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บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพรรณพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่าในแปลงถาวร (16 เฮกแตร์) ป่าดิบเขาระดับ
ต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้าซึ่งมีพืชทั้งหมด 30,578 ต้น 189 ชนิด 131 สกุล 60 วงศ์ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2554 –
พฤศจิกายน 2555 และกุมภาพันธ์ – กันยายน 2558 พบว่าพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่ามี 46 ชนิด (ร้อยละ 24.34 ของชนิด
ทั้งหมด) 40 สกุล 29 วงศ์ สามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะผลเป็น 3 ลักษณะ คือ ขนาดผล ชนิดผล และสีผล โดยแบ่งกลุ่มตาม
ขนาดผลได้ 3 กลุ่ม คือ ผลขนาดเล็ก 0.01 - 2.75 เซนติเมตร (35 ชนิด) ผลขนาดกลาง 2.76 - 5.00 เซนติเมตร (5 ชนิด) และ
ผลขนาดใหญ่ 5.01-7.75 เซนติเมตร (6 ชนิด) แบ่งกลุ่มตามชนิดผลได้ 8 กลุ่ม คือ ผลเมล็ดเดียวแข็ง (18 ชนิด) ผลมีเนื้อหลาย
เมล็ด (11 ชนิด) ผลแห้งแตก (9 ชนิด) ผลกลุ่ม (2 ชนิด) ผลแบบมะเดื่อ (2 ชนิด) ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว (2 ชนิด) ผลมีปีก
(1 ชนิด) และผลแบบเมล็ดเปลือย (1 ชนิด) แบ่งกลุ่มตามสีผลได้ 5 กลุ่ม คือ สีม่วง - ดํา (15 ชนิด) สีเหลือง (9 ชนิด) สีน้ําตาล
(9 ชนิด) สีเขียว (7 ชนิด) และสีแดง (6 ชนิด) เมื่อพิจารณาตามลักษณะผลพบว่า สัตว์ป่าเลือกกินผลขนาดเล็ก (ร้อยละ
73.86) มากกว่าขนาดอื่นๆ และเลือกกินผลสด ได้แก่ ผลเมล็ดเดียวแข็ง และผลมีเนื้อหลายเมล็ดมากกว่าชนิดอื่นๆ (ร้อยละ
39.77 และ 20.45 ตามลําดับ) นอกจากนี้สีผลยังมีอิทธิพลต่อการเลือกกินของสัตว์ป่า โดยเลือกกินผลสีม่วง - ดํา (ร้อยละ
32.95) มากที่สุด รองลงมาคือ สีเขียว (ร้อยละ 20.45) และสีน้ําตาล (ร้อยละ 19.32) ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าลักษณะผลมี
อิทธิพลต่อการกระจายเมล็ดโดยขึ้นอยู่กับสัตว์ป่าที่เป็นผู้กระจายเมล็ด ดังนั้นลักษณะของพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่าจึงมี
ความสําคัญต่อการจัดการระบบนิเวศให้มีความสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศอีกด้วย
คําสําคัญ: ลักษณะของผลการกระจายเมล็ด, แปลงถาวรห้วยคอกม้า, ป่าดิบเขาระดับต่ํา
Abstract: This study aimed to clarify plant - frugivores in a permanent plot (16 ha) of the lower montane
evergreen forest at Huai Kokma watershed area. All recorded trees, total 30,578 individuals, in 189
species, 131 genera and 60 families were observed to detect the utilization by frugivores during December
2011 – November 2012 and February – September 2015. The results showed that 46 species of plant frugivores (24.34 percent of all plant species) in 40 genera and 29 families were found. They can be
divided into three groups based on fruit characteristics, size, type and color. First group based on fruit
size, three groups were divided as small fruits, 0.01-2.75 cm, (35 species), medium - fruits, 2.76 - 5.00 cm,
(5 species) and large fruits, 5.01 - 7.75 cm, (6 species). Second group based on fruit type, eight groups
were divided as drupes (18 species), berries (11 species), capsules (9 species), aggregates (2 species), nuts
(2 species), synconiums (2 species), samaroid (1 specie), and gymnosperm (1 specie). Third group based on
fruit color, five groups can be divided, purple - black (15 species), yellow (9 species), brown (9 species),
red (6 species), and green (7 species). Considering on plant - frugivores traits to wildlife, wildlife preferred
the small fruits (73.86 %) than other size and fresh fruit types as drupe and berry were most favorite
used, 39.77 and 20.45 %, respectively. In addition, fruit colors also had influenced on wildlife selection
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which purple - black color (32.95 %) was the most selected and followed by green (20.45 %) and brown
(19.32 %), respectively. Indicating plant frugivores has several traits for their seed dispersal based on
wildlife disperser. Thus, plant - frugivores traits are very important to forest ecosystem management for
their natural balancing, in addition, it also be useful for restoration programs.
Keywords: fruit characteristics, seed disperser, Huai Kogma permanent plot, lower montane evergreen
forest
บทนํา
ป่าดิบเขา (Montane evergreen forest) เป็น
ระบบนิ เ วศที่ มี ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มเฉพาะตั ว ค่ อ นข้ า งสู ง
โดยเฉพาะปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศที่มักพบป่าดิบเขา
ในพื้นที่ภูเขาสูงในระดับความสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ทําให้สภาพภูมิอากาศมีความแปรผันได้ง่าย
โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ส่งผลต่อการ
ปรากฏของชนิดพันธุ์พืชโดยชนิดพันธุ์พืชที่เป็นดัชนีของ
ป่าดิบเขาคือ พืชในวงศ์ก่อ (Fagaceae) ผสมกับพืชใน
กลุ่มจิมโนเสปิร์ม (gymnosperm) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ
การตั้ ง ตั ว ของพื ช ที่ ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ดํ า รงชี วิ ต อยู่ ไ ด้
ภายใต้ ปั จ จั ย จํ า เพาะดั ง กล่ า วทํ า ให้ พ บพื ช หลากชนิ ด
แตกต่ า งไปจากระบบนิ เ วศอื่ น ๆ มาก และหากปั จ จั ย
สิ่งแวดล้อมดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการบุก
รุกทําลายพื้นที่ป่าย่อมส่งผลต่อการสืบต่อพันธุ์ของพืชใน
ป่ า ได้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นในอากาศ ล้วนส่งผลต่อชีพลักษณ์ (phenology)
ของพืชทําให้การผลิดอกและติดผลไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการสืบพันธุ์ ซึ่งมี
ส่วนทําให้การฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติไม่สามารถทํา
ได้ในระยะเวลาอันสั้น ในขณะเดียวกันการผลิดอกและติด
ผลของพืชยังมีส่วนสัมพันธ์กับการเข้ามาใช้ประโยชน์ของ
สัตว์กินพืช (herbivores) ด้วย เนื่องจากพืชและสัตว์ป่ามี
ความสัมพันธ์กันในหลายรูปแบบ กล่าวคือ นอกจากสัตว์
ป่าจะใช้ประโยชน์จากผลของพืชแล้ว สัตว์ป่าบางกลุ่มยัง
ทําหน้าที่ในการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับพืชอีกด้วย โดย
สัตว์ป่าแต่ละชนิดที่เข้ามากินผลของพืชนั้นอาจมีการเลือก
กินผลไม้ที่มีความเฉพาะทั้งชนิดพันธุ์พืชและลักษณะของ
ผลที่แตกต่างกันไปเช่น ขนาด สี รูปร่าง ชนิด และรสชาติ
ของผล เป็นต้นความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์มีส่วนช่วยใน
การสร้างและรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ป่าดิบเขาระดับต่ําในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ ย บริ เ วณด้ า นหลั ง พระตํ า หนั ก ภู พิ ง ค์ ร าชนิ เ วศ เป็ น
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรชีวภาพ
ทั้งพืชและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลอย่างไร
ก็ตามการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์กินพืช ใน
พื้นที่บริเวณนี้นั้นมีรายงานอยู่น้อยมาก ดังนั้น จึงมีความ
จําเป็นที่ต้องทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสัตว์
กินพืชที่เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การนําไปใช้ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าดิบเขาต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
1. สถานที่ศึกษา
ทําการศึกษาพืชในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับ
ต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้า มีพื้นที่ขนาด 16 เฮกแตร์
(400 x 400 เมตร) ซึ่งมีการติดเบอร์หมายเลขต้นไม้ทุกต้น
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH) ที่ระดับ 1.30
เมตร ตั้งแต่ 2 เซนติ เมตรและบั นทึก พิกัดตํ าแหน่ งของ
ต้นไม้
2. การเก็บข้อมูล
2.1 รวบรวมข้อมูลลักษณะพืชที่มีรายงานการ
ใช้ประโยชน์ผลของสัตว์ป่า (องค์การสวนพฤกษศาสตร์,
2539, 2546; อภิชาติ, 2546; เอื้อมพร, 2547; ก่อง
กานดา, 2548; ไซม่อนและคณะ, 2549; และ Gardner
et al., 2015)
2.2 สํารวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินผลไม้เป็น
อาหารโดยใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap)
โดยเลือกติดตั้งบริเวณต้นไม้ที่ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ป่า
จํ า นวน 5 ชนิ ด ได้ แ ก่ ละมุ ด สี บุ น ทา (Madhuca
floribunda) ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima)
พะวา (Garcinia speciosa) มะเดื่อ ปล้องหิน (Ficus
semicordata) แ ล ะ ม ะ มื อ ( Choerospondias

หน้า 17

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 5
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
axillaris) เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ผลในช่วงที่ทําการศึกษา
คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2558
สํ า รวจนกในวงศ์ น กปรอด (Pycnonotidae)
เนื่องจากเป็นกลุ่มนกที่กินผลไม้และเมล็ดไม้เป็นอาหาร
หลั ก และทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กระจายเมล็ ด พั น ธุ์ (seed
disperser) 5 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ น ก ป ร อ ด ภู เ ข า ( Ixos
mcclellandii) นกปรอดเล็กตาขาว (Iole virescens) นก
ปรอดสีขี้เถ้า (Hemixos flavala) นกปรอดเหลืองหัวจุก
(Pycnonotus flaviventris) และนกปรอดโอ่งเมืองเหนือ
(Alophoixus pallidus) สํารวจนก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วง
เช้า (เวลา 7.00 - 10.00 น.) และช่วงบ่าย (เวลา 13.00 –
16.00 น.) ในระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม 2554 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2555 สํารวจโดยใช้กล้องส่องทางไกลแบบ
สองตา (binocular) เมื่อพบนกปรอดมีพฤติกรรมหากิน
ทําการบันทึกเวลา ชนิดนก และหมายเลขต้นไม้
รวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์ที่กินผลของพืชที่ปรากฏ
ในแปลงถาวร (ศักดิ์สิทธิ์, 2533; เผด็จและคณะ, 2554;
สุธาสินี, 2557 Kitamura et al., 2002; Kominami,
2003 และ Sankamethawee et al., 2011)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 แบ่งกลุ่มพืชตามลักษณะของผล (ขนาดผล
ชนิดผล และสีผล) ดังนี้
ขนาดผล แบ่งกลุ่มจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของผลออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ ผลขนาดเล็ก (small
fruits) มีขนาดตั้งแต่ 0.01 – 2.75 เซนติเมตร ผลขนาด
กลาง (medium fruits) มีขนาดตั้งแต่ 2.76 – 5.00
เซนติเมตร และผลขนาดใหญ่ (large fruits) มีขนาดตั้งแต่
5.01 – 7.75 เซนติเมตร
ชนิดผล แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผลเมล็ดเดียว
แข็ง (drupe) ผลมีเนื้อหลายเมล็ด (berry) ผลแห้งแตก
(capsule) ผลกลุ่ ม (aggregate fruit) ผลเปลื อกแข็ ง
เมล็ดเดียว (nut) ผลแบบมะเดื่อ (synconium) ผลมีปีก
(samaroid) และผลแบบเมล็ดเปลือย (gymnosperm)
สีผล แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ม่วง-สีดํา (purple
- black) สีเหลือง (yellow) สีน้ําตาล (brown) สีแดง
(red) และสีเขียว (green)
จากนั้ น คํ า นวณค่ า ร้ อ ยละของจํ านวนต้ น และ
ร้อยละของชนิดพืชจากข้อมูลพืชในแต่ละกลุ่ม
3.2 แบ่งกลุ่มสัตว์ป่าออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มกระแต (treeshrew) กลุ่มหนู (rodent) กลุ่ม
กระรอก (squirrel) กลุ่มชะมดอีเห็น (civet) และกลุ่มนก
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(bird) จัดทําตารางแสดงรายชื่อพืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์
ป่า ลักษณะของผล และชนิดสัตว์ที่กินผล ในแปลงถาวร
ป่ า ดิ บ เขาระดั บ ต่ํ า บริ เ วณลุ่ ม น้ํ า ห้ ว ยคอกม้ า จั ง หวั ด
เชียงใหม่ (ตารางที่ 1) คํานวณร้อยละการเลือกกินผลใน
แต่ ล ะลัก ษณะของสั ตว์ ป่ า และวิ เคราะห์ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างลักษณะผลกับกลุ่มสัตว์ป่าด้วยวิธี chi-square ใน
โปรแกรม R 3.2.2
ผลและวิจารณ์
พืชในแปลงถาวรป่าดิบเขาห้วยคอกม้ามีทั้งหมด
30,578 ต้น 189 ชนิด 131 สกุล 60 วงศ์ จัดเป็นพืชที่มี
รายงานการเข้ามากินผลของสัตว์ป่าทั้งหมด 9,181 ต้น
46 ชนิด 40 สกุล 29 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 24.34 ของชนิด
พันธุ์ทั้งหมด และร้อยละ 30.02 ของจํานวนต้นไม้ทั้งหมด
สามารถแบ่งกลุ่มพืชตามลักษณะผลเป็น 3 ลักษณะ คือ
ขนาด ชนิด และสี ได้ดังนี้
การแบ่งกลุ่มพืชตามขนาดผลสามารถแบ่งได้ 3
กลุ่ม คือ
1. ผลขนาดเล็ก (small fruits) พบพืชจํานวน
8,039 ต้น 35 ชนิด 32 สกุล 24 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
87.56 ของจํานวนต้น และร้อยละ 76.09 ของจํานวน
ชนิด
2. ผลขนาดกลาง (medium fruits) พบพืช
จํานวน 626 ต้น 5 ชนิด 5 สกุล 5 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
6.82 ของจํานวนต้น และร้อยละ 10.87 ของจํานวนชนิด
3. ผลขนาดใหญ่ (large fruits) พบพืชจํานวน
516 ต้น 6 ชนิด 6 สกุล 5 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 5.62 ของ
จํานวนต้น และร้อยละ 13.04 ของจํานวนชนิด
จากการแบ่ ง กลุ่ ม พื ช ตามขนาดผล พบว่ า ผล
ขนาดเล็กมีจํานวนชนิดพืชมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผล
ขนาดใหญ่ และผลขนาดกลาง ตามลําดับ
การแบ่งกลุ่มพืชตามชนิดผลสามารถแบ่งได้ 8
กลุ่ม คือ
1. ผลแบบผลกลุ่ม (aggregate fruits) พบพืช
จํานวน 331 ต้น 2 ชนิด 2 สกุล 1 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
3.60 ของจํานวนต้น และร้อยละ 4.35 ของจํานวนชนิด
2. ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด (berry) พบพืช
จํานวน 1,399 ต้น 11 ชนิด 9 สกุล 9 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
15.24 ของจํา นวนต้ น และร้อ ยละ 23.91 ของจํ านวน
ชนิด
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3. ผลแบบแห้งแตก (capsule) พบพืชจํานวน
585 ต้น 9 ชนิด 7 สกุล 6 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 6.37 ของ
จํานวนต้น และร้อยละ 19.56 ของจํานวนชนิด
4. ผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) พบพืช
จํานวน 2,108 ต้น 18 ชนิด 17 สกุล 16 วงศ์ คิดเป็นร้อย
ละ 22.96 ของจํานวนต้น และร้อยละ 39.13 ของจํานวน
ชนิด
5. ผลแบบเมล็ดเปลือย (gymnosperm) พบ
พืชจํานวน 28 ต้น 1 ชนิด 1 สกุล 1 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
0.30 ของจํานวนต้น และร้อยละ 2.17 ของจํานวนชนิด
6. ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว (nut) พบพืช
จํานวน 4,535 ต้น 2 ชนิด 2 สกุล 1 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
49.39 ของจํานวนต้น และร้อยละ 4.35 ของจํานวนชนิด
7. ผลแบบมีปีก (samaroid) พบพืชจํานวน
142 ต้น 1 ชนิด 1 สกุล 1 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 1.55 ของ
จํานวนต้น และร้อยละ 2.17 ของจํานวนชนิด
8. ผลแบบมะเดื่อ (synconium) พบพืช
จํานวน 53 ต้น 2 ชนิด 1 สกุล 1 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ
0.58 ของจํานวนต้น และร้อยละ 4.35 ของจํานวนชนิด
จากการแบ่งกลุ่มพืชตามชนิดผล พบว่าชนิดของ
ผลที่มีพืชหลากชนิดที่สุด 3 อันดับแรก คือ ผลแบบเมล็ด
เดียวแข็งผลแบบแห้งแตกผลมีเนื้อหลายเมล็ด
การแบ่งพืชตามสีผลสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม คือ
1. ผลสี ม่ ว ง - ดํ า (purple-black) พบพื ช
จํานวน 1,396 ต้น 15 ชนิด 14 สกุล 11 วงศ์ คิดเป็นร้อย
ละ 15.20 ของจํานวนต้น และร้อยละ 32.61 ของจํานวน
ชนิด
2. ผลสีน้ําตาล (brown) พบพืชจํานวน 1,213
ต้น 9 ชนิ ด 9 สกุ ล 8 วงศ์ คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 13.21 ของ
จํานวนต้น และร้อยละ 19.57 ของจํานวนชนิด
3. ผลสีเขียว (green) พบพืชจํานวน 5,362 ต้น
7 ชนิด 7 สกุล 6 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 58.40 ของจํานวน
ต้น และร้อยละ 15.22 ของจํานวนชนิด
4. ผลสีแดง (red) พบพืชจํานวน 110 ต้น 6
ชนิด 5 สกุล 4 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของจํานวนต้น
และร้อยละ 13.04 ของจํานวนชนิด
5. ผลสีเหลือง (yellow) พบพืชจํานวน 1,100
ต้น 9 ชนิด 7 สกุล 7 วงศ์ คิดเป็นร้อยละ 11.98 ของ
จํานวนต้น และ ร้อยละ 19.56 ของจํานวนชนิด
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จากการแบ่งกลุ่มพืชตามสีผลออกเป็น 5 กลุ่ม
พบว่า ผลสีม่วง - ดํามีจํานวนชนิดพืชมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ผลสีน้ําตาล และผลสีเขียว ตามลําดับ
จากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่กินผลของ
พืช 5 ชนิด พบสัตว์ป่า ดังนี้
1. ละมุดสีบุนทา (M. floribunda) ได้แก่
กระรอกดินแก้มแดง (Dremomys rufigensis) กระรอก
ท้องแดง (Callosciurus erythraeus) กระเล็นขนปลายหู
สั้น (Tamiops mcclellandi) กระรอกบินเล็กแก้มขาว
(Hylopetes
phayrei) กระแตเหนื อ (Tupaia
belangeri) หนู (rat) อีเห็นเครือ (Paguma larvata)
และอีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus)2.
ก่ อ เดื อ ย (C. acuminatissima) ได้ แ ก่ กระรอกดิ น
แก้ ม แดง (D.
rufigensis) กระรอกท้ อ งแดง (C.
erythraeus) กระแตเหนือ (T. belangeri) กระเล็นขน
ปลายหู สั้ น (T. mcclellandi) และหนู 3. พะวา
(G.speciosa) ได้แก่ หนู 4. มะมือ (C. axillaris) ได้แก่
กระรอกดินแก้มแดง (D. rufigensis) กระรอกท้องแดง(C.
erythraeus) กระแตเหนือ (T. belangeri) และหนู 5.
มะเดื่อปล้องหิน (F. semicordata) ได้แก่ กระรอกดิน
แก้ ม แดง (D.
rufigensis) กระรอกท้ อ งแดง (C.
erythraeus) กระรอกบิ น เล็ ก แก้ ม ขาว(H. phayrei)
กระแตเหนือ (T. belangeri) และหนู
จากการสํารวจนกในวงศ์นกปรอด พบว่า พืชที่
นกปรอดเลือกกินผล ได้แก่ มะมือ (C. axillaris) เติม
( Bischofia
javanica) ห ว้ า หิ น ( Syzygium
claviflorum) มณฑาดอกแดง (Michelia baillonii) เต้า
หลวง (Macaranga gigantea) นิ้ ว มือ พระนารายณ์
(Schefflera sp.) ส้มป่อง (Garcinia thorelii) ค่าหด
(Engelhardtia spicata) และตองแตบ (Macaranga
denticulata)
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผล
กับสัตว์ป่าและคํานวณร้อยละการเลือกกินผลของสัตว์ป่า
พบว่า
ขนาดผลมีอิทธิพลต่อการเลือกกินผลของสัตว์
ป่ า โดยสั ต ว์ ป่ า ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กกิ น ผลที่ มี ข นาดเล็ ก
รองลงมาคือผลขนาดใหญ่ และผลขนาดกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 73.86, 13.64 และ 12.50 ตามลําดับเนื่องจากชนิด
พืชที่ให้ผลขนาดเล็กมีมากที่สุดในแปลงถาวรเมื่อพิจารณา
สัตว์ป่าเป็นรายกลุ่มพบว่า ขนาดผลมีอิทธิพลต่อการเลือก
กินผลของกระแต หนู กระรอก ชะมดอีเห็น และนก
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คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(p-value เท่ากับ 0.04394, 0.01034, 0.001052,
0.04635 และ 1.50 x 10-7 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณากลุ่ม
ของสัตว์ป่าที่เข้ามากินผลพบว่า พืชที่มีผลขนาดเล็กและมี
กลุ่มสัตว์ป่าเข้ามากินผลมากที่สุด ได้แก่ มาง (Canarium
euphyllum) หมักฟักก้านใส (Mastixia pentandra)
และพะบ้าง (Mischocarpus pentapetalus) โดยกลุ่ม
สัตว์ป่าที่เข้าไปกินผลคือ กระรอก กระแต หนู และนก ซึ่ง
สอดคล้องกับ Gautier-Hion et al. (1985) รายงานว่า
สัตว์ในกลุ่มนกและกลุ่มหนูเลือกกินผลขนาดเล็ก ส่วนผล
ขนาดกลางพบว่า กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa)
มีกลุ่มสัตว์ป่าเข้ามากินมากที่สุด ส่วนผลขนาดใหญ่พบว่า
ละมุดสีบุนทา (M. floribunda) มีกลุ่มสัตว์ป่าเข้ามากิน
มากที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผลขนาดใหญ่มี
ความสํ า คั ญต่ อ สั ต ว์ กิ นผลไม้ เนื่อ งจากชนิด พื ช ที่ ใ ห้ ผ ล
ขนาดใหญ่ในพื้นที่มีจํานวนน้อยแต่สามารถรองรับสัตว์ที่
เข้ามากินผลได้หลากหลายกลุ่ม (ตารางที่ 1)
ชนิดผลมีอิทธิพลต่อการเลือกกินผลของสัตว์ป่า
โดยสั ต ว์ ป่ า ส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กกิ น ผลแบบเมล็ ด เดี ย วแข็ ง
รองลงมาคือ ผลแบบแห้งแตก ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด
ผลแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดียว ผลแบบกลุ่ม ผลแบบมะเดื่อ
ผลแบบเมล็ ด เปลื อ ย และผลแบบมี ปี ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
39.77, 21.59, 20.45, 4.55, 4.55, 4.55, 3.41 และ
1.14 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสัตว์ป่าเป็นรายกลุ่มพบว่า
ชนิ ด ผลมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กกิ น ผลของหนู กระรอก
ชะมดอี เ ห็ น และ นก (p-value เท่ า กั บ 0.02786,
0.01457, 0.002023 และ 8.13 x 10-8 ตามลําดับ) แต่
ชนิดผลไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกกินของกระแต (p-value
เท่ากับ 0.1006) เมื่อพิจารณากลุ่มของสัตว์ป่าที่เข้ามากิน
ผลพบว่าชนิดผลที่มีกลุ่มสัตว์ป่าเข้ามากินมากที่สุดมีดังนี้
ผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง ได้แก่ มาง (C. euphyllum) และ
หมักฟักก้านใส (M. pentandra) กลุ่มสัตว์ที่เข้ามากินผล
คือ กระรอก กระแต หนู และนก ผลแบบแห้งแตก ได้แก่
พะบ้าง (M. pentapetalus) กลุ่มสัตว์ที่เข้ามากินผล คือ
กระแต หนู ชะมดอีเห็น และนก และผลมีเนื้อหลายเมล็ด
ได้แก่ ละมุดสีบุนทา (M. floribunda)กลุ่มสัตว์ที่เข้ามา
กินผล คือ กระแต กระรอก หนู และชะมดอีเห็น ส่วน
ชนิดผลที่พบพืชเพียง 1 ชนิด ประกอบด้วยผลแบบเมล็ด
เปลื อ ยและผลแบบมี ปี ก ซึ่ ง ผลแบบเมล็ ด เปลื อ ย คื อ
พญาไม้ (Podocarpus neriifolius) พบกระรอก ชะมด
อีเห็น และนก เข้ามากินผล ส่วนผลแบบมีปีก คือ พะบ้าง
(M. pentapetalus) พบกลุ่มนกเพียงกลุ่มเดียวที่เข้ามา

Oral presentation

กินผล (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับ Kitamura et al.
(2002) รายงานว่ า กลุ่ ม นกเลื อกกิ นผลแบบแห้ง แตก
(dehiscent fruits) และผลที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง (thinhusk indehiscent fruits) ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลือก
กินทั้งผลที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดบางและเปลือกหุ้มเมล็ดหนา
(thick-husk indehiscent fruits) แต่หลีกเลี่ยงผลแบบ
แห้งแตก จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลแบบเมล็ด
เดียวแข็ง ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด และผลแบบแห้งแตก
มีจํานวนชนิดพืชมากกว่าผลชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา จึงมี
สัตว์ป่าหลากหลายกลุ่มเข้ามากินผล (ตารางที่ 1)
สี ผ ลมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กกิ น ผลของสั ต ว์ ป่ า
โดยสัตว์ป่าส่วนใหญ่เลือกกินผลสีม่วง - ดํา รองลงมาคือ
สี เ ขี ย ว สี น้ํ า ตาล สี เ หลื อ ง และสี แ ดง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
32.95, 20.45, 19.32, 15.91 และ 11.36 ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาสัตว์ป่าเป็นรายกลุ่มพบว่า สีผลไม่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกกินผลของกระแต หนู กระรอก ชะมดอีเห็น และ
นก (p-value เท่ากับ 0.5196, 0.5342, 0.2922, 0.6575
และ 0.1411 ตามลําดับ) ไม่สอดคล้องกับ Gautier-Hion
et al. (1985) ซึ่งรายงานว่าสัตว์ในกลุ่มนกเลือกกินผลสี
แดงหรือสีม่วง กระรอกเลือกกินผลที่มีสีทึบ ส่วนหนูนั้นสี
ผลไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกกินผล ส่วน Kitamura et al.
(2002) รายงานว่า สัตว์ส่วนใหญ่เลือกกินผลสีแดงและสี
ดํา ส่วนผลสีเหลืองสัตว์ที่เลือกกินคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม แต่นกหลีกเลี่ยงที่จะกินผลสีเหลือง เมื่อพิจารณากลุ่ม
ของสัตว์ป่าที่เข้ามากินผลพบว่า พืชที่มีผลสีม่วง - ดําและ
มี ก ลุ่ ม สั ต ว์ ป่ า เข้ า มากิ น ผลมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ มาง (C.
euphyllum) และหมักฟักก้านใส (M. pentandra) ส่วน
ผลสีน้ําตาลพบว่า พะบ้าง (M. pentapetalus) มีกลุ่ม
สัตว์ป่าเข้ามากินมากที่สุด ผลสีเขียวพบว่า ละมุดสีบุนทา
(M. floribunda) มีกลุ่มสัตว์ป่าเข้ามากินมากที่สุด ผลสี
แดงพบว่า ยางน่อง (Antiaris toxicaria) และมะเดื่อ
ปล้องหิน (F. semicordata) มีสัตว์ป่าเข้ามากินมากที่สุด
และผลสีเหลืองพบว่า กล้วยฤาษี (D. glandulosa) มี
กลุ่มสัตว์ป่าเข้ามากินมากที่สุด (ตารางที่ 1)
สรุป
พืชที่ให้ผลเป็นอาหารสัตว์ป่าในแปลงถาวร (16
เฮกแตร์) มี 9,181 ต้น 46 ชนิด 40 สกุล 29 วงศ์ คิดเป็น
ร้อยละ 24.34 ของชนิดพันธุ์ทั้งหมด และร้อยละ 30.02
ของจํ า นวนต้ น ไม้ ทั้ ง หมด สามารถแบ่ ง กลุ่ ม ตามขนาด
ผลได้ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผลขนาดเล็ ก (35 ชนิ ด ) ผลขนาด
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กลาง (5 ชนิ ด ) และผลชนาดใหญ่ (6 ชนิ ด ) ส่ ว นการ
แบ่ง กลุ่ม ตามชนิ ดผลสามารถแบ่ งได้ 8 กลุ่ม ได้แก่ ผล
เมล็ดเดียวแข็ง (18 ชนิด) ผลมีเนื้อหลายเมล็ด (11 ชนิด)
ผลแห้งแตก (9 ชนิด) ผลกลุ่ม (2 ชนิด) ผลแบบมะเดื่อ (2
ชนิด) ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว (2 ชนิด) ผลมีปีก (1 ชนิด)
และผลแบบเมล็ด เปลื อ ย (1 ชนิ ด) และแบ่ ง กลุ่ ม ตามสี
ผลได้ 5 กลุ่ม คือ สีม่วง-ดํา (15 ชนิด) สีเหลือง (9 ชนิด)
สีน้ําตาล (9 ชนิด) สีเขียว (7 ชนิด) และสีแดง (6 ชนิด)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่ ง ชาติ โครงการการติ ด ตามความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศในเขตสงวนชี ว
มณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขา
ดอยสุเทพ - ปุย ที่สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้

Oral presentation

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ผลกับสัตว์ป่า พบว่า ขนาดผลมีอิทธิพลต่อการเลือกกิน
ของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่เลือกกินผลขนาดเล็ก (ร้อย
ละ 73.86) และ ชนิดผลมีอิทธิพลต่อการเลือกกินของสัตว์
ป่า โดยสัตว์ป่าส่วนใหญ่เลือกกินผลสดแบบเมล็ดเดียวแข็ง
(ร้อยละ 39.77) และผลมีเนื้อหลายเมล็ด (ร้อยละ 20.45)
ส่วนสีผลมีอิทธิพลต่อการเลือกกินของสัตว์ป่า ซึ่งสัตว์ป่า
ส่วนใหญ่เลือกกินผลสีดํา (ร้อยละ 32.95) แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะผลมีอิทธิพลต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์โดยขึ้นอยู่
กับสัตว์ป่าที่ทําหน้าที่เป็นผู้กระจายเมล็ด ผลการศึกษา
ครั้ ง นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการจั ด การพื ช ที่
ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ป่าเพื่อสามารถรองรับประชากร
และการจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่ต่อไป
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ตารางที่ 1 รายชื่อพืชที่ให้ผลเป็นอาหารแก่สัตว์ป่า ลักษณะของผล และชนิดสัตว์ที่กินผล ในแปลงถาวรป่าดิบเขาระดับต่ํา บริเวณลุ่มน้ําห้วยคอกม้า
จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

จํานวน(ต้น)

DBH เฉลี่ย (ซม.)

ชนิดผล

สีผล

ขนาดผล

กระแต

หนู

กระรอก

ส้านเห็บ
ฝาละมี
มะมือ
มะเหลี่ยมหิน
ยางโอน
เน่าใน
นิ้วมือพระนารายณ์
มาง
หมักฟักก้านใส
กล้วยฤาษี
สตีต้น
ตองแตบ
เต้าหลวง
สอยดาว
โพบาย
มะไฟ
เติม
ก่อเดือย
ก่อน้อย
สีเสื้อ
พะวา
ส้มป่อง
ชะมวง

Saurauia roxburghii Wall.
Alangium Kurzii Craib
Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt. & Hill
Rhus succedanea
Polyalthia viridis Craib
Ilex umbellulata Loes.
Schefflera sp.
Canarium euphyllum Kurz
Mastixia pentandra Blume subsp. chinensis (Merr.) Matt.
Diospyros glandulosa Lace
Sloanea sigun (Blume) K. Schum.
Macaranga denticulata (Blume) Muell. Arg.
Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zol.) Muell. Arg.
Mallotus paniculatus Mull. Arg.
Baccaurea ramiflora Lour.
Balakata baccata (Roxb.) Esser
Bischofia javanica Blume
Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC.
Lithocarpus thomsonii (Miq.)
Casearia grewiifolia Vent. var. gelonioides (Blume) Sleumer
Garcinia speciosa Wall.
Garcinia thorelii Pierre
Garcinia cowa Roxb. ex DC.

ACTINIDIACEAE
ALANGIACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
ANNONACEAE
AQUIFOLIACEAE
ARALIACEAE
BURSERACEAE
CORNACEAE
EBENACEAE
ELAEOCARPACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
FAGACEAE
FAGACEAE
FLACOURTIACEAE
GUTTIFERAE
GUTTIFERAE
GUTTIFERAE

463
2
122
120
3
15
73
266
31
190
143
24
214
38
20
138
62
4534
1
41
31
182
34

7.30
80.00
31.11
20.20
14.36
7.50
14.80
14.42
14.42
14.39
14.40
13.91
14.38
14.42
14.36
14.42
15.75
14.41
*
15.25
14.42
14.40
15.21

berry
drupe
drupe
drupe
drupe
drupe
berry
drupe
drupe
berry
capsule
capsule
capsule
capsule
berry
berry
drupe
nut
nut
berry
berry
berry
berry

green
purple-black
green
brown
purple-black
red
purple-black
purple-black
purple-black
yellow
brown
purple-black
brown
brown
purple-black
purple-black
yellow
green
green
yellow
red
yellow
yellow

s
s
m
s
s
s
s
s
s
m
l
s
s
s
s
m
s
s
s
s
l
s
m

0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1

ชะมด
อีเห็น
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1

นก
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0

ตารางที่ 1 (ต่อ)

*

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

จํานวน(ต้น)

DBH เฉลี่ย (ซม.)

ชนิดผล

สีผล

ขนาดผล

กระแต

หนู

กระรอก

ค่าหด
หมีเหม็น
มณฑาดอกแดง
จําปีป่า
สังกะโต้ง
ตาเสือใหญ่
เลี่ยน
ยางน่อง
มะเดื่อปล้องหิน
มะเดื่อหอม
มะพร้าวนกกก
หว้าหิน
หว้าลิง
อวบน้ํา
พญาไม้
นูดต้น
กะอวม
เพี้ยกระทิง
พะบ้าง
ละมุดสีบุนทา
เหมือดหลวง
เมี่ยงผี
ปลายสาน

Engelhardtia spicata Blume
Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob.
Michelia baillonii (Pierre) Finet & Gagnep.
Manglietia garrettii Craib
Aglaia lawii (Wight) C.J. Saldanha ex Ramamoorthy
Aglaia spectabilis Jain & Bennet
Melia azedarach L.
Antiaris toxicaria Lesch.
Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm.
Ficus hirta Vahl
Horsfieldia glabra (Blume) Warb.
Syzygium claviflorum (Roxb.) A. M. Cowan & Cowan
Syzygium tetragonum (Wight) Walp.
Chionanthus ramiflorus Roxb
Podocarpus neriifolius D.Don
Prunus arborea (Blume) Kalkman
Acronychia pedunculata (L.) Miq.
Euodia meliaefolia Benth.
Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk
Madhuca floribunda (Pierre) H.J.Lam
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moor
Pyrenaria diospyricarpa Kurz
Eurya acuminata DC.

JUGLANGDACEAE
LAURACEAE
MAGNOLIACEAE
MAGNOLIACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
MELIACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MORACEAE
MYRISTICACEAE
MYRTACEAE
MYRTACEAE
OLEACEAE
PODOCARPACEAE
ROSACEAE
RUTACEAE
RUTACEAE
SAPINDACEAE
SAPOTACEAE
SYMPLOCACAEAE
THEACEAE
THEACEAE

142
10
153
178
87
8
9
6
45
8
5
165
204
32
28
176
491
5
61
3
61
333
224

14.41
13.22
14.42
14.42
14.42
14.33
13.78
13.11
14.33
14.33
13.54
14.42
14.41
14.33
14.39
14.39
14.42
14.18
14.35
15.65
14.41
14.42
14.39

samaroid
drupe
aggregate
aggregate
capsule
capsule
drupe
drupe
synconium
synconium
capsule
drupe
drupe
drupe
gymnosperm
drupe
drupe
capsule
capsule
berry
drupe
drupe
berry

brown
purple-black
brown
green
yellow
yellow
brown
red
red
red
yellow
purple-black
purple-black
purple-black
purple-black
purple-black
yellow
red
brown
green
green
brown
purple-black

m
s
l
l
s
l
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
l
s
s
s

0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0

DBH มีขนาดน้อยกว่า 4.5 เซนติเมต

ชะมด
อีเห็น
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0

นก
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
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