การพัฒนารูปแบบของการเก็บรักษาเมล็ด เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการผลิตพรรณไมโครงสรางที่ใชในการฟนฟูปา
เกริก ผักกาด และ สตีเฟน อีเลียต
หนวยวิจัยการฟน ฟูปา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200

การขาดแคลนเมล็ดถือวาเปนปญหาสําคัญที่เปนขอจํากัดในโครงการปลูกปาเพื่อนําความหลากหลายกลับคืนมาสูธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ไมมีปาธรรมชาติหลงเหลืออยู การเปนแหลงสนับสนุนเมล็ดที่มีคุณภาพสูงและเปน
ชนิดที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาแกชาวบานเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยฟนฟูสภาพปา โครงการวิจัยนี้ไดทุนจากโครงการ
พัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย เพื่อที่จะพัฒนาเทคนิคและวิธีการใน
การเก็บรักษาเมล็ด การเพาะเมล็ด การกระจายเมล็ดไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปลูกปา โดยยังคงไวซึ่ง
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งเรายังไมมีขอมูลดานนี้มากอน ชนิดที่จะศึกษาประกอบดวย มะคาโมง กอเดือย
ทองเหลือง ซอ หมอนหิน เลี่ยน จําปปา นางพญาเสือโครง กอตาหมูหลวง กอกกัน และมะกอกหารู ซึ่งทั้งหมดนี้ไดรับ
การยอมรับวาเปนพรรณไมโครงสรางที่มีศักยภาพในการฟนฟูปาในบริเวณภูเขาสูงในเขตภาคเหนือ การศึกษาในครั้งนี้
ประกอบไปดวยการศึกษาชีพลักษณวิทยาเพื่อใหทราบชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด การทดลองการงอก
การทดลองเก็บรักษาเมล็ดที่เก็บมาในแตละชวงระยะเวลาของการเก็บเมล็ด
และอุณหภูมิในการเก็บรักษาเมล็ดที่
แตกตางกัน นอกจากนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ยังจะทดสอบการงอกของเมล็ดในแปลงทดลองเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดใน
การใชเมล็ดชนิดนี้ปลูกปาโดยตรงจากเมล็ดเพื่อลดคาใชจายในการเตรียมตนกลาในเรือนเพาะชํา
Developing seed storage protocols to optimize production of
framework tree species for forest restoration
G. Pakkad and S. Elliott
Forest Restoration Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University,
Chiang Mai 50200

Lack of seeds is often a serious limitation for tree planting programs to enhance biodiversity recovery,
especially where natural forest is scarce. One challenge is to supply local people with high quality
seeds of suitable tree species that help to accelerate natural forest regeneration (framework species).
This proposed Biodiversity Research and Training Program (BRT) project will develop techniques and
practical guidelines to store, distribute and germinate seeds of framework tree species that have never
been stored before, whilst maintaining genetic diversity. Species studied will be Afzelia xylocarpa,
Castanopsis acuminatissima, Erythrina stricta, Gmelina arborea, Hovenia dulcis, Melia toosendan,
Michelia baillonii, Prunus cerasoides, Quercus semiserrata, Rhus rhetsoides and Spondias axillaris.
These are accepted as framework species of particular value for forest restoration and biodiversity
recovery. A phenology study will determine the optimum time of seed collection. Experiments on seed
germination and seed storage will be carried out on seeds collected at different times and stored at
different temperature. The germinability of stored seeds will also be tested in deforested sites to
determine if they might be suitable for direct seeding: this would remove the expenses of establishing
and running tree nurseries from forest restoration projects, making it much more economical.
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การเรงการกลับคืนของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไรรางบริเวณภาคเหนือของไทย
ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ (นักวิจยั หลังปริญญาเอก), สตีเฟน เอลเลียต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50202

การฟนฟูปาโดยวิธีพรรณไมโครงสรางที่พัฒนาโดยของหนวยวิจัยการฟนฟูปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิธีการฟนฟู
ปาไมผลัดใบที่เสื่อมโทรมจากการเกษตรบริเวณอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ใหผลเปนที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม ยัง
ไมเคยมีการนําวิธีการฟนฟูปานี้ไปทดลองในพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือของไทย รายงานวิจัยนี้เปนผลการศึกษาปที่ 3 ของ
การทดสอบวิธีการฟนฟูปาแบบพรรณไมโครงสราง ณ บานทุงหญา อ.แมแจม จ.เชียงใหม ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลใกลเคียงกับบานแมสาใหม อ.แมริม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่วิจัยหลักของหนวยวิจัยการฟนฟูปา โดย
ปลูกกลาไม 17 ชนิด ในเดือนมิถุนายน 2547 ผลการศึกษาพบวา กลาไมมีอัตราการรอด ความสูง ขนาดลําตน และ
ความกวางเรือนยอดต่ํากวากลาไมที่ปลูกที่บานแมสาใหม กลาไมทั้ง 17 ชนิดมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย 50% กลาไมที่มี
อัตราการรอดสูงสุดคือ Eugenia fruticosa (72%) รองลงมาคือ Quercus kerri (71%) Hovenia dulcis (70%) และ
Lithocarpus elegans (70%) กลาไมที่มีอัตราการรอดต่ําสุดคือ Betula alnoides (20%) เนื่องจากพื้นที่วิจัยเปนพื้นที่โลง
ดังนั้น ลมที่พัดแรงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหกลาไมมีอัตราการรอดต่ํากวาและเจริญเติบโตไดคอนขางชากวาที่คาด ไม
พบวามีไฟปาเกิดขึ้นในชวงฤดูแลงของปที่ 1 จะติดตามการเติบโตของกลาไมที่ยังเหลืออยูเปนปที่ 2 ในป 2548-2549
และ จะหาคาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเปรียบเทียบกับกอนการปลูกกลาไมเมื่อสิ้นสุดปที่ 2 ของการปลูก
Accelerating the recovery of biodiversity in an abandoned agricultural field
in northern Thailand
P. Wangpakapattanawong (Postdoctoral Researcher), S. Elliott (Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Muang, Chiang Mai 50202

The framework species method of reforestation, developed by The Forest Restoration Research Unit
(FORRU) at Chiang Mai University, has been used successfully to restore evergreen forest on
degraded former agricultural sites in Doi Suthep-Pui National Park. However, this method has never
been fully replicated in other areas of northern Thailand. This paper reports results of an attempt to test
the FORRU reforestation techniques at Ban Toong Yah, Mae Chaem district, Chiang Mai, at a similar
elevation as FORRU’s original plots at Ban Mae Sa Mai, Mae Rim district, Chiang Mai. Seventeen
species of framework tree seedlings were planted in June 2004. The results indicate that the seedlings
achieved lower survival rates than at the FORRU’s original site. Height growth, root collar diameter,
and crown width were lower than those recorded at FORRU’s original site. The seedlings achieved an
average survival rate of about 50%. Eugenia fruticosa, Quercus kerrii, Hovenia dulcis, and
Lithocarpus elegans had the highest survival rates of 72%, 71%, 70%, and 70%, respectively. Betula
alnoides achieved only 20% survival rate. The exposed, windy environment of the planting site might
account for lower than expected growth and survival rates. Fire did not occur in the first dry season.
Second-year growth of the remaining saplings will be monitored in 2005-2006. Plant diversity at the
end of the second year and before planting will be compared.
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พลวัตของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปริญญา กลําพบุตร (นักศึกษา), สันต เกตุปราณีต (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษาพลวัตธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ไดทําการศึกษาในปาดิบชื้น ปา
ดิบเขา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ และปาดิบแลง เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
ปรากฏวา ผลผลิตมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน อัตราความเพิ่มพูนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรายป อัตราการรวงหลนของ
ซากพืช และปริมาณธาตุอาหารในดิน มีคาแตกตางกันในปาดิบทั้งสามชนิด ซึ่งสงผลตอกระบวนการเคลื่อนยายธาตุ
อาหารในสวนตางๆ ของปา อัตราการสะสมของธาตุอาหารในระบบดินและพืชมีคาสูงที่สุดในปาดิบแลง รองลงมาคือ ปา
ดิบชื้น และนอยที่สุดในปาดิบเขา พลวัตของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในรูป
ของอัตราการดูดซับธาตุอาหารรายป อัตราการคืนกลับของธาตุอาหารในรูปของซากพืชที่รวงหลน และอัตราการ
ปลดปลอยธาตุอาหารคืนสูดินจากการยอยสลายของซากพืช มีคาสูงที่สุดในปาดิบแลง รองลงมาไดแก ปาดิบชื้น และ
นอยที่สุดในปาดิบเขา นอกจากนี้อัตราการเวียนกลับของธาตุอาหารลงสูชั้นซากพืชที่ผิวดินมีคาสูงที่สุดในปาดิบแลง
และนอยที่สุดในปาดิบเขา จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณซากพืชที่รวงหลน และความ
อุดมสมบูรณของดิน เปนปจจัยที่ควบคุมพลวัตของธาตุอาหารในปาดิบธรรมชาติทั้งสามชนิดในบริเวณภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
Nutrient dynamics of natural evergreen forests in eastern region of Thailand
P. Glumphabutr (Graduate Student), S. Kaitpraneet (Thesis Advisor)
Department of Silviculture, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900

Nutrient dynamics of natural evergreen forests in eastern region of Thailand was studied in moist
evergreen forest (MEF) hill evergreen forest (HEF) at Khao Khitchakut National Park and in dry
evergreen forest (DEF) at Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, Chanthaburi province. The results
revealed that the following aboveground biomass production, rate of annual biomass increment, rate of
litterfall and nutrients content in soil were different in evergreen forest, therefore they affected the
nutrient dynamics in each part of the forest. DEF showed highest rate of nutrient retain in plant and
soil systems, followed by MEF and lowest in HEF, respectively. Nutrient dynamics of Nitrogen (N),
Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium (Ca) and Magnesium (Mg) of these evergreen forests in
terms of uptake rate, return and release rate from litterfall and decomposition of litters were highest in
DEF, followed by MEF and lowest in HEF, respectively. Furthermore, turnover rate of nutrients in
litter on soil surface were highest in DEF and lowest in HEF. It could be obviously concluded that
biomass production, litterfall and soil fertility affected to nutrient dynamics system of the three
evergreen forests.
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การเปรียบเทียบคาดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคารบอนสะสมทีอ่ ยูเหนือพื้นดิน
ของระบบนิเวศปาจากการสํารวจดานปาไมและการรับรูจากระยะไกล
บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ประเทศไทย
นวลปราง นวลอุไร (นักศึกษา), นันทนา คชเสนี (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การประมาณคาดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพ และปริมาณคารบอนสะสมที่อยูเหนือพื้นดิน ของระบบนิเวศปาชนิดตางๆ
บริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน ทําการศึกษาโดยใชภาพถายจากดาวเทียม และการเก็บขอมูลในแปลงตัวอยาง
ขนาด 30x30 เมตร ในแตละแปลงตัวอยางทําการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอก และความสูงของ
ตนไมทั้งหมด นํามาคํานวณคาดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคารบอนที่สะสมอยูเหนือพื้นดิน โดยอาศัย
ความสัมพันธทางแอลโลเมตรี การวางตําแหนงแปลงตัวอยางใชเทคนิค GPS (Global Positioning System) คาพิกัด
ตําแหนงของแปลงตัวอยางไดจากการแปลงคาพิกัดจุดภาพของขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 TM ที่นํามาหา
คาการสะทอนแบบสองทิศทาง (Bidirectional Reflectance – BDR) และ BDR Ratios ในรูปแบบตางๆ ขอมูลที่ไดจาก
ภาคสนาม และภาพถายจากดาวเทียม Landsat 5 TM นํามาหาความสัมพันธกันในรูปแบบของสมการการถดถอย ผล
การศึกษาพบวา การสะสมธาตุคารบอนแตกตางกันในปาแตละประเภท โดยปาดิบชื้น มีคาสูงกวาปาดิบแลง ปาเบญจ
พรรณและปาเต็งรัง โดยคาที่ไดตามลําดับเปนดังนี้ 263.94±40.07 201.86±15.17 99.47±8.37 และ 42.61±9.54 ตัน
คารบอน/เฮกแตร
Comparison of leaf area index, above-ground biomass and carbon sequestration
of forest ecosystems by forest inventory and remote sensing
at Kaeng Krachan National Park, Thailand
N. Nuanurai (Graduate Student), N. Gajaseni (Thesis Advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Phayathai Road,
Patumwan, Bangkok 10330

The objective of this study is to apply remote sensing to estimate the Leaf Area Index (LAI), aboveground biomass and carbon sequestration of various forest types at Kaeng Krachan national park.
Sampling plots at 30x30 m. were randomly located in each forest ecosystems type. The Diameter at
Breast Height (DBH) and total height of trees in each plot were measured. These data were then used
to estimate LAI and above-ground biomass by means of allometry. To position the sampling plots,
Global Positioning System (GPS) was used. The pixel coordinates of Landsat 5 TM image that
corresponded to the plot location were identified to determine the BDR and BDR Ratios. As the
results, carbon sequestration had varied in different types of forests that tropical rain forest is higher
than dry evergreen forest, mixed deciduous forest and dry dipterocarp forest as 263.94±40.07,
201.86±15.17, 99.47±8.37 and 42.61±9.54 tonne C/ha.
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ผลของสัตวกินพืช และฤดูกาลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเล
ณ อุทยานแหงชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
จารุวรรณ มะยะกูล1(นักศึกษา), อัญชนา ประเทพ1 (อาจารยที่ปรึกษา), Kim Jeong Ha2 (อาจารยที่ปรึกษารวม)
1
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ สงขลา 90112
2
Department of Biological Science Sungkyunkwan University Suwon, S. Korea

การศึกษาผลของสัตวกินพืชและฤดูกาลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายทะเล ณ อุทยานแหงชาติสิรินาถ
จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตเดือน มกราคม 2547 ถึงเดือน กรกฎาคม 2548 โดยการทดลอง มีการขัดเพื่อเปดพื้นที่วางขนาด
20×20 ตารางเซนติเมตร ในเดือน มกราคม 2547 (ชวงตนฤดูรอน) และเดือน กรกฎาคม 2548 (ชวงตนฤดูฝน) เพื่อ
ศึกษาผลของฤดูกาลของการเปดพื้นที่วาง และสรางกรงขนาด 25×25×20 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อศึกษาผลของสัตว
กินพืช เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ที่ไมมีการขัดพื้นที่ ผลการทดลองพบวา การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายอยูใน
ชวงแรกของการเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ และเปอรเซ็นตปกคลุมของสาหรายมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับฤดูกาล
ของการเปดพื้นที่วาง ในทั้งสองฤดูกาลพบสาหรายสีเขียวชนิด Enteromorpha sp. มีการลงเกาะเร็วที่สุด ผลการทดลอง
ในชวงฤดูรอน พบวา การลงเกาะของสาหราย Enteromorpha sp. เร็วที่สุด และเปนสกุลเดนในกลุมทดลอง มี
เปอรเซ็นตปกคลุมสูงสุด 82.5% ในเดือนพฤษภาคม 2547 ขณะที่สาหรายสีเขียวชนิด Cladophora sp. พบมากที่สุดใน
การทดลองกลุมควบคุม สวนสาหรายสีน้ําตาลชนิด Padina sp. เริ่มปรากฏเดนชัดในเดือนกรกฎาคม สวนผลการ
ทดลองของการทดลองในชวงฤดูฝน พบวาเปอรเซ็นตปกคลุมของสาหรายชนิด Enteromorpha sp. มีเปอรเซ็นตสูงถึง
100% เมื่อเปรียบเทียบการลงเกาะของสาหรายชนิด Enteromorpha sp. ในทั้งสองฤดู พบวาสาหรายชนิดนี้สามารถลง
เกาะในฤดูฝนไดเร็วกวาในฤดูรอน สวนการทดลองในเรื่องผลของสัตวกินพืช พบวาไมมีความแตกตางกันในเรื่อง
รูปแบบของการลงเกาะและเปอรเซ็นตปกคลุมของสาหราย และเมื่อการทดลองเสร็จสิ้นก็จะสามารถอธิบายผลของสัตว
กินพืชและฤดูกาลของการเปดพื้นที่วางตอองคประกอบชนิดและการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสาหรายได
Effects of herbivory and season of clearing on species composition and algal
succession at Sirinat Marine National Park, Phuket Province, Thailand
1

J. Mayakun1(Graduate Student), A. Prathep1(Thesis Advisor), Kim, Jeong Ha2 (Thesis Co-advisor)
Department of Biology, Faculty of Science, Prince of Songkhla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand 90112
2
Department of Biological Science, Sungkyunkwan University Suwon, S. Korea

The effects of herbivory and season of clearing on species composition and algal succession were
studied at mid-intertidal zone, Sirinat Marine National Park, Phuket Province during January 2004 to
July 2005. The experimental design comprised 1 gap size of clearing (20×20 cm2), 2 seasons of
clearing (January 2004 and July 2004) and 2 densities of herbivory. Cages (25×25×20 cm3) were used:
five fully caged and five uncaged plots. In this study, the pattern of algal community development
during succession is in the initial stages. Different percent cover of algae responded differently to the
gaps cleared in different seasons. The first colonization was Enteromorpha sp. in both of two seasons.
For the dry seasonal clearing, Enteromorpha sp. was dominant species in the experimental plots with
82.5% in May. While, Cladophora sp. was only conspicuous species in unmanipulated plots and stage
of Padina sp. had been becoming dominant species in July. The rainy seasonal clearing had shown
that the percentage cover of Enteromorpha sp. was greatest with 100%. It colonized rapidly than dry
season. Cage experiment, there were no the differences in both pattern of recolonization and percent
cover. We should be able to explain the effects of herbivory and season of clearing on species
composition and algal succession at the end of this study.
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การประเมินชนิดและการกระจายของนกน้ํา เพื่อกิจกรรมดูนกบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา
เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
สุเจตน เชื้อบุญมี (นักศึกษา), ยงยุทธ ไตรสุรัตน (อาจารยที่ปรึกษา)
สาขาวิชาเอกอุทยานและนันทนาการ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900

เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด มีสังคมพืชน้ํา 5 สังคมพืช คือ 1) สังคมพืชโผลเหนือน้ํา 2) สังคมพืชชายน้ํา 3) สังคม
พืชลอยน้ํา 4) พื้นน้ํา 5) พื้นที่อื่นๆ (พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ราชการ และพื้นที่ชุมชน) และไดคัดเลือกนกน้ําที่สําคัญ
จํานวน 6 ชนิด คือ นกเปดแดง นกอีโกง นกอีแจว นกปากหาง นกกระสาแดง และนกกาน้ําเล็ก เพื่อจัดทําแผนที่การ
กระจายของนกน้ํา โดยใชสมการทางสถิติ Logistic Regression Analysis ในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีปจจัยอิสระ 5
ปจจัย ประกอบดวย สังคมพืช ความลึกของน้ํา ระยะหางจากขอบบึง ระยะหางจากหมูบาน และตําแหนงการหาปลาของ
ชาวบาน พบวา สังคมพืช ระยะหางจากขอบบึง และตําแหนงการหาปลาของชาวบานมีนัยสําคัญตอการกระจายของนก
น้ํา ทั้งนี้ นกน้ําแตละชนิดมีรูปแบบการกระจายที่แตกตางกันตามลักษณะการหากิน สวนใหญกระจายตามแนวขอบ
ชายฝงของบึงบอระเพ็ด จากขอมูลตําแหนงที่พบนกน้ํา และแผนที่การกระจายของนกน้ําแตละชนิดในบึงบอระเพ็ด ได
นํามาใชในการพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติตามเสนทางเดินเรือศึกษาธรรมชาติเพื่อประกอบกิจกรรมดูนก
ภายใตหัวขอ “นกน้ําในบึงบอระเพ็ด” และมีเคาโครงหลักในการสื่อความหมายเกี่ยวกับ “ความสัมพันธของนกน้ํากับสิ่ง
แวดลอม” มีเคาโครงรองทั้งหมด 7 เคาโครง คือ 1. ตัวเมียแสนสวย ตัวผูฟกไข 2. นกขายาวกับหอยเชอรรี่ 3. อพยพ
หนีหนาวมาจากแดนไกล 4. ยืนนิ่ง นิ่ง ดักเหยื่อเปนอาหาร 5. สีฟาสดใส ใครไปก็เห็น 6. ดําผุด ดําวาย จับปลาเปน
อาหาร และ 7. รวมมือ รวมใจ อนุรักษนกน้ํา
Assessment of species and distribution of waterbirds for bird watching activity at
Bung Boraphet non-hunting area, Nakhon Sawan Province
S. Chourboonmee (Graduate Student), Y. Trisurat (Thesis Advisor)
Major Field Parks and Recreation, Department Conversation, Facuty of Forestry, Kasetsart University,
Phahonyotin Road, Bangkean, Bakkok 10900

Results of study revealed that there are 5 hydrophytes at Bung Boraphet had 5 types, namely 1)
emergent plant, 2) marginal plant, 3) floating plant, 4) open water and 5) etc. Six focal waterbirds
were chosen to develop distribution maps including Lesser Whistling-Duck, Purple Swamphen,
Pheasant-tailed Jacana, Asian Openbill, Purple Heron and Little Comorant. The Logistic Regression
Analysis was employed to analysis the distribution of waterbirds with 5 independent factors:
vegetation types, bythymethy, fishing location, distance to villages and distance to lake edges. The
result of statistic analysis presented that vegetation types, distance to lake edgs and fishing location
were significantly related to waterbird distribution. It is noticed that each waterbird species had its its
own distribution pattern which is relatively differ from other species due to its feeding behaviors. Data
on sample waterbirds, distribution points and waterbird distribution maps were used to for nature
interpretation trail and nature interpretation handbook for bird watching activity. The topic of nature
interpretation program was entitled “Waterbirds in Bung Boraphet” and the main theme of this
program was “Relationship between and environment”and there were 7 sub-theme, including 1) A
beautiful female bird and a male incubator, 2) A long leg bird and Golden apple snail, 3) Migration
from the far north, 4) Standing silently to catch prey, 5) A bright blue-Resident waterbird, 6) Diving to
catch fish, and 7) Cooperation for waterbird conservation. Inaddition, interpretation program of 7 subtheme were designated through the loop nature trail where the beginning and last points were located
in the same position.
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การประเมินมูลคาปาชายเลนในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นพจิตร เหลืองชอสิริ (นักศึกษา), อุนกัง แซลมิ้ (อาจารยที่ปรึกษา)
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกสรศาสตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900

ปาชายเลนบางขุนเทียนมีความสําคัญและมีคุณประโยชนอยางมากตอชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียง
แต
ปจจุบันพื้นที่ปาชายเลนตองเผชิญกับปญหาการเสื่อมโทรมและลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากถูกคลื่นทะเลกัดเซาะและ
ถูกบุกรุกทําลายเพื่อเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนดานอื่น การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินมูลคาปาชายเลนในเขต
บางขุนเทียนใหเปนตัวเงิน จากมูลคาของการสงวนไวใชประโยชนในอนาคต (option value) และมูลคาความคงอยูของ
ปาชายเลนบางขุนเทียน (existence value) โดยใชวิธีการสมมติเหตุการณใหประมาณคา (CVM ) เปนแนวทางในการ
ออกแบบสอบถามสํารวจความเต็มใจที่จะจาย (WTP) ของผูที่อยูในกําลังแรงงานและมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 780 ตัวอยาง ซึ่งไดแบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหทั้งสิ้น 761 ตัวอยาง จากนั้นคํานวณหา
มูลคาของปาชายเลนในเขตบางขุนเทียนดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (OLS) ผลการศึกษาพบวา มูลคาของการสงวนไวใช
ประโยชนในอนาคตมีคาประมาณ 489,968,280.62 บาทตอป และมูลคาความคงอยูของปาชายเลนบางขุนเทียน มี
คาประมาณ 662,653,619.06 บาทตอป ดังนั้น มูลคาปาชายเลนในเขตบางขุนเทียน มีคาประมาณ 1,152,621,899.68
บาทตอป ซึ่งมูลคาที่คํานวณไดนี้ชี้ ใหเห็นวา ปาชายเลนมี ความสําคัญและมีประโยชนตอประชาชนจึงควรดูแลฟนฟูและ
อนุรักษปาชายเลนบางขุนเทียนใหมีสภาพดีและอุดมสมบูรณตลอดไป
An evaluation of mangrove forest in Bang Khun Thian District, Bangkok
N. Luangchosiri (Graduate Student), A. lim (Thesis Advisor)
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Phaholyotin Road,
Chatuchak, Bangkok 10900

Bang Khun Thian mangrove forest is important and useful for the people of Bangkok and neighboring
areas. However, it has been confronted with problems of degradation and rapid reduction because of
coastal erosion and encroachment for other purposes. The objective of this study is to evaluate the
monetary value of the Bang Khun Thian mangrove forest in terms of option and existence value based
on contingent valuation method (CVM). The CVM is conducted by questionnaire to survey Bangkok
people’s willingness to pay (WTP). The population of this research are the Bangkok people who are in
the labor force and have registered in Bangkok. Seven hundred and eighty samples were surveyed, 761
completed questionnaires are analyzed. Then evaluating mangrove forest value by Ordinary Least
Squares (OLS) method. The result of the study found that the option value is 489,968,280.62 baht per
year, including the existence value amount 662,653,619.06 baht per year. Thus, the value of the Bang
Khun Thian mangrove forest is approximately 1,152,621,899.68 baht per year. This value indicates
that mangrove is important and useful for the people and should preserve and rehabilitate the Bang
Khun Thian mangrove forest so that it remains in good condition and abundance.
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