อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งลําตัวจะมีขนาดเล็ก โดยมีความ
กวางของกระดอง 3-4 เซนติเมตร เทานั้น Esanpotamon namsom ก็พบการกระจายเพิ่มขึ้นที่น้ําตกยูงทอง อําเภอนา
ยูง จังหวัดอุดรธานี น้ําตกเจ็ดสี น้ําตกชะแนน จังหวัดหนองคาย น้ําตกตาดขาม น้ําตกตาดโพธิ์ อําเภอบานแพง จังหวัด
นครพนม แตไมพบในเขตเทือกเขาภูพานเลย
4. กลุมปูปา ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับรายงานของ Naiyanetr (1998) คือมี 4 ชนิด และการศึกษาครั้งนี้
ยังไดพบเพิ่มเติมอีก 1 ชนิด คือ Pudaengon sp.I ซึ่งยังไมมีการรายงานมากอน ตัวอยางนี้เก็บมาจากน้ําตกเพ็ญพบ
อุทยานแหงชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ตัวจะมีขนาดเล็กประมาณ 2-3 เซนติเมตร และที่แปลกคือจะขุดรูอยูริมน้ําไมไดอยู
หางริมน้ําออกไปเหมือนปูปาชนิดอื่น การศึกษาครั้งนี้พบการกระจายที่เพิ่มขึ้นจากรายงานของ Naiyanetr (1998) ดังนี้
Pudaengon sakonnakorn จากที่รายงานวาพบที่อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้พบเพิ่มเติมที่อําเภอคําตากลา
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร และอําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม Pudaengon wanonniwat จากที่รายงาน
วาพบที่อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร การศึกษาครั้งนี้พบการกระจายเพิ่มเติมในเขตอําเภอบานมวง จังหวัด
สกลนครดวย
กุญแจจําแนกชนิดของปูน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กุญแจจําแนกครอบครัว
- มีฟนดานขางกระดอง …………………………………………………….…………………………… Parathelphusidae
- ไมมีฟนขางกระดอง ………………………………………………………………..………………………….. Potamidae
กุญแจจําแนกสกุลของ Parathelphusidae
1. กระดองโคงนูน ……………………………………….…………..…………………………… Sayamia bangkokensis
กระดองแบน …………………………………………………………...………………………………………………... 2
2. กระดองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ………………………….……………………….……. Mekhongthelphusa kengsaphu
กระดองเปนรูปหกเหลี่ยม ………………………………...…………………..………………………………………… 3
3. สัน epigastric cerst กับสวนตนของสัน post orbital crest อยูหางกัน ขอบขางกระดองดานทายสอบเขามาก ……. 4
สัน epigastric cerst กับ สวนตนของสัน post orbital crest อยูชิดกัน ขอบขางกระดองดานทายสอบเขาเล็กนอย .....
………………………………………………………………………………………………………….. Chulathelphusa
4. กระดองเรียบไมมีสวนนูนสูงเปนพู .....................................................……………………….... Siamthelphusa sp.I
กระดองไมเรียบ และมีสวนนูนสูงเปนพู ....................................………………………. Heterothelphusa beauvoisi
กุญแจจําแนกชนิดของ Chulathelphusa
1. กระดองมีจุดประเปนลาย ..............................................................................................………………………….. 2
กระดองไมมจี ุดประ ........................................................................................................………………………… 3
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2. ปลองทองปลองที่ 6 เปนรูปคลายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ……………………….................................. Chulathelphusa sp.IV
ปลองทองปลองที่ 6 คอดเขา คลายรูปคอ ………………………............................................ Chulathelphusa neisi
3. สัน post - orbital crest เฉียงเปนเสนตรง ………………………...................................................…....................4
สัน post - orbital crest เฉียงเปนเสนโคง ......................................................................………………………… 5
4. สวนทองปลองที่ 6 เปนรูปจัตุรัส ดานกวางยาวเทาๆ กับดานยาว ………………………........... Chulathelphusa sp.I
สวนทองปลองที่ 6 ไมเปนรูปจัตุรัส ดานกวางจะสั้นกวาดานยาว ……………………….......... Chulathelphusa sp. II
5. กามหนีบดานใหญ นิ้วจะโคงเปนชองกวาง และนิ้วยาวกวาฝามือ …...................................…..…………………… 6
กามหนีบดานใหญ นิ้วจะโคงเล็กนอยนิ้วทั้งสองเกือบชิดกัน และนิ้วจะสั้นกวาฝามือ ..........………………………… 7
6. ดานฐานของสวนทองปลองที่ 4 จะโคงลงดานลาง ………………………............................ Chulathelphusa brandti
ดานฐานของสวนทองปลองที่ 4 จะเปนเสนตรง ………………………................................... Chulathelphusa sp.III
7. ขอบนอกของสวนทองปลองที่ 5 จะเวาเขา ดานฐานจะเปนเสนโคง ………………………....... Chulathelphusa sp.V
ขอบนอกของสวนทองปลองที่ 5 จะโคงออก ดานฐานจะเปนเสนตรง ………………………... Chulathelphusa sp.VI
กุญแจจําแนกสกุลของ Potamidae
1. กระดองโคงนูน ................................................................................................................……………………….. 2
กระดองแบน ....................................................................................................................………………………. 3
2. กระดองนูนเฉพาะสวนทาย ……………………….….…………………………………….. Dromothelphusa nayung
กระดองนูนทั้งสวนหนาและสวนทาย ..................................................................................……………………… 4
3. ฟนขางเบาตาเชื่อมรวมกันกับขอบขางกระดอง ……...............................……………….. Esanpotamon namsom
ฟนขางเบาตาแยกกันกับขอบขางกระดองชัดเจน ………..................................................................…….……… 5
4. มีขอบขางกระดอง ............................................................................................………………………. Pudaengon
ไมมขี อบขางกระดอง ....................................................................................………………………. Thaitpotamon
5. กระดองบริเวณดานนอกของรอง cervical groove ยุบเปนแองชัดเจน .................………………………. Larnaudia
กระดองบริเวณดานนอกของรอง cervical groove ไมยุบเปนแองชัดเจน ................………………………. Potamon
กุญแจจําแนกชนิดของ Larnaudia
1. สวนทองปลองสุดทายดานปลายจะแหลม ขอบลางปลองที่ 6 เวาเขา …………………….... Larnaudia chaiyaphumi
1. สวนทองปลองสุดทายดานปลายจะมนปาน ขอบลางปลองที่ 6 เปนเสนตรง .……………… Larnaudia beusekomae
กุญแจจําแนกชนิดของ Potamon
1. เปนปูน้ําจืดขนาดเล็ก .......................................................................................................……………………….. 2
เปนปูน้ําจืดขนาดใหญ ......................................................................................................………………………. 4
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2. กระดองเปนรูปไขมีปุมขรุขระและรอยยนกระจายอยูทั่วไป .............................................................. Potamon sp.III
กระดองเปนรูปสี่เหลี่ยม ...................................................................................................……………………….. 3
3. สัน epigastric crest กับ สัน post – orbital crest เชื่อมรวมกัน ………………………..................…. Potamon sp.I
สัน epigastric crest กับ สัน post – orbital crest ไมเชื่อมรวมกัน ………………………................. Potamon sp.II
4. สัน epigastric crest กับ สัน post – orbital crest เชื่อมรวมกัน ……………………….………….….………….….. 5
สัน epigastric crest กับ สัน post – orbital crest ไมเชื่อมรวมกัน ……………………….………………………… 6
5. post – orbital crest ลากไปจรดขอบสันขางกระดองโดยไมขาดตอน ................................. Potamon phuphanense
post – orbitalcrest ลากไปจรดขอบสันขางกระดองแตจะขาดตอนตรงสวนปลาย ................ Potamon yotdomensis
6. กระดองเรียบ เปนมันมีรอยยนหรือปุมขรุขระเฉพาะตรงมุมดานขางสวนหนาเพียงเล็กนอย .......................…….… 7
กระดองขรุขระ จะมีรอยยนหรือปุมขรุขระกระจายอยูบริเวณสวนหนาของกระดองโดยทั่วไป ………....................... 8
7. ตรงกลางของรอง semicircular ของกระดองเปนมุมแหลม ………………………................….. Potamon somchaii
ตรงกลางของรอง semicircular ของกระดองไมเปนมุมแหลม ………………………..…..……..…….. Potamon sp.V
8. ขอบดานขางของสวนทองปลองที่ 5 เวาเขาเล็กนอย ไมเฉียงมาก ขอบดานขางของปลองที่ 6 โคงออกเล็กนอย และ
ไมเฉียงมาก ..........…………………………………………………………………………………….... Potamon sp.IV
ขอบดานขางของสวนทองปลองที่ 5 เปนเสนตรง และเฉียงมาก ขอบดานขางของปลองที่ 6 เปนเสนตรงและเฉียง
มาก ……………………………………………………………….............................................. Potamon bhumibol
กุญแจจําแนกชนิดของ Thaipotamon
1. กระดองเปนรูปรี ดานกวางยาวกวาดานยาวอยางชัดเจน ..……………………...............…...... Thaipotamon dansai
กระดองเปนรูปไข ดานกวางยาวกวาดานยาวไมมากนัก .…………………….................... Thaipotamon chulabhorn
กุญแจจําแนกชนิดของ Pudaengon
1. ตัวขนาดเล็ก กระดองขรุขระ ขอบขางกระดองยกเปนสันชัดเจน …..........………………………...... Pudaengon sp.I
ตัวโต กระดองเรียบ ขอบขางกระดองเปนสันไมชัดเจน ………...................................................…………………. 2
2. exopod ของ 3rd maxilliped ยื่นเหลื่อมดานปลายของ merus ขึ้นไป ..……..…….............……………………….. 3
exopod ของ 3rd maxilliped ไมยื่นเหลื่อมดานปลายของ merus ขึ้นไป ………..……… Pudaengon sakonnakorn
3. Y-shap ที่แบงสัน epigastric crest จะลึกและชัดเจนทั้งอันจนถึงปลาย .......…………..... Pudaengon wanonniwat
Y-shap ที่แบงสัน epigastric crest จะลึกแตชัดเจนเฉพาะสวนตน .……………………………………………….... 4
4. ขอบกระดองสวนหนาไมมีรอยเวา ขอบดานขางของสวนทองปลองสุดทายเปนเสนตรง … Pudaengon thatphanom
ขอบกระดองสวนหนามีรอยเวาเล็กนอย ขอบดานขางของสวนทองปลองสุดทายจะเวาเขาตรงสวนปลาย …………..
……………………………………………………………………………………………………Pudaengon mukdahan
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ความหลากชนิดและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ในอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี
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Abstract:

Species Diversity and Habitats of Amphibians and Reptiles at Namtok
Phliu National Park, Chanthaburi Province
Narongrit Sukprakarn1 and Jarujin Nabhitabhata2
1

National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, 61 Phahonyothin Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900, 2National Science Museum, Technopolis, Klong 5, Klong Luang,
Pathumthani 12120

This species diversity study was carried out in 3 habitat types: moist evergreen forest (3
sites); rubber plantation with evergreen succession of moist evergreen forest community (1 site);
and rubber plantation (1 site). It revealed 22 amphibian species, which were classified into 2
orders, 5 families and 15 genera, and 57 reptile species, which were classified in 2 order, 12
families and 43 genera, giving a grand total of 79 species. Comparisons of individual numbers,
species numbers and diversity indices of amphibians among sites showed that the Namtok Makok
site had the highest values of these parameters. Concerning the reptiles, Namtok Trong Nong Lang
plots had the highest individual numbers, the rubber plantation had the highest species numbers
and the highest diversity index was seen in the Namtok Makok plot. Comparison of the similarity
indices of amphibians among habitat types indicated that the indices differed strongly among
them, while those of reptiles were close to one another. Statistical analyses of individual numbers,
species numbers and diversity indices of amphibians among seasons, revealed that individual
numbers and species numbers of amphibians in the dry season were significantly different to those
of the wet season; while the diversity indices were not significantly different at 0.05. The analyses
of individual numbers, species numbers and diversity indices of reptiles among the seasons
showed non-significant differences at 0.05. Dealing with the relationships between amphibians and
environmental factors, it was found that individual numbers, species numbers and diversity indices
showed positive relationships to monthly average temperatures, but negative to relative humidity
and monthly average precipitation at a 0.05 significance level. The relationships between reptiles
and environmental factors showed a negative relationship between individual numbers and average
temperature, but positive relationship between species numbers and diversity indices and monthly
average temperature at a significance level of 0.01. It was also found that there were negative
relationships between species numbers and diversity indices and relative humidity and monthly
average precipitation at a significance level of 0.05.
Key words: Namtok Phliu, Namtok Makok, Namtok Trong Nong Lang

บทนํา
ประชากรสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานที่ลดลงทั้งชนิดและจํานวนนั้น มีสาเหตุจากการสูญเสีย
ถิ่นที่อยูอาศัย การนําสัตวตางถิ่นเขาพื้นที่ มลภาวะ การแพรของเชื้อโรค การใชประโยชนจากทรัพยากรที่ไมยั่งยืน และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Alford and Richards, 1999; Gibbon et al., 2000) จากอดีตถึงปจจุบันประเทศไทย
ประสบปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง (ธงชัย, 2541; กรมปาไม, 2543) ทําใหจํานวนและชนิดของสัตวปาลดลง การ
เปลี่ยนสภาพปาธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เพื่อการพัฒนารูปแบบอื่น เชน เขื่อน อางเก็บน้ํา ถนน และ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ทําใหเกิดผลกระทบตอชนิดและจํานวนของสัตวปาซึ่งตองปรับตัวในสิ่งแวดลอมใหมโดยเฉพาะ
235

ชนิดที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากนี้การจัดการพื้นที่ปาอนุรักษในปจจุบัน เปนลักษณะจัดการ
พื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากปาอนุรักษผืนใหญ (fragmented conservation areas) เปนผลใหลดจํานวนของชนิดสัตวปา
(sampling Effect) ในพื้นที่ เนื่องจากอนุรักษเพียงเฉพาะแหงเทานั้น เกิดความออนแอของพันธุกรรมจากการผสมพันธุ
ในกลุมประชากรขนาดเล็ก (small populations inbreeding) รวมไปถึงผลกระทบจากอิทธิพลของแนวขอบปา (edge
effects) กระทบตอสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่นั้น (ecological imbalances) (Harris, 1984; Norse et al., 1986)
อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว ในอดีตพื้นที่บางแหงเคยเปนสวนผลไมและสวนยางพารา ปจจุบันกลายเปนสังคม
ปาที่มีการทดแทน มียางพาราและไมผลเปนไมเดน พื้นที่ถูกลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรและชุมชนที่อยูหางจากปาอนุรักษ
แหงอื่น จึงไมมีการแลกเปลี่ยนสายพันธุ ซึ่งเปนอันตรายตอการดํารงพันธุกรรม ปจจุบันการจัดการพื้นที่แหงนี้ยังขาด
ขอมูลความหลากชนิดและสถานภาพประชากรสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน ซึ่งสามารถใชเปนดัชนีบงชี้
ความสมบูรณของระบบนิเวศได (สวัสดิ์, 2543) รวมทั้งขอมูลดานความสัมพันธระหวางชนิดและถิ่นที่อยูอาศัย ตลอดจน
ความสัมพันธของปจจัยแวดลอมตอการปรากฏของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน ดังนั้นผลการศึกษาจะ
เปน ประโยชน ใ นการอนุ รัก ษ สัต วสะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกและสั ตวเ ลื้อ ยคลาน ทั้ งในดา นอนุ รัก ษ ค วามหลากชนิด และ
ถิ่น ที่อ าศัยเพื่อเปน แหลงรวมพัน ธุกรรมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การศึก ษาครั้งนี้มี วัตถุประสงคเพื่อศึก ษา
เปรียบเทียบความหลากชนิดในแตละถิ่นที่อยูอาศัย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ
สัตวเลื้อยคลานในถิ่นที่อยูอาศัยตามฤดูกาล ตลอดจนความสัมพันธระหวางจํานวนตัว จํานวนชนิด และดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพกับปจจัยแวดลอม

วิธีการ
1. การวางแปลงทดลอง
คัดเลือกพื้นที่ศึกษาในสังคมพืชปาดิบชื้น สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น และในสวน
ยางพารา จากแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L 7017 ระวาง 5434 II, 5434 III, 5433 I และ 5433 IV
โดยวางแปลงขนาด 50 X 50 เมตร รวม 24 แปลง โดยฝงหลุมดักสัตว ในแตละแปลงๆ ละ 5 หลุม พรอมติดตั้งมุงตา
ขายสีฟา ในบริเวณดังนี้
1.1 ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน จํานวน 3 แปลง
1.2 ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง จํานวน 5 แปลง
1.3 ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก จํานวน 4 แปลง
1.4 สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น จํานวน 8 แปลง
1.5 สวนยางพารา จํานวน 4 แปลง
2. การสํารวจสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
สํารวจเวลากลางวันและกลางคืน โดยวิธี Road Sampling ตามถนน ตามลําธารในบริเวณน้ําตกคลอง
นารายณ และในแปลงตัวอยางตามขอ 1. ตามพื้นปา โคนตนไม โพรงไม ใตขอนไม ในพูพอน ลําตน เปลือกไม และ
ซอกหิน นับจํานวนชนิด จํานวนตัว วัดขนาด ชั่งน้ําหนัก และถายภาพ
3. จําแนกชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ตามหลักของ Taylor (1962, 1963, 1965), Nutaphand (1979), Cox (1991), Cox et al. (1998) และหนังสือที่
เกี่ยวของ เชน งูพิษในประเทศไทย (ไพบูลย และลาวัณย, 2539) เปรียบเทียบตัวอยางจากภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะ
วนศาสตร ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร และองคการพิพิธภัณฑวิ ทยาศาสตร
แหงชาติ
4. การวิเคราะหขอมูล
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4.1 ความชุกชุม (abundance)
4.2 ความถี่ (frequency)
4.3 การปรากฏ (appearance)
4.4 เปรียบเทียบจํานวนตัว จํานวนชนิด คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (diversity index) ระหวาง
ปจจัยแวดลอมโดยโปรแกรม SPSS (กัลยา, 2545)
5. สถานที่ทําการศึกษา
อุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้วมีเนื้อที่ประมาณ 134.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.5 ไร อยูทางภาคตะวันออก
ละติจูด 12 องศา 38 ลิปดา ถึง 12 องศา 28 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 102 องศา 10 ลิปดา ถึง 102 องศา 16 ลิปดา
ตะวันออก พื้นที่เปนเทือกเขาสูงที่ซับซอน ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางในชวง 20 - 924 เมตร คอยๆ ลาดลง
ทางทิศใต มีที่ราบแคบๆ ทั่วไปตามไหลเขา สภาพปาเปนปาดิบชื้น มีลําหวยที่มีน้ําตลอดป ไดรับการประกาศใหเปน
อุทยานแหงชาติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525
สภาพภูมิอากาศ มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหเกิดฤดู
หนาว ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทําใหเกิดฤดูฝน และในชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมตั้งแต
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะเปนฤดูรอน ขอมูลสถานีตรวจวัดอากาศเกษตรพลิ้ว จันทบุรี คาบ 30 ป (พ.ศ. 25142543) ปริมาณฝนเฉลี่ย 3,150.7 มม./ป อุณหภูมิเฉลี่ย/ป 27.1 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย/ป 78 เปอรเซ็นต

ผลการวิจัย
1. ชนิดและปริมาณของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานรวม 66 ชนิด เปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจํานวน 19 ชนิด
จาก 1 อันดับ 5 วงศ และ 14 สกุล สัตวเลื้อยคลานจํานวน 47 ชนิด จาก 2 อันดับ 11 วงศ และ 38 สกุล รวมสํารวจนอก
แปลงตัวอยาง ทําใหพบจํานวนชนิดทั้งสิ้น 79 ชนิด จาก 4 อันดับ 17 วงศ และ 58 สกุล โดยแยกเปนสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก 22 ชนิด จาก 2 อันดับ 5 วงศ และ 15 สกุล สัตวเลื้อยคลานจํานวน 57 ชนิด จาก 2 อันดับ 12 วงศ และ 43
สกุล (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลือ้ ยคลานตามถิ่นที่อยูอาศัย
ถิ่นที่อยูอาศัย
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง
ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก
สวนยางพาราที่มีการทดแทนของ
สังคมพืชปาดิบชื้น
สวนยางพารา

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
วงศ
จํานวนชนิด จํานวนตัว
4
4
64
5
10
105
4
15
265
5
11
109
4

15

151

วงศ
7
7
8
8
6

สัตวเลื้อยคลาน
จํานวนชนิด จํานวนตัว
24
229
27
460
27
284
30
411
34

423

2. ความชุกชุม ความถี่ และการปรากฏของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
จัดกลุมความชุกชุม ความถี่ และการปรากฏได 3 กลุม จากมากไปหานอยตามถิ่นที่อยูอาศัย ดังนี้
2.1 ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน
1) กลุมที่มีความชุกชุมมาก ไดแก ตุกแกปาตะวันออก จิ้งเหลนดินจุดดํา จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ และ
ปาดแคระปา
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2) กลุมที่มีคารอยละความถี่มาก ไดแก อึ่งกรายจันทบุรี ปาดแคระปา ตุกแกปาตะวันออก กิ้งกาแกว
กิ้งกาเขาหนามสั้น จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ จิ้งเหลนภูเขาอินเดีย และจิ้งเหลนดินจุดดํา
3) กลุมที่มีคาการปรากฏมาก ไดแก จิ้งเหลนดินจุดดํา ปาดแคระปา จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ และตุกแก
ปาตะวันออก
2.2 ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง
1) กลุมที่มีความชุกชุมมาก ไดแก จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ ตุกแกปาตะวันออก จิ้งเหลนดินจุดดํา กิ้งกา
แกว จิ้งเหลนบาน และจิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ
2) กลุมที่มีคารอยละความถี่มาก ไดแก คางคกบาน ปาดแคระปา ตุกแกปาตะวันออก จิ้งจกนิ้วยาว
จันทบูรณ กิ้งกาบินปกลาย กิ้งกาแกว จิ้งเหลนบาน จิ้งเหลนดินจุดดํา จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง งูหมอก จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ ตุกแกบาน และจิ้งจกหางเรียบ
3) กลุมที่มีคาการปรากฏมาก ไดแก จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ จิ้งเหลนดินจุดดํา ตุกแกปาตะวันออก
ปาดแคระปา กิ้งกาแกว จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ และจิ้งเหลนบาน
2.3 ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก
1) กลุมที่มีความชุกชุมมาก ไดแก ปาดแคระปา อึ่งขางดํา อึ่งปุม ตุกแกปาตะวันออก และกิ้งกาแกว
2) กลุมที่มีคารอยละความถี่มาก ไดแก เขียดตะปาดอินโดจีน ปาดแคระปา คางคกบาน อึ่งขางดํา
อึ่งปุม อึ่งหลังจุด อึ่งอางบาน จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ ตุกแกปาตะวันออก จิ้งจกหางเรียบ กิ้งกาแกว กิ้งกาบินปกลาย
จิ้งเหลนดินจุดดํา จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง และจิ้งเหลนหลากลาย
3) กลุมที่มีคาการปรากฏมาก ไดแก เขียดหลังปุมที่ราบ อึ่งหลังจุด คางคกบาน ปาดแคระปา อึ่งขางดํา
และจิ้งเหลนเรียวทองเหลือง จิ้งเหลนดินจุดดํา จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ และจิ้งเหลนหลากลาย
2.4 สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น
1) กลุม ที่ มีค วามชุ ก ชุม มาก ไดแ ก จิ้ ง จกนิ้ วยาวจัน ทบูร ณ ตุก แกปา ตะวั น ออก จิ้ ง เหลนดิ น จุดดํ า
จิ้งเหลนลาย จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนบาน กิ้งกาบินปกลาย กิ้งกาแกว กบอองใหญ
และเขียดตะปาดอินโดจีน
2) กลุมที่มีคารอยละความถี่มาก ไดแก กบอองใหญ เขียดตะปาดอินโดจีน จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ
กิ้งกาแกว กิ้งกาบินปกลาย จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง ตุกแกปาตะวันออก จิ้งเหลนดินจุดดํา จิ้งเหลนบาน และจิ้งเหลนลาย
2.5 สวนยางพารา
1) กลุม ที่ มีค วามชุก ชุม มาก ไดแ ก คางคกบา น กบอ อ งใหญ เขีย ดตะปาดอิ น โดจี น กิ้ งกา หั ว แดง
จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ จิ้งเหลนบาน ตุกแกบินหางหยัก และจิ้งเหลนหวยเขมร
2) กลุมที่มีคารอยละความถี่มาก ไดแก คางคกบาน ปาดแคระปา เขียดตะปาดอินโดจีน อึ่งขางดํา
อึ่งหลังจุด ปาดจิ๋วลายแตม อึ่งปุม กบอองใหญ จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ กิ้งกาหัวแดง ตุกแกบินหางหยัก จิ้งเหลนบาน
จิ้งเหลนลาย กิ้งกาแกว จิ้งเหลนหลากลาย จิ้งเหลนหวยเขมร จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง กิ้งกาบินปกสม กิ้งกาบินปกลาย
และงูสายสาบเขียวขวั้นดํา
3) กลุมที่มีคาการปรากฏมาก ไดแก กิ้งกาแกว จิ้งจกนิ้วยาวจันทบูรณ กิ้งกาบินปกลาย และจิ้งเหลน
ภูเขาเกล็ดเรียบ
3. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพเทากับ 2.358 และพบวาปาดิบชื้นน้ําตก
มะกอกมีคามากที่สุด 2.255 รองลงมา คือ สวนยางพารา 2.254 สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น
2.174 ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง 1.367 และปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน 0.384 ตามลําดับ
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4. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเลื้อยคลาน
คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเลื้อยคลานในอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี มีคา
เทากับ 2.799 และพบวา ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก มีคามากที่สุด 2.56 รองลงมา คือ สวนยางพารา 2.549 สวนยางพารา
ที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น 2.489 ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง 2.343 และปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน
2.090 ตามลําดับ
5. เปรียบเทียบจํานวนตัวของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
จํานวนตัวของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
มีจํานวนตัวมากกวาปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง และสวนยางพาราที่มีการทดแทนของ
สั ง คมพื ช ป า ดิ บ ชื้ น
ตารางที่ 2. คา Significant ของการเปรียบเทียบจํานวนตัวสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก โดย Two –
Independent Sample Test วิธี Mann-Whitney U test
(ตารางที่ 2) เพราะ
สวนยางพาราที่มี
สวน
ปาดิบชื้นน้ําตก ปาดิบชื้น
ป า ดิ บ ชื้ น น้ํ า ต ก
สังคมพืช
ตรอกนองลาง น้ําตกมะกอก การทดแทนของ ยางพารา
มะกอกใกล แ หล ง
สังคมพืชปาดิบชื้น
ความชื้ น จากอ า ง
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน
.655
.032*
.041*
.858
เก็ บ น้ํ า และลํ า ธาร
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง
.014*
.143
.327
น้ําตกมะกอก สภาพ
ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก
.006**
.146
พื้ นที่ เป นที่ ราบ ทํ า
สวนยางพาราที่มีการทดแทน
.05
ให ส ามารถพบตั ว
ของสังคมพืชปาดิบชื้น
สั ต ว ส ะ เ ทิ น น้ํ า หมายเหตุ: * หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .05
** หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .01
ส ะ เ ทิ น บ ก ไ ด แ ม
ใ น ช ว ง ฤ ดู แ ล ง
เนื่องจากสภาพพื้นที่ยังคงรักษาความชื้นไดดี สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น มีจํานวนตัวมากกวา
และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน เพราะปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบนอยู
ไกลจากแหลงน้ํา สภาพพื้นที่มีความชัน จึงพบแตสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่เปนสัตวบกเทานั้น ดังนั้น จํานวนตัวของ
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบในถิ่นที่อยูอาศัยตางๆ และการปรากฏตัวของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกขึ้นกับปจจัยที่
เกี่ยวของกับความชื้นและความทนทานตอความแหงแลง จึงตองอยูอาศัยบริเวณใกลแหลงน้ํา (Porter, 1972)
6. เปรียบเทียบจํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลาน
จากตารางที่ 3 ตารางที่ 3. คา Significant ของการเปรียบเทียบจํานวนตัวสัตวเลื้อยคลาน Two – Independent
Sample Test วิธี Mann-Whitney U test
สวนยางพารากั บ ทุ ก สั ง คม
ปาดิบชื้น ปาดิบชื้น สวนยางพาราที่มี
สวน
พืช (P<0.05, Man) มีปจจัย
สังคมพืช
น้ําตกตรอก น้ําตก
การทดแทนของ ยางพารา
ที่เปนแหลงดูดซับความรอน
นองลาง
มะกอก สังคมพืชปาดิบชื้น
เพราะชั้ น เรื อ นยอดของไม
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน
.025*
.858
.065
.034*
ยางพาราไมแนนทึบเทากับ
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง
.019*
.003**
.027*
บริเวณอื่น ปริมาณแสงแดด ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก
.087
.021*
ที่ สองถึง พื้น ปา มากกว า จึ ง สวนยางพาราที่มีการทดแทน
.006**
ทํ า ให สั ต ว เ ลื้ อ ยคลานบาง ของสังคมพืชปาดิบชื้น
ชนิ ด เช น จิ้ ง เหลนบ า น หมายเหตุ: * หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .05
จิ้งเหลนหลากลาย กิ้งกาหัว
** หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .01
แดง เป น ต น ออกมาจากที่
หลบซอนมากขึ้นทําใหในแตละชนิดมีจํานวนตัวมาก เชนเดียวกับการเปรียบเทียบระหวางพื้นที่อยูอาศัยอื่นๆ ที่มีจํานวน
   3
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ตั ว แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ได แ ก ป า ดิ บ ชื้ น น้ํ า ตกมะกอกกั บ ป า ดิ บ ชื้ น น้ํ า ตกตรอกนองล า ง
(P<0.05, Man) ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลางกับสวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น (P<0.01, Man)
และปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลางกับปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน (P<0.05, Man)
จํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลานที่ปรากฏตัวในถิ่นที่อยูอาศัยตางๆ มีผลมาจากอุณหภูมิของตัวสัตวเลื้อยคลาน
ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม
และตองพึ่งพาแหลงความรอนจากสิ่งแวดลอมเพื่อการปรับอุณหภูมิภายในตัวรับ
ความรอนโดยการผึ่งแดดและการเหนี่ยวนําจากสิ่งแวดลอมที่สัตวอาศัยอยู (Porter, 1972)
7. เปรียบเทียบจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
จํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบใน 5 สังคมพืชมีจํานวนแตกตางกัน ในปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก
มีจํานวนชนิดมากที่สุด (15 ชนิด) รองลงมา ไดแก สวนยางพารา (14 ชนิด) สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืช
ปาดิบชื้น (11 ชนิด) ปาดิบ ตารางที่ 4. คา Significant ของการเปรียบเทียบจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
ชื้น น้ํา ตกตรอกนองล า ง (10
Two – Independent Sample Test วิธี Mann-Whitney U test
ปาดิบชื้น ปาดิบชื้น สวนยางพาราที่มี
สวน
ชนิด) และปาดิบชื้นน้ําตก
สังคมพืช
น้ําตกตรอก น้ําตก
การทดแทนของ ยางพารา
ต ร อ ก น อ ง บ น (4 ช นิ ด )
นองลาง
มะกอก สังคมพืชปาดิบชื้น
ตามลํา ดั บการวิเคราะหท าง
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน
.167
.026*
.028*
.028*
สถิติ (ตารางที่ 4) ดังนี้
ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง
.014*
.331
.046*
ป า ดิ บ ชื้ น น้ํ า ตก ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก
.008**
.108
มะกอก มี ค วามแตกต า ง สวนยางพาราที่มีการทดแทน
.087
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ของสังคมพืชปาดิบชื้น
(P<0.05, Man) กับปาดิบชื้น หมายเหตุ: * หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .05
** หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .01
น้ํ า ตกตรอกนองบนและป า
ดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง มีจํานวนชนิดมากกวา เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่มีแหลงน้ําอางเก็บน้ํามะกอก ทําใหสัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบกมีกิจกรรมไดตลอดทั้งป ขณะที่ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน เปนบริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลางมากกวาและมีความลาดชันมาก ถึงแมวาลําธารน้ําตกตรอกนองเปนลําธารที่มีน้ําไหลตลอดปก็ตาม บริเวณริมลําธาร
มีความลาดชันมาก ชนิดที่พบในปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนอง เปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่เปนสัตวบกเทานั้น
สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้นมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05,
Man) กับปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน เพราะมีจํานวนชนิดมากกวา เนื่องจากสวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคม
พื ช ป า ดิ บ ชื้ น มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป น ที่ ร าบ มี ค วามลาดชั น น อ ยกว า และอยู ใ กล แ หล ง น้ํ า นอกจากนี้ ยั ง มี ถิ่ น ที่ อ าศั ย ที่
หลากหลายเชน โพรงไมที่มีน้ําขังซึ่งเปนแหลงวางไขของปาดตะปุมจันทบุรี หรือเขียดตะปาดอินโดจีน เปนตน
สวนยางพารามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01, Man) กับปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบนและ
น้ําตกตรอกนองลาง เพราะมีจํานวนชนิดมากกวา เนื่องจากสวนยางพารามีสภาพพื้นที่เปนที่ราบ มีลําธารที่มีน้ําไหล
ตลอดป จึงเปนแหลงรวมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก นอกจากนี้สภาพพื้นที่ที่เปดโลง ทําใหมองเห็นตัวสัตวไดงาย
โอกาสในการพบจึงมีมากไปดวย
8. เปรียบเทียบจํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลาน
จํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลานที่พบใน 5 สังคมพืชมีจํานวนแตกตางกัน ในสวนยางพารามีจํานวนชนิดมาก
ที่สุด (32 ชนิด) สวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น (30 ชนิด) ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก (27 ชนิด) ปา
ดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง (27 ชนิด) และปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน (24 ชนิด) การวิเคราะหทางสถิติ พบวา
คาเฉลี่ยของจํานวนชนิดสัตวเลื้อยคลานของทุกสังคมพืชแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงพบสัตวเลื้อยคลาน
ไดในทุกพื้นที่ เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไดไกลจากแหลงน้ํา (Porter, 1972)
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9. จํานวนตัวของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกับฤดูกาล
จํา นวนตั ว ของสั ตวส ะเทิ น น้ํา สะเทิน บกในป า ดิบ ชื้น น้ํ า ตกตรอกนองบน สวนยางพาราที่ มี ก ารทดแทน
ของสังคมพืชปาดิบชื้น และสวนยางพารา มีความสัมพันธกับฤดูกาล โดยในฤดูฝนพบจํานวนตัวมากกวาในฤดูแลง สวน
ปา ดิบชื้ น น้ํ าตกตรอกนองล า ง และปา ดิบชื้น น้ําตกมะกอก มีจํานวนตัวของสั ตวสะเทิน น้ํา สะเทินบกในชวงฤดูแ ลง
มากกวา เปนเพราะในปาดิบชื้นมีถิ่นอาศัยเฉพาะของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เชน ขอนไม พูพอนของตนไมใหญ ใต
ซอกหิน ใตเศษไมใบไม ในโพรงไม ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงที่มีความชื้น ชนิดที่พบไดแก อึ่งปุม อึ่งขางดํา และอึ่งหลังจุด
จํานวนตัวของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในฤดูแลงแตกตางจากฤดูฝนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01,
Ken) สอดคลองกับ Leutscher (1963) เพราะสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกสวนใหญมักหลบซอนตัวในที่มีความชื้น เชน ตาม
ใตขอนไม กอนหิน และเศษใบไม เขียดตะปาดอินโดจีน และปาดลายเลอะอิสานนั้น พบในบริเวณถิ่นอาศัยเฉพาะที่เปน
แหลงน้ําขนาดเล็ก สวนปาดแคระปาพบจํานวนคอนขางมากในปาดิบชื้นตลอดทั้งสองฤดู และในชวงฤดูฝนนั้น การ
มองเห็นหรือพบตัวสัตวในปาดิบชื้นเปนไปไดนอย
10. จํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกับฤดูกาล
จํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบในฤดูฝนมีจํานวนมากกวาในฤดูแลงในปาดิบชื้นน้ําตกตรอก
นองบน ปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองลาง และสวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น สวนในปาดิบชื้นน้ําตก
มะกอกและสวนยางพารา มีจํานวนชนิดที่พบในฤดูแลงเทากับจํานวนชนิดที่พบในฤดูฝน เพราะในฤดูแลงตามพื้นของ
ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก และสวนยางพารา ยังคงมีความชื้นอยูตามใตขอนไม พูพอน และใตกอนหิน ซึ่งพบอึ่งปุม อึ่งหลัง
อึ่งขางดํา ตามขอนไม และตามพื้นปา
การวิเคราะหทางสถิติพบวา คาเฉลี่ยจํานวนชนิดที่พบในฤดูแลงแตกตางจากฤดูฝนอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
(P< 0.01, Ken) เนื่องจากปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการดํารงชีวิต เห็น
ไดจากในชวงที่ไมมีฝนตก อุณหภูมิอากาศสูง และความชื้นสัมพัทธคอนขางต่ํา พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกจํานวนนอย
มาก เพราะหลบซอนตัวอยูในโพรงหรือรอยแยกของดินที่มีความชื้น เมื่อถึงฤดูฝนซึ่งมีความชื้นสูงขึ้นจึงพบสัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบกมากขึ้นทั้งจํานวนชนิดและจํานวนตัว (สิริลักษณ, 2527; ศรีวรรณ, 2534)
11. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกับฤดูกาล
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบน ปาดิบชื้น
น้ําตกตรอกนองลาง และในสวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น ในฤดูฝนมีคามากกวาฤดูแลง เพราะ
ชวงฤดูฝน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอาศัยอยูทั่วไป เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความชื้นเหมาะสม ครั้นเมื่อถึงฤดูแลงสัตวจะ
เคลื่อนยายไปหาแหลงน้ําหรือบริเวณที่มีความชื้น การสํารวจจึงพบไดนอยทั้งชนิดและจํานวนตัว ทําใหคาดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพในชวงฤดูแลงมีคาต่ํากวา สวนในปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก และสวนยางพารามีคาดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพในชวงฤดูแลงมากกวาในฤดูฝน เปนเพราะสภาพพื้นปาที่ยังคงมีความชื้น ทําใหสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก เขามาใชพื้นที่ดังกลาวมากทั้งชนิดและจํานวนตัว
12. จํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลานกับฤดูกาล
จํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลานมีความสัมพันธกับฤดูกาล โดยมีจํานวนตัวมากในฤดูแลง และนอยในฤดูฝน
เพราะอุณหภูมิที่สูงในชวงฤดูแลง ทําใหสัตวเลื้อยคลานออกมาปรากฏตัวมาก อุณหภูมิที่สูงชวยยกอุณหภูมิในตัวสัตว
ทําใหการเคลื่อนไหวรางกายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มองหาสัตวไดงาย ทําใหพบจํานวนมากกวา การวิเคราะหทาง
สถิติพบวา คาเฉลี่ยจํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลานในฤดูแลงกับฤดูฝนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.10,
Paired – Sample T Test)
13. จํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานกับฤดูกาล
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จํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลาน มีความสัมพันธกับฤดูกาลตอบสนองตอจํานวนชนิดไมเทากัน ในฤดูฝนมี
จํานวนชนิดนอยกวาในฤดูแลง ซึ่งเปนไปตามที่ Zug (1993) ไดกลาวไววา อุณหภูมิเปนปจจัยทางกายภาพในนิเวศของ
สัตวเลื้อยคลาน การวิเคราะหทางสถิติพบวา จํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานในฤดูแลงแตกตางจากฤดูฝนอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05, Ken)
14. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในสัตวเลื้อยคลานกับฤดูกาล
คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเลื้อยคลาน ในปาดิบชื้นน้ําตกตรอกนองบนและสวนยางพารา
พบวาในฤดูแลงมีคาเทากับ 1.865 และ 2.498 ตามลําดับ ซึ่งมากกวาในฤดูฝนเปนเพราะสัตวเลื้อยคลานตองพึ่งพาแหลง
ความรอนจากสิ่งแวดลอมเพื่อปรับอุณหภูมิภายในตัว โดยไดรับความรอนดวยการผึ่งแดดและโดยการเหนี่ยวนําจาก
สิ่งแวดลอมที่สัตวอาศัยอยู (Porter, 1972) ชวงฤดูแลง สัตวเลื้อยคลานสามารถเหนี่ยวนําความรอนไดตลอดทั้งวัน ขณะที่
ฤดูฝนจะไดรับความรอนจากแสงแดดและสิ่งแวดลอมเฉพาะชวงที่มีแสงแดดเทานั้น สวนในปาธรรมชาติน้ําตกตรอกนอง
ลาง ปาดิบชื้นน้ําตกมะกอก และสวนยางพาราที่มีการทดแทนของสังคมพืชปาดิบชื้น ในฤดูแลงมีคาดัชนีความหลากหลาย
ทางชีวภาพเทากับ 2.286, 2.417 และ 2.385 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวาในฤดูฝน อาจเปนเพราะในฤดูฝนสภาพอากาศมีเมฆ
มืดครึ้ม สภาพปารกทึบ พื้นปามีเศษใบไมกิ่งไมแหงจํานวนมาก จึงทําใหการคนหาตัวสัตวทําไดยาก การวิเคราะหทาง
สถิติพบวา คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเลื้อยคลานในฤดูแลงกับฤดูฝนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P>0.05, Paired-Sample T Test) นั่นคือ ปริมาณน้ําฝนและความชื้นสัมพัทธไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการ
ดํารงชีวิตของสัตวเลื้อยคลาน เพราะสามารถพบสัตวเลื้อยคลานไดตลอดทั้งป (สิริลักษณ, 2527; ศรีวรรณ, 2543)
15. ความสัมพันธของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกับปจจัยแวดลอม
ทดสอบ
ตารางที่ 5. คา Correlation Coefficient โดย Spearman ของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกกับปจจัยแวดลอม
ความสัมพันธระหวาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ (r)
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนกับ
อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณฝนเฉลี่ย
รายเดือน
เฉลี่ยรายเดือน
รายเดือน
จํานวนตัว
จํานวนชนิด
จํานวนตัว
.655*
.526
.587*
และดัชนีความหลากหลาย
จํานวนชนิด
.627*
.329
.421
ทาง
คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
.648*
.342
.371
ชีวภาพ โดย Spearman หมายเหตุ: * หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .05
Correlation ผลการทดสอบ
มีดังนี้ (ตารางที่ 5)
15.1 ความสัมพันธระหวางจํานวนตัวกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน พบวา มีความสัมพันธในรูปเชิงเสนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คา r = .655
15.2 ความสัมพันธระหวางจํานวนชนิดกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน พบวา มีความสัมพันธในรูปเชิงเสน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทิศทางเดียวกัน คา r = .627
15.3 ความสัมพันธระหวางความหลากหลายทางชีวภาพกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน พบวา มีความสัมพันธ
ในรูปเชิงเสนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทิศทางเดียวกัน คา r = .648
15.4 ความสัมพันธระหวางจํานวนตัวกับปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน พบวา มีความสัมพันธในรูปเชิงเสน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทิศทางเดียวกัน คา r = .587
16. ความสัมพันธของสัตวเลื้อยคลานกับปจจัยแวดลอม
การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข องจํ า นวนตั ว จํ า นวนชนิ ด และค า ดั ช นี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของ
สัตวเลื้อยคลานที่เกี่ยวของกับปจจัยสิ่งแวดลอม ไดแก อุณหภูมิเฉลี่ย ปริมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธ โดยการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช Spearman Correlation ผลการทดสอบดังนี้ (ตารางที่ 6)
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16.1 จํานวนตัวไมมีความสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายเดือน และปริมาณ
ฝนเฉลี่ยรายเดือน
16.2 จํ า นวนชนิ ด มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย รายเดื อ นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ แต ไ ม มี
ความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายเดือน และปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน
16.3 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และ
มีความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธและปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนอยางมีนัยสําคัญ
16.4 จํานวนชนิด และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนใน
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่ง แตจํานวนตัว จํานวนชนิด และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพไมสัมพันธกับความชื้น
สัมพัทธ และปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน
16.5 อุณหภูมิมีผลตอกิจกรรมการดํารงชีวิตของสัตวเลื้อยคลาน เนื่องจากอุณหภูมิรางกายเปลี่ยนแปลง
ตามอุณหภูมิของสภาพแวดลอม อากาศเย็นสัตวเลื้อยคลานจะลดระดับของกิจกรรมลง จึงพบตัวสัตวเลื้อยคลานไดนอย
สอดคลองกับ Zug (1993) ที่กลาววา อุณหภูมิเปนปจจัยทางกายภาพในนิเวศของสัตวเลื้อยคลานและกิจกรรมของ
สัตวเลื้อยคลานหลายชนิดตอบสนองตออุณหภูมิของสิ่งแวดลอมเชนกัน และ Harold (1976) ที่กลาววา การเพิ่ม
อุ ณ หภู มิ ข องร า งกายใน
สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ค วามเย็ น ตารางที่ 6. คา Correlation Coefficientโดย Spearman ของสัตวเลื้อยคลานกับปจจัยแวดลอม
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ (r)
สัตวเลื้อยคลานหลายชนิด
สัตวเลื้อยคลาน
อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย ปริมาณฝนเฉลี่ย
จะนอนภายใตแสงอาทิตย
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
จ น ก ร ะ ทั่ ง อุ ณ ห ภู มิ ใ น
จํานวนตัว
.273
-.279
-.294
ร า งกายเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จนถึ ง จํานวนชนิด
.796**
.275
.212
ระดับที่พอเพียงในการทํา คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
.900**
.603*
.545
กิ จ กรรมอย า งปกติ ซึ่ ง หมายเหตุ: * หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .05
** หมายถึง significant ที่ระดับนัยสําคัญ .01
ป ริ ม า ณ น้ํ า ฝ น แ ล ะ
ค ว า ม ชื้ น สั ม พั ท ธ ไ ม มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมและการดํารงชีวิตของสัตวเลื้อยคลาน เพราะสามารถพบสัตวเลื้อยคลานไดตลอดทั้งป (สิริลักษณ,
2527; ศรีวรรณ, 2543)

บทสรุป
การศึกษาความหลากชนิดและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในอุทยานแหงชาติ
น้ําตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2545 รวม 12 เดือน พบสัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานรวม 79 ชนิด จาก 4 อันดับ 17 วงศ และ 58 สกุล เปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 22
ชนิด จาก 2 อันดับ 5 วงศ และ 15 สกุล สัตวเลื้อยคลานจํานวน 57 ชนิด จาก 2 อันดับ 12 วงศ และ 43 สกุล
การเปรียบเทียบจํานวนตัว จํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และจํานวนตัวของสัตวเลื้อยคลาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในแตละสังคมพืช จํานวนชนิดของสัตวเลื้อยคลานมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เพราะสัตวเลื้อยคลานสามารถเคลื่อนที่ไปไดไกลจากแหลงน้ํา จึงสามารถพบไดทั่วไป
จํานวนตัว จํานวนชนิด และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก มีความสัมพันธ
กับฤดูกาล โดยในฤดูฝนมีจํานวนตัว จํานวนชนิด และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมากกวาในฤดูแลง เพราะ
ตองอาศัยแหลงความชื้น ซึ่งตรงกันขามกับสัตวเลื้อยคลาน
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ความสัมพันธกับปจจัยแวดลอมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงขึ้น พบวา จํานวนตัว
จํานวนชนิด และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีคาสูงขึ้น แตไมมีความสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธและปริมาณ
ฝนเฉลี่ยรายเดือน
ความสัมพันธกับปจจัยแวดลอมของสัตวเลื้อยคลาน พบวา จํานวนตัวไมสัมพันธกับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน
เพราะไมสามารถหาความสัมพันธได เนื่องจากจํานวนตัวที่จับไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อนํามา
วิเคราะหทางสถิติแลวพบวาไมสัมพันธกัน สวนจํานวนชนิด และคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธ
กับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพมีความสัมพันธกับความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยรายเดือนอยางมีนัยสําคัญ จํานวนตัว และจํานวนชนิด ไมสัมพันธกับความชื้นสัมพัทธและปริมาณฝน
เฉลี่ยรายเดือน
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ความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลาจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ธัญญา จั่นอาจ1, ยอดชาย ชวยเงิน1 และ ศิริพร ทองอารีย2
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Abstract:

The Diversity of Herpetofauna in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Yala
and Narathiwat Provinces
Tanya Chan-ard1, Yodchaiy Chuaynkern1 and Siriporn Thong-aree2
1

National Science Museum, Technopolis, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120
Pa Pru Pa Hala-Bala Wildlife Research Station, P.O. Box 3, Waeng, Narathiwat 96160

2

The herpetofauna of hill forest in Hala Bala Wildlife Sanctuary, Yala and Narathiwat
Provinces, located at the extreme south of Thailand was studied between 15 August 2001 and 14
August 2002. A total of 49 Amphibian species and 98 reptile species were found. Of these, 10
were new records for Thailand, including 8 amphibian species, Leptolalax heteropus, Bufo
divergens, Phrynella pulchra, Limnonectes malesianus, Rana baramica, Philautus petersi,
Philautus vermiculatus and Caudacaecilia larutensis, and 2 reptile species, namely Leiolepis
baliodeira baliodeira and Leiolepis longicauda. 4 species may be new and endemic to the area:
Rana cf. signata, Philautus sp., Typhlops sp. and Macrocalamus sp. The diversity of herpetofauna
in the study area was very close to that found in Penisular Malaysia and the similarity value with
this area was higher than that with Phang-nga Province, Upper South of Thailand.
Key words: amphibians, reptiles, Hala Bala Wildlife Sanctuary

บทนํา
ภาคใตของประเทศไทยนับตั้งแตคอคอดกระลงไปถือไดวาเปนสวนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู ภูมิประเทศ
ประกอบดวยเทือกเขาที่สําคัญ ไดแก เทือกเขาภูเก็ตทางตอนบนซึ่งตอเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรีตอนลาง
เทือกเขานครศรีธรรมราชทางตอนกลาง และเทือกเขาสันกาลาคีรีทางตอนใตสุดเปนพรมแดนกั้นระหวางประเทศ
ไทยและประเทศมาเลเซีย การกระจายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกของภาคใตเริ่มมีรายงานตั้งแต พ.ศ. 2439 เปน
ตนมา (Laidlaw, 1900, 1901a, 1901b; Boulenger, 1903; Annandale and Robinson, 1903; Gyldenstolpe,
1916; Lonnberg, 1916; Andersson, 1916) จุดที่มีรายงานต่ําที่สุดของภาค ไดแก ตําบลตันหยงมัส และบางนรา
ในจังหวัดนราธิวาส (Smith, 1916) และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา (Taylor, 1962, 1963, 1965, 1970) ตามที่ทราบ
กันดีวา พื้นที่คาบสมุทรมลายูเปนเขตการแพรกระจายทางชีวภูมิศาสตรยอยแบบซุนดาในหมวดมลายู แตความ
ตอเนื่องของภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาทางตอนบนของพื้นที่อาจจะทําใหเกิดการทับซอนของกลุมประชากรสัตวที่
แพรมาจากเขตยอยหิมาลัย-อินโดจีนทางตอนบน ซึ่งยังบอกไมไดวามีการกระจายลงไปถึงจุดใด เนื่องจากผืนปาที่
อยูตอนใตสุดของภาคใตยังมีขอมูลเหลานี้ไมสมบูรณ แมวามีรายงานอยูบางจาก ธัญญา (2539), ฝายโครงการ
พิเศษฯ สํานักงานปาไมเขตปตตานี (2542) และ Matsui (1998) การศึกษาครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลทั้งหมดและ
ศึกษาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
เพื่อประมวลความหลากหลายของสัตวกลุมนี้ในผืนปาตอนใตสุดของประเทศและ
เปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับการกระจายทางชีวภูมิศาสตรกับพื้นที่ตอนบนของภาคใต
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วิธีการ
การสํารวจขอมูลภาคสนามดานความหลากหลายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในพื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวปาฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ทําโดยการสํารวจแบบทั่วไป (general collecting) โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Inger and Colwell (1977) ไดแก การสํารวจเปนแนวในปาและตามลําธารทั้งกลางวันและกลางคืน
บันทึกชนิดที่พบโดยจําแนกดวยสายตาหรือจับตัวสัตวมาพิจารณาโดยละเอียด วัดขนาด และบันทึกภาพ กรณีสัตวที่
จําแนกชนิดไมไดในเบื้องตนจําเปนตองเก็บตัวอยางไวเปนวัสดุอางอิงและเก็บรักษาไว ณ หองเก็บตัวอยาง สถานีวิจัย
สัตวปา ปาพรุ ปาฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
การจําแนกชนิดใชเทียบกับคําอธิบายและภาพประกอบจาก Boulenger (1912), Smith (1930, 1935, 1943)
Taylor (1962, 1963, 1965, 1968, 1970), Berry (1975), Tweedie (1983), Cox (1991), Cox et al. (1998) และ
Chan-ard et al. (1999)
ความสัมพันธทางดานการกระจาย ใชคาความคลายคลึง (similarity) ซึ่งคํานวณจากความคลายคลึง = 2 x
จํานวนชนิดที่เหมือนกันของสองพื้นที่ / จํานวนชนิดในพื้นที่ ก + จํานวนชนิดในพื้นที่ ข (Inger and Voris, 2001)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบความหลากหลายของชนิดสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในพื้นที่ ประกอบดวย
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 49 ชนิด ใน 2 อันดับ 6 วงศ และสัตวเลื้อยคลาน 98 ชนิด ใน 2 อันดับ 15 วงศ ดังนี้
1. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
อันดับ กบ-คางคก (Anura)
วงศอึ่งกราย (Megophryidae) 5 ชนิด ไดแก
อึ่งกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni), อึ่งกรายหลากลาย (Leptolalax heteropus) อึ่ง
กรายหัวมน (Megophrys aceras), อึ่งกรายขายาว (Megophrys longipes) และอึ่งกรายหัวแหลม (Megophrys nasuta)
วงศคางคก (Bufonidae) 5 ชนิด ไดแก
คางคกหวยมลายู (Ansonia malayana), จงโครง (Bufo asper), คางคกแคระมลายู (Bufo
divergens), คางคกขายาว (Leptophryne borbonica) และคางคกตนไม (Pedostibes hosii)
วงศอึ่งอาง (Microhylidae) 8 ชนิด ไดแก
อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra), อึ่งแมหนาว (Microhyla berdmorei), อึ่งบอรเนียว (Microhyla
borneensis), อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri), อึ่งขางดํา (Microhyla heymonsi), อึ่งน้ําเตา (Microhyla ornata), อึ่งหลัง
จุด (Micryletta inornata) และอึ่งทองแดง (Phrynella pulchra)
วงศกบ-เขียด (Ranidae) 17 ชนิด ไดแก
กบลายหินภาคใต (Amolops larutensis), กบหนอง (Fejervarya limnocharis), กบทูด
(Limnonectes blythii), กบหวยขาปุม (Limnonectes kuhlii), กบหลังตาพับ (Limnonectes laticeps), กบทูดมลายู
(Limnonectes malesianus), กบแรด (Limnonectes plicatellus), เขียดลื่น (Occidozyga laevis), กบวากเล็ก (Rana
baramica), เขียดจิก (Rana erythraea), กบวากใหญ (Rana glandulosa), กบชะงอนผาใต (Rana hosii), กบออง
(Rana nigrovittata), เขียดเขาหลังตอง (Rana raniceps), กบหลังจุดลายใหญ (Rana signata), กบหลังจุดลายเล็ก
(Rana cf. signata) และกบกา (Taylorana hascheana)
วงศ Rhacophoridae 12 ชนิด ไดแก
ปาดปาจุดขาว (Nyctixalus pictus), ปาดแคระลายเหลือง (Philautus petersi), ปาดแคระทอง
ลาย (Philautus vermiculatus), ปาดแคระปามลายู (Philautus sp.), ปาดบาน (Polypedates leucomystax), ปาดขางดํา
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(Polypedates macrotis), ปาดลายเลอะมลายู (Rhacophorus appendiculatus), ปาดจุดน้ําเงิน (Rhacophorus
cyanopunctatus), ปาดเขียวตีนดํา (Rhacophorus nigropalmatus), ปาดตีนแดง (Rhacophorus padalis), ปาดเขียว
ตีนแดง (Rhacophorus prominanus) และปาดตะปุมมลายู (Theloderma horridum)
อันดับเขียดงู (Gymnophiona)
วงศ Ichthyophiidae 2 ชนิด ไดแก
เขียดงูดํา (Caudacaecilia larutensis) และเขียดงูศุภชัย (Ichthyophis suphachaii)
2. สัตวเลื้อยคลาน
อันดับเตา (Chelonia)
วงศ Bataguridae 4 ชนิด ไดแก
เตาใบไม (Cyclemys oldhami), เตาหวาย (Heosemys grandis), เตาจักร (Heosemys spinosa)
และเตาทับทิม (Notochelys platynota)
วงศ Testudinidae 1 ชนิด ไดแก
เตาหก (Manouria emys emys)
วงศ Trionychidae 2 ชนิด ไดแก
ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) และตะพาบคอแดง (Dogania subplana)
อันดับกิ้งกาและงู (Squamata)
อันดับยอย กิ้งกา (Sauria)
วงศตุกแก (Gekkonidae) 16 ชนิด ไดแก
ตุกแกปาหัวโต (Aeluroscalabotes felinus), จิ้งจกนิ้วยาวหลังขีด (Cnemaspis flavolineata),
จิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis), จิ้งจกหางแบนมลายู (Cosymbotus craspedotus), จิ้งจกบานหางแบน
(Cosymbotus platyurus), ตุกแกปามลายู (Cyrtodactylus consobrynus), ตุกแกปาลายพาดปาใต (Cyrtodactylus
pulchellus), ตุกแกปาลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus), จิ้งจกภูเขาสีจาง (Gehyra mutilata), ตุกแกหลังจุดคู
(Gekko monarchus), ตุกแกสีเทา (Gekko smithi), จิ้งจกบานหางหนาม (Hemidactylus frenatus), จิ้งจกหางเรียบ
(Hemidactylus garnotii), จิ้งจกเขาสูงมลายู (Hemiphyllodactylus typus), ตุกแกบินหางแผน (Ptychozoon kuhli) และ
ตุกแกบินหางเฟน (Ptychozoon lionatum)
วงศกิ้งกา (Agamidae) 14 ชนิด ไดแก
กิ้งกาเขาสีน้ําตาล (Acanthosaura armata), กิ้งกาพระอินทร (Aphaniotis fusca), กิ้งกาเขียว
ปาใต (Bronchocela cristatella), กิ้งกาแกว (Calotes emma), กิ้งกาสวน (Calotes versicolor), กิ้งกาบินคอสีสม
(Draco fimbriatus), กิ้งกาบินปกสม (Draco maculatus), กิ้งกาบินคอดํา (Draco melanopogon), กิ้งกาบินมลายู
(Draco obscurus), กิ้งกาบินปกหาแถบ (Draco quinquefasciatus), กิ้งกาบินคอฟา (Draco volans), กิ้งกาดงบอรเนียว
(Gonocephalus bellii), กิ้งกาดงคิ้วสัน (Gonocephalus doriae) และกิ้งกาดงใหญ (Gonocephalus grandis)
วงศจิ้งเหลนดวงสีมวง (Dibamidae) 1 ชนิด ไดแก
จิ้งเหลนดวงสีมวง (Dibamus alfredi)
วงศจิ้งเหลน (Scincidae) 6 ชนิด ไดแก
จิ้งเหลนตนไม (Dasia olivacea), จิ้งเหลนลาย (Lipinia vittigera), จิ้งเหลนบาน (Mabuya
multifasciata), จิ้งเหลนเกล็ดสัน (Mabuya novemcarinata), จิ้งเหลนลายขีด (Mabuya rugifera) และจิ้งเหลนเรียวขา
เล็ก (Lygosoma quadrupes)
วงศตะกวด (Varanidae) 4 ชนิด ไดแก
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus), ตุดตู (Varanus dumerilli), เหาชาง (Varanus
rudicoliis) และเหี้ย (Varanus salvator)
   3
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อันดับยอย งู (Serpentes)
วงศงูดิน (Typhlopidae) 1 ชนิด ไดแก
งูดินบาลา (Typhlops sp.)
วงศงูแสงอาทิตย (Xenopeltidae) 1 ชนิด ไดแก
งูแสงอาทิตย (Xenopeltis unicolor)
วงศงูกนขบ (Cylindrophiidae) 1 ชนิด ไดแก
งูกนขบ (Cylindrophis ruffus)
วงศงูเหลือม (Pythonidae) 2 ชนิด ไดแก
งูหลามปากเปด (Python brongermai) และงูเหลือม (Python reticulatus)
วงศงูพิษเขี้ยวหลัง (Colubridae)
วงศยอย งูกินทาก (Pareatinae) 4 ชนิด ไดแก
งูกินทากหัวโหนก (Aplopeltura boa), งูกินทากลายขวั้น (Internatus laevis), งูกินทากมลายู
(Internatus malaccanus) และงูกินทากเกล็ดสัน (Pareas carinatus)
วงศยอย งูพงออ (Calamarinae) 2 ชนิด ไดแก
งูพงออทองเหลือง (Calamaria lumbricoidea) และงูพงออหัวยาว (Pseudorhabdion longiceps)
วงศยอย งูทางมะพราว (Colubrinae) 21 ชนิด ไดแก
งูเขียวจิ้งจกปา (Ahaetulla prasina), งูแสหางมา (Boiga cynodon), งูปลองทอง (Boiga
dendrophila), งูดงคา (Boiga drapiezii), งูกระ (Boiga jaspedia), งูตองไฟ (Boiga nigriceps), งูเขียวดอกหมาก
(Chrysopelea ornata), งูดอกหมากแดง (Chrysopelia paradisi), งูทางมะพราวมลายู (Coelognatus flavolineatus), งู
สายมานพระอินทร (Dendrelaphis pictus), งูเถา (Dryophiops rubescens), งูปลองฉนวนมลายู (Dryocalamus
subannulatus), งูทางมะพราวถ้ํา (Elaphe taeniura), งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum), งูสายทองมลายู
(Leiopelis baliodeira), งูสายทองหางยาว (Leiopeltis longicauda), งูปลองฉนวนแดง (Lycodon effraensis),
งูปลองฉนวนบาน (Lycodon subcinctus), งูพงออภูเขา (Macrocalamus sp.), งูปแกวมลายู (Oligodon purpurascens)
และงูสิงหางดํา (Ptyas carinatus)
วงศยอย งูน้ํา (Homalopsinae) 1 ชนิด ไดแก
งูปลิง (Enhydris plumbea)
วงศยอย งูลายสอ (Natricinae) 5 ชนิด ไดแก
งูรังแหคอแดง (Macropisthodon flaviceps), งูลายสาบจุดขาว (Rhabdophis chrysargos), งู
ลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus), งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) และงูลายสอลายสามเหลี่ยม
(Xenochrophis trianguligerus)
วงศงูพิษเขี้ยวหนา (Elapidae)
วงศยอย งูสามเหลี่ยม (Bungarinae) 5 ชนิด ไดแก
งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus), งูสามเหลี่ยม (Bungarus fasciatus), งูสามเหลี่ยมหัวแดง
(Bungarus flaviceps), งูเหาสุมาตรา (Naja sumatrana) และงูจงอาง (Ophiophagus hannah)
วงศยอย งูพริก (Maticorinae) 2 ชนิด ไดแก
งูพริกทองแดง (Maticora bivirgata) และงูพริกสีน้ําตาล (Maticora intestinalis)
วงศงูแมวเซา (Viperidae)
วงศยอย งูกะปะ (Crotalinae) 5 ชนิด ไดแก
งูกะปะ (Calloselasma rhodostoma), งูเขียวหางไหมฮาเจน (Trimeresurus hageni), งูเขียวหาง
ไหมทองเขียว (Trimeresurus popeiorum), งูเขียวหางไหมสุมาตรา (Trimeresurus sumatranus) และงูเขียวตุกแก
(Tropidolaemus wagleri)
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จากจํานวนชนิดของสัตวที่พบนี้ มีสัตวที่เปนรายงานใหม (new record) ไดแก สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก จํานวน
8 ชนิด คือ อึ่งกรายหลากลาย (Leptolalax heteropus), คางคกแคระมลายู (Bufo divergens), อึ่งทองแดง (Phrynella
pulchra), กบทูดมลายู (Limnonectes malesianus), กบวากเล็ก (Rana baramica), ปาดแคระลายเหลือง (Philautus
petersi), ปาดแคระทองลาย (Philautus vermiculatus) และเขียดงูดํา (Caudacaecilia larutensis) สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด
คือ งูสายทองมลายู (Leiolepis baliodeira baliodeira) และงูสายทองหางยาว (Leiolepis longicauda) มีสัตวที่อาจจะเปน
ชนิดใหมของโลก 4 ชนิด เปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด ไดแก กบหลังจุดลายเล็ก (Rana cf. signata) และปาด
แคระปามลายู (Philautus sp.) สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด ไดแก งูดินบาลา (Typhlops sp.) และงูพงออภูเขา
(Macrocalamus sp.)
3. การแพรกระจายทางชีวภูมิศาสตร
การกระจายทางชีวภูมิศาสตรของสัตวในกลุมที่ศึกษา
โดยการเปรียบเทียบกับความหลากหลายของสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานที่มีรายงานจากภาคใตตอนบนในจังหวัดพังงา (พิกัดประมาณ 98°30'E 9°0'N)
ตามรายงานของ Pauwels et al. (2002) โดยเปรียบเทียบชนิดที่พบเฉพาะในปาบกบนภูเขา และความหลากหลายของ
สัตวทางตอนใตของพื้นที่ศึกษา ไดแก บริเวณปาตอนเหนือของรัฐตรังกานูในประเทศมาเลเซีย (พิกัดประมาณ
102°36'E 5°25'N) (ภาพที่ 1 และ 2) ตามรายงานของ Dring (1979) (ตารางที่ 1 และ 2) สรุปไดวา คาดัชนีความ
คลายคลึงของสัตวระหวางผืนปาในพื้นที่ศึกษากับผืนปาในจังหวัดพังงานอยกวาผืนปาในพื้นที่ศึกษากับผืนปาในเขต
มลายูเฉพาะกลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกแตมากกวาในกลุมสัตวเลื้อยคลาน (ซึ่งขอมูลของสัตวกลุมหลังนี้ยังไมสมบูรณ
เนื่องจากเปนสัตวกลุมที่พบตัวยากและคอนขางลึกลับ) ตามแผนผังภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวา ความหลากหลายของสัตว
ในพื้นที่ศึกษามีความเขมขนของชนิดสัตวในกลุมมลายูมากกวาความหลากหลายของสัตวในผืนปาตอนบนของพื้นที่
ศึกษา การกระจายของสัตวทางใตเคลื่อนไปทางตอนบนตามแนวเทือกเขาเมนเรนจ (main range) ในประเทศมาเลเซีย
ตอดวยเทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาภูเก็ตในประเทศไทย และสัตวบางชนิดพบกระจาย
ไปถึงภาคใตตอนบน (จงหวัดพังงา) บนเทือกเขาภูเก็ต เชน อึ่งกรายหัวมน (Megophrys aceras), ปาดปาจุดขาว
(Nyctixalus pictus), ตุกแกหลังจุดคู (Gekko monarchus), ตุกแกสีเทา (Gekko smithii) เปนตน แตชนิดสัตวทาง
ตอนบนสวนใหญกระจายลงมาไมถึงพื้นที่ศึกษา เชน อึ่งกรายพมา (Brachytarsophrys carinensis), จิ้งจกดินลายจุด
(Dixoneus siamensis), กิ้งกาบินคอแดง (Draco blanfordii) เปนตน แตอยางไรก็ตาม ขอมูลในพื้นที่ศึกษายังตองการ
การสํารวจอยางตอเนื่องในระยะยาว เนื่องจากยังมีพื้นที่ที่ยังสํารวจไมทั่วถึง และยังไมพบสัตวหายากที่มีถิ่นอาศัยเฉพาะ
และพบตัวยาก

A 34 spp.

0.51
←⎯→

ผืนปาพังงา

A 49 spp.

0.69
←⎯→

ปาฮาลา-บาลา

A 44 spp.
ปาตอนเหนือของรัฐตรังกานู

ภาพที่ 1. แสดงคาความคลายคลึงของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (A) ในพื้นที่ศึกษากับพื้นที่ตอนบนและตอนลางของพื้นที่ศึกษา ดัชนี
คาความคลายคลึง = 2 x จํานวนชนิดที่เหมือนกันของสองพื้นที่ / จํานวนชนิดในพื้นที่ ก + จํานวนชนิดในพื้นที่ ข

R 91 spp.

0.63
←⎯→

R 98 spp.

0.39
←⎯→

R 30 spp.

ผืนปาพังงา
ปาฮาลา-บาลา
ปาตอนเหนือของรัฐตรังกานู
ตารางที่ 1. แสดงการกระจายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและลักษณะการอยูอาศัย (Rep= บริเวณสืบพันธุ; d=การพัฒนาโดยตรง, d* =
ลูกออดพัฒนาอยูในไข, p=แองน้ําบนพื้นดิน,แองน้ําในโพรงไม, s=ลําธารบนพื้นที่ในระดับต่ํา, st=ลําธารบนพื้นที่ในระดับปาน
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กลางถึงระดับสูง. Hor=การกระจายในแนวราบ; r=บริเวณลําธาร, คลอง, n=บริเวณที่ไมใชลําธาร. Vert=การกระจายใน
แนวดิ่ง; a=บนตนไม, f=ใตผิวดิน, q=ในน้ํา, t=บนพื้นดิน. Elv=ระดับความสูงของพื้นที่; m=ชนิดที่พบเฉพาะบนภูเขาระดับสูง;
แหลงที่พบ, 1=ปาฮาลา-บาลา, 2=ปาตอนเหนือของรัฐตรังกานู (Dring, 1979), 3=ปาในจังหวัดพังงา (Pauwels et al., 2001)
Amphibians
Rep
Hor
Vert
Elv
แหลงที่พบ
Megophryidae
Brachytarsophrys carinensis
s
n
t
3
Leptobrachium hendricksoni
s
n
t
1
Leptobrachium smithii
s
n
t
3
Leptolalax heteropus
s,st
n,r
t
Megophrys aceras
s
n
t
1,3
Megophrys longipes
st
n
t
m
1,3
Megophrys nasuta
s
n
t
1,2
Bufonidae
Ansonia leptopus
s
r
t
2
Ansonia malayana
st
r
t
1,2,3
Bufo asper
s,st
r
q
1,2,3
Bufo divergens
s
r
t
1,2
Bufo parvus
s
r
t
3
Bufo quadriporcatus
s
r
t
2
Leptophryne borbonica
st
r
t
1,2
Pedostibes hosii
s
r
a
1,2
Microhylidae
Kalophrynus pleurostigma
p
n
t
2,3
Kaloula baleata
p
n
f
3
Kaloula pulchra
p
n
t
1,3
Metaphrynella pollicaris
p
n
t
2
Microhyla berdmorei
p
n,r
t
1,2,3
Microhyla borneensis
p
n
t
1,2
Microhyla butleri
p
n
t
1,2,3
Microhyla heymonsi
p
n
t
1,2,3
Microhyla ornata
p
n
t
1,3
Micryletta inornata
p
n
t
1,3
Phrynella pulchra
p
n
t
1
Ranidae
Amolops larutensis
s
n
a
1,2,3
Fejervarya limnocharis
p
n
t
1,2,3
Ingerana tasanae
s
r
t
3
Limnonectes blythii
s
r
q,t
1,2,3
Limnonectes doriae
Limnonectes kuhlii
s
r
q
1,2
Limnonectes laticeps
s
r
q
1,2
Limnonectes macrodon
s
r
q
2
Limnonectes malesianus
s
r
q
1
Limnonectes plicatellus
s
n,r
q,t
1,2
Limnonectes tweedi
2
Occidozyga laevis
p
n,r
q
1,2,3
Occcidozyga martensii
p
n
q
3
Rana alticola
p
n
t
3
Rana baramica
p
r
a
1,2
Rana erythraea
p
r
a,q
1,3
Rana glandulosa
p
r
a
1
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ตารางที่ 1. (ตอ)
Amphibians
Rana hosii
Rana luctuosa
Rana miopus
Rana nicobariensis
Rana nigrovittata
Rana raniceps
Rana signata
Rana cf. signata
Taylorana hascheana
Rhacophoridae
Nyctixalus pictus
Philautus petersi
Philautus vermiculatus
Philautus sp.
Polypedates leucomystax
Polypedates macrotis
Rhacophorus appendiculatus
Rhacophorus bipunctatus
Rhacophorus cyanopunctatus
Rhacophorus nigropalmatus
Rhacophorus pardalis
Rhacophorus prominanus
Rhaacophorus reinwardti
Theloderma horridum
Theloderma leprosa
Icthyophiidae
Caudacaecilia larutensis
Ichthyophis supachaii
Ichthyophis sp.

Rep
st
p

Hor
r
n
n

Vert
a
t
t

Elv

s
p,s
s
st
p

r
r
r
r
n

q
a
t
t
t

แหลงที่พบ
1,2,3
2
3
3
1,3
1,2,3
1,2
1
1,3

p
d*
d*
d*
d
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

n,r
n
n
n
n
n
n
n
n,r
n
n,r
n,r
n,r
n
n

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1,2,3
1,2
1,2
1
1,2,3
1,2
1,2
2
1,2
1,2
1,2
1
2
1,2
2

s
s
s

r
r
r

f
f
f

1
1,3
2

ตารางที่ 2. แสดงการกระจายของสัตวเลื้อยคลานและลักษณะการอยูอาศัย Hor= การกระจายในแนวราบ; r=บริเวณลําธาร, คลอง, n=
บริเวณที่ไมใชลําธาร. Vert= การกระจายในแนวดิ่ง; a=บนตนไม, f=ใตผิวดิน, q=ในน้ํา, t=บนพื้นดิน. Elv=ระดับความสูงของ
พื้นที่; m=ชนิดที่พบเฉพาะบนภูเขาระดับสูง. แหลงอาศัยที่พบ; 1=ปาฮาลา-บาลา, 2=ปาตอนเหนือของรัฐตรังกานู (Dring,
1979), 3=ปาในจังหวัดพังงา (Pauwels et al., 2001)
Reptiles
Hor
Vert
Elv
แหลงที่พบ
เตาและตะพาบ Turtles and Softshells
Bataguridae
r
q
1,2,3
Cyclemys oldhami
r
q,t
1,2
Heosemys grandis
n,r
q,t
1,2
Heosemys spinosa
r
q
1
Notochelys platynota
Testudinidae
Indotestudo elongata
n
t
3
Manouria emys emys
n
t
m
3
Manouria emys phayrei
n
t
m
1,2
Trionychidae
Amyda cartilaginea
r
q
1,3
Dogania subplana
r
q
1,2,3
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ตารางที่ 2. (ตอ)
Reptiles
สัตวเลื้อยคลาน Lizards
Gekkonidae
Aeluroscalabotes felinus
Cnemaspis argus
Cnemaspis flavolineata
Cnemaspis siamensis
Cosymbotus craspedotus
Cosymbotus platyurus
Cyrtodactylus consobrynus
Cyrtodactylus elok
Cyrtodactylus oldhami
Cyrtodactylus peguensis zebraicus
Cyrtodactylus pulchellus
Cyrtodactylus quadrivirgatus
Dixoneus siamensis
Gehyra mutilata
Gekko gecko
Gekko monarchus
Gekko smithi
Hemidactylus frenatus
Hemidactylus garnotii
Hemiphyllodactylus typus
Ptychozoon kuhli
Ptychozoon lionatum
Agamidae
Acanthosaura armata
Acanthosaura crucigera
Aphaniotis fusca
Bronchocela cristatella
Calotes emma emma
Calotes versicolor
Calotes sp.
Draco blanfordii
Draco fimbritus
Draco maculatus
Draco melanopogon
Draco obscurus formosus
Draco quinquefasciatus
Draco taeniopterus
Draco volans sumatranus
Gonocephalus bellii
Gonocephalus chamaeleotinus
Gonocephalus doriae abbotti
Gonocephalus grandis
Gonocephalus robinsoni
Leiolepis belliana belliana
Dibamidae
Dibamus alfredi
Scincidae
Dasia olivacea
Lipinia vittigera
Lygosoma quadrupes

  

Hor

Vert

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
t/f
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1
2
1
1,3
1
1,3
1,2
2
3
3
1,3
1,2
3
1,2,3
3
1,3
1,3
1,3
1
1,3
1
1,2,3

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n,r
n,r
n,r
n,r
n
n

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
t

1
3
1,2
1,2,3
1,3
1,3
2
3
1
1,3
1,2
1,2
1,2
2
1,3
1
2
1
1,2
2
3

n

f

1

n
n
n

a
t
f

1,3
1,3
1,3
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Elv

แหลงที่พบ

   

ตารางที่ 2. (ตอ)
Reptiles
Mabuya macularia
Mabuya multifasciata
Mabuya novemcarinata
Mabuya rugifera
Riopa bowringi
Riopa herberti
Sphenomorphus maculatus
Sphenomorphus praesignus
Sphenomorphus tersus
Tropidophorus robinsoni
Lacertidae
Takydromus sexlineatus ocellatus
Varanidae
Varanus bengalensis nebulosus
Varanus dumerillii
Varanus rudicollis
Varanus salvator
งู Snakes
Typhlopidae
Typhlops sp.
Xenopeltidae
Xenopeltis unicolor
Cylindrophiidae
Cylindrophis ruffus
Pythonidae
Python curtus
Python reticulatus
Colubridae
Pareatinae
Aplopeltura boa
Internatus laevis
Internatus malaccanus
Pareas carinatus
Calamarinae
Calamaria lumbricoidea
Pseudorhabdion longiceps
Colubrinae
Ahaetulla fasciolata
Ataetulla prasina
Boiga cyanea
Boiga cynodon
Boiga dendrophila
Boiga drapiezii
Boiga jaspedia
Boiga nigriceps
Chrysopelia ornata
Chrysopelia paradisi
Coelognatus flavolineatus
Coelognatus radiatus
Dendrelaphis caudolineatus
Dendrolaphis cyanochloris
Dendrelaphis formosus

   3

Hor
n
n
n
n
n
n
r

Vert
t
t
t
t
t/f
t/f
t

r

q/t

Elv

แหลงที่พบ
3
1,2,3
1
1
3
3
3
2
3
3
3

n,r
n
n
n,r

a,t
a,t
a,t
a,t

1,2,3
1
1,3
1,3

n

f

1

n

f

1,3

n,r

f

1,3

n
n,r

t
q,f

1,3
1,3

n
n
n
n

a
t
t
t

1,3
1
1
1

n
n

f
f

1
1

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

a
a
a
a
a
a
a
a
a,t
a
t
t
t
a
a

3
1,3
3
1,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,3
1,3
1,3
3
3
3
3
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ตารางที่ 2. (ตอ)

Reptiles
Dendrelaphis pictus
Dendrolaphis striatus
Dryocalamus subannulatus
Dryophiops rubescens
Elaphe taeniura ridleyi
Gonyosoma oxycephalum
Leiopeltis baliodeira
Leiopeltis longicauda
Lycodon capucinus
Lycodon effraensis
Lycodon laoensis
Lycodon subcinctus
Macrocalamus sp.
Oligodon purpurascens
Ptyas carinatus
Ptyas korros
Homalopsinae
Enhydris plumbea
Natricinae
Macropisthodon flaviceps
Rhabdophis crysargos
Rhabdophis nigrocinctus
Rhabdophis subminiatus
Xenochrophis flavipunctatus
Xenochrophis trianguligerus
Elapidae
Bungarinae
Bungarus candidus
Bungarus fasciatus
Bungarus flaviceps
Naja kaouthia
Naja sumatrana
Ophiophagus hannah
Maticorinae
Maticora bivirgata
Maticora intestinalis
Viperidae
Calloselasma rhodostoma
Trimeresurus borneensis
Trimeresurus hageni
Trimeresurus popeiorum
Trimeresurus sumatranus
Tropidolaemus wagleri

Hor
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Vert
a
a
a
a
a
a
t
t
t
t
a
t
t/f
t
t
t

Elv

แหลงที่พบ
1,3
3
1,3
1
1,3
1,3
1
1
3
1
3
1,3
1
1,3
1
3

r

q

1,3

r
r
n,r
n,r
r
r

q
t
t
t
q
q

1
1,2,3
3
1,2
1,3
1,3

r
r
r
n
n
n

t
t
t
t
t
t

1,3
1
1,3
3
1,3
1,3

n
n

t
t

1
1,2

n
n
n
n
n
n

t
a
a
a
a
a

1,3
3
1,3
1,2,3
1,2
1,3

4. การใชพื้นที่ของสัตวในเชิงนิเวศ
จากการสํารวจการปรากฏของสัตวกลุมที่ศึกษาในแนวราบ (horizontal) และในแนวดิ่ง (vertical) พบวาสัตว
มีการเลือกแหลงอาศัยในแนวราบและแนวดิ่งที่แตกตางกัน (ตารางที่ 3 และ 4) ปรากฏวา สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบ
ในบริเวณลําธาร (riparian) รอยละ 40.8 พบในแหลงอาศัยเฉพาะที่หลากหลาย ไดแก แกงหิน ผาน้ําตก บริเวณกลางลํา
ธาร บริเวณริมลําธารซึ่งมีแองน้ํานิ่ง (side pools) หาดทราย ตลิ่งสูงที่มีรากไม โพรงดิน โขดหิน และซอกหิน บนตลิ่งมี
พืชพรรณตางๆ สวนนอกบริเวณลําธาร (non-riparian) เปนผืนปาดิบชื้น ซึ่งปกคลุมไปดวยพืชชั้นลาง (over-ground
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vegetation) ตางๆ พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกรอยละ 40.8 เทากัน สวนที่พบทั้งสองบริเวณมีรอยละ 18.4 สําหรับ
สัตวเลื้อยคลานซึ่งพบในบริเวณลําธารรอยละ 13.3 สวนใหญเปนสัตวน้ําหรือสัตวที่หากินตามลําธารและสามารถวายน้ํา
ไดดี แตสัตวเลื้อยคลานสวนใหญมักพบนอกบริเวณลําธาร คือ พบรอยละ 76.5 ซึ่งมีความหลากหลายของแหลงอาศัย
เฉพาะ โดยเฉพาะในแนวดิ่งมากกวา และสวน ตารางที่ 3. แสดงจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
ที่ใชพื้นที่ในแนวราบของพื้นที่ศึกษา A=สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก,
ที่พบทั้งสองบริเวณมีรอยละ 10.2
R=สัตวเลื้อยคลาน, 1=บริเวณลําธาร, 2=นอกบริเวณลําธาร,
สําหรับแหลงอาศัยในแนวดิ่ง
3=บริเวณ 1 และ 2
(vertical) แบงแหลงอาศัยเฉพาะยอยออกเปน
พื้นที่
บริเวณใตดิน ไดแก ใตผิวดินที่รวนซุยมีซาก
1
2
3
กลุมสัตว
อินทรียมากหรือใตขอนไมผุ พบสัตวสะเทินน้ํา
A
20 ชนิด (40.8%) 20 ชนิด (40.8%) 9 ชนิด (18.4%)
สะเทินบกรอยละ 4.1 และสัตวเลื้อยคลานรอย
R
13 ชนิด (13.3%) 75 ชนิด (76.5%) 10 ชนิด 10.2%)
ละ 6.1 ในน้ํา ไดแก บริเวณลําธารหรือแองน้ํา
บนพื้นดิน พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกรอยละ 12.2 และสัตวเลื้อยคลานรอยละ 8.2 บริเวณพื้นดิน ไดแก บนผิวดิน ซึ่งมี
ที่ซอนตัวมากมาย เชน พูพอนไม ซอกหลืบของรากไม หินโผล เปนตน พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกรอยละ 40.8 และ
สัตวเลื้อยคลานรอยละ ตารางที่ 4. แสดงจํานวนชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานที่ใชพื้นที่ในแนวดิ่งของพื้นที่
28.6 บริเวณบนโขด
ศึกษา 1= ใตผิวดิน, 2= ในน้ํา, 3= บนผิวดิน, 4= บนตนไม, 5= บริเวณ 2 และ 4, 6= บริเวณ 2
และ 3, 7= บริเวณ 3 และ 4, 8= บริเวณ 1 และ 2, A=สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก, R= สัตวเลือ้ ยคลาน
หิน ตนไม พืชพรรณ
พื
น
้
ที
่
ตางๆ พบสัตวสะเทิน
1
2
3
4
5
6
7
8
กลุมสัตว
น้ําสะเทินบกรอยละ
2 ชนิด 6 ชนิด 20 ชนิด 18 ชนิด 1 ชนิด 2 ชนิด
36.7
และ
A
(4.1%) (12.2%) (40.8%) (36.7%) (2.0 %) (4.1%)
สัตวเลื้อยคลานรอยละ
6 ชนิด 8 ชนิด 28 ชนิด 48 ชนิด
2 ชนิด 5 ชนิด 1 ชนิด
R
48.9 นอกจากนั้นยัง
(6.1%) (8.2%) (28.6%) (48.9%)
(2.0%) (5.1%) (1.0%)
พบสัตวบางชนิดใน
แหลงอาศัยเฉพาะมากกวา 1 ประเภท เชน พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในบริเวณที่เปนน้ําและพืชพรรณที่อยูริมน้ําซึ่งสูง
กวาระดับผิวน้ํา รอยละ 2.0 หรือบนพื้นปาที่ติดกับแหลงน้ํา รอยละ 4.1 เปนตน

บทสรุป
ความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนผืนปาทางตอนใตสุดของ
ประเทศไทย แสดงโดยรายชื่อสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 49 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 98 ชนิด มีชนิดที่เปนสัตวถิ่นเดียวซึ่ง
ยังจําแนกไมไดถึง 4 ชนิด และเปนสัตวที่เปนรายงานใหมของประเทศ 10 ชนิด การกระจายทางชีวภูมิศาสตรในพื้นที่
ศึกษาแสดงความใกลชิดกับความหลากหลายของสัตวที่พบในประเทศมาเลเซียมากกวาพื้นที่ตอนบนของภาค ซึ่งจะพบ
เห็นการแพรของชนิดสัตวจากดานลางขึ้นไปมากกวาชนิดสัตวที่กระจายจากดานบนลงมา ทั้งสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
และสัตวเลื้อยคลานมีการใชพื้นที่ในเชิงนิเวศไดอยางหลากหลายและครอบคลุมไดทั้งพื้นที่ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย (โครงการ BRT) ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รหัสโครงการ BRT R_144004
การศึกษาครั้งนี้เปนความรวมมือระหวางพิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
และสถานีวิจัยสัตวปา ปาพรุ ปาฮาลา-บาลา ในสังกัดของสวนวิจัยอุทยานแหงชาติและสัตว กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
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และพันธุพืช (กรมปาไมเดิม) หนังสือกรมปาไมที่ กษ 0709.35/658 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้
ขอขอบคุณ คุณสุวัฒน แกวสีสุก หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา และเจาหนาที่ที่กรุณาใหความ
สะดวกในการเขาไปในพื้นที่ คุณบํารุง ครุกานันต หัวหนาโครงการอนุรักษธรรมชาติและสัตวปา สวนปาพระนามาภิไธย
ภาคใต สวนที่ 2 ที่อนุเคราะหขอมูลและตัวอยางอางอิงสําหรับการตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน หัวหนาโครงการจุฬา
ภรณ 9 และเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปาไมจังหวัดยะลา ที่อนุเคราะหที่พักและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ของโครงการจุฬาภรณ 9 และคุณประสิทธิ์ วงษพรม คุณสุชิน ทรัพยคง และเจาหนาที่ของสถานีวิจัยสัตวปา ปา
พรุ ปาฮาลา-บาลา ทุกทาน ที่อํานวยความสะดวก ใหขอมูล และชวยเหลือการศึกษาวิจัยครั้งนี้จนบรรลุวัตถุประสงค
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ความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา
โดยดธัในเขตรั
ญญา กและคณะ
ภาพแสดงสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานบางชนิ
ษาพันธุสัตวปา ฮาลา-บาลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส (จากซายไป

ขวา)
แถวที่ 1: คางคกแคระมลายู (Bufo divergens), คางคกขายาว (Leptophryne borbonica), คางคกตนไม (เพศเมีย) (Pedostibes hosii)
แถวที่ 2: อึ่งกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni), อึ่งกรายหลากลาย (Leptolalax heteropus), อึ่งหลังจุด (Micryletta inornata)
แถวที่ 3: อึ่งทองแดง (Phrynella pulchra), กบทูดมลายู (Limnonectes malesianus), กบแรด (Limnonectes plicatellus)
แถวที่ 4: กบวากเล็ก (Rana baramica), กบหลังจุด (Rana signata), ปาดแคระทองลาย (Philautus vermiculatus)
แถวที่ 5: ปาดตีนแดง (Rhacophorus pardalis), ปาดเขียวตีนแดง (Rhacophorus prominanus), เขียดงูดํา (Caudacaecilia larutensis)
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แถวที่ 6: เตาหก (Manouria emys), กิ้งกาเขาสีน้ําตาล (Acaanthosaura armata), กิ้งกาดงบอรเนียว (Gonocephalus bellii)

ความหลากชนิดของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานในเขตรักษาพันธุสัตวปาฮาลา-บาลา
โดย ธัญญา และคณะ

ภาพแสดงสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานบางชนิด (ตอ)
แถวที่ 7: จิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis), ตุกแกปาลายสี่ขีด (Cyrtodactylus guadrivirgatus), ตุกแกปาใต
(Cyrtodactylaus pulchellus)
แถวที่ 8: ตุกแกสีเทา (Gekko smithi), จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก (Lygosoma quadrupes), งูแสงอาทิตย (Xenopeltis unicolor)
แถวที่ 9: งูกินทากมลายู (Internatus malaccanus), งูดงคา (Boiga drapezii), งูปลองทอง (Boiga dendrophila)
แถวที่ 10: งูสายมานพระอาทิตย (Dendrelaphis pictus), งูสายทองหางยาว (Liopeltis longicauda), งูปลองฉนวนบาน
(Lycodon subcinctus)
แถวที่ 11: งูสามเหลี่ยมไฟ (Bungarus flaviceps), งูเหาสุมาตรา (Naja sumatrana), งูพริกทองแดง (Maticora bivirgata)
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The Role of Birds in the Regeneration of Forest in Northern Thailand
George Gale, Andrew J. Pierce and Puntipa Pattanakaew
King Mongkut's University of Technology Thonburi, School of Bioresources & Technology, Division of Natural
Resources Management, 83 Moo 8, Thakham, Bangkhuntien, Bangkok 10150, Thailand

Knowledge of the role of birds in natural regeneration processes could be used to increase
the speed and reduce the costs of forest restoration. The objectives of this study were to
determine: (1) whether artificial bird perches placed in sites undergoing natural and humanassisted regeneration could be used as a method for increasing seed deposition and seedling
recruitment and (2) which local and landscape vegetation features influence input of bird-dispersed
seeds. We examined seed rain and seedling recruitment beneath a total of 96 perches on eight
plots located in two different sites in northern Thailand. The first site, Pha Daeng (PD), contained
three naturally regenerating plots, which ranged from nearly treeless and grass-dominated, to
nearly 40% bamboo canopy cover. The second site, Ban Mae Sa Mai (BMSM), contained three,
one-year old “framework species” forest restoration plots and two naturally regenerating plots, one
nearly treeless and another with ~25% woody groundcover.
A total of 23,453 bird-dispersed seeds, from at least 64 plant species were collected from
the seed traps between July 1999 and September 2002. Significantly more seeds were collected
from beneath perches (19,798) than from control points (sites without perches) (3,655). The results
also indicated that species richness and numbers of bird-dispersed seeds were significantly higher
beneath perches than at control points for both sites. The effect of perches on seed input was
generally greatest where the height of the vegetation on the plots was less than the height of the
perches, and where the percentage of forest cover surrounding the plots was also high.
Most importantly, significantly more survived seedlings survived under perches (254) than
at control sites (111), although the magnitude of the difference between perches and control points
was not as large as compared with seeds.
Weeding had no significant effect on seedling recruitment. The positive and negative
effects of weeding may be of equal consequence resulting in little overall effect.
Canopy cover on the plots was positively correlated with the number of observations of
frugivorous birds, and the seed input into the control traps, but was not correlated with seed input
beneath perches. This suggested that perches were less effective at sampling seed input when the
vegetation became taller than the perches, but that total seed input continued to increase as canopy
cover increased.
Bird sightings and species richness were also significantly higher in plots located in the
more forested site (PD). The number of observations of frugivorous birds was significantly
different among plots, and was positively correlated with both the number of trees and number of
fruiting plants on the plots.
Vegetation structure in the immediate neighborhood (≤ 70 m) of the plots had relatively
little effect on frugivorous birds compared to vegetation structure inside the plots. However,
vegetation structure generally affected the species composition of seed input and birds on the plots
because most of the seeds and birds were those associated with and/or tolerant of disturbance. The
results also indicated that plots with a higher percentage of forest in their surroundings, and that
were closer to forest had a higher density and species richness of birds and seed input.
In summary, at least during early stages of forest restoration, artificial bird perches can
increase seedling recruitment. Although our results suggest that perches are not as effective as
restoration plantations, perches can be used as a supplemental tool which can be implemented in
conjunction with more intensive plantation methods to reduce costs.
Key words: forest restoration, bird perches, seed dispersal, seedling recruitment
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Introduction
For Thailand and many other tropical countries, large-scale deforestation is occurring rapidly
(FAO, 1997). Although official figures are higher, the true forest area in Thailand probably covers
less than 20% of the country (Hirsch, 1990), compared with an estimate of 53% from the early 1960's
(Leungaramsri and Rajesh, 1992). Large-scale deforestation increases soil erosion, diminishes
watershed quality, destroys habitat, and also interferes with rural development (Attwater, 1996;
Ganjanapan, 1996).
Without restoration efforts, denuded landscapes may remain in a stage of primary succession
for an indefinite period (Robinson et al., 1992). One challenge to restoration ecologists is to develop a
cost-efficient means of restoring the original ecological function of such degraded areas.
While it is theoretically possible to replant large, deforested areas, current methods in
Thailand are labor-intensive and prohibitively expensive (23,500 to 187,500 baht per hectare1 [Elliott,
pers. comm.]). Strategies that encourage natural regeneration processes could reduce the need for such
plantings. Utilizing plant reproduction strategies and pre-existing seed sources may also promote
landscape succession (Dalamacio, 1987; Jensen and Pfeifer, 1989; Goosem and Tucker, 1995).
However, insufficient seed dispersal is a constraint to succession of degraded areas. Therefore,
attracting seed-dispersing animals might accelerate natural regeneration (Pickett, 1982; Robinson
et al., 1992; Robinson and Handel, 1993).
While some species of plants can offer seed-disseminators fruit rewards, studies have shown
that the density of frugivorous birds increases with the structural complexity of the vegetation alone
(McDonnell and Stiles, 1983). Robinson and Handel’s (1993) studies of experimental plantations
showed a positive correlation between vegetation height and the density of new seedling recruits,
suggesting that fruit-eating birds are drawn towards the taller plants in early successional habitats.
This supports the finding, based on a study conducted in the northeastern U.S., that frugivorous birds
using early successional fields prefer perches that are taller than the surrounding vegetation
(McDonnell, 1986).
In separate studies, McClanahan and Wolfe (1992) and McDonnell and Stiles (1983) indicated
that forest birds used perches placed in unplanted, primary successional landscapes. For both
investigations, the number of bird-dispersed seeds was significantly higher beneath perches than in
control (areas without perches) seed traps. McClanahan and Wolfe found that diversity of plant
genera was also higher beneath perches. Their study went on to follow seedling recruitment which,
while low (0.06% of seed-fall), was two times greater beneath perches. The authors suggested that the
harsh conditions of primary succession might have limited seed germination and seedling survival.
Similar results were also found in Costa Rica (Holl, 1998) in terms of seed input, but there was no
significant effect on seedling recruitment. In Thailand, as in other regions, weedy grasses (such as
Thysanolaena latifolia) also often dominate deforested areas (Maxwell, 1989). Weeds may outcompete seedlings of forest tree species or prevent their seeds from reaching the soil (Loik and Holl,
1999). Therefore, weedy species may need to be periodically cleared, during some parts of the year,
to increase seedling recruitment.
Although, erecting perches in deforested areas is likely to increase the input of bird dispersed
seeds, frequencies of perch use by birds may also depend on the characteristics of the local landscape.
The number and species richness of birds visiting perches might vary with a site’s distance from
reproductive trees, proximity to fruit rewards, amount of forest cover, or the amount of human
disturbance.

Methodology
1. Study area
This study was conducted at two deforested sites in northern Thailand. Ban Mae Sa Mai
(BMSM) is a Hmong hill tribe community at the north end of Doi Suthep-Pui National Park, Chiang
Mai Province (18° 52' N, 94° 51' E), approximately 1,207-1,310 m in elevation. Five plots were
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established (numbered 4-8). Plots 4-6 were located on three, 0.64 hectare "framework species"
plantations established by the Forest Restoration Research Unit (FORRU) in June of 1998 (see
FORRU, 1998; Elliott et al., 2000 for additional site description and planting methods). Most of the
29 species of planted trees were between 0.5 and 2.5 meters tall when our perches, traps, etc. were
installed in June 1999. The ground flora of all plots was mostly herbs particularly Pteridium
aquilinum and composites, e.g. Eupatorium sp. The percent composition of these species changed
seasonally, and as a result of weeding for plantation maintenance. Planted plots were weeded every
four to six weeks in the rainy season (June - October). (Our observations also suggested that weeding
reduced the density and species richness of birds [R. Scott and S. Elliott, unpubl. Data], see Results).
Plots 7 and 8 were created in March of 2001 when it became clear that FORRU trees would
grow taller than the perches on plots 4 –6. They were located in naturally regenerating areas 100-200
m from plots 4 and 5 respectively. All BMSM plots were protected by firebreaks and surrounded by
either FORRU plantations or fields dominated by Imperata cylindrica, Thysanolaena latifolia and
Pteridium aquilinum.
Pha Daeng (PD) is a Lahu hill tribe community approximately 30-km north of BMSM of
similar elevation and forest type (Maxwell, 1988, 1989). The PD plots (1-3) were in deforested areas
approximately 1 to 2 km from the village. These plots were closer to the surrounding forest, i.e.,
degraded mixed evergreen/deciduous and hill-evergreen forest, than those at BMSM (see results
Vegetation Section). Plot 1 was established in November of 1999 (later than the other plots because
the original plot, established in May 1999, had to be moved due to a disagreement amongst the
villagers). Approximately, half of this site had been planted with corn and harvested in October 1999,
just prior to plot establishment. Plot 2 was established in May 1999 in a recently (1-2 years)
abandoned agricultural field dominated by Thysanolaena, Imperata and Phragmites vallatoria. Plot 3
was established in May 1999 in a recently (< 1 year) cleared patch of bamboo forest. Bamboo, shrubs,
and young or coppicing trees were slashed and burned just before the site was claimed for research.
Vegetation structure of this plot is the most complex and bamboo grew to a height of over 3m before
being cut back to 1m in November of 1999.
2. Plot construction
Eight plots, 20 x 35 m were
established, 5 in BMSM and 3 in PD,
in early successional areas, at least 100
meters from each other to ensure some
habitat variation and some spatial
independence in bird usage. (Fig. 1).
3. Perch design
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Perch
construction
was
simple and inexpensive, using locally
35 m
available materials. The main part of
the perch consisted of one 3-m vertical Figure 1. Plot design: treatments were 5 m apart on a row and
each row was separated by 10 m. Each plot consisted
bamboo pole, approximately 7 cm in
of six treatments in an unbalanced design. The +
diameter.
In addition, two 0.8-m
indicates perch sites that were weeded (6 replicates /
pieces of bamboo were fitted through
plot), + perch sites not weeded (3 replicates), ⊕
holes cut into the pole, 0.30 m and 0.25
perches with seed traps (3 replicates), • control points
m below the top. These two pieces
(no perches) that were weeded (6 replicates), • control
were placed at right angles to form
sites not weeded (3 replicates), and $ control points
four perpendicular "branches". The
with seed traps (3 replicates).
base of each perch was buried 0.5 m
below ground for support.
After
placement in the ground, the "branches" were approximately 2.25 and 2.20 m above the ground and
clearly visible (at the start of the project) above the surrounding vegetation. The top "branch" pointed
in a direction parallel to the long axis of the plot, while the other branch was oriented parallel to the
plot's short axis (Fig. 2).
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4. Seed-traps
Seed-traps were circular, 1 meter in
diameter, and built from 1.7-mm mesh, plastic
netting secured to a wire frame. Four or more, 0.3
m high bamboo legs support each trap. The main
pole of the perch was fitted vertically through a
small hole cut in the center of the trap and the
netting was then sewn tightly to the shaft so that
no seeds pass through (Fig. 2). Traps of the same
design were placed at points without perches.
5. Seed collection
For each plot, seeds were collected on
the same day from both control and perch seedtraps once per month.
6. Weed control
In order to test the effects of weeds on
seed germination and seedling survival, and
insure that all new seedlings were not the product
of existing plants, all vegetation within a 1 meter
diameter of perch bases and control points was
removed prior to plot establishment. On each plot
weeds were then allowed to grow back on 3 perch
points and 3 control points, while the remaining 6
perch points and 6 control points were weeded.
On weeded plots, weeds were removed every
month during the rainy season (May-October) and
as needed during the dry season.
The seed bank was also tested on sites
that have been recently deforested (< 1 year) to
insure that seedlings are not the products of seeds
dispersed before the start of our project.
Preliminary data from the study area suggested
that most of the tree species seed bank does not
remain viable for more than 10 months and is
probably completely destroyed by burning
(Hardwick and Elliott, 1992).

Figure 2. Researcher collecting seeds from a seed
trap below a perch.

7. Seedling surveys
Every 2 to 3 months the treatments were examined for bird-dispersed seedlings. They were individually tagged to enable their
survival to be followed.
8. Bird surveys
Once per month we surveyed bird species on all plots. Plots were initially surveyed for 3 hours/plot, beginning 15 minutes after
sunrise, this was reduced to 2 hours per plot in June 2000 due to the addition of plots 7 and 8. The survey order was changed
each day and each month to avoid time-activity biases. All species and number of individuals, on and within 5 m of the
plot were recorded. The vegetation or perch they were using was also recorded.
9. Vegetation characteristics that affect bird-dispersed seedling recruitment: Landscape
vegetation surveys
We defined landscapes as areas 10 x 10 km square surrounding each of the two study sites.
To compare the amount and distribution of different land use / land cover types within the landscape
we used IRS panchromatic satellite images (resolution 5.8 m, acquired on 24 April 2001) as baseline
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data. Interpretation of the satellite images was done visually using on-screen digitizing with ENVI 3.2
software. Interpretation was aided by using 1:50,000 topographic maps and a Landsat TM satellite
image from the Thai Royal Forest Department which identified the major forest types. Digitizing
errors were edited with PC Arc/Info version 3.4 software and displayed using ArcView 3.1. Ground
checks were done along the roads and other areas that were not difficult to access. We classified the
land use / land cover of PD into eight main categories: 1) Degraded forest (the areas that used to be
forest but had been changed to mostly grassland or abandoned agriculture fields) 2) Evergreen forest
3) Deciduous forest 4) Bamboo and deciduous forest 5) Regenerating forest (plantation site and/or
secondary forest) 6) Mixed urban and agriculture 7) Water 8) Open areas (bare ground without
agriculture fields). The above eight plus 2 additional categories 9) Unidentified forest type and 10)
Buildings were used for the classification of the BMSM landscape.
10. Vegetation structure surveys
We used vegetation surveys on each plot to determine which factors were correlated with the
presence of birds and seeds they disperse (see below).
11. Within-plot surveys
All vegetation inside the plots was surveyed and divided by vegetation type. These
categories were grass, fern, herbaceous weed, bamboo, woody species < 1 m in height and woody
species > 1 m in height. The canopy cover, height of vegetation, and ground cover of vegetation was
also estimated in the plots. For the woody species > 1 m, stem diameter breast height (DBH) and
height was also measured. The height and width of bamboo clumps was also estimated. The data was
collected during February 2000–April 2000 (dry season) and October–November 2000 (wet season).
Vegetation maps were drawn for each plot.
12. Canopy cover
Canopy cover was measured with an ocular tube, following methods described by James and
Shugart (1970). On each plot, canopy cover was measured at 16 points between rows, five m from
each treatment site. Cover data was collected every 6-12 months from Jul 1999 to September 2002.
13. Ground cover estimation
To estimate ground cover, the plot was divided into 14 sections. Each section was located
between two perches and two adjacent controls. Percent cover and abundance of all vegetation types
was estimated [grass (or all plants with a grass – like form), ferns (the plots had only Pteridium
aqualinum), herbaceous weeds (all forms of weeds that were not ferns or grass), bamboo, bare (areas
without vegetation cover), litter (dead plants or dead leaves), woody species < 1 m] within each
section. These were estimated according to a "total estimate scale" (Smith, 1990; see below). Scores
per section were combined to give ground cover and abundance estimates for each plot.
Total Estimate Scale (Smith, 1990)
+ Individuals of a species sparsely present in the stand; coverage very small
1 Individuals plentiful, but coverage small
2 Individuals very numerous if small; if large, covering at least 5% of area
3 Individuals few or many, collectively covering 6-25% of the area
4 Individuals few or many, collectively covering 26-50% of the area
5 Plants cover 51-75% of the area
6 Plant species cover 76-100% of the area
To quantify the ground cover distribution patterns we used the methods of Braun-Blanquet (1951).
14. Neighborhood surveys
We defined a neighborhood as an area approximately 100 x 175 m surrounding the
experimental plots. We used a grid to divide the neighborhood into plots, each plot with the same
dimensions as the experimental plots. At every corner of each plot we used the Global Positioning
System (GPS) to identify the coordinates for comparison with a satellite image. Vegetation in all plots
was measured using the Braun-Blanquet (1951) total estimate scale to estimate both ground cover
vegetation and vegetation over 1.5 m in height. The vegetation types were mostly the same as described
above including grass, ferns, herbaceous weeds, bamboo, bare and litter. In addition, woody species
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< 1.5 m, woody species > 1.5-3 m and trees > 3 m in height were measured within each section as
above. The neighborhood vegetation was surveyed during the same time period as the within-plot
surveys.
15. GIS analysis
We used Idrisi 32 software to analyze the level of fragmentation in the landscape. The
fragmentation index is a value that has a range between 0 and 1. If the polygons are classified mostly
into the same class, the fragmentation index becomes 0. If polygons are in a class different from
adjacent polygons, the fragmentation index becomes 1. We also roughly estimated the distance from
each plot to the nearest forest patch using the measuring tool of ArcView.
16. Statistical analysis
We used one-way ANOVA and multiple comparison statistics with SPSS software and MS
Excel for the statistical and graphical analyses.

Results
Fire was a persistent problem in both study sites. In February and March of 2001 most of
plots 7 and 1 were burned, destroying the traps and perches and temporarily removing grassy
vegetation. We rebuilt the perches and traps and continued to monitor these plots as before (see
below) because there was sufficient time to monitor recovery. In March 2002, however fires from
agricultural areas destroyed all three plots in PD (plots 1-3) and all observations, with exception of
seedling survival checks, were terminated at PD because there was not sufficient time to monitor plot
recovery.
1. Seeds
A total of 23,453 bird-dispersed seeds, from at least 64 species of plant were collected from
the seed traps (Complete lists of all seeds, seedlings, and birds observed on the plots are available
from the first author). The vegetation types of the seeds were: 31.6% herbs, 20.6% shrubs, 15.9%
trees, 18.2% treelets, 10.6% climbers/vines and 3.1% unidentified. More than 90 % of the seeds came
from species associated with disturbed areas. Furthermore, most of these species were relatively small
and produced small fruits (< 10 mm, Maxwell et al., unpublished data). The highest peak of seed
input appeared to be during the early dry season (November - January, Fig. 3). The numbers of birddispersed seeds were significantly higher below perches (19,798) than at control points (3,655) (Mann
Whitney P < 0.0001) (Fig. 4).
2. Germination results: perches versus controls
Between July 1999 and September 2002, 859 bird dispersed seedlings germinated in the plot
treatments (beneath perches or at controls). The plant habit types of the seedlings were: 27.6% trees,
5.9% treelets, 51.0% shrubs and 4.7% climbers/vines. Significantly more seedlings germinated below
perches (652) than at controls (207) (Mann Whitney U test, P<0.0001).
3. Seedling survival
Survival was measured as recruited seedlings at least 1 year old and alive at the end of the
study period. Due to the fires at Pha Daeng we used data for all the plots up to February 2002 and did
separate tests on the BMSM plots up until September 2002. However no statistical difference was
found when using all the plots or just BMSM plots. By the end of the project (September 2002) there
were 859 seedlings, and 486 from two species, Melastoma malabathricum (390 seedlings) and Trema orientalis (96
seedlings). If we examined only up to February 2002, 365 seedlings survived one year or more on the plot
treatments. Significantly more survived under perches (254) than at control sites (111), Mann
Whitney U P<0.001 (Fig. 5).
4. Weeding experiments
Of the 652 seedlings at perches (as of September 2002), 419 were at weeded perches and 233
at non-weeded perches (there were twice as many weeded treatments as non-weeded). No difference
was found between the two treatments, (Mann Whitney U test P > 0.2).
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Figure 3. Average number of bird-dispersed seeds per plot collected between July 1999 and September 2002
(perches and controls combined).
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Figure 4. Plot seed input-perches and controls. The numbers of bird-dispersed seeds were significantly higher
below perches (Mann Whitney P < 0.0001). (*Data for plots 1-3, includes only up to February 2002).
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5. Birds
In 622 hours of observations at the eight plots 3,695 independent bird sightings were made of
105 species. At BMSM, 61 independent sightings of 12 species were seen on perches and at Pha Deang
99 sightings of 24 species were seen on perches (Table 1). Bulbuls (Family Pycnonotidae) were probably
responsible for most of the seed dispersal in the project area, which also agrees with previous seed
dispersal studies from the Indomalayan region (Corlett, 1998). Although not strictly frugivorous, Bulbuls
were sighted frequently (> 400
observations) on the plots, while no Table 1. Number of total birds and frugivores observed on perches
relative to total hours of observation time.
barbets (Genus Megalaima), pigeons
(Family Columbidae), or other large
Plot Hours No. birds
Birds/hr
No.
Frugivores/hr
frugivores were recorded during the
of obs. on perches
frugivores
surveys, although there were a few
1
60
38
0.63
11
0.18
casual observations of these species
2
78
41
0.53
3
0.04
prior to and during the project period.
3
78
20
0.26
1
0.01
6. Vegetation of landscapes
surrounding the study sites

4
5
6
7
8
Total

92
92
92
65
65
622

12
11
29
7
2
160

0.13
0.12
0.32
0.11
0.03
0.26

1
2
8
1
0
27

0.01
0.02
0.09
0.02
0.00
0.04

The results suggested that
PD had more forest area, less urban
and agriculture and fewer degraded
areas than BMSM (Table 2). Total
forest area around PD was
Table 2. Percentage of each land use/land cover in 10
approximately 80% while BMSM had
km × 10 km areas surrounding each study site.
approximately 60%. BMSM was more
Land use
PD
BMSM
fragmented than PD and their fragmentation
indexes were 0.004 and 0.002 respectively.
Degraded forest
3.63
10.20
All plots were located in degraded or
Evergreen forest
53.93
25.07
regenerating areas but plot 3 was located at
Deciduous forest
24.73
33.34
the edge of a deciduous forest and next to
Bamboo
and
deciduous
forest
0.49
0.53
agriculture fields, and this plot was covered
Unidentified forest type
1.55
mostly by bamboo. The plots at BMSM
were further from forest than plots at PD.
Regenerating forest
0.08
2.76
Plot 8 had the greatest distance to forest
Mixed urban and agriculture
17.07
26.08
(480 m) while plot 7 was 148 m from the
Water
0.05
0.05
nearest forest patch. Plots 1 and 2 were
Open
0.01
0.15
located on degraded and regenerating areas
Buildings
0.27
surrounded by agricultural fields and
abandoned fields but the distance to forest
Total
100.00
100.00
edge was 24 and 58 m, respectively. The
forest near plots 1 and 2 was mostly bamboo
and deciduous forest. Plots 4, 5 and 6 were located on plantation plots and surrounded by agricultural
fields and abandoned fields, and the distance to forest was 214, 442 and 126 meters respectively.
7. Vegetation structure inside the plots: ground vegetation structure
We used the average of the vegetation scores from the dry and wet seasons to describe the
ground vegetation inside the plots (Table 3). Only BMSM plots had ferns (Pteridum aquilinum (L.)
Kuhu ssp. Aquillium var. wightianum (Ag.) Try.). Fern was very abundant at BMSM and grew back
quickly after fire or weeding. Plot 5 had the highest fern score (after the 2001 rainy season the trees
on plot 5 became tall with greater canopy cover and shaded most of the weedy plants out). Plots 2 and
8 were dominated by grass (Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. var. major (Needs) C.E. Hubb. ex
Hubb & Vaugh and Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Horn) Honda) which also easily grow back after
fire or weeding. Plot 7 had abundant grass and fern, while the groundcover of plots 4 and 6 was
dominated by HW. Plot 3 had the highest scores for bamboo and woody species (< 1 meter). Bare,
grass and litter were not significantly different among plots. Fern cover on plots 5, 6 and 7 was
significantly different from other plots (SNK test, P < 0.001).
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8. Canopy cover
Canopy cover increased dramatically over the course of the project (Fig. 6). In particular, the
forest restoration plots (plots 4, 5 & 6) had achieved a nearly closed canopy within 2.5 years after
starting with almost zero cover. Plot 3 achieved nearly 100% cover as well, but this plot already had a
partial (~38%) canopy cover of fast-growing bamboo in 1999. The other plots (particularly 2 and 7)
remained largely unchanged and grass covered during the entire 3-year period. Part of the reason for
the slow regeneration on plots 1 and 7
was probably also caused by the fires in
Table 3. Average of estimated vegetation scores of ground
2001 (see above).
vegetation inside the plots.

9. Structure of vegetation in
Plot grass fern HW * litter bare bamboo woody *
neighborhood areas
1
3.5a 0.0a 3.1bc 2.1 a 1.2 a
0.8a
1.5ab
Vegetation
structure
surrounding each plot was collected
2
5.2 a 0.0a 0.6a 0.5 a 2.2 a
0.0a
0.4a
once in the dry season (March and
3
2.6 a 0.0a 2.7bc 1.6 a 2.0 a
3.0b
2.9c
April 2000) and once in the wet season
4
2.5 a 0.8b 4.2c 3.2 a 1.7 a
0.1a
0.8a
(October and November 2000). The
same scoring as the ground vegetation
5
1.5 a 3.9b 3.2b 2.9 a 1.0 a
0.0a
0.5a
inside the plot was used. The results
6
2.4 a 2.9b 4.2c 3.0 a 1.0 a
0.0a
0.6a
suggested that most of the vegetation
was significantly different between wet
7
3.3 a 3.8b 0.5a 2.8 a 0.3 a
0.0a
1.5ab
and dry seasons. As in within-plot
8
4.4 a 0.4a 1.4ab 2.4 a 1.0 a
0.0a
2.4bc
results, grass, ferns and herbaceous
weeds (HW) decreased during the dry * HW = herbaceous weeds, woody = woody species shorter than 1
m. Plot scores with the same letters within a column were
season except for around plot 3 where
not significantly different (Student-Newman-Keuls [SNK]
they increased. HW surrounding plot 3
test, SNK test, P > 0.05)
had higher scores in the wet season
because PD plots had agricultural fields
nearby. In the wet season these contained rice or vegetables but in the dry season after harvesting,
these areas were covered by either grass, HW or bare ground.
10. Seed input relative to birds and vegetation
There was no correlation between numbers of observations of frugivorous birds and seed
input per month (r = 0.06, P > 0.05). The perches were, however, more attractive to birds when they
were taller than the surrounding vegetation. When other natural perches became available, artificial
perch use declined as a proportion of total plot usage. However, overall seed input appeared to increase
with time as the vegetation regenerated or the plantations matured (Fig. 7). Total seed input was greater
at perches than those at control points by a ratio of approximately 5.4:1. The ratio of seed input, perches
to controls was highest for plot 1 (927 to 1) and was lowest on plots 5 and 8 (1.5 to 1) (Table 4).
Table 4.

Total number of seeds and the ratio of seeds collected beneath perches versus collected in controls by plot.

Control
Perch
Total
Ratio Perch : Control

1

2

7
6492
6499
927.4

3
2302
2305
767.3

3
150
767
917
5.1

4
258
2046
2304
7.9

Plot
5
544
835
1379
1.5

6
479
1748
2227
3.6

7
17
2307
2324
135.7

8
2197
3301
5498
1.5

Total
3655
19798
23453
5.4

The increase in canopy cover was found to be positively correlated with an increase in the
number of trees on the plot (r = 0.62). More importantly, there was a positive correlation between
canopy cover and seeds collected at control traps (R2 = 0.66, P < 0.01; Fig. 8) suggesting there was an
overall increase in seed input as plots became more complex in structure.
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Figure 6. Plot percent canopy cover between July 1999 and September 2002. Data collected in July 1999, was prior
to the establishment of plots of 1, 7 and 8, although all of these areas had nearly no canopy cover at that
time. The second estimate of canopy cover at plot 3 decreased because the bamboo on the plot was cut
back to make the perches more visible. Due to fire damage, plots 1-3 did not have canopy cover recorded
in 2002. The decreases recorded in April 2002 on plots 4, 6, and 8 were probably due to measurements
being taken at the end of the dry season when fewer trees were in leaf (S. Elliot unpubl. data).
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Figure 7. Percentage of seeds found in the control seed traps as a percentage of total plot seed input versus
time (Jul 1999–Sept 2002).

Discussion
1. Seeds and seedling recruitment
The results clearly show that artificial perches placed in deforested areas attract seeddispersing birds and there was a highly significant increase in seed rain and germination below these
compared to areas with no perches. Perches have been shown to increase seed rain (e.g. McClanahan
and Wolfe, 1992; Holl, 1998a) but the increase in germination has rarely been demonstrated, and this
is the first time such processes have been demonstrated in Asia. Survival below perches was also
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higher than at controls, although the absolute numbers were low reflecting the generally low
germination and survival rates of all seeds and seedlings in the wild. This was similar to what has
been found previously as well (McClanahan and Wolfe, 1992; Holl, 1998). Melastoma malabathricum and
Trema orientalis, two disturbance associated species, accounted for over 50% of the recruits are particularly important early successional
species throughout Asia (Banerjee, 1995) and Melastoma fruits in particular are frequently eaten by birds and other wildlife (Tan,

% of seed in control traps
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70

% of canopy cover
Figure 8. The relationship between % canopy cover and the percentage of seeds collected in control traps
in the 8 plots (for the year 2000).

2001).
Weeding appeared to have little effect on seedling survival unlike other studies (Holl,
1998b). Two possible reasons for this have counteractive effects. Weeding in the early stages of
regeneration creates open areas that inhibit species that will not grow in direct sunlight. Unweeded
areas may reduce seedling survival due to competition from surrounding vegetation, which in some
cases was made up of densely packed grasses (Holl, 1998b).
23,453 bird-dispersed seeds, from at least 64 species were found in seed traps during the
course of the project. 36 of these species were not found to germinate at non-seed trap points.
Most of these were collected in small numbers and/or on very few occasions so overall input into the
non-traps sites is likely to have been very low. Seed predation may also have had an effect as it is
often naturally quite high (Holl, 1998) whereas predation from seed traps similar to those in this
project have been found to be low (Chapman and Chapman, 1999). Together with generally very low
germination rates in the wild (McClanahan and Wolfe, 1992) this probably explains why these species
were not found germinating. However, there are a few species where numerous seeds have been
collected but no germination observed.
Saurauia roxburghii was found in large numbers but only in the last four months of the
project and only on one plot so presumably had not had a chance to germinate or seedlings were too
small to identify. Callicarpa arborea is perhaps the biggest anomaly having been recorded regularly
from several plots throughout the project in large numbers. These seeds had germination rates of up to
67% when fruits were collected ripe and the seeds sown in a nursery (FORRU, 2000). Many of the
seeds from the traps may have been immature as bulbuls were seen to be feeding on fruits before they
were ripe (A. Pierce, pers. obs.). and other similar projects have found no Callicarpa germinating
(McClanahan and Wolfe, 1992). McClanahan and Wolfe (1992) also found very low recruitment rates
in the field (0.056% for 12 genera over a 7-year study).
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Conversely a few species were found to germinate at non-trap sites that were not collected as
seeds. For all of these, very few individuals (< 4) were found germinating, except for 2 species of
Ficus hirta and F. semicordata (it is possible that these species were misidentified during the earlier
stages of the project.
2. Birds
Although numbers of frugivorous birds seen on the perches were low they are used often
enough to produce the significant affects on seed input and recruitment into the plots described
above. However, if the surrounding vegetation grows above the perches they become less
attractive to birds which is an important consideration if future restoration projects want to
involve the use of artificial perches. Closing of canopy meant a more open understorey more
typical of forested areas. This allowed the return of several bird species one would not expect in
open degraded areas, such as White-rumped Shama (Lonchura striata) and Hill Blue Flycatcher (Cyornis
banyumas). For at least these two species there did seem to be at least an increase in the frequency of
observations (data not shown).

Conclusions
In summary, at least during early stages of restoration, artificial bird perches can increase seed
input and seedling recruitment. This method is very inexpensive relative to intensive restoration
plantings which require seed collection, sowing and growing in a nursery, planting out, etc., in
addition to all the associated labor, while the methods described here require only erecting and
maintaining perches, with minimal weeding. However, a comparison of canopy cover data and other
vegetation measures between plots using restoration plantations versus those undergoing natural
regeneration from this and other studies (Elliott et al., 2000), clearly indicate that restoration
plantations are much more effective for restoring forest in highly disturbed sites than using only
perches. Furthermore, success with perches probably also depends on the availability of particularly
disturbance tolerant, early successional species such as Melastoma malabathricum and Trema orientalis, while relatively
few late succession species ever recruited beneath perches. Thus, we recommend that perches be used as a
supplement in conjunction with restoration plantings, such as at the edges of plantations or erecting
rows of perches to "connect" plantations together, particularly during the first two to three year
immediately after planting when plants are short.
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Density estimates of wildlife are preferable to relative indices because they provide better
data for wildlife management, however density estimates for many of the threatened species in
Thailand and the region are lacking. Here we attempted to estimate the densities of 14a globally or
nationally threatened or otherwise rare species in Bala, which is part of Thailand’s HalaBala
Wildlife Sanctuary on the Thai-Malaysia border and one of the few remaining areas of lowland
forest in Thailand. Focal species included the Great Argus pheasant, (Argusianus argus), nine
species of hornbills: Rhinoceros (Buceros rhinoceros), Great (B. bicornis), Helmeted (B. vigil),
Black (Anthracoceros malayanus), Bushy-crested (Anorrhinus galeritus), White-crowned (Aceros
comatus), Wrinkled (A. corrugatus), Wreathed (A. undulatus) and Plain-pouched
(A. subruficollis), and lesser-known species including: Wallace's Hawk-eagle (Spizaetus
nanus),Giant Pitta (Pitta caerulea),Garnet Pitta (P. granatina) and Rail-babbler (Eupetes
macrocerus). Variable-width line transect surveys were used to estimate the densities and
distributions of the focal species. Once per month we surveyed 11 transects during a 16-month
period (January 2001 - April 2002) using trails, old logging roads, and one paved road. A total of
1531 observations of 2559 individuals of the 14 species were made during the observation period.
Density estimates were only possible for seven of these species due to insufficient sample sizes
presumably due to low densities. The mean density estimate for Great Argus was 0.20
individuals/km2 (0.06-0.61, 95% confidence interval) and was likely to have been a significant
underestimate, perhaps by as much as a factor of seven, due to the low number of visual
observations and our inability to obtain reliable estimates from the numerous vocal detections.
Estimates for Rhinoceros and Helmeted Hornbills were 2.31 (1.57-3.39) and 0.99 (0.49-2.03)
respectively and were similar or slightly above densities reported elsewhere. Estimates for Great
0.18 (0.10-0.31), Bushy-crested 0.38 (0.20-0.73), Wrinkled 0.09 (0.04-0.19) and Wreathed
Hornbills 0.88 (0.52-1.48) were generally below and often well below estimates from other areas
in the region. Although density estimates for Black, White-crowned, and Plain-pouched Hornbills
were not possible our data suggested that their densities were also quite low (< 0.10
individuals/km2) compared with elsewhere. Although not the focus of this research, reasons for
differences between this and other areas (assuming that most of the estimates were unbiased) were
likely the result of differences in food resources and perhaps levels of human disturbance, but
require further investigation. For the other four species insufficient data was available to draw
conclusions other than that the densities of these species are likely to be very low (< 0.10
individuals/km2). It is recommended that future studies apply more rigorous sampling methods
than was used here, and that the use of preexisting trails and roads should be avoided because they
are more likely to produce biased estimates compared with systematic or random sampling.
Key words: Density estimation, hornbills, Argusianus argus, lowland forest

a

The original proposal included 10 species, including Bat Hawk (Macheiramphus alcinus) and Large
wren-babbler (Napothera macrodactyla). Both of these are present in Bala, but were never observed
during the surveys so they were not mentioned in the report. Another six species including Great Argus,
(Argusianus argus), Great Hornbill (Buceros bicornis), Bushy-crested Hornbill (Anorrhinus galeritus),
White-crowned Hornbill (Aceros comatus), Wreathed Hornbill (A. undulatus) and Rail-babbler (Eupetes
macrocerus) were added to the study because of their conservation status and their presence during the
surveys.
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Introduction
Relatively undisturbed lowland (< 200-m elevation) forest is now rare in the Sundaic
region (Lambert and Collar, 2002), particularly in southern Thailand where greater than 95% of
the natural forest has been destroyed (Round, 1988). Because lowland forest is so rare, many of
Thailand's threatened bird species reside in the remaining fragments of lowland forest (Round,
1988). Although the presence or absence of threatened species is now fairly well documented for
the remaining lowland forest and other forests of Thailand (Round, 1988; Robson, 2002), density
estimates generally have not been done, particularly in Thailand (although see Marsden, 1999;
Anggraini et al., 2000 for surveys in the region). Without estimates of density from different
areas of the Sundas, it will be more difficult to estimate the total population size of such species
and therefore make estimates of their long-term probability of survival much less precise.
Furthermore, without density data (or some measure of detectability) it is difficult to make
predictions about trends in populations or habitat suitability because relative indices generally
cannot be compared through time or among sites due to potential differences in the probability of
detection (Karanth and Nichols, 1998; Fancy and Sauer, 2000; and see also the Recommendations
section below).
Here we proposed to estimate the densities of 14 threatened or otherwise uncommon
species of birds in a lowland forest fragment. In addition, we attempted to use relatively
inexperienced field workers to conduct the surveys. With the status of many forest bird species
under such dire threats and the number of highly trained tropical ornithologists limited, we
believed that it was essential to utilize enthusiastic, but less experienced local personnel.
Although conducting complete surveys of the entire avian community is especially valuable, these
generally can only be done by highly trained, highly experienced individuals because the species
richness can be very high in lowland forests and most (> 85%) identifications have to be done by
ear due to the density and height of the vegetation (Hamel et al., 1996; Rosenstock et al., 2002).
Inexperienced observers however, can be trained to monitor a small number of species relatively
quickly.

Methodology
1. Focal species
We focused on nine species of hornbill and five other threatened/rare species (see Table 1 for
species names and conservation status). Hornbills (family Bucerotidae) are particularly sensitive
indicators of forest condition and human disturbance because they require large tracts of unfragmented
forest with large fruiting trees for feeding and nesting, and they are large, which makes them targets
for hunting (Poonswad, 1998; Lambert and Collar, 2002). The Wrinkled hornbill (the rarest of the
hornbills in Thailand) and Plain-pouched are of particular concern because they are restricted to level
lowland, evergreen forest (Lekagul and Round, 1991). Of the other species, Wallace's Hawk Eagle is
mostly restricted to evergreen lowland and lowland slope forests in Thailand, while Giant Pitta, is also
restricted to lowland forests below 800 meters (Lekagul and Round, 1991).
2. Study site
The Bala forest, is part of the Thai, Hala-Bala Wildlife Sanctuary, on the Thai-Malaysia
border (5°37’ N, 101°08’ E). The Sanctuary is 111.5 km2 in area isolated from other forests by
agricultural lands on the Thai side of the border (although the larger Hala portion of the Sanctuary lies
approximately >7 km to the west) and a mix of forest and agriculture on the Malaysian side. Bala
ranges in elevation from 50 to 960 m above mean sea level and is broadly classified as tropical
lowland evergreen forest. Rainfall is considerable and is moderately seasonal. During the first year of
the study (2001) rainfall was > 4,700 mm (see below). Bala has also been partly logged prior to the
1989 logging ban, but the details are unavailable at this time. However, with the presence of nine
species of hornbills, the site is still probably one of the richest in the region (M. Kinnaird pers.
comm.).
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Table 1. Focal species and their conservation status (source ARCBC 2003). Species occur in the order of
Robson (2000).
Conservation status (source & status)
Species
Great Argus

CITES

IUCN Red Databook

Thai Red List

II

-

Vulnerable

II

-

Threatened

I

Near-threatened

Vulnerable

I

Near-threatened

Vulnerable

II

Near-threatened

Threatened

II

-

Vulnerable

II

-

Vulnerable

II

Near-threatened

Endangered

II

Near-threatened

Vulnerable

I

Vulnerable

Threatened

II

Vulnerable

Threatened

-

Near-threatened

Threatened

-

-

Threatened

-

-

Rare

Argusianus argus
Rhinoceros Hornbill
Buceros rhinoceros
Great Hornbill
Buceros bicornis
Helmeted Hornbill
Buceros vigil
Black Hornbill
Anthracoceros malayanus
Bushy-crested Hornbill
Anorrhinus galeritus
White-crowned Hornbill
Aceros comatus
Wrinkled Hornbill
Aceros corrugatus
Wreathed Hornbill
Aceros undulatus
Plain-pouched Hornbill
Aceros subruficollis
Wallace's Hawk-eagle
Spizaetus nanus
Giant Pitta
Pitta caerulea
Garnet Pitta
Pitta granatina
Rail-babbler
Eupetes macrocerus

We used variable-width line transect surveys to estimate the densities and distributions of
our focal species following the methods of Bibby et al., (1992). Once per month we surveyed 11
transects, which varied in length from approximately 3 to 11.4 km, during the 16-month period
(January 2001 - April 2002). Transects were > 200 m from adjacent transects to minimize the double
counting of individuals. All transects were surveyed 15 times, except for two transects which were
surveyed 16 and 14 times. Most transects followed existing trails, old logging roads, including one
paved road, in lieu of straight lines due to the density of the vegetation and the steep terrain.
Consequently, due to the subjectively placed transects, density estimates could be heavily biased and
should be interpreted with caution, such that the estimates should only be applied to the areas along
the trails rather than the entire study area (Buckland et al., 2001; J. Nichols, USGS Wildlife Biologist,
pers. comm.). Fortunately, we believed these trails covered a sufficient portion of the study area to be
representative of most habitats in the forest, except for the northern-most section which was largely
unsurveyed. The transects were marked every 100 meters and partly surveyed using GPS to assist in
locating birds. Survey work was carried out by observers who had been working in the sanctuary for
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several weeks before starting the surveys and were familiar with focal species prior to the start of the
surveys. Observers were rotated among transects to reduce some potential observer bias. Starting and
ending points of the transects were reversed whenever possible to avoid biases associated with time of
day. Observers also trained as a group to estimate distance both visually and aurally to reduce biases
in such estimates.
On each transect, observers recorded (1) focal species (and sex when possible), (2) number
of individuals, (3) detection cue (visual, vocal, or flying), (4) location of the observer on the transect,
(5) estimated distance between observer and the focal species, (6) angle between the observer and the
bird, (as well as true compass direction to estimate positions on the GIS maps), (7) and relevant notes
related to the observation such as the presence of a "dancing ground" for Argus pheasants or fruiting
figs or other large fruiting tree species for hornbills. Because the density estimate is a 'snap-shot' in
time, birds that were observed flying (i.e., those flying birds that were not seen leaving the area near
the transect), were not used to estimate the density following Buckland et al. (2001).
3. Analyses
Average density estimates for the sampled areas were developed using DISTANCE software
(Thomas et al., 2002). In general, we followed the recommendations of Buckland et al. (2001) and
used by others for estimating the densities of the same or similar species in the region (Kinnaird et al.,
1996; Marsden, 1999; Anggraini et al., 2000). For all species, birds were entered as clusters and
distance data was grouped automatically by the software or into distance intervals if a better model fit
could be obtained. Only visual observations were used because distance estimations on the aural
observations were in some cases unreliable and generally did not fit available detection functions. In
addition, it was recommended that visual and aural detections not be combined, as they would likely
provide different detection functions (S. Strindberg, Wildlife Conservation Society, pers. comm).
Cluster size was estimated using mean observed cluster size, otherwise size-bias regression (regression
of cluster size against distance, to test whether larger cluster were more detectable at greater distances)
was used when the regression was significant at α = 0.15. Models were fit using the default settings
which used the automated sequential selection and the Akaike's Information Criteria (AIC) stopping
rule. One of three models were used to fit detection probability functions: uniform, half-normal, or
hazard, using cosine-adjustment terms. We also found that truncating the furthest observations
(usually between 10-15% of the right tail of the distribution) was often required to obtain results. For
the Great Argus data we left truncated observations directly on the transect to reduce "heaping" of
observations due to rounding errors (Buckland et al., 2001). We chose models with the lowest
coefficient of variation of the density estimate (following Kinnaird et al., 1996), or the lowest AIC
function (when using different models, but the same distance intervals and other input parameters,
following Buckland et al., 2001).

Results
Eleven transects were sampled approximately once per month for 16 months between January
of 2001 and April of 2002. A total of 1,531 observations of 2,559 individuals of 14 species were made
during the observation period (Table 2). The majority of all the observations were aural rather than
visual (75.5% versus 18.6%, and 5.9% observed flying). The majority of these observations (91.8%)
were made by three observers working individually, while an additional 7.0% were made by these
individuals working with one other observer, and the remaining 1.2% were made by a fourth
individual.
The number of monthly observations varied considerably during the course of the year.
Ignoring the first survey period which was spread over three months (January-March), the total
number of individuals counted ranged from 112 during March of 2001 to 216 in February of 2002.
Because the number of observations was too small in any given month, we could only use simple
count trends to examine monthly variation. Counts of Rhinoceros and Helmeted Hornbills were
moderately correlated (r = 0.60, p < 0.05) as well as Wreathed Hornbills and Argus (r = 0.53, p <
0.05), while Wrinkled and Great Hornbills were negatively correlated (r = -0.55, p < 0.05). However,
there was generally little correlation among the focal species during the year (Fig. 1), such that there
was no clear trend to suggest which months surveys might be conducted most efficiently. The Great
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Argus was the only species that showed a noticeable periodicity in number of observations, such that
there appeared to be a peak in August during a somewhat drier period, (Fig. 1 and 2), however this
was based on only one year of observation. There was also no significant correlation between the total
number of observations and the number of visual observations, nor was there a significant correlation
between total monthly rainfall and the total number of monthly observations (Pearson Correlation or
Spearman Rank Correlation, p > 0.05; Fig. 2).
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Figure 1. Number of individuals detected of the seven most common focal species observed in the
Bala portion of the Hala-Bala Wildlife Sanctuary between March 2001 and April 2002
(see Table 1 for scientific names and conservation status).
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Figure 2. Total rainfall and total number of individual birds of the 14 target species detected between
March 2001 and April 2002 in the Bala portion of the Hala-Bala Wildlife Sanctuary.
(Rainfall data from the Waeng district meteorological station approximately 10 km from the study area).
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Density estimates were only possible for seven of the 14 species due to insufficient sample
sizes presumably caused by low densities (Table 2, see Table 1 for Scientific names). The density
estimates from this study for Rhinoceros and Helmeted Hornbills were generally near or above
densities reported elsewhere, whereas estimates for Bushy-crested and Wreathed Hornbills well below
previous estimates, often by a factor of more than ten. Great Hornbills were also considerably lower
in density than reported from India (Raman and Mudappa (in press), but nesting densities from
northeast India 0.33 pairs/km2 (Datta and Rawat in press) appeared to be similar to densities reported
here. Other species, densities were highly variable, but were generally either similar or considerably
lower than reported elsewhere (see Table 3).
As with Marsden (1999), the coefficient of variation of the density estimates was relatively
large, and less than 20% only when the number of sample observations was greater than 80.
Although, this sample size was only achieved for Rhinoceros Hornbill (Table 2), we found even with
observations as few as 11, we were able to obtain estimates with a coefficient of variation of 36%,
which was equal to or often better than previous studies with birds (Marsden, 1999; Nelson and Fancy,
1999). However, for other species where there was insufficient detections to provide estimates, we
tried to incorporate simple spot-mapping methods and GIS maps using ArcView 3.1 in which we
estimated a minimum number of individuals present in the study area (see below).
Although the number of detections for some species (Helmeted Hornbill, Great Argus, and
Wreathed Hornbill) were either greater than or approximately equal to 80, most were aural rather
visual. The detection probability of species based on aural observations was noticeably higher (~1.0)
than from visual observations (≤ 0.6), but the aural observations could not be incorporated into the
analyses because we were not able to achieve adequate model fit presumably due to distance
estimation errors.
In addition, the Great Argus estimate from distance sampling was likely to have been
significantly underestimated. Based on highly simplified spot-mapping described above, 18 different
territories were spot-mapped within 100 m of the trails/transects, which assuming that every individual
present within this radius was detected and that distances of ≤ 100 m could be estimated accurately,
translated into a crude estimate of 1.39 pairs /km2, assuming one female per male. This estimate was
more than ten times higher than the estimate obtained from distance sampling, though similar to
estimates of Davison (1981) from west-central Malaysia. We attribute this difference to the fact that
visual observations were quite rare for this vocal, but shy species (visual detection probability of 0.33,
aural detection probability = 1.0). Although, we attempted to use distance interval categories to
reduce aural distance estimation problems it was not possible to achieve adequate model fit.
For White-crowned Hornbill, a maximum of four birds was observed at any one time, and on one
occasion two pairs of birds were recorded in different locations simultaneously. For the study area,
there appeared to be at least three distinct clusters, with one of the clusters possibly representing two
breeding pairs and two others representing at least two other males. Thus, the minimum estimate for
the study area was six individuals.
For the remaining species similar, highly simplified techniques were used. For Plain-pouched
Hornbills, six independent observations were made of clusters between May 2001 and March 2002,
with all the observations occurring between the months of March and August suggesting that it was
present in the breeding season in Bala, but moved out of the area during the non-breeding season. The
maximum number of individuals observed at any one time was four, indicating the presence of at least
four individuals. For the Black Hornbill, there were a total of three individuals observed, with at least
one pair, and one additional male observed in widely separated locations, indicating the presence of at
least three individuals. For Wallace’s Hawk-eagle, there were four independent observations of this
species during the study period, and it was likely that no more than two unique individuals were ever
present. For Giant Pitta, there were only two widely spaced observations suggesting a minimum of
two individuals. For the Malaysian Rail-babbler and Garnet Pitta, only one individual was observed
during the study period.
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Table 2. Summary of observations, detections, detection rates and density estimates for Bala Wildlife Sanctuary
based on 16 months of observations (February 2001-April 2002).
Observation type
(number of observed clusters)
Species

Density estimate (individuals / km2)

Detections & Detection rate

Visual Aural Flying Total Average Total no. of Individuals
No. of
group size individuals detected / km clusters
detected
of transect
used for
surveyed
analysis

Estimate

Lower Upper %CV
95% CI 95% CI

Rhinoceros Hornbill

112

476

41

629

1.9

1191

1.17

93

2.31

1.57

3.39

19.2

Helmeted Hornbill

48

366

12

426

1.4

611

0.60

41

0.99

0.49

2.03

36.8

Great Argus

13

249

0

262

1.1

280

0.27

10

0.20

0.06

0.61

58.0

Bushy-crested
Hornbill

14

24

3

41

4.2

174

0.17

14

0.38

0.20

0.73

32.2

Wreathed Hornbill

50

11

17

78

1.9

149

0.15

42

0.88

0.52

1.48

25.7

Great Hornbill

23

21

10

54

1.7

92

0.09

18

0.18

0.10

0.31

28.2

Wrinkled Hornbill

11

2

2

15

1.4

21

0.02

11

0.09

0.04

0.19

36.3

a

White-crowned
Hornbill

6

4

0

10

1.8

18

0.02

-

-

-

-

-

Plain-pouched
Hornbill

3

0

3

6

2.0

12

0.01

-

-

-

-

-

Wallace's Hawkeagle

2

0

2

4

1.0

4

< 0.01

-

-

-

-

-

Black Hornbill

2

0

0

2

1.5

3

< 0.01

-

-

-

-

-

Giant Pitta

0

2

0

2

1.0

2

< 0.01

-

-

-

-

-

Garnet Pitta

1

0

0

1

1.0

1

< 0.01

-

-

-

-

-

Rail-babbler

1

0

0

1

1.0

1

< 0.01

-

-

-

-

-

286

1155

90

1531

1.7

2559

>2.50

-

> 5.03

-

-

-

Total
a

Insufficient number of detections to estimate density

Table 3.

Density estimates (individuals / km2) for Asian hornbill species found in Bala as compared with studies elsewhere in Eastern and South East
Asia.

Species

Kemp (1995)a
[Malaysia &
Indonesia]

Davison (1981)
[W. central
Malaysia]

Angraini et al.
(2000) [S.W.
Sumatra]

Whitmore (1984)b
[C. Malaysia]

Van Schaik
Unplubl. Reportb
[N. Sumatra]

Leighton (1982)
[E. Kalimantan]

Raman and
Mudappa

this study
[S. Thailand]

(in press)
[S.W. Ghats, India]

1.5-2.25

-

-

-

-

-

-

0.20 [1.39]d

Rhinoceros Hornbill

-

2.8 (0.8-20)

2.60

0.5

3.11

1.10

-

2.31

Helmeted Hornbill

-

3.1 (0.25-16.7)

1.90

0.5

0.83

0.30

-

0.99

Bushy-crested

-

3.5 (1.25-5.8)

3.05

2.5

4.28

6.20

-

0.38

0.10

b

5-21

-

0.09

1.05

10-46b

-

0.88

-

4.20

-

< 0.10e

Great Argus

Wrinkled Hornbill

-

0.6 (0.10-0.7)

-

-

Wreathed Hornbill

-

2.9 (0.8-6.7)

7.50

c

White-crowned Hornbill

-

1.8 (0.5-3.1)

-

present

Black Hornbill

-

1.9 (0.5-4.0)

-

2.0

-

2.70

-

< 0.10e

Plain-pouched Hornbill

-

-

-

-

-

-

-

< 0.10e

Great Hornbill

-

-

-

-

-

-

3.4-9.55

0.18
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Discussion
Because we are interested in the long-term management of relatively rare or threatened species
we believe it is necessary to have unbiased estimates of density, which incorporate some estimate of
detectability, rather than just presence/absence or relative abundance. However, distance sampling
requires four primary assumptions: (1) animals on or very near the transect lines are detected 100% of
the time (2) animals are detected before they move (either naturally or in response to the observer)
(3) distances to animals are known accurately and (4) sampling transects or points are randomly
located (Buckland et al., 2001).
Regarding assumptions one and two, because hornbills are large and relatively vocal birds,
detection probability close to the observer is probably relatively high as suggested by other studies
with hornbills (Marsden, 1999), but they may flush fairly easily depending on the human hunting
pressure in the area (Marsden, 1999). During this survey, there was some evidence of premature
flushing for two species Great Argus which were particularly difficult to detect visually (see below)
and possibly Great Hornbill. Such movements away from observers would tend to bias density
estimates downward (Buckland et al., 2001), and may account for the lower than expected estimates
for both of these species.
During our surveys it was difficult to achieve adequate confidence in our aural distance
estimations (assumption three) because the hornbill and pheasant calls could potentially carry for
hundreds of meters (Leighton, 1982; G. Gale pers. observ.). If distances were under or over-estimated
by as little as 10% on line transects, then the density estimate would have been under or overestimated
9-11% (Buckland et al., 2001). For surveys of birds whose calls travel long distances, aural
observations are unlikely to be reliable unless extensive training is done by estimating distances from
birds of known locations, and even if with extensive training it is not clear that accurate distance
estimates can be obtained due to the wide variety of conditions which can alter human perceptions of
sound (Waide and Narins, 1988). However, others have found it possible to estimate distances by
sound if limited to short-distances with highly trained observers (a maximum of 100 to 120 m) (Gates,
1995; Marsden, 1999). When accurate distance estimation is not possible, it is generally
recommended to divide data into four to eight distance intervals (Buckland et al., 2001; Rosenstock et
al., 2002). The number of intervals should be large enough to keep the level precision of the detection
function high, but not so large as to make distance estimation difficult and time consuming. For
example, intervals bounded at 10, 25, 50, 100, 200 and > 200 m can be used, and this decreases risks
of distance estimation errors provided that observations are grouped into the proper category
(Rosenstock et al. 2002). It is also recommended to keep the last interval unbounded (such as > 200
m). Fortunately for our study, we had sufficient numbers of visual observation for six species to
achieve reasonable estimates in the absence of reliable aural observations.
Also related to assumptions three and four is the use of straight-line transects. Straight line
transects maybe preferable over points because they increase the probability of detection for
uncommon/rare species and it is easier to estimate the distance from the animal to the transect line if
the lines are straight (Marsden, 1999), however in rugged terrain and/or dense vegetation, it is often
too difficult and/or time-consuming to cut straight transects. While, using trails or other curving
transects is theoretically possible (Hiby and Krishna, 2001), they are subject to significant bias and
must be used with extreme caution. Furthermore, if curving transects are used then the observer must
estimate the shortest distance from the animal to the nearest point on the path. This can be quite
difficult if the observer does not know exactly where they are on the path and/or if they are not
particularly familiar with the curves of the path, which is often the case in dense forest and/or rugged
terrain. Also when using many different paths for surveys, it is important to insure that the
paths/transects are sufficiently separated to reduce double counting. For example, Marsden (1999)
recommended 200 m separation between point locations in forested habitats and 400 m in more open
habitats. GIS and GPS can help map out trails and mark observer positions relative to the trail's curves
in areas where the path is winding and vegetation dense. However, the GPS estimates have to be
accurate (< ± 5 m or depending on the width of the distance categories) to derive reliable density
estimates.
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Alternatively, variable circular plots (VCP) are probably logistically simpler and require fewer
assumptions. Furthermore, VCPs can be used along trails with less bias, if points are positioned 50 m
perpendicular to the trails (Marsden, 1999). VCP counts also do not require the observer to record
angles, which could be another source of error when estimating distances. The drawback of VCPs is
that it may require a large number of sample points (2000 points, e.g. Marsden, 1999) to estimate
densities of rare species, and distance estimates must be precise because the error increases with the
square of the distance. Finally, for some very rare species or species with very low levels of
detectability it simply may not be practical to estimate density with either variable circular plots or
variable line transects.
Specific recommendations for estimating densities and monitoring wildlife populations in Bala
and elsewhere in Thailand
1. Density estimates are preferable to managing wildlife, particularly threatened species,
because population size is a key indicator in estimating long-term survival. Furthermore, without
estimates of detectability it will be difficult if not impossible to compare survey results over time or

C
space (Karanth and Nichols, 1998; Fancy and Sauer, 2000). In other words, because Nˆ =
(where
pˆ

N̂ = the estimated abundance, C = count of target species and p̂ = the estimated detection
probability), it is quite possible that if the detectability of a target species in a site with open vegetation
is twice as high compared with a densely vegetated site (where for example p̂ = 1 versus p̂ = 0.5),
the animal counts could be exactly the same (C = 50, for example) but the true densities would be
twice as high in the densely forested site ( N̂ = 100 versus N̂ = 50) [see Fig. 3 for another example].

3. For sampling species
such as hornbills, sampling along
roads and trails should be avoided
because roads and trails are
normally not set randomly nor
systematically, and are therefore
likely to sample an area in a way
that may be difficult to
understand, and more likely to
provide biased estimates. For
uncommon large mammals such
as tiger, elephant, bear, etc.
sampling along animal trails is
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2. Thus, using sampling
methods that estimate detection
probability is critical to obtaining
estimates of abundance of target
species that are repeatable and
comparable in space and/or time.
Because of the annual variability
in most biological indicators, it
may require 10 or more years of
data to identify population trends.
If data are collected using similar
methods that measure detection
probability, by having comparisons
to other locations and having
repeated surveys over time, it may
be possible to identify patterns of
decline sooner.

Figure 3. The counts of Blue Grosbeak (Guiraca caerulea) obtained on this
Breeding Bird Survey (BBS) route from North America suggest
that the population has increased during the 30-year period of 19661996, with a large population increase between 1978 and 1982.
However, based on data from other BBS routes and various studies,
there was no indication that the Blue Grosbeak population had
actually increased. The pattern of counts shown above may have
resulted entirely from changes in observers that surveyed this BBS
route. The counts between 1966 and 1977 were obtained by one
observer, then another observer ran the route in 1979 and in 19811984, a third observer did the 1980 count, a fourth observer did the
1986 count, and a fifth observer did the 1995-1996 counts. Without
estimates of detection probability, we must assume that the
apparent increase in the population between the 1960s and 1980s
was probably caused by observer change, which numerous studies
have shown is a major problem (e.g., Kepler and Scott, 1981; Sauer
et al. 1994). Furthermore, observers are not the only factor that can
cause large differences in detection probability.
[data and
description from Fancy and Sauer 2000]
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often necessary to increase capture probabilities (Karanth and Nichols, 1998), but this technique can
estimate densities only when individuals can be recognized. In such cases, mark-recapture techniques
can be utilized. However, variable width line transects can be used to estimate density of such animals
from dung counts (Marques et al., 2001).
4. Future surveys in Bala should avoid using the roads and pre-existing trails as in this survey
because of the sampling problems it causes, particularly the road. It is therefore recommended that
habitats of Bala be demarcated using GIS/Remote Sensing and sampled following some form of
stratified random design, whereby different habitat types are sampled in proportion to their presence
(e.g., if 10% of the area is classified as “lowland” forest and 15% “disturbed” forest then
approximately 10% of the samples should occur in “lowland” habitat and 15% of the samples in
“disturbed”). Furthermore, straight line transects are preferable to point surveys (VCPs) because
surveying lines is likely to increase the encounter rates of low-density species. Although long, straight
lines may be difficult in this habitat, it seems possible that several short transects of 2 to 4 kilometers
should be usable. If straight lines are not possible, then VCPs are a viable alternative, but there is still
the problem of getting to randomly placed points particularly if there is no existing grid or an
extensive trail network. Although some researchers have used points samples located 50 m
perpendicular to the left and right of trails (Marsden, 1999; Marsden and Pilgrim, 2003), this may still
be biased and should be avoided if possible.
5. Finally, due to limitations in time and resources, sampling should be designed to obtain the
maximum amount of information for management purposes, with the least cost. Because the densities
of target organisms are so low, it seems unlikely that density estimates would be possible on a monthly
basis to determine the optimum month for sampling. However, sampling could be carried out more
intensively during a single period of 2 to 4 weeks during a year and this should provide sufficient data
for monitoring purposes. This would also have the added advantage of keeping within year variation
in detectability to a minimum. The choice of a sampling period is problematic because different
species are more easily detected at different months of the year, such that species such as Great Argus
appear to be most detectible in August while hornbills appear to be most detectable either before
nesting or after nestlings fledge. Choosing between these two periods may depend on other factors
such as rainfall which may interfere with surveys or other factors such as the potential biases caused
by sampling newly fledged juveniles together with adults. Densities of very rare species such as Giant
Pitta probably cannot be effectively estimated through distance sampling, and may require other
intensive methods such as spot mapping.
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The Mo Singto biodiversity research plot has been recensused and all trees were reidentified
and measured during 2000–2001. This was done to correct some initial misidentifications and to
better synchronize the initial dbh measurements. All large vines (mostly woody lianas) > 3 cm in
diameter were measured and tagged during the same period and the numbers of independent stems
(genets) were inventoried. A total of 199 species of trees ≥10 cm dbh in 61 families are recorded on
the 30-ha plot, with a mean density of 546 individuals per ha, and with a basal area of 2.97 m2/ ha.
The 2 most abundant species are Ilex chevalieri (6.2% of stems) and Sloanea sigun (6.1% of stems).
The liana census revealed 122 species on the plot of which 105 have been identified to species. The
2 most abundant species are Uncaria scandens (6.2% of stems) and U. macrophylla (5.0% of stems)
(Rubiaceae). The most diverse families of lianas (out of 33 families) are Apocynaceae (14 species),
Leguminosae (13 species), Rubiaceae (9 species) and Annonaceae (8 species). Seven species of
Ficus (Moraceae) are also lianas. At least 35 species of trees and shrubs <10 cm dbh have been
identified, and 87 species of ground vegetation. The phenology of figs has been studied intensively
for 3 years, including 15 species. The figs include 8 species of free-standing trees, 7 species of
hemiephiphytes (stranglers), and 7 of woody climbers. Eight species of figs tend to be partly
seasonal, and 5 species fruit in all seasons. One new species of tree found on the plot is new to
science; it has been named Pouteria stellibacca Maxw. (Sapotaceae), and another species in a new
record for Thailand: Homalia cochinchinensis (Lour.) Druce (Flacourtiaceae) (Nat. Hist. Bull Siam
Soc. 50 (1): 89-97). The Mo Singto plot has been used for the study of gibbon diet, foraging and
ranging behavior, seed dispersal by gibbons, bird population density, ecology of lianas, ecology of
dung beetles and forest succession.
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Introduction
The Mo Singto biodiversity research plot in Khao Yai National Park was initiated in 1996 for
the purpose of facilitating studies of forest ecology, community dynamics, plant-animal relations, and
the ecology and ranging behavior of gibbons (Brockelman, 1998). Gibbon studies have been on-going
since 1980 (Brockelman et al., 1998; Raemaekers and Raemaekers, 1985a, 1985b; Raemaekers et al.,
1984; Reichard, 1995; Reichard and Sommer, 1997). During 2000–2002, the first census of trees and
lianas was completed, and voucher specimens have been collected and processed. The objectives of
the project during the last 2 years have been to: (1) improve and continue management of the
permanent biodiversity research plot for use by researchers; (2) expand the plant inventory to include
small trees, shrubs, lianas and herbs, and initiate phenological studies of trees; (3) promote use of the
plot for the study of plant–animal relations, monitoring of exploitation of populations, and natural
product research.
The plot has been used especially for the study of gibbon diet, ranging behavior, and seed
dispersal (Kanwattanakid and Brockelman (in preparation); Whitington, 1992; Whitington and
Treesucon, 1991). In addition, at least 8 other M.Sc. and Ph.D. Projects concerned with forest
community ecology have been carried out. There are summarized below.
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1. Tree census
The original census and mapping of trees over 10 cm dbh on the Mo Singto plot was carried
out during 1998 through 2000. It was decided to repeat the first census and mark the POM (Point of
measurement) each tree with red paint. As mapping of trees had been completed before (except for
new recruits), the process was completed within about 8 months, during Oct. 2000 – June 2001. After
the completion of the recensus last year, we input all the data into the software program TreeXY. The
minimum size limit was not lowered to 1 cm because of a shortage manpower, and because of
incomplete development of the TreeXY database for handling multiple inputters in the forest.
Reidentification of trees on 30 random quadrats (1 in each column) was done by J.F.
Maxwell in the forest. Out of 569 trees, 34 (6 percent), were wrongly identified. An error rate of 6
percent is regarded as somewhat excessive, and steps were taken to reduce it during the last part of the
project. A total of 1,204 trees were later corrected, 7.3 percent of the total. The number of tree species
now stands at 199, an addition of 14 species.
The original plot area was 28.56 ha. It was decided to try to increase the plot to an even 30 ha,
by including 3 of the omitted rows at the bottom (36 quadrats). Also 12 quadrats were added on the
southeast end (in column 46), where gibbon group A sometimes ranged off the plot. The additional
survey and mapping were completed in early 2002.
2. Liana inventory
The woody climber (or liana or “woody vine”) inventory at
Mo Singto begun in 1999 has been continued, and at least 150 species
of lianas have been recorded in the Mo Singto area. A census of all
lianas on the plot with stems over 3 cm in diameter was carried out
during Sept. 2000 – March 2001 (Fig. 1). Lianas were recorded in two
ways—as ramets and as genets. A ramet is a stem that ascends a tree.
The host tree number is recorded, and this provides the location
coordinates of the stem. A ramet is a stem or a branch of a genet,
which is an individual climber plant as it leaves the ground. Each
genet and ramet was tagged with a numbered aluminum tag. A genet
may produce several ramets as it grows. Genets are putatively distinct
genetic individuals which originated as seeds. The diameter of genets
is measured 1.3 m from the point of origin in the ground. It was
decided to inventory both ramets and genets on the plot because both
are of interest, but for different types of analysis.
3. Herbarium work

Figure 1. Lianas are tagged in
the Mo Lianas are
tagged in the Mo
Singto Plot.

The herbarium at the Center for Conservation Biology at the
ISTRD, Mahidol University, now includes the following sections:
1. Main dried pressed collection, arranged alphabetically by family
2. Liquid collection; delicate flowers etc. preserved in alcohol
3. Woody climber leaf and photo collection
4. Seed collection, for study of animal fruit diets

A complete listing of specimens with collectors name and number, type of material, habit, tree
number (if from a tagged tree) and number of duplicates has been made. This includes a total of 1,647
specimens of 806 species with reproductive material on sheets. Original specimens of reproductive
material collected in duplicate are distributed to the Forest Department (BKF). It is the goal to collect
flower and fruiting material of every species on the plot. At present, there are specimens with reproductive
material and labels for about 86% of the tree species and about 80% of the climbers on the plot.
The seed collection has been growing rapidly also, as several projects, including those
collected by researchers Chuti-On Kanwatanakid, Janya Jadejaroen, and Tomasso Savini. At present,
it contains at least 100 species of identified seeds.
The woody climber photo collection has over 100 species most of which are identified.
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4. Phenology of trees and figs
Phenological observations have been carried out at least once per month starting in July of
2001. Approximately 550 trees of 60 species are being checked. So far, nearly 3 years of data have
been collected, but there has not been time for summary of these data into tables and figures.
Study of phenology of all figs on the plot has also been initiated and about 5 years of data
have been accumulated.
5. Plot management
The project has produced GIS maps of the plot showing 5-m contour intervals (based on
elevations obtained in the original survey of the terrain), streams, quadrat corners, trails, elevations
and all combinations of these features.
At present, these maps are being upgraded to include the total 30 ha now included in the plot.
They can be used by field workers in moving about the plot, or in publications showing data output.
6. Gibbon ranging and foraging
Field assistants have been assigned to follow gibbon groups A, B, C, E, H, N and T, with
particular emphasis on groups that have old juveniles and subadults. They try to track subadults when
they disperse to determine when and where they establish new families, and collect activity budget
data and observations on foraging and ranging.
In August of 2002, a new protocol for collecting data on group A whose territory occupies
the 30-ha plot was implemented. Instead of doing the customary 5-min interval sampling, they note
down the numbers of the trees that the gibbons enter for any behavioral activity, and time social
behaviors observed with a stopwatch. In particular, we wish to know the trees in which grooming,
singing, aggression, sleeping, feeding, and defecation (to study seed dispersal) occur. The majority of
trees, however, are just used for “travel”. These data are being entered into the computer and an
analysis of ranging path on the plot, and lists of trees with species and sizes used for all types of activity,
will be made.

Results
1. Tree inventory
A preliminary output of plot tree flora is available, which shows numbers of individuals and
basal areas of each species. The data may be summarized as follows.
Number of families
Number of genera
Number of species
Number of individuals ≥ 10 cm dbh
Number of stems at 1.3 m
Total basal area, m2
Basal area as percent of plot area

total
61
142
199
16,375
16,963
864.93
0.297

per ha
–
–
–
545.8
565.5
29.67
–

The top 20 families and species have been analysed by numbers of species, individuals,
and basal area for each taxon (Table 1). The top family is Lauraceae, with 10 percent of the
species on the plot. This family also leads in numbers of individuals and basal area.
Euphorbiaceae ranks second in number of species, but because 14 of its species are relatively rare
(< 1 tree per ha), it ranks only 16th in number of individuals and 14th in basal area. Six species of
Euphorbiaceae, in fact, have only one individual on the plot (versus no species of Lauraceae).
Moraceae is 3rd in number of tree species, of which 14 are Ficus, which includes 7 species of
hemiepiphytes (“strangler figs”) and 8 species of free-standing trees. Meliaceae is also high in
number of species (13) and number of individuals (in second place, but virtually tied with
Elaeocarpaceae), followed by Myrtaceae (9 species) and Annonaceae (7 species).
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2. Climbers (lianas)
The first census of lianas has been completed. All lianas >3 cm in diameter at breast height
have been tagged and identified. A total of 9,510 genets and 11,526 ramets were measured on the plot.
A total of 105 species were identified to species and 9 forms to genus, and 6 additional "unknown"
species with 10 individuals are also recorded. The
The top 25 species of lianas on the plot are as follows: remaining unknowns must be watched so that
Species
No. genets (%) flowers or fruits can be collected.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Uncaria scandens
Uncaria macrophylla
Sabia limoniacea
Tetracera indica
Tetrastigma laoticum
Morinda umbellata
Premna flavescens
Celastrus approximata
Ichnocarpus polyanthus
Sphenodesme pentandra
Epigynum griffithianum
Guania leptostachya
Urceola micrantha
Spatholobus harmandii
Caelospermum truncatum
Mucuna macrocarpa
Urceola laevigata
Neuropeltis racemosa
Cyathostemma micranthum
Salacia chinensis
Iligera pierrei
Tetrastigma aff. pyraforme
Ericibe elliptilimba
Oxyceros longiflora
Diplecteria barbarta

594 (6.2)
480 (5.0)
404 (4.2)
387 (4.1)
355 (3.7)
316 (3.3)
307 (3.2)
304 (3.2)
298 (3.1)
294 (3.1)
239 (2.5)
237 (2.5)
231 (2.4)
197 (2.1)
194 (2.0)
192 (2.0)
187 (2.0)
177 (1.9)
171 (1.8)
167 (1.8)
156 (1.6)
152 (1.6)
148 (1.6)
134 (1.4)
124 (1.3)

Two species of Rubiaceae in the genus
Uncaria top the list with a combined 11% of
stems. These are dominant species in treefall gaps,
and very aggressive climbers in the sunlit areas.
Apart from these, it is remarkable how little
dominance exists in this list. In fact, there is
slightly less dominance and more evenness than
there is in the tree species list. Out of 127 species,
13 are represented by a single stem and 5 species
by only 2 stems. A total of 54 species occur at a
density of less than one per hectare, and would
therefore be considered "rare". This is nearly half
the species on the plot.
3. Small trees and shrubs 1–10 cm dbh
Trees and shrubs have not been censused
on the whole plot yet; it is anticipated that this will
be carried out during 2003 – 2004. However, 10
quadrats have been censused in rows 24 and 25
where the plot overlaps secondary forest, as part of
student senior research and masters’ projects.
Opportunistic collections have also been made
when reproductive material has been seen.

Table 1. Summary of the top 20 families, genera, and species on the plot.
Top 20 families:
Family
1. Lauraceae
2. Euphorbiaceae
3. Moraceae
4. Meliaceae
5. Myrtaceae
6. Annonaceae
7. Rubiaceae
8. Leguminosae
9. Anacardiaceae
10. Elaeocarpaceae
11. Icacinaceae
12. Theaceae
13. Dipterocarpaceae
14. Fagaceae
15. Guttiferae
16. Rosaceae
17. Sterculiaceae
18. Ulmaceae
19. Bignoniaceae
20. Flacourtiaceae

No. spp.
(%)
20 (10.0)
19 (9.5)
17 (8.5)
13 (6.5)
9 (4.5)
7 (3.5)
6 (3.0)
6 (3.0)
5 (2.5)
5 (2.5)
5 (2.5)
5 (2.5)
4 (2.0)
4 (2.0)
4 (2.0)
4 (2.0)
4 (2.0)
4 (2.0)
3 (1.5)
3 (1.5)
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Family
Lauraceae
Meliaceae
Elaeocarpaceae
Aquifoliaceae
Icacinaceae
Sapindaceae
Symplocaceae
Cornaceae
Dipterocarpaceae
Fagaceae
Myrtaceae
Ulmaceae
Rubiaceae
Myristicaceae
Annonaceae
Euphorbiaceae
Theaceae
Anacardiaceae
Thymelaeaceae
Escalloniaceae

303

No. indiv.
(%)
1,872 (11.4)
1,083 (6.6)
1,082 (6.6)
1,023 (6.2)
911 (5.6)
808 (4.9)
788 (4.8)
768 (4.7)
766 (4.7)
765 (4.7)
747 (4.6)
736 (4.5)
662 (4.0)
497 (3.0)
454 (2.8)
441 (2.7)
373 (2.3)
301 (1.8)
240 (1.5)
218 (1.3)

Family
Lauraceae
Elaeocarpaceae
Dipterocarpaceae
Anacardiaceae
Fagaceae
Myrtaceae
Ulmaceae
Aquifoliaceae
Sapindaceae
Symplocaceae
Cornaceae
Moraceae
Meliaceae
Euphorbiaceae
Icacinaceae
Rubiaceae
Annonaceae
Theaceae
Rosaceae
Magnoliaceae

Basal area,
m2 (%)
90.0 (10.4)
71.8 (8.3)
67.8 (7.8)
56.7 (6.6)
49.0 (5.7)
45.3 (5.2)
37.2 (4.3)
36.2 (4.2)
34.1 (3.9)
33.9 (3.9)
32.8 (3.8)
32.8 (3.8)
31.0 (3.6)
30.6 (3.5)
22.9 (2.6)
22.5 (2.6)
19.4 (2.2)
14.9 (1.7)
14.0 (1.6)
13.7 (1.6)
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Table 1. (continued)
Top 20 genera:
Genera
1. Ficus
2. Litsea
3. Elaeocarpus
4. Cinnamomum
5. Aglaia
6. Syzygium
7. Mallotus
8. Chisocheton
9. Beilschmiedia
10. Lithocarpus
11. Eugenia
12. Mangifera
13. Polyalthia
14. Ilex
15. Alchornea
16. Hopea
17. Glochidion
18. Macaranga
19. Calophyllum
20. Machilus

No. spp.
(%)
14 (7.0)
5 (2.5)
4 (2.0)
4 (2.0)
4 (2.0)
4 (2.0)
3 (1.5)
3 (1.5)
3 (1.5)
3 (1.5)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)
2 (1.0)

Top 20 species:
Species
1. Ilex chevalieri
2. Sloanea sigun
3. Mastixia pentandra
4. Symplocos cochinchinensis
5. Dipterocarpus gracilis
6. Nephelium melliferum
7. Gironniera nervosa
8. Gonocaryum lobbianum
9. Knema elegans
10. Cinnamomum subavenium
11. Cleistocalyx operculatus
12. Aidia densiflora
13. Lithocarpus thomsonii
14. Beilschmiedia maingayi
15. Beilschmiedia glauca
16. Castanopsis acuminatissima
17. Polyalthia simiarum
18. Walsura robusta
19. Aquilaria crassna
20. Nauclea orientalis
Total trees: 16,375
Total species: 199
Total basal area: 864.93 m2

Genera

No. indiv.
(%)
1,024 (6.2)
1,007 (6.1)
788 (4.8)
768 (4.7)
756 (4.6)
736 (4.5)
728 (4.4)
708 (4.3)
590 (3.6)
580 (3.5)
479 (2.9)
447 (2.7)
414 (2.5)
399 (2.4)
360 (2.2)
340 (2.1)
318 (1.9)
307 (1.9)
259 (1.6)
258 (1.6)

Ilex
Sloanea
Symplocos
Mastixia
Dipterocarpus
Nephelium
Beilschmiedia
Gironniera
Gonocaryum
Cinnamomum
Knema
Lithocarpus
Cleistocalyx
Aidia
Aglaia
Polyalthia
Castanopsis
Syzygium
Litsea
Walsura

No. indiv.
(%)
1021 (6.2)
1007 (6.1)
768 (4.7)
768 (4.7)
756 (4.6)
736 (4.5)
708 (4.3)
590 (3.6)
479 (2.9)
475 (2.9)
414 (2.5)
399 (2.4)
364 (2.2)
346 (2.1)
327 (2.0)
318 (1.9)
269 (1.6)
258 (1.6)
240 (1.5)
227 (1.4)

Genera
Sloanea
Dipterocarpus
Choerospondias
Cinnamomum
Ilex
Gironniera
Symplocos
Mastixia
Nephelium
Ficus
Castanopsis
Cleistocalyx
Beilschmiedia
Lithocarpus
Balakata
Prunus
Syzygium
Michelia
Aquilaria
Schima

Species
Sloanea sigun
Dipterocarpus gracilis
Choerospondias axillaris
Ilex chevalieri
Gironniera nervosa
Symplocos cochinchinensis
Mastixia pentandra
Nephelium melliferum
Castanopsis acuminatissima
Cleistocalyx operculatus
Cinnamomum subavenium
Ficus altissima
Cinnamomum ilicioides
Balakata baccata
Lithocarpus thomsonii
Beilschmiedia maingayi
Michelia baillonii
Prunus javanica
Aquilaria crassna
Schima wallichii

Basal area,
m2 (%)
68.0 (7.9)
65.5 (7.6)
50.9 (5.9)
46.4 (5.4)
36.2 (4.2)
35.0 (4.0)
33.9 (3.9)
32.8 (3.8)
32.2 (3.7)
31.5 (3.6)
31.1 (3.6)
30.7 (3.5)
23.3 (2.7)
17.9 (2.1)
16.4 (1.9)
13.9 (1.6)
13.8 (1.6)
13.7 (1.6)
11.3 (1.3)
11.2 (1.3)

Basal area,
m2 (%)
68.0 (7.9)
65.5 (7.6)
50.9 (5.9)
36.1 (4.2)
35.0 (4.0)
33.5 (3.9)
32.8 (3.8)
32.2 (3.7)
31.1 (3.6)
30.7 (3.5)
26.1 (3.0)
23.2 (2.7)
19.9 (2.3)
16.4 (1.9)
14.7 (1.7)
14.6 (1.7)
13.7 (1.6)
12.1 (1.4)
11.3 (1.3)
11.2 (1.3)

4. Ground vegetation
Ground vegetation has been collected in order to be able to distinguish it from woody plant
seedlings, and in anticipation of studies of the ground environment and its plants (Fig. 2). These
species include herbs, grasses and ferns and their allies. The list includes 87 species in 38 families.
Virtually all of these have herbarium material as they have been summarized from the herbarium list.
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5. Phenology of figs (Ficus spp.)
A total of 135 figs on or very near the plot were observed each month for 3 years during
2002 and smaller numbers were observed in previous years. These data are pooled in the following
analysis. Figs are major food species of gibbons and a wide variety of other mammals and birds, so
that any study of seasonal food availability must take figs into consideration. There are 15 species of
fig “trees” on the plot, 8 of which are real free-standing trees, and 7 of which are hemiepiphytes which
begin life as epiphytes on the branches of large trees and
eventually extend column roots down into the soil and become
massive trees, eventually killing their host trees. Five more
species of Ficus are woody climbers which were included in the
liana census. The lianas were not included in the phenology study.
The species have different fruiting habits, and the
fruiting of trees is not synchronized within species. Fig fruit is
available throughout the year, although the winter seems to be
the season of heaviest fruiting. Below are comments on the
species with sufficient data to show any trends.
• Ficus altissima, 12 Hep: Individual trees fruit
about once a year. Fruiting does not occur in the same season
each year. In 1998 it occurred mostly during Jan.– Apr., in 1999
during June – Oct., in 2000 during Jan. – July, and in 2001
mostly during Oct. – Dec. The majority of fruiting was in the
first 6 months of the year. The period of deciduousness was
generally July – Nov.

Figure 2. Seedling of Cherospondias
axillaries (Anacardiaceae),
a common fruiting species
on the Mo Singto Plot.

• Ficus annulata, 21 Hep: Trees fruited in an
average of 29 percent of years. Fruiting was distributed rather
evenly throughout the year. Deciduousness occurred through the year, with a peak in Jan. – Feb.
• Ficus concinna, 4 Hep: Only 1 tree fruited, once per year.

• Ficus fistulosa, 13 Trees: 6 trees fruited, 1 in 2000, 5 others in 2001 and at least 6 in
2002. Only 1 tree was ever seen deciduous, in Feb. 2000.
• Ficus geniculata, 1 Hep: Fruited once per year, during Mar.– July. Deciduous once, in
Oct. 2000.
• Ficus glaberrima, 10 Trees: 6 trees fruited in 3 years, some twice, at unpredictable times.
Sometimes trees were deciduous at fruiting, but not all. Fruiting was aseasonal.
• Ficus hirta, 5 Trees: In 2000 all trees fruited from June – Dec. and in 2001, in Aug. –
Sept. The length of fruiting was highly variable, but longer in 2000 than in 2001. Fruiting occurred
during June – Dec.
• Ficus hispida, 3 Trees: All trees had fruit most of the time, in 2000 - 2001. In 2002
fruiting was reduced.
• Ficus kurzii, 2 Hep: Fruited at all times of the year, but most often in Jan. and Feb.
Fruiting period short, not more than 1 month.
• Ficus lamponga, 9 Trees: Only 3 trees fruited during the study period, always during
Dec. – Mar. Trees were deciduous at least once per year, generally in the dry season during Oct. –
Apr. Fruiting occurred Jun. – Nov. none in Jan. or Feb.
• Ficus microcarpa, 1 Hep: Fruited in Dec. – Feb.
• Ficus stricta, 7 Hep: Most trees fruited every year, but the duration of fruiting and the
intervals between fruiting months were highly variable. Fruiting occurred throughout the year, but
most often during Jan. – May. Deciduousness occurred between Aug. and Nov.
• Ficus tinctoria, 22 Trees: Only 3 trees fruited, all during Mar. – July in 2000. No fruiting
in 2001. 6 trees were deciduous, all in 2000 also.
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• Ficus variegata, 3 Trees: Neither of these trees fruited in 2000–2001, but both are known
to have fruited in earlier years. Deciduous at least once per year, in different months.
• Ficus vasculosa, 4 Trees: One large tree fruited 5 times in 4 years, at unpredictable
times. Three other trees did not fruit.
In conclusion, 8 species tended to be or were wholly seasonal, usually (5 species) preferring
the dry season, and 3 preferring other times of the year. Six species fruited in all seasons of the year,
and 4 of these appeared to show no seasonal preference at all. It is clear, however, that 3 years of
intensive observation is insufficient to characterize the fruiting patterns by species.
6. New species on the plot
Two new species of trees were discovered on the plot, one a new record for Thailand and the
other a species new to science. These are described in a paper by Warren Y. Brockelman, Panarat
Charoenchai and J.F. Maxwell which in the Natural History Bulletin of the Siam Society 50(1): 89-97.
Below is reprinted the abstract of the paper.
A new species of tree, Pouteria stellibacca Maxw. (Sapotaceae), and a new species record
for Thailand, Homalium cochinchinense (Lour.) Druce (Flacourtiaceae), have been discovered in the
Mo Singto area of Khao Yai National Park, Central Thailand, at about 14° N latitude. The Pouteria
trees, reaching 35 m in height, are deciduous and buttressed and have (among other distinct characters)
5-lobed fruit. Their vegetative and reproductive characters are described herein. Both species were
found in primary, seasonal evergreen forest, the Pouteria at 675–780 m and the Homalium at about
800 to 1,175 m elevation.
7. Gibbon social group changes
For the long-term study of population birth and death rates and dispersal age and distance, it
is necessary to maintain observations of the changes in each group each month. The major events that
have occurred in the local population of 9 groups that are regularly observed, are given below: A
current list of the membership of the groups is shown in table 2.
Group A: In October of 2000, the subadult Christopher of group C invaded group A and
rapidly replaced the resident adult male Fearless as the mate of Andromeda. By November of that year
Christopher was copulating frequently and duetting with the female while Fearless stayed some
distance away. There were two males in this socially polygynous group until April of 2001 when
Fearless left and joined group T (composed of Brenda and Fearless’ son Amadeus and an infant).
In August of 2001, female subadult Akira left her parental group A and stayed with T group
for about a week, then was seen several times in the range of group E. Akira is the only female to have
been seen dispersing from her natal group without having obtained a mate.
Group T: This group was seen by WYB on 21 Jan. 2001 to have a new dark infant that was
estimated to have been born in August of 2000. In April of 2001, after Fearless joined the group, the
infant was missing. In late April Amadeus left the group and was seen with a new buff female over the
Mo Singto ridge to the west (trail N10 and UA). Fearless then became the sole mate of Brenda, until
Amadeus returned to the group in July and resumed copulating with her. On or just before 17 July
2002 a new baby (T2) was born. Fearless is possibly the father, but we are unsure.
Group B: No changes in this group of 3 individuals occurred during the period. The young
juvenile Bua was found to be a male.
Group C: The infant Choos, born on 25 Sept. 1999 (± 2 d), was weaned in March of 2002,
at the relatively late age of 2 years 7 months. The female subadult Cyrana left the group in July 2001,
age 8 years 8 months, and moved to group E.
Group E: This group consisted of Bard (old lar male displaced from group B by Chet) and
Emanuelle (pileated female) during the project period. Both Cyrana and Akira joined the group
temporarily after leaving their parental groups. Cyrana joined the group in early July of 2001;
Emanuelle tried to chase her out of the territory (July 7). Cyrana copulated with Bard. She was last
seen in E group on July 14.
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Group H: the young juvenile Hom disappeared from the group and a carcass of a light
juvenile was found in H territory on October 10. The skull was definitely juvenile and it is believed to
be the 3 y 1 m juvenile Hom. It shows a probable puncture wound below the left eye. In September also,
a new (light) infant was seen, estimated birthday September 4. The subadult male Haley was still in the group
at the end and he solos frequently, and is becoming more separated from the group.
Group M: The subadult male Marty left the group in or before July 2001, and the group has
consisted of adults Marlon and Marilyn and now subadult female Mali.
Group N: There were no changes in group N during the period. The group boldly invaded
the territory of group A in August 2002, to eat Aphananthe cuspidata fruits below the spring and were
chased out by group A. Subadult male Nithat frequently sings solo and is partly separate from the group.
Group R: Subadult Elias invaded this group around 9 October 2000 and apparently killed off
the resident male Actionbaby in late November, as the remains of the carcass of Actionbaby were
discovered by Claire and WYB on December 5. The 1-year old infant of Brit was killed on November
27, most likely by the new male Elias. A new infant was born (R4 L) on January 16, 2002.
Table 2. List of members of gibbon groups in the Mo Singto area.
Ages as of Dec. 2002
Group
A
B

C

E
H

M

N

R

T

Code, Name
A0fL Andromeda
C3mD Christopher
B0fD Brigit
C2mL Chet
B6mL Bua
C0fD Cassandra
C0mL Cassius (2)
C6mL Chikyu
C7mD Choos
E5fP Emanuellle
B0mD Bard
H0fL Hannah
F2mL Felix
H3mL Haley
H4mL Hima
H6mL Hatsakorn
M0mD Marlon
M0fL Marilyn
M7fL Mali
N0fL Natasha
C1mD Claude
N3mD Nithat
N4 D Noi
B3fD Brit
E1mD Elias
R1mL Roaster
R2fD Roong
R4 L
B4fL Brenda
A3mD Amadeus
F1mD Fearless
T2

Date first
seen
Apr 80
O ct. 00
Apr 80
25 Apr 94
7 Nov 97
May 80
8 Jun 83
16 Nov 96
27 Sept 99
19 Apr 97
Apr 97
7 Sept 92
7 Sept 92
Oct 92
Feb 96
11 Sept 01
Jan 78
28 Mar 93
Oct 94
?Apr 77
Jan 94
16 Oct 94
3 Mar 99
20 Apr 93
Nov 93
20 Oct 96
18 Jan 02
Sept 99
Sept 99
17 Jul 02

Estimated
birth date
<68
Dec.? 86
<66
Nov? 83
1 Nov 97
<70
<73
14 Nov 96
25 Sept 99
<89
<66
<82
16 Jan 78
4 Oct 92
15 Oct 95
4 Sept 01
<64
<80
Jan 94
<67
<79
1 Oct 94
3 Mar 99
Jan 84
Jan.? 90
Oct 93
16 Oct 96
17 Jan 02
Nov? 87
Oct 87
Jul 74
15 Jul 02

+ or –

3m
1y
6d

1d
2d

1d
1w
1m
1w

3m
1y
10 d
0
6m
6m
2w
2d
1d
5m
1m
6m
1w

Present age
(y-m)
>34 y
16-0
>36 y
19-1
5-1
>32 y
>29 y
6-1
3-2
>13 y
>36
>20 y
24-11
10-2
7-2
1-3
>38 y
>22
8-11
>35 y
>23 y
8-2
3-9
18-11
12-11
9-2
6-2
0-11
15-1
15-2
28-5
0-5

Date left
group?
From C
From C

yes

8. Animal–plant relations
Dung beetles – Study of the role of dung beetles (Scarabeidae) in the secondary dispersal of
seeds in gibbon dung, has now been completed by M. Sc. Student Janya Jadejaroen at Mahidol
University. She is writing up her thesis. She has also contributed many specimens to the seed collection.
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Aquilaria crasssna trees – Mr. Zhang Lixin, is
finishing his study of the population of Aquilaria crassna, the
“mai hom” tree poached for its aromatic properties
(Brockelman et al., 2002; Srikosamartara and Brockelman,
2002) (Figs. 3-4). He has completed a census of all trees >1 cm
dbh and all seedlings in an area of 9 ha in the southeast part of
the plot. He will attempt to (1) determine growth rates of all
size classes, (2) determine size-specific mortality rates, (3)
determine production and survival of seeds, and (4) try to
determine what the main dispersal agents are. At present, he is
in the process of preparing his thesis.

Figure 3. Aquilaria crassna trees are
cut by poachers in Khao Yai.

Dispersal and recruitment of selected woody climbers – Ph.D.
student Chanpen Wongsriphuak is about to begin her study of dispersal
and recruitment of some selected species of climbers. She is mapping of
gaps and other environmental variables in the forest to prepare for
studies of survival and recruitment.
Ecology and distribution of woody climbers – Ph.D. student
Kanok Lertpanich has completed mapping and identifying woody
climbers to prepare for his study of their site preferences, host
preferences, and abundance. He has input the data into his computer in
Excel files and has summarized it himself, as the TreeXY program is
not yet prepared to analyze climber data. He has surveyed the texture of
the soils of the plot from 40 samples from different environment types
(as presented above). He has done a multivariate analysis of the effect
of environment on liana abundance. Primarily results show that soil,
terrain and vegetation independent variables show no effects on liana
diversity and abundance. Some species, however show distinctly
different spatial distribution patterns.
Dispersal and regeneration of secondary forest species – M.Sc.
student Supreeda Tangprasertsiri is in the middle of a study of the
regeneration of trees and shrubs at the north edge of the plot, for her
thesis. Twenty new quadrats have been surveyed on the north
side in the secondary forest, and she will census all trees and
shrubs down to 1 cm dbh in a 1-ha are. She will study the
dispersal mechanisms of the species in relation to distance
from the mature forest. This area had been cleared for farming
before the park was created, and started regenerating when
fires became less frequent, around 20 years ago (Fig. 5).

Figure 4. Mr. Zhang Lixin
at his fruit-fall
traps under an
Aquilaria crassna
(Gritsana) tree.

Discussion
It is of interest to compare the flora of the plot with
that of the seasonal dry evergreen forest at Huai Kha Khaeng
(Bunyavejchewin et al., 2002. The HKK plot is larger (50 ha)
and has censused all trees and shrubs down to 1 cm dbh, but
rough comparisons of rankings and percent composition can
be made. The number of tree families on the two plots is
exactly the same, but the HKK plot has more species due
primarily to the smaller diameter size limit. Euphorbiaceae,
Moraceae, Annonaceae and Rubiaceae rank high on both plots,
but the Khao Yai plot has more Lauraceae (20 vs. 9 species),
Myrtaceae (9 vs. 4), Icacinaceae (5 vs. 0), Elaeocarpaceae (5
vs. 1), and Theaceae (5 vs. 2). The HKK plot, however, has
more Leguminosae (16 vs. 6 species), Sapindaceae (11 vs. 2),
Rutaceae (9 vs. 3), Verbenaceae (8 vs. 1), Flacourtiaceae (8 vs.
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Figure 5. Saplings ≥ 1cm in diameter are
tagged in the secondary forest
near the Mo Singto Plot.

   

3), Lythraceae (7 vs. 2), and Dipterocarpaceae (7 vs. 4). The major environmental differences between
the Khao Yai plot and the HKK plot are the higher elevation, higher rainfall, and more humid
conditions of the former.
The Khao Yai plot shows remarkably little dominance in canopy species. No species has more
than 6.2 percent of the individuals or 7.6 percent of the basal area. At HKK, the most abundant species
in individuals over 10 cm dbh was Polyalthia viridis, having 11.8
percent of the total. In Khao Yai, the dominant dipterocarp,
Dipterocarpus gracilis, has only 4.6 percent of stems and ranks
second in basal area. This is in contrast to lower elevation evergreen
forests in which one or two dipterocarp species tend to dominate the
upper canopy. On the Khao Yai plot, approximately 20 species of
trees reach tall emergent status (> 40 m height).
As the data on climbers have not yet been input into the
database, their relatives abundance cannot be completely analysed. Figure 6. Fruit of the woody
However, preliminary analysis shows it to be highly skewed, much vine Elaeagnus conferta, an
like the tree abundance curve, and conforms to the log series animal-dispersed species highly
distribution. Preliminary analysis also shows that soil, slope, and prized by gibbon.
forest canopy factors have little or no affects on liana diversity and
abundance, although they may affect individual species
distributions. It seems likely that lianas are at least partly dispersal limited, and grow opportunistically
in gaps and other places offering climbing support. A study of effects of animal (such as gibbon)
dispersal on recruitment and distribution of seedlings may be rewarding. Many species of lianas do
rely on gibbons in part for dispersal of seeds (Fig. 6). There is a certain suite of trees and some woody
climbers that seem particularly adapted to gibbon consumers: with relatively large seeds, and husks
that must be torn open with the canines of gibbons. These fruit species are consumed almost
completely and exclusively by gibbons. These are most likely the species for which territorial defense
has evolved. Continuing studies are being made on these species in the Mo Singto Plot to determine
just how important gibbons are in overcoming dispersal limitation which appears to limit success of
forest plants, and in helping to maintain the diversity of both trees and lianas in the forest. A lot more
research remains to be done to demonstrate the value of gibbons in forest conservation, but the first
steps are being taken on the Mo Singto plot.
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Abstract:

Economic Evaluation of Non-Use Values of Natural Resources: A Case
Study of Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi and
Tak Provinces
Sopon Naruchaikusul1, Piti Kantangkul2, Somskaow Bejranonda3 and
Vipak Jintana4
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This study aimed to assess non-use values of natural resources in Thung Yai Naresuan
Wildlife Sanctuary by using the Contingent Valuation Method (CVM) with a dichotomous
referendum type in the form of double bound questions. It also aimed to measure non-user’s
Willingness To Pay (WTP). The study found that the mean WTP to conserve the whole natural
resources and environment of Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary was 726.98 baht per person
per year or equal to approximately 24,239 million baht per year in non-use values. The mean WTP
for conservation of the Indochinese tiger in Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary was 760.32
baht per person per year or equal to approximately 25,350 million baht per year in non-use values.
The factors affecting willingness to pay consisted of: the starting bid; individual income; gender;
marital status; being unemployed/job seeking; knowing or hearing information about Thung Yai
Naresuan Wildlife Sanctuary; individual experience in visiting other protected areas; being an
eastern inhabitant. The results can be used as basic information to make decisions concerning
natural resource and environmental management policies in the future.
Key words: economic valuation, contingent valuation method (CVM), dichotomous referendum,
willingness to pay (WTP), Thung Yai Naresuan Wildlife Sanctuary

บทนํา
ผืนปาตะวันตกของประเทศไทยนั้นถือวาเปนผืนปาที่ใหญที่สุดของประเทศ มีเนื้อที่กวา 11.7 ลานไร ครอบคลุม
พื้นที่ 6 จังหวัด คือ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ประกอบไปดวยพื้นที่อนุรักษที่
มีทั้งที่เปนพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา อุทยานแหงชาติ และพื้นที่เตรียมประกาศเปนอุทยานแหงชาติ รวม 17 แหง โดย
มีพื้นที่ทุงใหญนเรศวร-หวยขาแขง ซึ่งไดรับการจัดตั้งเปนมรดกโลกเปนแกนกลาง และเปนแหลงทรัพยากรทางชีวภาพ
ของประเทศไทย (กรมปาไม, 2543) ซึ่งเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรยังจัดเปนสถานที่หนึ่งในไมกี่สิบแหงใน
โลกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) สูงมาก พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้มีชื่อเรียกวา
South East Asian Vavilov Centre หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนสถานที่ที่มีจํานวนชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตมาก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังเปนที่รวมของสารพันธุกรรม (genetic material) เกือบครึ่งหนึ่งของที่มีอยูในโลก
(คณะวนศาสตร, 2532)
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โดยในชวงที่ผานมาเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรประสบปญหาการบุกรุกแผวถางปาและลักลอบ
ลาสัตวมาโดยตลอด และปาไมซึ่งเปรียบเสมือนแหลงที่อยูอาศัย แหลงอาหาร และสถานที่หลบภัยของสัตวปาถูกทําลาย
ลง ตลอดจนประสบปญหาดานกําลังเจาหนาที่ซึ่งมีอยูนอยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบที่มีขนาดใหญ และการ
เดินทางภายในพื้นที่ยังยากลําบากและมีอันตราย ซึ่งการประเมินคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรจะชวยใหหนวยงานผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาพื้นที่สามารถนําผลการศึกษาที่ไดมาใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการวางมาตรการอนุรักษและปองกันพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมูลคาของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุง
ใหญนเรศวรนั้นประกอบดวย มูลคาที่เกิดจากการใช (use value) ไดแก มูลคาที่ประชาชนไดรับจากผลิตภัณฑที่ไมใช
เนื้อไม (non-timber forest products) เปนตน สําหรับมูลคาที่เกิดจากการไมใช (non-use value) ประกอบดวย มูลคา
จากการคงอยู (existence value) ซึ่งเปนประโยชนที่ประชาชนไดรับจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อทราบ
วาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นยังอยูในสภาพที่ดี และมูลคาเพื่อลูกหลานในอนาคต (bequest value) ซึ่งเปน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับเมื่อทราบวาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังอยูในสภาพที่ดี เพราะลูกหลานหรือ
ประชาชนรุนหลังสามารถใชประโยชนไดในอนาคต
ดังนั้นในการประเมินคาเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และลักษณะของปา
ผืนใหญที่สุดของประเทศที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแหงหนึ่ง รวมถึงความเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติ จะเห็นไดวามูลคาที่เกิดจากการไมใชของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรนั้นถือไดวาเปน
สวนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะทําการประเมินคาที่เกิดจากการไมใชของเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวรดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา (Contingent Valuation Method: CVM) จากการอนุรักษและ
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมดของเขตรักษาพันธุสัตวปา ทุงใหญนเรศวร
และการอนุรักษและ
คุมครองเสือโครงอินโดจีน ซึ่งเปนสัตวปาที่เปนแกนหลักของระบบนิเวศในการคุมครองสัตวปาชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศ
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ตลอดจนศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดมูลคาความเต็มใจจายของ
ประชาชน

การศึกษาเอกสาร
1. มูลคาโดยรวมทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Barbier (1989) ไดกลาวถึงมูลคาทั้งหมดทางเศรษฐศาสตร (total economic value) ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อม โดยแบ ง
มูลคาทั้งหมดทางเศรษฐศาสตร
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก มูล
(total economic value)
คาที่เกิดจากการใชประโยชน
(use value) และมูลคาที่เกิด
มูลคาจากการใช
มูลคาจากการไมใช
จากการไมใชประโยชน (non(use value)
(non-use value)
use value) ดังแสดงในภาพที่
1
มูลคาจากการคงอยู มูลคาเพื่อลูกหลาน
าจากการใช มูลคาจากการใช
มูลคาเผื่อจะใช
เรณู (2543) ได ใ ห มูลคทางตรง
(existence value)
(bequest value)
ทางออม
(option value)
(direct use
(indirect use
คํ าจํ ากั ดความของมู ลค าของ
value)
value)
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล อ มไว (ภาพที่ 1) ภาพที่ 1. มูลคารวมทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Dixon and Pagiola, 1998)
ดังตอไปนี้
   3

311

  6

มูลคาทั้งหมดทางเศรษฐศาสตร (total economic value) ในที่นี้แยกไดเปนมูลคาจากการใชของบุคคล
(individual preference) โดยทั่วไปแลวคนแตละคนจะมีมูลคาที่เกิดจากความรูสึกนึกคิด (held value) มูลคานี้คือพื้นฐาน
ของความชอบ (preference) ของแตละคน และเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากร (สมพร, 2540) ซึ่งมูลคาใน
สวนนี้ประกอบดวย
1. มูลคาที่เกิดจากการใชประโยชน (use value) หมายถึง การที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ประโยชนที่เปนรูปธรรมกับประชาชน ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1 มูลคาจากการใชประโยชนทางตรง (direct use value) หมายถึง การที่ประชาชนในฐานะผูบริโภค
ไดรับประโยชนโดยตรงจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การเขาชมอุทยานแหงชาติ การเก็บหาของปาหรือ
ผลิตภัณฑที่มิใชเนื้อไม (Non-Timber Forest Products: NTFPs)
1.2 มูลคาจากการใชประโยชนทางออม (indirect use value) หมายถึง การที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่ง และใหประโยชนตอประชาชนทางออม อันเนื่องมาจากลักษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาธรรมชาติใหความชุมชื้นรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
1.3 มูลคาจากการเก็บไวเผื่อใชในอนาคต (option value) หมายถึง การสงวนทรัพยากรหรือพื้นที่
ธรรมชาติ ไว ใช ประโยชน ในอนาคต (ดิ เรก และพรเพ็ ญ, 2538) ถื อเป นคุ ณค าพิ เศษที่ ผู บริ โภคยิ นดี จะจ ายสํ าหรั บ
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งยังไมมีความตองการใชในขณะนี้ เปนการสรางความมั่นใจ กลาวคือ ไมตองเสี่ยงวาเมื่อตนเองจะ
ใช สิ่ ง ของนั้ น จะไม มี ห รื อ หมดสภาพไปแล ว (โสภิ ณ , 2537) และเป น มู ล ค า ที่ สั ง คมให แ ก ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม เพื่อเก็บไวใชในอนาคตหากตองการใช ซึ่งการใชเปนไปไดทั้งการใชประโยชนทางตรงและการใชประโยชน
ทางออม
2. มูลคาที่เกิดจากการไมใชประโยชน (non-use value) หมายถึง คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมจากการที่ไมไดใชทรัพยากรโดยตรง แตบุคคลหรือสังคมมีความตองการใหสินคาสิ่งแวดลอมนี้ดํารงอยูเพื่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่นในอนาคต (ดิเรก และพรเพ็ญ, 2538) หรือการที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหประโยชนกับ
ประชาชนในรูป ของการสร างความรูสึก ที่ดีเมื่อทราบวา ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ มอยูในสภาพที่ดี โดยที่
ประชาชนไมไดรับประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นเลยไมวาทางตรงหรือทางออม แบงออกได 2
ประเภท ดังนี้
2.1 มูล ค า จากการคงอยู (existence
value)
หมายถึ ง มู ล ค า ที่ ป ระชาชนประเมิ น ให แ ก
ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะพอใจที่ทรัพยากรธรรมชาติคงสภาพอยูไมถูกทําลายไป ซึ่งสามารถประเมินคาไดจากการที่
ประชาชนในสังคมรุนปจจุบันมีแนวคิดของการเก็บรักษาปาไวเปนปาอนุรักษ ถึงแมจะไมเคยไดใชประโยชนจากปานี้เลย
และเชื่อมั่นวาจะไมมีโอกาสไดใชประโยชนไมวาทางตรงหรือทางออมแตก็ตองการใหปาดํารงอยูกอใหเกิดคุณประโยชน
ในดานการรักษาสมดุลของระบบนิเวศน การดํารงอยูของปาธรรมชาติที่สมบูรณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เปนที่
อยูอาศัยของสัตวปาและพืชพรรณที่หายาก ตลอดจนพิจารณาอิทธิพลของทรัพยากรปาไมที่มีผลตอภูมิอากาศโลก
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543)
2.2 มูลคาจากการเก็บไวเผื่อลูกหลาน (bequest value) หมายถึง มูลคาที่เกิดจากการมิไดใชเองของคน
ในรุนปจจุบัน แตดวยความหวงแหน ภาคภูมิใจ จึงอยากเก็บรักษาไวใหลูกหลานในรุนตอๆ ไปไดเห็น ไดรูจัก และเผื่อ
จะไดใชประโยชนในโลกอนาคตของลูกหลานดวย จัดเปนมูลคาที่ประชาชนในสังคมประเมินใหในฐานะที่เปนปาอนุรักษ
อีกสวนหนึ่ง เพราะแมจะไมไดมีโอกาสไดใชประโยชนจากทรัพยากธรรมชาตินั้นโดยตรง แตทรัพยากรยังมีลักษณะที่
สรางความพึงพอใจใหแกมวลมนุษย เพราะทัศนียภาพที่งดงามสมควรจะเก็บรักษาไวใหอนุชนรุนตอๆ ไปไดรวมกันเปน
เจาของ เผื่อมาเที่ยวชม อีกทั้งยังเกิดความรูสึกหวงแหนอยากอนุรักษไวเปนสมบัติของประเทศ (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2543)
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2. รูปแบบการตั้งคําถามที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้จะใชรูปแบบการตั้งคําถามปลายปด (close-ended) ดวยเทคนิคคําถามแบบ dichotomous
referendum format หรือ discrete-response format ซึ่งเปนการถามโดยใชแนวคําถามที่เสนอคาเงินเริ่มตน (bid) และ
ผูตอบสัมภาษณจะตอบเพียงยอมรับหรือปฏิเสธคาเงินเริ่มตนที่เสนอ หากเปนการเสนอคาเงินเริ่มตนเพื่อใหผูตอบ
สัมภาษณเลือกตอบรับหรือปฏิเสธเพียงคาเดียวจะเรียกแนวการตั้งคําถามแบบนี้วา single bound question และหาก
เสนอคาเงินเริ่มตนหลายคาจะเรียกแนวการตั้งคําถามแบบนี้วา multiple bound question
Cameron and James (1987) เสนอใหใชวิธีการตั้งคําถามปลายปด และราคาเสนอสองราคา (double
bound) กลาวคือ เปนการตั้งคําถามปลายปดวา ผูตอบสัมภาษณเต็มใจจาย B บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ก. หรือไม
โดยจะมีตัวเลือกใหผูตอบสัมภาษณตอบเพียงแค “ยินดีจาย (yes)” หรือ “ไมยินดีจาย (no)” หากผูตอบสัมภาษณ “ยินดี
จาย” ก็ใหเพิ่มราคาเสนอขึ้นอีกหนึ่งเทาของราคาเสนอครั้งแรก (ราคา Bu) แลวใหเลือกตอบวา “ยินดีจาย” หรือ “ไมยินดี
จาย” ในทางกลับกันหากผูตอบสัมภาษณตอบ “ไมยินดีจาย” ตั้งแตราคาเสนอแรกก็ใหลดราคาเสนอลงมาครึ่งหนึ่งของ
ราคาเสนอในครั้งแรก (ราคา Bl)
จากคําถามแบบ dichotomous referendum format สามารถนําขอมูลมาประมาณฟงกชันการแจกแจงความ
นาจะเปนสะสม (cumulative distribution function: c.d.f.) แลวนําไปคํานวณหาคาเฉลี่ยของความเต็มใจจาย และคา
ความแปรปรวนของคาเฉลี่ยความเต็มใจจายได (Johansson, 1993)
3. การกําหนดคาเงินเริ่มตนและคาเงินขั้นที่สอง
การกําหนดคาเงินเริ่มตน (B) ควรกําหนดอยางนอย 4 กลุม แตไมควรเกิน 6 กลุม (เรณู, 2542 อางถึง
Allberini, 1995) ซึ่งคาเงินเริ่มตนเหลานี้หาไดโดยการทดสอบแบบสอบถาม (pretest questionnaire) และนําผลการ
สํารวจที่ไดมาหาคาฐานนิยม โดยเลือกคาฐานนิยมที่มากที่สุด 4 คา สําหรับวิธีคําถามปลายปดสองขั้น (double
bounded close-ended) นั้น เมื่อไดคา B แลวสามารถกําหนดคา Bu ไดโดยกําหนดให Bu มีคาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทาจาก
คา B และกําหนดใหคา Bl มีคาลดลงครึ่งหนึ่งจากคา B โดยที่ในการเก็บตัวอยางจะกระจายคา bid แตละคาลงไปในกลุม
ตัวอยางที่จะทําการศึกษาเปนสัดสวนที่เทาเทียมกัน
4. คาขอบบนและขอบลาง
ในการใชวิธีคําถามปลายปดสองขั้น (double bounded closed-ended) นั้น เมื่อผูตอบสัมภาษณสนองตอบ
คาจํานวนเงินเริ่มตน (B) แลวผูวิจัยก็จะสอบถามตอหากผูตอบสัมภาษณยอมรับคา B นักวิจัยก็จะเพิ่มคาเงินเริ่มตนขึ้น
เปน Bu แตถาผูตอบสัมภาษณปฏิเสธคา B นักวิจัยก็จะลดคาเงินเริ่มตนลงเปน Bl และถามตอไปวายังยอมรับในคา bid
นี้หรือไม ซึ่งความเปนไปไดที่ผูตอบสัมภาษณจะสนองตอบตอคา bid ตางๆ มีอยู 4 เหตุการณ
จากภาพที่ 2 กําหนดให W คือ คาความเต็มใจจายที่แทจริง (real WTP) ของผูตอบสัมภาษณ โดยที่ความ
เปนไปไดของเหตุการณที่ผูตอบสัมภาษณจะตอบสนองจํานวนเงินเริ่มตน (B) ที่ผูสัมภาษณเสนอในกรณีของคําถาม
ปลายปดสองขั้นมี 4 เหตุการณ (ภาพที่ 2) ดังนี้
เหตุการณที่ 1 ผูตอบสัมภาษณยอมรับทั้งคา B และคา Bu ถือวาเปนกรณี “yes, yes” คาความเต็มใจจาย
ของผูตอบสัมภาษณอยูระหวางคา Bu และคาอนันต (Bu<W<∞) โดยในที่นี้เรียกคา Bu วาคาขอบลาง (lower bound)
และคาอนันต (∞) วาคาขอบบน (upper bound) จะเรียกความนาจะเปนของเหตุการณนี้วา Pr(yes, yes)
เหตุการณที่ 2 ผูตอบสัมภาษณยอมรับคา B แตปฏิเสธคา Bu ถือวาเปนกรณี “yes, no” คาความเต็มใจจาย
ของผูตอบสัมภาษณอยูระหวางคา B และคา Bu (B<W<Bu) โดยในที่นี้เรียกคา B วาคาขอบลางและคา Bu วาคาขอบบน
จะเรียกความนาจะเปนของเหตุการณนี้วา Pr(yes, no)
เหตุการณที่ 3 ผูตอบสัมภาษณปฏิเสธคา B แตยอมรับคา Bl ถือวาเปนกรณี “no, yes” คาความเต็มใจจาย
ของผูตอบสัมภาษณอยูระหวางคา Bl และคา B (Bl <W< B) โดยในที่นี้เรียกคา Bl วาคาขอบลาง และคา B วาคาขอบ
บน จะเรียกความนาจะเปนของเหตุการณนี้วา Pr(no, yes)
   3
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เหตุการณที่ 4 ผูตอบสัมภาษณปฏิเสธทั้งคา B และคา Bl ถือวาเปนกรณี “no, no” คาความเต็มใจจายของ
ผูตอบสัมภาษณอยูระหวางคา 0 และคา Bl (0<W<Bl) โดยในที่นี้เรียกคา 0 วาคาขอบลาง (lower bound) และคา Bl วา
คาขอบบน จะเรียกความนาจะเปนของเหตุการณนี้วา Pr(no, no)
คาเงินเริ่มตน (B) คาเงินเสนอที่ 2 (B2)

คาความเต็มใจจายที่แทจริง (W)
yes

yes
Bu
(200)

Bu<W<∞
(200<W<∞)

คาความนาจะเปน (Pr)
Pr(yes, yes)

no
B<W<Bu

Pr(yes, no)

(100<W<200)

B
(100)

yes
no
Bl
(50)

Bl<W<B
(50<W<100)

Pr(no, yes)

0<W<Bl
(0<W<50)

Pr(no, no)

no

ภาพที่ 2. ผลที่เปนไปไดจากคําถามปลายปดสองขั้นในกรณีที่คา B เทากับ 100 บาท/คน/ป (เพ็ญพร, 2542)

5. ขนาดตัวอยางที่เหมาะสมในการศึกษา
Mitchell and Carson (1989) กลาววาการศึกษาดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) นั้น เพื่อ
ลดคาความแปรปรวนของขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม ซึ่งโดยปกติขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นจะมีลักษณะที่
กระจัดกระจายออกจากคาเฉลี่ย (mean) โดยเสนอใหใชจํานวนตัวอยางในการศึกษา 600-1,500 ตัวอยางเพื่อใชเปน
ตัวแทนประชากร
6. การประเมินคาที่เกิดจากการไมใช
ในการประเมินคาที่เกิดจากการไมใชของการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมด
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และมูลคาที่เกิดจากการไมใชของการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนใน
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ทําไดโดยนําคาคาดหวังของความเต็มใจจายของประชาชนที่ไมเคยใชประโยชน
จากเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรมาคูณกับจํานวนประชากรวัยแรงงาน โดยจะใชคาเฉลี่ยความเต็มใจจายแทน
คาคาดหวังของความเต็มใจจาย เนื่องจากคาความเต็มใจจายเปนคาที่ไมสามารถทราบคาขอบบนและคาขอบลาง ทําให
คามัธยฐานความเต็มใจจายไมสามารถใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บตัวอยางจํานวนมาก
จึงทําใหขอมูลมีลักษณะการกระจายแบบปกติ (normal distribution) ดังนั้นการใชคาเฉลี่ยความเต็มใจจายจึงมีความ
เหมาะสมกวาการใชคามัธยฐานความเต็มใจจาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสวนของมูลคาที่เกิด
จากการไมใชประโยชนของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร โดยใชวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคาออกมา
เปนตัวเงิน (monetary value)
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกําหนดมูลคาที่เปนตัวเงินที่ประชาชนเต็มใจจาย เพื่อใหเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวรยังคงอยูในสภาพที่ดี และสามารถสืบทอดตอไปยังลูกหลานหรือประชาชนรุนหลัง
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วิธีการ
1. การสุมตัวอยาง
ในการเลือกจังหวัดที่ใชเปนตัวแทนในการเก็บตัวอยางจากประชาชนทั่วไปที่ไมเคยเขาใชประโยชนในเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ทําการเก็บตัวอยางเปนรายภาคตามการแบงของสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 2544
สามารถแบงออกเปน 7 ภาค ประกอบดวย กรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต และทําการคัดเลือกจังหวัดตัวแทนของแตละภาคโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของ
ระดับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรของแตละจังหวัดเปรียบเทียบกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในแตละภาค
เนื่องจากคาความเต็มใจจายมีความสัมพันธโดยตรงกับระดับรายได (ธนาภรณ, 2543; สิทธินันท, 2544) โดยเลือก
จังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรในแตละภาคมากที่สุด และทํา
การเก็บตัวอยางตามสัดสวนประชากรของแตละภาค โดยตัวอยางที่ใชในการศึกษานั้นสามารถคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 0.001 ของประชากรของแตละภาคที่ถูกเลือกเพื่อใชในการศึกษานี้ ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา 96 ตัวอยาง
จังหวัดชัยภูมิ 424 ตัวอยาง จังหวัดชุมพร 168 ตัวอยาง จังหวัดพิษณุโลก 248 ตัวอยาง จังหวัดปทุมธานี 192 ตัวอยาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 72 ตัวอยาง และจังหวัดเพชรบุรี 80 ตัวอยาง รวมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
จํานวน 1,280 ตัวอยาง
ในการประเมินคาที่เกิดจากการไมใชของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวร และของเสือ โคร งอิ น โดจี น ในเขตรัก ษาพัน ธุ สัตวปา ทุง ใหญน เรศวรนั้น ใชแบบสัม ภาษณ 2 ชุด คือ แบบ
สัมภาษณชุดที่ 1 เปนการสอบถามความเต็มใจจายของประชาชนทั่วไปเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และแบบสัมภาษณชุดที่ 2 เปนการสอบถามความเต็มใจจายของ
ประชาชนทั่วไปเพื่ออนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร โดยแบบสัมภาษณ
สามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทางเศรษฐสังคม (socio-economics) เปนสวนที่เกี่ยวกับรายได อาชีพ เพศ อายุ พื้นฐาน
การศึกษา สถานภาพ ซึ่งขอมูลสวนนี้จะนํามาใชเปนตัวแปรอิสระสําหรับตรวจสอบวาปจจัยใดบางที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
กําหนดขนาดของคาความเต็มใจจาย
สวนที่ 2 การสรางสถานการณสมมติหรือตลาดเทียม (hypothetical market) ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการ
สํารวจดวยวิธี CVM เพราะเปนการใหผูตอบสัมภาษณเปดเผยคาความเต็มใจจาย โดยใชคําถามปลายปดแบบ
Dichotomous Referendum Format ตลอดจนระบุวิธีการจายเงินและมีการเตือนใหผูตอบสัมภาษณตระหนักถึงขอจํากัด
ของรายได เพื่อไมใหเกิดความเอนเอียงของขอมูล
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร เชน ความเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษและ
คุมครองเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร การรับรูขอมูลขาวสาร เปนตน เพื่อตรวจสอบระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุพืชและสัตวปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา เพราะการรูจักหรือมีความคุนเคยกับเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวรของผูตอบสัมภาษณจะมีสวนในการกําหนดคาความเต็มใจจาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษา
รายละเอียดเขตรักษาพันธุเพื่อใหเขาใจคุณลักษณะที่มีอยู
2. แบบจําลองที่ใชในการวิจัย
ในการประเมินมูลคาจากการไมใชของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และจํานวนเสือโครงอินโดจีนใน
เขตรักษาพัน ธุสัตว ปาทุงใหญนเรศวร โดยใชแ บบจํา ลองของ Cameron (1988) ในกรณีรูปแบบคําถามปดสองขั้น
(double bound) เพื่อกะประมาณคาคาดหวังของความเต็มใจจาย [E(WTP)] รวมทั้งใชพิจารณาปจจัยที่มีผลตอความ
เต็มใจจายสามารถเขียนเปนแบบจําลองไดดังนี้ (ดัดแปลงจาก Sukharomana, 1998 อางใน ธนาภรณ, 2543)
LOG (LOWERTYNi, UPPERTYNi) = /distribution function
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(1)
  6

LOG (LOWERTYNi, UPPERTYNi) = f(Xi) / distribution function

(2)

กําหนดให
LOWERTYNi

คือ คาขอบลาง (lower bound) ของคาความเต็มใจจายในการรักษาไวซึ่งปริมาณหรือ
คุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งหมด และการอนุรักษเสือโครงอินโดจีนในเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรของผูตอบสัมภาษณคนที่ i
UPPERTYNi
คือ คาขอบบน (upper bound) ของคาความเต็มใจจายในการรักษาไวซึ่งปริมาณหรือ
คุณภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้งหมด และการอนุรักษเสือโครงอินโดจีนในเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรของผูตอบสัมภาษณคนที่ i
f(Xi)
คือ ฟงกชันของตัวแปรอิสระ Xi ที่กําหนดคาความเต็มใจจายของผูตอบสัมภาษณคนที่ i
Xi
คือ เวคเตอรของตัวแปรอิสระของผูตอบสัมภาษณคนที่ i
/distribution function คือ ชนิดของฟงกชันการกระจายสะสมที่ใชวิเคราะห เพื่อใชในการประมาณคาความเต็มใจ
จายซึ่งการศึกษานี้จะใชชนิดของฟงกชันการกระจายสะสม 3 ชนิด
สมการที่ (1) ถือเปนแบบจําลองที่ใชในการประมาณคา และเพื่อใชในการคํานวณหาคาเฉลี่ยและคามัธยฐาน
ของความเต็มใจจาย ซึ่งเทอมทางขวามือ คือ ฟงกชันการกระจายสะสมของคาความเต็มใจจายชนิดตางๆ และสมการที่
(2) เปนแบบจําลองซึ่งใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจาย โดย Cameron (1988) แนะนําไววาควร
กําหนดใหมีฟงกชันการกระจายสะสมของคาความเต็มใจจายที่มีการกระจายแบบ lognormal weibull และ loglogistic
จากนั้นคอยเลือกวาจะใชฟงกชันการกระจายสะสมในรูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากคาสถิติ Loglikelihood ที่มีคามากที่สุดหรือมีคาติดลบนอยที่สุด
สําหรับการประมาณคา β และคา σ ซึ่งเปนคาคงที่ (intercept) และคา scale ที่ไดจากการประมวลผลโดย
คอมพิวเตอรตามลําดับ เพื่อนํามาคํานวณคาเฉลี่ย (mean) และคามัธยฐาน (median) รวมถึงชวงความเชื่อมั่นของ
คาเฉลี่ยและมัธยฐาน (confidence interval: CI) ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคา pseudo R2 ของคาความเต็ม
ใจจาย กรณีการคํานวณภายใตฟงกชันการกระจายสะสมแบบ log-normal สามารถทําได ดังนี้
(3)
mean WTP
= exp (β + 0.5σ2)
(4)
median WTP
= exp (β)
CI of mean WTP
= mean WTP ± 1.96 (SD of mean WTP)
(5)
CI of median WTP
= median WTP ± 1.96 (SD of median WTP)
(6)
2
pseudo R
= 1 - (lnL / lnL0)
(7)
กําหนดให
SD คือ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไดจากการคํานวณ
lnL0 คือ คาสถิติ log-likelihood ของสมการที่ (1)
lnL คือ คาสถิติ log-likelihood ของสมการที่ (2)
3. การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความเต็มใจจาย
เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ 1 และ 2 ที่ใชในการประเมินมูลคาที่เกิดจากการไมใชมีขนาดใหญ (มากกวา 30
ตัวอยาง) และมีความเปนอิสระจากกัน ดังนั้นในการทดสอบคาเฉลี่ยของคาความเต็มใจจายที่ไดจากประชากรทั้งสอง
กรณีจึงใชคาสถิติ Z ในการทดสอบ โดยมีสมมติฐานหลัก (Ho) และสมมติฐานรอง (Ha) ดังนี้
Ho : คาเฉลี่ยของความเต็มใจจายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมดของเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และคาเฉลี่ยของความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรมีคาไมแตกตางกัน
  

316

   

Ha : คาเฉลี่ยของความเต็มใจจายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมดของเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และคาเฉลี่ยของความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรมีคาแตกตางกัน
สําหรับสูตรที่ใชในการคํานวณคาสถิติ Z หาไดจาก
z =

กําหนดให
Z

(X 1 − X 2 ) − d
SD 12 SD 22
+
n1
n2

(8)

คือ คาสถิติมาตรฐานที่มีการกระจายแบบปกติ

X

1

X

2

d

คือ คาเฉลี่ยของคาความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมดของ
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร (กลุมตัวอยางที่ 1)
คือ คาเฉลี่ยของคาความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวร (กลุมตัวอยางที่ 2)
คือ คาความแตกตางของคาเฉลี่ยที่ตองการทดสอบ โดยในที่นี้กําหนดใหคา d เทากับ 0
(d = μ1 − μ 2 = 0 )

SD1
SD2

คือ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X 1
คือ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X 2

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถแบงออกเปน 4 สวน ไดแก การประมาณคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของความเต็มใจจาย การ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 และการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอคาความเต็มใจจาย รวมถึงการประเมินมูลคาจากการไมใชประโยชนของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร
ออกมาเปนตัวเงิน
1. คาเฉลี่ยและคามัธยฐานของความเต็มใจจาย
ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชฟงกชันการกระจายสะสมของคาความเต็มใจแบบ log-normal (log-normal
distribution function) เนื่องจากใหคา log-likelihood สูงสุด (ติดลบนอยที่สุด) ทั้ง 2 กลุมตัวอยาง ซึ่งการคํานวณ
คาเฉลี่ยและคามัธยฐานความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (3)
และสมการที่ (4) ตามลําดับ สําหรับชวงความ ตารางที่ 1. คาสถิติที่ไดจากการใชฟงกชันการกระจายสะสมแบบ lognormal
เชื่อมั่นของคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของความ
ของกลุมตัวอยางที่ 1 และ 2
เต็มใจจายใชสูตรในสมการที่ (5) และ (6)
คาสถิติ
กลุมตัวอยางที่ 1 กลุมตัวอยางที่ 2
ตามลํ า ดั บ โดยกํ า หนดให ค า β คื อ ค า คงที่
คา Log-likelihood ของสมการที่ (1)
-678.47
-679.68
ค
า
Log-likelihood
ของสมการที
่
(2)
-482.04
-493.92
(intercept) และคา σ คือ คา scale ที่ไดจาก
6.23
6.24
คา intercept (β)
การคํานวณ (ตารางที่ 1)
0.85
0.88
คา scale (σ)
เมื ่อ แทนคา β และคา σ ลงใน
สมการ จะไดคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรของกลุมตัวอยางที่ 1 และ 2 ที่ใชเปนตัวแทนประชาชนทั่วไปที่ไมเคยเขาใช
ประโยชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร กลาวคือ คาเฉลี่ยความเต็มใจจายมีคาเทากับ 726.98 และ
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760.32 บาทตอคนตอป โดยมีชวงของคาเฉลี่ยอยูระหวาง 649.95 ถึง 804.01 และ 674.01 ถึง 846.63 บาทตอคนตอป ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคามัธยฐานของความเต็มใจจายสูงสุดเทากับ 506.15 และ 515.35 บาทตอคนตอป
โดยมีชวงของคามัธยฐานอยูระหวาง 464.23 ถึง 548.06 และ 470.86 ถึง 559.84 บาทตอคนตอป ตามลําดับ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95
โดยที่คา R2 มีคาเทากับ 28.95 และ 27.33 หมายความวา ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาซึ่งประกอบดวย
ปจจัยทางดานทัศนคติ ปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม เปนตน สามารถอธิบายตัวแปรตามคือ คาความเต็มใจจายไดรอยละ
28.95 และ 27.33 ที่เหลือ
ตารางที่ 2. คาเฉลี่ย คามัธยฐาน และชวงความเชื่อมั่นของคาเฉลี่ยและคามัธยฐานของความเต็ม
เปนปจจัยอื่นๆ จะเห็นไดวา
ใจจายของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2
มีค า ค อ นข า งต่ํ า เนื่ อ งจาก
หนวย: บาท/คน/ป
ในการสอบถามทัศนคติไ ม
คาสถิติ
กลุมตัวอยางที่ 1
กลุมตัวอยางที่ 2
สามารถสอบถามได ห มด
คาเฉลี่ยของความเต็มใจจาย (mean WTP)
726.98
760.32
**
ยั ง คงมี ป จ จั ย ด า นทั ศ นคติ
ชวงความเชื่อมั่นของคาเฉลี่ยความเต็มใจจาย
649.95-804.01
674.01-846.63
คามัธยฐานของความเต็มใจจาย (median WTP)
506.15
515.35
ดานอื่นๆ อีกรอยละ 71.05
**
ช
ว
งความเชื
อ
่
มั
น
่
ของค
า
มั
ธ
ยฐานความเต็
ม
ใจจ
า
ย
464.23-548.06
470.86-559.84
และ 72.67 ตามลําดับที่
**
สามารถอธิ บ ายค า ความ หมายเหตุ : ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
เต็มใจจาย (ตารางที่ 2)
2. การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความเต็มใจจาย
เมื่อแทนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และจํานวนตัวอยางลงในสมการที่ (8) จะไดคาสถิติ
มาตรฐาน Z เทากับ -14.29 ซึ่งสรุปไดวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 หมายความวา
คาเฉลี่ยของคาความเต็มใจจายของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวร มีคาแตกตางกับคาเฉลี่ยความเต็มใจจายของการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
3. ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจาย
จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร (กลุมตัวอยางที่ 1) ประกอบดวย จํานวนเงินเริ่มตน (startbid) และ
รายไดรวมที่ใสคา log (ln_t_inc) โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาความเต็มใจจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 และ 95 ตามลําดับ โดยที่คาความยืดหยุนของรายไดมีคาเทากับ 0.0818 กลาวคือ หาก
กลุมตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 กลุมตัวอยางจะมีความเต็มใจจายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.0818 สําหรับปจจัยที่มีผลตอ
คาความเต็มใจจายในทิศทางตรงกันขามกับคาความเต็มใจจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ประกอบดวย เพศ (gender) และสถานภาพการแตงงาน (married)
สําหรับปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวร (กลุมตัวอยางที่ 2) ประกอบดวย จํานวนเงินเริ่มตน (startbid) รายไดรวมที่ใสคา log (ln_t_inc)
ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาความเต็มใจจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99 โดยมีคาความยืดหยุนของรายไดเทากับ 0.1211 ซึ่งหมายความวาหากกลุมตัวอยางมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ
1 กลุมตัวอยางจะมีความเต็มใจจายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1211 และปจจัยที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคาความ
เต็มใจจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ประกอบดวย ปจจัยการเคยไดยิน/รูจักเขตรักษา
พันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร (known) และประสบการณในการเขาเยี่ยมชมหรือทํากิจกรรมในพื้นที่อนุรักษ (pa_exp)
สําหรับปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายในทิศทางตรงกันขามกับคาความเต็มใจจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 99 ประกอบดวย สถานภาพการแตงงาน (married)
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4. มูลคาจากการไมใชประโยชน
ในการประเมินมูลคาจากการไมใชของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวร สามารถทําไดโดยนําคาเฉลี่ยของความเต็มใจจายมาคูณกับจํานวนประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย
(อายุ 13 - 60 ป) เนื่องจากเปนประชากรที่มีรายไดและมีความสามารถในการสละทุนทรัพย เพราะรายไดเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดคาความเต็มใจจายทางเศรษฐศาสตร โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใชจํานวนประชากรที่อยูในวัย
แรงงาน ป พ.ศ. 2543 ซึ่งมีประชากรวัยแรงงานเทากับ 33,341,900 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544) และคาเฉลี่ย
ของความเต็มใจจายเทากับ 726.98 และ 760.32 บาทตอคนตอป ดังนั้นมูลคาจากการไมใชของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรเทากับ 24,238.89
และ 25,350.51 ลานบาทตอป หรืออาจกลาวไดวามีมูลคาอยูระหวาง 21,670.57 ถึง 26,807.22 และ 22,472.77 ถึง
28,228.42 ลานบาทตอป ตามลําดับ
ตารางที่ 3. ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางที่ 2
ปจจัย
Intercept
Startbid
ln_t_inc
Gender
married
known
pa_exp
education
- primary
- second
- high_s
- vocation
- degree
location
- north
- northe
- east
- west
- south
- central
career
- governor
- private
- office
- labor
- house_w
- student
- unemploy
- farmer
log-likelihood (lnL)
number of observation (N)
หมายเหตุ :

***

ตัวอยางที่ 1
คาสัมประสิทธิ์
คา P-value
4.4490
0.0001
0.0018***
0.0001
0.0818**
0.0155
-0.0967***
0.0376
-0.1023**
0.0284
-

ตัวอยางที่ 2
คาสัมประสิทธิ์
คา P-value
4.2511****
0.0001
0.0018***
0.0001
0.1211****
0.0034
-0.2093***
0.0004
0.1048****
0.0769
0.1045****
0.0775

0.2952*
0.2674**
0.2980**
0.2829*
0.2693

0.0634
0.0980
0.0616
0.0875
0.1011

-

-

-0.0290
-0.0201*
0.2991***
0.1370
-0.0472
0.0629*

0.7165
0.7918
0.0063
0.1849
0.5910
0.5791

-

-

-

-

-0.0726**
0.0131*
-0.0219*
0.1128*
-0.2467***
0.0253*
0.3464**
0.1196*

0.4891
0.9151
0.8265
0.2841
0.0591
0.8223
0.0563
0.8949

-482.0411
640

-493.9240
640

ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 90
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
***
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
***

บทสรุป
1. เมื่ อ เปรียบเทียบมูลคา ที่ เกิดจากการไมใช พบวา
สถานการณ สมมติ ในการอนุรัก ษและคุมครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมดของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรของกลุมตัวอยางที่ 1 มีมูลคา
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นอยกวามูลคาที่ไดจากการสรางสถานการณสมมติในการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพัน ธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวรของกลุมตัวอยางที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการสรางสถานการณสมมติในกลุมตัวอยางที่ 2 นั้น กลุมตัวอยาง
อาจเห็นภาพและมีความเขาใจชัดเจนกวาสถานการณสมมติของกลุมตัวอยางที่ 1 เพราะเสือโครงอินโดจีนอาจเปนสัตว
ปาที่ประชาชนใหความสนใจ ตลอดจนตองการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีนในธรรมชาติเอาไว และเห็นไดวา
วิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคานั้น การสรางสถานการณสมมติและความสอดคลองของสถานการณสมมติกับสภาพ
ความเปนจริงเพื่อใชประกอบการสอบถามในการประเมินคาทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปน
สิ่งที่มีความสําคัญมาก กลาวคือ หากสถานการณสมมติมีความแตกตางกันแลวจะทําใหคาความเต็มใจมีความแตกตางกัน
ดวย และหากสถานการณสมมติสอดคลองกับสภาพความเปนจริงมากขึ้นอาจสงผลใหคาความเต็มใจจายเพิ่มมากขึ้น
2. การกําหนดจํานวนตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับการประเมินคาโดยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคานั้น
ควรมีจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาไมต่ํากวา 600 ตัวอยาง หากตัวอยางที่ใชมีขนาดใหญจะสงผลใหคาเฉลี่ยความ
เต็มใจจายของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีคาใกลเคียงกันยิ่งขึ้น
3. จากผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม พบวาปจจัยรายไดมีผล
ตอคาความเต็มใจจายในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร และสอดคลองกับผลการศึกษาของธนาภรณ (2543) และ สิทธินันท (2544)
4. หากพิจารณาคาเฉลี่ยความเต็มใจจายที่ไดจากการศึกษาของทั้ง 2 กลุมตัวอยาง มาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑประชาชาติตอหัวในป พ.ศ. 2541 ซึ่งมีมูลคาเทากับ 75,627 บาท/คน/ป พบวากลุมตัวอยางที่ 1 มีคาเฉลี่ย
ความเต็มใจจายเทากับ 726.98 บาท/คน/ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.96 ของผลิตภัณฑประชาชาติตอหัว และกลุมตัวอยาง
ที่ 2 มีคาเฉลี่ยความเต็มใจจายเทากับ 760.32 บาท/คน/ป คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของผลิตภัณฑประชาชาติตอหัว
5. เมื่ อ พิ จ ารณาผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ร ว มกั บ ผลการศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ห ว ยขาแข ง ของ
คณะเศรษฐศาสตร (2541)
และ ธนาภรณ (2543)
พบว า ผลการศึก ษาในกรณี ข องคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2541 ซึ่งมีมูลคาจากการไมใชของเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงไวเทากับ
28,383 ลานบาทตอป เมื่อพิจารณารวมกับมูลคาจากการไมใชของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรซึ่งมีมูลคา
เทากับ 25,350.51 ลานบาทตอป ดังนั้นอาจกลาวไดวาพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย (เขตรักษาพันธุ
สัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง) มีมูลคาเทากับ 53,733.51 ลานบาทตอป สําหรับผลการศึกษาในกรณีของธนาภรณ (2543)
พบวาคาเฉลี่ยความเต็มใจจายของประชาชนในการอนุรักษและคุมครองพื้นที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงเทากับ
1,636.06 บาทตอคนตอป คิดเปนมูลคาเทากับ 54,549.35 ลานบาทตอป เมื่อพิจารณารวมกับคาเฉลี่ยความเต็มใจจาย
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรเทากับ 760.32 บาทตอคนตอป คิดเปนมูลคาเทากับ 25,350.51 ลานบาทตอป
ดังนั้นมูลคาของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทยเทากับ 79,899.86 ลานบาทตอป
6. ปจจัยที่มีผลตอคาความเต็มใจจายเพื่อการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งหมด
ของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ประกอบดวย จํานวนเงินเริ่มตน รายไดรวม และการมีภูมิลําเนาอยูในภาค
ตะวันออก ซึ่งคาความเต็มใจจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับเปนปจจัยขางตน สําหรับปจจัยเพศ และสถานภาพ
การแตงงาน เปนปจจัยที่ทําใหคาความเต็มใจจายมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม สวนปจจัยที่มีผลตอคาความเต็ม
ใจจายเพื่อการอนุรักษและคุมครองเสือโครงอินโดจีน ซึ่งเปนสัตวปาที่เปนแกนหลักของระบบนิเวศในการคุมครองสัตว
ปาชนิดอื่นๆ ในระบบนิเวศของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ประกอบดวย จํานวนเงินเริ่มตน รายไดรวม การ
เคยไดยิน/รูจักเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ประสบการณในการเขาเยี่ยมชมหรือทํากิจกรรมในพื้นที่อนุรักษ
และการมีสถานภาพวางงาน/กําลังอยูระหวางหางานทํา ซึ่งคาความเต็มใจจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับปจจัย
เหลานี้ สําหรับปจจัยสถานภาพการแตงงาน และการประกอบอาชีพแมบานนั้น เปนปจจัยที่ทําใหคาความเต็มใจจายมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
7. ในการประเมิ น มู ล ค า ที่ เ กิ ด จากการไม ใ ช พบว า มู ล ค า ที่ เ กิ ด จากการไม ใ ช ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทั้งหมดของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรมีมูลคาเทากับ 24,238.89
ลานบาทตอป และ
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มูลคาที่เกิดจากการไมใชของเสือโครงอินโดจีนในเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรมีมูลคาเทากับ 25,350.51 ลาน
บาทตอป
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This research has verified indigenous knowledge of Karen women about dyeing methods of
three basic colors - red, black/dark blue and yellow - from 7 plant species in 8 dyeing treatments.
Relative to industrial standards for textiles, traditional dyeing techniques have proved their quality
in terms of color fastness, and fastness to water and washing at moderate to fairly good scales.
Nonetheless, fastness to light is poor.
Results of the research have been applied to making natural-dyed, hand-woven cloth as an
income generation activity for cooperating Karen weaving artisans. The activity directly helps
increase cash income and creates employment for the cooperating women.
Participatory action research (PAR), the methodology used in this research, is an important
mechanism contributing to the learning process of Karen women for enhancement of their
indigenous knowledge related to dye-producing plants and dyeing techniques, raising awareness of
conservation of biological diversity, and strengthening community organization for development
initiatives, and especially, gender roles in sustainable natural resource management. The latter can
be seen clearly from the fact that Karen weaving artisans formulate management plans for dyeproducing plant resources in the natural habitat in situ, which includes utilization, regeneration,
and conservation, as well as ex situ collection of some species in home gardens.
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บทนํา
สืบเนื่องจากผลการวิจัยเรื่อง “องคความรูดั้งเดิมของกะเหรี่ยงเกี่ยวกับการใชพืชใหสีในการยอมผา” มีขอสรุป
สําคัญ ประการแรกคือ องคความรูเกี่ยวกับพืชใหสีในการยอมผาที่สืบทอดกันมาเริ่มสูญหายไป เพราะสภาพเศรษฐกิจ
สังคมที่เขามาเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตและการผลิตของชุมชน ประการที่สอง ชุมชนมีวิธีการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
ในรูปของขอหาม ความเชื่อ และพิธีกรรมตางๆ แตจากการที่ชุมชนมิไดนําองคความรูที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนอยาง
ตอเนื่อง ทําใหวิธีการจัดการเหลานี้ไมไดรับการสืบทอด จึงคอยๆ หมดความสําคัญลง ประการสุดทาย สตรีกะเหรี่ยงมี
ความสามารถในการทอผาพื้นบานกันแทบทุกคน จึงนาที่จะนําความรูนั้นมาพัฒนาใหเกิดประโยชนที่เปนรูปธรรมใน
ดานเศรษฐกิจชุมชนได (ระวีวรรณ และอัจลา, 2540) ซึ่งประเด็นหลังนี้สอดคลองกับขอเสนอแนะของ ผะอบ และคณะ
(2536) ซึ่งไดทําการศึกษาผาทอกะเหรี่ยงเชนกัน
ความรูเกี่ยวกับการใชพืชใหสีและวิธีการยอมสีดายของสตรีกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิมนั้น ยังไมสามารถบอกไดถึง
ความชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพของสีที่ยอม ถาหากนํามาใชในสภาพปจจุบันจะมีความเหมาะสมหรือไม เพราะองคความรู
เกี่ยวกับการยอมสีธรรมชาตินี้ขาดชวงการปฏิบัติสืบทอดที่ตอเนื่อง ผูรูสวนมากไมไดมีประสบการณตรงในการยอม เปน
เพียงผูบอกเลาเทานั้น
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การพัฒนาชนบทแบบทันสมัยที่อิงความรูและคานิยมแบบตะวันตกและวางเปาที่การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น ใน
ดานหนึ่งไดนําสูความเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แตในทางกลับกัน ภาคชนบทซึ่งถูกใชเปนฐานทางการ
ผลิตและการโผนทะยานสูความเจริญเติบโตในระยะแรกๆ นั้น กลับไมไดรับผลพวงของการพัฒนาอยางเปนธรรม การ
พัฒนาในอดีตไดกอใหเกิดปญหาอันเปนผลกระทบของการพัฒนาตอภาคชนบทหลายประการ ไดแก ความเหลื่อมล้ําใน
การกระจายรายได การพึ่งพาภายนอก ปญหายาเสพติด ภาวะหนี้สินลนพนตัวของเกษตรกรและของชาติ การอพยพ
แรงงานและการกดขี่แรงงาน มลภาวะในสภาพแวดลอม และที่เลวรายกวานั้นก็คือ ความลมสลายของชุมชนทองถิ่น
และการทําลายลางทรัพยากรและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เปนตน (Pasuk and Baker, 1998; Belloet et al.,
1998) ดังนั้นรูปแบบการพัฒนาอันพึงประสงคจึงจําเปนตองมีความสอดคลองตอสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ของสังคมที่ซึ่งการพัฒนานั้นกําลังดําเนินอยู

การศึกษาเอกสาร
1. การพัฒนาที่สมดุล ชุมชนเขมแข็ง
บุญเทียน (2531) เปนคนแรกๆ ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการนําเอามิติทางวัฒนธรรมของชุมชนมาเปน
องคประกอบในงานพัฒนา ทั้งนี้บุญเทียนมองวา วัฒนธรรม (culture) เปน “บทสรุปของความคิดหรือการปฏิบัติ หรือ
คุณคาทั้งหมดที่ใหแกสังคม รวมทั้งเปนโครงสรางดานการทํามาหากิน (เศรษฐกิจ) ดานอุดมการความเชื่อ และดานของ
อํานาจการตัดสินใจ (การเมือง)” ลักษณะทั้งหมดเหลานี้เปนผลจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนและสังคม
ซึ่งจะเกาะเกี่ยวกันอยางแยกไมออก ในความหมายนี้ วัฒนธรรม จะครอบคลุมถึงเรื่องของ จิตสํานึก (consciousness)
อุดมการณ (ideology) คานิยม (values) ศาสนา (religion) และเอกลักษณ (idenity) ซึ่งมีอยูในชุมชน โดยที่แตละชุมชน
อาจจะมีบางสิ่งที่แตกตางกัน แตก็มีหลายสิ่งหลายอยางรวมกัน
การศึกษาวัฒนธรรมเปนการทําความเขาใจถึงวิถีชีวิตทั้งหมดของชาวบาน ตลอดจนการเขาใจถึงพลังที่มีอยู
ในชุมชน ซึ่งสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดทิศทางของงานพัฒนาดวย
ศ. เสนห จามริก (วิวัฒน, 2536) มีความเห็นที่คลายคลึงกัน กลาวคือ การพัฒนาควรมาจากคนในทองถิ่น โดย
เนนการนําภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูดั้งเดิมที่มีอยูมาใชในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคือ การยอมรับสิทธิชุมชนของคนในทองถิ่นในการใชและการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนเอง
ศ. เสนห เห็นวา “ความจริงแลวชนบทไทยมิไดขาดภูมิปญญา สามารถที่จะพึ่งและพัฒนาตนเอง หากแตวา
ขีดความสามารถที่วานี้ ตลอดจนความเชื่อมั่นในตนเองตองมาถูกลิดรอนภายใตกระแสการพัฒนาที่มุงแตจะตอบสนอง
ศูนยอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองภายนอก และเปนไปเพื่อผลประโยชนอันคับแคบของกลุมชนสวนนอยภายในชาติ
กระแสวัฒนธรรมทางวิชาการและนโยบายแหงรัฐก็ถูกหลอมใหเอียงไปในทํานองเดียวกัน อันลวนเปนปฏิปกษตอบูรณ
ภาพและศักยภาพสรางสรรคของชุมชนชนบท” (สีลาภรณ และคณะ, 2538)
ในป 2537 ไดมีการประชุมของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ เพื่อกําหนดกรอบและตัวชี้วัด
สําหรับการพัฒนาชนบท ซึ่งมีขอสรุปเกี่ยวกับกรอบหรือแนวทางสําหรับการพัฒนาชนบทในความหมายใหมไวอยาง
นาสนใจ กลาวคือ การนําเสนอใหมีการพิจารณาประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับชีวิตของคนในชนบท 3 ประเด็น ไดแก
1. ความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม โดยมีตัวชี้วัด ไดแก
กระบวนการในการพัฒนาจิตสํานึกเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดองคกรและภาวะผูนํา
ภายในชุมชน การจัดการและเทคนิควิธีในการจัดการทรัพยากรทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และเครือขาย
2. การพัฒนาอาชีพและวิถีการผลิตที่พึงปรารถนา ทั้งนี้เปาหมายของการพัฒนาอาชีพอยูที่การพึ่งตนเอง
กับการเขาสูตลาดทางเลือกที่มีการคาอยางเปนธรรม สวนวิถีการผลิตที่พึงปรารถนา หมายถึง วิถีการผลิตที่นําไปสู
ความสมดุลของชีวิตและระบบนิเวศ การใหคุณคาตอภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีพื้นบานในการนํามาผสมผสาน
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เขากับความรูตลอดจนเทคนิคใหมๆ เพื่อใชประโยชนในชุมชนใหมากที่สุด รวมทั้งการนําสูการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี
ของชุมชนดวย เปนตน
3. ความเขมแข็งขององคกรชุมชนมีอยู 2 ลักษณะ คือ องคกรชุมชนทางวัฒนธรรม กับองคกรเฉพาะ
วัตถุประสงค ในการพิจารณาความเขมแข็งขององคกรชุมชนนั้น จะมองที่การนําเอามิติทางวัฒนธรรมมาผสมผสานเขา
กับกิจกรรม ประสิทธิภาพในการตอบสนองปญหา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การจัดการกลุม ภาวะผูนํา การแบง
สรรผลประโยชน และการเปนที่ยอมรับจากองคกรภายนอก เปนตน
แนวคิดใหมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับชุมชนทองถิ่นในลักษณะดังกลาวนี้ ไดรับการตอกย้ําโดย
ประเวศ (2542) ซึ่งเห็นวา ทางรอดของสังคมไทยในปจจุบันควรเปนการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจพื้นฐาน หรือที่
รากฐานของสังคม เศรษฐกิจพื้นฐานสัมพันธอยูกับครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม พรอมกันไป เปน
เศรษฐกิจที่ไมทอดทิ้งฉีกขาดออกจากกัน แตเปนเศรษฐกิจบูรณาการที่เชื่อมโยงชีวติ จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม หรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือเปนเศรษฐกิจที่แทจริง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม ไดอยางมีดุลยภาพ
การพัฒนาจึงมีความจําเปนที่จะตองมีองคความรูและขอมูลที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่เฉพาะใหมากที่สุด
ทั้งนี้ก็เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนา อยางไรก็ตามไมไดหมายความวา ความรูดังกลาวจะไมสามารถนําไปประยุกตใช
ภายในพื้นที่ที่มีบริบทแตกตางกันออกไปได ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของเราเองควรมีนัยในหลายมิติ กลาวคือ
มิติทางเศรษฐกิจ คือ นําสูการสรางงาน การพัฒนาอาชีพ และการสรางรายไดที่มั่นคง โดยมีความสอดคลอง
กับสถานภาพของตนเอง
มิติทางสังคมและการเมือง คือ นําสูความเสมอภาคและความเกื้อกูลกันของคนในสังคม การมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจในกิจการที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตนเอง
มิติทางวัฒนธรรม คือ นําสูความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง การสืบทอด และพัฒนา
มิติทางการศึกษาและการเรียนรู คือ การสรางจิตสํานึกเพื่อการพึ่งตนเอง สงเสริมกระบวนการเรียนรู และ
เสริมศักยภาพคนในชุมชนใหสามารถวิเคราะหปญหา การหาทางออก และความสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
ไปไดดวยตนเองในระยะยาว
มิติทางนิเวศและสิ่งแวดลอม ความรูในปฏิสัมพันธของระบบนิเวศทางธรรมชาติกับระบบเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม จิตสํานึกในคุณคาของทรัพยากร และการใชอยางยั่งยืนเพื่อลูกหลานในอนาคต
2. ภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ยศ (2542) ใหความหมายของ “ภูมิปญญาทองถิ่น” วา “เปนองคความรูที่พัฒนาขึ้นในบริบททางกายภาพ
และวัฒนธรรม และปฏิสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความผูกพันอยางแนบแนนระหวาง
ภูมิปญญากับทองถิ่น ความรูกับระบบนิเวศ ตามทัศนะของ ศ.ยศ สันตสมบัติ นั้น ภูมิปญญาทองถิ่นจะมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งถือวาความรูเปนสากลและแยกออกตางหากกับธรรมชาติ แตภูมิปญญา
ทองถิ่นจะพัฒนาและสืบตอกันมาบนฐานของสัมพันธภาพอันแนบแนนระหวางชุมชนกับธรรมชาติ ในงานศึกษาของ
ศ.ยศ สันตสมบัติ ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันละเอียดออนระหวางความหลากหลายทางชีวภาพกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุและชุมชนทองถิ่นในภาคเหนือของไทย
ชุมชนในฐานะผูจ ัดการทรัพยากรพันธุกรรม มีนัยสําคัญ 2 ประการ กลาวคือ 1) การควบคุมจัดการสายพันธุ
พืชหมายถึงศักยภาพในการควบคุมระบบการผลิตทั้งหมด 2) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนชุมชน
เรียนรูที่มีการสั่งสม ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและระหวางชุมชนอยางตอเนื่องจนเกิดเปนเครือขายการ
เรียนรู และมีการผลิตองคความรูในลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง
ในทํานองเดียวกัน วิสุทธิ์ (2538) เห็นวา องคความรูความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพของบรรพชนไทย
ที่ไดรับการสั่งสมมานาน เปนปจจัยควบคุมใหมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนมาโดยตลอดนั้น ปรากฏในภาพลักษณของ
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“ภูมิปญญาไทย” และ “ปราชญชาวบาน” ซึ่งถือเปนเทคโนโลยีพื้นบานอันมีคุณคายิ่งตอการนํามาใชในการพัฒนา
สมัยใหมโดยใชควบคูกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
อนึ่ง ในการสรางกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของชุมชนนั้น Fisher (1995)
เสนอวา จําเปนตองยอมรับในความจําเปนที่ตองผสานการอนุรักษเขากับการพัฒนา ความชอบธรรมของสิทธิของคน
ทองถิ่นในการประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคต และคุณคาในการแสวงหาการมีสวนรวมอยางแข็งขันของคน
ทองถิ่นในการพิทักษและการจัดการสภาพแวดลอม
3. บทบาทสตรีและผาทอพื้นบานเพื่อการพัฒนา
การทอผา ถือเปนกิจกรรมสําคัญที่สตรีในอดีตทุกชนชาติเปนผูมีบทบาทหนาที่อยางสําคัญในการจัดหาใหแก
สมาชิกทุกคนในครอบครัว ไมเพียงแตจําเพาะเครื่องนุงหมเทานั้น ผาที่ทอขึ้นเพื่อใชในพิธีกรรมตางๆ ทุกประเภท ตาง
ลวนแลวแตเกิดจากฝมือของสตรีทั้งสิ้น ดังนั้น องคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการสิ่งทอ ไมวาจะเปนพืชที่นํามาใชทําเสนใย พืชที่ใชยอมสี รวมทั้งการคิดคนประดิษฐลวดลายตางๆ บนผืนผา
เหลานี้ เปนสิ่งที่ตองอาศัยทักษะ ความชํานาญ และประสบการณการเรียนรูที่สืบตอกันมาจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง
ผาทอพื้นบานเปนการผลิตขึ้นเพื่อใชในวิถีชีวิตประจําวัน มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
อยางเชน ผาหอเด็กแรกเกิด และผาหอศพคนตาย ซึ่งเปนการทอขึ้นเพื่อใชเปนการเฉพาะ สวนความสําคัญของผาที่ใช
ในทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม สามารถสะทอนโลกทัศนของคนในชนบทไดในหลายแงมุม อยางนอยงานศิลปะ
บนผาทอก็แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคและองคความรูของผูหญิง (Kalayakunavuti, 1996) บางชนชาติสื่อ หรือ
บอกเลาถึงเรื่องราวความเปนไปทางประวัติศาสตร อุดมการณทางสังคม และการตอสูของชนชาติ ลงบนผืนผา ผานทาง
ลวดลายตางๆ (ทรงศักดิ์ และแพททรีเซีย, 2539; เรณู, 2539; ชนิดา, 2541) ในขณะที่ชาวกะเหรี่ยงก็แสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจในธรรมชาติและความสัมพันธของสรรพสิ่งในระบบนิเวศรอบๆ ตัวผานลงบนลายผาของตนดวยเชนกัน
ปจจุบันงานทอผาของชางทอผาพื้นบานไดเปลี่ยนวัตถุประสงคจากการผลิตเพื่อใชเองไปสูระบบการผลิตเพื่อ
การขายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีนัยสําคัญ 2 ประการ กลาวคือ ประการแรก เปนการแสดงใหเห็นวาชุมชนทองถิ่นเห็น
ความสําคัญของภูมิปญ
 ญาความรูและทักษะของตนที่มีอยู สามารถนํามาแปรใหเปนฐานการผลิตทางเศรษฐกิจภายใน
ครัวเรือนได ประการที่สอง นําสูการผลิตที่อาจไมไดใสใจกับความเปนเอกลักษณ และลดคุณคาของตนเองลง จน
กลายเปนการผลิตแบบแรงงานรับจางผลิตภายในครัวเรือน (home worker) การผลิตดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตางๆ
ทั้งตอตัวผูผลิต และชุมชนทองถิ่นตามมา อาทิเชน ชางทอผาตองยอมรับสภาพราคาซื้อที่ต่ําโดยมีพอคาเปนผูกําหนด
และการไดรับพิษจากสารเคมีในการฟอกยอมเสนดายดวยสีเคมีตามใบสั่งของพอคา
สารเคมีที่นํามาใชยอมเสนดาย
เหลานี้ สามารถปนเปอนและสะสมอยูในสภาพแวดลอมของชุมชน เปนตน
มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหัตถกรรมในภาคเหนือ พบวา งานหัตถกรรมของชาวเขามีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการแรก ตลาดผลผลิตของงานหัตถกรรมที่เติบโตขึ้นใน
ประเทศไทยและตลาดในตางประเทศ ประการที่สอง หนทางอื่นๆ ในการดํารงชีพของชาวเขาลดความสําคัญลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําไรเลื่อนลอย ประกอบกับเมื่อมีนักทองเที่ยวเขาไปในหมูบาน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ
นักทองเที่ยวเหลานี้ตางพากันหาซื้อของที่ระลึก การรื้อฟนงานหัตถกรรมในหมูชาวเขา ไมวาจะเปนผาทอมือ การปก
ลายผา การทําเครื่องเงิน และงานทําโลหะตางๆ สิ่งเหลานี้บางครั้งก็เปนการริเริ่มของพวกชาวเขากันเอง หรือไมก็โดย
การสงเสริมของหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และ พวกพอคานักธุรกิจ (อัมพร, 2539; Kater, 1993)
เมื่อสตรีชางทอผาพื้นบานกลายมาเปนแรงงานรับจางผลิตภายในครัวเรือน หรือทําการผลิตตามใบสั่ง สงผล
ใหองคความรูของสตรีที่เกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพดานสิ่งทอดังกลาวถูกลดบทบาทและความสําคัญ
ลง จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะใหมีการวิจัยเพื่อทําการสํารวจและบันทึกองคความรูทองถิ่นของผูหญิงใหมากขึ้น รวมทั้งวิธีการ
อันเฉพาะตางๆ ในการใชประโยชนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายนี้เอาไว อยางไรก็ตาม คนทําวิจัยก็
ตองมีความชัดเจนวา งานวิจัยนั้นเปนไปเพื่อการเอามาใชประโยชน หรือเปนการวิจัยที่จะชวยเพิ่มพูนขีดความสามารถ
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เพื่อเพิ่มพลังอํานาจใหกับผูหญิง
การยอมรับในองคความรูทองถิ่นของผูหญิงจะนําไปสูขอสรุปที่วาผูหญิงจะตองมี
บทบาทหลักในฐานะของผูทําการตัดสินใจ และการกําหนดทิศทางของการวิจัยดวย (Zweifel, 1997)

วัตถุประสงค
1. ตรวจสอบองคความรูดั้งเดิมในการยอมสีธรรมชาติ และทําการทดสอบคุณภาพความคงทนของสียอม
2. นําเอาทักษะความรูเดิมมาพัฒนาตอยอด ในการสรางรายไดเสริมนอกภาคเกษตรใหแกกลุมสตรีกะเหรี่ยงที่
บานหวยหินดําจํานวน 15 ครัวเรือน
3. ศึกษาแนวทางในการสนับสนุนบทบาทหญิงชายในการจัดการดานการอนุรักษ และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่นอยางยั่งยืน

วิธีการ
การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม PAR (Participatory Action Research) ซึ่งเปนการวิจัย
ที่พัฒนามาจากแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kurt Lewin ( อาวรณ, 2541) ที่ไดมีการนํามาประยุกตใชอยาง
กวางขวางทั้งในงานพัฒนาชนบท การศึกษา การสาธารณสุข การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีลักษณะสําคัญ
ดังนี้
1. เปนกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมคนที่มีปญหาหรือมีความสนใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมกัน
2. เปนกระบวนการวิจัยที่เชื่อมการปฏิบัติกับการวิจัยไวดวยกัน
3. เปนการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน (learning process)
4. เปนกระบวนการวิจัยที่เนนใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
(collaborator)
มีสวนรวมในการตัดสินใจตลอด
กระบวนการวิจัย เปนการตัดสินใจรวมกันเปนกลุม (collective decision) และการรวมมือเปนกลุม (collective action)
5. เปนกระบวนการวิจัยที่เปนวงจรตอเนื่องของการวางแผน (planning) การลงมือปฏิบัติตามแผน (action)
การสังเกต (observation) วิธีการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ การสะทอนความคิดเห็นเชิงวิพากย (critical reflection)
ตอวิธีการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติ เพื่อที่จะรวมกันวางแผนใหม (re-planning) โดยทําอยางเปนวงจรตอเนื่อง
6. เปนกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการกระตุนสนับสนุน (facilitation) และผูกระตุนสนับสนุน
(facilitator)
7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เหมาะสําหรับการหาทางเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสถานการณหรือ
โครงการที่ซับซอน ซึ่งผูที่เกี่ยวของไมรูวาจะเริ่มตนตรงไหน และจะทําอะไรตอไป
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมก็คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เปนเพียงกรอบวิธีการวิจัยโดยรวม (methodology) เทานั้น ดังนั้นในแตละขั้นตอน ผูวิจัยสามารถนําเทคนิคหรือรูปแบบ
วิธีการวิจัยอื่นๆ ทั้งทางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์หรือทางสังคมศาสตรมาใชไดตามความเหมาะสม
งานวิจัยนี้ไดดาํ เนินการที่หมูบานหวยหินดํา หมูที่ 6 ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
ประเด็นยอยของการวิจัย 3 ประเด็นไดแก 1) การตรวจสอบองคความรูเกี่ยวกับการยอมสีธรรมชาติตามภูมิปญญา
ดั้งเดิมโดยการใชตัวชี้วัดทางอุตสาหกรรมเปนเกณฑเปรียบเทียบ 2) การนําเอาความรูทองถิ่นไปประยุกตใชในการ
พัฒนา โดยกระบวนการทํางานรวมกับกลุมสตรีทอผา และ 3) การจัดการทรัพยากรชีวภาพโดยชุมชน ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอน
นี้คณะวิจัยใชวิธีการประกอบกันเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู ไดแก การประเมินชุมชนแบบเรงดวน และการประเมิน
ทรัพยากรชุมชนแบบมีสวนรวม การสัมภาษณผูรูทองถิ่น การใชแบบสอบถาม การสังเกตอยางมีสวนรวม การใชเวที
ประชุมกลุม การศึกษาดูงานภายนอก การเสริมขอมูลเอกสารหนังสือเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจในการทํางานของกลุม
สตรีทอผา การทดสอบผลการยอมสีในหองปฏิบัติการ และการจัดเวทีสัมมนาสรุปผล
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บานหวยหินดํา เปนชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง เชื้อสายยอยกะเหรี่ยงโป (Pwo) ที่มีการอพยพยายถิ่นมา
อยูในจังหวัดสุพรรณบุรีกอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร
มีประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะของตนอง
รวมทั้งมีกลุมสตรีทอผาที่ยังคงมีการทอผาแบบพื้นบานไวใชเอง
ในรอบทศวรรษที่ผานมา บานหวยหินดําไดผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ
ชุมชน อันเปนผลพวงของการพัฒนาระบบทุนนิยม และความทันสมัย (modernization) ในรูปของสัมปทานปาไม ถนน
ไฟฟา และการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการคา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชุมชนบานหวยหินดําไดเผชิญกับปญหาอันเปน
ผลกระทบจากการพัฒนากระแสหลักมาแลวในระดับหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตองแสวงหารูปแบบของการพัฒนาที่
เหมาะสมกับชุมชนทองถิ่นของตนเอง
พรอมกันนี้ชาวบานหวยหินดํายังไดริเริ่มจัดตั้งองคกรชุมชนเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปของปาชุมชนมาแลวระดับหนึ่งดวย
1. การตรวจสอบองคความรูเกี่ยวกับการยอมสีธรรมชาติ
นักวิจัยไดจัดเวทีเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยใหกลุมสตรีทอผาไดรับทราบและคัดเลือกสมาชิก
กลุมสตรีทอผา จํานวน 15 คน เขารวมเปนทีมวิจัย ซึ่งตอมามีการกําหนดแผนงานและแบงความรับผิดชอบทุกขั้นตอน
รวมกัน ทั้งนี้ทีมวิจัยไดรวมกันกําหนดการทดสอบออกเปน 3 กลุมสี ไดแก สีแดง จากรากยอ (Bixa orellana) สีดํา/
น้ําเงิน จากใบฮอม (Strobilanthes cusia) ตนคราม (Indigofera tinctoria) และเปลือกกระดังงาปา (Dubanga
grandiflora) และสีเหลือง จากเมล็ดคําแสด (Bixa orellana) ซึ่งแบงออกเปน 8 กรรมวิธี และแตละกรรมวิธีมี 3 ขั้นตอน
ไดแก 1) การเตรียมดายกอนการยอม 2) การเตรียมน้ําสีสําหรับยอม 3) การยอมสีดาย และนําไปทอเปนชิ้นผา
เสนดายที่ผานกระบวนการยอมและทอเปนชิ้นผาแลวจะถูกนําไปทดสอบคุณภาพของสียอมตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทดสอบคุณสมบัติของสียอม
ใน 3 ดาน คือ 1) ความคงทนตอการซักลาง 2) ความคงทนตอการขัดถู และ 3) ความคงทนตอแสง
ภายหลังจากทราบผลการทดสอบแลว จึงจัดเวทีเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการทดสอบ และนําความรูที่ไดนี้ไป
พัฒนาเทคนิคการยอมสีใหมๆ และปรับปรุงรูปแบบการทอผาเพื่อยกระดับคุณภาพของงานหัตถกรรมผาทอยอมสีธรรมชาติ
สําหรับการจําหนายตอไป
2. การนําเอาองคความรูไปใชตอยอดในการพัฒนากลุมสตรีทอผา
การนําทักษะ ความรู ดานการทอผายอมสีธรรมชาติของสตรีกะเหรี่ยงบานหวยหินดํา มาเปนกิจกรรมในการ
พัฒนากลุม/องคกรสตรีทอผาเพื่อสรางรายไดเสริม โดยมุงเนนที่การรวมกลุมทํากิจกรรมทอผายอมสีธรรมชาติที่เปด
โอกาสใหสตรีทอผาเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการองคกรเพื่อเสริมสราง
การพึ่งตนเอง
3. การพัฒนาแนวทางบทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
การเชื่อมโยงกิจกรรมการทอผายอมสีธรรมชาติเขากับการจัดการทรัพยากรชีวภาพโดยชุมชน เนนที่การ
จัดการพันธุกรรมพืชที่ใชในการยอม
โดยการลงพื้นที่สํารวจและประเมินสภาพทรัพยากรพันธุพืชใหสีในสภาพปา
ธรรมชาติ และพื้นที่ที่มีการเก็บใชรวมกันกับกลุมสตรีทอผา ทั้งชวงเริ่มการวิจัยและชวงหลังการวิจัย
นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมาจัดเวทีสรุป และจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรพืชที่ใชในการยอมสี เพื่อ
นําเสนอเขาสูแผนแมบทการจัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชนบานหวยหินดําตอไป

ผลการวิจัย
1. การตรวจสอบองคความรูดั้งเดิมในการยอมสีธรรมชาติ
กรรมวิธีการยอมสีตามความรูดั้งเดิมของสตรีกะเหรี่ยงมีทั้งการยอมรอนและยอมเย็น การยอมรอนหมายถึง
การนําน้ําสีไปตมพรอมเสนดายเพื่อใหความรอนเปนตัวชวยสกัดใหตัวสีออกมา และทําใหเสนดายดูดซับน้ําสีดียิ่งขึ้น ซึ่ง
   3
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ไดแก การยอมสีแดงจากรากยอ การยอมสีดําจากเปลือกกระดังงาปา และสีเหลืองจากเมล็ดคําแสด สวนการยอมเย็น
หมายถึงการแชหมักพืชใหสีในโอง ซึ่งใชสําหรับการยอมสีจากตนฮอมและคราม นอกจากนี้ยงั มีการใชน้ําดาง (base)
จากขี้เถาไมไผ หรือไมเปลา มายอมเสนดายกอนที่จะนําดายไปยอมในน้ําสี ซึ่งน้ําดางจากขี้เถานี้จะเปนตัวชวยดูดซับตัว
สี (pigment) ในขณะยอมใหติดเขากับเสนดายฝายดียิ่งขึ้น (ดูในกรอบ)
ผลการทดสอบคุณภาพสียอมในหองปฏิบัติการแสดงใหเห็นวา สียอมธรรมชาติตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิมมี
คุณสมบัติในการติดสีไดดีทั้งความคงทนตอการซักลางและการขัดถูในทุกกรรมวิธี แตจะมีปญหาความซีดจางหากไดรับ
แสงแดดเปนเวลานาน อยางไรก็ตาม จุดออนนี้สามารถแกไขไดดวยวิธีการยอมทับ (top dye) หลายๆ ครั้ง
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการยอมสีใหมีคุณภาพนั้น ไดแก การใชน้ําขี้เถาเพื่อแชเสนดายในชวงเตรียมการกอน
การยอมสี ซึ่งกรรมวิธีนี้ สามารถนําไปใชกับการยอมสีจากพืชไดทุกชนิด นอกจากนี้การใชตัวติดสี (mordant dye) ที่มี
อยูในธรรมชาติก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง เชน น้ําโคลน น้ําสนิมเหล็ก ใบไมที่มีรสเปรี้ยว น้ําปูน และน้ําขี้เถา เปนตน ความรู
และเทคนิคใหมที่ไดจากการทดลองนี้ กระตุนใหกลุมสตรีเริ่มทดลองยอมกับพืชที่ไมเคยใชยอมมากอนมากขึ้น เชน
เปลือกมะกอกเกลื่อน ใบหมามุย ใบหูกวาง เปนตน
การสกัดสีจากสวนตางๆ ของพืช มีวิธีการอยู 2 กรรมวิธี คือ การหมัก หรือที่เรียกวาการยอมเย็น และการตม หรือ
ที่เรียกวาการยอมรอน สําหรับการยอมสีนั้น แบงตามลักษณะของการยอมไดเปน 4 ประเภท ไดแก การยอมสีโดยตรง
(direct dye), การยอมสีโดยการใชความเปนกรด (acid) และดาง (basic) แบบผสมผสานเขาดวยกัน, การยอมโดยการแช
หมักในอางหมึก (vat dye) และการยอมโดยใชตัวติดสี (mordant dye)
กรรมวิธีการยอมสีดังกลาว ถาโดยตัวสีจากพืช (pigment) เองจะไมสามารถยึดติดสีใหติดและคงทนอยูไดนาน ดังนั้น
ปจจัยสําคัญที่ทําใหตัวสีจากพืชสามารถยึดติดกับสิ่งที่นําไปยอมใหติดสีได ก็คือตัวยึดสี (fastness of colors) โดยสามารถ
แบงตัวยึดสีนี้ไดเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวดูดสี หรือ แทนนิน (tannin) ซึ่งสวนใหญจะใชมากในกรณีการยอมเสนฝาย เพราะ
เสนฝายจะมีขอ ดอยในการดูดซับน้ําสี คุณสมบัติของแทนนินนี้จะเปนตัวชวยในการดูดซับสารที่ใหสีจากพืชไดดี และทําใหสีติด
แนนยิ่งขึ้น สารแทนนินนี้จะมีอยูในสวนตางๆ ของพืช ที่มีรสขม และ/หรือ ฝาด เชน ยางจากไมประดู เปลือกหมาก เปนตน
ตัวติดสี หรือ มอรแดนท (mordant) คุณสมบัติของสารชนิดนี้จะชวยทําใหสีทยี่ อมจากพืชยึดติดกับสิ่งที่นํามายอม
ใหเกิดการติดสีไดดียิ่งขึ้น หรือบางครั้งทําใหตัวสีเดิมที่ยอ มเปลีย่ นแปลงไป อาจเขมขึ้นหรือจางลง หรืออาจเปลี่ยนเปนสีใหม
ที่มิใชสเี ดิม ตัวมอรแดนทนไี้ ดแก สารจําพวกวัตถุธาตุตางๆ เชน สารสม สนิมเหล็ก จุนสี กรด ดาง ปูนกินหมาก น้ํามันทั้ง
จากพืช และสัตว หรือสวนทีไ่ ดจากพืชที่มีรสเปรีย้ ว หรือแมแตนา้ํ ขี้เถาที่ไดจากการเผาไมตางๆ ก็ถือวาเปนตัวติดสีดวย
เชนเดียวกัน (ระวีวรรณ และอัจลา, 2540; Lemmens et al., 1992 )

2. การตอยอดความรูเดิมเพื่อสรางรายไดเสริม
เดิมนั้นครัวเรือนของชาวกะเหรี่ยงจะดํารงชีพอยูอยางพอเพียง และมีรายไดเปนเงินสดไมมากนักจากการ
เก็บหาหนอไมในฤดูฝนซึ่งราคาต่ํากิโลกรัมละ 1 - 4 บาท แลวแตวาหนอไมมีมากหรือนอย เมื่อมีการดําเนิน
โครงการวิจัย ทําใหสตรีกะเหรี่ยงหันมาทอผายอมสีธรรมชาติมากขึ้น สงผลใหมีทางเลือกในการทํางานและการสราง
รายไดใหกับครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมผูสูงอายุและสตรีแมลูกออน
สําหรับการจําหนายผลิตภัณฑนั้นกลุมไดรวมกันปลูกสรางรานคาของตนขึ้นเพื่อจําหนายผาทอใหกับคนที่
เขามาเที่ยวในหมูบาน โดยไมจําเปนตองนําผาไปจําหนายขางนอก นับวาเปนการดึงคนจากภายนอกชุมชนใหเขามา
เรียนรูวิถีชุมชนโดยทางออม ในชวงที่ดําเนินโครงการวิจัย (2542/2543) กลุมไดผลิตผาออกมาจําหนายจํานวนทั้งสิ้น
807 ชิ้น คิดเปนมูลคาสินคารวม 93,824 บาท และสามารถจําหนายไดเปนเงิน 81,986 บาท โดยมีสมาชิก 25 คน เฉลี่ย
แลวมีรายได 3,279 บาทตอคน นอกจากนี้กลุมยังมีรายไดจากการจําหนายเสนดายฝายและเงินที่หักจากการจําหนายผา
ของสมาชิกเขากองทุนกลุมสตรีทอผา รวมแลวมีเงินคงเหลือหลังเสร็จสิ้นงานวิจัยนี้ จํานวน 44,284 บาท
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3. แนวทางในการสนับสนุนบทบาทหญิงชายในการจัดการดานการอนุรักษ
ที ม วิ จั ย ได จั ด กระบวนการให ก ลุ ม สตรี ท อผ า นํ า ความรู จ ากงานวิ จั ย ไปใช ใ นกิ จ กรรมการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้แตเดิมมักจะเนนที่บทบาทของผูชายเปนหลักเพราะถือวาเปนผูนํา
ครอบครัว กระบวนการวิจัยมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมสถานภาพและบทบาทของสตรีภายในครัวเรือนและ
กิจกรรมสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมของคณะกรรมการปาชุมชน กลาวคือ เวลาที่คณะกรรมการปาชุมชนทํา
การประชุมประจําเดือน นอกจากกลุมสตรีทอผาจะเขารวมประชุมดวยแลว ทางกลุมสตรีทอผายังไดสละเงินที่ไดจากการ
จําหนายผาของกลุมและแรงงานบางสวนมาทําอาหารเลี้ยงคนที่มาเขารวมประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้กิจกรรมขององคกร
ปาชุมชนหลายกิจกรรมก็มีสตรีจากกลุมทอผาเขารวมดวย เชน การเดินตรวจปา เปนตน
ปจจุบันสตรีเริ่มมีความเขาใจในบทบาทของตนเองมากขึ้น
จึงเริ่มที่จะเขาไปมีสวนรวมในการคิดและการ
ตัดสินใจในงานของชุมชนมากขึ้น การแสดงบทบาทของหญิงกับชายในชุมชนเปนไปตามความถนัดของแตละคนมากขึ้น
สตรีทอผาคนหนึ่งกลาววา “เราไมไดมองวาการทําปาชุมชนเปนเรื่องของผูชาย แตเราคิดวาหากเปนเรื่องภายนอก
ครอบครัว เราไมอยากเขาไปยุงเพราะผูชายเขาเขาไปยุงเกี่ยวแลว พวกผูหญิงก็ควรอยูทางบานทํางานบานใหดี” 1
จากการที่สตรีทอผาไดรวมเดินสํารวจสภาพทรัพยากรพืชที่ใชในการยอมพบวา พรรณไมที่สามารถนํามาใช
ยอมสีไดนั้นสวนใหญจะนํามาจากสวนหลังบานที่มีการปลูกอยูกอน และบางสวนจากปาบริเวณรอบๆ ไรนา สวนการ
เก็บหาพืชที่ใชยอมในสภาพปาสมบูรณนั้นมีนอยมาก สาเหตุดังกลาวเปนเพราะพรรณไมที่นํามาใชในการยอม รวมทั้ง
ไมที่ใชเผาทําเปนขี้เถาลวนเปนไมธรรมชาติที่มอี ยูทั่วไปและหาใชไดคอนขางหลากหลาย อาทิ เชน ใบมะมวง ใบหูกวาง
เปลือกเพกา เมล็ดคําแสด ไมไผปา ไมเปลา เปนตน
การไดเดินสํารวจพันธุไมทําใหกลุมสตรีทอผาเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาของพันธุไมนานาพรรณที่
สามารถนํามาใชประโยชนในการยอมสี จึงไดมีการกําหนดแผนการใชและการจัดการทรัพยากรพืชใหสีขึ้น 3 แผนงาน
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. แสดงแผนการจัดการทรัพยากรพืชใหสี
แผนการจัดการ
1. แผนการใชประโยชน
ทรัพยากร

2. แผนการฟนฟูทรัพยากร

3. แผนการอนุรักษ
ทรัพยากร

วัตถุประสงค
วิธีการดําเนินงาน
เพื่อกําหนดวิธีการในการเก็บใชใหสอดคลอง เปนการกําหนดวิธกี ารเก็บใชสวนตางๆ และลักษณะการ
เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรที่มีอยู
เก็บหา ตั้งแตเมล็ด เปลือก แกน ราก ใบ ดอก และผล
อาทิเชน ในการใชเปลือกตนไม จะตองไมถากเปลือกบน
ตนเดียวกันจนรอบตน แตใหเวนระยะจุดที่ถากและตองมี
การนําดินมาพอกปดรอยผิวที่ถากไวเพื่อใหเยื่อเปลือกหุม
เร็วขึ้น เปนตน
เพื่อฟนฟูพันธุไมใหสีทั้งที่ไมมี หรือมีนอยให ทําการขยายพันธุ และนํามาปลูกเสริม/ทดแทน เชน ตน
กลับคืนมา และมีปริมาณที่เพียงพอตอการใช ฮอม ตนคราม เปนตน
ภายในชุมชน
เพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอมของระบบ นําแผนการจัดการพืชใหสีนี้ เขาสูแผนแมบทการจัดการ
นิเวศธรรมชาติ ใหเหมาะแกการอยูอ าศัยของ ทรัพยากรชีวภาพโดยชุมชนในรูปของการจัดการปาชุมชน
พืชดั้งเดิม

อนึ่ง การควบคุมการใชพืชยังคงอยูภายใตระบบคิด ความเชื่อ ประเพณี และขอหามตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ยอมที่ยังคงถือปฏิบัติสืบตอกันมา อาทิเชน การยอมสีแดงจากรากยอ สตรีแมลูกออนที่บุตรอายุยังไมถึง 3 ป จะไมทํา
การยอมรากยอ โดยเชื่อกันวา กลิ่นสียอมจากรากยอจะทําใหเด็กเจ็บปวยไมสบายได เปนตน ขณะเดียวกันกลุมสตรีทอ
ผายังไดรื้อฟนการปลูกฝายพันธุพื้นเมืองพรอมกับทําการพัฒนาเครื่องมือที่ใชสําหรับการหีบเมล็ดและการปนเสนดาย
เพื่อเปนวัตถุดิบในการพึ่งตนเองในระยะยาวอีกดวย
1
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4. ผลที่ไดรับอื่นๆ
4.1 ดานการเรียนรู จากการจัดเวทีสัมมนาขึ้นในหมูบาน เพื่อใหมีการสรุปประเมินการดําเนินงานของทีมวิจัย
กลุมสตรีทอผาที่เขารวมงานวิจัยนี้ ไดแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ไดเรียนรู และผลที่ไดรับจากกระบวนการวิจัย ซึ่งสรุปไดดังนี้
1.) การไดเขาไปมีสวนในการสืบคนความรูจากผูเฒาผูแกดวยตนเอง ทําใหไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการยอมสีจากพืชธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น
2.) เกิดการเรียนรูเทคนิควิธีการยอมสีจากพืชใหมๆ โดยอาศัยความรูเดิมเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การยอมสี
3.) การประยุกตเทคนิควิธีการทอผาโดยนําลวดลายเกาๆมาเปนฐานในการพัฒนาฝมอื และรูปแบบการทอ
4.) การรื้อฟนระบบคุณคาของประโยชนในการนําทรัพยากรทั้งที่เปนตัวบุคคลและพืชมาใช อันนําไปสูการ
สํานึกในบุญคุณ และความสําคัญในการที่จะรักษาประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรชีวภาพของชุมชนใหคงอยูสืบไป
4.2 ดานการสืบทอดวัฒนธรรม
การทอผาทําใหสตรีกะเหรี่ยงเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจใน
คุณคาของวัฒนธรรม ตลอดจนการใหความสําคัญกับองคความรูดั้งเดิมในดานอื่นๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการ
สืบทอดองคความรูดานการทอผาแบบธรรมชาติ กลาวคือ เกิดกลุมเด็กผูหญิงเล็กๆ 5-6 คน หันมาเลนทอผา โดยเปน
การเลนที่เลียนแบบการทอผาของผูใหญ จากคําบอกเลาของผูเปนแมเด็กกลาววา “ในสมัยที่ตนยังเปนเด็กเล็กๆ ก็เลน
ทอผาแบบนี้เชนเดียวกัน”2 พอเริ่มมีทักษะขึ้นมา ผูเปนแมก็จะเริ่มเดินดายใหกอนและใหลูกสาวหัดทอ เมื่อเริ่มทอคลอง
ขึ้น จากนั้นจึงจะใหลูกสาวเดินดายทอผาเอง โดยมีแมเปนผูสอนการออกแบบลายผาแบบตางๆ เพิ่มเติม ณ จุดนี้ วิถี
ดังกลาวกําลังยอนกลับคืนมาอีกครั้ง ยอมแสดงใหเห็นวา การสืบทอดวัฒนธรรมการทอผานี้จะยังคงดํารงอยูและมีผูสืบ
ตอ หลังจากที่เคยขาดหายไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง
4.3 ดานการบริหารจัดการองคกร การที่สตรีกะเหรี่ยงไดทํางานกลุมรวมกันกับสมาชิกทอผาคนอื่นๆ ทําให
เกิดการเรียนรูในเรื่องใหมๆ ที่แตกตางไปจากเดิมมากมาย อาทิเชน รูจักการทํางานที่เปนระบบแบบแผน มีขั้นตอน
และเรียนรูที่จะจดบันทึกขอมูลและเรื่องราวตางๆ ในระหวางการประชุมพูดคุยกันในกลุม การศึกษาดูงาน การอาน ซึ่ง
ประโยชนที่ไดรับทําใหสตรีกะเหรี่ยงมีการพัฒนาศักยภาพในดานการทํางานรวมกันเพิ่มขึ้น แมวาบางคนจะไมเคยเรียน
หนังสือมากอนแตก็สามารถทํางานกลุมรวมกันได ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานวิจัยนี้ไดเกิดเครือขายระหวางหมูบานที่ทีม
วิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลโดยสัมภาษณผูรู จึงเกิดการเชื่อมตอและขยายผลกิจกรรมทอผายอมสีธรรมชาติ อันจะนําสูแนว
ทางการเชื่อมรอยเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนใกลเคียง เพื่อขยายฐานการพัฒนาทองถิ่นตอไป
นอกจากผลที่ไดรับดังกลาวขางตนนั้นแลว ยังมีเบี้ยรายทางใหเก็บเกี่ยวมากกวาที่ไดตั้งเปาหมายเอาไวใน
โครงการนี้ อาทิเชน การพัฒนาขีดความสามารถดานการจัดการองคกรทางเศรษฐกิจของคนชนบท โดยการเกิดกลุม
ออมทรัพยขึ้น การสรางความสมดุลทางสังคมในระดับครัวเรือนและชุมชน การใหคุณคาและความสําคัญตอความยั่งยืน
ของกิจกรรมการพัฒนาประสานกับการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางเขาใจ เปนตน

บทสรุป
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เปนเครื่องมือในการสรางสังคมเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัยจาก
ภายนอกกับกลุมชาวบานที่ไดรับประโยชนควบคูไปกับการพัฒนา อันเปนการแสวงหาองคความรูเพื่อขยายพรมแดน
แหงความรู ความยั่งยืนของงานพัฒนาชนบทในระยะยาว ซึ่งขึ้นอยูกับการสรางความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหคนในทองถิ่นสามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนานั้นๆ ไปไดอยางตอเนื่อง และมีพลวัตในการที่จะปรับปรุงรูปแบบการ
พัฒนาใหสอดคลองกับสภาพของปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ซึ่งโครงการพัฒนานั้นๆ จะถูกนําไปใชในการแกไขปญหาตางๆ ภายในชุมชนโดยชุมชนเอง ถือ
วาเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับโครงการพัฒนาในระดับรากหญาที่มีความเฉพาะเจาะจงของพื้นที่ ที่มีสภาพปญหาที่
ซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทํางานรวมกับกลุมคนที่ไมผานระบบการศึกษาแบบทางการมากอน ซึ่งมีขีดจํากัดใน
2
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การเขาถึงขอมูลหรือองคความรูใหมๆ ผานทางการอาน หรือการฝกอบรมในระยะสั้นๆ ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมจึงเปนเครื่องมือสําคัญตอการสรางกระบวนการเรียนรู ทั้งในแงของการแสวงหาองคความรูใหมผานการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริงที่ยาวนาน และในแงของการสรางหลักประกันใหกับความยั่งยืนของงานพัฒนาและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติใหกับคนชนบท
จากผลการดําเนินงานศึกษาวิจัย ไดขอสรุปเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบนฐานการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
โดยชุมชนมีสวนรวม 5 ประการ ไดแก
1. การตรวจสอบคุณภาพสียอมโดยการใชวิธีการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ทําใหทราบถึงจุดออนจุดแข็ง หรือ
ขอดีขอเสียในการยอมสีตามความรูแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ กลุมสตรีทอผาที่รวมทีมวิจัยยังเกิดความมั่นใจในกรรมวิธี
การยอมตามความรูของตน และนําความรูเดิมนั้นมาพัฒนาตอยอด ผสานกับความรูที่ไดเรียนรูเพิ่มเติมจากการทดลอง
ปฏิบัติจนเกิดการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการยอมสีใหมจากพืชชุดใหมขึ้นมาบนฐานของความรูเดิม
2. การนําเอาองคความรูของคนทองถิ่นมาประยุกตใชรวมกับทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูในทองถิ่น ทําใหเกิด
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมตอชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ
3. การที่คนในทองถิ่นรูถึงคุณคาและประโยชนของการนําเอาทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่นมาใชอยางเขาใจ
และเหมาะสม เพื่อตอบสอบความตองการทางเศรษฐกิจของตนเองนั้น ไดสงผลใหเกิดจิตสํานึกดานการอนุรักษและการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพของชุมชนอยางยั่งยืน
4. กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนวิธีการสรางกระบวนเรียนรู
ที่พัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นใหรูจักวิธีการจัดการทรัพยกรชีวภาพ และการพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของตนเอง และสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ
เฉพาะของทองถิ่นไวได
5. แนวทางการพัฒนากิจกรรมที่ตั้งอยูบนฐานขององคความรูดั้งเดิมของชุมชน และการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนที่สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน จะนําไปสูกระบวนการพัฒนาและการพึ่งตนเองในอนาคตของ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน
จากการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ผลที่ไ ดจากงานวิจัยไดสะทอนถึงผลอัน เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาโดยการใชฐานองค ความรูและ
ทรัพยากรที่ชุมชนมีอยูสามารถทําใหชุมชนพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้โดยอาศัยการทอผายอมสีธรรมชาติและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการสรางกระบวนการเรียนรู
2. การวิจัยนี้ไดสรางกลุม/องคกรใหกับกลุมสตรีกะเหรี่ยงที่จะเปนฐานในการพัฒนากิจกรรมของตนเองออกไป
อยางไรก็ตาม สิ่งที่นาติดตามตอจากกระบวนการวิจัยนี้คือ บทบาทหญิงชายตอการกําหนดทิศทางงานพัฒนาและการ
แกไขปญหาภายในชุมชนรวมกัน การศึกษาวิจัยบทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรทองถิ่นนี้จะ
นําไปสูกระบวนการสรางความเขมแข็งขององคกรทองถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองไดในระยะยาว
3. ถึงแมวาปจจุบันกลุมจะสามารถจําหนายผลผลิตของตนเองไดภายในชุมชน แตการตลาดก็ยังมีความสําคัญ
ซึ่งเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในแงปจจัยทางการตลาดภายนอกที่จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออมตอกลุมสตรีทอผา และการบริหารจัดการองคกรภายในซึ่งเปนธุรกิจชุมชน เพื่อใหกลุมเทาทันตอกลไกตลาด
และสามารถสรางการตอรองเพื่อผลประโยชนที่เปนธรรมตอกลุมและชุมชนในระยะยาวได
4. การวิจัยซึ่งนอกจากจะเปนการแสวงหาองคความรูใหม ควรที่จะตองสรางกระบวนการวิจัยที่เปดโอกาสให
คนชนบทไดเขาไปมีสวนรวมและทํางานรวมกันอยางสรางสรรคเพื่อการแกไขปญหาใหกับตนเอง จัดกระบวนการวิจัยที่
นําสูการสราง “สังคมแหงการเรียนรู” (learning society) และเปนกลไกเสริมศักยภาพของคนชนบท

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นไดเพราะความเมตตาจากทานอาจารย ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ ผูอํานวยการศูนยฝกอบรม
วนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ที่กรุณาแนะนําใหผูวิจัยไดเสนอแนวคิดและรูปแบบงานพัฒนาชนบทที่อิงกับ
การจัดการทรัพยากรทองถิ่นโดยชาวบานในชุมชนระดับรากหญาในรูปของงานศึกษาวิจัย ซึ่งไดรับการสนับสนุน
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จากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ รหัสโครงการ BRT 341018
ขอขอบคุณ คุณนิตยา นวลศิริ ที่ใหความชวยเหลือในการประสานงานการทดสอบผลการยอมสีธรรมชาติ และ
ทานอาจารยอนันตเสวก เหวซึ่งเจริญ แหงภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่กรุณา
ชวยตรวจสอบคุณภาพผลการทดสอบสียอม รวมทั้งที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก คุณนิตยา กิจติเวชกุล คุณสมยศ สุภาพร
เหมินทร และคุณสุรพงษ กองจันทึก ที่ใหขอชี้แนะและการเอาใจใสตลอดระยะเวลาการทํางานวิจัยนี้เปนอยางดี
งานวิจัยนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปหากขาดผูรวมทีมวิจัยที่ดี
และมีความกระตือรือรนที่จะรวมเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ ไดแก คุณอัจลา รุงวงษ ผูชวยนักวิจัย และกลุมสตรีกะเหรี่ยงที่เปนชางทอผาพื้นบาน ทั้งผูวิจัยและกลุมสตรีที่เปน
ผูรวมวิจัยตางไดเรียนรูสิ่งใหมๆ รวมกัน และกอใหเกิดประสบการณใหมๆ ที่ดีรวมกันตลอดระยะเวลา 2 ปของการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้ ขอขอบคุณ คุณพยงค ศรีทอง ที่ชวยตรวจทานรายงานตนฉบับรวมทั้งสมาชิกครอบครัวศรีทองที่
ใหโอกาส เวลา และกําลังใจในการทํางานนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
หากงานวิจัยนี้มขี อบกพรองผิดพลาดประการใด ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัยขอนอมรับผิดแตเพียงผูเดียว และ
ขอยกความดีทั้งหลายทั้งปวง ที่เปนผลจากงานวิจัยนี้ใหแก กลุมสตรีกะเหรี่ยงทอผายอมสีธรรมชาติ แหงบานหวยหินดํา
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Abstract:

Local Knowledge of Plant Cultivation in Chiang Rai Province for Use in
Social and Economic Development
Thewin Akarasirakul and Manit Promsen
Association for Community and Ecology Development: ACED, 9 Moo 13, Doilan Sub-District,
Muang, Chiang Rai 57000

The objective of this research is to study the local wisdom of the northern people living in
the flat land, especially their thinking system, their beliefs, and their customs in order to help one
another in the use of natural resources for self reliance.
The findings of the research indicate that local northern people have knowledge in selecting
183 kinds of plants from the forest to grow on their land which is called a “Family Forest”. The
body of knowledge on planting, maintaining and using the plants has been transferred into cultural
belief. The plants grown can be classified into four categories, namely food plants, herbs, useful
trees, and auspicious trees.
Since 1989, Chiangrai province has been promoted as a trading and tourist area according
to the economic development policy of the sub-region in Mae Kong basin, comprising China,
Burma, Thailand and Laos PDR. This policy has officiated the means of production as well as the
way of life of rural people. Eventually, the people have to depend on technology rather than being
self-reliant. This causes social problems in the communities at present.
The researcher recommends that local wisdom, especially the body of knowledge on
planting, maintaining and the use of plants in home lands should be promoted for economic and
social development of the area. This will eventually support the self-reliance of small farmers in
Thai society in the future.
Key words: local knowledge, management, family forest

บทนํา
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทยในชวงระยะเวลา 40 ป
ที่ผานมา ไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางดานความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่นอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ยังผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพตางๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ไดสงผลใหเกิดปญหาสําคัญที่เกี่ยวของและสัมพันธกับวิกฤติทางทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนดวย คือ “วิกฤติทาง
วัฒนธรรม” ซึ่งไดแกวิธีคิด และภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนองคความรูของการรูจักพึ่งพาตนเองไดถูกทําลายลง ตัดขาดจาก
รากเหงาและความเปนไท เขาสูกระแสของวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม รูปแบบการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อและภูมิ
ปญญาทองถิ่นตองเปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จังหวัดเชียงรายซึ่งเปนจังหวัดที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานถึง 3 ประเทศ มีประชากรที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุสูง ทั้งชาติพันธุพื้นราบและชนเผาบนที่สูง มีลักษณะภูมิประเทศทั้งที่ราบ ที่ดอน และที่สูง
ครอบคลุมพื้นที่ 16 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไมที่เปนตนกําเนิดของแมน้ําสายสําคัญหลาย
สาย คือ แมน้ํากก แมน้ําจัน แมน้ําคํา แมน้ําหงาว แมน้ําลาว และแมน้ําอิง ซึ่งแมน้ําสายสําคัญตางๆ เหลานี้ไหลลงสู
แมน้ําโขงซึ่งเปนแมน้ําสําคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไมและแมน้ําสําคัญทั้ง 7 สาย ไดสงผลใหความหลากหลายทางชีวภาพใน
จังหวัดเชียงรายมีความสมบูรณไปดวย ซึ่งความสมบูรณดังกลาวไดหลอเลี้ยงชุมชนทองถิ่นในจังหวัดเชียงรายไมวาจะ
เปนชาติพันธุไทยวน ไทเขิน และไทลื้อ ที่ไดพัฒนาองคความรูในการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน
ซึ่งองคความรูดังกลาวนั้นเปนภูมิปญญาที่ประสานสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนทองถิ่น
อยางแยกกันไมออก บรรพบุรุษชุมชนทองถิ่นลานนาไดสั่งสมประสบการณและเรียนรูที่จะอยูรวมกับธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ชุมชนทองถิ่นสามารถเรียนรู เลือกใช คัดสรร ปรับปรุงพันธุ
และพัฒนาองคความรูการใชประโยชนจากพันธุพืชและพรรณไมทองถิ่นไดอยางเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งองค
ความรูในการเลือกสรรพันธุพืชและพรรณไมตามธรรมชาติมาปลูกในบริเวณบาน เพื่อใชเปนประโยชนในการดํารงชีวิต
ของชุมชนทองถิ่นลานนาในดานตางๆ คือ ประโยชนทางดานสมุนไพร อาหาร เครื่องใชสอย และดานมงคลตางๆ องค
ความรูในการใชประโยชนพืชพื้นบานนี้ เปนองคความรูที่สําคัญยิ่งที่นํามาสูการเรียนรูและการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
อยางไรก็ตาม แมวากระแสการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหมจะสงผลใหชุมชน
ทองถิ่นปรับตัวในการดํารงชีวิตไปตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม แตรูปแบบการใชประโยชนจากพันธุพืช
ทองถิ่นของชุมชนทองถิ่นที่ไดคัดสรรมาปลูกไวในบริเวณบานนั้นยังมีอยูใหเห็นในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงราย และ
ดวยความหลากหลายทางดานชาติพันธุของคนพื้นเมืองในจังหวัดเชียงรายและลักษณะของภูมินิเวศที่แตกตางกัน
ประกอบกับความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ไดกอใหเกิดความแตกตางทางดานวัฒนธรรม
ในการใช ป ระโยชน จ ากพั น ธุ พื ช พื้ น เมื อ งด ว ย และยั ง ได ก อ ให เ กิ ด รู ป แบบของการใช ป ระโยชน เ ชิ ง อนุ รั ก ษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนดวยเชนกัน เสถียร (2542) ไดอธิบายวา รูปแบบการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนรูปแบบของการสั่งสมประสบการณในการใชประโยชนจากทรัพยากรพันธุพืชพื้นเมืองอยาง
ชาญฉลาด เปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยทั่วถึงดวย ดังนั้น การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพจึงมิใชแคเพียงการเก็บรักษาไวเฉยๆ แตตองนํามาใช
ประโยชนใหถูกตอง ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขเวลาและสภาพของทรัพยากรพันธุพืชดังกลาวดวย
ปจจุบันองคความรูในการใชประโยชนจากพืชพื้นเมืองอยางสมดุลของคนพื้นเมืองลานนานั้น กลับมีแนวโนม
ลดลงตามกระแสการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว องคความรูดังกลาวยังไมไดรับการถายทอดสู
เยาวชนคนพื้นเมืองรุนใหมอยางเปนระบบ และยังไมมีการศึกษา คนควา รวบรวมองคความรูดังกลาวไวเพื่อการศึกษา
อยางเปนระบบ ความตอเนื่องของการสืบสานองคความรูในการใชประโยชนจากพืชพื้นเมืองจึงไมไดรับการฟนฟูและ
พัฒนาใหเกิดความตอเนื่องได ดังนั้นควรมีการจัดการองคความรูในการใชประโยชนจากพืชพื้นเมืองโดยการนํามาปลูก
ไวภายในบริเวณบานของชุมชนทองถิ่นลานนา และพัฒนาฟนฟูใหดํารงอยูคูกับสังคมลานนาตอไปดวยกระบวนการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เปนระบบ
ดวยเหตุนี้ เพื่อใหฐานความคิดเกี่ยวกับการวางนโยบายการพัฒนาระบบการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบับใหมที่ใหความสําคัญกับการสรางหลักสูตรทองถิ่น ตลอดจนนโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในทุกระดับมีความกระจางชัดเปนรูปธรรมของการพัฒนาที่นําไปสูทิศทางการพึ่งตนเองของเกษตรกรและชุมชน
อยางแทจริง จึงไดเริ่มตนการวิจัยองคความรูชุมชนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาการปลูกพืชและไมพื้นเมืองภายในบริเวณ
บาน เพื่อศึกษาคนควาและรวบรวมองคความรูชุมชนทองถิ่นพื้นบานจังหวัดเชียงรายไวอยางเปนระบบ และพัฒนาองค
ความรูนี้ถายทอดและสงเสริมใหเยาวชนไดเรียนรูภูมิปญญาของบรรพบุรุษอยางยั่งยืนตอไป
ภูมิปญญาทองถิ่น (Indigenous knowledge) นั้น มีผูสนใจมากขึ้นเมื่อทศวรรษที่ผานมา ทั้งในสวนองคกรของรัฐ
และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) การเขาใจถึงภูมิปญญาทองถิ่นจะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเขาใจถึงวัฒนธรรมชุมชน ซึ่ง
ภูมิปญญาทองถิ่นอาจมองไดเปนสองระดับ คือดานหนึ่งเปนสิ่งที่มองเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม เชน กรรมวิธีในการ
เพาะปลูกหรือเทคโนโลยีพื้นบาน สวนอีกดานหนึ่งคือดานที่เปนอุดมการณที่คอยกํากับหรือมีบทบาทสําคัญอยูเบื้องหลัง
เทคโนโลยีนั้นๆ นั่นคืออุดมการณในการดํารงชีวิตของผูคนนั่นเอง (ฉลาดชาย, 2537) อุดมการณเปนวิธีคิดของ
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ชาวบานหรือที่เรียกกันวา “สามัญสํานึก” (common sense) ซึ่งแทที่จริงแลวไมใชเรื่องงายๆ แตสามัญสํานึกเปนระบบ
วัฒนธรรม เปนองคความรู และความคิดที่มีการจัดระบบ Geertz (ฉลาดชาย, 2537) ไดกลาวไววา “หลักการของสามัญ
สํานึกคือการแสดงออกโดยตรง ซึ่งประสบการณที่ผูคนอยางมนุษยเราเรียกกันอยางพลอยๆ วา “สามัญสํานึกธรรมดา”
นี่แหละ คือหลักการบางประการที่มีเหตุผลและวางอยูบนรากฐานของประสบการณที่เปนจริงคือภูมิปญญาพื้นบาน
ภูมิปญญาชาวบานที่สังคมไมสูจะใหคุณคาแตสําหรับชาวบานแลวมันมีประโยชนโดยตรงมากมายตอชีวิตของพวกเขา”
เสรี (2529) ไดอธิบายถึงการแสดงออกซึ่งภูมิปญญาชาวบานวา จะสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ
ใกลชิดกัน คือ
1. ความสัมพันธอยางใกลชิดกัน คือความสัมพันธระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว พืช และธรรมชาติ
2. ความสัมพันธกับคนอื่นๆ ที่อยูรวมกันในสังคมหรือชุมชน
3. ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่มองไมเห็นไมสามารถสัมผัสไดทั้งหลาย
ทั้ง 3 ลักษณะนี้คือสามมิติของเรื่องเดียวกัน คือ ชีวิตชาวบานสะทอนออกมาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต
อยางมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของชาวบาน
ในประเทศไทยมีงานศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรทางชีวภาพและองคความรูของชนพื้นเมือง
ไดแก การศึกษาการกลอมเกลาทางสังคมในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชนเผากะเหรี่ยง พบวา การให
คุณคาของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและการกลอมเกลาทางสังคมของชุมชนโดยกระบวนการเรียนรู การถายทอดที่ผาน
บรรพบุรุษและ การปฏิบัติตามพิธีกรรม มีผลตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ตุลวัตร, 2536) การศึกษาการพัฒนา
โดยใชภูมิปญญาชาวบาน และการมีสวนรวมมีความสําคัญในเชิงบวกตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกร
อยูในระดับที่สูงมาก (ธัญวัฒน, 2538) และการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพพืช
สมุนไพร กรณีศึกษาในวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ จังหวัดเชียงราย พบวา ชุมชนทองถิ่นมีภูมิปญญาเปนชุดองคความรูที่
พัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่องซึ่งสะทอนใหเห็นวิธีคิด โลกทัศน และความเชื่อในการใหคุณคาของชุมชนที่มีตอสัมพันธภาพ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ และอีกประการหนึ่งคือสะทอนใหเห็นถึงองคความรูที่เปนความรูเชิง
เทคนิคกับการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ภูมิปญญาทองถิ่นดังกลาวมี
การเรียนรู การถา ยทอด และการปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผานครอบครัว เครือญาติ และหมอ
พื้นบานของชุมชนที่มีการใชประโยชน การอนุรักษฟนฟูสมุนไพรตามระบบนิเวศตางๆ และนําไปสูการดํารงไวซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรอยู 2 ระดับ คือ 1) ระดับครอบครัว และเครือญาติ 2) ระดับชุมชน
จากงานการศึกษาดังกลาว ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรชีวภาพที่มีผลตอมนุษย ความสัมพันธของ
ชนพื้นเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นเนื่องจากการดํารงชีพของมนุษยจําเปนตองใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชเปนอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ตลอดจนเปนที่พักผอนทางดานจิตใจ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานในการมีชีวิตรอดนั่นเอง การใชประโยชนดังกลาวทําใหเกิดวิธีการตางๆ ที่
แสดงออกตอธรรมชาติแวดลอม เชน การใหความเคารพตอธรรมชาติ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออํานาจเหนือธรรมชาติ โดย
การสะท อ นผ า นทางความคิ ด ความเชื่ อ ที่ สื บ ทอดกั น มายาวนานของชุ ม ชนแต ล ะชุ ม ชนที่ แ ตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ
นิเวศวิทยาของชุมชนนั้นๆ (ฉลาดชาย, 2537)
ดังนั้นความอยูรอดของชนพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่นจึงขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนสําคัญ องคการอนามัยโลก (WHO) ไดศึกษาการใชยาของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนา โดยประมาณวา
รอยละ 80 ของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาพึ่งพาอาศัยยาพื้นบานเพื่อการสนองความจําเปนในการดูแลรักษา
สุขภาพมูลฐาน โดยที่รอยละ 85 ของยาพื้นบานเกี่ยวของกับการใชสารที่ไดมาจากพืช (Wilson et al., 1998 อางใน
วิวัฒน, 2537) การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนใดชุมชนหนึ่งจึงมีความ
จําเปนที่จะตองทําความเขาใจวัฒนธรรมชุมชน ระบบคิด โลกทัศน องคความรู การใหคุณคาโดยวิเคราะหเชิงองครวม
(holistic approach) ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
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การใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองในชุมชนทองถิ่นลานนานั้น มีงานศึกษาที่แสดงใหเห็นวาชุมชนทองถิ่นมี
ภูมิปญญาในการใชประโยชนจากพันธุพืชพื้นเมืองมาผสานกับวิถีการดํารงชีวิตไดอยางสมดุล ดังงานศึกษาทางดาน
มานุษยวิทยาในแงวัฒนธรรมชุมชน (บุญชวย, 2498) ที่ศึกษามานานกวา 48 ป พบวา ภายในบริเวณรั้วบานของชุมชน
ทองถิ่นเชียงรายมักปลูกตนหมาก มะพราว มะมวง ลําไย มะปราง สมโอ กลวย ออย ตนไผ ฯลฯ บางบานทําสวนครัว
ปลูกพืชลมลุก เชน ผักกาด กะหล่ําปลี ผักชี หัวหอม ฯลฯ เพื่อใชทําอาหาร สวนการเจ็บปวยแทนที่จะไปหาหมอแผน
ปจจุบัน กลับไปหาหมอแผนโบราณ หมอดู หมอทางไสยศาสตร ตมรากไม สมุนไพร เปาเวทยมนตคาถา และทําตาม
คําแนะนําของหมอดู นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาพืชพื้นบานภาคเหนือของ กมลาภรณ (2536) ที่อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม พบวา ชาวบานที่เปนคนเมืองไดใชประโยชนจากพืชพื้นบานจํานวนถึง 168 ชนิด บทบาทและคุณคาของพืช
พื้นบานตอการดําเนินชีวิตของชาวบานมีมากมายหลายดาน ตั้งแตใชเปนอาหาร เครื่องปรุงรส พืชผักที่เปนยาสมุนไพร
ไปจนถึงการใชพืชผักทางดานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ประกอบพิธีกรรม การสืบชะตา การเอาขาวขึ้นยุง
พืชผักที่ใชในประเพณี เชน งานสงกรานต งานยี่เปง พืชผักที่มีคุณคาหรือขายได พืชผักที่มีคุณคาดานนิเวศ เชน พืชที่
ชวยยึดตลิ่งริมน้ํา พืชที่ใชเปนวัตถุดิบในการยอมสีผา และพืชที่มคี ุณคาดานศิลปะและความงดงาม มีการนําเอาลวดลาย
ของพืชผักไปปรากฏบนปูนปนหนาอุโบสถ บนลายผาตีนจก เปนตน
ส ว นใหญ ง านศึ ก ษาพฤกษศาสตร พื้ น บ า นโดยเฉพาะภาคเหนื อ จะเป น การศึ ก ษาสํ า รวจถึ ง ชนิ ด พื ช ที่ ใ ช
ประโยชนในกลุมชาติพันธุพื้นเมือง เชน งานศึกษาของปรัชญา และคณะ (2537) ไดศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของ
ชาวมงลาย หมูบานแมสาใหม พบวามีการใชสมุนไพรจํานวน 40 ชนิด ใน 36 สกุล 28 วงศ ซึ่งพืชที่ใชสวนใหญเปนพืช
ที่นํามาจากปาและบางสวนปลูกเอง
นอกจากนี้ วราภรณ และคณะ (2538) ไดศึกษาสํารวจการใชสมุนไพรของชาวเขาและการใชสมุนไพรของชาว
อาขาในจังหวัดเชียงราย พบวา จากการสํารวจการใชพืชสมุนไพรในชนเผาเยาจํานวน 2 หมูบาน พบวามีการใชพชื
สมุนไพรจํานวน 74 ชนิด ในชาวอาขาจํานวน 2 หมูบาน มีการใชพืชสมุนไพรจํานวน 64 ชนิด และในชาวปกากญอบานปา
เกี๊ยะมีการใชจํานวน 48 ชนิด และ ยศ (2542) ไดแยกแบบแผนการใชประโยชนจากพืชพื้นบานออกเปน 4 ดานดวยกัน คือ
การใชเปนอาหารและยารักษาโรค ดานประโยชนใชสอย ดานประเพณีพิธีกรรม และการใชประโยชนทางดานเศรษฐกิจ
จะเห็นไดวา ภูมิปญญาหรือองคความรูในการใชประโยชนจากพืชพื้นบานของชุมชนทองถิ่นนั้น มีความ
สอดคลองและสัมพันธกันอยางลึกซึ้งกับแนวความคิด โลกทัศน ประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ ของชุมชนทองถิ่น
ตลอดจนยังมีความสมดุลกับความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนทองถิ่นอีกดวย

วิธีการ
1. การสํารวจพื้นที่
แนวทางในการดําเนินโครงการเริ่มตนดวยการสํารวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมูบานเปาหมาย ทําการวิจัยและ
เก็บขอมูลโดยวางกรอบขอบเขตพื้นที่ไววา จะตองครอบคลุมพื้นที่ทุกลุมน้ําสายหลักของจังหวัดเชียงราย คือ หมูบานใน
พื้นที่ลุมน้ําโขง ลุมน้ํากก ลุมน้ําอิง ลุมน้ําลาว ลุมน้ําแมจัน ลุมน้าํ แมคํา และลุมน้ําหงาว โดยใหมีพื้นที่ที่ครบทั้ง 3 ระบบ
ตามลักษณะนิเวศวิทยาของภาคเหนือตอนบน คือ หมูบานที่ตั้งในพื้นที่สูง หมูบานที่ตั้งในพื้นที่ดอน และหมูบานที่ตั้งใน
พื้นที่ราบ และมีขอบเขตเฉพาะหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุพื้นเมืองลานนาคือ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ซึ้งทั้ง 3 กลุมชาติ
พันธุนี้ เปนชาติพันธุสวนใหญของเชียงราย และมีเงื่อนไขอื่นๆ เชน เปนหมูบานเกาแกตั้งมานานพอสมควร มีผูรูหรือ
ปราชญชาวบานที่ยังสืบทอดภูมิปญญาหรือองคความรูในการปลุกพืชภายในบริเวณบานเอาไว เปนตน
ซึ่งจากการสํารวจและรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากจํานวน 150 หมูบาน ไดทําการคัดเลือกตามกรอบและ
เงื่อนไขดังกลาวจึงไดพื้นที่หมูบานศึกษาวิจัยจํานวน 50 หมูบาน
2. การกําหนดกรอบและกิจกรรมโครงการ
ไดทําการจัดเวทีสัมมนารวมกับ
เมื่อสามารถคัดเลือกพื้นที่เปาหมายสําหรับการศึกษาวิจัยเรียบรอยแลว
ชาวบาน ซึ่งเปนผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิในหมูบานเปาหมายตางๆ รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในทองถิ่น
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จังหวัดเชียงราย และผูทรงคุณวุฒิจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อรวมกันกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการ ทั้งการศึกษาวิจัยการพัฒนากิจกรรมตางๆ และการสรุปติดตาม พรอมกันนี้ไดคัดเลือกตัวแทน
ของแตละหมูบานเปนผูชวยในการเก็บขอมูลในพื้นที่และดําเนินกิจกรรมพัฒนาตางๆ ดวย
3. การเก็บขอมูลและกิจกรรมโครงการ
3.1 การเก็บขอมูลภาคสนามในหมูบานเปาหมาย จะทําการสํารวจขอมูลพื้นฐานตามประเด็นที่กําหนดไว
โดยสัมภาษณผูรูหรือปราชญชาวบาน รวมถึงการเดินสํารวจสภาพทางกายภาพของหมูบานและการสังเกตการณอยางมี
สวนรวมกับชุมชนในพิธีกรรม หรือประเพณีตางๆ ของหมูบาน
3.2 การจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับพืชพันธุตนไมที่ปลูกภายในบริเวณบาน โดยนําเอาภาพถายพันธุพืชมา
จําแนกชื่อตามภาษาทองถิ่น และภาษากลาง จากนั้นนําขอมูลที่เก็บไดทั้งที่เปนความคิด ความเชื่อ ตํานาน นิทานตางๆ
ที่เกี่ยวของ มาบันทึกในโปรแกรมจัดเก็บขอมูลของโครงการ
3.3 การจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูในดานการเพาะและขยายพันธุพืช สมุนไพร และตนไมตางๆ ใหกับ
เกษตรกรและเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเขารวมโครงการ
รวมทั้งสงเสริมการจัดเวทีใหเกษตรกรแตละ
ครอบครัว หมูบาน และโรงเรียนตางๆ มีการแลกเปลี่ยนและแบงปนเมล็ดพันธุ ตนกลา กิ่งชํา พืชผัก ตนไม และ
สมุนไพรตางๆ ดวย
3.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมระหวางทีมวิจัยกับชาวบาน ตลอดจนนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ เปนประจํา
ทุก 2 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล ประสบการณการเก็บขอมูลภาคสนามและนําเสนอแนวทางการฟนฟู
การปลูกปาครอบครัวตอไป

ผลการวิจัย
จังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่ที่มีนิเวศวิทยาที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคเหนือตอนบน เพราะมีสภาพทางนิเวศวิทยา
ที่เปนที่ตั้งของชุมชนชาติพันธุตางๆ ที่มีอยูในภาคเหนือตอนบนทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งชาติพันธุลานนาดั้งเดิม
ซึ่งอาศัยอยูในเขตพื้นที่ราบลุมที่มีความสูงต่ํากวา 400 เมตร เปนเขตที่ราบลุมตามแองตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
ไดแก เชียงใหม-ลําพูน แองที่ราบเชียงราย-พะเยา และแองที่ราบลําปาง ซึ่งกลุมชาติพันธุที่ตั้งรกรากอยูในเขตนี้ไดแก
ชาวไทยวนหรือโยนก (คนเมือง) ไทใหญ และไทลื้อหรือยอง (ยศ, 2542)
กลุมชาติพันธุไทยวน ไทเขิน และไทลื้อ เปนกลุมชาติพันธุสวนใหญของจังหวัดเชียงราย มีถิ่นฐานอยูในแถบที่
ราบลุมเชียงราย-พะเยามายาวนาน จากการศึกษาพบวาเปนกลุมชาติพันธุสว นใหญของอาณาจักรลานนา มีพื้นที่
ครอบคลุมตั้งแตเมืองสิบสองปนนา (จีน) เมืองเชียงตุง (พมา) เมืองเชียงทอง (ลาว) โดยไดอพยพเคลื่อนยาย
เปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยไปตามลําน้ําโขง (อานันท, 2544)
กลุมชาติพันธุไทยวน ไทเขิน และไทลื้อ มักจะถูกเรียกรวมๆ วา “คนเมือง” แมวาทั้ง 3 กลุมชาติพันธุจะมีภาษา
การแตงกาย และวัฒนธรรมประเพณีบางอยางที่แตกตางกันก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากกลุมชาติพันธุอื่นๆ มองวาระบบการผลิต
และระบบความสัมพันธกับธรรมชาติและสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติของคนไทยวน ไทเขิน และไทลื้อนั้นเหมือนกันมาก โดย
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของกลุมคนพื้นเมืองทั้ง 3 ชาติพันธุ มักจะอาศัยอยูรวมกันเปนหมูบาน ซึ่งกระจัดกระจายอยูตาม
พื้นที่ราบลุมแมน้ํา 7 สายหลักของเชียงราย คือ พื้นที่ราบลุมแมน้ํากก แมน้ําจัน แมน้ําคํา แมน้ําลาว แมน้ําอิง แมน้ําหงาว
และแมน้ําโขง โดยที่ตั้งของชุมชนชาติพันธุเหลานี้จะตั้งอยูตามเนินเขาหรือที่ดอนซึ่งเปนพื้นที่ที่น้ําทวมไมถึง และยัง
พบว า มี คนเมื องพื้ นราบซึ่ งส วนใหญ มั กจะเป นกลุ มชาติ พั นธุ ไทยวน ได ไปตั้ งถิ่ นฐานสร างครอบครั ว และชุ ม ชนทํ า
การเกษตรในพื้นที่สูงเขตปาดงดิบและปาเบญจพรรณเพื่อทําสวนเมี่ยง เชน ในพื้นที่ลุมน้ําแมลาว ซึ่งอยูในเขตอําเภอ
เวียงปาเปา อําเภอแมสรวย และอําเภอพาน
“ภูมิปญญา” ของคนพื้นเมืองลานนานั้น มีฐานมาจากความสัมพันธ 3 ดาน คือ ความสัมพันธระหวางคน คน
กับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธดังกลาวไดกอใหเกิดการสั่งสมทางดานความคิด ประเพณี
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และวัฒนธรรมของคนเมืองสูการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระเบียบ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภูมิปญญา
ดังกลาวไดสั่งสมและสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดวยเหตุนี้ความสัมพันธทางดานการใชที่ดิน ใชพันธุกรรม ตลอดจน
การมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับระบบนิเวศ จึงเปนเงื่อนไขสําคัญในการสรางวัฒนธรรมและการดําเนินวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง
ลานนามาโดยตลอด (เจริญ, 2540) และดวยโลกทัศนที่ออนนอมตอธรรมชาติ ชุมชนลานนาจึงมีวิถีชีวิตเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับพืชพันธุธรรมชาติที่ชุมชนไดพึ่งพาอาศัยและเก็บกินในฐานะปจจัยสี่ (ชัชวาล, 2542)
จากการศึกษาองคความรูชุมชนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาการปลูกพืชภายในบริเวณบานของคนพื้นเมืองลานนา
(ไทยวน ไทเขิน และไทลื้อ) จังหวัดเชียงราย พบวา คนพื้นเมืองลานนามีองคความรูเกี่ยวกับการจัดระบบนิเวศและการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพพันธุพืชภายในบริเวณบานมายาวนาน โดยมีองคความรูในการคัดเลือกพันธุพืช
พันธุไมจากปาธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนภูเขา ริมแมน้ํา ริมลําหวย ริมหนองน้ํา หรือริมถนน ที่เคยบริโภค เคยใชประโยชน
มาเปนปจจัยในการดําเนินชีวิตและการผลิต โดยนํามาปลูกไวภายในบริเวณบานของตนเอง จํานวนถึง 183 ชนิด โดยมี
การจัดวางตําแหนงของพืชที่ปลูกในพื้นที่บริเวณทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก อยาง
เหมาะสมและถูกตองตามหลักการทางชีววิทยาของพืช ซึ่งพืชที่คัดเลือกมาปลูกไวภายในบริเวณบานดังกลาวนี้สามารถ
จําแนกตามการใชประโยชนเพื่อความมั่นคงในชีวิตระดับครอบครัวดานตางๆ ครอบคลุมทั้งสิ้น 4 ดาน (ภาพที่ 1) คือ
ทิศเหนือ

กลุมพืชที่ใหความมั่นคง
ดานอาหาร

บอน้ํา
ครก

บาน
กลุมพืชที่ใหความมั่นคงดานจิตใจและ
พิธีกรรมทางศาสนา

ยุงขาว

ทิศตะวันออก

กลุมพืชที่ใหความมั่นคงดาน
ที่อยูอาศัยและปจจัยการผลิต

ที่เก็บฟาง

กลุมพืชที่ใหความมั่นคงดานสุขภาพ

ทิศตะวันตก

คอกสัตว

ทิศใต
รานน้ําดื่ม

ภาพที่ 1. แผนผังการปลูกพืชภายในบริเวณบานของคนพื้นเมืองลานนา

1) กลุมพืชที่ใหความมั่นคงทางดานอาหาร พืชกลุมนี้สวนใหญจะประกอบดวยพืชผักสวนครัวตางๆ ที่
นํามาใชประกอบอาหาร เชน ผักกาด ผักชี ตนหอม พริก มะเขือ ขา ตะไคร ขมิน้ มะกรูด มะนาว กระเพรา โหระพา แมงลัก
ฯลฯ โดยจะปลูกไวทางทิศเหนือของตัวบาน ทั้งนี้การปลูกบานตามความเชื่อของคนพื้นเมืองลานนา ดานทิศเหนือจะตอง
เปนดานหลังบาน โดยบริเวณนี้จะมีบอน้ําตื้นอยูเพื่องายตอการใชประโยชนทั้งการดื่ม (ทั้งคนและสัตวทุกชนิดที่เลี้ยงไว)
ซักลางและเพื่อการเกษตรภายในบานดวย ดังนั้นบริเวณนี้จึงเปนพื้นที่ที่มีดินที่มีคุณภาพ ชุมน้ํา และบริเวณที่จะปลูก
พืชผักสวนครัวนี้ ชาวบานจะลอมรั้วดวยไมไผผาเปนซีกเล็กๆ สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร ซึ่งชาวบานเรียกรั้วนี้วา
“ฮั้วฮี้” โดยลอมรอบทั้งสี่ดาน เพื่อปองกันการจิกกิน และเหยียบย่ําจากสัตวเลี้ยงตางๆ เชน ไก เปด วัว ควาย เปนตน ใน
จํานวนของกลุมพืชที่ปลูกภายในบริเวณบานที่ใหประโยชนทางดานอาหาร ทั้งที่ปลูกอยูในสวนครัวและในตําแหนงอื่นๆ
ในบริเวณบานดังกลาวนี้มีจํานวนถึง 113 ชนิด คิดเปนรอยละ 62 ของจํานวนพืชที่ปลูกภายในบริเวณบานทั้งหมด
2) กลุมพืชที่ใหความมั่นคงปลอดภัยดานสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บ พืชกลุมนี้จะประกอบดวย พืชพันธุที่ใช
เปนยาสมุนไพรเพื่อแกไขปญหาสุขภาพและโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งการใชสมุนไพรของหมอพื้นเมืองมักจะเปนตํารับที่มีตัวยา
หลากหลายชนิดผสมกัน นับเปนความชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่สามารถนําพืชสมุนไพรที่มีอยูหลากหลายมาใช
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ประโยชนในการแกไขปญหาสุขภาพเพื่อใหสามารถดํารงเผาพันธุตอไปได โดยองคความรูในเรื่องการใชสมุนไพรเพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยดานสุขภาพของคนนั้น คนพื้นเมืองลานนาไดมีการสืบทอดรุนตอรุนมาอยางยาวนานและบางอยาง
ก็ไดมีการจดบันทึกลงใน “ใบลาน” หรือ “ปบสา” ซึ่งเปนหนังสือบันทึกขอมูลของบรรพบุรุษลานนาในอดีตและตกทอด
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรมาจนถึงปจจุบัน กลุมพืชที่ใชประโยชนเพื่อสุขภาพดานยาสมุนไพรดังกลาวนี้ ชาวบาน
จะปลูกทางดานทิศตะวันออกของตัวบาน โดยมีความเชื่อวาทิศตะวันออกเปนทิศแหงความเจริญรุงเรืองมีโชคลาภ และ
จะชวยเสริมสรางใหสมุนไพรมีตัวยาที่มีฤทธิ์ มีพลังมากยิ่งขึ้น
ดวยความเชื่อเกี่ยวกับทิศดังกลาวนี้ ชาวบานพื้นเมืองลานนาจึงนิยมนอนโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก
และทิศนี้ชาวบานมักจะตั้งฉางขาวเพื่อเก็บขาวเปลือก และตั้งครกกระเดื่องสําหรับตําขาวดวย ดังนั้นจึงพบวาพื้นที่
บริเวณนี้และตอเนื่องไปจรดกับบริเวณที่ปลูกผักสวนครัวเปนพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณมากเหมาะสมตอการปลูก
พืชสมุนไพรที่ใหประโยชนทางยาและอาหาร โดยพืชพันธุที่ใชประโยชนเปนยาสมุนไพรเพื่อแกไขปญหาสุขภาพนี้ มี
จํานวนทั้งสิ้นถึง 137 ชนิด คิดเปนรอยละ 74 ของพืชทั้งหมดที่ปลูกไวภายในบริเวณบาน
3) กลุมพืชที่ใหความมั่นคงทางดานที่อยูอาศัยและปจจัยการผลิต พืชกลุมนี้ประกอบไปดวยไมผล ไมยืนตน
และไมไผประเภทตางๆ ซึ่งพืชเหลานี้จะใหประโยชนทางดานการนํามาใชเพื่อซอมแซมบานพักอาศัย ผลิตเปนเครื่องมือ
ทางการเกษตรตางๆ หรือนํามาจักสานเปนเครื่องใชในครัวเรือน โดยจะปลูกไวทางดานทิศตะวันตกและปลูกติดรั้ว เพราะมี
ความเชื่อวาทิศตะวันตกเปนทิศที่จะนํามาซึ่งความชั่วราย ภยันตรายตางๆ ดังนั้น การปลูกตนไมยืนตนที่แข็งแรงและไมไผ
ที่แนนหนา อายุยืนยาว จะชวยปองกันอันตรายตางๆ ได ทั้งนีห้ ากวิเคราะหเชือ่ มโยงกับความเชื่อของคนเมืองเกี่ยวกับการ
สรางบานแลวจะเห็นวา คนเมืองลานนามีความเชื่อวาการปลูกสรางบานจะตองไมปลูกสรางตรงกลางของพืน้ ที่บานแตจะ
ปลูกเยื้องไปทางทิศตะวันออก และจะไมปลูกตนไมไวใกลบานหรือติดกับตัวบาน เพราะเชื่อวาจะทําให “ขึด” โดยอธิบายวา
ตนไมใหญจะแยงอากาศหายใจทําใหคนที่อาศัยในบานไมสบาย (มณี, 2537) ดวยเหตุนี้ จึงเห็นไดวาการที่คนเมืองมี
กฎเกณฑหรือวัฒนธรรมความเชื่อวาการปลูกพันธุไมยืนตน และไมไผทางทิศตะวันตกก็เพื่อใหไกลจากตัวบานนั่นเอง ทั้งนี้
ก็เพื่อปองกันอันตราย หากมีพายุหรือไฟไหมปา ก็จะทําใหตวั บานปลอดภัยได โดยพืชพันธุที่ปลูกไวเพื่อความมัน่ คง
ทางดานที่อยูอาศัยและปจจัยการผลิตนี้ มีจํานวนถึง 78 ชนิด คิดเปนรอยละ 42 จากพืชทั้งหมดที่ปลูกในบริเวณบาน
4) กลุมพืชที่ใหความมั่นคงทางดานจิตใจและพิธีกรรมทางศาสนา พืชกลุมนี้ประกอบดวยไมดอกไมประดับ
ที่มีความสวยงาม และไมผลที่มีความหมายซึ่งสัมพันธกับความเชื่อในพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการใชประกอบใน
งานประเพณีตางๆ โดยจะปลูกพืชกลุมนี้ทางดานทิศใตซึ่งเปนบริเวณหนาบาน เพราะเชื่อวาการปลูกตนไมและดอกไมที่
มีชื่อเปนมงคลและสวยงามจะทําใหบานมีมงคลและเจริญรุงเรือง ดังนั้นพืชที่คัดเลือกมาปลูกในบริเวณนี้มักจะเปนพืชที่
นอกจากจะมีความสวยงามหรือมีกลิ่นหอมแลว จะตองมีชื่อที่เปนมงคลดวย เชน ใบเงิน ใบทอง ดอกแกว มะยม ขนุน
เปนตน ซึ่งพืชที่ใหความมั่นคงทางดานจิตใจและพิธีกรรมทางศาสนาที่นํามาปลูกไวภายในบริเวณบานมีจํานวนทั้งสิ้น 42
ชนิด คิดเปนรอยละ 23 ของพืชที่ปลูกในบริเวณบานทั้งหมด
หากพิจารณาชนิดของพืชพันธุที่คนพื้นเมืองคัดเลือกนํามาปลูกไวภายในบริเวณบาน จํานวน 183 ชนิด
ดังกลาว จะเห็นวาคนพื้นเมืองลานนามีความชาญฉลาดอยางยิ่งที่รูจักคัดเลือกพืชพันธุที่สามารถใหคุณคามากวา 1 ดาน
มาปลูก เชน พืชกลุมที่ปลูกเปนอาหารก็สามารถนําเอาใบ ราก ลําตน หรือดอกผลไปทําเปนยาสมุนไพรได เชน ขมิ้น
ตะไคร มะกรูด เปนตน หรือพืชที่ปลูกเพื่อการใชสอยซอมแซมบานก็สามารถใชเปนอาหารไดดวย เชน สะเดา และไผ
ชนิดตางๆ เปนตน นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นถึงภูมิปญญาของคนพื้นเมืองลานนาที่เขาใจนิเวศวิทยาของพืชแตละชนิดเปน
อยางดี จนสามารถจัดวางตําแหนงการปลูกพืชภายในบริเวณบานใหสอดคลองและสัมพันธกับทิศทางของลม อากาศ
แสงแดด ตัวบาน และการใชชีวิตของคนภายในบาน โดยผสมผสานความรูที่เปนวิทยาศาสตรใหเขากับความเชื่อในเรื่อง
โชคลางซึ่งเปนสิ่งที่เหนือธรรมชาติ อันเปนกุศโลบายในการจัดระบบนิเวศภายในบานไดอยางลึกซึ้งอีกดวย

บทสรุป
องค ค วามรู ข องคนพื้ น เมื อ งล า นนาในการปลู ก พื ช ภายในบริ เ วณบ า นคื อ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการเรียนรู สั่งสมจากประสบการณผานระยะเวลาและสภาพปญหาที่เกิดจากการสัมพันธ ปะทะ สังสรรคกับ
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อํานาจตางๆ ที่มาจากภายนอกชุมชน เชน รัฐบาล สถาบัน องคกรธุรกิจ ตลาด หรือกลไกทางการเมืองการปกครอง
อื่นๆ ซึ่งเปนโครงสรางอํานาจการปกครองและวัฒนธรรมที่ชาวบานและชุมชนทองถิ่นไมสามารถควบคุมได ดังนั้นวิถี
แหงการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวดังกลาว จึงตองสรางองคความรูเพื่อรักษาและพัฒนาการจัดการระบบนิเวศภายใน
บริเวณบานใหยั่งยืน เหมาะสม และสอดคลองกับคนภายในบานและชุมชนในทุกๆ ดาน
ความรูในการปลูกพืชภายในบริเวณบานดังกลาวนี้ เปนการสรางหลักประกันและความมั่นคงเพื่อการพึ่งตนเอง
ในการดําเนินชีวิตและพัฒนาระบบการผลิตใหยั่งยืน โดยสามารถรวบรวมคัดสรรพืชพันธุตนไมจากธรรมชาติมาปลูกไว
ใชประโยชนไดอยางครอบคลุมตามความตองการพื้นฐานของปจจัยชีวิตและปจจัยการผลิต รวมทั้งยังใหคุณคาและความ
อบอุนทางดานจิตใจตามความเชื่อทางศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติดวย โดยมีจํานวนถึง 183 ชนิด และดวยขอจํากัด
ทางนิเวศของถิ่นที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน เชน ระหวางครอบครัวที่ตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่ลุมใกลกับแมน้ํากับครอบครัว
ที่อยูที่ดอนหรือที่สูง ฯลฯ ประกอบกับธรรมชาติทางชีววิทยาของพันธุพืช เชน ตนมะแขวน ที่ปลูกไดเฉพาะพื้นที่ดอน
และที่สูงเทานั้น
สภาพการณดังกลาวนี้เปนตัวควบคุมหรือผูกรอยใหครอบครัวหรือชุมชนทองถิ่นคนพื้นเมืองลานนา
ระหวางครอบครัวและระหวางชุมชนตองมีการแลกเปลี่ยน พึ่งพาอาศัย เชื่อมโยง และคาขายผลผลิตพืชพันธุตางๆ
รวมกัน ถือไดวาเปนความชาญฉลาดในภูมิปญญาทองถิ่นของบรรพบุรุษคนพื้นเมืองลานนา ที่มิไดมุงหวังเฉพาะเพือ่
สรางความมั่นคงจนสามารถพึ่งตนเองไดในระดับครอบครัวเทานั้น แตยังมุงหวังใหเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนไดรับ
การพัฒนาอยางรอบดานอีกดวย
การศึกษาองคความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองดวยวิธีการจัดระบบนิเวศการปลูกพืชภายใน
บริเวณบาน โดยศึกษากรณีการปลูกพืชภายในบริเวณบานของคนพื้นเมืองลานนา จังหวัดเชียงราย ทําใหสามารถ
ยืนยันไดอยางชัดเจนวา ภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกปาครอบครัวหรือการจัดระบบนิเวศภายในบริเวณบาน เปนปจจัย
พื้นฐานที่สําคัญในการพึ่งตนเองของเกษตรกรและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ผลการศึกษาวิจัยองคความรูชุมชนหรือภูมปิ ญญาทองถิ่นในการปลูกพืชภายในบริเวณบาน ไดแสดงใหเห็นวา
ภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกปาครอบครัวหรือการจัดระบบนิเวศภายในบริเวณบาน เปนปจจัยสําคัญของการพึ่งตนเอง
ของเกษตรกรและการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
1) การสนับสนุนสงเสริมการปลูกปาครอบครัวหรือการจัดระบบนิเวศภายในบริเวณบานอยางถูกตองเหมาะสม
และสอดคลองกับระบบนิเวศของชุมชนแตละพื้นที่และแตละแหง โดยมีฐานองคความรูอางอิงตามภูมิปญญาทองถิ่น
2) การสนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกพืชภายในบริเวณบานหรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวของ โดยเปดโอกาสใหองคกรทองถิ่น องคกรชุมชน องคกรเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เชน องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันราชภัฏ ฯลฯ เปนผูเขามามีสวนรวมการศึกษาวิจัยดังกลาว
3) การสนับสนุนสงเสริมใหมีการบรรจุภูมิปญญาทองถิ่นในการปลูกปาครอบครัวหรือจัดระบบนิเวศภายใน
บริเวณบานเปนหลักสูตรทองถิ่นประจําโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความหมายทางวิชาการ และมี
ความสําคัญตอการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา รวมทั้งใชเปนหนังสืออานประกอบการเรียน
4) การสนับสนุนสงเสริมการปฏิรูปที่ดินใหเกษตรกรหรือคนจนมีที่ดินเพื่ออยูอาศัยและเพียงพอตอการปลูกปา
ครอบครัว หรือการจัดระบบนิเวศภายในบริเวณบานเพื่อการพึ่งตนเอง
5) การสนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย อนุรักษ รวบรวม และเพาะขยายพันธุพืชพื้นบานอยางจริงจัง โดย
อยูภายใตการมีสวนรวมจากหลายๆ ฝาย เชน ชุมชนทองถิ่น สถาบันการศึกษา และสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมจัดตั้งโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
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แหงชาติ รหัสโครงการ BRT 340003 ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ ศ.วิสุทธิ์ ใบไม หัวหนาโครงการ BRT ที่ใหโอกาสแก
สมาคมสรางสรรคชีวิตและสิ่งแวดลอม (ACED) และผูวิจัยในการดําเนินโครงการจนสําเร็จลุลวงทุกประการ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อานันท กาญจนพันธุ อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายก
สมาคมสรางสรรคชีวิตและสิ่งแวดลอม (ACED) ที่ใหความไววางใจมอบหมายใหผูวิจัยรับผิดชอบโครงการและยังเปนอาจารย
ที่คอยสั่งสอนชี้แนะวิธีคิดและวิธีวิจัยในการพัฒนาอยางยั่งยืน และอาจารยจตุรงค บุณยรัตนสุนทร อุปนายกสมาคมฯ ซึ่งเปน
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ชวยเพิ่มเติมขอมูลความรูใหมๆ แกผูวิจัยและทีมงานอยางใกลชิด
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ อาจารยวรรณะ รัตนพงศ อาจารยวิทยา วรรณศิริ นักวิชาการจากสถาบัน
ราชภัฏเชียงราย ที่ใหคาํ ปรึกษาทางดานขอมูล ความรูที่เกี่ยวของดานวัฒนธรรมการวิจัย และวิธีการมองประเด็นปญหา
ชุมชน อาจารยแปลก เตชะบุญ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย ที่ใหขอมูลความรูทางดานชีววิทยาพันธุ
พืชพื้นเมืองตางๆ ซึ่งเปนความรูทางวิทยาศาสตรมาผสมผสานกับองคความรูทองถิ่นอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งผู
ทรงคุณวุฒิจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ไดแก อาจารยเลื่อน ธนะเพศท อาจารยบุญยัง ชุมศรี อาจารยชรินทร แจม
จิตต อาจารยประคองศรี ธนะเพศท ที่คอยใหขอมูลความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมคนเมืองลานนา และยังคอยเอื้ออํานวยใน
การประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิประจําทองถิ่นของแตละชาติพันธุใหผูวิจัยและทีมงานในการปฏิบัติงานโครงการดวย
นอกจากนี้ ขอขอบคุณผูอาวุโส ผูนํา ชุมชน พระสงฆ อาสาสมัครชาวบานที่คอยชวยประสานงาน ใหที่พักและ
ชวยเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนถึงเจาหนาสมาคมสรางสรรคชีวิตและสิ่งแวดลอม (ACED) คุณมานิตย พรมเสน
คุณกิตติ ตรีราช คุณฑัตพงษ วงศพุม คุณประนอม เชิมชัยภูมิ คุณนัฏวัลย บั้งเงิน คุณวิไล คําเงิน คุณกนกวรรณ เตชะติ
ที่ทุมเทพลังกาย พลังใจ และพลังสมองในการปฏิบัติงานรวมกันจนสําเร็จลุลวงดวยดี
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