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บทคัดยอ  

มิถุนายน ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการจัดทําแปลงหญา 

แหลงนํ้า และโปงเทียม สําหรับสัตวปา ตามโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก 

“จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” ภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหา

ชางปา (ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 

เฉพาะในสวนของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง 

พบวา หญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวานไว มีอัตราการงอกเฉลี่ยรอยละ ๘๐ ในสวนที่เหลืออีกรอยละ ๒๐ น้ัน 

สวนใหญสัตวจําพวกมด ไดมาขนออกไปจากพ้ืนที่เพ่ือใชเปนอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว 

ทนตอสภาพแวดลอม ปจจุบันยังคงใหผลผลิตที่ดีและมีชางปา (Elephas maximus) ไดเขามาใช

ประโยชนโดยกินเปนอาหาร สวนพืชอาหารชนิดอ่ืนมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน และพบวา ชาง

ปาใชประโยชน  หญาขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) และหญาเนเปย (Pennisetum 

purpureum Schumach.) มากที่สุด ในสวนของเดือยหิน (Coix lachryma-jobi L. var. monilifer 

Watt) ไดปลูกทดลองไวเพียงไมกี่ตนและชางปาไดกินหมดในคราวเดียวจึงไมสามารถติดตามขอมูลความถี่

ได  

การประเมินคุณภาพนํ้าโดยการตรวจวัดทางกายภาพเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ พบวายังอยูใน

เกณฑปกติ สวนการประเมินดวยสัตวพ้ืนทองนํ้า เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ อยูในเกณฑคุณภาพนํ้า

ปานกลาง ไปจนถึงคอนขางสกปรก จําเปนตองมีการกําจัดวัชพืชในนํ้าและสรางระบบหมุนเวียนนํ้า  

การติดตามคาระดับความเค็มของโปงเทียมโดยการวัดคาการนําไฟฟา (electrical 

conductivity) ของเกลือที่ละลายอยูในนํ้า ที่ระดับความลึกดิน ๐ - ๑๕ เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๒ มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย ๑๓๘.๗ ppm สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๒๔.๘  ทุกโปงมีสัตวปาใช

ประโยชนแลว โดยมี ๖๑ โปง ที่ชางปาใชประโยชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่ใชประโยชนโปงเทียม ๑๔ 

ชนิด ๑๐ วงศ ๕ อันดับ  

ภาพถายชางปาที่ไดจากกลองดักถายภาพ นํามาใชจําแนกชางปาที่หากินประจํา ได ๘ ตัว และ

ชางปาที่มาจากถิ่นอ่ืนอีก ๑๔ ตัว  

วัชพืชจําพวกวงศกก (Cyperaceae) ไดลดหายไปจากพ้ืนที่เปนจํานวนมาก ซึ่งสันนิษฐานวา 

พืชในวงศกก (Cypercaeae) เปนพืชที่ชอบความชุมช้ืน สามารถเจริญเติบโตไดดีในฤดูฝน แตเมื่อเขาสู



ฤดูแลง พืชเหลาน้ีไมสามารถทนทานอยูได ในขณะที่พืชจําพวกหญาที่ทําการหวานเมล็ดไวกลับมีระบบ

เหงาใตดินที่คงความทนทานตอสภาพดินที่แหงแลงไวได เมื่อเขาสูปลายฤดูแลงซึ่งเริ่มมีฝนตกลงมา จึง

เริ่มแตกระบัดไดอยางรวดเร็วครอบคลุมพืชวงศกก (Cyperaceae) ไวได อยางไรก็ตาม ในบริเวณที่

วัชพืชมีการปกคลุมหนาแนนมาก และบริเวณที่วัชพืชมีโอกาสยึดครองพ้ืนที่ไดสูง การกําจัดที่ดีที่สุดคือ

การไถพรวนพลิกกลับหนาดินกอนชวงฤดูฝน แลวทําการหวานเมล็ดพันธุหญาที่ตองการปลูกเปนพืช

อาหารชางโดยเร็วเมื่อเขาสูฤดูฝน 

การประเมินการกระจายของชางปาในพ้ืนที่บริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ โดยใชวิธีการเดิน

สํารวจตามเสนสํารวจ (line transect) เปรียบเทียบการกระจายของชางปา ระหวางป ๒๕๕๖ และป 

๒๕๖๒ โดยการเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนกริดที่พบและไมพบชางปา ในชวงฤดูแลงของทั้ง ๒ ป 

โดยใชวิธีการทดสอบความเปนเอกภาพ (test of homogeneity, ตาราง R x C)  พบวา มีคา Chi-

square เทากับ ๙.๔๙  หมายความวาสัดสวนดังกลาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยเฉพาะโอกาสในการไมพบรองรอยชางปาในบริเวณที่ชางปาไมควรปรากฏมีมากขึ้น ซึ่งหมายความ

วาสถานการณความรุนแรงของปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาในฤดูแลงป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดีขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖   

เมื่อทําการประเมิน ปจจัยที่สงผลใหมีการปรากฏของชางปามาก พบวา มีปจจัยสําคัญ คือ  ๑) 

การเปนพ้ืนที่มีทั้งแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน คิดเปนรอยละ ๓๙  ๒) ชางปาใชเปน

ทางเดินผานเทาน้ัน ๓) มีแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน  และ  ๔) มีแหลงนํ้า   

สวนเหตุผลที่ชางปาไมมาปรากฏหรือไมเขามาในพ้ืนที่กริดมากที่สุด คือ ๑) พ้ืนที่น้ันไมมีแหลง

อาหารที่ชางปาชอบกิน ถึงแมจะมีแหลงนํ้าก็ตาม  ๒) พ้ืนที่น้ันไมมีทั้งแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ชางปา

ชอบกิน และ  ๓) พ้ืนที่น้ันมีแหลงนํ้าและแหลงอาหารแตไมมากพอ หรือ พ้ืนที่บริเวณอ่ืนมีแหลงนํ้าหรือ

แหลงอาหารที่ดีกวาเปนสิ่งดึงดูดไปทางอ่ืน  



(๑) 
 

สารบญั 

 หนา 
สารบัญ (๑) 

สารบัญตาราง (๒) 

สารบัญภาพ (๓) 

คํานาํ ๑ 

วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 

ขอบเขตของการวิจัย ๓ 

กรอบแนวคิดของการวิจัย ๓ 

การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศ ๔ 

วิธีการดําเนนิการวิจัย ๑๕ 

ผลการศึกษาและวิจารณผล ๒๗ 

การเจริญเติบโตของหญาและพืชอาหารชาง ๒๘ 

     หญารูซี ่(Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard)  
     ทีส่มเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน ๒๘ 

     การเจรญิเติบโตของพืชอาหารสําหรับสัตวปา ๓๒ 

การใชประโยชนแปลงหญา ๓๙ 

การประเมินคุณภาพของแหลงนํ้า ๔๖ 

ประสิทธิภาพของโปงเทียม ๕๕ 

     ระดับความเค็มของโปงเทียม ๕๕ 

     สัตวปาที่ใชประโยชนโปงเทียม ๕๗ 

การจําแนกอัตลักษณของชางปาที่เขามาหากินในพ้ืนที่โครงการฯ ๖๖ 

วัชพืช ที่พบในพ้ืนที่แปลงหญา ๗๕ 

การประเมินการกระจายของชางปาในพ้ืนที่บริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ ๙๔ 

สรุปและขอเสนอแนะ ๑๐๔ 

เอกสารและสิง่อางอิง ๑๐๘ 
ภาคผนวก ๑๑๑ 

 



(๒) 
 

 

สารบญัตาราง 

ตารางที ่  หนา 

๑ ประชากรชางปาในแตละกลุมปา ๙ 

๒ เปรียบเทียบคะแนน (ASPTTHAI) จากการศึกษาสัตวหนาดิน กับมาตรฐานนํ้า
ในแหลงนํ้าผิวดิน ๑๘ 

๓ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของชนิดพันธุพืชที่ใชในการศึกษา ๓๕ 

๔ ความถี่ที่ชางปาเขามาใชประโยชนในแปลงปลูกทดลองพืชอาหาร ๓๘ 

๕ พ้ืนที่หากินของชางปาในแปลงหญาของโครงการฯ ๔๔ 

๖ ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในสระนํ้าของพ้ืนที่โครงการ ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ๔๗ 

๗ คาคะแนนของกลุมสัตวหนาดินแตละวงศที่พบในสระนํ้าในพ้ืนที่โครงการฯ 
ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง ๔๙ 

๘ คาคะแนน BMWPTHAI และ ASPTTHAI ๕๒ 

๙ ความสัมพันธของสัตวหนาดินในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ๕๓ 

๑๐ รายช่ือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศในพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ๖๓ 

๑๑ การกําหนดชวงช้ันอายุของชางปา ความสูงของแตละช้ันอายุ และการ
เปรียบเทียบขนาดกับชางวัยเจริญพันธุ กรณีศึกษาชางปาบริเวณแนว
เช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวงและเขต
รักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ๖๗ 

๑๒ พรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารชางปาและสัตวปา เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๗๗ 

๑๓ วัชพืชที่สํารวจพบบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารชางปาและสัตวปา เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๘๔ 

๑๔ เปรียบเทียบจํานวนกริดที่พบและไมพบชางปาในโซนตาง ๆ ในฤดูแลง  
ป ๒๕๕๖ และ ๒๕๖๒ ๙๕ 

 



(๓) 
 

สารบญัภาพ 

ภาพที ่  หนา 

๑ สถิติและแนวโนมประชากรชางปา (Elephas maximus) พ้ืนที่ อุทยาน
แหงชาติกุยบุรี ๑๐ 

๒ การกระจายของชางปา (Elephas maximus) ตามบริเวณเสนสํารวจในพ้ืนที่
แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ  ๑๒ 

๓ ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงของพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศบริเวณ
อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง ๑๔ 

๔ อุปกรณและวิธีวัดคาการนําไฟฟาในโปงเทียม ในภาพน้ีเปนการวัดที่ระดับ
ความลึก ๑๕ เซนติเมตร ๒๐ 

๕ การวางแปลงตัวอยางถาวรเพ่ือสํารวจวัชพืช พืชตางถิ่นรุกราน และติดตาม
การใชประโยชนของสัตวปา ในพ้ืนที่แปลงหญา ๒๒ 

๖ แนวสํารวจสัตวปาบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศบริเวณตอนบนพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๔ 

๗ ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงของพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยาน
แหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ๒๖ 

๘ เมล็ดหญารซูี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard)  
ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน เมื่อวันอาทิตย 
ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาพขวาเปนแปลงตัวอยางขนาด  
๑.๗ x ๑.๒  ตารางเมตร ที่ใชในการติดตามการเจริญเติบโต ๒๘ 

๙ มดกําลังขนยายเมล็ดหญารซูี ่(B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard)  
ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน ๒๘ 

๑๐ หญ า รู ซี่  (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ใ นแปล ง ตั วอย า ง  
หลังทรงหวาน ๑๕ วัน (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ๒๙ 

๑๑ หลังทรงหวาน ๔๕ วัน (วันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) ๓๐ 

๑๒ หลังทรงหวาน ๘๓ วัน (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑) ๓๐ 

๑๓ หลังทรงหวาน ๑๐๗ วัน (วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑) ๓๐ 

๑๔ หลังทรงหวาน ๑๓๘ วัน (วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ๓๑ 

๑๕ ความสูงของหญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard)   
ในแปลงตัวอยาง ๓๒ 



(๔) 
 

สารบญัภาพ (ตอ) 

ภาพที ่  หนา 

๑๖ การเจริญเติบโตของหญาบางชนิดในแปลงหญาของโครงการฯ ๓๔ 

๑๗ ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวปาที่ปลูกในแปลงทดลอง  ๓๖ 

๑๘ เสนทางเดินหากินของชางปา ในแปลงหญาของโครงการฯ ๔๐ 

๑๙ พ้ืนที่ในแปลงหญาของโครงการฯ ที่ชางปาใชหากินแลว ระหวางเดือนกันยายน 
๒๕๖๑ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ๔๓ 

๒๐ รอยละพ้ืนที่แปลงหญาที่ชางปาใชประโยชนในแตละเดือน ๔๔ 

๒๑ ชางปาที่กําลังหากินในแปลงหญาของโครงการ ๔๓ 

๒๒ ที่ต้ังของแหลงนํ้าในพ้ืนที่แปลงหญาของโครงการ และคุณภาพนํ้า ๔๘ 

๒๓ สัตวหนาดินที่เปนตัวบงช้ีนํ้าคุณภาพดีมาก ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา   ๕๐ 

๒๔ สัตวหนาดินที่เปนตัวบงช้ีนํ้าคุณภาพดี ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา ๕๐ 

๒๕ สัตวหนาดินที่เปนตัวบงช้ีนํ้าคุณภาพพอใช ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา     ๕๑ 

๒๖ สัตวหนาดินที่เปนตัวบงช้ีนํ้าคุณภาพพอใช ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา ๕๑ 

๒๗ สวนหน่ึงของภาพชางปาที่ใชประโยชนแหลงนํ้าในพ้ืนที่แปลงหญา 
ของโครงการ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ๕๔ 

๒๘ ระดับคาการนําไฟฟาในโปงเทียม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ๕๖ 

๒๙ ระดับคาการนําไฟฟาในโปงเทียม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (ภายหลังการ
ปรับปรุงคุณภาพ) ๕๖ 

๓๐ จํานวนเดือนที่ชางปาใชประโยชนโปงเทียมแตละโปง ต้ังแตเดือน กันยายน 
๒๕๖๑ ถึง มิถนุายน ๒๕๖๒ โปงลําดับที่ ๘ (สีสม) คือ โปงเทียมพระราชทาน ๖๒ 

๓๑ รอยละของจํานวนโปงเทียมที่สัตวปาใชประโยชน ๖๒ 

๓๒ ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชนบริเวณโปงเทียม 
ของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ๖๔ 

๓๓ หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ซึ่งพบบริเวณแปลงหญาพ้ืนที่ดําเนินการ ๖๕ 

๓๔ ฝูงหมูปา (Sus scrofa) ลงมากินดินโปง ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานไว ๖๕ 

 



(๕) 
 

สารบญัภาพ (ตอ) 

ภาพที ่  หนา 

๓๕ ชางปาประจําถิ่นบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติ 
เขาชะเมา  – เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ๖๘ 

๓๖ ชางปาประจําถิ่น ๖๙ 

๓๗ ชางปาประจําถิ่น ๗๐ 

๓๘ ชางปาประจําถิ่น ๗๑ 

๓๙ ชางปาประจําถิน่ ๗๑ 

๔๐ ชางปาจากถิ่นอ่ืน ๗๒ 

๔๑ ชางปาจากถิ่นอ่ืน ๗๓ 

๔๒ ชางปาจากถิ่นอ่ืน ๗๔ 

๔๓ การปกคลุมของหญาอาหารชางและวัชพืชในพ้ืนที่โครงการฯ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ๗๖ 

๔๔ รอยละการปกคลุมพ้ืนที่ของหญาที่ปลูกเปนพืชอาหารชาง   ๘๒ 

๔๕ รอยละการปกคลุมพ้ืนที่ของวัชพืชในพ้ืนที่แปลงหญา ๘๓ 

๔๖ ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ๘๙ 

๔๗ ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ๙๐ 

๔๘ ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ๙๑ 

๔๙ ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ๙๒ 

๕๐ การกระจายของชางปาในพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติ

เขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ฤดูแลง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๙๕ 

๕๑ บริเวณที่ชางปาปรากฏซ้ําเดิมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในชวงฤดูแลง 

(แสดงดวยกริดสีเขียว) ๙๖ 

๕๒ บริเวณที่ชางปาเคยปรากฏในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมปรากฏในป พ.ศ. 

๒๕๖๒ (แสดงดวยกริดสีเหลืองออน) ๙๗ 

๕๓ บริเวณที่ไมปรากฏรองรอยชางปาในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖  
แตมาปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (กริดสสีม) ๙๘ 



(๖) 
 

สารบญัภาพ (ตอ) 

ภาพที ่  หนา 

๕๔ บริเวณที่ชางปาไมเคยปรากฏในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖  
และในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (แสดงดวยกริดสีขาว) ๙๙ 

๕๕ เหตุผลการของปรากฏและไมปรากฏของชางปา ๑๐๑ 

๕๖ ผลไมบางชนิดที่พบในกองมูลชางปาที่เขาไปหากินในพ้ืนทีชุ่มชน   ๑๐๒ 

๕๗ ผลไมบางชนิดที่พบในกองมูลชางปาที่เขาไปหากินในพ้ืนทีชุ่มชน   ๑๐๓ 

 

 
 

 

สารบญัภาคผนวก 

  หนา 

 แบบประเมินกริด ๑๐๔ 

 



๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

คํานาํ 

 โครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุล

ระหวางคนและชาง” ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

เมื่อครั้งยังดํารงพระราชอิสริยยศเปน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ซึ่งพระองคไดทรงมี 

พระราชหฤทัยเปนหวงราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนจากปญหาชางปาที่กระจายออกไปหากินในพ้ืนที่

เกษตรกรรม และปญหาความขัดแยงระหวางคนและชางปา (Human – Elephant Conflict) ในพ้ืนที่

ภาคตะวันออก  จึงไดทรงมีพระราชดําริในการจัดทําโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปา

ตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” ภายใตแผนปฏิบัติการ

แกไขปญหาชางปา (ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในพ้ืนที่อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง อันเปนผล

สืบเน่ืองมาจากการตัดขาดของพ้ืนที่ปาอนุรักษ ๒ แหง คือ อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง และเขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ซึ่งในอดีตเคยเปนผืนปาที่เช่ือมติดตอกัน และไดทรงมีพระดําริในการ

จัดทําโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สมดุลระหวางคนและชาง” ภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหาชางปา (ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

โดยรั ฐมนตรี ว า ก ารกระทรวงทรั พยากรธรรมชา ติ และสิ่ ง แ วดล อม  (พล เอก  สุ รศั ก ด์ิ   

กาญจนรัตน) ไดลงนามแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุล

ระหวางคนและชาง เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา  

และพันธุพืช เปนกรรมการและเลขานุการ ในคําสั่งดังกลาว 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการและเปนการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม

กิจกรรมในโครงการดังกลาว สําหรับการบริหารจัดการโครงการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงจําเปนตองมี

การศึกษาและติดตามผลในดานตาง ๆ อยางตอเน่ืองดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยสอดคลองกับ

นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรการวิจัยที่ ๑  

เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและตอบสนองตอประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงานโดยรัฐลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเน่ือง กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางสังคมวิจัยในระดับทองถิ่นและชุมชนใหมีศักยภาพเขมแข็งในการวิจัย 

และพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาและแกไขปญหาในพ้ืนที่ และยุทธศาสตรปฏิรูปอุทยานแหงชาติ ๒๐ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศาสตรที่ ๓ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการจัดการอุทยานแหงชาติ ขอ ๑๑. 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการอุทยานแหงชาติ และยุทธศาสตรที่ ๔ โครงการเก่ียวของกับการ

เตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศในอุทยานแหงชาติ 



๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
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รายงานฉบับน้ีเปนรายงานความกาวหนา การติดตามผลของการดําเนินการจัดทําโปงเทียม 

แปลงหญาอาหารชางปา และแหลงนํ้าสําหรับชางปา ตามโครงการดังกลาว ซึ่งไดดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จนถึงเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒  

 

  



๓ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการจัดการปญหาชางปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบ

นิเวศในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง  

๒. ศึกษาและถอดบทเรียนวิธีการจัดการเพ่ือแกไขปญหาชางปาอยางเกิดประสิทธิผล สําหรับ

นําไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ติดตามประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศในพ้ืนที่

ตอนบนของอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง ซึ่งอยูในเขตพ้ืนที่การปกครองของตําบลหวยทับมอญ 

อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยใชฐานขอมูล

แนวเช่ือมตอระบบนิเวศของศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี ในป พ.ศ. 

๒๕๕๖ และป พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนฐานขอมูลสําหรับเปรียบเทียบ และติดตามการใชประโยชนโปงเทียม 

แหลงอาหาร และแหลงนํ้าสําหรับสัตวปา ภายใตโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก 

“จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” ภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหา

ชางปา (ปพุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย (Conceptual Framework) 

 การแกปญหาชางปาโดยใชหลักการแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ สามารถลดการกระจายของ

ปญหาชางปาในพ้ืนที่เกษตรกรรม และสามารถลดระดับความขัดแยงระหวางคนและสัตวปาใหสามารถ

อยูรวมกันไดอยางสมดุล 
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การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศ 

ชาง 

ชาง นับวาเปนสัตวที่มีความสําคัญตอประเทศชาติของเราเปนอยางมาก ถือวาเปนสัญลักษณ

ของประเทศไทย โดยมีความเกี่ยวเน่ืองกับองคพระมหากษัตริยและพระพุทธศาสนา (อํานวย, ๒๕๑๘) 

ชางเปนสัตวคูบานคูเมืองของไทยมาต้ังแตสมัยโบราณกาล พระมหากษัตริยไทยในอดีตทรงใช

ชางเปนราชพาหนะในการสงครามเพ่ือตอสูกับอริราชศัตรูมาหลายครั้ง มหาราชของไทยกับพระมหาอุปราช

ของเมียนมา การที่ชางมีบทบาทอยางมากมายในประวัติศาสตรของชาติไทยน้ีเอง เปนเหตุใหธงชาติไทย

ในสมัยแรก ๆ มีชางเผือกอยูในพ้ืนที่สีแดง และแมกระทั่งในปจจุบันน้ีธงราชนาวีไทยก็ยังมีรูปชางเผือก

อยูกลางธงไตรรงค เครื่องราชอิสริยาภรณที่พระมหากษัตริยไทยพระราชทานแกขาราชการและบุคคล

ผูทําความชอบตอแผนดินในปจจุบันก็ระบุช้ันชางเผือกเปนราชอิสริยาภรณอันดับสูง (อํานวย, ๒๕๒๙) 

ชาง เปนสัตวเลี้ยงสี่เทาที่ใหญที่สุดที่เหลืออยูในโลกปจจุบัน และทางวิทยาศาสตรไดแบงชาง

ออกเปน ๒ ชนิด คือ ชางแอฟริกา (Loxodonta africana) และชางเอเชีย (Elephas maximus) 

(อํานวย, ๒๕๑๘) 

 ชางเอเชียที่มีความสมบูรณจะมีความสูงเฉลี่ยวัดจากพ้ืนดินตรงขาหนาถึงไหลประมาณ ๓ เมตร 

มีงาเฉพาะชางตัวผูเรียกกันวาชางพลาย สวนชางตัวเมียหรือที่เรียกกันวาชางพังน้ันจะเต้ียกวาชางตัวผู 

โดยปกติจะไมมีงา บางครั้งอาจจะพบชางพังที่มีงาสั้น ๆ บาง แตงาน้ันจะไมสมบูรณเรียกวา “ขนาย” 

สําหรับชางตัวผูที่ไมมีงาก็มีบาง แตมีจํานวนไมมากนัก เราเรียกชางตัวผูที่ไมมีงาวา “ชางสีดอ” หัวของ

ชางเอเชียเปนโหนก เมื่อมองดูทางดานหนาจะเห็นเปน ๒ ลอน มีใบหูเปนแผนกวาง ขอบหูดานบนจะ

อยูในระดับใกลเคียงกับระดับศีรษะ ปลายงวงของชางเอเชียจะมีจงอยเพียงจงอยเดียว เล็บเทาหลังจะมี

ระหวาง ๔ – ๕ เล็บ หลังของชางเอเชียจะโคงเหมือนหลังกุง ชางเอเชียน้ันเปนสัตวที่ชอบอากาศชุมช้ืน

และรมเย็น ไมชอบแสงแดดจัด และเปนสัตวที่มีกะโหลกศีรษะใหญ มันสมองจึงใหญตามขนาดกะโหลก

ศีรษะไปดวย (อํานวย, ๒๕๒๙) 

 ชางแอฟริกาที่มีความสมบูรณจะสูงกวาชางเอเชียคือมีความสูงเฉลี่ยประมาณ ๓.๕ เมตร 

นอกจากน้ันชางแอฟริกาไมวาจะเปนตัวผูหรือตัวเมียจะมีงาทั้งสิ้น ฉะน้ันการที่เราจะใชวิธีการสังเกต

เพศของชางแอฟริกาจากการดูงาจะทําไมได หัวของชางแอฟริกาสวนที่เปนหนาผากจะแหลมแคบ มี

โหนกศีรษะเพียงลอนเดียว เมื่อเปรียบเทียบกันเฉพาะสวนหัวแลวชางแอฟริกาจะมีหัวเล็กกวาชางเอเชีย 

แตชางแอฟริกามีใบหูใหญกวาและมีขอบหูดานบนสูงกวาระดับศีรษะ ปลายงวงของชางแอฟริกาจะมี  



๕ 
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๒ จงอย เทาหลังจะมีเล็บเพียง ๓ เล็บ หลังของชางแอฟริกาจะมีสันหลังตรงหรือแอนลาดลงทางปลาย

หางเล็กนอย ชางแอฟริกาเปนสัตวที่ชอบอยูในปาโปรงและไมกลัวแสงแดด (อํานวย, ๒๕๒๙) 

 ธรรมชาติของชางไมวาจะเปนชางพันธุเอเชียหรือพันธุแอฟริกา จะมีความเปนอยูเหมือนกันอยู

อยางหน่ึงคือ ชอบอยูเปนฝูง แตละฝูงจะมีชางพลายตัวหน่ึงเปนหัวหนา ชางปาที่หากินอยูตัวเดียวถา

ไมใชชางแกหรือชางปวยซึ่งเดินตามฝูงไมทันก็มักจะเปนชางเกเรที่ถูกขับไลออกจากฝูงซึ่งเรียกวา “ชาง

โทน” ชางโทนน้ีมักจะมีนิสัยเกเรดุรายซึ่งอาจเปนอันตรายแกผูพบเห็นได ชางพลายไทยที่สมบูรณเชือก

หน่ึง ๆ จะมีนํ้าหนักราว ๔ ตัน (๔,๐๐๐ กิโลกรัม) และมีชวงอายุใกลเคียงกับมนุษย บางตัวอาจจะมีอายุยืน 

ถึง ๑๐๐ ปหรือกวาน้ัน กลาวกันวาชางสามารถไดกลิ่นคนพ้ืนเมืองภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร แตถาเปน

กลิ่นของชาวตางชาติชางจะไดกลิ่นเปนระยะไกลถึง ๓ กิโลเมตร (อํานวย, ๒๕๒๙) 

 การกินการนอน การนอนโดยปกติของชางมีระยะเวลาหลับสั้นเพียง ๓ – ๔ ช่ัวโมง เวลานอน

ของมันอยูในระหวางเวลา ๒๓.๐๐ น. ถึง ๐๓.๐๐ น. ของวันรุงขึ้น ลักษณะการนอนของชาง เมื่อหลับ

สนิทจะนอนตะแคงใหลําตัวขางใดขางหน่ึงแนบลงกับพ้ืน ชางมีการหาวนอนและนอนกรนเชนเดียวกับ

มนุษย หากพบชางนอนหลับในเวลากลางวันก็ควรสันนิษฐานไวกอนวาชางเชือกน้ันคงจะมีอาการไม

สบายหรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เน่ืองจากชางมีเวลานอนนอยน่ันเองมันจึงใชเวลาที่เหลืออยูไปในการ

กินอาหารและเดินทองเที่ยวไปในปา ชางเชือกหน่ึงจะกินอาหารและหญาคิดเปนนํ้าหนักราว ๒๕๐ 

กิโลกรัมตอวัน (๒๔ ช่ัวโมง) สําหรับนํ้าที่ชางใชด่ืมน้ันโดยปกติชางชอบด่ืมนํ้าสะอาดตามลําหวยลําธาร

หรือตามลํานํ้า แตมักจะไมด่ืมจากภาชนะ การด่ืมนํ้าของชางใชงวงดูดนํ้าแลวพนเขาปาก กลาวกันวา

ชางที่ทํางานตัวหน่ึง ๆ จะด่ืมนํ้าประมาณวันละ ๖๐ แกลลอนหรือราว ๆ ๑๕ ปบ ดังน้ัน การที่เราจะนํา

ชางจํานวนมาก ๆ มาทํางานรวมอยูในที่เดียวกันปญหาเรื่องอาหารและนํ้าสําหรับชางจึงเปนเรื่องที่

จะตองพิจารณา (อํานวย, ๒๕๒๙) 

 การตกลูก ชางพังหรือชางตัวเมียที่สมบูรณจะมีลูกไดเมื่อมีอายุระหวาง ๑๕ – ๕๐ ป  

ในประเทศเมียนมามีผูเคยพบชางพังซึ่งมีอายุเพียง ๙ ป ๑ เดือน เกิดลูกออกมา การต้ังทองของแมชาง

มีระยะเวลาระหวาง ๒๑ – ๒๒ เดือน เน่ืองจากตัวของชางมีลักษณะใหญอวนกลมอยูแลว ฉะน้ันใน

ระยะที่มันต้ังทองจะสังเกตไดยาก ดังน้ันจึงตองอาศัยสังเกตวิธีอ่ืนประกอบ เชน เตานมของแมชางคัดมี

นํ้านมไหลหรือแมชางไมยอมลุกน่ังตามคําสั่งและขัดขืนไมยอมทํางาน เปนตน ในกรณีที่ชางอยูเปนฝูง

หรือเจาของชางมีชางหลายเชือกแมชางที่ทองแกจะหาเพ่ือนสนิทไวชวยเหลือในเวลาตกลูก ชางพังที่

คอยชวยเหลือน้ีเรียกกันวา “แมรับ” ซึ่งจะคอยชวยเหลืออยูตลอดเวลา ลูกชางเมื่อคลอดใหม ๆ จะมี

ขนยาว หัวเล็ก งวงสั้นดูนารักมาก และจะมีความสูงราว ๗๕ เซนติเมตร มีงวงยาวราว ๓๐ เซนติเมตร มี

นํ้าหนักตัวราว ๑๐๐ กิโลกรัม ลูกชางจะหยานมเมื่ออายุราว ๓ ขวบ แมชางเชือกหน่ึงจะมีลูกได ๓ – ๔ ตัว 
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ตลอดชีวิตของมัน โดยปกติแลวแมชางจะตกลูกเพียงครั้งละ ๑ ตัว และจะมีลูกหางกันราว ๓ ป ทั้งน้ี

แลวแตสภาพแวดลอม (อํานวย, ๒๕๒๙) 

การตกมันของชาง โดยปกติชางที่มีรางกายสมบูรณและมีอายุอยูในเกณฑที่จะผสมพันธุได 

สามารถที่จะตกมันไดทั้งสิ้นไมวาจะเปนชางตัวผูหรือชางตัวเมีย อายุของชางที่อยูในเกณฑที่จะตกมันจึง

อยูในระหวาง ๒๐ ถึง ๔๐ ป ชางเชือกใดมีอาการตกมันก็แสดงวาชางเชือกน้ันกําลังสมบูรณที่สุดและ

กําลังมีความตองการทางเพศอยางเต็มที่ อาการตกมันจะปรากฏขึ้นโดยตอมที่ขมับทั้ง ๒ ขาง จะบวม

ขึ้นมีขนาดเทาไขไกจนเห็นไดชัด เมื่อตอมน้ีบวมขึ้นแลวรูของตอมซึ่งมีขนาดโตราว ๐.๕ เซนติเมตร ก็จะ

เปดกวางออกมีนํ้าเมือกสีขาวขนไหลออกมา เราเรียกอาการน้ีวา “ตกมัน” นํ้าเมือกหรือนํ้าที่ไหลออกมา

น้ีมีกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงมาก ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความตองการทางเพศของสัตวอีกหลายชนิดดวย 

นอกจากอาการตอมที่ขมับบวมและมีนํ้ามันไหลออกมาแลว ถาชางที่ตกมันน้ันเปนชางตัวผู อวัยวะ

สืบพันธุของมันจะแข็งมีนํ้าปสสาวะไหลออกมาอยางกะปริบกะปรอย หรืออาจจะมีนํ้าอสุจิไหลออกมา

เปนบางครั้งบางคราว ชางกําลังตกมันจะแสดงอาการดุรายและจะทํารายสิ่งที่ขวางหนาทุกสิ่งทุกอยาง 

นอกจากน้ันมันยังมีอาการตาพราความจําเสื่อม อาการตกมันน้ีถาเกิดกับชางตัวเมียจะมีความรุนแรง

หรือแสดงอาการดุรายนอยกวาชางตัวผู อาการตกมันของชางจะเปนอยูราว ๒ – ๓ อาทิตย แลวจะคอย ๆ 

ทุเลาลง อาการตกมันของชางน้ีอาจเกิดขึ้นไดทุกฤดูกาลตลอดป เทาที่กลาววาชางจะตกมันในฤดูหนาว

น้ัน อาจจะเปนเพราะฤดูหนาวเปนฤดูที่มีอากาศเย็น ชางกําลังสมบูรณที่สุด (อํานวย, ๒๕๒๙) 

 ชาง เปนสัตวปาและเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ ที่อาศัยอยูบนบก จึงไมชอบที่อยูอาศัย

ที่มีลักษณะเปนเขาสูงชัน โดยเฉพาะถาพ้ืนที่น้ันมีความลาดชันมากกวา ๔๕ องศา ชางที่อาศัยอยูใน

บริเวณที่เปนเขาสูงชันจะใชพลังงานมากกวาชางที่อาศัยอยูในบริเวณที่ราบประมาณ ๒๕ เทา (Wall, et 

all ; ๒๐๐๖ อางโดย ไสว, ๒๕๔๗) 

 มูลที่ชางถายออกมาแตละครั้งมีจํานวนต้ังแต ๑ – ๑๒ กอน แตสวนมากมี ๕ กอน (ไสว, 

๒๕๔๗) ตามปกติชางเปนสัตวที่เดินไปถายไป ไมหยุดเดินแลวถายมูลเหมือนสัตวอ่ืน ระยะทางไกลที่พบ

ในการถายมูล ๑ ครั้ง จํานวน ๘ กอน บนถนนวัดระยะทางต้ังแตมูลกอนแรกถึงกอนสุดทายมีระยะทาง 

๙๑.๗ เมตร และเน่ืองจากตําแหนงทวารของชางอยูสูงจากพ้ืนดินมากประมาณ ๒/๓ ของความสูงชาง 

เมื่อชางเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอยในขณะถายมูล โอกาสที่มูลจะทับกันเกิดขึ้นไดนอยมาก ดังน้ันความสูง

ของมูลจากพ้ืนดินจึงมีคาเทากับเสนผาศูนยกลางของมูลชางเทาน้ัน ซึ่งมีคาไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร แตถา

หากชางปาเปนสัตวที่หยุดเดินแลวยืนน่ิงถายมูลออกมา มูลจะซอนทับกันจนเปนกองสูงขึ้นมาจากพ้ืนดิน 
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 ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน พบแมลงในมูลชาง ๒๙ วงศ เปนแมลงที่อยูในอันดับแมลง

ปกแข็ง ๒๘ วงศ มูลชางจึงเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของแมลงปกแข็ง 

ในมูลที่ชางปาถายออกมาเปนนํ้ารอยละ ๗๗.๔๕ ที่เหลืออีกรอยละ ๒๒.๕๕ เปนกากอาหาร 

นํ้าจํานวนน้ีเปนนํ้าที่มาจากนํ้าที่ชางกินในแตละวันและนํ้าที่เปนสวนประกอบของพืชที่ชางกิน ชางปาจึง

เปนตัวชวยใหเกิดการกระจายหยอมความช้ืนในปา จากการถายมูลทิ้งไวในที่ตาง ๆ ความช้ืนที่เกิดจาก

มูลชางปาน้ีจะเปนแหลงที่อยูอาศัยในระดับจุลภาค (Micro – habitats) ที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 

ทั้งแมลง สัตวหนาดิน และจุลชีพ 

ในสวนของกากอาหารที่เหลือออกมารอยละ ๒๒.๕๕ น้ัน เปนพืชรอยละ ๙๙.๗๘๓ เปนดิน

และหินรอยละ ๐.๒๑๔ และอ่ืน ๆ รอยละ ๐.๐๐๒  โดย ไสว (๒๕๔๗) พบวา มูลชางที่แหงแลว

ประกอบไปดวยหญารอยละ ๘๘.๕๗ – ๙๔.๔๖ 

องคประกอบในมูลของชางที่แหงแลวสวนมากเปนหญา ดังน้ันพืชตระกูลหญาจึงเปนอาหารหลัก

ของชางปา พ้ืนที่ใดที่มีหญามากจึงมีชางปามาก ซึ่ง Sukumar (๑๙๘๙) อางโดย ไสว (๒๕๔๗) เสนอไววาปา

ที่โลงมีจํานวนชางปามากกวาปาทึบ ดังน้ันการฟนตัวของสภาพปาจนมีเรือนยอดชิดกัน จึงเปนการลด

ความสามารถของพ้ืนที่ในการรองรับประชากรชางปา ทั้งน้ีเน่ืองจากหญาเปนพืชที่ขึ้นในที่โลง เมื่อ 

เรือนยอดของไมชิดกัน จะทําใหแสงแดดสองไมถึงพ้ืนดิน หญาจึงไมเกิดทําใหอาหารของชางลดลง 

พื้นที่ที่มีความเหมาะสมตอการเปนที่อยูอาศัยของชางปามากที่สุด ตองประกอบดวยพื้นที่ที่

เปนปารอยละ ๖๐ และเปนที่โลงรอยละ ๔๐ ดังน้ันการจัดการทุงหญาจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญในการ

เพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ในการรองรับประชากรของชางปา (ไสว, ๒๕๔๗) 

 ไสว (๒๕๔๗) พบวา อัตราการถายมูลของชางเลี้ยงเพศผูและเพศเมียกับการเจริญพันธุมีคา

ไมแตกตางกัน โดยชางเพศเมียถายมูลวันละ ๑๐.๒๘ ครั้ง ในขณะที่ชางเพศผูถายมูลวันละ ๑๐.๗๕ ครั้ง 

นํ้าหนักเฉลี่ยของการถายมูลแตละครั้งพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมูลของชางเพศเมียหนัก

เฉลี่ย ๘.๐๗ กิโลกรัม มูลของชางเพศผูหนักเฉลี่ย ๙.๐๕ กิโลกรัมตอครั้ง จํานวนกอนมูลเฉลี่ยของ 

ชางเลี้ยงเพศผูและชางเลี้ยงเพศเมีย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยชางเพศผูถายมูลเฉลี่ยครั้งละ 

๖.๒๔ กอน ในขณะที่เพศเมียถายมูลเฉลี่ยครั้งละ ๕.๕๒ กอน 

 เมื่อนําอัตราการถายมูลของทั้งเพศผูและเพศเมียมารวมกันพบวา ชางเลี้ยงวัยเจริญพันธุถายมูล

วันละ ๑๐.๔ ครั้ง ครั้งละ ๕.๗ กอน นํ้าหนักเฉลี่ย ๘.๓๒ กิโลกรัมตอครั้ง (ไสว, ๒๕๔๗) 
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 โดยธรรมชาติของชางปา ตัวผูเมื่อเขาสูวัยรุนอายุต้ังแต ๕ ป ขึ้นไป จะถูกกันใหแยกตัวออกมา

จากฝูง (Eisenberg and Lockhart , ๑๙๗๒  อางโดย ไสว, ๒๕๔๗) ในตอนแรกจะอยูรวมกันกับ 

ชางปาตัวผูอ่ืน ๆ ในวัยใกลเคียงกัน กลายเปนฝูงชางหนุม แลวจะคอย ๆ แยกตัวออกมาอยูโดดเด่ียว

กลายเปนชางโทน เพ่ือสรางสถานภาพทางสังคมของตัวเองใหเปนใหญ (Dominant) ที่สามารถผสมพันธุ 

กับตัวเมียในเขตครอบครองพ้ืนที่ของตัวเองได กวาจะถึงชวงเวลาดังกลาวชางปาอาจมีอายุยางเขา

ประมาณปที่ ๓๐ – ๓๕  การไดเปนใหญจะทําใหตัวเองไดครอบครองพ้ืนที่อาศัยที่ดีที่สุด มีนํ้าอาหาร

อยางสมบูรณ ทําใหรางกายสมบูรณแข็งแรงและจะมีอาการตกมัน ซึ่งตอมใตขมับจะบวม ซึ่งชาง

สมบูรณมากก็จะบวมมาก ลักษณะดังกลาวจะทําใหตอมที่บวมน้ีไปกดทับประสาท ทําใหชางมีความ

เจ็บปวดเหมือนคนปวดฟน ถาตอมบวมมากก็เจ็บปวดมากทําใหชางมีความกาวราว ตอมที่บวมน้ีจะมี

ของเหลวไหลออกมา ของเหลวน้ีเปน Pheromone ที่เรียกวา Frontaline ซึ่งเปนสารมีกลิ่น กลิ่นน้ีจะ

ฟุงกระจายไปทั่ว และจะไปสะกดตัวเมียที่พรอมผสมพันธุไมใหไปไหนไกล แตกลิ่นน้ีจะสงสัญญาณไปยัง

ชางอ่ืนที่ไมมีอาการเปนสัดใหหลีกหนีออกไปจากเสนทางของชางตกมัน กลไกอันน้ีจะทําใหชางตัวผูที่ยัง

ไมพรอมจะตอสูเพ่ือแยงชิงความเปนใหญหลีกหนีไปใหพนจากชางเจาถิ่น 

 ชางปาสื่อสารกันดวยคลื่นความถี่ตํ่าที่สามารถสื่อสารกันไดในชวงระยะทางประมาณ ๑๐ 

กิโลเมตร (Poole, et al. ๑๙๘๘ อางโดย ไสว, ๒๕๔๗) และชางยังไดใชการสั่นของพ้ืนในการ

ติดตอสื่อสารกันแมจะอยูหางไกลจากกัน นอกจากน้ีประสาทในการรับกลิ่นของชางยังสามารถรับกลิ่น

แมจะอยูหางกันประมาณ ๓ กิโลเมตร (Gale, ๑๙๗๑ อางโดย ไสว, ๒๕๔๗) 
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ชางปาในประเทศไทย 

ป พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทยมีประชากรชางปารวมกันทั้งสิ้น ๒,๓๘๔ ตัว (กฤษฎา, ๒๕๔๓  

อางโดย ไสว, ๒๕๔๗) ในจํานวนน้ีมีกลุมปาที่มีชางปาอาศัยอยูเกิน ๑๐๐ ตัว ๖ แหง คือ กลุมปา

ตะวันตก  กลุมปาภูเขียว – นํ้าหนาว กลุมปาแกงกระจาน กลุมปาดงพญาเย็น – เขาใหญ กลุมปา

ตะวันออก  และกลุมปาลุมนํ้าปาย – สาละวิน 

ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีประชากรชางปาประมาณ ๓,๑๒๗ – ๓,๓๔๒ ตัว กระจายอยูใน

พื้นที่อนุรักษ ๖๙ แหง ซึ่งเปนอุทยานแหงชาติ ๓๘ แหง และเขตรักษาพันธุสัตวปา ๓๑ แหง 

(สํานักอนุรักษสัตวปา, ๒๕๖๐) แตกลุมปาที่มีประชากรชางปาเกิน ๑๐๐ ตัว ไดเปลี่ยนเปน กลุมปา

ตะวันตก กลุมปาแกงกระจาน กลุมปาดงพญาเย็น - เขาใหญ กลุมปาภูเขียว - นํ้าหนาว กลุมปาตะวันออก 

กลุมปาฮาลา - บาลา กลุมปาเขาหลวง - เขาบรรทัด กลุมปาภูเมี่ยงภูทอง และกลุมปาคลองแสง - เขาสก 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการขยายตัวของประชากรชางปาและการอนุรักษอยางเขมแข็ง 

ตารางที่ ๑  ประชากรชางปาในแตละกลุมปา 

ลําดับที่ กลุมปา 
จํานวนพ้ืนที่อนุรักษที่

พบชางปา (แหง) 

ขนาดพ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จํานวนชางปา (ตัว) 

๑ ตะวันตก ๑๔ ๑๖,๓๙๗ ๖๒๔ - ๗๓๔ 

๒ แกงกระจาน ๒ ๓,๘๘๔ ๔๘๗ - ๕๐๐ 

๓ ดงพญาเย็น - เขาใหญ ๕ ๖,๑๘๑ ๕๐๑ 

๔ ภูเขียว - น้ําหนาว ๘ ๔,๙๐๐ ๔๘๙ 

๕ ตะวันออก ๗ ๒,๔๕๓ ๔๒๔ 

๖ ฮาลา - บาลา ๔ ๑,๔๘๖ ๑๐๐ - ๑๔๐ 

๗ เขาหลวง - เขาบรรทัด ๕ ๑,๕๑๑ ๗๐ - ๑๐๐ 

๘ ภูเม่ียง - ภูทอง ๒ ๑,๙๕๙ ๖๐ - ๑๐๐ 

๙ คลองแสง - เขาสก ๘ ๔,๓๘๘ ๑๐๐ 

๑๐ ลุมน้ําปาย - สาละวิน ๓ ๑,๙๑๒ ๕๐ 

๑๑ แมปง ๓ ๑,๓๙๓ ๕๐ 

๑๒ ภูพาน ๒ ๘๕๒ ๔๘ 

๑๓ ศรีลานนา - ขุนตาล ๑ ๕๘๖ ๓๖ 

๑๔ พนมดงรัก - ผาแตม ๑ ๓๗๖ ๓๐ 

๑๕ ดอยภูคา - แมยม ๒ ๑,๗๒๔ ๒๐ 

๑๖ ชุมพร ๒ ๑,๓๑๘ ๒๐ 

รวม ๖๙ ๕๑,๓๒๐ ๓,๑๒๗ - ๓,๓๔๒ 

ที่มา: สํานักอนุรักษสัตวปา (๒๕๖๐) 



๑๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 จากการถอดบทเรียนดานการจัดการแกไขปญหาชางปาในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (๒๕๕๙) ไดทําการคาดคะเนประชากรชางปาในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

พบวาแนวโนมประชากรเพ่ิมขึ้นอยางมีอัตราเรงเปนกราฟรูปเอกโพเนนเชียล (exponential) ซึ่งเปนไป

ตามทฤษฎีประชากรของมัลธัส (ภาพที่ ๑)  จําเปนตองมีการควบคุมการขยายจํานวนประชากรควบคู

กับการแกไขปญหาอ่ืน  

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑  สถติิและแนวโนมประชากรชางปา (Elephas maximus) พ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ที่มา: ธรรมนูญ และ ทรงธรรม (๒๕๕๙) 

แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ทรงธรรม และ ธรรมนูญ (๒๕๖๑) กลาววา การจัดการพ้ืนที่ใหเปนแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ

หรือ ecological corridor area เปนแนวความคิดหน่ึงในกระบวนการจัดการกลุมปาในเชิงระบบนิเวศ

ใหมีการเช่ือมตอกัน โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือชวยใหกระบวนการทางระบบนิเวศปาไมมีความสมบูรณ 

สงเสริมใหมีการแพรกระจายพันธุของสัตวปาและพืชพรรณที่เปนอาหารสัตวปามีโอกาสแพรพันธุผานไป

ยังพ้ืนที่ปาที่หางไกล การเกิดปญหาการขามผานไปมาของสัตวปาและปญหาความขัดแยงระหวางคนกับ

สัตวปา ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหพ้ืนที่ปาบางสวนเปนชีวภูมิศาสตรแบบเกาะ (island 

biogeography) ที่สงผลใหจํานวนชนิดพันธุในพ้ืนที่น้ันลดจํานวนลงและแนวความคิดเพ่ือแกไขปญหา

ความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา (wildlife - human conflict) ไดสนับสนุนใหแนวความคิดในการ

จัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ (ecological corridor หรือ wildlife corridor) มีบทบาทสําคัญในการ

รักษาความเช่ือมโยงทางธรรมชาติของระบบนิเวศ เอ้ือใหกลุมประชากรสัตวปาสามารถเคลื่อนยาย

กระจายพันธุ เกิดการถายเททางพันธุกรรม ลดการผสมเลือดชิดในหมูเครือญาติ (inbreeding) สราง

ความมั่นคงแข็งแรงใหสังคมสัตวปาโดยรวม และที่สําคัญคือมีสวนชวยในการลดปญหาความขัดแยง



๑๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ระหวางคนกับสัตวปาใหเบาบางลง แตทั้งน้ีตองดําเนินการภายใตการวางแผนการจัดการที่รัดกุม

รอบคอบ ภายใตฐานขอมูลทางวิชาการและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่น้ัน ๆ ดวย  

นอกจากน้ี Tischendorf & Fahrig (๒๐๐๐) อางโดย ทรงธรรม และคณะ (๒๕๖๑) ไดอธิบาย

ความหมายของคําวา landscape connectivity ไว คือ “ความสามารถของพ้ืนที่ที่สามารถสงเสริม

หรือขัดขวางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ผานไปมาระหวางหยอมปาที่เหมาะสมตอการเปนถิ่นที่อาศัย

และการสืบตอพันธุ”  สัตวปาในเขตรอน เชน ประเทศไทย โดยมากเปนสัตวปาที่มีความตองการปจจัย

ในการดํารงชีวิตที่คอนขางเฉพาะเจาะจง (specialist) และมักไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่

ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือกิจกรรมของมนุษย สัตวปาเหลาน้ีมีการตอบสนองตอการเลือกใชถิ่นที่อาศัย

แตกตางกันไปตามระดับความเหมาะสมของถิ่นที่อาศัยน้ัน ๆ เน่ืองจากมีสัตวปาที่เปนชนิดเดียวกันแต

คนละตัว หรือตางชนิดกันจะมีระดับความทนทาน (amplitude of tolerance) ที่ไมเทากัน หรืออาจ

กลาวอีกนัยหน่ึงไดวาการเปลี่ยนแปลงของถิ่นที่อาศัยของสัตวปามีอิทธิพลอยางย่ิงตอการรับรูของสัตวปา 

และความทนทานที่ไมเทากันของสัตวปาแตละชนิด สงผลทําใหความสามารถในการเคลื่อนที่ไปตาม

หยอมปาที่เหลืออยูน้ันไมเทากันในแตละชนิด  บางชนิดมีการปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมใหมที่

เปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหมีความสามารถในการเสาะหาหยอมปาที่มีความอุดมสมบูรณกวาไดไมยากนัก 

ขณะที่สัตวปาอีกหลายชนิด โดยเฉพาะชนิดที่มีสถานภาพถูกคุกคามสวนใหญมักพบวาดอย

ความสามารถ หรือไมมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับถิ่นที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมได 

ทําใหสัตวปาเหลาน้ันไมสามารถเดินทางผานพ้ืนที่ขางเคียงที่มีกิจกรรมของมนุษยรบกวนอยางรุนแรง

และตอเน่ืองได ในกรณีน้ีพบวาการรักษาไวซึ่งรูปแบบการกระจายของหยอมปา รวมถึงการจัดเรียงตัว

ของหยอมปา มีผลกระทบโดยตรงตอระดับของความสามารถในการเช่ือมตอกันของภูมิภาพโดยรวม 

ตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมเพ่ือการเคลื่อนยายขามไปยังหยอมปา

หรือถิ่นที่อาศัยใหม คือ ชางปา โดยเฉพาะชางเอเชีย (Elephas maximus) ซึ่งปรับตัวใหสามารถหากิน

ในพ้ืนที่ที่แปลกเปลี่ยนไปและเรียนรูในการขามสิ่งกีดขวางประเภทตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นไดอยาง

รวดเร็ว 

แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขา

อางฤาไน 

 ในป ๒๕๕๖  ธรรมนูญ และคณะ ไดทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมและ

สัตวปาบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไนและอุทยานแหงชาติ

เขาชะเมา – เขาวง โดยการวางแนวเสนสํารวจสัตวปาจํานวน ๙ เสน ความยาวเสนละ ๖ กิโลเมตร 

ระยะหางระหวางเสน ๑ กิโลเมตร มีเปาหมายหลักเพ่ือสํารวจขอมูลดานสัตวปาและสภาพถิ่นอาศัยของ



๑๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สัตวปา เพ่ือใชในการออกแบบแนวเช่ือมตอระบบนิเวศสําหรับการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางคน

กับชางปาซึ่งเปนปญหาที่นําความสูญเสียมาสูชีวิตและทรัพยสินของราษฎรในพ้ืนที่ รวมทั้งการสูญเสีย

ทรัพยากรสัตวปา ผลการสํารวจ พบวา ชางปาในบริเวณดังกลาวมีการเดินขามไปมาระหวางอุทยาน

แหงชาติเขาชะเมา – เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน แบบกระจาย ไมมีชวงระยะของ

การขามที่แนนอน (ภาพที่ ๒)  ทําใหเกิดเปนปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาอยางตอเน่ืองและ

เริ่มรุนแรง จึงไดทําการประเมินบริเวณที่ควรจัดการเพ่ือดึงดูดใหชางปาหันมาใชเสนทางขามที่สงผล

กระทบตอชุมชนนอยที่สุด ไวจํานวน ๓ แนว (ทรงธรรม และ ธรรมนูญ, ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒  การกระจายของชางปา (Elephas maximus) ตามบริเวณเสนสํารวจในพ้ืนที่แนวเช่ือมตอ

ระบบนิเวศ การกระจายในชวงฤดูแลง (ซาย) และการกระจายในชวงฤดูฝน (ขวา) 

ที่มา: ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพ้ืนที่คุมครอง จังหวัดเพชรบุรี (๒๕๕๖) 

นอกจากน้ียังไดทําการศึกษาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกลาว

ดวย การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นตอรูปแบบการแกไขปญหาความ

ขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา โดยใชแนวทางการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ (Ecological Corridor 

หรือ Wildlife Corridor) โดยมีพ้ืนที่ศึกษาอยูในเขต หมูที่ ๓ บานเขาพัง หมูที่ ๗ บานเขาจันทร ตําบลหวย

ทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และหมูที่ ๒ บานพวา ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัด

จันทบุรี จํานวน ๑๕๓ ครัวเรือน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการใชแบบสอบถาม แลวนํา

ขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติ ผลการวิจัย พบวา ประชากรที่ยายเขามาอาศัย

ในพ้ืนที่น้ี สวนใหญยายมาจากอําเภอเมอืง จังหวัดระยอง โดยยายติดตามหัวหนาครอบครัว มีความคิดเหน็



๑๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

เก่ียวกับโครงการสรางแนวทางเดินใหชางปาขามไปมาระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน โดยผูที่เห็นดวยกับโครงการ คิดวาหากโครงการน้ีสําเร็จจะสามารถลด

ปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาและเปนการคืนธรรมชาติที่สมบูรณใหกับสัตวปา สวนผูที่ไมเห็น

ดวย เพราะคิดวาโครงการน้ีทําไมสําเร็จและเปนการยากที่จะควบคุมชางปาใหเคลื่อนยายไปตามเสนทางที่

กําหนด โดยรูปแบบการจัดการมีความเห็นวาไมตองเวนคืนพ้ืนที่ แตยินยอมใหทําโดยจายเปนเงินทดแทน 

เพราะราษฎรยังอยากมีที่ดินเปนของตนเองอยู จึงมีความคิดแบบใหรัฐเชาที่ดินมากกวาที่จะเสียที่ดินโดย

การเวนคืน และเวนคืนเฉพาะบริเวณที่สัตวผาน สวนกรณีที่ตองยายออกจากพ้ืนที่ อยากใหรัฐบาล

ชวยเหลือโดยจัดสรรที่ดินทํากินใหใหม หรือจายเปนเงินทดแทน และยังมีผูที่ไมยินยอมยายออกจากพ้ืนที่

เพราะเปนที่ทํากินด้ังเดิมและไมอยากยายไปไหน อาชีพหลักสวนใหญของราษฎรทําสวนยางพารา และ

สวนผลไม ซึ่งมีปญหาเก่ียวกับสัตวปาทําลายพืชผล ขาดแคลนนํ้าดานการเกษตร เกิดความหวาดกลัวสัตว

ปาที่ออกมาหากิน ทําใหไมกลาที่จะออกมาประกอบอาชีพ แตปญหาที่เกิดขึ้นน้ี ก็ยังไมมีผลที่จะทําให

ราษฎรคิดจะเปลี่ยนอาชีพ 

การศึกษาในครั้งน้ีไดนําไปสูกระบวนการจัดการสัตวปาเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงระหวางคน

กับสัตวปาในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน โดยใช

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน เชน การสนับสนุนใหมีการต้ังกองทุนแทนคุณระบบนิเวศ 

(Payment for Ecosystem Services) และการวางแผนปรับปรุงถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาอยางมีแผนการ

จัดการ 

ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุล

ระหวางคนและชาง โครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยู

รวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” ภายใตแผนปฏิบัติการแกไขปญหาชางปา (ปพุทธศักราช 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไดดําเนินการจัดทําโปงเทียม แหลงนํ้า และแปลงหญา โดยใชกรอบพ้ืนที่ที่ออกแบบ

ตามหลักการจัดทําแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ (ภาพที่ ๓) โดยมีเปาหมายเพ่ือลดปญหาการกระจายของ

ชางปาที่ออกไปหากินในพ้ืนที่เกษตรกรรม  

นอกจากน้ีแลว การดําเนินการจัดทําแปลงหญาสําหรับสัตวปา ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี มีการ

ประสบปญหาเก่ียวกับการรุกรานของวัชพืช สงผลใหผลิตผลของหญาอาหารสัตวลดลง และตอง

ดําเนินการติดตามและจัดการดวยดวยวิธีการที่เหมาะสมสําหรับแตละพ้ืนที่และชนิดของพืช 
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ภาพที่ ๓  ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงของพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศบริเวณอุทยานแหงชาติ 

เขาชะเมา - เขาวง  
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วิธีการดําเนนิการวิจัย 

๑. การติดตามการเจริญเติบโตของหญาและพืชอาหารชาง 

โดยทําการวัดขนาดความสูงต้ังแตพ้ืนดินถึงปลายใบที่ยาวที่สุด ของหญาทุกตนที่ปลูกไวใน

แปลงตัวอยาง (หญาแตละชนิดมีขนาดแปลงตัวอยางที่ใชปลูกไมเทากัน) จํานวน ๙ ชนิด ทําการวัด

เดือนละ ๑ ครั้ง นํามาหาคาเฉลี่ยของความสูงในแตละเดือนของหญาแตละชนิด  

สําหรับหญาที่พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวานไวเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ไดใชหมุดเสาที่ปกไวในวันน้ัน ซึ่งมีขนาดที่วัดได ๑.๗ x ๑.๒ เมตร แทนแปลงตัวอยาง และทําการนับ

เมล็ดหญาทั้งหมดที่ทรงหวานไวในแปลงดังกลาว โดยเริ่มนับต้ังแตวันที่ทรงหวาน จากน้ันทําการติดตาม

การงอกและการเจริญเติบโตเดือนละ ๑ ครั้ง  

๒. การประเมินการใชประโยชนแปลงหญา 

โดยการใชเครื่องมือ GPS ซึ่งใชฟงกชันการติดตามรองรอย (track) เดินตามรองรอยการเดินหา
กินของชางปา ที่ปรากฏในรอบเดือนน้ัน ๆ โดยทําการสํารวจทุกตนเดือนของเดือนถัดไป เชน รองรอย
การหากินของชางปาในเดือนเมษายน จะทาํการสํารวจในตนเดือนพฤษภาคม เปนตน และพ้ืนที่หากิน
ของชางปา จะใชคาเฉลี่ยโดยประมาณของเสนทางเดินหากินออกไปขางละ ๑ เมตร จึงสามารถนํามา
คํานวณพ้ืนที่หากินในแตละเดือนได  

๓. การประเมินคุณภาพของแหลงน้ํา 

๓.๑ วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ  

ทําการเก็บตัวอยางนํ้าจากสระนํ้าที่ขุดไวสําหรับสัตวปา จํานวน ๓ บอ ในพ้ืนที่แปลงหญา โดย
ใชขวดเก็บตัวอยางซึ่งผานการฆาเช้ือแลว จุมลงใตแหลงนํ้าที่ระดับความลึก ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร จาก
ผิวนํ้า โดยไมใหมีฟองอากาศหลงเหลือในขวด แลวทําการปดฝาขวด ตามดวยปดพาราฟลม 
ใหแนนสนิทบริเวณปากขวดเก็บตัวอยาง และบรรจุในลังนํ้าแข็งที่อุณหภูมิ ประมาณ ๔ องศาเซลเซียส  

ทําการวิเคราะหคุณสมบัติ ๒ ประเภทหลัก คือ  

๑) คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ซึ่ง ประกอบดวยอุณหภูมิของนํ้า 
(Water Temperature) และคาความขุนของนํ้า (Water Turbidity)   

๒) คุณลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics) ประกอบดวย คาความเปนกรดดาง
ของนํ้า (Water pH) คาความกระดางของนํ้า (Water hardness) ปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ของ 
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โดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าประเภทที่ ๑ ซึ่งกําหนดใหเปนไป
ตามธรรมชาติ 

๓.๒  โดยการประเมินจากการพบสัตวหนาดิน (Benthic macroinvertebrate) 

อุทั ยวรรณ และ  สา ธิต  (๒๕๔๗ )  ได ให ความหมายของ  สั ตว หน า ดิน  (Benthic 
macroinvertebrate) หรืออาจเรียกวา “สัตวไมมีกระดูกสันหลังหนาดิน” ถือเปนดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพ
นํ้าทางดานชีวภาพ (Biological Indicators) เน่ืองจากมีวงจรชีวิตอยูในแหลงนํ้าตลอดเวลา ทําให
สามารถติดตามตรวจวัดคุณภาพนํ้าจากสัตวหนาดินไดอยางตอเน่ือง โดยสัตวหนาดินแตละชนิดมีความ
ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางกัน บางชนิดสามารถดํารงชีวิตอยูในแหลงนํ้าที่มีปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้าตํ่าหรือนํ้าเสีย บางชนิดตองอาศัยอยูในแหลงนํ้าที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูง
หรือนํ้าสะอาด ซึ่งความหลากหลายของชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินที่ดํารงชีวิตในพ้ืนที่ที่มี
สภาพแวดลอมตางกันน้ี สามารถนํามาเปนดัชนีบงช้ีถึงความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้าและคุณภาพนํ้า
ได แตมีขอจํากัด คือ สัตวหนาดินไมสามารถตอบสนองตอสภาพมลพิษไดทุกชนิด เน่ืองจากสัตวหนาดิน
จะไวตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า นอกจากน้ีการกระจายและความชุกชุมของสัตว
หนาดินในแหลงนํ้าตาง ๆ ไมไดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าเพียงอยางเดียว แตยังขึ้นกับปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ เชน ลักษณะแหลงที่อยูอาศัย ระดับความลึกของแหลงนํ้า เปนตน ดังน้ัน การ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าโดยใชสัตวหนาดิน ตองคํานึงถึงปจจัยสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ รวมดวย เพ่ือนําผลที่
ไดมาเปนดัชนีช้ีวัดคุณภาพนํ้าในการเฝาระวังและปองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า และการหาแนว
ทางการจัดการคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าตอไป 

๓.๒.๑ การเก็บตัวอยางชนิดสัตวหนาดิน 

เลือกสถานที่และจุดเก็บตัวอยาง โดยเลือกบริเวณที่ไมถูกรบกวนจากคนหรือสัตว เชน ไมเปน
ทางเดินผาน การศึกษาครั้งน้ีมีการกําหนดสถานีเก็บตัวอยางในสระนํ้าที่ขุดเพ่ือการใชประโยชนของสัตว
ปาในพ้ืนที่โครงการฯ ทั้ง ๓ จุด ไดแก จุดที่ ๑ สระทางทิศใต  (ST๑) จุดที่ ๒ สระบริเวณตอนกลาง 
(ST๒) และจุดที่ ๓ สระบริเวณทิศเหนือ (ST๓) และดําเนินการเก็บตัวอยางตามขั้นตอน ดังน้ี 

 ๑)  เลือกเก็บตัวอยางสัตวหนาดินในสระนํ้าแตละแหง แหงละ ๓ ซ้ํา โดยใช สวิงตักปลา หรือเชอร
เบอร ขนาดตา ๕๐๐ ไมโครเมตร ดักตะกอนทองนํ้าเพ่ือใหสัตวหนาดินเขามาอยูในสวิงตักปลา โดยใช
พลั่ว หรือมือคุยพ้ืนทองนํ้า สุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน จากพ้ืนทองนํ้า ลักษณะตาง ๆ ไดแก พ้ืนดิน 
ทราย กรวด หิน และพืชนํ้า 

 ๒)  ถายตะกอนดินจากอุปกรณเก็บตัวอยางลงในถาดกนลึกที่ใสนํ้าพอประมาณ ทําการแยกพืช 
เศษไม และกอนหินที่มีขนาดใหญออก เพ่ือใหมองเห็นสัตวหนาดินไดงายและชัดเจนขึ้น 
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 ๓)  ใชคีมคีบหรือชอนตักสัตวหนาดินแตละกลุมลงในถวย จําแนกชนิดโดยใชอนุกรมวิธาน 
สัตวหนาดิน ในขั้นตอนน้ีอาจตองใชแวนขยาย หรือ hand lens ในการสองดูสัตวที่มีขนาดเล็ก พรอม
บันทึกผล 

 ๔)  นําสัตวหนาดินชนิดตาง ๆ ในแตละจุดเก็บตัวอยาง ที่จําแนกเรียบรอยแลวมาใหคะแนน
ตาม BMWPTHAI score ของสัตวหนาดินทั่วไปตาม สรณรัชฎ และคณะ (๒๕๖๑) เพ่ือใชเปนตัว
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ASPTTHAI จากการศึกษาสัตวหนาดิน  

๓.๒.๒ การวิเคราะหขอมูล 

๑) การคํานวณ BMWPTHAI score และ ASPTTHAI 

โดยนําสัตวหนาดินวงศตาง ๆ ในแตละจุดเก็บตัวอยาง ที่ทําการระบุชนิดเรียบรอยแลวมาให
คะแนนตาม BMWPTHAI score ของสัตวหนาดินทั่วไป ซึ่งสัตวที่อยูในนํ้าที่คุณภาพนํ้าตางกัน จะมีคาคะแนน
ตางกันอยางชัดเจน สัตวหนาดินที่มีความทนทานตอมลพิษจะแปรผกผันกับคาคะแนน หรืออาจกลาวไดวา 
สัตวหน าดินที่ ทนทานตอมลพิษนอยมีคะแนนสู ง ส วนสัตวหน าดินที่ ทนทานตอมลพิษมาก 
มีคะแนนตํ่า จากน้ันนําคะแนนของสัตวหนาดินแตละวงศมารวมกัน คาที่คํานวณไดเรียกวา BMWPTHAI 
score นําคาที่ไดน้ีหาคา ASPTTHAI โดย 

 

ASPTTHAI    =                 BMWPTHAI score 
        จํานวนวงศของสัตวที่พบและสามารถใหคะแนนได 

 คะแนนเฉลี่ย ASPTTHAI เปนคาที่บงบอกคุณภาพของนํ้าตามกลุมสัตวหนาดินที่พบ ซึ่งสามารถนํา
คะแนนเฉลี่ย ASPTTHAI และมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดินและคุณภาพนํ้าทั่วไปมาเปรียบเทียบกัน
ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ ๒  เปรียบเทียบคะแนน (ASPTTHAI) จากการศึกษาสตัวหนาดิน กับมาตรฐานนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน 

คะแนนเฉลี่ย (ASPTTHAI) มาตรฐานคุณภาพน้าํในแหลงน้ําผวิดิน คุณภาพน้ําทั่วไป 

๑ – ๒    จัดอยูใน ระดับ  ๕ นํ้าสกปรก 

๓ – ๔    จัดอยูใน ระดับ  ๔ น้ําคอนขางสกปรก 

๕ – ๖    จัดอยูใน ระดับ  ๓ นํ้าคุณภาพปานกลาง 

๗ – ๘   จัดอยูใน ระดับ  ๒ น้ําคุณภาพคอนขางดี 

๙ – ๑๐   จัดอยูใน ระดับ  ๑ น้ําคุณภาพดี 

 

 

 



๑๘ 
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๓.๒.๓ คาดัชนีความหลากหลาย  

เปนคาที่แสดงความมากนอยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในระบบนิเวศ ความหลากหลายชนิด 
มีความสัมพันธกับคุณภาพนํ้า ซึ่งสามารถวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายของชนิด (Diversity Index) 
ตามวิธีของ Shannon – Wiener’ s  Diversity Index  (Shannon, ๑๙๔๘) 

  H'  = −∑ (𝑝𝑝𝑝𝑝)(ln𝑝𝑝𝑝𝑝)𝑠𝑠
𝑡𝑡=๑

 

เมื่อ  H'  = คาความหลากหลายของชนิด 
pi  = สัดสวนของจํานวนสัตวหนาดินแตละชนิดตอสัตวหนาดินทั้งหมดที่เก็บ        

                   ตัวอยางได  
โดยที่      H' = มีคาตํ่าสุดไดที่ ๐ (ซึ่งหมายความวาจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตมีเพียงชนิด       
                    เดียว) และมีคาเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อมีจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น 

และใชวิธีการทดสอบของ Hutcheson t - test ซึ่งไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปรียบเทียบ
ชนิดของกลุมตัวอยาง ๒ กลุม โดยใชคาดัชนีความหลากหลายของ Shannon – Wiener’ s  Diversity 
Index ซึ่งมีสูตรที่ อางตาม Hutcheson (๑๙๗๐)   ดังน้ี 

                                     

เมื่อ     Ha   = คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) ของวันที่ a 
Hb   = คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) ของวันที่ b 
S2

Ha = คาความแปรปรวนของตัวอยางในวันที่ a 
S2

Hb = คาความแปรปรวนของตัวอยางในวันที่ b 

การหาคาความแปรปรวนของขอมูลจากคาดัชนีความหลากหลายของ Shannon 
diversity index ซึ่งมีสูตรดังน้ี 

 
  เมื่อ S2

H  = คาความแปรปรวนของขอมูล 
   S    = จํานวนชนิดทั้งหมดที่พบ 
   N    = จํานวนตัวทั้งหมดที่พบ 
   P    = สัดสวนของจํานวนตัวของชนิดน้ันตอจํานวนทั้งหมด 



๑๙ 
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หลังจากไดคา Hutcheson t – test ที่ไดจากการคํานวณแลว ตองนําคาไปเปดในตารางการแจกแจง t 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ โดยมีคา degree of freedom (df) ที่ใชสําหรับการเปดตารางการ
แจกแจง t ซึ่งสามารถหาไดจากสูตร ดังน้ี 

                                   

 เมื่อ S2
Ha = คาความแปรปรวนของตัวอยางในวันที่ a 

S2
Hb = คาความแปรปรวนของตัวอยางในวันที่ b 

Ha   = คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) ของวันที่ a 
Hb   = คาดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) ของวันที่ b 
 

 เมื ่อหาคา t จากตารางแจกแจงความถี ่ไดแลว นําคาที ่ไดมาเปรียบเทียบกับคา 
Hutcheson t – test ที่ไดจากการคํานวณ ถาคา Hutcheson t – test ที่คํานวณไดมีคานอยกวาคา t 
ที่ไดจากตารางแจกแจงความถี่ แสดงวาขอมูลไมมีความแตกตางกัน แตหากคา Hutcheson t – test ที่
คํานวณไดมีคามากกวาคา t ที่ไดจากตารางแจกแจงความถี่ แสดงวาขอมูลมีความแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 

๔. การประเมินประสิทธิภาพของโปงเทียม 

๔.๑  ระดับความเค็มของโปงเทียม 

การติดตามระดับความเค็มของโปงเทียม ทุกโปง ที่ดําเนินงานตามโครงการฟนฟูแหลงอาหาร

ชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” ดวย

เครื่องมือวัดคาการนําไฟฟาในดิน (Electrical Conductivity : EC) ซึ่งผันแปรตามปริมาณเกลือที่

ละลายนํ้าได โดยทําการตรวจวัดเดือนละ ๑ ครั้งตอโปง (ทั้งหมด ๗๓ โปง) ในแตละโปงจะทําการสุมวัด

ที่ระดับความลึก ๑๕ และ ๓๐ เซนติเมตร ระดับความลึกละ ๓ จุดตอ ๑ โปง เพ่ือนํามาหาคาเฉลี่ยของ
แตละระดับความลึก (ภาพที่ ๔)  ผลการทดสอบคาการนําไฟฟาที่ได หากโปงใดที่มีคาสูงกวาคาเกณฑ
ปกติของโปงธรรมชาติ (โดยการวัดระดับคาการนําไฟฟาในโปงธรรมชาติที่พบในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา 
 - เขาวง ที่ชางปาใชประโยชนอยูในปจจุบัน) จะทําการปรับปรุงแกไขในเดือนน้ัน 

 

 



๒๐ 
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ภาพที่ ๔  อุปกรณและวิธีวัดคาการนําไฟฟาในโปงเทียม ในภาพน้ีเปนการวัดที่ระดับความลึก ๑๕ 

เซนติเมตร 

 ๔.๒  สัตวปาที่ใชประโยชนโปงเทียม 

๑) สุมติดต้ังกลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ (camera trap) ในบริเวณโปงเทียมและ

แหลงนํ้าที่จัดทําตามโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยู

รวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” จํานวน ๒๐ จุด กระจายตลอดแนวของโครงการ โดยทําการ

ตรวจสอบและติดตามผลทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง หรืออาจเพ่ิมความถี่กรณีที่ตองการขอมูลเรงดวน

เพ่ิมเติม (ในขั้นตอนน้ี ระยะที่ผานมาอยูในระหวางการจัดหากลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ จึง

ดําเนินการไดเพียง ๖ กลอง เทาน้ัน) 

๒) สํารวจรองรอยการใชประโยชนของสัตวปา ที่ เขามาใชประโยชนจากโปงเทียม  

ที่ดําเนินงานตามโครงการฯ ทั้ง ๗๓ โปง เดือนละ ๑ ครั้ง โดยระบุชนิดของสัตวปาที่ใชประโยชนไวดวย 

๕.  การจําแนกอัตลักษณของชางปาที่เขามาหากินในพื้นที่โครงการฯ 

ภาพจากกลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ (camera trap) ในบริเวณโปงเทียมและแหลง

นํ้าที่จัดทําตามโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกัน

อยางสมดุลระหวางคนและชาง” นํามาจําแนกอัตลักษณของชางปาโดยใชโปรแกรม APHIS  ซึ่งเปนซอฟแวร

ที่ไมตองเสียคาใชจาย ที่พัฒนาขึ้นภายใตทุนสนับสนุนจาก the Spanish Minister for Economy and 



๒๑ 
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Innovation (project number: BFU๒๐๐๙-๐๙๓๕๙) และ the Population Ecology Group of IMEDEA 

(Fundació Balear d'Innovacio i Tecnologia,  ๒๐๑๓) 

๖. การสํารวจวัชพืชที่พบในพื้นที่แปลงหญา 

๑) ทําการวางแปลงตัวอยางถาวร โดยการวางกริดขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตร จํานวน ๓๗๑  กริด 

ครอบคลุมทั่วแปลงหญาอาหารชางปา ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง (ภาพที่ ๕) 

๒) ประเมินการรุกรานของวัชพืชและพืชตางถิ่นรุกราน ( invasive species) และการ 

ปกคลุมของหญาและพืชอาหารชางปา ที่ปลูกตามโครงการ โดยการวางแปลงตัวอยางขนาด ๑ x ๑ 

เมตร จํานวน ๒๒๔ แปลง ที่บริเวณจุดมุมลางซายของแปลงตัวอยางที่ดําเนินการไวในขอ ๑)  เดือนละ 

๑ ครั้ง 

๓) สํารวจรองรอยการปรากฏและการหากินของสัตวปาในพ้ืนที่แปลงตัวอยางทั้ง ๓๗๑  กริด 

เพ่ือประเมินเสนทางการเดินหากิน และความสัมพันธระหวางพืชอาหารสัตวปาและการรุกรานของ

วัชพืช 

๔) ติดต้ังกลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ (camera trap) ในบริเวณแปลงหญาอาหาร

ชางปา จํานวน ๕ จุด โดยทําการตรวจสอบและติดตามผลทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง หรืออาจเพ่ิม

ความถี่กรณีที่ตองการขอมูลเรงดวนเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ ๕  การวางแปลงตัวอยางถาวรเพ่ือสํารวจวัชพืช พืชตางถิ่นรุกราน และติดตามการใชประโยชน

ของสัตวปา ในพ้ืนที่แปลงหญา 



๒๓ 
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๗. การประเมินการกระจายของชางปาในพื้นที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

 ๑) ทําการสํารวจรองรอยของชางปาและสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่บริเวณแนวเช่ือมตอระบบ

นิเวศระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ในชวงฤดูแลง 

(เมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม) โดยใชวิธีการเดินสํารวจตามเสนสํารวจ (line transect) ความยาว  

๖ กิโลเมตร จํานวน ๖ เสน ความยาว ๗ กิโลเมตร จํานวน ๑ เสน และความยาว ๘ กิโลเมตร จํานวน 

๓ เสน ระยะหางระหวางเสน ๕๐๐ เมตร รวมระยะทางสํารวจทั้งหมด ๑๐๙ กิโลเมตร (ภาพที่ ๖)  โดย

ทําการสํารวจในปลายฤดูแลง ปลายฤดูฝน และปลายฤดูหนาว 

 ๒)  เปรียบเทียบการกระจายของชางปา ระหวางป ๒๕๕๖ และป ๒๕๖๒ ใชขอมูลเฉพาะ

บริเวณที่เสนสํารวจใน ๒ ป ที่ทําการเปรียบเทียบซ้ํากันเทาน้ัน (ป ๒๕๕๖ ไดสํารวจดวยเสนสํารวจ

ระยะหางกัน ๑ กิโลเมตร จํานวน ๗ เสน) โดยการวางกริดสี่เหลี่ยมขนาด ๒๕๐ x ๒๕๐ เมตร จํานวน  

๑๒๔  กริด ทับเสนสํารวจ  

๓) เปรียบเทียบการกระจายตัวของชางปา กับขอมูลการศึกษาของศูนยวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี ที่ทําการศึกษาไวในป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใชวิธีการทางสถิติ 

ดวยสมมติฐาน คือ การกระจายของชางปา ดัชนีความคลายคลึงของสัตวปาระหวางพ้ืนที่อนุรักษและ

พ้ืนที่เกษตรกรรม และดัชนีความหลากหลายของสัตวปาในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยูระหวางพ้ืนที่อนุรักษ 

ควรลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และป พ.ศ. ๒๕๖๐  แตทั้งน้ี ในการศึกษาเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดวางเสนสํารวจโดยใชระยะหางระหวางเสน ๑ กิโลเมตร ดังน้ันการเปรียบเทียบกับผล

การสํารวจจึงคงใชเสนหลักตามป พ.ศ. ๒๕๕๖ เทาน้ัน แตการวางเสนสํารวจที่ถี่ขึ้นในการศึกษาน้ี เพ่ือ

หวังผลในการติดตามระยะยาวตอไป 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖   แนวสํารวจสัตวปาบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศบริเวณตอนบนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

เขาชะเมา – เขาวง ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔)  เปรียบเทียบการกระจายของชางปา จากการปรากฏและไมปรากฏในกริดสี่เหลี่ยมขนาด 

๒๕๐ x ๒๕๐ เมตร จํานวน ๑๒๔ กริด โดยแบงประเภทของกริดเปน ๒ โซน คือ ๑) กลุมที่ควรมีชางปา

ปรากฏ หรืออนุโลมใหมีชางปา ไดแก พ้ืนที่ที่มีสภาพปา และพ้ืนที่ที่ซอนทับหรือติดกับกรอบของพ้ืนที่

ดําเนินการที่ทําการออกแบบไว (คือ พ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ) และ  ๒) พ้ืนที่ที่ไมควรมีชางปา

ปรากฏ ไดแก พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยูนอกแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ  

ทําการเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนกริดที่พบและไมพบชางปาในแตละโซน ในชวงฤดูแลง

ของทั้ง ๒ ป โดยใชวิธีการทดสอบความเปนเอกภาพ (test of homogeneity, ตาราง R x C)  ซึ่ง

วิธีการทดสอบน้ีเปนการใช ไคสแควร (chi-square test) ในการทดสอบ ซึ่งตัวทดสอบสถิติสําหรับการ

ทดสอบแบบไคสแควรไดจากผลรวมของอัตราสวนระหวางผลตางของความถี่ที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล กับความถี่ที่คาดวาควรจะเปนยกกําลังสอง และความถี่ที่คาดวาควรจะเปน (ภาควิชาสถิติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๙) โดยใชคา α = ๐.๐๕ 



๒๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๘.  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปรากฏของชางปา 

จากผลการศึกษาในขอ ๖  ทําการจัดแบงประเภทของกริด เปน ๔  ประเภท คือ 

๑) บริเวณที่ชางปาปรากฏเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ และยังคงปรากฏซ้ําในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) บริเวณที่ชางปาปรากฏเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓) บริเวณที่ไมปรากฏรองรอยชางปาในป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตมปีรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔) บริเวณที่ไมปรากฏรองรอยชางปา ทั้ง ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จากกริดทั้ง ๔ ประเภท ทําการศึกษาปจจัยทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ ทัศนคติของชุมชน ที่

อาศัยในกริดน้ัน ๆ  โดยใชแบบบันทึกขอมูล (ภาคผนวก ๑) 

ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับการปรากฏหรือไมปรากฏของชางปา 

โดยใชโปรแกรมทางดานสถิติ 

 

 

  



๒๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สถานทีดํ่าเนนิการวิจัย 

พ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุ

สัตวปาเขาอางฤาไน จังหวัดระยองและจันทบุรี (ภาพที่ ๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗  ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงของพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติ 

เขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

กันยายน ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ ๒๕๖๓  (รายงานฉบับน้ีเปนรายงานความกาวหนาถึงเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๒) 

 

 



๒๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล  

รายงานความกาวหนาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  



๒๘ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๑.  การเจริญเติบโตของหญาและพชือาหารชาง 

๑.๑ หญารูซ่ี (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พบวา ในพ้ืนที่แปลงตัวอยาง

ขนาด ๑.๗ x ๑.๒  ตารางเมตร มี เมล็ดหญารูซี่  (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ที่ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวานไว จํานวน ๓,๒๙๒ เมล็ด โดยการนับจํานวน

ทั้งหมดในแปลงตัวอยาง (ภาพที่ ๘)  มีอัตราการงอกเฉลี่ยรอยละ ๘๐  ในสวนที่เหลืออีกรอยละ ๒๐ 

น้ัน สวนใหญสัตวจําพวกมด ไดมาขนออกไปจากพ้ืนที่เพ่ือใชเปนอาหาร (ภาพที่ ๙) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘  เมล็ดหญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

พัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาพขวาเปนแปลง

ตัวอยางขนาด ๑.๗ x ๑.๒  ตารางเมตร ที่ใชในการติดตามการเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๙  มดกําลังขนยายเมล็ดหญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ที่สมเด็จพระเจา

ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน  



๒๙ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

จากการสุมวัดความสูงจํานวน ๑๐๐ ตน ติดตามเปนระยะเวลา ๑ ป ต้ังแตเดือนกรกฎาคม  

๒๕๖๑ – กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบวา มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ทนตอสภาพแวดลอมไดเปนอยาง

ดี (ภาพที่ ๑๐ ถึงภาพที่ ๑๕)  และมีชางปา (Elephas maximus) ไดเขามาใชประโยชนโดยกินเปน

อาหารในบางสวน คือ คิดเปนรอยละ ๔๙   

ความสูงเฉลี่ยของหญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ที่ชางปา (E. maximus) 

ใชกินอยูในชวง ๕๒.๔๐ – ๘๐.๒๐ เซนติเมตร  

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) เริ่ม

ออกดอกคิดเปนรอยละ ๙๙.๘๐ และติดเมล็ด ในตนเดือนธันวาคมมีความเขาใจผิดพลาดของเจาหนาที่

ที่มีหนาที่กําจัดวัชพืชทําใหหญาถูกตัดลงทั้งหมด แตไดแกไขโดยการรดนํ้าจนหญาเหลาน้ีแตกหนอ

ขึ้นมาใหม และจากน้ันจึงเขาสูชวงฤดูหนาวและฤดูแลง  

เมื่อเขาสูฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) หญาที่ทรงหวานไวไดฟนสภาพจากความแหง 

โดยแตกหนอขึ้นมาใหมตามเหงา (rhizome) ที่ยังคงสภาพอยูไดในชวงฤดูแลง และเขียวชอุมอยาง

รวดเร็ว โดยในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒  พบวามีบางตนเริ่มติดดอกแลว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๐  หญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ในแปลงตัวอยาง หลังทรงหวาน ๑๕ 

วัน (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)  

 

 



๓๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๑๑  หลงัทรงหวาน ๔๕ วัน (วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑)  

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๑๒  หลงัทรงหวาน ๘๓ วัน (วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑)  

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๑๓  หลงัทรงหวาน ๑๐๗ วัน (วันที ่๗ ตุลาคม ๒๕๖๑)  

ง. 

ฉ. 



๓๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ ๑๔  หลงัทรงหวาน ๑๓๘ วัน (วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  



๓๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  ในตนเดือนธันวาคมพบวาหญาถูกตัดลงดวยเขาใจผิดพลาดของเจาหนาที่ที่มีหนาที่กําจัด

วัชพืช แตไดแกไขโดยการรดนํ้าจนหญาเหลาน้ีแตกหนอขึ้นมาใหม สงผลใหกราฟลดลง

จากเดือนพฤศจิกายน 

ภาพที่ ๑๕  ความสูงของหญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard)  ในแปลงตัวอยาง  

 

๑.๒ การเจริญเติบโตของพืชอาหารสําหรับสตัวปา 

การศึกษาแปลงทดลองปลูกพืชอาหารสัตวปาเพ่ือการใชประโยชนของสัตวปาอยางยั่งยืน มี
หญาที่ใชปลูกทดลองเพ่ือติดตามการเจริญเติบโตและความถี่การเขาใชประโยชนของสัตวปา จํานวน  ๙ 
ชนิด ดังน้ี 

๑) หญาหลังเรยีบ (Coelorachis helferi (Hook. f.) Henrard) มีถิ่นกาํเนิดในประเทศไทย 
๒) หญาเนเปย (Pennisetum purpureum Schumach.) ) มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกาเขตรอน 
๓) หญาขน (Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) มีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา และอเมรกิาใต 
๔) หญารูซี ่(Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) มีถิ่นกําเนิดในแทบทวีป 

แอฟริกา แทบประเทศคองโก 
๕) หญากินนีสมีวง (Panicum maximum Jacq.) มีถิน่กําเนิดในทวีปแอฟริกา 
๖) เดือยหิน (Coix lachryma-jobi L. var. monilifer Watt) มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย 



๓๓ 
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๗) หญาหวาน (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham) มีถิ่นกําเนิดในทวีป 
    แอฟริกาและอเมรกิาใต ประเทศปากีสถานและอิสราเอล มาปลูกครั้งแรกในจังหวัดมหาสารคาม 
๘) หญาแพงโกลา (Digitaria eriantha Steud.) มีถิ่นกาํเนิดในทวีปแอฟริกา 
๙) หญาเนเปยปากชอง ๑ (สายพันธุที่ปรับปรุงแลวพัฒนามาจากหญาบานา) (Pennisetum 

purpureum X P. americanum) ปรับปรุงในประเทศไทย โดยศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
นครราชสีมา (โคราช) กรมปศุสัตว 

หมายเหตุ:  -  ชนิดพันธุท่ี ๑ – ๔ เริ่มปลูกวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลูกแปลงขนาด ๔ × ๕ เมตร จํานวน ๘แปลง 
ชนิดละ ๒ แปลง 

               -  ชนิดพันธุท่ี ๕ เร่ิมหวานเมล็ดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนแปลงใหญใกลกับแปลงทดลองปลูก 
                  พืชอาหารสัตวปา 
              -  ชนิดพันธุท่ี ๖ – ๙ นํามาปลูกเสริมวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลูกเปนแปลงขนาดเล็กชนิดละ ๒  
                  แปลง 
               - ชนิดพันธุท่ี ๖ นํามาปลูกเสริมวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เปนเดือยหินลุม และวันท่ี ๖ มิถุนายน  
                   พ.ศ ๒๕๖๒ เปนเดือยหินดอน 

 

ผลจากการศึกษาแปลงทดลองปลูกพืชอาหารสําหรับสัตวปาอยางตอเน่ืองทุกเดือน พบวา 
หญาเนเปย (P. purpureum Schumach.) มีการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมาคือ หญารูซี่ (B. 
ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) หญาขน (B. mutica (Forssk.) Stapf) และหญาหลังเรียบ (C. 
helferi (Hook. f.) Henrard) สวนชนิดพันธุที่นํามาปลูกทดลองเพ่ิมพบวา หญาเนเปยปากชอง ๑ (P. 
purpureum X P. americanum) มีการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมา คือ หญาแพงโกลา (D. 
eriantha Steud.) หญาหวาน (P. purpureum cv. Mahasarakham) และเดือยหิน (C. lachryma-
jobi L. var. monilifer Watt) ซึ่งแตละชนิดมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยที่แตกตางกันโดย หญาแพงโกลา (D. 
eriantha Steud.) มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุดคือ รอยละ ๙๙.๘๐ รองลงมาคือ หญาเนเปยปากชอง ๑ 
(P. purpureum X P. americanum) หญาหวาน (P. purpureum cv. Mahasarakham) หญาหลังเรียบ 
(C. helferi (Hook. f.) Henrard)  หญ า เนเป ย (P. purpureum Schumach.)  หญ า กินนีสีม วง  (P. 
maximum Jacq.) หญาขน (B. mutica (Forssk.) Stapf) หญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. 
Evrard) และเดือยหิน (C. lachryma-jobi L. var. monilifer Watt) โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยเทากับ
รอยละ ๙๒.๕๐ ๙๒.๐๐ ๘๗.๙๕ ๘๔.๖๐ ๘๐.๒๐ ๗๗.๐๐ ๖๓.๖๓ และ ๖๐.๑๐ ตามลําดับ (ภาพที่ ๑๖)  

 

 

 

 



๓๔ 
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ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 
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ภาพที่ ๑๖  การเจริญเติบโตของหญาบางชนิดในแปลงหญาของโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 
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๓๖ 
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ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 
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ภาพที่ ๑๗  ชนิดพันธุพืชอาหารสัตวปาที่ปลูกในแปลงทดลอง ก. หญาหลังเรียบ (Coelorachis helferi  
(Hook. f.) Henrard) ข. หญาเนเปย (Pennisetum purpureum Schumach.) ค. หญาขน 
(Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf) ง. หญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis R. Germ.  
& C. M. Evrard) จ. หญากินนีสีมวง (Panicum maximum Jacq.) ฉ. เดือยหิน 
(Coix lachryma-jobi L. var. monilifer Watt) 

 
 

 

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 



๓๗ 
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ภาพที่ ๑๗  (ตอ)  ช. หญาหวาน (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham)  ซ. หญา
แพงโกลา (Digitaria eriantha Steud.) ฌ. หญาเนเปยปากชอง ๑ (สายพันธุที่ปรับปรุง
แลวพัฒนามาจากหญาบานา) (Pennisetum purpureum X  P. americanum) 

 

 

ภาพที่ ๑๗  (ตอ) หญาหลังเรียบ (Coelorachis helferi (Hook. f.) Henrard) (ดานซาย) หญาเนเปย 
(Pennisetum purpureum Schumach.) (ดานขวา) 

 

ช. ซ. ฌ. 



๓๘ 
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สําหรับการใชประโยชนพืชอาหาร พบวา ชางปาใชประโยชนมากที่สุด คือ หญาขน (Brachiaria 

mutica (Forssk.) Stapf) และหญาเนเปย (Pennisetum purpureum Schumach.)  ในสวนของเดือย

หิน (Coix lachryma-jobi L. var. monilifer Watt) ไดปลูกทดลองไวเพียงไมกี่ตนและชางปาไดกินหมด

ในคราวเดียวจึงไมสามารถติดตามขอมูลความถี่ได  

สําหรับหญาอาหารชนิดอ่ืน ๆ ก็มีรองรอยการใชประโยชนเชนกัน รวมถึงสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ เชน 

กวางปา (Rusa unicolor) ไดมีการเขาใชประโยชนหญาแพงโกลา (Digitaria eriantha Steud.) แต

ยังคงตองติดตามการใชประโยชนในระยะยาวตอไป แตหญาเนเปย (Pennisetum purpureum 

Schumach.) ที่มีอายุมากกวา ๑๒๐ วัน การใชประโยชนของชางปาจะคอย ๆ ลดลง เน่ืองจากลําตนที่

แกและขนตามใบและลําตนที่ทําใหเกิดการระคายเคือง 

ตารางที่ ๔  ความถี่ที่ชางปาเขามาใชประโยชนในแปลงปลูกทดลองพืชอาหาร 

ลําดับ 
ชนิดพันธุพืช 

ที่ใชในการศึกษา 
ความถ่ีที่ชางปาเขาใช

ประโยชน (จํานวนครั้ง) 
คาคะแนนความชอบกิน

ของชางปา 
หมายเหตุ 

๑ หญาหลังเรียบ (C. helferi (Hook. f.) Henrard) ๓ ๑  

๒ หญาเนเปย (P. purpureum Schumach.) ๑๒ ๓*  

๓ หญาขน (B. mutica (Forssk.) Stapf) ๑๒ ๓*  

๔ หญารูซ่ี (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) ๘ ๒  

๕ หญากินนีสีมวง (P. maximum Jacq.) ๗ ๒  

๖ เดือยหิน (C. lachryma-jobi L. var. monilifer Watt) ๓ ๓*  

๗ หญาหวาน (P. purpureum cv. Mahasarakham) ๓ ๒  

๘ หญาแพงโกลา (D. eriantha Steud.) ๓ ๑ 
กวางปา (Rusa 
unicolor) เขา
ใชประโยชน 

๙ 
หญาเนเปยปากชอง ๑ (P. purpureum X  P. 
americanum) 

๘ ๒ 
 

หมายเหตุ:  คาคะแนนความชอบกินของชางปา ๑. ใชประโยชนนอย ๒. ใชประโยชนปานกลาง ๓. ใชประโยชนมาก 
              *  หมายถึง การเขาใชประโยชนของชางปาตอชนิดพันธุอยางมีนัยสําคัญ, α = ๐.๐๕  
                 เนื่องจากชางปาเขาใชประโยชนท้ัง ๒ บล็อกอยางสมบูรณ แตยังคงตองติดตามในระยะยาวอยางตอเนื่อง 

 

 



๓๙ 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๒.  การใชประโยชนแปลงหญา 

ผลการสํารวจรองรอยการปรากฏและการหากินของสัตวปาในพ้ืนที่แปลงตัวอยางหญาของ

โครงการฯ และประเมินเสนทางการเดินหากินของชางปา ต้ังแตเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ถึงเดือน

มิถุนายน  ๒๕๖๒  ผลปรากฏตามภาพที ่๑๘  ภาพที่ ๑๙  และตารางที่ ๕   

สําหรับในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม ๒๕๖๒ พ้ืนที่หากินของชางปา สูงกวาเดือนอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากบริเวณน้ีมีแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ดีหากเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ชางปาโขลงใหญ จํานวน

ประมาณ ๑๑ ตัว ไดเขามาหากินและอาศัยในพ้ืนที่น้ีเปนพ้ืนที่ประจํา ตอมากลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  

มีคณะเจาหนาที่ไดมาไลชางปาโขลงน้ีไปยังบริเวณอ่ืน ประกอบกับนํ้าในสระนํ้าไดแหงขอดลง ยกเวน

สระนํ้าทางทิศเหนือ และหญาสวนใหญไดเห่ียวแหง ทําใหชางปาที่หากินประจําเดินไปหากินที่บริเวณ

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาชะเมา (นํ้ากรอย) ซึ่งเปนบริเวณแนวเช่ือมตอที่ ๒  จึงสงผลใหรองรอย

การหากินของชางปาในพ้ืนที่แปลงหญาในเดือนเมษายน ลดนอยลงกวาที่ผานมา เมื่อเขากลางเดือน

พฤษภาคม ไดเริ่มเขาสูฤดูฝน หญากําลังระบัดเขียวและเติบโตไดดี ไดมีชางปาเขามาหากินมากกวา

เดือนเมษายน แตมีขอจํากัดในการติดตามขอมูลในชวงฤดูฝนต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม เปนตนมา คือ 

รองรอยการเดินและการหากินของชางปาไดฟนคืนกลับสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว ขอมูลการปรากฏ

จึงอาจขาดหายไปบางบางสวน 

จากภาพที่ ๑๘  แสดงใหเห็นวาเสนทางเดินหากินของชางปาในแปลงหญาของโครงการ 

สัมพันธกับพ้ืนที่บริเวณที่ปลูกหญา แหลงนํ้า และโปงเทียม สวนบริเวณที่มีการหากินนอย (ทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของพ้ืนที่) เปนพ้ืนที่ที่มีตนระกํา (Salacca wallichiana Mart.) ขึ้นอยูเปนกลุม และปา

ละเมาะ สภาพดินเปนดินเลน ยากที่ชางปาจะเขาไปหากิน  และโดยปกติชางปาจะเขาไปกินระกําเฉพาะ

ชวงที่ระกํามีผลสุกเทาน้ัน  

ภาพรวมพ้ืนที่ที่ชางปาใชหากินแลวรอยละ ๗๓.๘ (คิดเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งบริเวณที่

เปนสระนํ้า และปาละเมาะเดิมซึ่งเปนตนระกํา) (ภาพที่ ๑๙)  

 

 

 

 



๔๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๘  เสนทางเดินหากินของชางปา ในแปลงหญาของโครงการฯ 

กันยายน ๒๕๖๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 



๔๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๘   (ตอ) 

มกราคม ๒๕๖๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒ เมษายน ๒๕๖๒ 



๔๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๘  (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๔๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๙  พ้ืนที่ในแปลงหญาของโครงการฯ ที่ชางปาใชหากินแลว ระหวางเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 



๔๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๕  พ้ืนที่หากินของชางปาในแปลงหญาของโครงการฯ  

เดือน 
พื้นที่หากินในแปลงหญา 

ตารางเมตร รอยละ 

กันยายน ๓,๙๓๔ ๑๒.๖ 

ตุลาคม ๔,๖๐๒ ๑๔.๘ 

พฤศจิกายน ๓,๐๙๔ ๙.๙ 

ธันวาคม ๔,๒๐๓ ๑๓.๕ 

มกราคม ๓,๙๑๖ ๑๒.๖ 

กุมภาพันธ ๖,๔๘๓ ๒๐.๘ 

มีนาคม ๑๐,๐๓๑ ๓๒.๑๖ 

เมษายน ๑,๘๒๗ ๕.๘๖ 

พฤษภาคม ๒,๓๐๔ ๗.๔ 

มิถุนายน ๔,๔๓๘ ๑๔.๒ 

รวมพื้นที่แปลงหญาที่ชางปาหากินแลว ๒๓,๐๒๘ ๗๓.๘ 

หมายเหตุ :  จํานวนชางปาที่เขามาหากินในแตละเดือนไมเทากัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๐  รอยละพ้ืนที่แปลงหญาที่ชางปาใชประโยชนในแตละเดือน 



๔๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๑  ชางปาที่กําลังหากินในแปลงหญาของโครงการ 

 

NAPAR-PETCH 



๔๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๓. การประเมินคุณภาพของแหลงน้ํา 

๓.๑  คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในสระนํ้าที่จัดทําสําหรับชางปา ในพ้ืนที่แปลงหญาจํานวน ๓ 

แหง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีผลดังน้ี 

๑.  คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ประกอบดวย 

อุณหภูมิของนํ้า (Water Temperature) มีคาเฉลี่ย ระหวาง ๓๔.๑ – ๓๕.๕ องศา

เซลเซียส อุณหภูมิของนํ้าจากแหลงนํ้าทั้ง ๓ แหลง ยังอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด คือ อุณหภูมิของ

นํ้าไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน ๓.๐ องศาเซลเชียส ตามมาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน 

คาความขุนของนํ้า (Water Turbidity) มีคาเฉลี่ยความขุนของนํ้า ๒๖๑ - ๘๔๔ NTU 

ตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าประเภทที่ ๑ ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามธรรมชาติ 

๒.  คุณลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics) ประกอบดวย 

คาความเปนกรดดางของนํ้า (Water pH) มีคาเฉลี่ย ระหวาง ๗.๕ – ๙.๔ ตรงตาม

มาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าประเภทที่ ๑ ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามธรรมชาติ 

คาความกระดางของนํ้า (Water hardness) มีคาเฉลี่ย ระหวาง ๑๔ - ๔๘ มิลลิกรัม

ตอลิตร คาความกระดางของนํ้า ตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าประเภทที่ ๑ 

ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามธรรมชาติ 

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: DO) มีคาเฉลี่ยระหวาง ๗.๘๔ – 

๘.๑๑ มิลลิกรัมตอลิตร คาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ของแหลงนํ้าโดยภาพรวมทุกแหลงนํ้าตรงตาม

มาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าประเภทที่ ๑ ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามธรรมชาติ   

คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ของนํ้า แหลงนํ้าในบริเวณพ้ืนที่แปลงหญา

อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ระหวาง ๔.๓๗ – ๖.๕๙ มิลลิกรัมตอลิตร คาความสกปรกในรูป

สารอินทรียของแหลงนํ้าโดยภาพรวมทุกแหลงนํ้าตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลง

นํ้าประเภทที่ ๑ ซึ่งกําหนดใหเปนไปตามธรรมชาติ 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๖  และภาพที่ ๒๒ 



๔๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๖  ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในสระนํ้าของพ้ืนที่โครงการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 

คุณลักษณะของน้ํา สระที่ ๑ 

(ทิศใต) 

สระที่ ๒ 

(กลาง) 

สระที่ ๓ 

(ทิศเหนือ) 

คุณลักษณะทางกายภาพ    

 อุณหภูมิของน้ํา ๓๕.๔๖ ๓๔.๑๓ ๓๕.๓๖ 

*คาความขุนของน้ํา (Turbidity), เอ็นทียู (NTU) ๘๔๔ ๒๖๑ ๖๒๑ 

คุณลักษณะทางเคมี    

 ความเปนกรดดาง ๙.๔๐ ๗.๙๓ ๗.๕๓ 

*ความกระดางท้ังหมด (Total hardness), มิลลิกรัมตอลิตร

ของแคลเซียมคารบอเนต (mg/l as CaCO๓) 

๔๘ ๑๔ ๒๕ 

*ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO), มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) ๗.๘๔ ๘.๑๑ ๗.๙๑ 

*ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD), มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) ๔.๓๗ ๖.๑๒ ๖.๕๙ 

*ไนเตรท (Nitrate), มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

*ฟอสเฟส (Phosphate), มิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

*แอมโมเนียอิสระ (Free ammonia), แอมโมเนีย-ไนโตรเจน,  
 (NH๔-N, mg/l) 

ไมพบ ๐.๗๒ ไมพบ 

หมายเหตุ :  * วิเคราะหผลโดยหองปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดลอม  

  ฝายเครื่องมอืและวิจัยทางวิทยาศาสตร  

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๒  ที่ต้ังของแหลงนํ้าในพ้ืนที่แปลงหญาของโครงการ และคุณภาพนํ้า 

ความขุนของน้ํา  ๘๔๔  NTU 

ความเปนกรดดาง ๙.๔๐ 

ความกระดาง ๔๘  mg/l as CaCO๓ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ๗.๘๔ mg/l 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ๔.๓๗ mg/l 

ไนเตรท   - 

ฟอสเฟส  - 

แอมโมเนยีอิสระ  - 

ความขุนของน้ํา  ๒๖๑ NTU 

ความเปนกรดดาง ๗.๙๓ 

ความกระดาง ๑๔ mg/l as CaCO๓ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ๘.๑๑ mg/l 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ๖.๑๒ mg/l 

ไนเตรท   - 

ฟอสเฟส   - 

แอมโมเนยีอิสระ  ๐.๗๒  mg/l 

ความขุนของน้ํา ๖๒๑ NTU 

ความเปนกรดดาง ๗.๕๓ 

ความกระดาง ๒๕ mg/l as CaCO๓ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ๗.๙๑ mg/l 

ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ๖.๕๙ mg/l 

ไนเตรท   - 

ฟอสเฟส  - 

แอมโมเนยีอิสระ  - 



๔๙ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๓.๒  การประเมินคุณภาพน้ําดวยสัตวพื้นทองน้ํา 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพนํ้าในสระนํ้าทีจ่ัดทําสําหรับชางปา ในพ้ืนที่แปลงหญาจํานวน ๓ 

แหง เมื่อวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ พบสัตวหนาดินทั้งหมด ๑๔ ชนิด ๑๔ วงศ ๗ อันดับ อันดับที่

พบจํานวนวงศมากที่สุด คือ อันดับ Hemiptera (๓ วงศ) รองลงมา คือ อันดับ Odonata (๒ วงศ) และ
อันดับ Ephemeroptera (๒ วงศ)  คะแนน BMWPTHAI สําหรับใชบงช้ีคุณภาพนํ้า แสดงดังตารางที่ ๗   

ตารางที่ ๗   คาคะแนนของกลุมสัตวหนาดินแตละวงศที่พบในสระนํ้าในพ้ืนที่โครงการฯ ในอุทยานแหงชาติ 
      เขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง 

อนุกรมวิธาน ชื่อสัตวหนาดิน 
คาคะแนน 
BMWPTHAI 

แหลงน้ํา 

สระทิศใต สระกลาง สระทิศเหนือ 
Coleoptera           
Dytiscidae ดวงด่ิง ๕ ๒๔ ๑ - 
Decapoda       
Palaemonidae กุงฝอย ๖ - - ๙๐ 
Diptera      
Chironomidae หนอนร้ินน้ําจืด ๒ ๕ ๓ ๑ 
Ephemeroptera      
Baetidae ตัวออนชีปะขาววายน้ํา ๕ ๕๑ ๖ ๓ 
Ephemerellidae ตัวออนชีปะขาวเหงือกบนหลัง ๑๐ ๑ - - 
Hemiptera      
Gerridae จิงโจน้ํา ๕ ๓ - ๑ 
Notonectidae มวนกรรเชียง ๕ - ๑ ๑๕๘ 
Corixidae มวนวน ๕ ๑๐ ๑๔๓ ๑๑ 
Odonata      
Coenagrionidae ตัวออนแมลงปอเข็มธรรมดา ๖ ๒ ๖ - 
Macromiidae ตัวออนแมลงปอมาโคร ๖ ๑๑ ๒๐ - 
Trichoptera      
Calamoceratidae ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา

ซองใบไม 
๑๐ - ๒ - 

Class Gastropoda      
Viviparidae หอยขม ๕ - ๔๒ ๔๙ 
Planorbidae หอยคัน ๓ - - ๑ 
Thiaridae & 
Iravadiidae 

หอยเจดียน้ําจืด ๖ - ๑ - 

Number of families ๘ ๑๐ ๘ 
BMWPTHAI ๔๔ ๕๕ ๓๖ 
ASPTTHAI ๕.๕ ๕.๕ ๔.๕ 

 

 



๕๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ค. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๓  สัตวหนาดินที่เปนตัวบงชี้นํ้าคุณภาพดีมาก ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา  ก. ตัว

ออนชีปะขาวเหงือกบนหลัง (Spiny Crawler Mayfly Nymphs) ข. ตัวออนแมลง
หนอนปลอกนํ้าซองใบไม (Sleeping Bag Caddisfly Larvae) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๔  สัตวหนาดินที่เปนตัวบงชี้นํ้าคุณภาพดี ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา   ก. ตัวออน
แมลงปอเข็มธรรมดา (Narrow – Winged Damselflies) ข. ตัวออนแมลงปอมาโคร 
(วงศ Macromiidae) ค. หอยเจดียนํ้าจืด (Turret Snails) และ ง. กุงฝอย (Freshwater 
Shrimps) 

ก. 

ก. ข. 

ง. 

ข. 

ค. ง. 

ก. 



๕๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๕  สัตวหนาดินที่เปนตัวบงชี้นํ้าคุณภาพพอใช ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา    ก. ดวง
ด่ิง (Diving Beetles) ข. ตัวออนชีปะขาววายนํ้า (Swimming Mayfly Nymphs) ค. 
มวนกรรเชียง (Back Swimmers) และ ง. มวนวน (Water Boatman) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒๖  สัตวหนาดินที่เปนตัวบงชี้นํ้าคุณภาพพอใช ที่พบในแหลงนํ้าบริเวณแปลงหญา คือ 

หนอนริ้นนํ้าจืด (วงศ Chironomidae สกุล Chironomus) 
 

ก. ข. 

ค. ง. 



๕๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

เมื่อนําคาที่คํานวณไดมาหารดวยจํานวนวงศที่พบทั้งหมดในสระนํ้าแตละแหง ไดคาเฉลี่ย 
ASPTTHAI  สําหรับนําไปเปรียบเทียบกับคาคะแนนที่ไดโดยกําหนดตามระดับคุณภาพนํ้า ๕ ระดับ ตาม
เกณฑของ รุงนภา (๒๕๔๙) คือ คุณภาพนํ้าสกปรก คุณภาพนํ้าคอนขางสกปรก คุณภาพนํ้าปานกลาง 
คุณภาพนํ้าคอนขางดี และคุณภาพนํ้าดี  โดยเกณฑคุณภาพนํ้าของคาคะแนนเฉลี่ย ASPTTHAI อยูใน
เกณฑคุณภาพนํ้าปานกลาง ไปจนถึงคอนขางสกปรก (ตารางที่ ๘) 

ตารางที่ ๘   คาคะแนน BMWPTHAI และ ASPTTHAI 

สระน้ํา คา BMWP คา ASPT การแปรผลคุณภาพน้ํา 

สระทิศใต ๔๔ ๕.๕ นํ้าคุณภาพปานกลาง 

สระกลาง ๕๕ ๕.๕ นํ้าคุณภาพปานกลาง 

สระทิศเหนือ ๓๖ ๔.๕ น้ําคอนขางสกปรก 

 

คาดัชนีความหลากหลายของสัตวหนาดิน 

พบสัตวหนาดินทั้งหมด ๑๔ ชนิด ๑๔ วงศ ๗ อันดับ อันดับที่พบจํานวนวงศมากที่สุด 
คือ อันดับ Hemiptera (๓ วงศ) รองลงมา คือ อันดับ Odonata (๒ วงศ) และอันดับ Ephemeroptera 
(๒ วงศ) มีคาดัชนีความหลากหลาย Shannon diversity index ของสระที่ ๑ (ทิศใต),  สระที่ ๒ 
(กลาง) และ สระที่ ๓  (ทิศเหนือ)  เทากับ ๑.๕๐๕๓, ๑.๑๘๑๖ และ ๑.๒๑๐๔ ตามลําดับ  

เมื่อนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทดสอบของ Hutcheson t - test  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕  พบวา สระนํ้าทางทิศใตกับสระนํ้าทางตอนกลาง และสระนํ้าทางทิศเหนือ 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสระนํ้าทางทิศเหนือและสระทางตอนกลางไมมีความ
แตกตางกัน (ตารางที่ ๙)  สําหรับความแตกตาง อาจมีสาเหตุจากแหลงนํ้าที่สํารวจเปนแหลงนํ้าที่เปน
บอขุด ซึ่งสรางไวสําหรับใหสัตวปาใชประโยชน ประกอบกับแหลงนํ้าที่สํารวจเปนแหลงนํ้าน่ิง ไมมีการ
ไหลของนํ้า ทําใหมลพิษและของเสียสะสมอยูในแหลงนํ้า สงผลใหพบสัตวหนาดินที่หลากหลายปรากฏ
ในแตละบอแตกตางกันอยางเห็นไดชัด  ดังน้ันจึงควรหาวิธีใหมีการไหลเวียนของนํ้าในสระ เพ่ือเปนการ
สรางออกซิเจนในแหลงนํ้า หรือการเลือกใชพืชที่สามารถบําบัดใหคุณภาพนํ้าดีขึ้น 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๙  ความสัมพันธของสัตวหนาดินในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง 

สระน้ํา จํานวนตัว 
ดัชนีความ
หลากหลาย 

คาความ
แปรปรวน 

T (Hutcheson  
t - test) 

df T (เปดตาราง) 

สระทิศใต ๑๐๗ ๑.๕๐๕๓ ๐.๐๐๘๓ ๒.๗๑๕๒* ๒๕๔.๐๘๗๓ ๑.๙๖๙๓ 
สระกลาง ๒๒๕ ๑.๑๘๑๖ ๐.๐๐๖๐       

สระทิศใต ๑๐๗ ๑.๕๐๕๓ ๐.๐๐๘๓ ๒.๘๘๕๘* ๑๖๗.๐๖๓๖ ๑.๙๗๔๓ 
สระทิศเหนือ ๓๑๔ ๑.๒๑๐๔ ๐.๐๐๒๒       

สระกลาง ๒๒๕ ๑.๑๘๑๖ ๐.๐๐๖๐ -๐.๓๑๙๕ ๓๘๓.๓๑๕๑ ๑.๙๖๖๒ 
สระทิศเหนือ ๓๑๔ ๑.๒๑๐๔ ๐.๐๐๒๒       

หมายเหตุ :  * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๗  สวนหน่ึงของภาพชางปาที่ใชประโยชนแหลงนํ้าในพ้ืนที่แปลงหญาของโครงการ ในเดือน

มีนาคม ๒๕๖๒ 



๕๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๔.  ประสิทธิภาพของโปงเทียม 

๔.๑  ระดับความเค็มของโปงเทียม 

ผลการติดตามคาระดับความเค็มของโปงเทียมที่ดําเนินการ ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๗๓ โปง  ตรวจสอบโดยการวัดคาการนําไฟฟา (electrical 

conductivity) ของเกลือที่ละลายอยูในนํ้า ซึ่งพบวา ที่ระดับความลึกดิน ๐ - ๑๕ เซนติเมตร พบวามี

คาการนําไฟฟาเฉลี่ยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เทากับ ๒๒.๕  ppm และมีคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จนถึง

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย ๑๓๘.๗ ppm สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ๑๒๔.๘  ซึ่งเกิด

จากเกลือที่ฝงไวในโปงเปนช้ัน ๆ ที่ระดับความลึก ไดถูกละลายกับนํ้า พาขึ้นมาอยูที่ระดับช้ันผิวดิน ทั้งน้ี

เปนไปตามแนวทางการจัดทําโปงเทียม และมีคาใกลเคียงกับระดับคาการนําไฟฟาในโปงธรรมชาติที่เก็บ

ตัวอยางจากอุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวง ที่มีสัตวปาใชประโยชน ซึ่งมีคาระดับการนําไฟฟา 

๖๖.๑ - ๒๔๑.๑ ppm 

ผลการตรวจสอบเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีโปงที่มีคาระดับการนําไฟฟาสูงกวา ๑,๐๐๐ 

ppm ซึ่งมีอยูจํานวน ๑๐ โปง (ภาพที่ ๒๘)  ซึ่งไดประสานใหเจาหนาที่เขาไปดําเนินการปรับปรุงให

ระดับความเค็มกลับมาอยูในระดับปกติ ซึ่งพบวาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  คาระดับการนําไฟฟาได

ลดลงมาอยูในเกณฑปกติ ยกเวนอีก ๒ โปง ที่ยังไมไดดําเนินการแกไข (ภาพที่ ๒๙) 

นอกจากน้ี ในพ้ืนที่ของกรมปาไม มีการทําโปงเทียมไวเพียง ๕ จุด แตพบวาคาการนําไฟฟาใน

เดือนมีนาคมและเมษายน ๒๕๖๒ สูงกวาปกติที่มิเตอรจะวัดได หมายความวาโปงมีความเค็มมากเกินไป 

สาเหตุอาจเกิดจากการขุดดินไมลึกและเทเกลือไวในระดับที่ต้ืนเกินไป ซึ่งเกิดจากวิธีการทําที่ไมเปนไป

ตามมาตรฐาน จึงไดปรับปรุงใหมโดยการถมหนาดินใหหนาขึ้น จนเดือนพฤษภาคม ระดับคาการนํา

ไฟฟาไดลดลงมาที่ ๖๖๕.๖ – ๒,๔๗๘.๙ หมายความวาดีขึ้นกวากอนทําการปรับปรุง แตในบางโปง

ยังคงมีคาความเค็มสูงเกินไปจําเปนตองมีการปรับปรุงซ้ํา 

ทั้งน้ี ขอมูลเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  พบวา โปงเทียมที่สัตวปา (รวมทุกชนิด) ใชประโยชน เปน

โปงที่มีคาระดับการนําไฟฟาเฉลี่ย ๑๘๑.๔ ppm และเฉลี่ยมัธยฐานที่ ๔๓.๕ ppm  ในสวนของชางปา 

พบวาชอบใชประโยชนโปงเทียมที่มีคาระดับการนําไฟฟาเฉลี่ย ๑๒๔.๙ ppm และเฉลี่ยมัธยฐานที่ 

๔๑.๘ ppm 

 



๕๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๘  ระดับคาการนําไฟฟาในโปงเทียม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๙  ระดับคาการนําไฟฟาในโปงเทียม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ (ภายหลังการปรับปรุงคุณภาพ) 

> 

คาระดับการนําไฟฟาในโปงธรรมชาติ ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง 

คาระดับการนําไฟฟาในโปงธรรมชาติ ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง 

> 



๕๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
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๔.๒  สัตวปาที่ใชประโยชนโปงเทียม 

การจัดทําโปงเทียมในพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง ได

ดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวนทั้งหมด ๗๓ โปง ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลังจากน้ันไดมี

การติดตามการใชประโยชนจากโปงเทียมที่ดําเนินการเสร็จแลว พบวาสัตวปาเริ่มมีการเขามาใช

ประโยชนภายหลังการจัดทําโปงเสร็จแลวเปนระยะเวลา ๑๒ วัน และไดมีการติดตามรองรอยการใช

ประโยชนของสัตวปาที่เขามาใชประโยชนจากโปงเทียมอยางตอเน่ือง เปนประจําทุกสัปดาหแรกของ

เดือน ซึ่งในความหมายของขอมูลที่นําเสนอน้ีไดหมายถึงรองรอยของสัตวปาของเดือนกอนทําการ

สํารวจ เชน ขอมูลเดือนกันยายน คือขอมูลที่ไดจากการสํารวจในตนเดือนตุลาคม ดังน้ี 

เดือนกันยายน ๒๕๖๑ มีสัตวปาเขามาใชประโยชนโปงเทียม จํานวน ๖๗ โปง (รอยละ 

๙๑.๗๘)  จํานวน ๘ ชนิด  

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๔๓ โปง (รอยละ ๕๘.๙๐)  

 กระทิง (Bos gaurus) จํานวน ๔ โปง (รอยละ ๕.๔๘)  

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๒ โปง (รอยละ ๒.๔๗)  

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๖๑ โปง (รอยละ ๘๓.๕๖)  

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑)  

 หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗)  

 อีเห็น (Paradoxurus sp.) จํานวน ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑)  

 ลิงกัง (Macaca nemestrina) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗)  

จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) เขามาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ 

มีจํานวน ๓๗ โปง (รอยละ ๕๐.๖๘) 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑  มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๖๙ โปง (รอยละ 

๙๔.๕๒) มีจํานวน ๙ ชนิด ไดแก  

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๒๓ โปง (รอยละ ๓๑.๕๑)  

 กระทิง (Bos gaurus) จํานวน ๕ โปง (รอยละ (๖.๘๕)  

 วัวแดง (Bos javanicus) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๕ โปง (รอยละ ๖.๘๕)  

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๖๕ โปง (รอยละ ๘๙.๐๔)  



๕๘ 
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 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๑๑ โปง (รอยละ ๑๕.๐๗)  

 หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) จํานวน ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑)  

 ลิงกัง (Macaca nemestrina) จํานวน ๒ โปง (รอยละ ๒.๗๔)  

 เมนใหญ (Hystrix brachyura) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗)  

จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) ลงมาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ 

พบวามีจํานวนทั้งหมด ๒๐ โปง (รอยละ ๒๗.๔๐) 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๔๔ โปง (รอยละ 

๖๐.๒๗) จํานวน ๕ ชนิด ไดแก  

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๙ โปง (รอยละ ๑๒.๓๓)  

 กระทิง (Bos gaurus) จํานวน ๓ โปง (รอยละ (๔.๑๑)  

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๓๕ โปง (รอยละ ๔๗.๙๕)  

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑)  

 อีเห็น (Paradoxurus sp.) จาํนวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗)  

จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) ลงมาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ 

พบวามีจํานวนทั้งหมด ๕ โปง (รอยละ ๖.๘๕) 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๒๒ โปง (รอยละ 

๓๐.๑๔) จํานวน ๗ ชนิด ไดแก  

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๖ โปง (รอยละ ๘.๒๒)  

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๑๒ โปง (รอยละ ๑๖.๔๔)  

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๙ โปง (รอยละ ๑๒.๓๓)  

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑)  

 หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗)  

 อีเห็น (Paradoxurus sp.) จํานวน ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑)  

 หมีควาย (Ursus thibetanus) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗)  

จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) ลงมาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ 

พบวามีจํานวนทั้งหมด ๔ โปง (รอยละ ๕.๔๘) 



๕๙ 
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เดือนมกราคม ๒๕๖๒  มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๒๖ โปง (รอยละ 

๓๕.๖๒) จํานวน ๔ ชนิด  

 หมูปา (Sus scrofa) ใชประโยชน จํานวน ๒๖ โปง (รอยละ ๓๕.๖๒) 

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๙ โปง (รอยละ ๑๒.๓๓)  

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๙ โปง (รอยละ ๑๒.๓๓)  

 หมีหมา (Helarctos malayanus) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 

จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) ลงมาใชประโยชนรวมกับสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ 

ไมพบรองรอยในเดือนน้ี ทั้งน้ี เน่ืองจากสภาพพ้ืนดินคอนขางแหงและแข็ง จึงยากตอการจําแนกรอย

สัตวปา ทําใหขอมูลของสัตวปาบางชนิดอาจขาดหายไป 

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๓๓ โปง (รอยละ 

๔๕.๒๐) ซึ่งสัตวปาที่ลงมาใชประโยชนจากโปงเทียมมีจํานวน ๔ ชนิด  

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน ๑๒ โปง (รอยละ ๑๖.๔๔)  

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๔ โปง (รอยละ ๕.๔๘)  

 หมูปา (Sus scrofa) ใชประโยชน จํานวน ๒๐ โปง (รอยละ ๒๗.๔๐)  

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๔ โปง (รอยละ ๕.๔๘)  

จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) ลงมาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ 

พบวามีจํานวนทั้งหมด ๓ โปง (รอยละ ๔.๑๑) 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒  มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๔๘ โปง (รอยละ

๖๕.๗๕) ซึ่งสัตวปาที่ลงมาใชประโยชนจากโปงเทียมมีจํานวน ๖ ชนิด 

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๒๑ โปง (รอยละ ๒๘.๗๗) 

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๗ โปง (รอยละ ๙.๕๙) 

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๓๖ โปง (รอยละ ๔๙.๓๒) 

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๔ โปง (รอยละ ๕.๔๘) 

 อีเห็น (Paradoxurus sp.) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 

 หมีควาย (Ursus thibetanus) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 



๖๐ 
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จํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) เขามาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปาชนิด

อ่ืน ๆ พบวามีจํานวนทั้งหมด ๑๗ โปง (รอยละ ๒๓.๒๙) 

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๒๓ โปง (รอยละ

๓๑.๕๑) ซึ่งสัตวปาที่ลงมาใชประโยชนจากโปงเทียมมีจํานวน ๖ ชนิด 

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๑๐ โปง (รอยละ ๑๓.๗๐) 

 กระทิง (Bos gaurus) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๕ โปง (รอยละ ๖.๘๕) 

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๑๐ โปง (รอยละ ๑๓.๗๐) 

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 

 อีเห็น (Paradoxurus sp.) จํานวน ๒ โปง (รอยละ ๒.๗๔) 

สําหรับจํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) เขามาใชประโยชนรวมกันกับสัตวปา

ชนิดอ่ืน ๆ พบวามีจํานวนทั้งหมด ๒ โปง (รอยละ ๒.๗๔) 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๕๒ โปง (รอยละ

๗๑.๒๓)  ซึ่งสัตวปาที่เขามาใชประโยชนจากโปงเทียมมีจํานวน ๕ ชนิด ดังน้ี 

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๑๗ โปง (รอยละ ๒๓.๒๙) 

 กระทิง (Bos gaurus) จํานวน ๑ โปง (รอยละ ๑.๓๗) 

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๘ โปง (รอยละ ๑๐.๙๖) 

 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๓๓ โปง (รอยละ ๔๕.๒๑) 

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๑๒ โปง (รอยละ ๑๖.๔๔) 

สําหรับจํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) ลงมาใชประโยชนรวมกับสัตวปา

ชนิดอ่ืน ๆ พบวามีจํานวนทั้งหมด ๗ โปง (รอยละ ๙.๕๙) 

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ มีสัตวปาเขามาใชประโยชนจากโปงเทียม จํานวน ๔๖ โปง (รอยละ

๖๓.๐๑) ซึ่งสัตวปาที่ลงมาใชประโยชนจากโปงเทียมมีจํานวน ๔ ชนิด ดังน้ี 

 ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชน จํานวน ๑๕ โปง (รอยละ ๒๐.๕๕) 

 กวางปา (Rusa unicolor) จํานวน ๑๐ โปง (รอยละ ๑๓.๗๐) 



๖๑ 
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 หมูปา (Sus scrofa) จํานวน ๓๙ โปง (รอยละ ๕๓.๔๒) 

 เกง (Muntiacus muntjak) จํานวน ๖ โปง (รอยละ ๘.๒๒) 

สําหรับจํานวนโปงเทียมที่ชางปา (Elephas maximus) เขามาใชประโยชนรวมกันกับสัตว

ปาชนิดอ่ืน ๆ พบวามีจํานวน  ๙ โปง (รอยละ ๑๒.๓๓) 

โดยภาพรวม พบวา ทั้ง ๗๓ โปง ที่โครงการดําเนินการไว มีสัตวปาเขามาใชประโยชนแลว และ

ในจํานวนน้ี มี ๖๑ โปง ที่ชางปาใชประโยชนแลว (ภาพที่ ๓๐)  โดยแนวโนมของชางปาจะลดลงในเดือน

มกราคม แตทั้งน้ี อาจเปนผลจากสภาพพ้ืนดินในเดือนมกราคม - เมษายน คอนขางแหงและแข็ง ยากตอ

การจําแนกรองรอยสัตวปา ทําใหขอมูลของสัตวปาอาจขาดหายไปบาง (ภาพที่ ๓๑) 

สําหรับรายช่ือและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เขามาใชประโยชนโปงเทียม ต้ังแต

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒  ๑๔ ชนิด ๑๐ วงศ ๕ อันดับ แสดงดังตารางที่ ๑๐  

  



๖๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๐  จาํนวนเดือนที่ชางปาใชประโยชนโปงเทียมแตละโปง ต้ังแตเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ถึง 

มิถุนายน ๒๕๖๒ โปงลําดับที่ ๘ (สสีม) คอื โปงเทียมพระราชทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๑  รอยละของจํานวนโปงเทียมที่สัตวปาใชประโยชน 



๖๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๐  รายช่ือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

เขาชะเมา – เขาวง 
ลําดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Artiodactyla           

Family Bovidae           

๑ Gaur กระทิง Bos gaurus VU สัตวปาคุมครอง บัญชี I 

๒ Banteng วัวแดง Bos javanicus EN สัตวปาคุมครอง - 

Family Cervidae           

๓ Red muntjac เกง Muntiacus muntjak LC สัตวปาคุมครอง - 

๔ Sambar กวางปา Rusa unicolor VU สัตวปาคุมครอง - 

Family Suidae           

๕ Wild Boar หมูปา Sus scrofa LC - - 

Order Carnivora           

Family Canidae           

๖ Golden Jackal หมาจ้ิงจอก Canis aureus LC สัตวปาคุมครอง บัญชี III 

Family Mustelidae           

๗ Greater Hog Badger หมูหร่ิง Arctonyx collaris VU สัตวปาคุมครอง - 

Family Ursidae           

๘ Asiatic Black Bear หมีควาย Ursus thibetanus VU สัตวปาคุมครอง บัญชี I 

๙ Sun Bear หมีหมา Helarctos malayanus VU สัตวปาคุมครอง บัญชี I 

Family Viverridae           

๑๐ Common Palm Civet อีเห็น Paradoxurus sp. LC - บัญชี III 

Order Proboscidea           

Family Elephantidae           

๑๑ Asian Elephant ชางปา Elephas maximus EN สัตวปาคุมครอง บัญชี I 

Order Primata           

Family Cercopithecidae           

๑๒ 

Nicobar Crab - eating 

Macaque ลิงแสม Macaca fascicularis LC สัตวปาคุมครอง บัญชี II 

๑๓ 

Southern Pig - tailed 

Macaque ลิงกัง Macaca nemestrina VU สัตวปาคุมครอง บัญชี II 

Order Rodentia           

Family Hystricidae           

๑๔ Malayan Porcupine เมนใหญ Hystrix brachyura LC สัตวปาคุมครอง - 

หมายเหตุ : หมาจิ้งจอก (Canis aureus) เปนสัตวผูลา คาดวาเขามาบริเวณโปงเพ่ือจับสัตวชนิดอ่ืน

ที่มากินโปง กินเปนอาหาร 

 



๖๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๒   ชางปา (Elephas maximus) ใชประโยชนบรเิวณโปงเทียมของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

พัชรกิติยาภาฯ 



๖๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๓  หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ซึ่งพบบริเวณแปลงหญาพ้ืนทีดํ่าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๔  ฝงูหมูปา (Sus scrofa) ลงมากินดินโปงที่สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภาฯ 

พระราชทานไว 

NAPAR - PETCH 



๖๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๕.  การจําแนกอัตลักษณของชางปาที่เขามาหากินในพื้นที่โครงการฯ 

ภาพจากกลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ (camera trap) ในบริเวณโปงเทียมและแหลงนํ้า 

ที่จัดทําตามโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สมดุลระหวางคนและชาง”  

ภายหลังการดําเนินกิจกรรมโครงการฟนฟูแหลงอาหารชางปาพ้ืนที่ปาตะวันออก “จัดการ

ปญหาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนและชาง” และในระหวางที่ยังไมไดรับงบประมาณในการ

จัดหาอุปกรณที่จําเปน ไดแก กลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ (camera trap) สําหรับติดต้ังให

ทั่วพ้ืนที่โครงการ ศูนยฯ ไดใชกลองดักถายภาพสัตวปาแบบอัตโนมัติ ที่มีเพียง ๔ ตัว ทําการติดต้ังใน

พ้ืนที่สําคัญเพ่ือติดตามขอมูลเปนการเบ้ืองตน โดยเลือกพ้ืนที่บริเวณแปลงหญาและโปงเทียมที่

ดําเนินการไวโดยสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาพัชรกิติยาภาฯ  

พบวาในระหวางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  กลองสามารถบันทึกภาพ

ชางปาที่เขามาใชประโยชนแปลงหญาและโปงเทียม ไวไดจํานวน ๒๖๕ ภาพ จําแนกอัตลักษณโดยใช

โปรแกรม APHIS เปนรายตัวได จํานวน ๘ ตัว แบงเปนตัวผู ๕ ตัว และตัวเมีย ๓ ตัว (ตารางที่ ๑๑)  โดย

พบวาชางปาทั้ง ๘ ตัว เปนชางประจําถิ่นหากินบริเวณหนวยพิทักษอุทยานฯ (พวาพลู) จนถึงหนวยพิทักษ

อุทยานฯ (นํ้ากรอย)  ซึ่งเปนแนวพ้ืนที่บริเวณที่จัดทําโครงการฯ (ภาพที่ ๓๕ ถึงภาพที่ ๓๙) 

ในเดือนกุมภาพันธ มีชางปา ที่เดินทางมาจากถิ่นอ่ืนเขามาหากินในแปลงหญา เปนการช่ัวคราวอีก

จํานวนหน่ึง เมื่อนํามาจําแนกอัตลักษณ ดวยโปรแกรม APHIS สามารถแยกไดเปน ๑๔ ตัว แบงออกเปน

ชางปาเพศผู ๘ ตัว เพศเมีย ๔ ตัว  และที่ยังเปนลูกชางจําแนกเพศไมได ๒ ตัว ซึ่งลักษณะที่จําแนกไดไมซ้ํา

กับ ชางปา ๘ ตัว ที่เปนชางประจําถิ่น   (ภาพที่ ๔๐ ถึงภาพที่ ๔๒) 

 

 

 

 

  



๖๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๑  การกําหนดชวงชั้นอายุของชางปา ความสูงของแตละชั้นอายุ และการเปรียบเทียบ

ขนาดกับชางวัยเจริญพันธุ กรณีศึกษาชางปาบริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวาง

อุทยานแหงชาติเขาชะเมา – เขาวงและเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 

ชั้นอายุ อายุ (ป) สูง (เซนติเมตร) เปรียบเทียบกับขนาดของชางวัยเจริญพันธุ จําแนกอัตลักษณรายตัวและเพศ หมายเหตุ 

ลูกชางเล็ก 

(Calves) 
๐ - ๑ < ๑๒๘.๐๐ 

แนวโคงของสันหลังอยูกึ่งกลางระหวาง 
ทองและทวารของชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ I : “กระทอน” (-) 

ภาพ O : “กระบก” (-) 

- 

- 

ลูกชางโต 

(Juveniles) 
๑ - ๕ 

๑๒๘.๐๐ - 

๑๕๐.๐๐ 

แนวโคงของสันหลังอยูกึ่งกลางระหวาง 
ทวารและไหลของชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ F : “พลายนอย” (♂) 

ภาพ S : “นอยโหนง” (♂) 

+ 

- 

ชางวัยรุน 

(Sub-

adults) 
๕ - ๑๐ 

๑๕๐.๐๐ - 

๑๘๐.๐๐ 
ไหลอยูในชวง ๓/๔ ของทวารและไหล 

ของชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ V : “กลวยหอม” (♂) 

ภาพ T : “ขนุน” (♂) 

- 

- 

ชางวัยรุน 

(Sub-

adults) 

๑๐ - ๑๕ 
๑๘๐.๐๐ - 

๒๐๐.๐๐ 

ไหลอยูในชวง ๓/๔ ของทวารและไหล 
ของชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ A : “งางอน” (♂) 

ภาพ L : “ระกํา” (♂) 

ภาพ S : “มะไฟ” (♂) 

ภาพ U : “มะขาม” (♂) 

+ 

- 

- 

- 

ชางวัยเจริญพันธุ 

(Adults) 
๑๕ - ๒๐ 

๒๐๐.๐๐ - 

๒๓๐.๐๐ 
ชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ B : “ตุยนุย” (♀)  

ภาพ E : “โปงฟา” (♀) 

ภาพ M : “ทุเรียน” (♂) 

ภาพ N : “งาเดียวขวา” (♂) 

ภาพ P : “ชบา” (♀) 

+ 

+ 

- 

- 

- 

ชางวัยเจริญพันธุ 

(Adults) 
๒๐ - ๓๐ 

๒๓๐.๐๐ - 

๒๕๐.๐๐ 
ชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ C : “หูแหวง” (♂) 

ภาพ G : “ดวน” (♂) 

ภาพ H : “พังชมพู” (♀) 

ภาพ J : “มังคุด” (♀) 

ภาพ K : “ลองกอง” (♀) 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

ชางวัยเจริญพันธุ 

(Adults) 
๓๐ ปข้ึนไป > ๒๕๐.๐๐ ชางวัยเจริญพันธุ 

ภาพ D : “งาบ่ิน” (♂) 

ภาพ R : “ลําไย” (♀) 

+ 

- 

หมายเหตุ: สัญลักษณ  ♂  หมายถึง ชางปาเพศผู      และสัญลักษณ  ♀  หมายถึง ชางปาเพศเมีย 
             สัญลักษณ  +   หมายถึง ชางปาประจําถ่ิน และสัญลักษณ   -  หมายถึง ชางปามาจากถ่ินอื่น (เฉพาะชวงฤดูกาล) 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓๕  ชางปาประจําถิ่นบริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา  – เขาวง 

และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน  

     A : “งางอน” ชางพลาย เพศผู พฤติกรรมหากินรวมกบั “ตุยนุย” 
               B : “ตุยนุย” ชางพัง เพศเมีย พฤติกรรมหากินรวมกับ “งางอน” 
               C : “หูแหวง” ชางพลาย เพศผู พฤติกรรมแยกหากินตัวเดียว หงุดหงิดงาย 

  

 



๖๙ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่ ๓๖  ชางปาประจําถิ ่น ;  D : “งาบิ่น” ชางพลาย เพศผู พฤติกรรมแยกหากินตัวเดียว   
E : “โปงฟา” ชางพัง เพศเมีย พฤติกรรมแยกหากินตัวเดียวพบกินโปงเทียมบนเขาที่ 
ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี จัดทําขึ้น 

D 



๗๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๗   ชางปาประจําถิ่น ;  F : “พลายนอย” เพศผู ลูกชางอายุประมาณ ๑ ป  

F F 



๗๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๘  ชางปาประจําถิ่น ;  G : “ดวน” ชางพลาย เพศผู ปลายหางไมมีขน หากินในแปลงพืช
อาหารที่ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรีจัดทําขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓๙  ชางปาประจําถิน่ ; H : “พังชมพู” ชางพัง เพศเมีย หากินบริเวณโปงเทียมพระราชทาน 
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๗๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ ๔๐ ชางปาจากถิ่นอื่น ;  I : “กระทอน” ไมสามารถระบุเพศ ลูกชางอายุไมถึง ๑ ป หากิน
บริเวณโปงเทียมพระราชทาน 

     J : “มังคดุ” ชางพัง เพศเมียหากินบริเวณโปงเทียมพระราชทาน 
     K : “ลองกอง” ชางพัง เพศเมียหากินบริเวณโปงเทียมพระราชทาน 
     L : “ระกํา” ชางพลาย เพศผูหากินบริเวณโปงเทียมพระราชทาน 
     M : “ทเุรยีน”ชางพลาย เพศผูหากินบริเวณโปงเทียมพระราชทาน 
     N : “งาเดียวขวา” ชางพลาย เพศผู งาทางดานซายหัก กินนํ้าและเลนนํ้าบริเวณบอที่ ๑  
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๗๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ ๔๑  ชางปาจากถิ่นอ่ืน ;  O : “กระบก” ไมสามารถระบุเพศ ลูกชางอายุไมถึง ๑ ป 
                P : “ชบา” ชางพัง เพศเมีย หากินในแปลงหญาพ้ืนที่ดําเนินการ 
               Q : “นอยโหนง” เพศผู ลูกชางอายุประมาณ ๑ ป 
                R : “ลําไย” ชางพัง เพศเมีย เปนชางแมแปรก 
                S : “มะไฟ” ชางพลาย เพศผู ลงกินนํ้าและเลนนํ้าบริเวณบอที่ ๑ งาสั้นเพียงเล็กนอย 
                T : “ขนนุ” ชางสีดอ เพศผู ลงกินนํ้าและเลนนํ้าบริเวณบอที่ ๑ 
                U : “มะขาม” ชางสีดอ เพศผู ลงกินนํ้าและเลนนํ้าบริเวณบอที่ ๑ 
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๗๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ ๔๒  ชางปาจากถิ่นอ่ืน ;  V : “กลวยหอม” ชางสีดอ เพศผูหากินบริเวณแปลงหญาพื้นที่
ดําเนินการ 

V 

V 



๗๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๖. วัชพืช ทีพ่บในพื้นที่แปลงหญา 

๖.๑ ชนิดและการกระจาย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ปลายฤดูฝน) 

การสํารวจครั้งที่ ๑  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  (ปลายฤดูฝน) โดยการสุมตัวอยางขนาด ๑ x ๑ 

เมตร จํานวน ๒๑๗ แปลงตัวอยาง โดยตําแหนงของแตละแปลงจะอยูบริเวณมุมแปลงดานลางซายของ

แปลงตัวอยางขนาด  ๑๐ x ๑๐ เมตร ทั้ง  ๒๒๔ แปลง นํามาเทียบเปนวัชพืชทั้งหมดตอพ้ืนที่แปลงหญา 

๙๖๗,๖๘๐ ตน ๑๐๙ ชนิด ๓๖ วงศ  โดยหนาแนนมากที่บริเวณทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

พ้ืนที่ (ภาพที่ ๔๓) ในขณะที่พ้ืนที่บริเวณน้ีมีหญาที่ปลูกเปนพืชอาหารชาง ทุกชนิดรวมกัน ๘๓๗,๔๐๐ 

ตน โดยที่มีความหนาแนนมากที่บริเวณทางทิศตะวันออกของแปลง  

รายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบ แสดงดังตารางที่ ๑๒ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔๓   การปกคลุมของหญาอาหารชางและวัชพืชในพ้ืนที่โครงการฯ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑   

ก.  ความหนาแนนของวัชพืชในแปลงหญาตอตารางเมตร  ข.  ความหนาแนนของหญาที่ปลูกเปน

พืชอาหารชางตอตารางเมตร  ค.  รอยละการปกคลุมพ้ืนที่ของหญาที่ปลูกเปนพืชอาหารชาง   

จ.  รอยละการปกคลุมพ้ืนที่ของวัชพืชในพ้ืนที่แปลงหญา 



๗๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๒  พรรณพืชที่สํารวจพบบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารชางปาและสัตวปา เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

ลําดับ ชื่อพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 

Acanthaceae 

๑ Merremia hirta (L.) Merr. จิงจอนวล ๒๐๓ 

๒ Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ๒ 

Amaranthaceae 

๓ Amaranthus blitum L. subsp. oleraceus (L.) Costea ผักขมหัด ๕ 

Anacardiaceae 

๔ Mangifera indica L. มะมวง ๑ 

Annonaceae 

๕ Uvaria cordata (Dunal) Alston นมวัว ๒ 

Araceae 

๖ Colocasia esculenta (L.) Schott บอนน้ํา ๓๒ 

Asteraceae 

๗ Eclipta prostrata (L.) L. กะเม็ง ๓๗ 

๘ Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob. ขี้ไกยาน ๓๕๔ 

๙ Gynura pseudochina (L.) DC. var. pseudochina ผักกาดกบ ๖ 

๑๐ Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ผักกาดชาง ๕๘ 

๑๑ Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ผักคราดหัวแหวน ๑๔๘ 

๑๒ Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. ผักแครด ๔๒๔ 

๑๓ Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob. สาบแมว ๒๙๗ 

๑๔ Ageratum conyzoides L. สาบแรงสาบกา ๑๐๕ 

๑๕ Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob สาบเสือ ๒๘๕ 

๑๖ Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob สาบหมา ๑๔๓ 

๑๗ Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. หญาละออง ๕ 

๑๘ Blumea balsamifera (L.) DC. หนาดใหญ ๖ 

Athyriaceae 

๑๙ Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด ๔ 

Balsaminaceae 

๒๐ Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell เทียนนา ๖๑๒ 

Cannabaceae 

๒๑ Trema angustifolia (Planch.) Blume พังแหร ๑๗ 

Chrysobalanaceae 

๒๓ Parinari anamensis Hance ประดงเลือด ๒ 

Combretaceae 

๒๔ Combretum indicum (L.) DeFilipps เล็บมือนาง ๑ 

Commelinaceae    

๒๕ Murdannia nudiflora (L.) Brenan กินกุงนอย ๑ 



๗๘ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๒  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 

๒๖ Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. ระร่ืน ๓ 

Cucurbitaceae 

๒๗ Trichosanthes inthanonensis Duyfjes & Pruesapan ขี้กาแดง ๑ 

Cyperaceae 

๒๘ Cyperus sp. - ๑๐ 

๒๙ Cyperus elatus L. กกกระจาย ๖๕๖ 

๓๐ Fimbristylis cymosa R. Br. กกกระจุก ๗๗ 

๓๑ Cyperus pilosus Vahl กกชอดอกขน ๔๘ 

๓๒ Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani กกชอเหลือง ๔๑ 

๓๓ Cyperus procerus Rottb. กกตะกรับ ๒ 

๓๔ Cyperus diffusus Vahl หญาตีนกา ๑๖ 

๓๕ Cyperus tenuispica Steud. กกนา ๔๙๗ 

๓๖ Cyperus compactus Retz. หญาใบคม ๑๐๖ 

๓๗ Cyperus digitatus Roxb. กกรังกา ๑๐๖ 

๓๘ Actinoscirpus grossus (L. f.) Goetgh. & D. A. Simpson กกสามเหล่ียม ๑ 

๓๙ Cyperus erythrorhizos  Muhl. กกหนาม ๒๐ 

๔๐ Fimbristylis cinnamometorum (Vahl) Kunth กกเหงาเล้ือย ๔๗๖ 

๔๑ Cyperus cyperoides (L.) Kuntze หญากก ๓๐ 

๔๒ Cyperus trialatus (Boeckeler) J. Kern หญาคมบาง ๑๕ 

๔๓ Kyllinga brevifolia Rottb. หญาดอกขาว ๗๙ 

๔๔ Fimbristylis quinquangularis (Vahl) Kunth หญารัดเขียด ๒๐ 

๔๕ Kyllinga brevifolia Rottb. หญาหัวโมง ๑๐๙ 

Dioscoreaceae 

๔๖ Dioscorea bulbifera L. มันนก ๒ 

Dipterocapaceae 

๔๗ Shorea thorelii Pierre ex Laness. ชัน ๔๖ 

Euphorbiaceae 

๔๘ Euphorbia thymifolia L. น้ํานมราชสีหเล็ก ๓ 

๔๙ Microcos paniculata L. พลับพลา ๒ 

๕๐ Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg. มะฮัง ๒๖ 

Fabaceae 

๕๑ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit กระถิน ๑ 

๕๒ Dalbergia assamica Benth. เก็ดแดง ๑ 

๕๓ Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc ขะเจาะ ๑๒ 

๕๔ Senna tomoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby ขี้เหล็กเลือด ๗ 

๕๕ Codariocalyx motorius (Houtt.) H. Ohashi ชอยนางรํา ๒ 

๕๖ Macroptilium lathyroides (L.) Urb. ถั่วผี ๕ 



๗๙ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 
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ตารางที่ ๑๒  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 

๕๗ Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย ๔๒๓ 

๕๘ Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. ถั่วเส้ียนปา ๓ 

๕๙ Adenanthera pavonina L. มะกลํ่าตน ๗ 

๖๐ Dalbergia darlacensis P. H. Hô & Niyomdham มะขามเครือ ๓ 

๖๑ Desmanthus virgatus (L.) Willd. ไมยรา ๒๘๔ 

๖๒ Mimosa pudica L. ไมยราบ ๕๔ 

๖๓ Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ไมยราบเล้ือย ๖ 

๖๔ Aeschynomene americana L. โสนเขา ๔๐ 

๖๕ Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. หญาสไตโล ๘ 

๖๖ Mucuna gigantea (Willd.) DC. หมามุย ๖๑ 

๖๗ Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. เหนียวหมา ๔ 

๖๘ Clitoria macrophylla Benth.  อัญชัญปา ๒ 

Lamiaceae 

๖๙ Sphenodesme mollis Craib แพงเครือ ๑ 

Lauraceae 

๗๐ Cinnamomum iners Reinw. ex Blume เชียด ๑ 

Lecythidaceae 

๗๑ Barringtonia macrocarpa Hassk. จิกนมยาน ๑ 

Linderniaceae 

๗๒ Torenia fournieri Linden ex E. Fourn. แววมยุรา ๑๖ 

Malvaceae 

๗๓ Abelmoschus crinitus Wall. กระเจ๊ียบละวา ๙ 

๗๔ Abutilon hirtum (Lam.) Sweet ครอบจักรวาล ๕ 

๗๕ Waltheria indica L. ตานทราย ๒ 

๗๖ Sterculia guttata Roxb. ปอแดง ๑ 

๗๗ Urena lobata L. ปอเสง ๒๗ 

๗๘ Sida cordifolia L. หญาขัดใบปอม ๙ 

๗๙ Sida acuta Burm. f. หญาขัดใบยาว ๑๓ 

Maranthaceae 

๘๐ Donax canniformis (G. Forster) K. Schum. คลุม ๒ 

Moraceae 

๘๑ Ficus hispida L. f. มะเด่ือปลอง ๑ 

๘๒ Artocarpus lacucha Roxb. Ex Buch.-Ham. มะหาด ๑ 

Musaceae 

๘๓ Musa sp. กลวยปา ๔๐ 

Myrtaceae 

๘๔   Eucalyptus camaldulensis Dehnh. ยูคาลิปตัส ๓ 



๘๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๒  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน

(ตน/ตร.ม.) 

Passifloraceae 

๘๕ Passiflora foetida L. กะทกรก ๓ 

Phyllanthaceae 

๘๖ Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll. Arg. วานธรณีสาร ๑๘ 

๘๗ Bridelia ovata Decne. มะกา ๓ 

๘๘ Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. ลูกใตใบ ๒๙ 

Plantaginaceae 

๘๙ Scoparia dulcis L. กรดน้ํา ๑๒๓ 

Poaceae 

๙๐ Paspalum scrobiculatum L. var. scrobiculatum หญานมหนอน ๔ 

๙๑ Zoysia matrella (L.) Merr. หญานวลนอย ๖๗ 

๙๒ Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. หญาปากควาย ๒๗ 

๙๓ Eleusine indica (L.) Gaertn. หญาปากคอก ๑๘๕ 

๙๔ Apluda mutica L. หญาไผ ๑๓๒ 

๙๕ Cynodon dactylon (L.) Pers. หญาแพรก ๔๕ 

๙๖ Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. หญามาเลเซีย ๖๘๑ 

๙๗ Chloris barbata Sw. หญารังนก ๑๐๓ 

๙๘ Centotheca lappacea (L.) Desv. หญารีแพร ๒๔๖ 

Polygonaceae 

๙๙ Persicaria odorata (Lour.) Soják ผักไผ ๕๘ 

Pteridaceae 

๑๐๐ Adiantum capillus-veneris L. เฟนกานดํา ๕ 

Rhamnaceae 

๑๐๑ Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia หนามเล็บเหยี่ยว ๒ 

Rubiaceae 

๑๐๒ Paederia calycina Kurz กะรังตังกวาง ๒ 

๑๐๓ Paederia linearis Hook. f. var. linearis ตดหมูตดหมา ๑๘ 

๑๐๔ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. สมกบ ๗ 

๑๐๕ Spermacoce remota Lam. หญาเขมร ๓ 

๑๐๖ Mitracarpus hirtus (L.) DC. หญาจุกขาว ๒๐๒ 

Rutaceae 

๑๐๗ Clausena excavata Burm. f. หัสคุณ ๑ 

Solanaceae 

๑๐๘ Capsicum annuum L. พริกขี้หนู ๑ 

๑๐๙ Solanum torvum Sw. มะเขือพวง ๑๙ 

๑๑๐ Solanum trilobatum L. มะแวงเครือ ๒ 



๘๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๖.๒ ชนิดและการกระจาย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (ปลายฤดูแลง) 

การสํารวจครั้งที่ ๒  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  (ปลายฤดูแลง) โดยการใชแปลงตัวอยางเดิมที่ใช

ในการสํารวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน (แปลงตัวอยางขนาด ๑ x ๑ เมตร จํานวน ๒๑๗ แปลงตัวอยาง โดย

ตําแหนงของแตละแปลงจะอยูบริเวณมุมแปลงดานลางซายของแปลงตัวอยางขนาด  ๑๐ x ๑๐ เมตร 

ทั้ง  ๒๒๔ แปลง) เมื่อนํามาคิดเทียบตอพ้ืนที่ทั้งหมด พบวามีวัชพืชขึ้นปกคลุมในพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นจํานวน 

๑๙๘,๔๖๘ ตน โดยหนาแนนมากที่บริเวณทิศใตของพ้ืนที่ ในขณะที่พ้ืนที่บริเวณน้ีมีหญาที่ปลูกเปนพืช

อาหารชาง โดยที่มีความหนาแนนมากที่บริเวณทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของแปลงหญา คิดเปน

จํานวนตนรวมทั้งแปลง ๑,๖๗๕,๒๕๔ ตน 

ทั้งน้ี จะเห็นไดวาปริมาณวัชพืชในพ้ืนที่ไดลดลงอยางมาก และปริมาณหญาอาหารชางก็เพ่ิม

ปริมาณขึ้น ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจากความแหงแลงและโดยที่ไดมีการกําจัดวัชพืชออกไปบางแลวบางสวน  

ผลการวิเคราะหการกระจายของวัชพืชและการปกคลุมของหญาที่ปลูกเปนพืชอาหารชาง 

แสดงดังภาพที่ ๔๔ และภาพที่ ๔๕  ซึ่งมีขอสังเกตที่นาสนใจย่ิง คือ วัชพืชจําพวกวงศกก (Cyperaceae) 

ไดลดหายไปจากพ้ืนที่เปนจํานวนมาก ซึ่งสันนิษฐานวา พืชในวงศกก (Cypercaeae) เปนพืชที่ชอบ

ความชุมช้ืน สามารถเจริญเติบโตไดดีในฤดูฝน แตเมื่อเขาสูฤดูแลง พืชเหลาน้ีไมสามารถทนทานอยูได 

ในขณะที่พืชจําพวกหญาที่ทําการหวานเมล็ดไวกลับมีระบบเหงาใตดินที่คงความทนทานตอสภาพดินที่

แหงแลงไวได เมื่อเขาสูปลายฤดูแลงซึ่งเริ่มมีฝนตกลงมา จึงเริ่มแตกระบัดไดอยางรวดเร็วครอบคลุมพืช

วงศกก (Cyperaceae) ไวได 

ดังน้ัน สิ่งที่คณะทํางานตองดําเนินการเปนการเรงดวนคือการกําจัดวัชพืชเหลาน้ี และทําการ

ปลูกฟนฟูหญาอาหารชางในสวนน้ีขึ้นใหมโดยเร็วในตอนตนฤดูฝน 

สําหรับรายช่ือพรรณพืชที่สํารวจพบ แสดงดังตารางที่ ๑๓ 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔๔  รอยละการปกคลมุพ้ืนทีข่องหญาที่ปลูกเปนพืชอาหารชาง   

 



๘๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔๕  รอยละการปกคลมุพ้ืนทีข่องวัชพืชในพ้ืนที่แปลงหญา 



๘๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๓  วัชพืชที่สํารวจพบบริเวณแปลงปลูกพืชอาหารชางปาและสตัวปา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ลําดับ ชื่อพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 
Acanthaceae 

   

๑ Merremia hirta (L.) Merr. จิงจอนวล ๑๙๔ 

๒ Artabotrys siamensis Miq. การเวก ๑ 

Apocyaceae 
   

๓ Oxystelma esculentum (L. f.) Sm. จมูกปลาหลด ๑ 

๔ Willughbeia angustifolia (Miq.) Markgr. เถาคุย ๕ 

Asteraceae 
   

๕ Eclipta prostrata (L.) L. กะเม็ง ๓ 

๖ Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob. ขี้ไกยาน ๒๒๓ 

๗ Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore ผักกาดชาง ๑ 

๘ Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ผักคราด ๖๒ 

๙ Synedrella nodiflora (L.) Gaertn ผักแครด ๗๓ 

๑๐ Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob. สาบแมว ๓๑๐ 

๑๑ Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob สาบเสือ ๓๓๗ 

Basellaceae 
   

๑๒ Basella alba L ผักปรัง ๔ 

Begoniaceae 
   

๑๓ Begonia discreta Craib สมกุง ๑ 

Cannabaceae 
   

๑๔ Trema angustifolia (Planch.) Blume พังแหล ๑๕ 

Capparaceae 
   

๑๕ Capparis tenera Dalzell หนามเล็บแมว ๑ 

Cleomaceae 
   

๑๖ Cleome viscosa L. ผักเส้ียนผี ๑ 

Combretaceae 
   

๑๗ Combretum indicum (L.) DeFilipps เถาเล็บมือนาง ๔ 

Commelinaceae 
   

๑๘ Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. ระร่ืน ๓ 

Cucurbitaceae 
   

๑๙ Trichosanthes pubera Blume sub. rubriflos (Thorel 
ex Cayla) Duyfjes & Pruesapan 

ขี้กาแดง ๒ 

๒๐ Neoachmandra indica (Lour.) W. J. de Wilde & 
Duyfjes 

ตําลึง ๑ 



๘๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๓  (ตอ)  

ลําดับ ช่ือพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 
๒๑ Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) 

W.J. de Wilde & Duyfjes 
มะระขี้นก ๒ 

Cyperaceae 
   

๒๒ Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani กกชอเหลือง ๖ 

๒๓ Cyperus tenuispica Steud กกนา ๔ 

๒๔ Cyperus digitatus Roxb กกรังกา ๕ 

๒๕ Fimbristylis cinnamometorum (Vahl) Kunth กกเหงาเล้ือย ๑๙ 

๒๖ Cyperus cyperoides (L.) Kuntze หญากก ๙๙ 

๒๗ Cyperus trialatus (Boeckeler) J. Kern หญาคมบาง ๔๒ 

๒๘ Kyllinga brevifolia Rottb หญาดอกขาว ๑ 

๒๙ Cyperus diffusus Vahl หญาตีนกา ๒๑๓ 

๓๐ Cyperus compactus Retz หญาใบคม ๑๑๙ 

๓๑ Kyllinga brevifolia Rottb หญาหัวโมง ๓๗ 

๓๒ Fimbristylis quinquangularis (Vahl) Kunth หญารัดขียด ๒๑ 

๓๓ Cyperus rotundus L. หญาแหวหมู ๔๘ 

Dipterocaparceae 
   

๓๔ Shorea gratissima (Wall. ex Kurz) Dyer ชัน ๔ 

Euphorbiaceae 
   

๓๕ Microcos paniculata L. พลับพลา ๕ 

๓๖ Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg. มะฮังน้ํา ๒ 

๓๗ Mallotus paniculatus (Lam.) Müll. Arg. สอยดาว ๒ 

Fabaceae 
   

๓๘ Lasiobema scandens (L.) de Wit กระไดลิง ๙ 

๓๙ Acacia mangium Willd. กระถินเทพา ๒ 

๔๐ Crotalaria micans Link กระพรวนหมา ๒ 

๔๑ Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. 
K. Lôc 

ขะเจาะ ๑ 

๔๒ Trichosanthes inthanonensis Duyfjes & Pruesapan ขี้เหล็กเลือด ๖ 

๔๓ Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. ถั่วเส้ียนปา ๑๗๘ 

๔๔ Desmanthus virgatus (L.) Willd. ไมยรา ๔๓ 

๔๕ Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย ๒๖๑ 

๔๖ Alysicarpus vaginalis (L.) DC. ถั่วลิสงนา ๓๕ 

๔๗ Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain เถาวัลยเปรียง ๑ 



๘๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๓   (ตอ)  

ลําดับ ช่ือพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 
๔๘ Adenanthera pavonina L. มะกลํ่าตน ๖ 

๔๙ Mimosa pudica L. ไมยราบ ๒๓ 

๕๐ Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle ไมยราบเล้ือย ๒๙ 

๕๑ Senegalia rugata (Lam.) Britton & Rose สมปอย ๑ 

๕๒ Mucuna gigantea (Willd.) DC. หมามุย ๓ 

๕๓ Desmodium laxiflorum DC. เหนียวหมา ๑๙ 

๕๔ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit กระถินยักษ ๑ 

Lamiaceae 
   

๕๕ Sphenodesme mollis Craib แพงเครือ ๔ 

๕๖ Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา ๓ 

Lauraceae 
   

๕๗ Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. หมีเหม็น ๒ 

Lecythidaceae 
   

๕๘ Barringtonia macrocarpa Hassk. จิกนมยาน ๒ 

Malvaceae 
   

๕๙ Abelmoschus crinitus Wall. กระเจ๊ียบชะมด ๒ 

๖๐ Urena lobata L. ขี้ครอก ๑๕ 

๖๑ Waltheria indica L. ตานทราย ๑ 

๖๒ Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ปออีเกง ๔ 

๖๓ Sida cordifolia L. หญาขัดใบปอม ๒๗ 

Marantaceae 
   

๖๔ Donax canniformis (G. Forster) K. Schum. คลุม ๒ 

Menispermaceae 
   

๖๕ Tiliacora triandra (Colebr.) Diels เถายานาง ๑๑ 

Moraceae 
   

๖๖ Pterospermum diversifolium Blume ขนาน ๑ 

๖๗ Streblus asper Lour. ขอย ๕ 

๖๘ Ficus fistulosa Reinw. ex Blume มะเด่ือปลอง ๑ 

Musaceae 
   

๖๙ Musa acuminata Colla subsp. acuminata กลวยปา ๘ 

    

   



๘๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๓  (ตอ)  

ลําดับ ช่ือพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 
Myrtaceae 

   

๗๐ Syzygium cumini (L.) Skeels หวา ๒ 

Opiliaceae 
   

๗๑ Melientha suavis Pierre ผักหวานปา ๑ 

Passifloraceae 
   

๗๒ Passiflora foetida L. กะทกรก ๔ 

Phyllanthaceae 
   

๗๓  Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. ลูกใตใบ ๒๓ 

Plantaginaceae 
   

๗๔ Scoparia dulcis L. กรดน้ํา ๘๖ 

Poaceae 
   

๗๕ Saccharum arundinaceum Retz. แขม ๗๒ 

๗๖ Pennisetum purpureum Schumach. หญาเนเปยรปาก
ชองหนึ่ง 

๓๑ 

๗๗ Digitaria eriantha Steud. แพงโกลา ๒๐ 

๗๘ Megathyrsus maximus (Jacq.) Simon & Jacobs cv. 
Purple 

หญากินีสีมวง ๕๑๒๑ 

๗๙ Pennisetum polystachion (L.) Schult. หญาขจรจบดอก
เล็ก 

๔๒ 

๘๐ Imperata cylindrica (L.) Raeusch. หญาคา ๑๕ 

๘๑ Melinis repens (Willd.) Zizka หญาดอกชมพู ๒๒ 

๘๒ Zoysia matrella (L.) Merr. หญานวลนอย ๑ 

๘๓ Acroceras munroanum (Balansa) Henrard หญาใบไผ ๑๒๙๓ 

๘๔ Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. หญาปากควาย ๑๔๕ 

๘๕ Apluda mutica L. หญาไผ ๓๐ 

๘๖ Sorghum halepense (L.) Pers. หญาพง ๓ 

๘๗ Cynodon dactylon (L.) Pers. หญาแพรก ๓๙๖ 

๘๘ Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. หญามาเล ๙๑๒ 

๘๙ Chloris barbata Sw. หญารังนก ๕ 

๙๐ Centotheca lappacea (L.) Desv. หญารีแพร ๑๑๔ 

๙๑ Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard หญารูซี่ ๖๕๑๕ 

๙๒ Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni หญาหวาน
อิสราเอล 

๕ 

    



๘๘ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ ๑๓  (ตอ)  

ลําดับ ช่ือพฤกษศาสตร ชื่อไทย 
ความหนาแนน 

(ตน/ตร.ม.) 
Rubiaceae 

   

๙๓ Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser กระทุมบก ๔ 

๙๔ Pavetta indica L. var. indica เข็มปา ๕ 

๙๕ Paederia linearis Hook. f. var. linearis ตดหมูตดหมา ๖ 

๙๖ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. สมกบ ๖ 

๙๗ Spermacoce remota Lam. หญาเขมร ๓ 

๙๘ Mitracarpus hirtus (L.) DC. หญาจุกขาว ๔ 

Rutaceae 
   

๙๙ Clausena excavata Burm. f. หัสคุณ ๔ 

Simaroubaceae 
   

๑๐๐ Harrisonia perforata (Blanco) Merr. หนามคนทา ๓ 

Solanaceae 
   

๑๐๑ Capsicum annuum L. พริกขี้หนู ๑ 

๑๐๒ Solanum torvum Sw. มะเขือพวง ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔๖  ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ก. สาบหมา (Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. 

King & H. Rob.)  ข . สาบแมว (Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob.)  

ค. สาบเสื อ  (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob.)  ง . สาบแร งสาบกา 

(Ageratum conyzoides L.) จ. ขี้ไกยาน (Mikania cordata (Burm. f.) B. L. Rob.) 

ฉ. ผักกาดชาง (Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore) 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 



๙๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔๗  ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ก. กรดนํ้า (Scoparia dulcis L.) ข. กะเม็ง (Eclipta 

prostrata (L.) L.) ค. จิงจอนวล (Merremia hirta (L.) Merr.) ง. เทียนนา (Ludwigia 

hyssopifolia (G. Don) Exell)  จ . โ ท ง เ ท ง  ( Adenosma hirsutum (Miq.) Kurz)  

ฉ. ผักแครด (Synedrella nodiflora (L.) Gaertn) 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 



๙๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

ภาพที่ ๔๘  ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ก. กกกระจาย (Cyperus elatus L.) ข. กกชอดอกขน 

( Cyperus pilosus Vahl)  ค . ก ก ช อ เ ห ลื อ ง ( Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) 

Bubani)  ง . กกรั งกา  (Cyperus digitatus Roxb.)  จ . กก เหง า เลื้ อย  (Fimbristylis 

cinnamometorum (Vahl) Kunth) ฉ. กกนา (Cyperus tenuispica Steud) 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 



๙๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

ภาพที่ ๔๙  ตัวอยางชนิดพันธุตางถิ่นที่สํารวจพบ ก. ผักหอมฮอปา (Lindernia ciliata (Colsm.) 

Pennell)  ข . หญ าคมบาง  (Cyperus trialatus (Boeckeler) J. Kern)  ค . หญ ากก 

( Cyperus cyperoides (L.) Kuntze)  ง . Cyperus sp. จ . ห ญ า ดอก ข า ว  ( Kyllinga 

brevifolia Rottb) ฉ. หญาหัวโมง (Kyllinga brevifolia Rottb) 

 

จ. ฉ. 

ก. ข. 

ค. ง. 



๙๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๖.๓  แนวทางการกําจัดวัชพืช 

 จากบทเรียนการจัดการแปลงหญาสําหรับเปนพืชอาหารสัตวปา พบวาวิธีที่ดีที่สุด คือ การถอน

ออกและทําลายหรือตากแดดใหแหงเฉา โดยชวงเวลาการถอนที่ดีที่สุดคือฤดูฝน ซึ่งดินนุมงายตอการ

ถอนออก และไมควรปลอยใหวัชพืชเหลาน้ีเติบโตมากจนรากหย่ังลึก เพราะถอนไมออก  

การใชเครื่องตัดหญา รวมทั้งมีดหวด ไมใชวิธีที่ดี เพราะวัชพืชที่ถูกตัดแตเหงาในดินยังคงอยู 

วัชพืชเหลาน้ีจะแตกยอดออกเปนหลายตนรอบ ๆ ลําตนเดิมในเวลาอันรวดเร็ว และสวนของรากจะย่ิง

แข็งแรง จะเบียดเบียนหญาที่ปลูกไดมากย่ิงขึ้น และในการตัดหญามักพบวาหญาที่ตองการใหคงอยู  

จะมีโอกาสโดนตัดไปดวย 

อยางไรก็ตาม ในบริเวณที่วัชพืชมีการปกคลุมหนาแนนมาก และบริเวณที่วัชพืชมีโอกาส 

ยึดครองพ้ืนที่ไดสูง การกําจัดที่ดีที่สุดคือการไถพรวนพลิกกลับหนาดินกอนชวงฤดูฝน แลวทําการหวาน

เมล็ดพันธุหญาที่ตองการปลูกเปนพืชอาหารชางโดยเร็วเมื่อเขาสูฤดูฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

๗.  การประเมินการกระจายของชางปาในพืน้ที่บรเิวณแนวเชือ่มตอระบบนิเวศ 

ผลการสํารวจรองรอยของชางปาและสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่บริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ

ระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ในชวงฤดูแลง 

(เมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม) โดยใชวิธีการเดินสํารวจตามเสนสํารวจ (line transect) ความยาว ๖ 

กิโลเมตร จํานวน ๖ เสน ความยาว ๗ กิโลเมตร จํานวน ๑ เสน และความยาว ๘ กิโลเมตร จํานวน ๓ 

เสน ระยะหางระหวางเสน ๕๐๐ เมตร รวมระยะทางสํารวจทั้งหมด ๑๐๙ กิโลเมตร ปรากฏผลดังน้ี 

 ๗.๑  การกระจายของชางปา 

โดยที่ป พ.ศ. ๒๕๖๒  ไดเกิดภัยแลงและสภาวะอุณหภูมิสูงกวาปกติขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งพ้ืนที่

ภาคตะวันออก ปจจัยดังกลาวไดสงผลใหพืชพรรณในปาเห่ียวแหงลงกวาปกติ และลําหวยในปา

ธรรมชาติแหง หรือบางสายนํ้าถูกตัดตอนโดยระบบประปาภูเขา ทําใหพ้ืนที่ปลายนํ้าแหงลง เปนปจจัย

สําคัญใหชางปาออกไปหากินนํ้ายังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ในภาพที่ ๕๐  เห็นไดชัดวาชางปาไดลงไปหานํ้าที่สระนํ้า

หลังที่วาการอําเภอเขาชะเมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๐  การกระจายของชางปาในพ้ืนที่แนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา 

- เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ฤดูแลง พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๙๕ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๗.๒  เปรียบเทียบการกระจายของชางปา ป ๒๕๕๖ และป ๒๕๖๒ 

การเปรียบเทียบการกระจายของชางปา ระหวางป ๒๕๕๖ และป ๒๕๖๒ ใชขอมูลเฉพาะ

บริเวณที่เสนสํารวจใน ๒ ป ที่ทําการเปรียบเทียบซ้ํากันเทาน้ัน (ป ๒๕๕๖ ไดสํารวจดวยเสนสํารวจ

ระยะหางกัน ๑ กิโลเมตร จํานวน ๗ เสน) โดยการวางกริดสี่เหลี่ยมขนาด ๒๕๐ x ๒๕๐ เมตร จํานวน  

กริด ทับเสนสํารวจ แบงประเภทของกริดเปน ๒ กลุม คือ ๑) กลุมที่ควรมีชางปาปรากฏ หรืออนุโลมให

มีชางปา ไดแก พ้ืนที่ที่มีสภาพปา และพ้ืนที่ที่ซอนทับหรือติดกับกรอบของพ้ืนที่ดําเนินการที่ทําการ

ออกแบบไว  ๒) พ้ืนที่ที่ไมควรมีชางปาปรากฏ ไดแก พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยูนอกกรอบ

การดําเนินการโครงการ  

ผลการนับจํานวนกริดที่ชางปาปรากฏและไมปรากฏ ในฤดูแลงป ๒๕๕๖ และ ป ๒๕๖๒ แสดง

ดังตารางที่ ๑๔   

ตารางที่ ๑๔  เปรียบเทียบจํานวนกริดที่พบและไมพบชางปาในโซนตาง ๆ ในฤดูแลง ป ๒๕๕๖ และ 

๒๕๖๒ 

ป 
บริเวณท่ีชางปรากฏไดโดยไมเกิดความขัดแยง บริเวณท่ีชางไมควรปรากฏ 

รวม 
พบชาง ไมพบชาง พบชาง ไมพบชาง 

๒๕๕๖ ๕๒ ๔๖ ๕๑ ๖๕ ๒๑๔ 

๒๕๖๒ ๒๗ ๗๑ ๑๕ ๑๐๑ ๒๑๔ 

เมื่อทําการเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนกริดที่พบและไมพบชางปา ในชวงฤดูแลงของทั้ง ๒ 

ป โดยใชวิธีการทดสอบความเปนเอกภาพ (test of homogeneity, ตาราง R x C)  วิธีการทดสอบน้ี

เปนการใช ไคสแควร (chi-square test) ในการทดสอบ ซึ่งตัวทดสอบสถิติสําหรับการทดสอบแบบไคส

แควรไดจากผลรวมของอัตราสวนระหวางผลตางของความถี่ที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล กับความถี่ที่

ค า ด ว า ค ว ร จ ะ เ ป น ย ก กํ า ลั ง ส อ ง  แ ล ะ ค ว า ม ถี่ ที่ ค า ด ว า ค ว ร จ ะ เ ป น  ( ภ า ค วิ ช า ส ถิ ติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๙) ที่ α = ๐.๐๕  พบวา มีคา Chi-square เทากับ ๙.๔๙  ซึ่ง

หมายความวาสัดสวนดังกลาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะโอกาสในการไม

พบรองรอยชางปาในบริเวณที่ชางปาไมควรปรากฏมีมากขึ้น   

บริเวณที่ชางปรากฏไดโดยไมเกิดความขัดแยง มีสัดสวนการพบและไมพบ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  

และป พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน  ๑.๑๓  และ  ๐.๓๘  ซึ่งหมายความวาการปรากฏของชางในโซนน้ีไดลดลง

จากเมื่อ ๖ ปที่แลว   



๙๖ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ในโซนที่ชางไมควรปรากฏ มีสัดสวนการพบและไมพบ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖  และป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เปน  ๐.๗๘  และ  ๐.๑๒  ซึ่งหมายความวาการปรากฏของชางในโซนน้ี ซึ่งไดแก พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่

เกษตรกรรมที่อยูนอกกรอบการดําเนินการโครงการ ไดลดลงจากเมื่อ ๖ ปที่แลว ซึ่งเปนแนวโนมของ

ปญหาชางปาที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น 

อยางไรก็ดี ยังจําเปนตองมีการติดตามขอมูลอยางตอเน่ืองในฤดูกาลตอไปดวย เพราะคาความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเกิดจากปจจัยหนุนทางดานอ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของดวย 

 ๗.๓ บริเวณที่ชางปาปรากฏเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ และยังคงปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พบวา มีพ้ืนที่ที่ชางปายังคงปรากฏในบริเวณที่ซ้ําเดิมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ หลายบริเวณ (ภาพที่   

๕๑)   แตสวนใหญเปนบริเวณที่ไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับชุมชน ยกเวนบริเวณสระนํ้าหลังที่วา

การอําเภอเขาชะเมา บริเวณตนนํ้าคลองทราย และบริเวณบานพะวา ซึ่งจําเปนตองทําการหาสาเหตุ

การเกิดซ้ําเฉพาะที่ เชน การมีแหลงนํ้าที่ดี หรือมีพืชผลที่ชางปาชอบกินเปนพิเศษ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๑  บริเวณที่ชางปาปรากฏซ้ําเดิมในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในชวงฤดูแลง (แสดง

ดวยกริดสีเขียว) 



๙๗ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๗.๔ บริเวณที่ชางปาปรากฏเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พบวา มีหลายบริเวณที่ชางปาปรากฏ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาพ

ที่  ๕๒)  ซึ่งเปนสิ่งที่ดี และควรใชเปนกรณีศึกษาตอยอดวาเพราะเหตุใดชางปาจึงหายไปในปน้ี เชน มี

การเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตร หรือการปองกันดวยวิธีใด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๒  บริเวณที่ชางปาเคยปรากฏในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(แสดงดวยกริดสีเหลืองออน) 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๗.๕ บริเวณที่ไมปรากฏชางปาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตมาปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พบวา มีบางบริเวณที่ชางปาไมปรากฏ ในฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตมาปรากฏในชวงฤดูแลง ป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภาพที่ ๕๓)  บางบริเวณนับเปนสิ่งที่ดี เชน บริเวณที่ใกลเคียงกับพ้ืนที่ที่ออกแบบสําหรับ

การเปนแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ และมีการสรางสิ่งดึงดูดใหชางปาเขามาใกลบริเวณน้ี สวนบริเวณที่อยู

หางจากพ้ืนที่โครงการควรทําการศึกษาถึงสาเหตุในทางดานปจจัยตอไปดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๓  บริเวณที่ไมปรากฏรองรอยชางปาในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตมาปรากฏในป พ.ศ. 

๒๕๖๒ (กริดสีสม) 

 

 

 

 



๙๙ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๗.๖ บริเวณที่ไมปรากฏชางปา ในฤดูแลง ทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๖ และป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พบวา มีหลายบริเวณที่ชางปาไมปรากฏ ในฤดูแลง ทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๖ และป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ภาพที่ ๕๔)  ซึ่งเปนสิ่งที่นาสนใจใชเปนกรณีศึกษาถึงปจจัยที่สงผลใหชางปาไมมาปรากฏในพ้ืนที่เหลาน้ี 

เพ่ือจะไดนําไปใชในการขยายผลตอไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๔  บริเวณที่ชางปาไมเคยปรากฏในชวงฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖ และในป พ.ศ. ๒๕๖๒ (แสดง

ดวยกริดสีขาว) 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปรากฏหรือไมปรากฏของชางปา ใน ๔ ลักษณะดังกลาว  
คือ   

๑) บริเวณที่ชางปาปรากฏเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ และยังคงปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) บริเวณที่ชางปาปรากฏเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตไมปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓) บริเวณที่ไมปรากฏชางปาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๖ แตมาปรากฏในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔) บริเวณที่ไมปรากฏชางปา ในฤดูแลง ทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๖ และป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โดยทําการศึกษา จากกริดขนาด ๒๕๐ x ๒๕๐ เมตร ที่เปนพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม 
จํานวน ๗๘ กริด คิดเปน ๔,๘๗๕,๐๐๐ ตารางเมตร  

พบวา รอยละ ๖๙ (๕๔ กริด) ของกริดที่ทําการศึกษา เปนบริเวณที่มีการปรากฏของชางปา มี
สาเหตุที่ชางปามาปรากฏมากที่สุด (ภาพที่ ๕๖) เรียงตามลําดับดังน้ี คือ  

๑) การเปนพ้ืนที่มีทั้งแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน คิดเปนรอยละ ๓๙  
๒) ชางปาใชเปนทางเดินผานเทาน้ัน  
๓) มแีหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน  
๔) มแีหลงนํ้า  

ทั้งน้ี อาจเกิดจากปจจัยเกี่ยวกับแหลงนํ้าธรรมชาติในชวงฤดูแลง มีปริมาณนอยและไมเพียงพอ 
ประกอบกับเปนชวงที่ผลไมตามฤดูกาล เชน ลองกอง กลวย ขนุน มะมวงหิมพานต และมะมวง ซึ่ง
ผลไมที่มีกลิ่นหอมและชางปาชอบกิน กําลังสุก จึงเปนสาเหตุดึงดูดชางปาออกมาใหเขามา 

สวน เหตุผลที่ชางปาไมมาปรากฏหรือไมเขามาในพ้ืนที่กริดมากที่สุด (ภาพที่ ๕๕) เรียง
ตามลําดับดังน้ี คือ  

๑) พ้ืนที่น้ันไมมีแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน ถึงแมจะมแีหลงนํ้าก็ตาม (คิดเปนรอยละ ๔๖)  
๒) พ้ืนที่น้ันไมมทีั้งแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน  

๓) พ้ืนที่น้ันมีแหลงนํ้าและแหลงอาหารแตไมมากพอ หรือ พ้ืนที่บริเวณอ่ืนมีแหลงนํ้าหรือแหลง
อาหารที่ดีกวาเปนสิ่งดึงดูดไปทางอ่ืน  

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๕  เหตุผลการของปรากฏและไมปรากฏของชางปา  

จากจากการสอบถามเพ่ือประเมินทัศนคติของราษฎรตอการปรากฏของชางปาในพ้ืนที่กับ
ความเสียหายที่ไดรับ พบวา สวนใหญชางปาที่ปรากฏสรางความเสียหายเพียงเล็กนอย ทําใหราษฎร
สวนใหญ (รอยละ ๘๒) มองวาเปนเรื่องปกติ  สวนราษฎรที่เหลืออีกรอยละ ๕.๘ มีความรูสึกหวาดกลัว

และโกรธแคนตอการปรากฏของชางปาแลวสรางความเสียหาย  

แตอยางไรก็ดี พบวาราษฎรในพ้ืนที่มักไมมีการขับไลชาง อาจมีเพียงแคการสองไฟเพ่ือใหชาง
ปารู จึงทําใหไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอยเทาน้ัน  

ทั้งน้ี ในสวนของการประเมินความสัมพันธทางสถิติ อยูในระหวางการวิเคราะหผล เพราะยัง

ตองมีการเก็บขอมูลในชวงฤดูฝน และฤดูหนาว ตอไป  

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๖  ผลไมบางชนิดที่พบในกองมูลชางปาที่เขาไปหากินในพ้ืนที่ชุมชน  ก. ขนุน (Artocarpus 

heterophyllus Lam.)   ข.   แตงไทย  (Cucumis melo L.)  ค.  มะม วง หิมพานต  

(Anacardium occidentale L.) ง.  กระทอน (Sandoricum koetjape Merr.) 

ก. ข. 

ค. ง. 



๑๐๓ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๗  ผลไมบางชนิดที่พบในกองมูลชางปาที่เขาไปหากินในพ้ืนที่ชุมชน  ก. เงาะ (Nephelium 

lappaceum L.)  ข.  กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) และ ระกํา

(Salacca wallichiana Mart.) 

ก. 

ข. 



๑๐๔ 

 

 

รายงานความกาวหนา การประเมินประสิทธิภาพการจัดการสัตวปาโดยใชหลักการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ในอุทยานแหงชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สรุปและขอเสนอแนะ 

๑.  การเจริญเติบโตของหญาและพืชอาหารชาง หญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis R. 

Germ. & C. M. Evrard) ที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ ทรงหวาน เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีอัตราการงอกเฉลี่ยรอยละ ๘๐ ในสวนที่เหลืออีกรอยละ ๒๐ น้ัน สวนใหญสัตว

จําพวกมด ไดมาขนออกไปจากพ้ืนที่เพ่ือใชเปนอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ทนตอ

สภาพแวดลอมไดเปนอยางดี และมีชางปา (Elephas maximus) ไดเขามาใชประโยชนโดยกินเปน

อาหารในบางสวน คือ คิดเปนรอยละ ๔๙ ความสูงเฉลี่ยของหญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. 

M. Evrard) ที่ทรงปลูก ชางปา (E. maximus) ใชกินอยูในชวง ๕๒.๔๐ – ๘๐.๒๐ เซนติเมตร  

สวนหญาชนิดอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งมีหญาที่ใชปลูกทดลองเพ่ือติดตามการเจริญเติบโต

และความถี่การเขาใชประโยชนของสัตวปา จํานวน  ๙ ชนิด พบวา หญาเนเปย (P. purpureum 

Schumach.) มีการเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมาคือ หญารูซี่ (B. ruziziensis R. Germ. & C. M. 

Evrard) ซึ่งแตละชนิดมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยที่แตกตางกัน  

สําหรับการใชประโยชนพืชอาหาร พบวา ชางปาใชประโยชนมากที่สุด คือ หญาขน (Brachiaria 

mutica (Forssk.) Stapf) และหญาเนเปย (Pennisetum purpureum Schumach.)  ในสวนของเดือย

หิน (Coix lachryma-jobi L. var. monilifer Watt) ไดปลูกทดลองไวเพียงไมกี่ตนและชางปาไดกินหมด

ในคราวเดียวจึงไมสามารถติดตามขอมูลความถี่ได สําหรับหญาอาหารชนิดอ่ืน ๆ ก็มีรองรอยการใช

ประโยชนเชนกัน รวมถึงสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ เชน กวางปา (Rusa unicolor) ไดมีการเขาใชประโยชนหญา

แพงโกลา (Digitaria eriantha Steud.) แตยังคงตองติดตามการใชประโยชนในระยะยาวตอไป แต

หญาเนเปย (Pennisetum purpureum Schumach.) ที่มีอายุมากกวา ๑๒๐ วัน การใชประโยชนของ

ชางปาจะคอย ๆ ลดลง เน่ืองจากลําตนที่แกและขนตามใบและลําตนที่ทําใหเกิดการระคายเคือง 

๒.  การใชประโยชนแปลงหญา ภาพรวมพ้ืนที่ที่ชางปาใชหากินแลวรอยละ ๗๓.๘ (คิดเทียบ

กับพ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งบริเวณที่เปนสระนํ้า และปาละเมาะเดิมซึ่งเปนตนระกํา)  

๓. คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าในสระนํ้าที่จัดทําสําหรับชางปา 

ในพ้ืนที่แปลงหญาจํานวน ๓ แหง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๒  พบวาคา อุณหภูมิของนํ้า 

(Water Temperature)  คาความขุนของนํ้า (Water Turbidity) คาความเปนกรดดางของนํ้า (Water 

pH) คาความกระดางของนํ้า (Water hardness) ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า (Dissolved Oxygen: 

DO) มีคาเฉลี่ยระหวาง ๗.๘๔ – ๘.๑๑ มิลลิกรัมตอลิตร คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) ของ

นํ้า โดยภาพรวมทุกแหลงนํ้าตรงตามมาตรฐานคุณภาพในแหลงนํ้าผิวดิน ในแหลงนํ้าประเภทที่ ๑ ซึ่ง
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กําหนดใหเปนไปตามธรรมชาติ สําหรับสระกลาง มีการพบแอมโมเนียอิสระ (Free ammonia) ๐.๗๒ 

มิลลิกรัมตอลิตร แตยังคงอยูในเกณฑปกติ 

ในสวนของการประเมินคุณภาพนํ้าดวยสัตวพ้ืนทองนํ้า เมื่อวันที่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ พบ

สัตวหนาดินทั้งหมด ๑๔ ชนิด ๑๔ วงศ ๗ อันดับ อันดับที่พบจํานวนวงศมากที่สุด คือ อันดับ 
Hemiptera (๓ วงศ) รองลงมา คือ อันดับ Odonata (๒ วงศ) และอันดับ Ephemeroptera (๒ วงศ)  
คะแนน BMWPTHAI สําหรับใชบงช้ีคุณภาพนํ้า โดยเกณฑคุณภาพนํ้าของคาคะแนนเฉลี่ย ASPTTHAI อยู
ในเกณฑคุณภาพนํ้าปานกลาง ไปจนถึงคอนขางสกปรก 

๔.  ประสิทธิภาพของโปงเทียม ผลการติดตามคาระดับความเค็มของโปงเทียมที่ดําเนินการ 

ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๗๓ โปง  ตรวจสอบโดยการวัดคาการนํา

ไฟฟา (electrical conductivity) ของเกลือที่ละลายอยูในนํ้า ซึ่งพบวา ที่ระดับความลึกดิน ๐ - ๑๕ 

เซนติเมตร พบวามีคาการนําไฟฟาเฉลี่ยในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เทากับ ๒๒.๕  ppm และมีคาเพ่ิมขึ้น

อยางตอเน่ือง จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย ๑๓๘.๗ ppm สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ๑๒๔.๘  ผลการตรวจสอบเมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีโปงที่มีคาระดับการนําไฟฟาสูง

กวา ๑,๐๐๐ ppm ซึ่งมีอยูจํานวน ๑๐ โปง ซึ่งไดประสานใหเจาหนาที่เขาไปดําเนินการปรับปรุงให

ระดับความเค็มกลับมาอยูในระดับปกติ ซึ่งพบวาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  คาระดับการนําไฟฟาได

ลดลงมาอยูในเกณฑปกติ ยกเวนอีก ๒ โปง ที่ยังไมไดดําเนินการแกไข  

หลังจากน้ันไดมีการติดตามการใชประโยชนจากโปงเทียมที่ดําเนินการเสร็จแลว พบวาสัตวปา

เริ่มมีการเขามาใชประโยชนภายหลังการจัดทําโปงเสร็จแลวเปนระยะเวลา ๑๒ วัน โดยภาพรวม พบวา 

ทั้ง ๗๓ โปง ที่โครงการดําเนินการไว มีสัตวปาเขามาใชประโยชนแลว และในจํานวนน้ี มี ๖๑ โปง ที่ชาง

ปาใชประโยชนแลว โดยแนวโนมของชางปาจะลดลงในเดือนมกราคม แตทั้งน้ี อาจเปนผลจากสภาพ

พ้ืนดินในเดือนมกราคม - เมษายน คอนขางแหงและแข็ง ยากตอการจําแนกรองรอยสัตวปา ทําใหขอมูล

ของสัตวปาอาจขาดหายไปบาง โดยสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เขามาใชประโยชนโปงเทียม ต้ังแตเดือน

ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒  ๑๔ ชนิด ๑๐ วงศ ๕ อันดับ  

๕.  การจําแนกอัตลักษณของชางปาที่เขามาหากินในพื้นที่โครงการฯ  พบวาในระหวาง

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒  กลองสามารถบันทึกภาพชางปาที่เขามาใชประโยชน

แปลงหญาและโปงเทียม ไวไดจํานวน ๒๖๕ ภาพ จําแนกอัตลักษณโดยใชโปรแกรม APHIS เปนรายตัวได 

จํานวน ๘ ตัว แบงเปนตัวผู ๕ ตัว และตัวเมีย ๓ ตัว โดยพบวาชางปาทั้ง ๘ ตัว เปนชางประจําถิ่นหากิน

บริเวณหนวยพิทักษอุทยานฯ (พวาพลู) จนถึงหนวยพิทักษอุทยานฯ (นํ้ากรอย)  ซึ่งเปนแนวพ้ืนที่บริเวณที่

จัดทําโครงการฯ 
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ในเดือนกุมภาพันธ มีชางปา ที่เดินทางมาจากถิ่นอ่ืนเขามาหากินในแปลงหญา เปนการช่ัวคราวอีก

จํานวนหน่ึง เมื่อนํามาจําแนกอัตลักษณ สามารถแยกไดเปน ๑๔ ตัว แบงออกเปนชางปาเพศผู ๘ ตัว เพศเมีย 

๔ ตัว  และที่ยังเปนลูกชางจําแนกเพศไมได ๒ ตัว ซึ่งลักษณะที่จําแนกไดไมซ้ํากับ ชางปา ๘ ตัว ที่เปนชาง

ประจําถิ่น   

๖. วัชพืช ที่พบในพื้นที่แปลงหญา พบวา วัชพืชจําพวกวงศกก (Cyperaceae) ไดลดหายไป

จากพ้ืนที่เปนจํานวนมาก ซึ่งสันนิษฐานวา พืชในวงศกก (Cypercaeae) เปนพืชที่ชอบความชุมช้ืน 

สามารถเจริญเติบโตไดดีในฤดูฝน แตเมื่อเขาสูฤดูแลง พืชเหลาน้ีไมสามารถทนทานอยูได ในขณะที่พืช

จําพวกหญาที่ทําการหวานเมล็ดไวกลับมีระบบเหงาใตดินที่คงความทนทานตอสภาพดินที่แหงแลงไวได 

เมื่อเขาสูปลายฤดูแลงซึ่งเร่ิมมีฝนตกลงมา จึงเริ่มแตกระบัดไดอยางรวดเร็วครอบคลุมพืชวงศกก 

(Cyperaceae) ไวไดอยางไรก็ตาม ในบริเวณที่วัชพืชมีการปกคลุมหนาแนนมาก และบริเวณที่วัชพืชมี

โอกาสยึดครองพ้ืนที่ไดสูง การกําจัดที่ดีที่สุดคือการไถพรวนพลิกกลับหนาดินกอนชวงฤดูฝน แลวทําการ

หวานเมล็ดพันธุหญาที่ตองการปลูกเปนพืชอาหารชางโดยเร็วเมื่อเขาสูฤดูฝน 

๗.  การประเมินการกระจายของชางปาในพืน้ที่บรเิวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ผลการสํารวจรองรอยของชางปาและสัตวปาชนิดอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่บริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ

ระหวางอุทยานแหงชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน ในชวงฤดูแลง 

(เมษายน – ตนเดือนพฤษภาคม) โดยใชวิธีการเดินสํารวจตามเสนสํารวจ (line transect) ความยาว ๖ 

กิโลเมตร จํานวน ๖ เสน ความยาว ๗ กิโลเมตร จํานวน ๑ เสน และความยาว ๘ กิโลเมตร จํานวน ๓ 

เสน ระยะหางระหวางเสน ๕๐๐ เมตร รวมระยะทางสํารวจทั้งหมด ๑๐๙ กิโลเมตร  

การประเมินการกระจายของชางปาในพ้ืนที่บริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ การเปรียบเทียบ

การกระจายของชางปา ระหวางป ๒๕๕๖ และป ๒๕๖๒ โดยการเปรียบเทียบสัดสวนของจํานวนกริดที่

พบและไมพบชางปา ในชวงฤดูแลงของทั้ง ๒ ป โดยใชวิธีการทดสอบความเปนเอกภาพ (test of 

homogeneity, ตาราง R x C)  วิธีการทดสอบน้ีเปนการใช ไคสแควร (chi-square test) ในการ

ทดสอบ พบวา มีคา Chi-square เทากับ ๙.๔๙  ซึ่งหมายความวาสัดสวนดังกลาวมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะโอกาสในการไมพบรองรอยชางปาในบริเวณที่ชางปาไมควรปรากฏ

มีมากขึ้น ซึ่งหมายความวาสถานการณความรุนแรงของปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาในฤดู

แลงป พ.ศ. ๒๕๖๒ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูแลง ป พ.ศ. ๒๕๕๖   
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เมื่อทําการประเมิน ปจจัยที่สงผลใหมีการปรากฏของชางปามาก พบวา มีปจจัยสําคัญ คือ  ๑) 
การเปนพ้ืนที่มีทั้งแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน คิดเปนรอยละ ๓๙  ๒) ชางปาใชเปน
ทางเดินผานเทาน้ัน ๓) มีแหลงอาหารที่ชางปาชอบกิน  และ  ๔) มีแหลงนํ้า   

สวนเหตุผลที่ชางปาไมมาปรากฏหรือไมเขามาในพ้ืนที่กริดมากที่สุด คือ ๑) พ้ืนที่น้ันไมมีแหลง
อาหารที่ชางปาชอบกิน ถึงแมจะมีแหลงนํ้าก็ตาม  ๒) พ้ืนที่น้ันไมมีทั้งแหลงนํ้าและแหลงอาหารที่ชางปา
ชอบกิน และ  ๓) พ้ืนที่น้ันมีแหลงนํ้าและแหลงอาหารแตไมมากพอ หรือ พ้ืนที่บริเวณอ่ืนมีแหลงนํ้าหรือ
แหลงอาหารที่ดีกวาเปนสิ่งดึงดูดไปทางอ่ืน  

จากจากการสอบถามเพ่ือประเมินทัศนคติของราษฎรตอการปรากฏของชางปาในพ้ืนที่กับ
ความเสียหายที่ไดรับ พบวา สวนใหญชางปาที่ปรากฏสรางความเสียหายเพียงเล็กนอย ทําใหราษฎร
สวนใหญ (รอยละ ๘๒) มองวาเปนเรื่องปกติ  สวนราษฎรที่เหลืออีกรอยละ ๕.๘ มีความรูสึกหวาดกลัว

และโกรธแคนตอการปรากฏของชางปาแลวสรางความเสียหาย แตอยางไรก็ดี พบวาราษฎรในพ้ืนที่มัก

ไมมีการขับไลชาง อาจมีเพียงแคการสองไฟเพ่ือใหชางปารู จึงทําใหไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน  

ทั้งน้ี ในสวนของการประเมินความสัมพันธทางสถิติ อยูในระหวางการวิเคราะหผล เพราะยัง

ตองมีการเก็บขอมูลในชวงฤดูฝน และฤดูหนาว ตอไป  
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