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การศึกษานิเวศวิทยาของเหี้ย (Varanus salvator) ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2550 ลักษณะเปนพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และปาชายเลน
(Mangrove forest) มีเนื้อที่ประมาณ 642 ไร จากการสุมตัวอยางประเมินหาความหนาแนนของ
ประชากรเหี้ย โดยใชวิธีการทําเครื่องหมายและจับคืน (mark-recapture method) คาความหนาแนน
ตอหนวยพื้นที่ เทากับ 38.94 ตอตารางกิโลเมตร การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สําคัญของ
เหี้ย เมื่อวิเคราะหดวยสถิติ Mann-Whitney U-test พบวา เพศผูมีขนาดความยาวใหญมากกวาเพศเมีย
ในบางลักษณะ โดยมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ p<0.05 จากการสุมตัวอยางตัวเพศผูนั้นมี
ขนาดเฉลี่ยเทากับ 174.24 เซนติเมตร (SVL = 72.61) เพศเมียมีขนาดเฉลี่ย 156.43 เซนติเมตร (SVL
=64.47) จากการศึกษาการนิเวศพฤติกรรมเหี้ยนั้น พบวา มีพฤติกรรมการใชประโยชนจากพื้นที่
โครงการ ตอบสนองตอสภาพแวดลอมในดานความสมบูรณของอาหาร สัตวที่เปนอาหารที่สําคัญ
ของเหี้ย คือ ปลายี่สก (Labeo rohita) ปลานิล (Orechromis niloticus) ที่เลี้ยงไวบอบําบัดน้ําเสียและ
ไขของนกชายเลน โดยเฉลี่ยจะพบเห็นเหี้ยหาอาหารในชวงเชาและใชพื้น ที่ห ลับนอนในเวลา
กลางคืน จากการศึกษาถึงความเห็น ทัศนคติและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมนุษย เมื่อเหี้ยเขามาใช
ประโยชนในพื้นที่ของโครงการ จากการสัมภาษณและทําแบบสอบถาม จํานวน 445 ตัวอยาง พบวา
เหี้ยนั้นเขามาใชประโยชนในพื้นที่รวมกับมนุษยได โดยเกิดผลกระทบดานลบเพียงเล็กนอยเทานั้น
และในทางกลับกันประเด็นผลกระทบทางดานบวกบางประเด็นกลับมีคาเฉลี่ยน้ําหนักที่สูงกวา
แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความรูความเขาใจในบทบาทและความสําคัญของเหี้ยในระบบนิเวศอยู
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The study ecology of Varanus Salvator of was carried out from October 2006 to
August 2007. Most of project areas are wetland and mangrove forest. As for the random sampling
for assessing to seek the density of Varanus Salvator was the mark-recapture method, the cure
density of Varanus Salvator is 38.94 persons/square kilometer. Statistical analysis of differences
among monitor lizard are used the Mann-Whitney U-test (p < 0.05). Male were found to be longer
and larger than female in some characters. Males mature is around 174.24 cm for total length
(Snout vent length = 72.61 cm) but females mature is around 156.43 cm for total length (Snout
vent length = 64.47 cm). Some ecological behaviors and living information of water monitors
were studied. Varanus Salvator always came into water treatment ponds and mangrove forests
area because these places are important source of food. Most water monitors eat fishs (Labeo
rohita and Orechromis niloticus) in water treatment ponds, eggs of Shorebird and tiny insects. In
general water monitor appears during morning, evening and nighttime on each day in the project
area. The part of comments and attitude on impact of water monitors that utilization cooperate the
human in the project area were ivvestigated. From study is 445 examples, the result show that
water monitors can come in to use with human because of less negative effects. In the test mean
score of positive impact higher than negative impact reflects that people know to importance of
Varanus Salvator in the area.
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ทั่วไป
ประเทศไทยตั้งอยูบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ละติจูด 5 องศา
37 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 27 ลิปดาเหนือและลองจิจูดที่ 97 องศา 21 ลิปดาตะวันออก ถึง 105
องศา 37 ลิปดาตะวันออก บริเวณแถบเสนศูนยสูตร ภูมิอากาศจึงเปนแบบรอนชื้น (Tropical Zone)
และมีฝนตกชุ ก จึ งมีค วามอุ ด มสมบูรณ ทางระบบนิเ วศ รวมทั้ งมี ความหลากหลายทางชีว ภาพ
(Biological Diversity) เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลายของชนิดของสัตว
(Species Diversity) ซึ่งนับวาเปนบริเวณหนึ่งสมบูรณเปนอยางมาก
สัตวเลื้อยคลาน (Reptile) นั้น เปนสัตวจําพวกหนึ่งที่เปนสัตวเลือดเย็น หายใจทางปอดและผิวหนัง
ลักษณะลําตัวคอนขางหนาและมีเกล็ดปกคลุมอยูทั่วไป สามารถอาศัยอยูไดทั้งบนบกและในน้ํา
สํ า หรั บ ประเทศไทยนั้ น มี ค วามหลายหลายของชนิ ด ของสัต วจํ า พวกนี้ เ ปน อย า งมาก ป จ จุบั น
สัตวเลื้อยคลานเทาที่คนพบในประเทศไทยมีทั้งหมดถึง 350 ชนิด (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548) สําหรับเหี้ยหรือตัวเงินตัวทอง (Varanus salvator) ก็
เปนสัตวเลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของนิเวศวิทยาในบริเวณ
หนึ่งๆ ได เหี้ยนั้นอยูในกลุม monitor lizard ในวงศตะกวด (Family Varanidae) มีชื่อสากลวา Water
Monitor สําหรับในประเทศไทยนั้น จากขอมูลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ชนิดของสัตววงศ
ตะกวดที่พบมีทั้งหมด 5 ชนิด (Species)ไดแก เหี้ย (Varanus salvator) เหาชาง (Varanus rudicollis)
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosis) ตุดตู (Varanus dumerillii) และแลนดอน (Varanus
flarescens) เหี้ยนั้นเปนชนิดที่มีขนาดใหญที่สุดที่พบในประเทศไทย และมีขนาดใหญเปนอันดับ 2
ของชนิดของสัตววงศตะกวดที่พบทั่วโลก (Shine et al., 1995) โดยมากพบในบริเวณพื้นที่ใกล
แหลงน้ํา ทั้งน้ําจืด น้ําเค็มและน้ํากรอย รวมทั้งแหลงชุมชนตางๆ บริเวณเขตพื้นที่อยูอาศัยของ
มนุษย เชน พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่ทางการเกษตร หนองบึง คูคลอง รองสวน เปนตน
องคประกอบของระบบนิเวศในสิ่งมีชีวิต คือ ประชากรของสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆ ซึ่งมีบทบาทเปน
ผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลายในระบบนิเวศ ซึ่งในแตละกลุมเปนองคประกอบที่สําคัญในสังคม
สิ่งมีชีวิต (นิตยา เลาหะจินดา, 2546) แตในบางครั้งในระบบนิเวศ ทุกสิ่งทุกอยางในระบบก็ยอมมี
ทั้งทางดานบวกและทางดานลบ ความหลากหลายทางชีว ภาพก็เ ชน กัน ในทางดา นบวกความ

2

หลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดหวงโซอาหาร (Food Chain) และสายใยอาหาร (Food Web)
มากมายเกี่ ย วข อ งกั น อยู อ ย า งสมดุ ล ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทุ ก ๆชนิ ด ระบบนิ เ วศมี
ความสัมพันธกันกอใหเกิดสิ่งที่เรียกวา สิ่งแวดลอม แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิด
หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกินความเหมาะสม ไมวาจะเปนการเพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนลงจนเกินสมดุล
ของระบบนิเวศ การรุกล้ําและกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตอื่น สิ่งเหลานี้อาจจะทําใหเกิดความ
เสียหายและรบกวนสมดุลของระบบนิเวศได ปรากฏการณเหลานี้อาจเกิดจากกลไกของธรรมชาติ
เองหรือไมก็ฝมือของมนุษย สิ่งที่กลาวมาเหลานี้อาจกอใหเกิดผลกระทบได ซึ่งจากที่กลาวมา หนาที่
ของเหี้ยในระบบนิเวศก็คือ ผูบริโภค (Producer) ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ การที่เหี้ย
บริโภคแมลงหรือสัตวขนาดเล็กบางชนิดเปนอาหาร เปนการควบคุมสัตวบางชนิดนั้นไมใหมีมาก
จนเกินไปจนรบกวนสมดุลของระบบนิเวศ ยกตัวอยางเชน เหี้ยกําจัดพวกแมลงและศัตรูพืชที่ทํา
อันตรายตอผลผลิตทางการเกษตร หรือแมแตการที่มันกําจัดซากพืชซากสัตวที่สงกลิ่นเหม็น แตใน
บางครั้ งบางพื้น ที่ที่ มีจํ านวนประชากรของเหี้ยที่มากเกินไป ก็สามารถกอใหเ กิด ปญหาตามมา
ยกตัวอยางเชน การเกิดปญหาตางๆ ตอแหลงชุมชน การเขามาบุกรุกพื้นที่ทํามาหากินของชาวบาน
รวมทั้งการบริโภคสัตวที่เลี้ยงไวเปนอาหาร เปนตน แตถามองในมุมตรงขามการที่มนุษยไดเขามา
อยูอาศัยหรือขยายพื้นที่ทํามาหากิน กอสรางสาธารณูปโภคตางๆ ก็อาจเปนการรบกวนและบุกรุก
พื้นที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตวจําพวกนี้ รวมทั้งการคุกคามและจับสัตวพวกนี้มาบริโภค
เปนอาหาร ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงไดทําการศึกษา ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ตั้งอยูที่ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบาน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่พบเห็นและเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวชนิดนี้ งานวิจัยใน
ครั้งนี้จึงทําเพื่อศึกษาถึงลักษณะและนิเวศวิทยาบางประการของสัตวชนิดนี้ที่เขามาใชประโยชนใน
พื้นที่โครงการ พฤติกรรมและการดํารงชีวิตของสัตวชนิดนี้ เพื่อเปนสวนประกอบในการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหี้ยในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและการใชประโยชนรวมกัน
ระหวางเหี้ยกับมนุษย
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1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาจํานวน ลักษณะและการแพรกระจายของประชากรของเหี้ยในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สําคัญบางประการของเหี้ย ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธตอนิเวศวิทยาของเหี้ย ในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมากจากพระราชดําริ
4. เพื่อศึกษาผลกระทบในดานตางๆ ทั้งในดานบวกและดานลบ ความคิดเห็น รวมทั้งทัศนคติของ
มนุษย จากการเขามาใชประโยชนของเหี้ยในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.3 สมมุติฐานของการศึกษา
ประชากรเหี้ยที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมากจากพระราชดําริ สงผลกระทบทางดานตางๆ ที่มีตอประชาชนที่เขามาใชประโยชนใน
โครงการแหลมผักเบี้ย
1.4 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษานิเวศวิทยาของเหี้ย ลักษณะทางสัณฐานวิทยา รวมทั้งผลกระทบ
ทางดานตางๆ ที่มีตอมนุษยอันเกิดจากการที่ตัวเหี้ยจากการใชประโยชนโครงการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโดยสวนใหญเปนบุคคลที่เขามาในพื้นที่เพื่อศึกษาหาความรู ทัศนศึกษา รวมทั้ง
นักทองเที่ยวที่เขามาทํากิจกรรมในพื้นที่ โดยมีขอบเขตระยะเวลาทําการศึกษาทั้งหมด 1 ป หรือ 2
ภาคการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550
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บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร
จังหวัดเพชรบุรีอยูทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 3,890,711 ไร ตั้งอยูระหวาละติจูดที่ 13 องศา 6 ลิปดาเหนือถึง 13 องศา 32 ลิปดา
เหนือและลองติจูดที่ 99 องศา 56 ลิปดาตะวันออกถึง 99 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ดานทิศตะวันตก
ติดตอกับสหภาพพมา ดานตะวันออกติดตอทะเลอาวไทย ทิศเหนือติดตอกับจังหวัดราชบุรีและ
จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ส ว นทิ ศ ใต ติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ จั ง หวั ด เพชรบุ รี นั้ น แบ ง
ออกเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอชะอํา อําเภอบานแหลม อําเภอบานลาด อําเภอ
เขายอย อําเภอทายาง อําเภอหนองหญาปลองและอําเภอแกงกระจาน
ลักษณะของภูมิประเทศทางดานทิศตะวันตกเปนทิวเขาสลับซับซอน มีภูเขาถนนธงชัยกันเขตแดน
ไทยกับสหภาพพมา พื้นที่คอนขางลาดต่ําลงสูทะเลดานตะวันออก ทิศตะวันออกเปนที่ราบลุม จน
ติดตอกับทะเลในอาวไทย ดานตะวันตกมีฝงทะเลตลอดแนวเปนระยะทาง ประมาณ 82 กิโลเมตร
ทางทิศเหนือ ใต ตะวันตก และตอนกลางมีภูเขาขนาดใหญและขนาดเล็กทั่วไป จังหวัดเพชรบุรี
ตั้งอยูในเขตอากาศแบบทุงหญาสะวันนา กึ่งภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ทั้งนี้เนื่องดวยตัวจังหวัด
ตั้งอยูระหวางภูเขาและทะเล ทําใหมีอากาศอบอุน อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ฤดูกาลของ
จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทย แบงออกไดดังนี้ คือ
- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนอบอาวทั่วไป โดย
มีเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนที่สุดในรอบป
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
พัดเขาสูประเทศไทย อากาศจะชุมชื้นและมีฝนตกทั่วไป โดยมีฝนตกหนักในเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในระยะที่ลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ทําใหอุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น และอาจมีฝนได
ตามบริเวณชายฝงทะเลโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนมีฝนตกมา สวนเดือนธันวาคมและมกราคมมี
ฝนตกนอยและอากาศอยูในเกณฑเย็น
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จังหวัดเพชรบุรีอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดเวียนเปนประจําเปนฤดูกาล 2 ชนิด คือ พัดจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกวาฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหจังหวัดเพชรบุรซี งึ่
อยูทางตอนบนเหนือภาคใตฝงตะวันออกมีฝนนอยในชวงฤดูหนาว และมีอากาศเย็นเปนครั้งคราว
คลายคลึงกับภาคกลาง แตในชวงตนฤดูอาจมีฝนตกชุกได สวนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ลมนี้พัดประจําในฤดูฝน และเปนลมที่พัดผานมหาสมุทรอินเดีย จึงทําใหประเทศ
ไทยมีฝนตกมาก แตเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีอยูหลังทิวเขาตะนาวศรีซึ่งปดกั้นทางลมนี้ไวจึงเปนที่
อับฝน และมีฝนตกนอยในชวงฤดูฝน ฝนสวนใหญจะตกมากในชวงฤดูหนาวคือระหวางเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจิกายน
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีอยูทางตอนเหนือภาคใตฝงตะวันออก ลักษณะอากาศจึงคลายคลึงกับภาค
กลาง
แต เ นื่ อ งจากอยู ใ กล ท ะเลจึ ง ได รั บ ไอน้ํ า และความชุ ม ชื้ น จากทะเลในฤดู ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทย ทําใหไมหนาวมากในฤดูหนาว และไมรอนมากในฤดูรอน
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่เคยวัดได 39.6 องศาเซลเซียส (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2550)
จังหวัดเพชรบุรีที่ไดรับอิทธิพลจากทะเล จึงมีความชื้นสูงเกือบตลอดป ในชวงฤดูหนาวซึ่งเปนระยะ
ที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะแหงแลงและหนาวเย็น
ความชื้นสัมพัทธคอนขางสูงในตอนรุงเชา แตจะลดลงอยางรวดเร็วและมีคาต่ําในตอนบายถึงเย็น
เมื่อเปลี่ยนเขาสูฤดูรอนมีอากาศรอนอบอาวขึ้น แตไดรับกระแสลมจากทะเลจึงทําใหอากาศมีความ
ชุมชื้น ความชื้นสัมพัทธจะสูงกวาในฤดูหนาว สวนในฤดูฝนเปนชวงที่มีความชื้นสัมพัทธสูงที่สุด
เนื่องจากเปนระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย มรสุมนี้เปนลมที่พัดจาก
ทะเลพัดพาไอน้ําและความชุมชื้นมาสูจังหวัด ทําใหความชื้นสัมพัทธสูงตลอดฤดูฝน ความชื้น
สัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 77 เปอรเซ็นต ความชื้นสัมพัทธสูงสุดเฉลี่ย 87 เปอรเซ็นต ความชื้นสัมพัทธ
ต่ําสุดเฉลี่ย 64 เปอรเซ็นต เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ ต่ําที่สุดได 30 เปอรเซ็นต (กรมอุตุนิยมวิทยา,
2550) จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่มีฝนอยูในเกณฑแลงจัดเพราะภูมิประเทศอยูในสภาพอับฝน ใน
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดตาง ๆ ทางภาคใตตะวันออกซึ่งอยูตอนลางจะมีฝนชุก แต
จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกนอยเพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือผานบริเวณแคบ และถูกทิวเขาดาน
ตะวันออกปดกั้น ทําใหมรสุมนี้มีกําลังออน มีปริมาณฝนที่ตกในชวงมรสุมนี้จึงมีปริมาณนอย สวน
ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตฝนก็ยังมีปริมาณนอยเพราะบริเวณดานตะวันตกของจังหวัดมีแนว
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เทือกเขาตะนาวศรี เปนพืดยาวกั้นกระแสลมและความชุมชื้นจากลมมรสุมนี้ ปริมาณที่มีฝนตกมาก
ที่สุดในชวงนี้จึงมีนอย ฝนเฉลี่ยตลอดปประมาณ 853.3 มิลลิเมตร
ตําบลแหลมผักเบี้ย เปนตําบลที่ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานแหลม ในจังหวัดเพชรบุรีมี
พื้นที่ติดตอกับชายฝงทะเลอาวไทย มีพื้นที่ 10.57 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับ ตําบล
บางแกว ทิศใตติดตอกับอาวไทยและตําบลหาดเจาสําราญ ทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย ทิศ
ตะวั น ตกติ ด ต อ กับ ตํ า บลนาพั น สามกั บ อํา เภอเมื อ ง ตํา บลแหลมผั ก เบี้ ย นั้ น เป น พื้ น ที่ห นึ่ ง ที่ ถู ก
คัดเลือก ใหเ ปนพื้นที่ดําเนินการโครงการเพื่อสนอง พระราชดําริ ดวยทรงตระหนักถึงปญหา
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบเปนอยางมาก และสรางปญหาตอการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหตอง
ประสบกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม จึงไดมีการจัดสรรพื้นที่ที่หางจาก
เทศบาลเมืองเพชรบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 642 ไร เปนพื้นที่สาธารณะประโยชน
ติดทะเล และบางส วนแต เดิมเคยเปนพื้นที่ทํานาเกลือมากอน โดยมีห นวยงาน ที่เกี่ยวของ
ประกอบดว ย มูลนิธิชั ยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กรมชลประทาน กรมป า ไม กรมประมง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ วิจัยแหงชาติ กรมวิทยาศาสตร การแพทย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันราชภัฎ
เพชรบุรี และจังหวัด เพชรบุรี ไดตั้งชื่อโครงการวา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี หรือเรียก
สั้นๆ วา โครงการแหลมผักเบี้ย มีชื่อทางภาษาอังกฤษวา The Laem Phak Bia environmental study
and development project
โครงการแหลมผักเบี้ย ไดทําการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีในการกําจัดขยะและบําบัดน้ํา
เสียชุมชนโดยยึดหลักการตามแนวพระราชดําริ กลาวคือ การใหธรรมชาติชวยเหลือธรรมชาติ
ดวยกันเองอาศัยกลไกตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยอยสลายของจุลินทรีย การเติมอากาศจาก
พืช สาหราย ลม และแสงแดด ทั้งนี้โดยใชวิธีการในการจัดการเพื่อสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีในการกําจัด ขยะและบําบัด น้ํ า เสียของโครงการแหลมผั กเบี้ย นั้น ได
ทําการศึก ษาคนคว าวิจั ยและพัฒนามาอยางเปน ขั้นตอนและผสมผสานกันอย างต อเนื่องตั้ง แต
กระบวนการกําจัดและบําบัด รวมถึงการนําไปใชประโยชน ทั้งทางวิทยาศาสตร ทางสังคม การ
ประชาสัมพันธ และสิ่งแวดลอมศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริในการกําจัดขยะและ
บําบัดน้ําเสียชุมชนดังกลาวประกอบดวย พื้นที่ไดแบงสัดสวนออกเปนระบบบอบําบัดน้ําเสีย หรือ
ระบบนี้ใชวิธีการพึ่งพาธรรมชาติ ใหสาหรายสังเคราะหแสงเพื่อเติมออกซิเจนใหจุลินทรียหายใจ
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และยอยสลายสารอินทรีย (Organic matter) ในน้ําเสีย ซึ่งบอบําบัดมีทั้งหมด 5 บอ ประกอบไปดวย
บอตกตะกอน 1 บอ บอผึ่ง 3 บอ และบอปรับสภาพ 1 บอ ระบบที่สองคือ ระบบพืชและหญากรอง
น้ําเสีย หรือ Plant and Grass Filtration การบัดบัดน้ําเสียแบบนี้ใชพืชและหญาเปนตัวกรองน้ําเสีย
ซึ่งแปลงหรือบอจะเก็บกักน้ําเสีย และปลูกธูปฤาษี กกกลม และหญาแฝกอินโดนีเซีย หรือปลูกหญา
อาหารสัตว พืชเหลานี้มีคุณสมบัติกรองและดูดซับของเสียที่อยูในน้ํา สองระบบสุดทาย เปนระบบ
ที่อาศัยธรรมชาติในการบําบัด หรือใชพืชในการบําบัดทั้งสิ้น ระบบที่สามมีชื่อวา ระบบพื้นที่ชุมน้ํา
เทียม หรือ Constructed Wetland ระบบบําบัดแบบนี้เปนการจําลองพื้นที่ทางธรรมชาติ การบําบัดน้าํ
เสียแบบนี้ใชวิธีการปลอยน้ําเสียผานบอดินตื้นๆ ที่ภายในปลูกพืชประเภทกก รากของพืชเหลานี้จะ
ชวยดูดซับสารพิษ (toxin) และสารอินทรียใหนอยลง และยอยสลายใหหมดไปในที่สุด ระบบ
สุดทาย คือ ระบบแปลงพืชปาชายเลน (Mangrove Forest Filtration) ระบบนี้ใชหลักการบําบัดจาก
การเจือจางระหวางน้ําทะเลกับน้ําเสีย สามารถนําไปประยุกตใชไดกับชุมชนหรือการเกษตรกรรม
เชน การทํานานาเกลือ ที่มีพื้นที่ติดกับปาชายเลนได โดยไมจําเปนตองมีการสรางแปลงพืชปาชาย
เลน พื้นที่โดยสวนใหญของโครงการแหลมผักเบี้ยนั้น เปนพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) และปาชาย
เลน (Mangrove forest) แตโดยสวนใหญนั้นเปนพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนปาโกงกาง เกิดจากการ
เพาะปลูกและดัดแปลงเปนพื้นที่ใชบําบัดน้ําเสียระบบแปลงพืชปาชายเลน แตยังมีพื้นที่ปาชายเลน
บางสวนเปนปาชายเลนธรรมชาติ และมีพันธุไมปาชายเลนหลายหลายชนิดอยู ซึ่งพื้นที่ทั้งหมด
สามารถติดตอและออกสูทะเลได ภายในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยนั้น มีความหลากหลายทาง
ของชนิดของสัตว (Species Diversity) สูงมาก มีสัตวจําพวกนกหลากหลายชนิด สัตวน้ําและสัตว
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ซึ่งทําใหเปนสถานที่ที่นาสนใจและเหมาะกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรเปน
อยางมาก

8

รูปที่ 1 แผนที่อยางหยาบแสดงที่ตั้งของโครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่มา: http://www.tat.or.th/tatwebsite.asp, 2548
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รูปที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะการใชประโยชนในพืน้ ที่โครงการแหลมผักเบี้ย
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2.2 ความหมายของสิ่งแวดลอม ประชากรและนิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอม (Environment) ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535 ไดใหคําจํากัดความของคํา "สิ่งแวดลอม" วาหมายถึง สิ่งตางๆที่มีลักษณะทางกายภาพ
และชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
ประชากร (Population) หมายถึง จํานวนทั้งหมดที่มีอยูของชนิดพันธุ (The total number of
individuals of taxon) ซึ่งในเบื้องตน จะมีความแตกตางระหวางรูปแบบแตละชวงชีวิต (life-form)
จํานวนประชากรของชนิดพันธุนั้น จึงไดถูกกําหนดวาเปนจํานวนของวัยเจริญพันธุ (mature
individual) เทานั้นในกรณีที่ชนิดพันธุตองพึ่งชนิดพันธุอื่นในบางสวนหรือทั้งหมดของวงจรชีวิต
ควรใชคาทางชีวภาพที่เหมาะสมของชนิดพันธุที่ถูกพึ่งพา
นิเวศวิทยา (Ecology) ตามรากศัพทมีตนกําเนิดมาจากภาษาคําในภาษากรีก 2 คํา คือ Oikos และ
Logos คําวา Oikos มีความหมายวา “บานหรือที่พักอาศัย” สวนคําวา Logos มีความหมายวา
“การศึกษา”เมื่อรวมศัพททั้งสองเขาดวยกันจึงมีความหมายวา เปนการศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตในที่พัก
อาศัยของมัน (The study of organisms in their homes) คําวา Ecology นี้มักจะใหความหมายใน
การศึ ก ษาเชิ ง วิท ยาศาสตร ว า เป น การศึ ก ษาความสั มพั น ธ ข องชีวิ ต กับ สิ่ง มี ชีวิ ต อื่น ๆ
และ
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมของมัน (นิตยา เลาหะจินดา, 2546)
2.3 ระบบนิเวศ
การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะมีความเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งอาจเปน
ความสัมพันธทางบวกหรือทางลบ จะเห็นไดวาไมมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดย
ลําพังโดยไมตองพึ่งพาสิ่งแวดลอม ดังนั้นถาสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในสิ่งแวดลอมนั้นดวย เชน การดํารงชีวิตของพืช สัตว และสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําอื่นๆ
จะตองมีการพึ่งพาอาศัยกันและมีความเกี่ยวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต เชน แรธาตุ
แสงแดด มีการใชพลังงานและแลกเปลี่ยนสารอาหารซึ่งกันและกันเปนวัฏจักรที่ดําเนินไปเปน
ระบบภายใตความสมดุลของธรรมชาติ ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและสงผลกระทบ
เกี่ยวเนื่องไปทั้งระบบ และทําใหเกิดปญหากับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ระบบดังกลาว
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เรียกวา ระบบนิเวศ ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกับสิ่งแวดลอมที่ดํารงอยู ซึ่ง
ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ดังนี้
(1) หนวยพื้นที่ หมายถึง ระบบนิเวศจะถูกจํากัดขอบเขตหรือขนาด ซึ่งจะตองมีอาณาบริเวณอยาง
เดนชัดและเฉพาะเจาะจง เชน สระน้ํา อางเก็บน้ํา ปาไม เมือง ชนบท เปนตน
(2) สิ่งมีชีวิต หมายถึง องคประกอบหรือโครงสรางทั้งหมดที่เปนสิ่งมีชีวิตภายในหนวยพื้นที่นั้น
(3) สิ่งแวดลอม หมายถึง องคประกอบทั้งหลายในหนวยพื้นที่นั้น ทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไมมี
ชีวิต เชน ตนไม สัตว ดิน น้ํา อากาศ สารอาหาร เปนตน
(4) ระบบความสัมพันธ หมายถึง ระบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตหนึ่งกับสิ่งไมมีชีวิตและ
สิ่งมีชีวิตอื่นในหนวยพื้นที่นั้น นั่นคือสิ่งตาง ๆ ภายในพื้นที่นั้นตางก็มีบทบาทและหนาที่ของ
ตนเองอยางชัดเจน ทําใหสามารถสรางความสัมพันธที่จะอยูรวมกันได ระบบความสัมพันธนี้จะมี
กฎเกณฑที่แนนอนจนสุดทายก็จะแสดงเอกลักษณของระบบนั้น ๆ เชน ระบบนิเวศลําน้ํานาน
ระบบนิเวศปาดิบเขา ระบบนิเวศหนองน้ํา เปนตน
ระบบนิเวศตามธรรมชาตินั้น เปนระบบนิเวศระบบเปด เพราะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอื่น
นอกหนวยพื้นที่ของตนเอง มีการไดสสาร พลังงาน แรธาตุ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตจากที่อื่นเขาไปใน
ระบบ และขณะเดียวกันตองมีการนําสิ่งเหลานี้ออกไปจากระบบ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมภายนอก ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบนิเวศบนโลกนี้ก็มีความหลากหลาย
ตามตําแหนงที่ตั้งซึ่งมีองคประกอบทางกายภาพแตกตางกันออกไปมากมาย
2.3.1 โครงสรางและองคประกอบของระบบนิเวศ
แมวาระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลายอยางมาก แตโครงสรางหรือองคประกอบ
ภายในระบบนิเวศ แตละชนิดจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. องคประกอบที่เปนสิ่งที่มีชวี ิต (Biotic Environment) แบงออกไดเปน
1.1 ผูผลิต (Producers) ในระบบนิเวศใดก็ตาม ผูผลิตโดยทั่วไปก็คือ พืชที่สามารถผลิต
อาหารขึ้นเองได (Autotrophic Organisms) โดยกระบวนการสังเคราะหแสง (Photosynthesis) เชน
พืชสีเขียวทั้งหมด ตั้งแตพืชที่มีขนาดเล็กที่สุด เชน แพลงตอนพืช รา รวมทั้งแบคทีเรียบางชนิดไป
จนถึงพืชที่มีขนาดใหญ เชน ตนสัก ตนยางและตะเคียน เปนตน โดยมีแสงอาทิตยเปนแหลงของ
พลังงาน สิ่งมีชีวิตเหลานี้จะมีรงควัตถุสีเขียว คือ คลอโรฟลล เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตยมาใช
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รวมกับคารบอนไดออกไซดและน้ํา ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดเปนสารประกอบคารโบไฮเดรตขึ้น
พวกผูผลิตจัดวามีความสําคัญมากเพราะเปนสวนที่เริ่มตนเชื่อมตอระหวางสวนประกอบที่ไมมีชีวิต
และสวนประกอบที่มีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศ โดยการสรางและสะสมอาหารขึ้นมาจากแรธาตุและ
สารประกอบโมเลกุลเล็ก รวมทั้งพลังงานจากแสงอาทิตยซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกอื่น ๆ ในระบบนิเวศไม
สามารถใชสิ่งเหลานี้ไดโดยตรงในการเจริญเติบโต
1.2 ผูบริโภค (Consumers) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถผลิตอาหารขึ้นใชเองได
(Heterotrophic Organisms) มีความตองการซึ่งอาหารและพลังงานดวยการบริโภคสิง่ มีชีวิตอยางอืน่
ที่เปนทั้งพืชและสัตว ผูบริโภคแบงออกไดเปน 3 กลุมดวยกันคือ กลุมผูบริโภคที่กินเฉพาะพืชเปน
อาหาร (Herbivores) กลุมผูบริโภคที่กินเฉพาะสัตวเปนอาหาร (Carnivores) และกลุม ผูบริโภคที่กิน
ทั้งพืชและสัตวเปนอาหาร(Omnivores) นอกจากนี้ยังอาจมีผูบริโภคอันดับตอไปไดอีกตามลําดับขั้น
ของการบริโภค ผูบริโภคขั้นสุดทายเรียก ผูบริโภคขั้นสูงสุด (Top Consumer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่
อยูในระดับขัน้ การกินสูงสุด ซึ่งก็คือสัตวที่ไมถูกกินโดยสัตวอื่น เปนสัตวที่อยูในอันดับสุดทายของ
การถูกกินเปนอาหาร เชน มนุษย เปนตน
1.3 ผูยอยสลาย (Decomposer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สรางอาหารเองไมได แตจะไดอาหาร
โดยการสรา งเอนไซมอ อกมายอ ยสลายซากของสิ่งมีชี วิต ของเสี ย กากอาหาร ให เ ปน สารที่ มี
โมเลกุลเล็กลงแลวจึงดูดซึมไปใชบางสวน สวนที่เหลือจะปลอยออกสูระบบนิเวศ ซึ่งผูผลิตสามารถ
นําไปใชสรางอาหารตอไป สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทเปนผูยอยสลายสวนใหญ ไดแก แบคทีเรีย เห็ด รา
เปนตน สิ่งมีชีวิตกลุมนี้มีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบนิเวศเพราะทําใหเกิดการหมุนเวียนของ
แรธาตุและสารอาหารตางๆ
2. องคประกอบที่เปนสิ่งที่ไมมีชีวิต (Abiotic Environment) หรือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ไดแก พลังงาน สารเคมี และปจจัยทางกายภาพ ยกตัวอยางเชน พลังงานแสงอาทิตย น้ํา ออกซิเจน
คารบอนไนโตรเจน โปรตีน วิตามิน อุณหภูมิ แสงวาง ลม ฝน ความชื้น และกระแสน้ําในทะเลและ
มหาสมุทรรวมถึงสิ่งไมมีชีวิตที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น อาทิ อาคารสิ่งปลูกสราง รถยนต
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คานิยมความเชื่อ เปนตน

13

2.3.2 การถายทอดพลังงานและสารอาหารในระบบนิเวศ
สิ่งมีชีวิตไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง ตองมีการประสานสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศการประสานสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เริ่มจากกระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืช ทําใหเกิดสารประกอบของคารบอน (Carbon Compound) ซึ่งเปนสารที่ทํา
ใหสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดํารงอยูได พลังงานที่ใชในระบบนิเวศสวนใหญจะไดรับมาจากดวงอาทิตย
ซึ่งพืชนํามาใชในการสังเคราะหแสงแลวสะสมไวในอาหารที่สรางขึ้น จากนั้นจะถูกถายทอดไปสู
ผูบริโภคตามลําดับขั้นการบริโภคและเขาสูผูยอยสลาย ในการถายทอดพลังงานนี้พลังงานสวนหนึ่ง
จะสูญเสียไปนอกระบบในรูปพลังงานความรอน ตามกฎเทอรโมไดนามิก (Thermodynamic Law)
โดยพลังงานจะไมมีการหมุนเวียน (Non cyclic) อยูในระบบนิเวศนั้น (Southwick, 1976)
พลั ง งานที่ สู ญ เสี ย ออกไปจากระบบเนื่ อ งจากสิ่ ง มี ชี วิ ต ต า ง ๆ ได นํ า พลั ง งานนั้ น มาใช ใ นการ
ดํารงชีวิต เชน การหายใจ การเคลื่อนไหว การสูบฉีด โลหิตของรางกาย การขนถายสารอาหารและ
น้ําในรางกาย เปนตน สิ่งเหลานี้ตองใชพลังงานในลักษณะที่เปนพลังงานกล ดังนั้นสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายจึงทําการเปลี่ ยนพลั งงานที่มี อยูในสารอาหารซึ่ งพลังงานเคมีมาเปนพลังงานกล การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยอมเกิดการฟุงกระจายของพลังงาน (Entropy) ตามกฎเทอรโมไดนามิกสและ
หลุดออกมาเป นพลังงานความรอนนั่นเอง ดังนั้นพลังงานจึงถูกใชไปจํานวนมากประมาณ 90
เปอรเซ็นตของพลังงานทั้งหมด ดวยเหตุนี้พลังงานจะเหลืออยูเฉพาะสวนที่เปนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชวี ติ
นั้น ๆ ประมาณ 10 เปอรเซ็นตเทานั้น จึงเปนไปตามกฎเกณฑที่เรียกวา Law of Ten ดังนั้นเมื่อมีการ
ถายทอดพลังงานไปหลายระดับการบริโภคพลังงานยิ่งเหลือนอยลงตามลําดับ จนเกิดเปนปรามิด
พลังงาน (Pyramid of Energy) (Odom, 1971)
โดยปรามิดพลังงาน (Pyramid of Energy) บอกถึงอัตราการถายเทพลังงานของแตละระดับขั้น
อาหารซึ่งเปนแสดงถึงการสงพลังงานผานทางหวงโซอาหาร โดยขนาดและอัตราการเผาผลาญของ
สิ่งมีชีวิตแตละตัวจะไมมีอิทธิพลตอรูปรางปรามิดของพลังงาน ดังนั้นรูปรางเปนปรามิดพลังงาน
(Pyramid of Energy) จะมีฐานที่กวางกวาสวนบนเสมอ
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รูปที่ 3 การหมุนเวียนสารอาหารในระบบนิเวศ (Nutrient Cycling)
ที่มา: Pritchett al., 1987

รูปที่ 4 เปนปรามิดพลังงาน (Pyramid of Energy)
ที่มา: http://www.bbc.co.uk/gcsebitesize, 2007
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ดังนั้นภายในระบบนิเวศหนึ่งสามารถเขียนแผนผังการถายทอดพลังงานภายในระบบโดยเริ่มจาก
แหลงพลั ง งานสําคัญคื อ ดวงอาทิ ตยซึ่งอยูภ ายนอกระบบไดสองแสงมายั งระบบแล ว พลั งงาน
เหลานั้นถูกพืชนํามาสังเคราะหแสงและสงถายไปสูชีวิตอื่นตอเนื่องไปจนสุดทายพลังงานไดสูญเสีย
ออกไปจากระบบในรูปแบบของพลังงานความรอน ดังนั้นจะมีพลังงานเหลือสะสมอยูในระบบใน
สวนที่เปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง จะมีอยูประมาณ 1-2 เปอรเซ็นต แตกตางกันไปตาม
ลักษณะของระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากจะสะสมไดมาก เชน ปาดิบ
ชื้น เปนตน (นิตยา เลาหะจินดา, 2546) สวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศนั้นผูผลิต
ไดธาตุอาหารจากน้ําจากดินไปใชในการสังเคราะหแสง ผูบริโภคไดรับแรธาตุโดยการบริโภคตอ ๆ
กัน ในที่สุดเมื่อผูผลิตผูบริโภคตาย ผูสลายสารจะยอยสลาย ธาตุอาหารจะถูกปลอยออกมาใหผูผลิต
นําไปใชอีก วนเวียนเชนนี้ ดังนั้นสารอาหารที่หมุนเวียนอยูในระบบนิเวศจึงอยูในลักษณะของวัฎ
จักร (Cycle)
การถายทอดพลังงานและสารอาหารจะเปนไปพรอมๆ กันตามลําดับขั้นของการกินอาหารภายใน
ระบบนิเวศ จากผูผลิตไปสูผูบริโภค โดยการกินตอกันเปนทอดๆ เรียกวา หวงโซอาหาร(Food
Chain) หรือบางครั้งอาจเรียกหวงโซอาหารนี้วา หวงโซพลังงาน (Energy Chain) การสงถาย
พลังงานจะเห็นไดวาจะมีลําดับขั้นของการสงถายไปตามหวงโซอาหาร ดังนั้นในแตละลําดับขั้น
การบริโภคจะมีแหลงสะสมพลังงานไมเทากัน แตละลําดับขั้นนั้นเรียกวา ระดับขั้นการถายทอด
พลังงานและสารอาหารหรือลําดับขั้นการบริโภค (Tropic Level) การถายทอดพลังงานและ
สารอาหารขึ้นกับลักษณะหรือชนิดของระบบนิเวศ การถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารแตละขั้น
จะมีการสูญเสียพลังงานดังไดกลาวมาแลว หวงโซอาหารยิ่งสั้นเทาไรก็ยิ่งมีพลังงานเหลืออยูมาก
เนื่องจากไมตองสูญเสียพลังงานในระหวางที่มีการกินอาหารในขั้นตาง ๆ
ในความเปนจริงตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตแตละชนิดไมไดดํารงชีวิตอยูบนหวงโซหวงเดียว นั่นคือ
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะไดสารอาหารมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อีกมาก และขณะเดียวกันตัวเองก็จะ
เปนแหลงใหสารอาหารแกชีวิตอื่นอีกหลายชีวิต ดังนั้นภายในระบบนิเวศหนึ่งหวงโซอาหารจะ
เกี่ยวโยงกันหวงโซอาหารอื่นอีกหลายสายจนกลายมาโครงขายอาหาร (Food Web) นั่นเอง แสดงให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในชุมชนที่มีตอกันอยางซับซอน ดังนั้นระบบนิเวศใดที่มี
โครงขายอาหารซับซอนแสดงวามีเสถียรภาพสูง เพราะมีโอกาสที่จะเสียสมดุลไดนอย ถาหากมี
สิ่งมีชีวิตใดสูญหายไปก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นทดแทนไดเกิดผลกระทบทําใหระบบมีการเปลี่ยนแปลงได
นอย ซึ่งรายละเอียดของหวงโซอาหารและโครงขายอาหาร เปนดังนี้
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หวงโซอาหาร (Food Chain) เปนการเคลื่อนยายพลังงาน และธาตุอาหารในระบบนิเวศ ผานผูผลิต
ผูบริโภคในระดับตางๆ โดยการกินกันเปนทอดๆ ในลักษณะเปนเสนตรง กลาวคือ สิ่งมีชีวิตชนิด
หนึ่งกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพียงชนิดเดียวเทานั้น (Odom, 1971) แสดงในรูป 5 แบงเปน 2 แบบ คือ
- หวงโซอาหารแบบจับกิน (Grazing Food Chain) เปนหวงโซอาหารที่เริ่มตนที่พืชผานไป
ยังสัตวกินพืชและสัตวกินสัตวตามลําดับ ตัวอยางนี้พบไดทั่วไปในชุมชนปา ชุมชนหรือมหาสมุทร
ตัวอยาง เชน พืชผัก -> แมลงกินพืช -> กบ -> งู -> เหยี่ยว
- หวงโซอาหารแบบกินเศษอินทรีย (Detritus Food Chain) เปนหวงโซอาหารที่เริ่มจากสา
รอนินทรียจากซากของสิ่งมีชีวิตถูกยอยสลายดวยผูยอยสลายซึ่งสวนใหญเปนพวกจุลินทรียและจะ
ถูกกินโดยสัตวและตอไปยังผูลาอื่น ๆ
ขายใยอาหารและ สายใยอาหาร (Food Web) แสดงในรูป 6 เปนการเคลื่อนยายพลังงานและธาตุ
อาหารในระบบนิเวศ ผานผูผลิตและผูบริโภคในระดับตางๆ โดยการกินกันเปนทอดๆในลักษณะ
ไมเปนเสนตรงเหมือนหวงโซอาหารเสมอไป กลาวคือ มีการจับกินกันอยางสับสนวุนวาย สิ่งมีชีวิต
ชนิดหนึ่งอาจกินสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ในขณะเดียวกัน สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นก็มีโอกาสถูกจับกินโดย
สิ่ งมี ชีวิ ต ชนิ ด อื่ น หลายชนิด มนุ ษ ย แ ละธรรมชาติมี ค วามสั มพั น ธ กัน อยา งลึ ก ซึ้ ง
และเป น
ความสัมพันธที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยเริ่มจากลักษณะของความสัมพันธแบบที่มนุษย
ถู ก ควบคุ ม โดยธรรมชาติ จ นกระทั่ ง ป จ จุ บั น ได เ ปลี่ ย นเป น ความสั ม พั น ธ แ บบมนุ ษ ย เ อาชนะ
ธรรมชาติ ในบางพื้นที่บนพื้นโลกมีลักษณะของความสัมพันธเปนแบบที่มนุษยกําลังถูกทําลายโดย
ธรรมชาติ สาเหตุที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความสัมพันธดังกลาวคือ การเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วของประชากรโลก การเพิ่มขึ้นของประชากรมิใชเพิ่มขึ้นเฉพาะปริมาณเทานั้น แตยัง
เปนการเพิ่มความตองการทั้งในสิ่งที่จําเปนและไมจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตอีกดวย เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดพบวา แมทรัพยากรบางชนิดจะสามารถสราง
เสริมขึ้นมาไดก็ตาม แตก็ยังคงมีแนวโนมวา ปญหาความสัมพันธดังกลาวจะทวีความเขมขนและมี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน สิ่งแวดลอมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยเฉพาะมนุษยซึ่งเปน
ตัวการสําคัญยิ่งที่ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสรางและทําลาย จะเห็นวา
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ตางกันที่
สิ่งแวดลอมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฏอยูรอบตัวเรา สวนทรัพยากรธรรมชาติเนนสิ่งที่อํานวย
ประโยชนแกมนุษยมากกวาสิ่งอื่น
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รูปที่ 5 หวงโซอาหาร (Food Chain)
ที่มา: www.srd.gov.ab.ca, 2007

รูปที่ 6 โครงขายอาหาร (Food Web)
ที่มา: www.srd.gov.ab.ca, 2007
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2.3.3 ปจจัยควบคุมระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ ระบบนิเวศจะอยูในภาวะสมดุล กลาวคือ สิ่งตางๆ ที่อยูในระบบนิเวศนั้นจะควบคุม
ตัวเอง (Self Regulation) และรักษาสภาพตัวเอง (Self Maintenance) ได การที่ระบบนิเวศสามารถ
คงสภาพสมดุลตามธรรมชาติ เพราะตัวควบคุมองคประกอบภายในระบบจะพยายามตอตานและ
ปรับปรุงใหเกิดสภาพดังกลาวตลอดเวลา ซึ่งเรียกการตอตานและปรับปรุงนี้ วา การคงสภาพ หรือ
Homeostasis ทําใหระบบนิเวศหนึ่งๆ ไมมีประชากรหรือสิ่งมีชีวิตมากเกินสมรรถนะการยอมมีได
(Carrying Capacity) ได ทั้งนี้เปนเพราะวามี ปจจัยจํากัด (Limiting Factor) ซึ่งเปนองคประกอบที่มี
นอยหรือมากเกินไป ในทํานองเดียวกันอาจมีปจจัยชดเชย (Compensation Factor) ภายในระบบชวย
ใหสิ่งแวดลอมหนึ่งที่มีนอยหรือมากเกินไปถูกจํากัด (นิตยา เลาหะจินดา, 2546) โดยปจจัยอื่นๆ ทํา
ใหปจจัยจํากัดไมเกิดผลได เชน กรณีกาซพิษปนเปอนในอากาศ แตก็มีฝนที่จะชวยใหความเปนพิษ
สลายตัวไปได ทําใหระบบนิเวศอยูไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ โดยธรรมชาติแลว ภายใน
ระบบนิเวศหนึ่งๆ จะมีปจจัยการชดเชยซึ่งกันและกัน เรียกวา พฤติกรรมของสิ่งแวดลอมในระบบ
นิเวศ ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1. ปจจัยจํากัดความสามารถ (Limiting Factors) และสมรรถนะการยอมมีได (Carrying
Capacity) หมายถึง ในระบบนิเวศหนึ่งๆ ถาหากมีปจจัยใดก็ตามที่มีความจําเปนสําหรับสิ่งมีชีวิต
แตกลายมาเปนปจจัยที่ขาดแคลนมากที่สุด ปจจัยนี้ก็จะกลายเปนตัวกําหนดการปรากฏของพืชและ
สัตวเฉพาะสกุลในระบบนิเวศนั้น เรียกปจจัยดังกลาววา ปจจัยจํากัดความสามารถ และในระบบ
นิเวศที่แตกตางกัน อาจมีสมรรถนะการยอมมีไดของสิ่งแวดลอมแตกตางกันได อันเนื่องมาจาก
ปจจัยจํากัด
2. ขีดจํากัดความอดทน (Tolerance Limits) คือ ระดับสูงสุดของปจจัยจํากัดความสามารถ
กลาวคือหากความสมดุลของระบบนิเวศอยูเกินกวาขีดดังกลาวแลวก็ยากที่สิ่งมีชีวิตบางสกุลจะ
ดํารงชีวิตอยูได อยางไรก็ตามมีขอที่ควรสังเกตอยางหนึ่ง คือ สิ่งมีชีวิตแตละชนิดนั้นจะมีชวง
ระหวางขีดจํากัดความอดทนต่ําสุดและสูงสุดตอปจจัยเดียวกันที่ไมเทากัน ในการดํารงชีวิตของ
มนุษยเรานั้น มีปจจัยจํากัดความสามารถและมีขีดจํากัดความอดทนมากมายหลายประเภทและหลาย
ระดับ ในที่นี้จะขอยกตัวอยางในเรื่องของการบริโภคอาหารเพียงลักษณะเดียว กลาวคือ โดยปกติ
แลวรางกายของมนุษยจําเปนตองอาศัยอาหารประเภทวิตามิน (Vitamins) ตางๆ จํานวนหนึ่งเพื่อ
เสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย การไดรับธาตุอาหารประเภทนี้เขาไปในปริมาณมากเกินไป
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หรือนอยเกินไป อาจเกินขีดจํากัดความสามารถของรางกายมนุษยที่จะอดทนได และนั่นหมายถึง
ปญหาสุขภาพอาจจะเกิดตามมา กรณีตัวอยางของการทางวิตามินเอ หากรางกายไดรับวิตามินเอใน
ปริมาณที่มากจนเกินไปอาจทําใหเกิดความผิดปกติในระบบการยอยอาหาร เกิดแผลพุพองตาม
ผิวหนัง ผมรวง และปวดตามขอและกระดูก เปนตน ในทํานองเดียวกันถารางกายขาดวิตามินเอ อาจ
ทําใหผิวหนังแหงเกิดอาการผิดปกติในโครงกระดูกและตาฟาง เปนตน กรณีเชนนี้ชี้ใหเห็นวาการ
ไดรับธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับรางกายมากหรือนอยจนเกินไป ก็เปนความเสี่ยงตอสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของมนุษยไดเชนกัน
3. การสืบลําดับทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) หรือการแทนที่ทางนิเวศวิทยา
เปนการแทนที่ของกลุมสิ่งมีชีวิตในสังคม ซึ่งในที่สุดจะไดกลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดทาย (Climax
Community) ที่เหมาะสมที่สุดและไมเปลี่ยนแปลงไปอีกเปนเวลานาน โดยการสืบลําดับมีอยูด ว ยกัน
2 แบบไดแก การสืบลําดับขั้นตน (Primary Succession) เปนการเปลี่ยนแปลงสังคมของสิ่งมีชีวิตที่
เกิดขึ้นในบริเวณที่ยังไมเคยมีสิ่งมีชีวิตใดๆ ปรากฏขึ้นมาเลย เชน เกาะที่เกิดใหมจากภูเขาระเบิด ใน
ระยะแรกจะมีหญาขึ้น เมื่อเวลาผานไปจะถูกแทนที่โดยไมพุมและในที่สุดจะกลายเปนไมยืนตน ซึ่ง
ไมยืนตนจะเปนสังคมสุดทายที่มีความอยูตัว สวนการสืบลําดับขั้นที่สอง (Secondary Succession)
จะเปนการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในบริเวณที่เคยมีสังคมของสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู
กอนแลว แตเกิดการทําลายสังคมของสิ่งมีชีวิตเดิม แลวมีการแทนที่ขึ้นมาใหมในบริเวณเดิม เชน
สภาพปาไมที่ถูกมนุษยทําลาย เมื่อเวลาผานไปก็จะเกิดการแทนที่ขึ้นอีกคือ พื้นดิน หญา ไมพุม ไม
ยืนตน ซึ่งเรียกวา กลุมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดทาย (Climax Community) นั่นเอง
4. การปรับตัว (Adaptation) สิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปได ในขณะที่บางชนิดไมสามารถกระทําได การทําตัวใหเขากับธรรมชาติเพื่อการ
อยูรอดของสิ่งมีชีวิตนี้เรียกวา “การปรับตัว” มีอยู 3 ประเภทดวยกันคือ - การปรับตัวดานรูปราง
หรือ สัณฐาน (Morphological Adaptation) เชน ปากของนก สําหรับนกที่กินแมลงเปนอาหาร
จะงอยปากจะเรียวบาง ขณะที่นกกินเมล็ดพืช จะมีจะงอยปากที่ใหญและแข็งแรง สวนนกที่กินปลา
เปนอาหาร จะมีจะงอยปากที่เรียวยาว มีขาที่ยาว เพื่อที่จะใชกาวยางในน้ําไดอยางรวดเร็ว สิ่งมีชีวิต
บางชนิดจะเลียนแบบสีสัน และรูปรางใหเหมือนกับสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยูเพื่อพรางตาจากศัตรูและ
เหยื่อ เรียกวา Concealing Coloration เชน ตั๊กแตนกิ่งไม ตั๊กแตนใบไม จิ้งจกและกิ้งกา เปนตนสัตว
บางชนิดจะมีสีสันเลียนแบบสัตวที่ดุราย เพื่อหลอกมิใหศัตรูเขาใกล เรียกวา Warning Coloration
เชนผีเสื้อที่มีปกคู หลังเปนจุดดําเหมือนตานกฮูก หรือแมลงวันที่เลียนแบบสีสันเหมือนผึ้ง หรือวา
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จะเปนการปรับตัวของผีเสื้อ Viceroy Butterfly ใหเหมือนกับ Monarch Butterfly ซึ่งถือเปนการ
ปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบริโภคอีกลักษณะหนึ่ง โดยธรรมชาติของ Monarch Butterfly เมื่อนก
ตัวใดกินเขาไป ก็จะสํารอกออกมาหมด ลักษณะเชนนี้จะทําใหนกที่เคยจิกกิน Monarch Butterfly
ไมกลาจิกกิน Viceroy Butterfly เพราะกลัววาจะมีอาการอยางที่เคยเกิดขึ้นมา เปนตน การปรับตัว
ดานสรีระ (Physiological Adaptation) เชนThermoregulation คือกระบวนการที่สัตวพยายามปรับ
อุณหภูมิของรางกายใหคงที่ และ Osmoregulation คือ กระบวนการที่ปลาหรือสัตวน้ําบางชนิด
พยายามปรับปริมาณความเขมของสารละลายในรางกายใหเปนปกติการปรับตัวดานพฤติกรรม
(Behavior Adaptation) การที่สัตวมีการแสดงออกหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก ทํา
ใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ขึ้น เชน การพักตัวในฤดูรอน (Estivation) ตัวอยางเชน ปลาชอน การพักตัว
ในฤดูหนาว (Hibernation) ตัวอยางเชน กบ การอพยพยายถิ่น(Migration) ตัวอยางเชน นกนางแอน
นกนางนวล หรือนกเปดน้ําซึ่งมีการอพยพหนีความหนาวเย็นมาอาศัยอยูในพื้นที่เขตอบอุน เปนตน
5. มลพิษ (Pollution) มลพิษ กอใหเกิดปญหาหลายประการ ไมวาจะเปนในเรื่องของ
ปญหาความปลอดภัยของประชาชนและทรัพยสิน ปญหาสังคมที่ทําใหเกิดการอพยพหรือเขาไปบุก
รุกเขตปาสงวน เพื่อหาที่ทํากินใหมที่ปลอดมลพิษ ปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงการสรางความรําคาญใหแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีสถานการณ
ทางดานมลพิษรุนแรง ปญหาตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติ ปญหาตอทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา
ปาไม ซึ่งสุดทายก็อาจจะสงผลกระทบจนนําไปสูความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การลงทุนและ
ภาพพจนของประเทศในที่สุด โดยตัวอยางมลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไดแก มลพิษทางอากาศ
ความรอนและความแหงแลง กัมมันตรังสี ภัยธรรมชาติ การสูญเสียปาชายเลน การเสื่อมคุณภาพ
ของดิน การขาดแคลนน้ําดิบและปญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและกากของเสีย การทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน และการใชสารเคมีที่เปนพิษเปนตน
6. ความยืดหยุนทางชีวภาพ (Biological Magnification) หมายถึง สิ่งมีชีวิต จะมีความ
ความยืดหยุนทางชีวภาพที่แตกตางกัน เชน ความสามารถในการสะสมสารพิษที่แตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะขึ้นอยูกับน้ําหนักและความแข็งแรง
7. ความตานทานทางสิ่งแวดลอม (Environmental Resistance) เปนความสามารถของ
สิ่งมีชีวิตที่สามารถอยูในสภาพที่สิ่งแวดลอมเปนพิษหรือไมเอื้ออํานวยใหอยูได เชน สิ่งมีชีวิตบาง
ชนิดสามารถอยูในน้ําเสียในคลองของกรุงเทพมหานครได เปนตน
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2.2.4 สาเหตุที่ทําใหระบบนิเวศเสียความสมดุล
1. การเพิ่มประชากร ทําใหความตองการใชที่ดินทําการเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะเขตรอน
ประชากรจะบุกเบิกปาใหม ๆ เพื่อใชพื้นที่ทําไรเลื่อนลอยทําใหดิน ปาไม สภาวะแวดลอมเสียหายป
ละจํานวนมาก
2. การเกษตรสมัยใหม การเกษตรในปจจุบันมุงเพื่อการคามากขึ้น มีการใชปุยและยาฆา
แมลงจํานวนมาก สารเหลานี้จะตกคางในดิน และอาจถูกชะลางลงสูแหลงน้ํา ทําใหมีผลตอชีวิต
สัตวในดินและในน้ํา
3. การขยายตัวของเมือง การเพิ่มประชากรทําใหความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น เมือง
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหพื้นที่การเกษตรถูกใชไปเพื่อสรางตึก ศูนยการคา ถนน ระบบนิเวศ
เปลี่ยนไป การถายเทของเสียจากเมือง กอใหเกิดมลพิษของน้ําและอากาศ
4. การอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมทําใหทรัพยากรถูกใชเปนวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น
กระบวนการผลิตทําใหมีของเสีย เชน น้ําเสีย ไอเสีย ซึ่งสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศในบริเวณที่โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูและบริเวณใกลเคียง
ความสมดุลของระบบนิเวศเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอการพัฒนาในยุคปจจุบัน เพราะการพัฒนา
ที่ขาดความเขาใจในเรื่องระบบนิเวศจะทําใหระบบนิเวศเสียสมดุล และจะสงผลกระทบในทางลบ
มาสูมนุษยชาติเอง
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2.4 ลักษณะทั่วไปและกลุมของสัตวเลื้อยคลาน
สัตวเลื้อยคลาน (Reptile) เปนสัตวจําพวกหนึ่ง เปนสัตวเลือดเย็นที่มีกระดูกสันหลัง หายใจทางปอด
ผิวหนังที่ลําตัวขางขางหนามีเกล็ดปกคลุมทั่วไป มีการสืบพันธแบบอาศัยเพศ มีการปฏิสนธิภายใน
ออกลูกเปนไข สัตวเลื้อยคลานบางชนิด เชน กิ้งกา จิ้งจก ตุกแก จะอาศัยอยูบนบกเทานั้น สวนบาง
ชนิด เช น จระเข เต า สามารถอาศัย ไดทั้ ง บนบกและในน้ํ า ทั้ ง แหล งน้ํ า จืด และน้ํา เค็ม เปน ต น
สัตวเลื้อยคลานเปนสัตวที่มีการปรับสภาพรางกายที่แตกตางไปจากสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกหลาย
อยาง ซึ่งทําใหสัตวเลื้อยคลานนั้นสามารถดํารงชีวิตอยูในสภาพภูมิอากาศที่รอนและแหงแลงใน
ทะเลทรายได แต สํ า หรั บ สั ต ว ส ะเทิ น น้ํ า สะเทิ น บกนั้ น ไม ส ามารถดํ า รงชี วิ ต ในทะเลทรายได
เนื่องจากเวลาผสมพันธุจะตองอาศัยแหลงน้ําเปนตัวกลางในการผสมพันธุ เนื่องจากผิวหนังของ
สัตวเลื้อยคลานจะแหงและหยาบกวาผิวหนังที่ลื่นและเปนเมือกของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ไมมี
ตอมเหงื่อและตอมน้ํามันอยูใตชั้นของผิวหนัง ชวยทําใหปองกันการสูญเสียน้ําและการระเหยของ
น้ําไดเปนอยางดี อุณหภูมิของรางกายจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสิ่งแวดลอม ซึ่งในระบบ
นิเวศนั้น สัตวจําพวกนี้จะเปนผูบริโภคอันดับที่ 1 (primary consumer) และอันดับที่ 2 (secondary
consumer) หรือพวกกินสัตวเปนอาหาร (carnivore) และพวกกินพืชเปนอาหาร (herbivore) (นิตยา
เลาหะจินดา, 2546)
สัตวเลื้อยคลานนั้นสามารถแยกออกเปน 5 กลุมใหญๆ คือ
1.กลุมงู (Snake) เปนสัตวเลื้อยคลานที่ไมมีขา เปนสัตวเลื้อยคลานเพียงชนิดเดียวที่ไมมีกระดูก
รองรับแขน (pectoral girdle) และไมมีกระดูกเชิงกราน (pelvic girdle)
2.กลุมเตา (Turtle) จัดเปนสัตวเลื้อยคลานเพียงกลุมเดียว ที่ยังคงลักษณะเฉพาะของสัตวเลื้อยคลาน
ในยุคโบราณอยู ลักษณะที่เดนชัด คือ มีกระดองซึ่งเปนกระดูกเกล็ดที่หอหุมรางกาย
3.กลุมจระเขและแอลลิเกเตอร (Crocodile) จัดเปนสัตวเลื้อยคลานขนาดใหญ จระเขสวนใหญจะมี
จมูกที่ยาว เปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากแอลลิเกเตอร ที่มีจมูกที่สั้นและบานกวามาก
4.กลุมสัตวบกคลานสี่ขาและหางยาว (Lizard) ถือวาเปนการวิวัฒนาการรางกายที่ดีที่สุด จํานวน
ประมาณรอยละ 95 ของสัตวเลื้อยคลานทั้งหมด
5.ตัวตารา (Tuatara) เปนสัตวเลื้อยคลานโบราณคลายกิ้งกา
จากรายละเอียดที่กลาวมาขางตน จะแสดงในรูป 7 และรูป 8
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รูปที่ 7 การจําแนกชัน้ ทางวิทยาศาสตรของสัตวเลื้อยคลาน
ที่มา: Carr, 1970

รูปที่ 8 จําแนกกลุมของสัตวเลื้อยคลาน (Reptiles)
ที่มา: Carr, 1970
2.4.1 รายละเอียดและลําดับอนุกรมวิธานของสัตววงศตะกวด
Monitor Lizard เปนชื่อเรียกกลุมของสัตวเลื้อยคลานที่อยูในวงศตะกวด (Family Varanidae) สัตว
ในวงศตะกวด (Family Varanidae) นั้นถูกแบงออกเปน 2 วงศยอย (Subfamily) คือ Varanidae และ
Lanthanotinae จัดวาเปนสัตวโบราณและมีวิวัฒนาการมาถึงปจจุบัน บรรพบุรุษของสัตวตระกูลนี้
ถือกําเนิดในชวงปลายของยุคไดโนเสารเมื่อประมาณ 60-70 ลานปกอน จากขอมูล พบวา อยูใน
ทวีปลอเรเซีย (Laurasia) ในสวนของทวีปแอฟริกาและทวีปออสเตรเลียในปจจุบัน (Bennett, 1995)
ลักษณะของอนุกรมวิธานของสัตวกลุมนี้ แสดงในรูปที่ 9
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Kingdom Animalia (animal)
Phylum Chordata (chordate)
Subphylum Vertebrata (vertebrate)
Class Reptilia (reptiles)
Subclass Lepidosauria (amphisbaenians, lizards, snakes, and tuataras)
Order Squamata (amphisbaenians, lizards, and snakes)
Suborder Sauria
Family Varanidae
Subfamily Varanidae (monitor lizards)
Genus Varanus (monitor lizards)

รูปที่ 9 ลําดับอนุกรมวิธานของ Monitor Lizard
ที่มา: http://animaldiversity.org, 2006
2.4.2 การแพรกระจายของสัตววงศตะกวด
ปจจุบันสวนใหญสัตววงศตะกวดจะมีการแพรกระจายอยูในพื้นที่ทั้งหมด 3 ทวีป คือ ออสเตรเลีย
เอเชียและแอฟริกา ดังแสดงในรูปที่ 10 สัตวในวงศตะกวดโดยเฉพาะเหี้ยนั้นมักจะพบในพื้นที่ของ
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตใกลบริเวณแถบเสนศูนยสูตร เนื่องจากบริเวณนี้เปนพื้นที่มีความชุมชืน่
ฝนตกชุก ประเทศที่พบ ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย พมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟลิปปนส มาเลเซีย
และประเทศไทย ซึ่งประเทศเหลานี้จะพบสัตววงศตะกวดในพื้นที่ที่เปนปาอุดมสมบูรณ มีความชุม
ชื่นและมีแหลงอาหารที่สมบูรณ (Taylor, 1963; Bennett 1995)
ยกเวนแตในชนิดที่เปนตัวเหี้ย จะพบไดทั่วไปทุกๆ พื้นที่ ในบริเวณที่มีเปนแหลงน้ํา แมน้ํา ลําคลอง
หรือปาชายเลน รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรตางๆ ยังมีรายงานอีกวาพบ สัตวจําพวกนี้ในพื้นที่ ตาม
แนวเทือกเขาฮิมาลัย (Himalayas) ทางตอนใตของประเทศจีน อีกดวย
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รูปที่ 10 พื้นที่ที่มีการแพรกระจายของสัตววงศตะกวด
ที่มา: Bennett, 1995
2.4.3 ความหลากหลายของสัตววงศตะกวด
สปชีส (Species) ของสัตวในวงศตะกวดนั้น จากการศึกษาพบวามีมากกวา 50-60 สปชีสกระจายอยู
ทั่วโลก ซึ่งแตละชนิดมีถิ่นที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมตางๆ กันออกไป ซึ่งพบไดใน 3 ทวีปที่
กลาวมาขางตน แสดงในรูปที่ 11 สวนประเทศไทยนั้นพบ ชนิดของสัตววงศตะกวด 5 ชนิด ไดแก
เหี้ย (Varanus salvator) เหาชาง (Varanus rudicollis) ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosis)
ตุดตู (Varanus dumerillii) แลนดอน (Varanus flarescens) รายละเอียดจะกลาวถึงในหัวขอ 2.4.4
ชนิดที่เล็กที่สุดคือ Pygmy Goanna (Varanus brevicauda) ซึ่งมีความยาวเมื่อโตเต็มที่แลว เพียง 12
เซนติเมตร ตั้งแตหัวถึงชองทวาร(SVL) ความยาวทั้งหมดหัวถึงปลายหาง(TL) 23 เซนติเมตร สวน
ชนิดที่ใหญที่สุดนั้นก็คงพอจะเปนที่รูกันดีอยูแลว นั่นคือ มังกรโคโมโด หรือ Komodo Dragon
(Varanus komodoensis) ซึ่งมีความยาวทั้งหมดหัวถึงปลายหาง(TL) ถึง 310 อยางที่กลาวไปแลววา
สัตววงศตะกวด สปชีส (Species) ของสัตวในวงศตะกวดนั้น จากการศึกษาพบวาเปนสัตวที่ลากิน
สิ่งมีชีวิตอื่นเปนอาหาร(Carnivore) อีกทั้งยังกินซากสัตว (Scavenger) อีกดวย แตก็มีบางชนิดที่กิน
ผลไมเปนอาหารคือ Philippine Butaan (Varanus olivaceus) สัตววงศตะกวดสวนใหญจะอาศัยบน
พื้นดินและอาจปนปายหากินบนตนไมบาง แตบางชนิดก็อาศัยบนตนไมเปนหลัก ยกตัวอยางเชน
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Varanus doreanus อีกทั้งยังมีพวกที่หากินอยูใกลแหลงน้ํามากจนเรียกไดวาแทบจะไมเคยหางไกล
จากแหลงน้ําเกิน 1 เมตรเลย นั่นคือ Australian bulliwallah (Varanus mertensi)
สําหรับชนิดทีเ่ ปนที่รูจักและมีการศึกษากันอยางแพรหลายนั้น พบไดในทวีปเอเชีย คือ พันธุมังกร
โคโมโด มีชื่อทางวิทยาศาสตร Varanus komodoensis (Ouwens, 1912) หรือมีชื่อสากลวา Komodo
Island Monitor จากขอมูลพบวาเปนชนิดที่มีขนาดใหญที่สุดในวงศตะกวดและใหญที่สุดในบรรดา
สัตวเลื้อยคลานทั้งหมด ชาวบานทั่วไปมักเรียกวา มังกรโคโมโด คนตะวันตกเพิ่งรูจักมังกรโคโมโด
เมื่อ 89 ปมานี้เอง เมื่อ Van Hensbroeck กัปตันเรือชาวเนเธอรแลนดไดพบวา มีคนเห็นพบจระเขบก
อยูบนเกาะโคโมโด เขาจึงไดจับสัตวชนิดนี้ไปให P.A. Ouwens แหง Zoological Museum ที่ Bogor
ในชวา และในป พ.ศ. 2455 นั่นเอง Ouwens ก็ไดเขียนเรือ่ งมังกรโคโมโดใหโลกไดรูจัก
ในสมัยดึกดํา บรรพ บรรพบุรุษของมังกรโคโมโดเคยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับไดโนเสาร คือ
มีบรรพบุรุษรวมกันเมื่อ 300 ลานป ซึ่งเปนยุค Carboniferous และเมื่อถึง 250 ลานปกอน ไดโนเสาร
ก็ไดเริ่มเดินดวยเทาสองขาง แตมังกรโคโมโดก็ยังคลาน 4 เทาอยู และเมื่อ 100 ลานปกอนนี้เอง ตน
ตระกูลของมั งกรโคโมโดก็เ ริ่ มออกเดินทางจากเอเชี ย มุงสูยุโรป และอเมริกาเหนือ และไดถึง
ออสเตรเลียเมื่อ 15 ลานปกอนนี้เอง เพราะในยุคนั้น ทวีปออสเตรเลีย อยูติดกับทวีปเอเชีย โดยมัน
ไดเดินทางผานอินโดนีเซีย และเมื่อระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น แผนดินของประเทศอินโดนีเซียก็ได
ถูกแบงแยกออกเปนเกาะ ประชากรของมังกรโคโมโดจึงตกคางอยูบนเกาะ Padar Rindar และ
Komodo จนทุกวันนี้ ซึ่งปจจุบันมีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 12 ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีขนาด
ความยาวเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ซึ่งบางตัวอาจยาวถึง 3.5 - 4 เมตรและมีน้ําหนักประมาณ 70-90
กิ โ ลกรั ม มั ง กรโคโมโดจะโตเต็ ม ที่ เ มื่ อ มี อ ายุ ไ ด สิ บ ห า ป และมี อ ายุ ยื น มากกว า ห า สิ บ ป ใ นป า
ธรรมชาติ (Ciofi, 1999)
ชาวพื้นเมืองบนเกาะโคโมโดเรียกสัตวชนิดนี้วา โอรา (Ora) หรือ จระเขบก สวนบนเกาะฟลอเรส
เรียกวา บีอาวัค รัคซาสา (Bikwak Raksasa) ซึ่งหมายความวาตะกวดยักษมังกรโคโมโด เปนสัตวนัก
ลา (Predator) ที่นาเกรงกลัว มันมักจะใชพลังงานอันมหาศาลของมันในการลาเหยื่อ โดยใชวิธีซุม
รอจนเหยื่อ ไมทันระวังตัว มังกรโคโมโดจะลาสัตวตั้งแต ลิง นก หมูปา แพะ กวาง จนถึงควายน้ํา
และมา มังกรโคโมโดสามารถวิ่งไดเร็วที่สุดถึง 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง มีรางกายขนาดใหญ แข็งแรง
ฟนที่แหลมคม ทําใหสามารถลาเหยื่อที่มีขนาดใหญได ตัว มังกรโคโมโดใชสายตาหาเหยื่อในตอน
กลางวันเพราะในตอนกลางคืน ตามันจะมองอะไรไมคอยเห็น หูของมันมีประสิทธิภาพนอยกวาหู
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คน ทั้งนี้เพราะหูมีกระดูกสําหรับรับเสียงเพียงชิ้นเดียว แตในหูของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั่วไปมี
กระดูกรับเสียงสองชิ้น
มังกรโคโมโดจะผสมพันธุไดเมื่ออายุ 8 ป พวกมันจะจับคูในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
หลังจากนั้นตัวเมียจะวางไขประมาณ 15 - 30 ฟอง ในโพรงดินที่มันขุดขึ้น หลังจากกลบไขแลว ตัว
เมียจะทิ้งรังไป จากนั้นราวแปดเดือนไขจะฟกเปนตัว ทุกปเมื่อถึงเดือนกันยายน มังกรตัวเมียจะ
วางไขในหลุมที่ขุดตามเนินดิน เมื่อไขถูกฟกออกเปนตัวลูกมังกรที่มีลํา ตัวยาวประมาณ 40
เซนติเมตร และหนัก 100 กรัม อาจจะถูกสัตวอื่นๆ หรือมังกรโคโมโดตัวใหญกวากิน ตามปกติลูก
มังกรชอบกินแมลงหรือกิ้งกาตัวเล็ก งูและนกเปนอาหาร พวกมันจะขึ้นไปอยูบนตนไมเพื่อหลบภัย
จนกวาจะโตพอลงมาหากินบนพื้นดินไดลูกมังกรที่มีอายุ 5 ปอาจจะหนักถึง 25 กิโลกรัมและมีลํา
ตัวยาวถึง 2 เมตร มังกรโคโมโดจะพบในพื้นที่ บริเวณของเกาะโคโมโด (Komodo) ตามชื่อที่เรียก
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากออสเตรเลีย 900 กิโลเมตร และ
หางจากเกาะชวาไปทางทิศตะวันตก 500 กิโลเมตร เกาะมีพื้นที่ 340 ตารางกิโลเมตร และมีภูมิ
ประเทศเปนยอดเขาสูงมากมาย ดังรูปที่ 13 และอาจจะพบตามบริเวณหมูเกาะใกลเคียง ไดแก เกาะ
รินคา เกาะฟลอเรส และเกาะซุมบาวา แตที่พบมากที่สุดคือ เกาะโคโมโด (Jessop et al., 2003)
ทุกวันนี้มีมังกรโคโมโดเหลืออยูบนโลกราว 4,000 ตัว กระจายอยูบนสี่เกาะ คือ เกาะโคโมโด เกาะ
รินคา เกาะฟลอเรส และเกาะซุมบาวา โดยเกาะโคโมโดมีอยูมากที่สุด คือกวา 1,500 ตัว อยางไรก็ดี
พวกมันกําลังถูกคุกคาม เนื่องจากจํานวนประชากรบนเกาะที่พวกมันอยูเพิ่มจํานวนมากขึ้น เหยื่อ
ของมันถูกลาจนลดนอยลง การขยายตัวของกสิกรรมทําลายพื้นที่หากินของมัน ทุกวันนี้แมวาเกาะ
โคโมโด จะไดรับการประกาศจากองคกรสหประชาชาติใหเปนมรดกโลก แตปญหาการคุกคามที่อยู
และการลดจํานวนลงของเหยื่ อของมังกรโคโมโดก็ยังคงอยู ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไมกี่ปที่ผานมา สงผลใหการอนุรักษสัตวปาและธรรมชาติกลายเปน
ปญหาที่ยังไมมีขอสรุป นักวิทยาศาสตรและนักวิจัยสวนใหญมีความตะหนักวาสัตวชนิดนี้จะสูญ
พันธุ จึงไดมีการขยายพันธุสัตวชนิดนี้ โดยการวิเคราะห DNA ของมังกรโคโมโด เพื่อคิดเลือกตัวที่
สมบูรณไปผสมพันธุกัน เพื่อนํากลับไปปลอยบนเกาะ Padar อีกเพื่อเพิ่มจํานวนประชากร
เมื่อไมนานมานี้ มีเรื่องนาแปลกใจ คือ มังกรโคโมโด ในสวนสัตวประเทศอังกฤษ ไดตั้งทองและให
กําเนิดลูกโคโมโด โดยไมไดมีการผสมพันธุกับโคโมโดเพศผู (Parthenogenesis) โดยตอนแรก
คาดการณกันวาเกิดจากการผสมเทียมจากเจาหนาที่ของสวนสัตว แตเมื่อมีการตรวจดีเอ็นเอ ผล
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ปรากฏวาเปนแตเพียงของโคโมโดเพศเมีย นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรยังพบวา สัตวเลื้อยคลาน
จําพวกกิ้งกาอื่นๆ อีกหลายชนิดสามารถออกลูกโดยไมมีการผสมพันธุกับเพศผู

รูปที่ 11 สปชีสของสัตวในสกุลตะกวด (Genus Varanus)
ที่มา: http://animaldiversity.org, 2006

29

รูปที่ 2.12 มังกรโคโมโด (Varanus Komodoensis)
ที่มา: http://www.zoo.org/bearcam/cam.html, 2006

รูปที่ 2.13 เกาะโคโมโด ประเทศอินโดนีเซีย
ที่มา: http://www.footprint-adventures.co.uk/mapindo/komodo.html, 2006
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2.4.4 ความหลากหลายของชนิดของสัตววงศตะกวดในประเทศไทย
Taylor (1963) รายงานการคนพบ สัตววงศตะกวด 5 ชนิดในประเทศไทย ไดแก เหี้ย Varanus
salvator (Laurenti, 1768) เหาชางVaranus rudicollis (Gray, 1845) ตะกวด Varanus bengalensis
nebulosis (Gray, 1831) ตุดตู Varanus dumerillii (Schlegel, 1839) และแลนดอน Varanus
flavescens (Hardwicke and Gray, 1827)
Lekagul (1969) พบ เหาชางVaranus rudicollis (Gray, 1845) และตุดตู Varanus dumerillii
(Schlegel, 1839) ทางภาคใตของประเทศไทย
Luxmoore and Groombridge (1990) ไดทําการศึกษาความหลากหลายของสัตววงศตะกวดใน
ประเทศไทย จากรายงานพบทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก เหี้ย Varanus salvator (Laurenti, 1768) เหาชาง
Varanus rudicollis (Gray, 1845) ตะกวด Varanus bengalensis nebulosis (Gray, 1831) และตุดตู
Varanus dumerillii (Schlegel, 1839)
Bennett (1995) รายงานวาการพบสัตววงศตะกวด 4 ชนิด ไดแก เหี้ย Varanus salvator (Laurenti,
1768) เหาชางVaranus rudicollis (Gray, 1845) ตะกวด Varanus bengalensis nebulosis (Gray,
1831) และตุดตู Varanus dumerillii (Schlegel, 1839)
คมศร เลาหประเสริฐ (2542) ไดทําการศึกษาความหลากหลายของชนิดและแพรกระจายของสัตว
วงศตะกวดในภาคใตของประเทศ พบสัตวในวงศตะกวด 4 ชนิด ไดแก Varanus salvator (Laurenti,
1768) เหาชางVaranus rudicollis (Gray, 1845) ตะกวด Varanus bengalensis nebulosis (Gray,
1831) และตุดตู Varanus dumerillii (Schlegel, 1839)
สรุ ป ได ว า จากข อ มู ล การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สั ต ว ช นิ ด นี้ ใ นประเทศไทย พบว า ความ
หลากหลายของชนิดของสัตววงศตะกวดที่พบในพื้นที่ประเทศไทย มีทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก ไดแก
เหี้ย Varanus salvator (Laurenti, 1768) เหาชางVaranus rudicollis (Gray, 1845) ตะกวด Varanus
bengalensis nebulosis (Gray, 1831) ตุดตูVaranus dumerillii (Schlegel, 1839) และแลนดอน
Varanus flavescens (Hardwicke and Gray, 1827)
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2.4.5 ลักษณะทั่วไปของสัตววงศตะกวดที่พบในประเทศไทย
ลักษณะเดนของสัตวในกลุมนี้ คือ มีรูปรางคลายกิ้งกาขนาดใหญมีความยาวไดถึง 2.5-3 เมตร คอ
ยาว ผิวหนังหยาบหนา ลําตัวเปนทรงกระบอกยาว แขน-ขา แข็งแรง วิ่งไดรวดเร็ว หางยาวถึงยาว
มากและแข็งแรงอาจใชหางฟาดศัตรูที่จะทําราย ที่ลําตัวจะมีลักษณะเปนเกล็ดลวดลายตางๆ แลวแต
ชนิด สายตาดี ลิ้นยาวและมีสองแฉกคลายงูเอาไวรับกลิ่น หางยาวใหญและแข็งแรง ลักษณะนิสัย
ของตัวเหี้ยจะตื่นกลัวคน เวลาที่ตกใจหรือเจอศัตรูมักจะหนีลงน้ําไปอยางรวดเร็ว สมารถวายน้ําได
เร็ว ชอบหากินของเนาเปอยและเศษซากอาหาร บางครั้งก็จะกินสัตวเปน เชนไกหรือเปดที่ชาวบาน
เลี้ยงไว เปนตนในมุมมองความคิดและทัศนคติของคนทั่วไปจะมองวาเปนสัตวดุรายและกาวราว
โดยมีในพื้นที่ประเทศไทยนั้นสามารถพบสัตวในวงศตะกวด นอกเหนือจากเหี้ย ไดทั้งหมด 4 ชนิด
ซึ่งแตละชนิดจะมีรูปรางและลักษณะแตกตางกันไป โดยจะกลาวไวดังนี้
2.4.5.1 ตะกวด (Varanus bengalensis)
ตัวแรก คือ ตะกวดหรือที่คนภาคอีสานเรียกวา แลน มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus bengalensis
มี 2 ชนิด (subspecies) ดวยกัน คือ Varanus bengalensis bengalensis (Daudin, 1802) มีชื่อเรียกวา
Bengal Monitor ซึ่งจะสามารถพบไดในบริเวณบางสวนของประเทศอิหราน อัฟกานีสถาน
ปากีสถานและพบทั่วไปในประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ พมา กัมพูชาและเกาะสุ
มาตราของมาเลเซีย สวนอีกชนิดหนึ่ง คือVaranus bengalensis nebulosis (Gray, 1831) มีชื่อเรียกวา
Clouded Monitor ลักษณะในรูปที่ 14 ที่สามารถพบบริเวณประเทศไทย พมา เวียดนามและมาเลเซีย
(Taylor, 1963) โดยทั้งสองชนิดนี้จะมีความแตกตางกันหลายประการ คือ สี ลาย ลักษณะของเกล็ด
บริเวณเหนือตาและบริเวณลําตัว เปนตน (Auffenberg, 1981)
ตะกวดจะอาศัยอยูในพื้นที่ที่เปนพื้นที่ชุมน้ํา (wet land) ปาดิบชื้น (rainforest) แตก็มักจะพบในพื้นที่
การเกษตร (farmland) เปนสวนมาก ในประเทศไทยมีการแพรกระจายอยูทั่วไป พบไดทั่วทุกภาค
ของประเทศ พบเห็นไดงายในพื้นที่ปาแลง พื้นที่ชุมน้ํา ปาชายเลน รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรม มัก
ชอบอาศัยอยูบนตนไม โดย Clouded Monitor มักจะชอบปนปาย จึงมักพบเห็นตามบนตนไมสวน
Bengal Monitor มักจะพบเห็นบนพื้นดิน สําหรับตะกวดคนสวนใหญมักเขาใจผิดวาเปนตัวเหี้ย
เสมอ เนื่องจากมีลักษณะที่คลายกันมากกวาชนิดอื่นๆ ตะกวดหรือ Clouded Monitor มีลักษณะที่
สําคัญ คือ หัวจะแบบราบ รูปรางเรียวไปทางปลายปาก จมูกคอนขางยาว รูจมูก (nostril) อยูใกลตา
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มากกวาปลายปาก ชองเปดของรูจมูกตีบยาวขนานกับริมฝปาก จะงอยปากเล็ก มีฟน 10-12 ซี่ ลําคอ
มีขนาดใหญ ลักษณะเปนรูปไข หางยาวรูปรางคลายสามเหลี่ยม สีของลําตัวจะไมเหมือนตัวเหี้ย คือ
จะไมมีลายหรือดอก แตจะเปนสีเหลืองหมนทั่วทั้งตัว มีลายเดนคลายรูปบั้งตรงบนลําคอสีดํา 3-4
ลาย ลายจุดบนลําตัวสีออกเหลืองชัดเจน สวนเกล็ดบนหลังคอจะมีขนาดโตกวาเกล็ดที่ตัวเพียง
เล็กนอย Clouded Monitor จะแตกตางจาก Bengal Monitor ตรงลักษณะเกล็ดเหนือตาที่มีขนาดเล็ก
กวาและเกล็ดทั่วทั้งตัวที่มีมากกวา Bengal Monitor (Auffenberg, 1994)
ตะกวดเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวจากปลายปากถึงโคนหางประมาณ 50-75 เซนติเมตร และหางยาว
ประมาณ 70-100 เซนติเมตร ซึ่งโดยเฉลี่ยที่พบในประเทศไทยมีขนาดยาวทั้งหมดประมาณ 1.201.70 เมตร (Bennett, 1995) ตะกวดจะใชปากในการขุดคุยอาหารซึ่งสวนใหญจะเปนแมลงและสัตว
ขนาดเล็ก เชน ปลา อึ่ง เขียด จิ้งเหลน กิ้งกา นก หนู รวมไปจนถึงสัตวที่มีขนาดเล็กอยางแมลง
ไสเดือน ปลวก (วีระ ทองเนตร, 2550) จากการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของตะกวดในพื้นที่ปา
บานทาตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยนายวีระ ทองเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ตะกวดจะอาศัยโพรงเปนที่หลบซอนตัว ซึ่งจะพบไดตามไมยืนตน
เนื้อแข็งขนาดใหญ เชน ตนคอ ตะแบก มะขาม อยางไรก็ตามแมวาตะกวดจะอาศัยอยูตามโพรงไม
แตพวกมันกลับวางไขในดินโดยเฉพาะตามรังปลวก แตะกวดจะวางไขครั้งละประมาณ 10-25 ฟอง
ตะกวดมักออกหาอาหารในชวงฤดูฝนในวันที่มีแสงแดด พื้นที่ในการหาอาหารคอนขางกวาง ทั้ง
ตามพื้นดิน พื้นที่โลง พื้นที่ปา ตามทุงนา หรือตามริมแหลงน้ํา เปนตน
ปจจุบันตะกวดจัดอยูในบัญชีรายชื่อของ IUCN และ CITES จัดเปนสัตวปาคุมครองซึ่งประกาศใน
ป พ.ศ. 2546 ที่สมควรไดรับการอนุรักษอยางเรงดวน ปจจุบันประชากรตะกวดมีจํานวนลดนอยลง
อยางรวดเร็วและมีแนวโนมที่ใกลจะสูญพันธุ อันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ (1) ถิ่นที่
อยูอาศัยถูกทําลาย (2) ถูกลาเพื่อนําไปบริโภคหรือนําหนังไปขาย นอกจากนี้จากการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตะกวดกับชุมชนของวีระ ทองเนตร ยังพบวาในชุมชนชนบทนั้นมีหลาย
ปจจัยที่มีผลตอความอยูรอดของตะกวด โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อ เชน ที่จังหวัดสุรินทรและรอยเอ็ด
จะไมฆาตะกวดที่อาศัยอยูในปา เนื่องจากความเชื่อตามเจาปาเจาเขา และแทบทุกพื้นที่ในภาคอีสาน
จะใช ลูกตะกวดอายุไมเกิน 1 ป ทํานายวาฝนจะดีหรือฝนจะแลง แตบางพื้นในภาคอีสานกลับพบวา
มีการจับตะกวดไปขายตามหมูบานขางเคียง เนื่องจากสรางความเสียหายตอทรัพยสินของชาวบาน
ไดแก ไก เปด ไขเปด ไขไก นอกจากนี้ชาวบานยังนิยมนําตะกวดมาเปนอาหาร ทําใหจํานวน
ประชากรของตะกวดลดลงอยางรวดเร็ว
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รูปที่ 14 Varanus bengalensis nebulosis หรือ Clouded Monitor
ที่มา: องคการสวนสัตวในพระราชูปถัมภ, 2549
2.4.5.2 ตุดตู (Varanus dumerilii)
มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus dumerilii (Schlegel, 1839) มี 2 ชนิด (subspecies) ดวยกัน คือ
Varanus dumerilii dumerilii และ Varanus dumerilii heteropholis โดยชนิด Varanus dumerilii
heteropholis จะพบบริเวณทางเหนือและตะวันตกของเกาะบอรเนียว ซึ่งบริเวณนี้ไมพบตุดตูอีก
ชนิดหนึ่ง ลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจน คือ ในชนิด Varanus dumerilii heteropholis จะมีเกล็ด
ที่แหลมคมและชัดวา Varanus dumerilii dumerilii โดยเฉพาะที่บริเวณลําคอ สวนอื่นๆ นั้น
คลายคลึงกันมาก ซึ่งชนิดที่พบในประเทศไทยนั้นคือ Varanus dumerilii dumerilii มีชื่อเรียกสากล
วา Dumeril’s monitor (ลักษณะแสดงดังรูปที่ 15) พบอาศัยในปาดิบชื้น ปาโกงกางหรือตามเกาะ
แกงตางๆ พื้นที่ที่พบคือ ทางใตของประเทศไทย มาเลเซีย บรูไน ทางตอนใตของพมา ทางแถบสุ
มาตรา หมูเกาะเล็กๆใกลเคียง (Bennett, 1993) ตุดตูเปนสัตวในวงศตะกวดที่มีขนาดเล็ก รองจาก
เหี้ย (Varanus Salvator) และตะกวด (Varanus bengalensis nebulosis) และมีขนาดเล็กสุดที่พบใน
ประเทศไทย ความจริงแลวสัตวในวงศตะกวดแบบทุกชนิดมักจะอาศัยอยูในพื้นที่ที่เปนเขตที่อยู
อาศัยของมนุษย แตตุดตู นั้นแตกต างออกไป ดวยนิสัยที่รักสงบและตื่นกลัวคนหรือสิ่งรบกวน
ภายนอก จึงสามารถพบตุดตูเพียงแตในปาดิบชื้นหรือปาชายเลนเทานั้น พบมากในภาคใตและภาค
ตะวันตกของประเทศไทย (Bennett, 1995) โดยทางภาคใตนั้นจะพบเฉพาะบริเวณเทือกเขา
นครศรีธรรมราชและสันกาลาคีรี เทานั้น (คมศร เลาหประเสริฐ, 2542)
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ตุดตูเปนสัตวในวงศตะกวดชนิดหนึ่งที่สามารถวายน้ําและดําน้ําไดเกงพอสมควร ตุดตูกินสัตวและ
แมลงขนาดเล็กตางๆ เปนอาหาร ตุดตูเปนสัตวที่คอนขางเชื่องชา ไมคอยออกไปหาอาหารไกลจาก
แหลงที่อยูอาศัยหลับนอน ชอบนอนตามโพรงไมหรือตามซอกหิน เมื่อหิวจึงจะออกหาอาหาร แลว
ก็กลับมาเขาหลับนอนที่บริเวณเดิมเปนประจํา ตุดตูนั้นวางไขครั้งละประมาณ 20-30 ฟอง ซึ่งในแต
ละปสามารถวางไขได 2-3 ครั้ง โดยมีระยะฟกไขประมาณ 203 - 230 วัน หรืออาจมากกวานั้นใน
พื้นที่ซึ่งสภาพในฤดูแลงและฤดูฝนไมแตกตางกัน
ตุดตูเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวจากปลายปากถึงชองทวารประมาณ 40-50 เซนติเมตร หางยาว 4050 เซนติเมตร โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ลักษณะโดยทั่วไปของตุดตู จะคลายกับ
เหาช าง รูจมู กเป นรูปทรงรีอยู คอนมาทางลู กตาเชนกัน มีลักษณะที่สําคัญ คือ เกล็ด ที่หลังคอมี
ลักษณะแบนราบมีขนาดใหญเรียงหางกัน ตัวจะมีสีน้ําตาลเทา สวนหัวสีเทาออนหรือสีน้ําตาลออน
ขางคอหรือใตคอจะมีสีออนจนเกือบขาว ลําตัวมีลายปลองเปนวงแหวนสีออนไขวตลอดลําตัว ตุดตู
มีชองเปดรูจมูกเปดกวาง อยูชิดมาทางตามากกวาระยะถึงปลายปาก (Steel, 1996) เมื่อออกมาจากไข
1-2 สัปดาหแรกจะมีสีที่หัวเปนสีสมหรือสีเหลือง ลักษณะสวยงาม จากนั้นสีสมก็จะจางลงหายไป
ตุดตูมีนิสัยรักสงบ ไมกาวราวและดุราย เปนสัตวไมมีพิษ สถานภาพปจจุบันเปนสัตวปาคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535

รูปที่ 15 ตุดตู (Varanus dumerilii) 1-2 สัปดาห
ที่มา: http://www.cyclura.com/index.php, 2006
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รูปที่ 16 ตุดตู (Varanus dumerilii) ตัวเต็มวัย
ที่มา : http://www.varanus.nl/, 2006
2.4.5.3 เหาชาง (Varanus rudicollis)
มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus rudicollis มีชื่อเรียกวา rough-necked monitor ดังรูปที่ 17
สวนมากมักจะพบในพื้นที่ทางใตของประเทศไทย และลงไปถึงสุมาตรา บอรเนียว อินโดนีเซียและ
ฟลิปปนส และบางสวนในพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
ใกลเคียง เหาชางชอบปนตนไม มักจะอาศัยนอนตามผนังโพรงไมในปาทึบและมีความอุดมสมบูรณ
เปนสัตวที่ไมชอบคน ในประเทศไทยมักพบในภาคตะวันตกและภาคใต (Bennett, 1995) แตก็มี
รายงานพบที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมาดวย
นับวา เปน ชนิดของสั ตว ว งศ ตะกวดที่ดุรา ยที่สุด ที่พบในประเทศไทย สาเหตุที่ เรียกวา เหาชาง
เนื่องจากคนมักเชื่อวามีพิษรายแรงถึงกับกัดชางตายและมาจากเสียงขูศัตรู ฟงดูคลายเสียงขูของงูเหา
เชื่อกันวาน้ําลายมีพิษ หากถูกกัดจะเปนอันตรายถึงตายได ที่จริงแลวเปนความเชื่อที่ผิด โดยความ
จริงแลวเหาชางเปนสัตวไมมีพิษ แตสัตวตระกูลนี้ทุกชนิดกินสัตวที่ตายแลว ฟนอาจมีเชื้อทําใหแผล
ที่ถูกกัดติดเชื้อไดงาย คนจึงเชื่อวามีพิษคลายงูเหา อาหารของเหาชาง คือ สัตวขนาดเล็กจนถึงขนาด
กลาง เชน ไก นก ปลา กบ เขียด เปนตน เปนสัตวที่วองไวปราดเรียวและซุกซอนตัวเกง
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เหาชางจะผสมพันธุในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม โดยวางไขตามหลุมที่ขุดเปนโพรง เมื่อออกไข
แลวจะไมฟกไข ลูกฟกออกจากไขเองตามธรรมชาติ และเมื่อลูกออกจากไขแลวก็จะหากินเอง
วางไขคราวละ 2 - 13 ฟอง ใชเวลาในการฟกประมาณ 180 วัน เหาชางนั้นมีขนาดรองลงมาจากตัว
เหี้ย เมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวจากปลายปากถึงโคนหางประมาณ 60-75 เซนติเมตร หางยาว 70-80
เซนติเมตร ลักษณะเดน คือ ลําตัวจะมีสีดําและเขมกวาสัตววงศตะกวดอื่นๆ มีลายสีจางเปนปนและ
ลายดอกบาง ไขวเปนปลองทั้งลําตัว เกล็ดหลังคอมีขนาดใหญกวาเกล็ดของลักษณะเกล็ดของลําตัว
มาก เกล็ดที่คอมีลักษณะแหลมคลายหนาม ชองเปดเปดของรูจมูกตีบเล็กอยูระหวางกลางของตา
และปลายปาก เหาชางนั้นเปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พุทธศักราช 2535 เชนเดียวกับสัตววงศตะกวดชนิดอื่น

รูปที่ 17 เหาชาง (Varanus rudicollis)
ที่มา: http://www.varanus.nl/, 2006
2.4.5.4 แลนดอน (Varanus flavescens)
มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus flavescens (Hardwick and Grey, 1827) มีชื่อเรียกวา Yellow
Monitor หรือ Short-toed monitor รูปที่ 18 ปจจุบันจะพบแพรกระจายในพื้นที่ประเทศบังคลาเทศ
เนปาล อินเดียและปากีสถาน แตก็มีบางสวนที่พบในพมา พบไดในพื้นที่หลากหลาย เชน ในปา
โปรง ปาโคก ที่เปนพื้นที่แหงหรือในพื้นที่ชุมน้ํา หนองบึง แหลงน้ําตางๆ เปนตน เปนชนิดที่หายาก
และพบนอยที่สุดในสัตววงศตะกวดที่พบในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันไมพบในประเทศไทยแลว
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จากรายงานเคยพบที่จังหวัดตรัง (คมศร เลาหประเสริฐ, 2542) แลนดอนเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาว
จากปลายปากถึงชองทวารประมาณ 30-40 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร ความยาว
รวมประมาณ 1 เมตร แลนดอนมีรูปรางและสีคลายตะกวด แตปลายปากสั้นและแบนกวาตะกวด
ความแตกตางที่เดนชัดอยูที่หัว ซึ่งจะมีสีเหลืองสดหรือสีสมเรื่อๆ รูจมูกจะเปดกวางอยูใกลไปทาง
ปลายปากมากกวาตา ลักษณะกลมกวาตะกวด ชอบวางไขตามรูขางจอมปลวก

รูปที่ 18 แลนดอน (Varanus flavescens)
ที่มา: www.reptilespark.com, 1995
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2.4.6 รายละเอียดและลักษณะทั่วไปของเหี้ย
เหี้ยเปนสัตวเลื้อยคลานในกลุม Lizard ที่อยูในวงศของตะกวด (Family Varanidae) พบทั้งหมด 7
ชนิด (Subspecies) ไดแก
- Salvator andamanensis (Dereniyagala, 1944)
- Salvator bivittatus (Kuhl, 1820
- Salvator cumingi (Martin, 1838)
- Salvator marmora us (Wiegmann , 1834)
- Salvator nuchalis (Gnther, 1872)
- Salvator salvator (Laurenti, 1768)
- Salvator togianus (Peters, 1872)
2.4.6.1 ชื่อทางวิทยาศาสตรและชื่อเรียก
เหี้ยนั้นมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Varanus salvator (Laurenti, 1788) มีชื่อสากลเรียกวา Water
monitor ดังรูป 19 ดวยรูปรางที่แปลกประหลาดของสัตวในตระกูลนี้ ทําใหคําวาเหี้ยเปนภาษาที่ไม
สุภาพในที่สุด โดยคําวา “เหี้ย” นั้นเปนภาษาทองถิ่นที่ใชเรียกสัตวจําพวกนี้ เนื่องจากในสมัยกอน
คนไทยนั้นมักจะสรางที่อยูอาศัยริมน้ํา เพื่อความสะดวกในการคมนาคม การประกอบอาชีพเชนการ
ประมง การเกษตรกรรม และสวนใหญหรือแทบจะเรียกไดวาทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงเปดเลี้ยงไก
กันอยูในบริเวณบาน แตเนื่องจากเหี้ย ซึ่งดวยที่อยูอาศัยและพฤติกรรมของมันนั้น แทบจะซอนทับ
กับผูคนที่อาศัยอยูริมน้ําเลย นั่นคือ เหี้ย ชอบอาศัยอยูตามแหลงน้ําหรือบริเวณใกลเคียง กินสัตวและ
ซากสัตว ซึ่งในธรรมชาติคือหนู นก รวมถึงสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก เปนอาหารโดยธรรมชาติอยู
แล ว พอคนเข า มาตั้ งพื้ น ที่ อยู อ าศั ย ทั บพื้ น ที่ อ าศั ย ดั้ง เดิ ม ของเหี้ย ด ว ยความมีสั ญ ชาติ ญ าณตาม
ธรรมชาติของสัตวพวกนี้ มันจึงกินสัตวที่เลี้ยงไวเปนอาหาร ผูคนจึงพากันเกลียด สัตวชนิดนี้ที่มา
ขโมยสัตวกินสัตวเลี้ยงเปนอาหาร และถือวาเปนตัวนําโชครายเขามาสูบาน จากที่กลาวมาขางตน
สัตววงศตะกวดจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ่งโดยสวนมากมักจะเปนความเขาใจผิดที่คนสวนใหญ
จะเรียกสัตววงศตะกวดทุกชนิดที่พบเห็นวา เหี้ย แตในความเปนจริงสัตววงศตะกวดจําพวกนี้ที่พบ
ในประเทศไทยนั้นตางมีชื่อเรียกแตกตางกันเพื่อบงชี้ชนิดของสัตววงศตะกวดแตละชนิด ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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รูปที่ 19 เหี้ย (Varanus Salvator)
ที่มา: http://www.varanus.nl/, 2006
ตารางที่ 1 แสดงชื่อเรียกของสัตววงศตะกวด ในประเทศไทย (คมศร เลาหประเสริฐ, 2542)
ชนิด (species)
V.salvator
V.rudicollis
V.b.nebulosus
V.dumerilii

ชื่อเรียก (Local name)
Hiea (เหี้ย), Tua-Nguen-Tua-Tong (ตัวเงินตัวทอง),
Laan-Dok-Mai (แลนดอกไม)
Ngu-Hao Chang (งูเหาชาง), Thao-Ra-Toei (เฒาราเตย หรือ เฒาระเตย),
Kor-Lung (คอลั้ง), Hao Dong (เหาดง), Hao Chang (เหาชาง)
Ta-kuat (ตะกวด), Laan (แลน), Kuat-Prow (กวดพราว)
Too-too(ตุดตู), Hao Chang Kao (เหาชางขาว)

2.4.6.2 การแพรกระจาย
เหี้ยมักพบเปนสวนมากในพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต จากอินเดียจนถึงทางตะวันตก
ของฟลิปปนส และแถบทางตะวันออกของหมูเกาะอินโด-ออสเตรเลีย รายละเอียดของพื้นที่ที่มีการ
แพรกระจายสวนใหญ ไดแก ทางตอนใตของประเทศจีน พมา ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย บูรไน
ฟลิปปนสและตามหมูเกาะของประเทศอินโดนีเซีย ดังแสดงในรูป 20
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รูปที่ 20 พื้นที่การแพรกระจายของเหีย้
ที่มา: http://www.varanus.nl, 2006
2.4.6.3 ถิ่นที่อยูอาศัย
ตั ว เหี้ ย นั้ น มั ก อาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ที่ มีค วามชื้น ใกลกั บ แหล ง น้ํา ลํ า คลอง หนองบึ งต า งๆ ซึ่ ง โดย
สวนมากจะอยูในขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัยของมนุษย แตจําเปนตองใกลกับแหลงน้ํา ทั้งน้ําจืดและ
น้ําเค็ม เนื่องจากลักษณะของเหี้ยคลายกับสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา มีน้ําเปนแหลงดํารงชีวิต ลักษณะพื้นที่
ที่เปนถิ่นที่อยูอาศัยของเหี้ย โดยสวนมาก ไดแก
- ปาดิบชื้น (Tropical rain forest) อยูตามภาคตะวันตกและภาคใตของประเทศไทย มีความ
สูงระดับน้ําทะเลจนถึงสูงกวาระดับน้ําทะเล 100 เมตร มีปริมาณฝนตกไมนอยกวา 2,500 มิลลิเมตร
ตอป ทําใหมีความชุมชื้น เหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัยของสัตวจําพวกนี้
- ปาพรุ( Peat swamp forest) เปนปาตามที่ลุมและมีน้ําขังเสมอ และพบมากทางภาคใต
ระดับเดียวกับน้ําทะเลเปนสวนมาก ปริมาณน้ําฝนระหวาง 2,300 - 2,600 มิลลิเมตรตอป เปนปาอีก
ประเภทหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยางมาก ซึ่งสวนมากจะพบสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและ
สัตวเลื้อยคลานรวมทั้งสัตวในวงศตะกวดดวยเชนกัน
- บึงน้ําจืด( fresh-water swamp) เปนพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังในบางชวงหรือขังตลอดป มักพบ
กระจายทั่ ว ไปทุ ก ภาค พบมากทางภาคกลาง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต แ ละภาคใต ที่ สู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 10-500 เมตร ปริมาณน้ําฝน 1,500-2,000 มิลลิเมตรตอป
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- ปาชายเลน (Mangrove forest) เปนปาที่น้ําทะเลทวมถึงพบตามชายฝงที่เปนแหลงสะสม
ดิ น เลนทั่ ว ๆไป อยู ร ะดั บ เดี ย วกั บ น้ํ า ทะเลเป น ส ว นใหญ ป ริ ม าณน้ํ า ฝนระหว า ง 1,500-4,000
มิลลิเมตรตอป มีความอุดมสมบูรณของแหลงอาหารของเหี้ย
นอกจากลักษณะพื้นที่ตามที่กลาวมาขางตน ตัวเหี้ยนั้นก็สามารถพบเห็นไดทั่วไปในพื้นที่เขตชุมชน
และมักอยูใกลแหลงน้ํา คูคลอง หนองบึงตางๆ พื้นที่ทางการเกษตร จนถึงในปาเขาที่มีความสูง
1,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเลยทีเดียว จากการศึกษาพบวา แหลงน้ําที่เหี้ยมักดํารงชีวิตอยูมีความ
ลึกเฉลี่ย 2-3 เมตร อุณหภูมิของน้ํา 22-30 องศาเซลเซียส (Graham et al., 2001)
2.4.6.4 ลักษณะทางชีววิทยาบางประการ
เหี้ยเปนสัตวที่มีขนาดใหญที่สุดในสัตวจําพวกนี้ที่พบในประเทศไทย ความยาวปลายปากถึงปลาย
หางเต็มที่ความยาวปลายปากถึงปลายหาง(TL) ประมาณ 300 เซนติเมตร หางจะมีความยาวโดยเฉลีย่
(TL) ประมาณ 100-150 เซนติเมตร ปลายปากถึงทวาร (SVL) ประมาณ 70-150 เซนติเมตร ลําตัว
ยาว ขาสั้นแตแข็งแรง มีกรงเล็บแหลมและแข็งแรง ซึ่งลักษณะอื่นๆ จะกลาวดังตอไปนี้
2.4.6.5 ผิวหนังและเกล็ด
ผิวหนังหยาบ แหงและหนา จะไมมีชองเปดของตอมตางๆ เพื่อปองกันการสูญเสียน้ํา ผิวหนังจะมี
เกล็ด (Epidermal scale) ปกคลุม ซึ่งในสัตวเลื้อยคลานจําพวก Lizard นั้นลักษณะเกล็ดจะเปนแบบ
Keeled จะมีลักษณะไมเรียบ หนา ไมเหมือนกับสัตวจําพวกงูซึ่งมีเกล็ดเรียบ (Cycloid) ดังแสดงใน
รูปที่ 21 ขนาดของเกล็ดจะไมเทากันตลอดทั่งตัว โดยเฉพาะเกล็ดบริเวณหลังคอ ซึ่งจะเปนที่ที่ทําให
ทราบวาเปนสัตวในวงศตะกวดชนิดใด ตัวเหี้ยมีการลอกคราบดวยเชนกัน แตลักษณะการลอกคราบ
จะเปนคนละลักษณะกับการลอกคราบของสัตวจําพวกงู ซึ่งจะลอกออกมาเปนรูปรางที่เดียวทั้งตัว
สําหรับเหี้ยจะเปนการหลุดลอกของเกล็ดออกมาทีละแผนโดยไมมีฤดูกาล ลักษณะเชนนี้จะขึ้นอยู
กับการปรับตัวของเหี้ยกับสภาพแวดลอมและภูมิอากาศ อยางไรก็ตามแมวาเหี้ยจะเปนสัตวกลุม
เดียวกับจิ้งจก จิ้งแหลน แตลักษณะการเปลี่ยนสีของผิวหนังไปตามสภาพแวดลอมตางๆ ของกิ้งกา
และจิ้งจกนั้น จะไมมีเลย เกล็ดของมันจะมีลักษณะเปนลายดอก สีขาวหรือสีเหลืองเรียงพาดขวาง
ลําตัว ตั้งแตโคนขาหนาจนถึงบริเวณโคนหาง สวนหางเปนสีดําหรือมีลายเปนปลองสีดําสลับเหลือง
ออน ลักษณะตามรูปที่ 22
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(ก)
(ข)
รูปที่ 21(ก) เกล็ดแบบ Keeled (ข) เกล็ดแบบ Cycloid
ที่มา: Pinder, 2006

รูปที่ 22 ลักษณะเกล็ดของเหี้ย
2.4.6.6 ลิ้น
ลักษณะลิ้นของเหี้ยจะเปน ลิ้นสองแฉก (รูปที่ 23) ซึ่งเปนสัญลักษณเดนอีกหนึ่งประการของมัน มีสี
ออกมวง เรียวยาวและเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว หนาที่เพื่อรับอุณหภูมิและสัมผัสกลิ่น เพื่อทราบ
ทิศทางที่ตั้งของวัตถุเบื้องหนาไดอยางชัดเจน แมนยํา โดยเหี้ยจะเอาลิ้นออกมาจากปากเพื่อสัมผัส
โมเลกุลตางๆ ของในอากาศ เมื่อดึงลิ้นเขากลับเขาปาก ปลายลิ้นจะสัมผัสกับอวัยวะรับกลิ่นที่เพดาน
ปากทั น ที อวั ย วะนี้ จ ะทํ า หน า ที่ วิ เ คราะห โ มเลกุ ล ที่ ลิ้ น นํ า มาจากอากาศเพื่ อ ให ส มองรั บ รู แ ละ
วิเคราะหวาเปนกลิ่นชนิดใดหรือเปนกลิ่นของอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว เหี้ยจึงตอง
แลบลิ้นเพื่อตรวจหาทิศทางกอน (Jessop et al., 2003)
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รูปที่ 23 ลักษณะลิ้นสองแฉกของตัวเหี้ย
ที่มา: http://www.tc.umn.edu, 2006
2.4.6.7 สวนหัว
ลักษณะที่เดนบริเวณหัว คือ หัวดานบนแบบราบ มีชองเปดของรูจมูกคอนขางกลมมีตําแหนงอยูที่
ปลายปากหรือใกลกับปากมากกวาตา ตรงกันขามกับตะกวดซึ่งชองเปดของรูจมูกจะอยูใกลตา
มากกวา จมูกที่ใกลปลายปากทําใหเหี้ยสามารถอยูในน้ําไดนาน เวลาที่มันดําน้ํามันไมตองเสียเวลา
โผลขึ้นมาหายใจทั้งหัว เพียงแคโผลสวนปลายของหัวขึ้นมาก็หายใจไดแลว ขณะที่สายตายังคง
กวาดหาเหยื่อในน้ําตอไปได อีกทั้งเกล็ดดานบนของสวนหัวของเหี้ย จะมีขนาดใหญกวาของ
ตะกวดพอสมควร สังเกตไดจากรูปที่ 24 หัวจะมีลักษณะคอนเล็ก ไมสมดุลกับขนาดของลําตัวที่มี
ขนาดใหญ ปลายปากจะมีลักษณะเรียวยาวแตสามารถเปดกวางเมื่อเวลาอาปาก สําหรับเวลากลืน
เหยื่อและลําคอก็สามารถพองขยายไดอีกดวย ลักษณะของเกล็ดที่หัวจะมีขนาดใหญกวาเกล็ดที่ชอง
คอ เหี้ยกอนวัยเจริญพันธุนั้นจะมีจุดหรือแถบสีเหลืองอยูใตตา ซึ่งจะไมพบในวัยเจริญพันธุ สวน
บริเวณขมับมีเสนเปนลายสีดํา
2.4.6.8 ลําตัว
ลําตัวมีขนาดใหญ หนาและยาวพองออกทางดานขาง มีขนาดสั้นกวาความยาวของหาง มีลายดอก
อยางเดนชัดบนลําตัว ใตทองมีสีเทาหรือน้ําตาล บางตัวมีลายจุดอยูใตทองดวย ลักษณะของสีที่ลําตัว
ในวัยกอนเจริญพันธุนั้นจะมีลักษณะสีเหลืองคอนชางชัดเจนกวาเหี้ยที่โตเต็มที่ ซึ่งจะมีสอี อกน้าํ ตาล
และจางลงจนเปนสีน้ําตาลเขม
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รูปที่ 24 ลักษณะสวนหัวดานบนและดานขางของ
เหี้ย (Varanus salvator) กับ ตะกวด (Varanus bengalensis)
ที่มา: Bennett, 1995
2.4.6.9 หาง
เหี้ยมีหางที่ยาว แข็งแรง เหี้ยบางตัวเทานั้นจะมีลายจุดสีแดงที่บริเวณหาง ซึ่งจะหายไปและกลายเปน
ลายปลองดําสับเหลืองเหมือนบริเวณลําตัวเมื่อโตขึ้น ซึ่งสีที่หางมักจะเห็นเมื่อเหี้ยอยูในวัยกอน
เจริญพันธุเทานั้น หางเปนอวัยวะที่มีความสําคัญกับเหี้ยมาก เพราะดวยความยาวที่มากกวาหรือ
เทากับสวนของลําตัว ทําใหหางชวยรักษาความสมดุลใหแกลําตัว ในขณะที่เหี้ยเคลื่อนไหว ทั้งวิ่ง
เดิ น และว า ยน้ํ า จากการศึ ก ษาและวิ จั ย กล า วกั น ว า ถ า สั ต ว จํ า พวกตะกวดไม มี ห างแล ว การ
เคลื่ อ นไหวของมั น จะงุ ม ง า มและไม ว อ งไวรวดเร็ ว เหมื อ นเช น เดิ ม นอกจากนี้ แ ล ว หางยั ง มี
ความสําคัญอยางหนึ่ง คือ หางจะเปนแหลงสะสมอาหารที่สําคัญอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวงเวลารอนจัดหรือหนาวจัดหรือในชวงเวลาจําศีล มันก็จะเอาพลังงานที่เก็บสะสมไวไปใชซึ่ง
สวนมากเปนไขมันเพื่อเปนพลังงานแกรางกายตลอดระยะเวลาชวงนั้น ซึ่งใชระยะประมาณ 1-3
เดือน แลวแตขนาดของรางกาย
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2.4.6.10 เทาหนาและเทาหลัง
เทาทั้ง 4 ขางรองรับลําตัวที่มีขนาดใหญและหนา มีเล็บยาวและมีปลายแหลมคมใชสําหรับเกาะจิก
พื้นดินหรือใชในการปนตนไมและตะปบเหยื่อเปนอาหาร ลักษณะของเทาจะมีขนาดใหญแตสั้นแม
จะถูกออกแบบมาใหเหมาะสมสําหรับการเคลื่อนไหวที่เปนไปอยางชาๆ ในเวลาปกติ แตตัวมันก็
สามารถวิ่งไดอยางรวดเร็วเวลาออกลาเหยื่อหรือเมื่อตกใจ อยางไรก็ตาม เหี้ยไมสามารถกระโดดใน
ระนาบเดียวกันได นอกจากกระโดดมาจากที่สูงเทานั้น
2.4.7 พฤติกรรมและนิเวศวิทยา
เหี้ยเปนสัตวที่อยูรวมระบบนิเวศกับคน ซึ่งสามารถพบเห็นไดทุกๆ ภาคของประเทศไทย ตามแหลง
น้ําทั่วไป ไมวาจะเปนแมน้ํา ลําคลอง หนองบึง รองสวนและปาชายเลยที่ติดกับทะเล สวนมากมักจะ
พบบนพื้นดินเสียเปนสวนมาก แตบางครั้งอาจจะพบอยูบนตนไม (Bennett, 1995) เหี้ยเปนสัตวที่ไม
อยูเปนฝูง หรือเปนครอบครัว จะไมมีการอยูรวมกันเหมือนสัตวสวนมาก เปนสัตวโดดเดี่ยว อาศัย
และหากินลําพัง ตัวเดียว ซึ่งตัวผูแลวตัวเมียจะแยกกัน โดยจะมาพบกันอีกครั้งชวงฤดูผสมพันธุ
ในชวงตนของฤดูฝนเทานั้น ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปแลว เหี้ยไมใชสัตวที่ดุราย กลไกปองกันตัวเอง
ที่มันใชเวลาถูกรบกวน คือ การแกลงตาย ลักษณะจะเปนการนอนนิ่ง ตัวแข็งและเมื่อศัตรูเผลอก็จะ
รีบคลานหนีไปอยางรวดเร็ว เชนเดียวกันกับสัตวชนิดอื่นๆ ตัวเหี้ยจะกัดก็ตอเมื่อจวนตัวหรือจนมุม
เทานั้น การตอสูที่สําคัญที่สุดของมันคือ การโกงคอขู มันจะขยายคอและลําตัวพองออก พรอมกับ
ทําเสียงขูดังฟอและการฟาดหาง ลักษณะเชนเดียวกับสัตวจําพวกจระเข
เหี้ยวางไขในราวชวงของฤดูฝน (ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน) โดยเลือกพื้นทีท่ ี่เปนดินรวน
ซุย เชน ใตตน ไม กอไผ จอมปลวก พื้นที่ที่มีแดดสองรําไร เปนตน เปนพื้นที่วางไข ขุดหลุมลึก
ประมาณ ½ ฟุต วางไขครั้งละประมาณ 6 - 17 ฟองแลวกลบ จากนั้นก็จะปลอยทิ้งไวประมาณ 60-70
วันเพื่อใหฟก ออกมาเปนตัว (Shine et al., 2006) ไขของเหี้ยมีลักษณะรี ยาว สีขาวขนาดใหญกวาไข
เปดเล็กนอย เปลือกจะมีลักษณะออนและเหนีย่ ว ซึ่งขนาดของไขนนั้ จากการศึกษาพบวามีขนาด
ขึ้นอยูกับสรีระทางรางกายของเหี้ย (Gram et al., 2001) เมื่อเหีย้ วางไขเสร็จไมอยูเฝา โดยจะปลอย
ใหไขฟก และเจริญเติบโตเอง แหลงหาอาหารของตัวเหีย้ จะอยูใ กลกบั แหลงน้ําทัว่ ไป ซึ่งสวนมาก
จะอยูใ กลชุมชน และอาหารของตัวเหีย้ คือ เปด ไก หนู กบ อึ่งอางและสัตวน้ําเกือบทุกชนิด เปนตน
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สําหรับพฤติกรรมการกินอาหารของตัวเหีย้ จะคลายคลึงกับสัตวจําพวกงู คือ จะกลืนเหยื่อเขาไปทั้ง
ตัว โดยอาศัยปากที่กวางและลําคอที่สามารถขยายพองออกได
2.4.8 กฎหมายคุมครองที่เกี่ยวของ
ปจจุบันสัตววงศตะกวดถูกคุกคามอยางมาก ทั้งจากการตัดไมทําลายปาซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของ
เห า ช า งและตุ ด ตู และยั ง มี ก ารล า เพื่ อ เป น อาหารและนํ า มาเป น สั ต ว เ ลี้ ย ง แม ว า ขณะนี้ จํ า นวน
ประชากรเหี้ยและตะกวดจะยังมีมากกวาสัตววงศตะกวด แตสถานภาพก็นาเปนหวง เนื่องจากพื้นที่
ชุมน้ําหลายแหงไดแปรสภาพเปนแหลงที่อยูอาศัย ถนน เสนทางคมนาคมหรือสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่
รองรับการขยายตัวของเขตชุมชนและอุตสาหกรรม ทําใหที่อยูอาศัยของลดนอยลง นอกจากนั้น
คานิยมในการนําเอาหนังของเหี้ยและตะกวดมาทํากระเปาและผลิตภัณฑที่เปนเครื่องหนังตาง ๆ
ซึ่งเหี้ยไดถูกจัดอยูในสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พุทธศักราช
2535 และในสนธิสัญญา CITES อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของสัตวปาและ
พืชที่ใกลสูญพันธ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora) เหี้ยไดถูกบรรจุอยูในชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 2 เปนชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปา
ที่ยังไมถึงกับใกลจะสูญพันธุ จึงยังอนุญาตใหคาได แตตองมีการควบคุมไมใหเกิดความเสียหาย
หรือลดปริมาณลงอยางรวดเร็วจนถึงจุดใกลจะสูญพันธุ โดยประเทศที่จะสงออกตองออกหนังสือ
อนุญาตใหสงออกและรับรองวาการสงออกแตละครั้งจะไมกระทบกระเทือนตอการดํารงอยูของ
ชนิดพันธุนั้นๆในธรรมชาติ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินงานวิจัย
3.1 พื้นที่ตัวอยางกรณีศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาในพื้นที่ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ย อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที่ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปนพื้นที่
ศึกษาวิจัยและพัฒนาดานสิ่งแวดลอม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 642 ไร ลักษณะของพื้นที่ไดมีการ
ดัดแปลงเปนพื้นที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกําจัดขยะและบําบัดน้ําเสียชุมชนตามแนวพระราชดําริ โดย
การใชธรรมชาติเปนตัวบําบัด แตโดยสวนใหญพื้นที่โครงการสวนใหญจะเปนปาชายเลนธรรมชาติ
สามารถแบงตามลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่เปนดังนี้
ตารางที่ 2 ลักษณะของพื้นทีโ่ ครงการ
พื้นที่
1. อาคารสํานักงาน สิ่งกอสรางตางๆ

2. พื้นที่บําบัดน้ําเสีย แบงออกเปน
2.1 บอบําบัดน้ําเสีย

ลักษณะของพืน้ ที่
- เป น ส ว นของอาคารสํ า นั ก งานโครงการของ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองเก็บของ เรือนรับรอง ที่
พักนักวิจัย ลานจอดรถ อยูบริเวณดานหนาของพื้นที่
โครงการแหลมผักเบี้ย

- ลักษณะเปนบอดินอัดแนนทั้งหมด มีประตูปด-เปด
ระบายน้ํา เปนระบบบําบัดแบบพึ่งพาธรรมชาติโดย
อาศั ย จุ ลิ น ทรี ย ย อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ใ นน้ํ า เสี ย และ
การเติมออกซิเจนจากการสังเคราะหแสงของแพลง
ตอนในน้ํา รองรับน้ําเสียได 4,500-10,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน โดยมีบอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 5 บอ
ประกอบดวย บอตกตะกอน 1 บอ บอผึ่ง 3 บอและบอ
ปรับสภาพ จํานวน 1 บอ ซึ่งคุณภาพน้ํา ที่ผานการ
บําบัด อยูในเกณฑมาตรฐาน น้ําทิ้งชุมชน
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พื้นที่
2.2 ระบบพืชและหญากรองน้ําเสีย
(Plant and Grass Filtration)

ลักษณะของพืน้ ที่
- มีลักษณะเปนแปลงเก็บกักน้ําเสีย ปลูกพืชและหญา
ชนิ ด ต า งๆ เช น ปลู ก ธู ป ฤาษี กกกลม หญ า แฝก
อินโดนีเซีย เปนตน ระบายน้ําที่ผานการบําบัดออก
จากระบบโดยปลอยระบายน้ําสูแหลงน้ําธรรมชาติ
และพืชที่ปลูกสามารถตัดออกเพื่อนําไปใชประโยชน

2.3 ระบบพื้นที่ชุมน้ําเทียม
(Constructed Wetland)

- ลักษณะเปนแปลงปลอยน้ําเสีย ปลูกพืชประเภทกก
และมี ก ารระบายน้ํ า เสี ย เติ ม ลงในระบบทุ ก วั น และ
ระบบเปดเปนระบบที่ใหน้ําเสียลงสูระบบบําบัด อยาง
ตอเนื่องน้ําเสียใหมเขาไปดัน น้ําเสียที่ผานการบําบัด
ออกจากระบบใหไหลลนทางระบายน้ําหรือทางระบบ
ทอใตดินสูแหลงน้ํา ธรรมชาติซึ่งมีระยะเวลาในการ
พักน้ําเสีย

2.4 แปลงพืชปาชายเลน
(Mangrove Forest Filtration)

- เป น การทํ า แปลงเพื่ อกัก เก็ บน้ํา ทะเลและน้ํา เสีย ที่
รวบรวมไดจากชุมชน มีการปลูกพันธุไม 2 ชนิด คือ
ต น โกงกางและต น แสม เพื่ อ ช ว ยในการบํ า บั ด โดย
อาศัยการเจือจางระหวางน้ําทะเลกับน้ําเสีย

2.5 พื้นที่ปาชายเลนธรรมชาติ

- ลักษณะเปน ปาชายเลนธรรมชาติ เป นพืชชายเลน
ทั้ ง หมด ติ ด ต อ กั บ ทะเล เป น พื้ น ที่ ส ว นใหญ ข อง
โครงการแหลมผักเบี้ย
- โดยใชก ารฝงกลบในกลองคอนกรีต จากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาในพื้ น ที่ โ ครงการได นํ า
เทคโนโลยี การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีการ
ทําปุยหมักจากขยะดวยการใชกลองและบอคอนกรีต
โดยอาศัยหลักการธรรมชาติชวย

3. พื้นที่การกําจัดขยะ
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3.2 อุปกรณและเครื่องมือที่ใชทดลอง
3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณในการจับสัตว (Trapping)
- บวงคลองคอ (Nooses)
- ตาขาย (Net) ขนาดความกวาง 3 เมตร ความยาว 3 เมตร
- กรงดักสัตว (Case) ขนาดความกวาง 50x50 ยาว 1.50 เมตร
3.2.2 กลองถายรูปและกลองสองทางไกล
3.2.3 สายวัด (Probe)
3.2.4 แผนที่ (Map)
3.2.5 เครื่องชั่งน้ําหนักขนาด 20 กิโลกรัม
3.2.6 สายวัดความยาว (Flexible measuring tapes 200 ซม.)
3.2.7 อุปกรณอื่นๆ เชน เชือก ถุงมือ ปากคีบ สีสเปรย เปนตน
3.3 วิธีดําเนินการวิจัย
3.3.1 การสํารวจและเก็บขอมูลทั่วไป
สํารวจพื้ น ที่โดยรอบ โดยจะศึ กษาจากแผนที่จากหน วยงานในท องถิ่นและขอมูลโดยตรงของ
โครงการแหลมผักเบี้ย มีการออกภาคสนามในพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลมผักเบี้ย อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรวบรวมขอมูล
เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศและสภาพแวดล อ มของพื้ น ที่ โ ครงการแหลมผั ก เบี้ ย เพื่ อ นํ า ไปพิ จ ารณา
องคประกอบที่สําคัญและลักษณะของระบบนิเวศของพื้นที่โครงการโดยรวม อีกทั้งการเฝาติดตาม
นิเวศพฤติกรรมของเหี้ยและการใชประโยชนในพื้นที่โครงการของเหี้ย เชน การกินอาหาร การหา
อาหาร (ทํา Checklist) บริเวณที่ใชเปนแหลงที่อยูอาศัย เสนทางที่ใชในการขามมาหาอาหาร รวมทั้ง
ชีวิตประจําวัน การดํารงชีวิ ตของเหี้ยระยะเวลาในการออกภาคสนามทั้งหมดจะปฏิบัติในชว ง
ระหวางเดือน ตุลาคม 2549 ถึงเดือนสิงหาคม 2550 ทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 สัปดาห
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3.3.2 วิธีการสุมจับตัวอยาง
โดยทั่วไปแลวสัตวในวงศตะกวด จะไมใชสัตวดุราย ในบางพื้นที่ทสี่ ัตวชนิดนี้อาศัยในพื้นที่ทับ
ซอนกับมนุษยหรืออยูรวมกับมนุษย เชน พื้นที่ทางการเกษตร สวน ไรนาตางๆ เหี้ยจะมีพฤติกรรมที่
ไมตื่นกลัวและมักจะเขาถึงไดงายก ไมยากตอการจับมาเปนทําการศึกษาหรือวิจัย แตในพื้นที่ของ
โครงการแหลมผักเบี้ยนัน้ สัตวชนิดนี้จะอยูอาศัยในพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณ ไมพบเห็นมนุษย
มากนัก จึงมีพฤติกรรมที่ตื่นกลัวและมักจะหลบหนีเมือ่ มีมนุษยมาเขาใกล ดังนัน้ จึงตองมีวิธีการใน
การสุมจับตัวอยางโดยใช บวงคลองคอ (Nooses) ตาขาย (Net) และกรงดักสัตว (Case) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.ใชกรงดักสัตว (Case) กรงดักสัตวมีขนาด ขนาดความกวาง 50x50 ยาว 1.50 เมตร มีประตูสามารถ
ปดเปดแบบขึ้นลงได ลักษณะกรงเปนซี่ลวดที่แข็งแรงและมีความถี่ แสดงในรูปที่ 25 แลวดัดแปลง
ใหเปนระบบเมื่อเวลาเหี้ยเขามากินอาหารที่ทําเปนเหยื่อลอไวภายในกรง ก็จะทําใหไปโดนกลไกที่
เปนเชือกที่มัดติดกับประตูปดเปด ทําใหประตูปดลงมา ทําใหสามารถขังตัวเหี้ยไวภายในกรงได
โดยเหยื่อที่ไดในการลอเหี้ยนั้น จะเปนเนื้อไกดิบ
2.ใชตาขาย (Net) และบวงคลองคอ (Nooses) อาศัยวิธีนี้เมื่อเวลาที่ตัวเหี้ยนอนหลับหรือลอยคอใน
เวลากลางคืน โดยใชเชือกคลองกับไมดามยาว ทําเปนหวง นําไปคลองที่ปลายปากหรือคอแลวทํา
การกระตุกใหเงื่อนผูกกับสวนคอหรือปลายปากของมัน แสดงในรูปที่ 26-27 และจึงใชตาขายหรือ
กระสอบคลุมจับอีกที

รูปที่ 25 ลักษณะกรงดักสัตวที่ใชดกั ตัวเหีย้
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รูปที่ 26 เหี้ยนอนหลับในเวลากลางคืน

รูปที่ 27 วิธีใชบวงคลองเวลาจับตัวเหี้ย
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รูปที่ 28 แสดงจุดที่นํากรงดักสัตวไปวางในพื้นที่โครงการ
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3.3.2 การสํารวจประชากรของตัวเหี้ย
ระหวางชวงเวลาการออกภาคสนาม จะมีการสํารวจจํานวนประชากร โดยการหาขนาดและความ
ความหนาแนนของประชากร (Population Size and density) แบบหาคาความหนาแนนตอหนวยตอ
พื้นที่ทั้งหมด (Crude density) หมายถึง จํานวนของสิ่งมีชีวิตตอพื้นที่สํารวจทั้งหมด โดยใชวิธีการ
จับทําวิธีการทําเครื่องหมายและการจับคืน (mark-recapture method) (Besbeas et al., 2002) เมื่อ
สํารวจเจอและจะทําจุด Mark (สี) เพื่อปองกันการนับหรือจับซ้ําและปลอยกลับสูระบบนิเวศเดิม
โดยวิธีการจับนั้นใชบวงคลองคอ (Nooses) และกรงดักสัตว (Case) และนํามาประเมินประชากร
โดยใชวิธี Peterson Index จากสูตร
P/M1 = T2/M2
โดย

P = ประชากรที่ตองการทราบ
M1 = จํานวนสัตวที่จับมาทําเครื่องหมายทั้งหมด
T2 = จํานวนสัตวทั้งหมดที่จบั ได หลังจากที่ปลอยตัวที่ทาํ เครื่องหมายเขารวมกลุม
M2 = จํานวนสัตวที่ทําเครื่องหมายจากจํานวน T2

3.3.3 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเหี้ยเพื่อวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางเพศผูและเพศเมีย รวมทั้งวัดขนาดลักษณะของสัณฐานบางประการ เพื่อเปนสวนหนึ่งใน
การบงบอกลักษณะของประชากรตัวเหี้ยที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยลักษณะ สัณฐาน
วิทยาที่ทําการตรวจวัด มีดังนี้
1. Total length (TTL): ความยาวทั้งหมดหรือความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงปลายหาง
2. Snout-Vent length (SVL): ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองทวาร
3. Tail length (TL): ความยาวของหางทั้งหมดหรือความยาวตั้งแตโคนหางจนถึงปลายหาง
4. Head length (HL): ความยาวของสวนหัว
5. Snout tip-nostril length (SNL): ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองโพรงจมูก
6. Snout tip-eye length (SEL): ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองดวงตา
7. Snout tip-ear opening length (SEaL): ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองเปดของหู
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8. Snout tip-mouth length (SML): ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงมุมปาก
9. Snout tip-posterior head length (SPL): ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงดานหลังหัว
10. Nostril-eye length (NEL): ความยาวตั้งแตชองโพรงจมูกจนถึงดวงตา
11. Nostril- ear opening length (NEaL): ความยาวตั้งแตชองโพรงจมูกจนถึงชองเปดของหู
12. Nostril length (NL): ความยาวทั้งหมดชองโพรงจมูก
13. Eye- ear opening length (EEaL): ความยาวตั้งแตปลายดานหลังของดวงตาจนถึงชองเปดของหู
14. Eye length (EL): ความยาวของดวงตา
15. Nostril width (NW): ความกวางของชองโพรงจมูกจากรูซายไปถึงรูขวา
16. Eye width (EW): ความกวางของดวงตา
17. Collar-vent length (CVL): ความยาวจากคอจนถึงชองทวาร
18. Snout-collar length (SCL): ความยาวจากชองโพรงจมูกจนถึงคอ
19. Upper arm length (UAL): ความยาวจากขอตอของหัวไหลจนถึงขอศอก
20. Forearm length (FAL): ความยาวจากขอศอกจนถึงขอมือ
21. Hand length (HaL): ความยาวทั้งหมดของมือหรือความยาวจากขอมือจนถึงเล็บมือ
22. Forelimp length (FLL): ความยาวของ UAL+FAL+HaL
23. Upper leg length (ULL): ความยาวจากขอตอของตนขาจนถึงหัวเขา
24. Lower Leg length (LLL): ความยาวจากหัวเขาจนถึงขอขา
25. Foot length (FoL): ความยาวทั้งหมดของเทาหรือความยาวจากขอขาจนถึงเล็บเทา
26. Hindlimp length (HLL): ความยาวของ ULL+FLL+FaL
27. Total weigth (TW): น้ําหนักตัวทั้งหมด
28. Axilla circumference length (ACL): ความยาวของเสนรอบวงของลําตัวทอนบน
29. Lumbar circumference length (LCL): ความยาวของเสนรอบวงของลําตัวทองลาง
30. Base of tail circumference length (TCL): ความยาวของเสนรอบวงของโคนหาง
31. Maximumof body circumference length (MCL): ความยาวของเสนรอบวงของสวนของลําตัวที่
กวางที่สุด
32. Genital pocket length (GPL): ความยาวของ genital pocket
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รูปที่ 29 สัณฐานวิทยาของตัวเหีย้
ที่มา: คมศร เลาหประเสริฐ, 2542
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(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

รูปที่ 30 ตัวอยางการตรวจวัดวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา
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3.3.4 การวิเคราะหขอมูลสัณฐานวิทยา
3.3.3.1 การวิเคราะหเพศ
จากการสํารวจประชากรตัวเหี้ย จะมีการพิจารณารูปราง สรีระและลักษณะทางสัณฐานวิทยาบาง
ประการของตัวเหี้ย โดยการตรวจดูเพศ (Sex) ของตัวเหี้ยนั้นจะทําการสังเกต แตเนื่องจากลักษณะที่
บงบอกเพศดังกลาวนั้น ทําการตรวจและวิเคราะหไดยาก จึงตองมีการวัดขนาดทางสัณฐานวิทยา
บางประการเพื่อนําไปคํานวณสมการทํานายชนิดและเพศของสัตววงศตะกวดของจากการศึกษา
ของ คมศร เลาหประเสริฐ โดยมีสูตรดังนี้
⎛ ACL ⎞
⎛ FAL ⎞
⎛ NEL ⎞
VV .Salvator = −269.9882068⎜
⎟ − 2815.6020481⎜
⎟ + 821.6613275⎜
⎟+
⎝ SVL ⎠
⎝ SVL ⎠
⎝ SVL ⎠
⎛ SNL ⎞
⎛ TCL ⎞
533.5578533⎜
⎟ − 44.8127540
⎟ + 1211.5296941⎜
⎝ SVL ⎠
⎝ SVL ⎠

เมื่อไดคา Yv.salvator แลวจึงนํามาพิจารณาดังนี้
โดยถา Yv.salvator > -5.557085 แสดงวาเปนเพศผู
และถา Yv.salvator < -5.557085 แสดงวาเปนเพศเมีย
3.3.3.2 การวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการ
ทําการวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการ ไดแก ความยาวทั้งหมดหรือความยาวตั้งแต
ปลายปากจนถึงปลายหาง (Total length) ความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองทวาร (Snout-Vent
length) ความยาวของหางทั้งหมดหรือความยาวตั้งแตโคนหางจนถึงปลายหาง (Tail length) ความ
ยาวของสวนหัว (Head length) รวมทั้งน้ําหนักตัว (Total weight) ซึ่งเหลานี้เปนลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาที่สําคัญ ในการอธิบายถึง ความถี่ของชวงอายุและวัยของเหี้ยในพื้นที่ ลักษณะที่เดนชัดของ
ประชากรเหี้ ย ในพื้ น ที่ นี้ การวิ เ คราะห จ ะใช ส ถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานและพิสัยสูงสุดต่ําสุดของขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS เวอรชัน 14.0 (SPSS, Inc, 2006)
และโปรแกรม Microsoft Excel 2003
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3.3.3.3 การวิเคราะหความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยา
การวิเคราะหความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยา เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความ
แตกตางที่มีในเพศของเหี้ยวา ในเพศผูและเพศเมียของเหี้ยนั้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยามีความ
แตกตางกันหรือไม มากกวาหรือนอยกวาอยางไร โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ Non-parametric
statistics ไดแก การใชสถิติ Mann-Whitney U-Test คือ การเปรียบเทียบขอมูล 2 ชุดที่เปนอิสระตอ
กัน จะใชเมื่อขอมูลมีการแจกแจงไมเปนปกติ เปนการทดสอบวาขอมูล 2 ชุดมีคากลางอยูที่ตําแหนง
เดียวกันหรือไม ตางกันอยางไร มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ p < 0.05 โดยใชโปรแกรม
SPSS เวอรชัน 14.0 และโปรแกรม Microsoft Excel 200 วิเคราะหขอมูลสัณฐานวิทยาที่ตรวจวัด
ทั้งหมดเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธระหวางลักษณะทางสัณฐานวิทยากับเพศของเหี้ย
ตารางที่ 3 จํานวนตัวอยางของที่ทําการศึกษา
เพศผู
วัยเด็ก โตเต็มวัย
2
6

เพศเมีย
วัยเด็ก โตเต็มวัย
2
4

ไมทราบเพศ

ทั้งหมด

7 (Juvenile=1)
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3.3.5 การทําแบบสอบถาม
การดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได ศึ ก ษาความคิ ด เห็น เชิ ง ทัศ นคติ แ ละผลกระทบในด า นต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับตัวเหี้ย โดยทําการเก็บตัวอยางของบุคคลที่อยูในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงเพื่อใหทราบ
ถึงผลกระทบดานตางๆ ทั้งทางดานบวก ทางดานลบและทัศนคติที่มีตอตัวเหี้ย (Varanus salvator)
จากการมาใช ป ระโยชนจ ากพื้ น ที่ โ ครงการศึ ก ษาวิ จัย และพั ฒ นาสิ่ง แวดลอ มแหลมผัก เบี้ย อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ แนวทางที่จะไดขอมูลคือการทําแบบสอบถาม
3.3.5.1 แบบสอบถาม
จากการศึกษาและสัมภาษณบุคคลที่อยูในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงเพื่อใชเปนแนวทางในการราง
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามจะแบบออกเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ แบบสอบถามที่มี
ตัวเลือกใหผูตอบเลือกตอบ และแบบสอบถามที่เปนแบบเปดใหแสดงความคิดเห็น
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ในรายละเอียดของแบบสอบถามแตละชุดแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของ
ผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 ผลกระทบทางดานบวกและลบและทัศนคติจากการ
ที่ตัวเหี้ยเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการรวมกับมนุษย ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะโดยทั่วไปของ
สัตวชนิดนี้มักมีพฤติกรรมที่คนทั่วไปไมยอมรับ และมีรูปรางที่นากลัว ดังนี้จึงมีความเปนไปไดที่
จะกอใหเกิดผลกระทบในระดับหนึ่ง โดยการเขาถึงบุคคลที่อยูในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงเพื่อ
นํามาเปนแนวทางใหทราบถึงผลกระทบดานตางๆ และแนวทางการในการลดผลกระทบ
3.3.5.2 กลุมตัวอยาง
สุมจากบุคคลที่อยูในพื้นที่โครงการโดยตรง นั่นคือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการแหลม
ผักเบี้ย อีกสวนหนึ่งสุมจากบุคคลที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการเปนครั้งคราว เชน ชาวบาน
ที่อยูในบริเวณใกลเคียง เกษตรกรตางๆ นิสิตนักศึกษา อาจารย นักวิจัย นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา
เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานในพื้นที่ คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน (Yamane,
1967) คิดจากจํานวนผูเขามาในพื้นที่ในชวงระยะเวลาที่มีการเก็บขอมูล ซึ่งไดกลุมตัวอยางทั้งหมด
445 ของ รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค
3.3.5.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ที่พูดถึงขอมูลดานความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบทั้งทางดาน
ตางๆ ที่ตัวเหี้ยเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการรวมกับมนุษย ซึ่งเปนการประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นในมุมมองของมนุษยผูซึ่งเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย
(1) การวิเคราะหคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ขั้นตอนการแสดงผลการวิเคราะหโดยการแจกแจงขอมูลในแตละขอแลวคิดออกมาเปนรอยละการ
วิเคราะหขอมูลในสวนการวัดระดับของผลกระทบ คาที่ใชวัดระดับความพอใจจะใช Rating Scales
โดยแตละระดับความพอใจจะแบงเกณฑคะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังนี้

60

ไมมีผลกระทบ
ผลกระทบนอย
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบมาก
ผลกระทบมากที่สุด

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5

ในสวนของการวิเคราะหในงานวิจยั นี้ จะใหหาคาเฉลี่ยของกลุมในแตละขอ โดยการคิดน้ําหนัก
คะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score: MMS) จากสูตร
⎡ (5 × C5 ) + (4 × C4 ) + (3 × C3 ) + (2 × C2 ) + (1 × C1 ) ⎤
WMS = ⎢
⎥⎦
Total → Number
⎣

WMS
C1
C2
C3
C4
C5

=

=
=
=
=
=

คาเฉลี่ยน้ําหนักของระดับของผลกระทบตอผูที่ใหขอมูล
จํานวนของผูที่ใหขอมูลเลือกระดับของผลกระทบ “ไมมี”
จํานวนของผูที่ใหขอมูลเลือกระดับของผลกระทบ “ผลกระทบนอย”
จํานวนของผูที่ใหขอมูลเลือกระดับของผลกระทบ “ผลกระทบปานกลาง”
จํานวนของผูที่ใหขอมูลเลือกระดับของผลกระทบ “ผลกระทบมาก”
จํานวนของผูที่ใหขอมูลเลือกระดับของผลกระทบ “ผลกระทบมากทีส่ ุด”

(2) การวิเคราะหคาเฉลี่ยน้ําหนัก
การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ผลกระทบมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ผลกระทบมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ผลกระทบปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ผลกระทบนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ผลกระทบนอยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
4.1 การแพรกระจายของประชากร
ระหวางชวงเวลาการออกภาคสนามในเดือน ตุลาคม 2549 ถึงเดือน สิงหาคม 2550 ไดมีการสํารวจ
จํานวนประชากร โดยการหาขนาดและความความหนาแนนของประชากร (Population Size and
density) แบบหาคาความหนาแนนตอหนวยตอพื้นที่ทั้งหมด (Crude density) โดยใชวิธีการจับทํา
วิธีการทําเครื่องหมายและการจับคืน (mark-recapture method) เมื่อสํารวจเจอและจะทําจุด Mark สี
เพื่อปองกันการนับหรือจับซ้ําและปลอยกลับสูระบบนิเวศเดิม โดยวิธีการจับนั้นใชบวงคลองคอ
และกรงดักสัตวแลวนํามาประเมินประชากรโดยใชวิธี Peterson Index ดังที่กลาวไวขางตน โดยวิธีที่
สามารถจับตัวอยางเหี้ยไดมากที่สุด คือ การใชบวงคลองคอ เนื่องจากตัวเหี้ยมักจะขึ้นมานอนหลับ
ในพื้นที่โครงการเปนประจํา ผูศึกษาวิจัยจึงอาศัยชวงเวลากลางคืนในการสุมจับตัวอยาง ซึ่งพื้นที่ที่
พบและสุมจับตัวอยางนั้น สวนมากอยูในพื้นที่บอบําบัดน้ําเสียบริเวณแนวขอบบอและตามประตู
ระบายน้ําของบอตางๆ ในพื้นที่โครงการเปนสวนใหญ และพื้นที่ปาชายเลนบางบางสวน
สัตววงศตะกวดที่พบในพื้นที่โครงการนั้น มีเพียงเหี้ยเทานั้นที่พบเพียงชนิดเดียว จากตารางที่ 4
แสดงถึงจํานวนประชากรเหี้ยที่ไดจากการสํารวจในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย แบงออกเปน
ลั ก ษณะตั ว ที่ โ ตเต็ ม วั ย และก อ นวั ย เจริ ญ พั น ธุ โดยสามารถประเมิ น จํ า นวนประชากรในพื้ น ที่
โครงการแหลมผักเบี้ย ไมนอยกวา 40 ตัว คิดเปนความหนาแนนตอหนวยพื้นที่ทั้งหมด (Crude
density) เทากับ 38.94 ตอตารางกิโลเมตร รายละเอียดการสํารวจตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 31
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากรเหี้ยทีไ่ ดจากการสํารวจในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยเปรียบเทียบ
ระหวางตัวที่โตเต็มวัยและกอนวัยเจริญพันธุ (adult v. juvenile)
Male
Juvenile Adult
3
7

Female
Juvenile Adult
2
8
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รูปที่ 31 แสดงจุดที่มีการสุมจับตัวอยางเหีย้ ในโครงการแหลมผักเบีย้
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4.2 ขอมูลทางนิเวศวิทยา
จากขอมูลถิ่นที่อยูอาศัยของสัตววงศตะกวดในประเทศไทยนั้น พบวา ลักษณะพื้นที่ที่พบสามารถ
แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 1. พื้นที่ที่เปนปาธรรมชาติ ไดแก ฝนเขตรอน (Tropical rain forest)
ปาชายเลน (Mangrove forest) ปาพรุ (Peat swamp forest) และปาบึงน้ําจืด (Freshwater swamp
area) 2. พื้นที่ทางการเกษตร ไดแก พื้นที่เพาะปลูก ฟารมตางๆ (Farmland) ไรสวน (Orchard and
rubber plantation) สวนมะพราว (Coconut plantation) นากุง (Shrimp farm) เปนตน (คมสร เลาห
ประเสริฐ, 2542; Taylor, 1963; Bennett, 1995)
จากการศึกษาความหลากหลายของสัตววงศตะกวดและการแพรกระจายและความแตกตางทาง
สัณฐานวิทยาของสัตววงศตะกวดในภาคใตของประเทศไทย ของคมสร เลาหประเสริฐ พบวา พื้นที่
ที่พบการแพรกระจายของเหี้ยมากที่สุด คือ พื้น ที่ปาชายเลน รองลงมาคือ พื้นที่ทางการเกษตร
(Agricultural areas) เชนเดียวกับพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย ซึ่งพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ปาชายเลน
ธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติมเปนสวนใหญ จนเปนพื้นที่ที่ยืนออกไปในทะเลดวยสวนหนึ่งและพื้นที่
บริเวณใกลเคียงเปนพื้นที่เกษตร ไดแก พื้นที่ทํานาเกลือ
จากการศึกษาขอมูลทางกายภาพของเหี้ยที่พบและสุมตัวอยางในโครงการ ในชวงระหวางเดือน
ตุลาคม 2549 – เดือนสิงหาคม 2550 พบวา พื้นที่ที่เหี้ยอยูอาศัยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21.0 - 32.7 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ เทากับ 61 – 81 เปอรเซ็นต และมีปริมาณน้ําฝนระหวาง 0 - 1,016
มิลลิเมตรตอป (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550) แสดงตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลทางกายของตัวเหี้ย
ขอมูลทางกายภาพ

งานวิจยั ครั้งนี้

ระดับน้ําทะเล (mm at MSL)
ความชื้นสัมพัทธ (%)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตรตอป)

61-81
21.0 - 32.7
0 – 1,016

อุ ณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
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40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
เดือ น
อุณหภูมิเ ฉลีย่

อุณหภูมิต่ําสุด

อุณหภูมิสูงสุด

รูปที่ 32 กราฟแสดงอุณหภูมเิ ฉลี่ยในเดือนตางๆ

ความชื้นสั มพั นธ (เปอรเซนต)

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
เดือ น
ความชืน้ สัมพันธเ ฉลีย่
ความชืน้ สัมพันธต่ําสุด
ความชืน้ สัมพันธสูงสุด

รูปที่ 33 กราฟแสดงความชืน้ สัมพัทธเฉลี่ยในเดือนตางๆ
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4.3 การศึกษาพฤติกรรมและการดํารงชีวติ ของเหี้ย
นิเวศพฤติกรรมและการดํารงชีวิตของสัตวจําพวกนี้จะแตกตางกันออกไปตามสภาพสิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศของพื้นที่นั้นๆ จากการศึกษาพบวา เหี้ยนั้นเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
แหลมผักเบี้ย เพื่อใชเปนแหลงอาหารเปนหลักและบางสวนใชเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย โดยเฉลี่ย
แลวเหี้ยจะอาศัยเสนทางบริเวณบอดานขางของบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง บริเวณพื้นที่ปาชายเลนที่
ติดตอกันเปนบริเวณกวางและบริเวณดานขางคูคลองติดกับพื้นที่ของหนวยงานประมงน้ํากรอย
ชายฝงเพชรบุรี ซึ่งเหี้ยมักใชเสนทางเหลานี้เปนประจํา อยางสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ยจะพบในชวงเวลา
เชาจนถึงชวงสายและในชวงเวลาเย็นมากที่สุด โดยบริเวณรอยตอของพื้นที่เปนรองคูน้ํา ซึ่งเปน
ชองทางที่ติดตอกับทะเล และจะมีปริมาณน้ําสลับกันขึ้นลง ตามชวงเวลาของน้ําขึ้นน้ําลง ซึ่งเมื่อถึง
เวลาระดับน้ําทะเลลง ก็จะพบเหี้ยเขาไปอาศัยหรือหลบภัยอยูในบริเวณนั้นบาง เนื่องจากมีตนไมรก
ทึบเหมาะสําหรับอยูอาศัยและหลบภัย
จากการศึกษา พบวา ประชากรเหี้ยบางสวนอาศัยอยูในพื้นที่ปาชายเลนภายในโครงการอยูแลวใน
บริเวณปาชายเลน แตบางสวนจะพบกระจัดกระจายอยูในพื้นที่ใกลเคียง สวนมากที่พบไดแก พื้นที่
ของหนวยงานประมงน้ํากรอยชายฝงเพชรบุรี ซึ่งมีลักษณะเปนปาน้ํากรอย มีบริเวณของปาชายเลน
บางบางสวน และบางสวนเปนพื้นที่โลงจากบริเวณรกรางของการทํานาเกลือ และเมื่อถึงชวงเวลา
หนึ่งๆ ในแตละวัน เหี้ยก็จะใชเสนทางดังกลาวเขามาหาอาหารภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ
เจาะจงเขามาในสวนของพื้นที่ที่เลี้ยงปลาในบอบําบัดน้ําเสียแบบบอบึงผึ่ง
พื้นที่โครงการนั้นเหมาะสําหรับเปนแหลงอยูอาศัยและหลบภัยของเหี้ย ลักษณะของพื้นที่และ
ระบบนิเวศในโครงการ แสดงไวในรูปที่ 34 จากขอมูลการสังเกตและบันทึกผล สามารถสรุปไดวา
พื้นที่ที่ประชากรเหี้ยอาศัยอยูเปนจํานวนมากนั้นจะอยูในพื้นที่ปาชายเลนและพื้นที่ของประมงน้ํา
กรอยชายฝงเพชรบุรี นอกจากนี้พื้นที่โครงการบางสวนเปนพื้นที่ที่ไดดัดแปลงมาเปน พื้นที่บําบัด
น้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติ มีบอบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง และแปลงสาธิตการบําบัดแบบตางๆ แตเนื่อง
ดวยมีการเลี้ยงปลาโดยใหหากินเองโดยธรรมชาติ ในบอผึ่ง ทําใหเหี้ยเขามาใชประโยชนในการหา
อาหารไดอยางเต็มที่ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเหี้ยก็เขามาใชประโยชนอยางสม่ําเสมอ เชนกัน
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(ก)พืน้ ที่บริเวณแปลงปาชายเลนปลูกใหม

(ค) พื้นที่ปาโกง ที่ปลูกใหม

(จ) พื้นที่บริเวณแปลงปาชายเลน

(ข) พื้นที่ระบบพืชและหญากรองน้ําเสีย

(ง) พื้นที่บอผึ่ง เลี้ยงปลาไวในบอ

(ฉ) พื้นที่บริเวณรองคูดานขาง

รูปที่ 34 พื้นที่สวนตางๆ ในพื้นที่โครงการแหลมผักเบีย้
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ในการดํารงชีวิตประจําวันของเหี้ยที่มีสวนเกี่ยวกับกับพื้นที่โครงการนั้น โดยเฉลี่ยจะเปนเริ่มตน
ดวยกิจกรรมหากินในเวลาเชาจนถึงเวลาเย็นของแตละวันหรือเริ่มมีแสงอาทิตยเปนสวนมาก ขอมูล
จากการสังเกตและสอบถามบุคคลภายในพื้นที่ พบวา โดยเฉลี่ยจะพบตัวเหี้ยเขามาหาอาหารใน
ชวงเวลาตั้งแต 6.00 น. เปนตนไป คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของเวลาทั้งหมดที่เหี้ยเขามา
ใชประโยชนในพื้นที่รวมกับมนุษย ซึ่งการเขามาหาอาหารนั้นไมมีเวลาตายตัวแตโดยเฉลี่ยจะพบใน
ชวงเวลา 6.00-10.00 น. มากที่สุด อันดับ 3 คือ ชวงเวลาเย็น 17.00-19.00 น.และ ชวงบาย 13.0016.00 น. ตามลําดับ
ในระบบนิเวศของโครงการแหลมผักเบี้ยนั้น สามารถบอกไดวาเหี้ยเปนผูบริโภคขั้นสูงสุด (Top
Consumer) ในระบบ ซึ่งอาหารที่เหี้ยบริโภคนั้น จัดกลุมตามบทบาทในระบบนิเวศ จะไดทั้งหมด 3
กลุม คือ กลุมกินพืช กินสัตว กินอาหารไดหลายชนิด (กินไดทั้งพืชและสัตว)
(1) กลุมกินพืช (Herbivore) ไดแก แมลงขนาดเล็กตางๆ
(2) กลุมกินสัตว (Carnivore) ไดแก พวกแมลง กบ เขียด หนู งูขนาดเล็ก
(3) กลุมกินทั้งพืชและสัตว (Omnivore) ไดแก ปลาที่เลี้ยงไวในบอ มี 2 ชนิด คือ
ปลายี่สก (Labeo rohita) ปลานิล (Orechromis niloticus) ไขของนกชายเลน (Egg of Shorebird)
อาหารหรือเหยื่อที่เหี้ยบริโภคสวนใหญนั้น ไมสามารถแยกแยะและชี้วัดชนิดของอาหารจากที่
ปรากฏในกระเพาะของมันได เนื่องจากจําเปนตองมีความชํานาญอยางมาก ดังนั้น จึงตองอาศัย
วิธีการสังเกตการณการบริโภคอาหารของมันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง จากที่กลาวมาขางตนเหยื่อ
หรืออาหารของเหี้ยนั้น จะเปนสัตวที่อยูตามธรรมชาติและระบบนิเวศของโครงการ ซึ่งบางครั้งเหี้ย
ก็อาจเขาไปบริโภคสัตวเลี้ยงของชาวบานในพื้นที่ที่ใกลเคียงกับโครงการ จากการสังเกตพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของมันจะพบวา เหี้ยจะบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบอบําบัดน้ําเสียซะเปนสวนมาก
เนื่องจากปลาที่เลี้ยงไวในบอมีจํานวนมากพอสมควรและเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ ถือวาเปน
แหลงอาหารที่สมบูรณ จากขอมูลการแพรกระจายของประชากรเหี้ยขางตน ประชากรนั้นลักษณะ
การอยู ร วมกั น เป น กลุ ม (Aggregated) หรื อ การแพร แ บบไม สุ ม (Nonrandom) มากกว า การ
แพรกระจายแบบสุม (random) โดยเมื่อสังเกตพฤติกรรมการเขามาบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบออยู
เปนประจํานั้น แสดงใหเห็นวา การแพรกระจายเกิดเนื่องจากการตอบสนองตอสภาพแวดลอมใน
ดานปริมาณและความสมบูรณของอาหารเปนหลัก ปกติสวนมากแลวพฤติกรรมการหากินของสัตว
(Foraging behavior) พบวา ในชวงแรกจะสุมหากินในบริเวณตางๆ ซึ่งจัดเปนชวงพฤติกรรมการสุม
หา (sampling phase) ตอมาจึงเลือกกินเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่มีอาหารมากที่สุด เรียกวา เปน
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พฤติกรรมการใชประโยชน (Exploitation) (Stiling, 1992) ซึ่งเหมือนกับตัวเหี้ยที่มีพฤติกรรมการ
กินอาหารตอเมื่อไดทราบสถานที่ซึ่งเหมาะสมที่สุดแลว บางครั้งจะพบเหี้ยเลือกอาศัยอยูในบริเวณ
ปาชายเลนที่เปนปาโกงกางรกทึบหรือบริเวณพุมไมขนาดใหญในพื้นที่รองคูน้ําดานขางของพื้นที่
โครงการในชวงเวลาที่น้ําทะเลลดลง แลวเมื่อถึงเวลาก็จะออกมาหาอาหารภายในพื้นที่บอเลี้ยงปลา
อยางไรก็ตามในการดํารงชีวิตประจําวันของเหี้ยไมไดใชเวลาในการหากินเพียงอยางเดียว สัตว
หลากหลาย ชนิดมักใชเวลาสวนใหญใชเวลาในการพักผอนหรือไมทํากิจกรรมใดๆ รวมทั้งการ
นอนหลับเปนสัดสวนมากที่สุด (นิตยา เลาหะจินดา, 2546) โดยเหี้ยนั้นใชเวลาถึงรอยละ 40 ของ
เวลาทั้งหมดที่เหี้ยเขามาใชประโยชนในพื้นที่รวมกับมนุษย เปนชวงของการหลับนอน โดยเฉลี่ย
แลวภายในพื้นที่โครงการจะพบเห็นเหี้ยพักผอนหลับนอนในเวลากลางคืน ชวงเวลาตั้งแต 20.00 น.
เปนตนไปจนถึงเชาตรู โดยเฉลี่ยจะพบในชวงเวลากลางคืน 19.00-0.00 น. มากที่สุด คิดเปนรอยละ
27 รองลงมาคือ ชวงเวลาหลังเที่ยงคืนจนถึงเชา 0.00-6.00 น. คิดเปนรอยละ 19 โดยภาพรวมแลว
จากการสังเกตพฤติกรรมการเขามาในพื้นที่โครงการของตัวเหี้ยนั้น สวนใหญจะพบมากในชวง
กลางคืนถึงเที่ยงคืน รองลงมาคือชวงเวลาหลังเที่ยงคืนไปจนถึงเชา ซึ่งมีพฤติกรรมพักผอนหลับ
นอนตามที่กลาวไวขางตน ซึ่งสัดสวนเวลาตางๆ ที่พบตัวเหี้ยเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
เปนอัตราสวนรอยละ แสดงไวในกราฟที่ 35 และจากการสังเกตพบวาในชวงเดือนมีนาคมและ
เมษายน 2550 ซึ่งเปนเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง คือประมาณ 35 องศาเซลเซียส มักพบเห็นตัวเหี้ย
ขึ้นมานอนอยูตามแนวขอบบอบําบัดน้ําเสียและบริเวณประตูระบายน้ําในพื้นโครงการมากกวา
ชวงเวลาอื่นๆ
19%

26%

เช า(6.00-10.00 น.)
กลางวัน(10.00-13.00น.)
บาย(13.00-16.00 น.)
เย็น(17.00-19.00 น.)

26%

16%
8%

5%

กลางคืน(19.00-00.00 น.)
หลังเที่ยงคืน (19.006.00 น.)

รูปที่ 35 กราฟแสดงซึ่งสัดสวนเวลาที่เหีย้ เขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
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4.4 การศึกษาความถี่ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเหี้ย
โดยทั่วไปนั้นสัตวจําพวกตัวเหี้ยหรือสัตวในวงศตะกวดอื่นๆ อาศัยอยูในบริเวณหรือพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งมักจะบงบอกไดวา พื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณมาก หรือในพื้นที่นั้นมีแหลงอาหารที่มากพอ
และเหมาะสม ซึ่งในพื้นที่ตัวอยาง โครงการแหลมผักเบี้ยนั้นมีความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร
ทําใหภายในพื้นที่มีประชากรสัตวชนิดนี้อยูอยางชุกชุม และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสัตวชนิด
นี้ก็สามารถบงชี้ไดถึงความอุดมสมบูรณของแหลงอาหาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเหี้ยใน
พื้นที่อื่นจะพบวามีขนาดคอนขางใหญกวาอยางชัดเจน
จากขอมูลทางชีววิทยาของเหี้ยนั้น ในประชากรของสัตวยอมประกอบดวยสมาชิกที่มีอายุตางๆ กัน
และอยูในวัยที่มีระยะสมบูรณเพศไมเทากัน คือ จะมีอยู 3 กลุม คือ 1.กลุมกอนถึงวัยเจริญพันธุ (Prereproductive class) ไดแก สมาชิกในวัยแรกเกิดจนถึงระยะกอนสื บพันธุ 2. กลุ มเจริญพัน ธุ
(Reproductive class) ไดแก สมาชิกในวัยผสมพันธุ สามารถผลิตลูกหลานได 3. กลุมหลังวัยเจริญ
พันธุ (Post-reproductive class) ไดแก สมาชิกที่มีการผลิตลูกหลานต่ําหรือไมมีเลย ลักษณะทาง
สัณ ฐานวิ ทยาบางประการนั้ น สามารถบ งบอกหรือ แยกแยะกลุมของอายุของสัตว บางชนิ ด ได
เชนกัน ในกลุมของสัตววงศโดยเฉพาะเหี้ยนั้น นอกจากลักษณะสีและลวดลายสามารถบอกกลุม
อายุไดแลว ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สําคัญบางประการยังสามารถบอกไดอีกดวย ขอมูลเหลานี้
ทํ า ให ส ามารถทราบถึ ง สถานะและโครงสร า งของประชากรได อ ย า งดี แ ละสามารถนํ า ไปใช
ประโยชนตอการคาดคะเนถึงอนาคตของประชากรอีกดวย ซึ่งจากขอมูล พบวา เหี้ยในชวงกอนวัย
เจริญพันธอายุประมาณ 2 ป นั้น ในเพศผูจะมีขนาดความยาวทั้งหมดอยูที่ประมาณ 1-1.3 เมตร สวน
ในเพศเมียมีขนาดความยาวทั้งหมดประมาณ 0.5-1.2 เมตร (Shine et al., 1996) และเมื่ออยูอยูในวัย
เจริญพันธุหรือโตเต็มวัยจะมีขนาดตั้งแต 2-3 เมตรขึ้นไป และขนาดของความยาวตั้งแตปลายปาก
จนถึงชองทวารในวัยกอนวัยเจริญพันธของเพศผูจะอยูในชวงประมาณ 30-60 เซนติเมตรและใน
เพศเมีย 30-45 เซนติเมตร ซึ่งการระบุชวงอายุของประชากรเหี้ยนั้น นอกจากดูจากขอมูลทาง
สัณฐานวิทยาแลว ยังตองอาศัยขอมูลทางดานลักษณะอื่นๆ ประกอบการพิจารณาดวย
จากรูปที่ 36 แสดงถึงความถี่ของลักษณะความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองทวาร หรือ snout-vent
length (SVL) ที่พบในตัวเหี้ย เปรียบเทียบระหวางตัวผูและตัวเมีย (Frequency distributions of
snout-vent length (SVL) of the male and female water monitors examined) ในพื้นที่โครงการ
แหลมผักเบี้ยฯ ผลการสํารวจและศึกษา พบวา ขนาดความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองทวาร
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(SVL) ของตัวเหี้ยที่พบสวนมากจะอยูในชวงของตัวที่โตเต็มวัยมากกวาในชวงวัยเจริญพันธุหรือใน
วัยกอนวัยเจริญพันธุ และยังพบอีกวาขนาดเฉลี่ยจะอยูในชวง 40.0 – 90.0 เซนติเมตร เพศผูมีความ
ยาวตั้งแตปลายปากจนถึงโคนหาง (SVL) เฉลี่ยเทากับ 72.61 เซนติเมตร สวนตัวเมียนั้นตั้งแตปลาย
ปากจนถึงชองทวาร (SVL) เฉลี่ยเทากับ 64.71 เซนติเมตรโดยเมื่อพิจารณาขนาดความยาวตั้งแต
ปลายปากจนถึงชองทวาร (SVL) จากงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา เพศผูอยูในชวง 39.0 - 71.0
เซนติเมตร และเพศเมียอยูในชวง 47.0 - 77.0 เซนติเมตร (Shine et al., 1995) อีกงานวิจัยพบวา
ขนาดความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองทวาร (SVL) ในเพศผูอยูในชวง 46.0 – 75.0 เซนติเมตร
และเพศเมียอยูในชวง 41.6 - 58.0 เซนติเมตร (คมศร เลาหประเสริฐ, 2542) ซึ่งทั้งสองงานวิจัยมี
คาเฉลี่ยของขนาดความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงชองทวาร นอยกวาคาเฉลี่ยของตัวอยางเหี้ยที่จับได
ในงานวิจัยนี้ ลักษณะของความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงโคนหางของตัวเหี้ยในตัวผูตัวผูและตัวเมีย
นั้น มีการกระจายในชวงตางๆ ไมสามารถแยกกันไดอยางชัดเจน
จากรูปที่ 37 แสดงถึงความถี่ของลักษณะความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงปลายหาง หรือ Total length
(TTL) ที่พบในตัวเหี้ย เปรียบเทียบระหวางตัวผูและตัวเมีย (Frequency distributions of Total length
(SVL) of the male and female water monitors examined) ในพื้นทีโ่ ครงการแหลมผักเบี้ยผลการ
สํารวจและศึกษา พบวา ขนาดความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงปลายหางหรือความยาวทั้งหมด (TTL)
ของตัวเหีย้ ตัวที่โตเต็มวัย เพศผูจะอยูใ นชวง 131.5 – 215 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 174.22
เซนติเมตร สวนเพศเมียจะอยูในชวง 145.0 – 195.8 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 162.14 เซนติเมตร
จากรูปที่ 38 แสดงถึงความถี่ของลักษณะความยาวของหางหรือ Tail length (TL) ที่พบในตัวเหี้ย
เปรียบเทียบระหวางตัวผูแ ละตัวเมีย (Frequency distributions of Tail length (TL) of the male and
female water monitors examined) ในพืน้ ที่โครงการแหลมผักเบี้ย ผลการสํารวจและศึกษา พบวา
ขนาดความยาวของหางหรือความยาวทั้งหมด (TL) ของตัวเหีย้ ตัวทีโ่ ตเต็มวัย เพศผูจะอยูใ นชวง
77.5 – 125.0 เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 101.63 เซนติเมตร สวนเพศเมียจะอยูในชวง 72.5 – 113.5
เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ย 92.04 เซนติเมตร
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รูปที่ 36 ความถี่ของลักษณะความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงโคนหาง
หรือ Snout-vent length (SVL) ของเหี้ย เปรียบเทียบระหวางตัวผูแ ละตัวเมีย
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รูปที่ 37 ความถี่ของลักษณะความยาวตั้งแตปลายปากจนถึงปลายหาง
หรือความยาวทั้งหมด Total length (TTL) ของเหี้ย เปรียบเทียบระหวางตัวผูและตัวเมีย
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รูปที่ 38 ความถี่ของลักษณะความยาวของหาง
Tail length (TTL) ของเหี้ย เปรียบเทียบระหวางตัวผูและตัวเมีย
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4.5 การศึกษาความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของเหี้ย
จากตารางที่ 6 แสดงค าการวิเคราะหทางสถิติของสัณฐานวิทยาจากตัวอยางเหี้ยที่ทํ าการศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางทางสัณฐานวิทยาระหวางเพศผูและเพศเมียโดยใชสถิติวิเคราะห MannWhitney U-Test พบวา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางลักษณะในเพศผูและเพศเมีย โดยมีคาความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ p < 0.05 มีลักษณะบางลักษณะเทานั้นที่ในเพศผูและเพศเมียมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจนอยางมีนัยสําคัญ ไดแก (1) ความยาวเสนรอบวงของโคนหาง (Base of tail
circumference length) ลักษณะนี้ในเพศผูมีความยาว 0.3473 ± 0.0228 เซนติเมตรและเพศเมียมี
ขนาดความยาว 0.2724 ± 0.0117 เซนติเมตร สรุปไดวา เพศชายมีขนาดความยาวเสนรอบวงของ
โคนหางมากกวาเพศเมีย อยางมีนัยสําคัญ (2) ความยาวทั้งหมดชองโพรงจมูก (Nostril length)
ลักษณะนี้ในเพศผูมีความยาว 0.0148 ± 0.006 เซนติเมตรและเพศเมียมีขนาดความยาว 00.0099 ±
0.0011 เซนติเมตร สรุปไดวา เพศชายมีความยาวทั้งหมดชองโพรงจมูกมากกวาเพศเมีย อยางมี
นัยสําคัญ (3) ความกวางของดวงตา (Eye width) ลักษณะนี้ในเพศผูมีความยาว 0.0782 ± 0.0098
เซนติเมตรและเพศเมียมีขนาดความยาว 0.0718 ± 0.0026 เซนติเมตร สรุปไดวา เพศชายมีความยาว
ความกวางของดวงตามากกวาเพศเมีย อยางมีนัยสําคัญ สวนลักษณะทางสัณฐานวิทยาลักษณะอื่นๆ
ไมสามารถอธิบายความแตกตางกันได (การวิเคราะหทางสถิติแสดงไวในภาคผนวก ข)
ตารางที่ 6 แสดงคาการวิเคราะหลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
พารามิเตอร
TL
HL
SNL
SEL
SEaL
SML
SPL
NEL
NEaL

Mean ± S.D.
Male
1.4047 ± 0.0266
0.1599 ± 0.0035
0.0236 ± 0.0032
0.1076 + 0.0123
0.1641 ± 0.0128
0.1482 ± 0.0091
0.1782 ± 0.0074
0.3787 ± 0.0348
0.1379 ± 0.0061

Female
1.3960 ± 0.1315
0.1618 ± 0.0041
0.0240 ± 0.0011
0.1012 ± 0.0027
0.1655 ± 0.0038
0.1433 ± 0.0025
0.1732 ± 0.0020
0.0628 ± 0.0020
0.1381 ± 0.0060

Significant
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
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พารามิเตอร
NL*
EEaL
EL
NW
EW*
CVL
UAL
FAL
HaL
FLL
ULL
LLL
FL
HLL
TCL*
ACL
LCL
MCL
TTL
SCL

Mean ± S.D.
Male
0.0148 ± 0.006
0.0495 ± 0.0038
0.0196 ± 0.0024
0.0274 ± 0.0034
0.0782 ± 0.0098
0.6452 ± 0.0316
0.1270 ± 0.0038
0.1081 ± 0.0046
0.1350 ± 0.0073
0.3700 ± 0.0072
0.1551 ± 0.0084
0.1325 ± 0.0122
0.1595 ± 0.0056
0.4471 ± 0.0204
0.3473 ± 0.0228
0.4300 ± 0.0252
0.4062 ± 0.0338
0.5168 ± 0.0352
2.4047 ± 0.0266
0.3749 ± 0.0215

Female
0.0099 ± 0.0011
0.0509 ± 0.0018
0.0219 ± 0.0009
0.0276 ± 0.0013
0.0718 ± 0.0026
0.6206 ± 0.0241
0.1260 ± 0.0035
0.1135 ± 0.0029
0.1286± 0.0025
0.3680 ± 0.0071
0.1652 ± 0.0082
0.1331 ± 0.0072
0.1631 ± 0.0061
0.4615 ± 0.0098
0.2724 ± 0.0117
0.4332 ± 0.0177
0.4032 ± 0.0049
0.5260 ± 0.0102
2.3960 ± 0.0132
0.3528 ± 0.0048

Significant
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05
p < 0.05

หมายเหตุ: * คือ ลักษณะที่เพศผูและเพศเมียมีความแตกตางกันอยางชัดเจนอยางมีนัยสําคัญ ไดแก
NL = ความยาวทั้งหมดชองโพรงจมูก (Nostril length)
EW = ความกวางของดวงตา (Eye width)
TCL = ความยาวเสนรอบวงของโคนหาง (Base of tail circumference length)
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4.6 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
4.6.1 ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถาม
งานวิจัยนี้มีสวนหนึ่งเปนการศึกษาผลกระทบทางดานตางๆ เกี่ยวกับการเขามาใชประโยชนใน
โครงการของตัวเหี้ย การเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดานความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบทั้ง
ทางดานตางๆ จะทําการออกแบบสอบถามทั้งหมด 7 หนา (แสดงในภาคผนวก ก) โดยการเก็บ
ขอมูลจะแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมของประชาชนที่เขามาใชประโยชนใน
พื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ และกลุมของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จํานวน 445 ตัวอยาง ซึ่ง
แบบสอบถามจากแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของขอมูลทั่วไป และสวนของขอมูลดานความ
คิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบทั้งทางดานตางๆ สําหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับความคิดเห็น ทัศนคติ
และผลกระทบทั้งทางดานตางๆ
นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 5 สวน
1. สวนที่ 1 ขอมูลสถานภาพสวนตัวทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
3. สวนที่ 3 ขอมูลทางดานผลกระทบดานตางๆ ในรูปแบบของการใหระดับของผลกระทบ
4. สวนที่ 4 ขอมูลทางดานผลกระทบดานตางๆ ในรูปแบบคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
5. สวนที่ 5 ขอมูลทางดานความคิดเห็นและทัศนคติ
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4.6.2 ขอมูลสถานภาพสวนตัวทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 7 แสดงสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
หัวขอ
1. เพศ
- เพศชาย
- เพศหญิง
2. อายุของผูตอบแบบสอบถาม
- อายุต่ํากวา 20 ป
- อายุระหวาง 21-30 ป
- อายุระหวาง 31-40 ป
- อายุระหวาง 41-50 ป
- อายุระหวาง 51-60 ป
- อายุ 61 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปวช/ปวส/อนุปริญญา
- ปริญญาตรี/เทียบเทา
- สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม
- สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ธุรกิจสวนตัว
- หนวยงานเอกชน
- รับจางทั่วไป
- เกษตรกรรม/คาขาย
- อื่นๆ

จํานวน (แบบสอบถาม)

รอยละ (%)

197
248

44.27
55.73

71
148
102
75
40
9

15.95
33.26
22.92
16.85
8.99
2.02

58
78
104
170
35

13.03
17.53
23.37
38.20
7.87

135
67
92
22
49
80

30.34
15.06
20.67
4.94
11.01
17.98
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4.6.2.1 สถานภาพสวนตัวทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางที่ 7 จํานวนผูตอบแบบสอบถามของโครงการ มีทั้งหมด 445 คน สามารถจําแนกผูตอบ
แบบสอบถามไดดังนี้
(1) จําแนกตามเพศ
ภาพรวมของแบบสอบถามแบบเปนเพศชายรอยละ 44.27 และเพศหญิงรอยละ 55.63
(2) จําแนกตามชวงอายุ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป ในทั้งเพศหญิงและเพศชาย รองลงมา
เปนกลุมอายุระหวาง 31-40 ป และกลุมอายุระหวาง 41-50 ป ตามลําดับ โดยทั้งในเพศหญิงและเพศ
ชายมีสัดสวนของกลุมอายุไมแตกตางกัน
(3) จําแนกตามระดับการศึกษา
จํานวนแบบสอบถามสวนใหญ อยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 38.20 ของ
ทั้งหมด รองลงมาอยูในระดับ ปวช/ปวส/อนุปริญญา รอยละ 23.37 ถัดมาเปน อื่นๆ รอยละ 17.53
ประถมศึกษา รอยละ 13.03 และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 7.87 ตามลําดับ โดยทั้งในเพศหญิงและ
เพศชายมีสัดสวนของระดับการศึกษาแตกตางกันเล็กนอย
(4) จําแนกตามอาชีพ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 30.34 ของทั้งหมด
รองลงมามีอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 20.67 ถัดมาเปน อื่นๆ รอยละ 17.98 ธุรกิจสวนตัว รอยละ
15.06 เกษตรกรรมและคาขาย รอยละ 11.01 และรับจาง รอยละ 4.94 ตามลําดับ โดยทั้งในเพศหญิง
และเพศชายมีสัดสวนของระดับการศึกษาแตกตางกันเล็กนอย
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4.6.3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
ตารางที่ 8 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
หัวขอ
จํานวน (แบบสอบถาม)
1. วัตถุประสงคในการเขามาในใชประโยชน
โครงการแหลมผักเบี้ย
60
- ทํางานและปฏิบัติหนาที่
14
- วิจัยและทําวิทยานิพนธ
275
- ดูงานหรือทัศนศึกษา
54
- พักผอนและทองเที่ยว
28
- อื่นๆ
2. ความถี่โดยเฉลี่ยที่เขามาในพื้นที่โครงการ
แหลมผักเบี้ย
265
- 1-3 ครั้ง
47
- 3-6 ครั้ง
38
- 6-10 ครั้ง
95
- มากกวา 10 ครั้ง
3. ระยะเวลาที่เขามาใชประโยชนในแตละครั้ง
357
- ภายใน 1 วัน
22
- 1-3 วัน
12
- 3-5 วัน
54
- 5 วันขึ้นไป
4. ทานเขามาในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย
ชวงเวลาใดมากที่สุดในชวงเวลาใด?
56
- เชา (6.00-10.00 น.)
79
- กลางวัน (10.00-13.00 น.)
245
- บาย (13.00-17.00 น.)
51
- เย็น (17.00-19.00 น.)
14
- กลางคืน (19.00-6.00 น.)

รอยละ (%)

13.48
3.15
61.80
12.14
6.30

59.55
10.56
8.54
21.35
80.23
4.94
2.70
12.14

12.58
17.75
55.06
11.46
3.15
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ตารางที่ 8 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่โครงการ (ตอ)
หัวขอ
จํานวน (แบบสอบถาม)
5. ทานเขามาใชพื้นที่ในสวนใดของโครงการแหลม
ผักเบี้ย?
92
- แปลงหญาสาธิต
157
- สํานักงาน/หองประชุม
121
- พื้นที่ปาชายเลน
54
- บอบําบัดหรือบอผึ่งตาง ๆ
15
- ตูพักนักวิจัย/หองปฏิบัติการ
6
- อื่นๆ
6. จํานวนของเหี้ยที่ทานพบเห็นโดยเฉลี่ยใน 1 วัน
167
- 1-3 ตัว
179
- 4-6 ตัว
90
- 7-10 ตัว
9
- 10 ตัวขึ้นไป
7. ทานพบเห็นเหี้ยบอยที่สุดในชวงเวลาใด?
93
- เชา (6.00-10.00 น.)
124
- กลางวัน (10.00-13.00 น.)
102
- บาย (13.00-17.00 น.)
97
- เย็น (17.00-19.00 น.)
29
- กลางคืน (19.00-6.00 น.)
8. ฤดูกาลใดที่ทานพบเห็นเหี้ยมากที่สุด?
4
- ฤดูรอน
1
- ฤดูหนาว
11
- ฤดูฝน
429
- ตลอดฤดูกาล

รอยละ (%)

20.67
35.28
27.19
12.14
3.37
1.35
37.53
40.23
20.23
2.02
20.90
27.87
22.92
21.80
6.52
0.90
0.23
2.48
96.40
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่โครงการ (ตอ)
หัวขอ
9. บริเวณที่ทานพบเห็นตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการ
แหลมผักเบี้ย
- บอเลี้ยงปลา (บอผึ่งบําบัด)
- แปลงพืชปาชายเลน
- ถนนหนทาง
- รองและคูระบายน้ํา
- อื่นๆ

จํานวน (แบบสอบถาม)

รอยละ (%)

378
64
169
32
10

80.94
14.38
37.98
7.19
2.25

4.6.3.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่โครงการ
จากตารางที่ 4.5 สามารถสรุปขอมูลเกี่ยวกับการเขามาใชประโยชนในพื้นที่ของผูตอบแบบสอบถาม
และขอมูลเกี่ยวกับตัวเหี้ยในโครงการแหลมผักเบี้ยได ดังนี้
(1) วัตถุประสงคในการเขามาในใชประโยชนโครงการแหลมผักเบี้ย
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปจากวัตถุประสงคและแบงออกเปน 2 กลุมใหญ
ไดแก 1. กลุมของเจาหนาที่หรือคนงานที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่โครงการ 2. กลุมของบุคคลที่เขามา
ทําธุระในพื้นที่โครงการ ซึ่งโดยสวนใหญแลว รอยละ 61.80 เขามาเพื่อดูงานหรือทัศนศึกษา
เนื่ อ งจากโครงการแหลมผั ก เบี้ ย ฯ เป น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ที่ มี ก ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมดานการบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพทําใหมีการจัดคณะเขาเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูงานศึกษา
เรียนรูเปนจํานวนมาก รองลงมาคือ เขามาพักผอนหรือทองเที่ยวตามอัธยาศัย คิดเปนรอยละ 12.14
เนื่องจากเปนสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้ง
เปนแหลงดูนกที่สําคัญที่หนึ่ง รองลงมาอีก คือ ทํางานวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ รอยละ 3.15 และ
อื่นๆ รอยละ 6.29 ตามลําดับ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยังมีการเขามาเพื่ออาศัยเปนเสนทางสัญจรผานไป
มาของประชาชนในพื้นที่เสนทางหนึ่งอีกดวย จากขอมูลดานวัตถุประสงคของการเขามาในพื้นที่
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โครงการนั้น สวนมากผูที่เขามาเปนบุคคลภายนอกที่เขามาเพื่อดูงานหรือทัศนะศึกษาและทองเที่ยว
ตามอัธยาศัย มีรวมกันถึงรอยละ 74
(2) ความถี่โดยเฉลี่ยที่เขามา
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 59.55 จะเขามาโดยเฉลี่ย 1-3 ครั้ง รองลงมาคือ มากกวา
10 ครั้ง รอยละ 21.35 ความถี่ 3-6 ครั้ง รอยละ 10.56 และความถี่ 6-10 ครั้งรอยละ 8.54 ตามลําดับ
โดยสวนใหญแลวผูที่เขามาจะเปนเขาเยี่ยมชมโครงการเพื่อดูงานศึกษาเรียนรูและทองเที่ยวเปน
จํานวนมาก ทําใหความถี่ที่จะเขามาในพื้นที่มีไมมากนัก
(3) ระยะเวลาที่เขามาใชประโยชนในแตละครั้ง
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จะคิดรวมทั้งบุคคลที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่ โครงการ
เทานั้นและเจาหนาที่หรือคนงานในพื้นที่ โดยสวนใหญแลว รอยละ 68.83 จะเขามาใชประ
ประโยชนหรือทํากิจกรรมภายใน 1 วัน จากการสอบถามจะพบวา เขามาในพื้นที่โดยมาเชาเย็นกลับ
เทานั้น รองลงมาคือ 5 วันขึ้นไป คิดเปนรอย 12.14 ครั้ง 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.94 และ 5 วันขึ้น
ไป คิดเปนรอยละ 2.70 ตามลําดับ ในสวนของผูตอบแบบสอบถามที่เขามาในพื้นที่มากกวา 1 วัน
นั้นมักจะเปนการเขามาศึกษาวิจัยภายในพื้นที่ ซึ่งเปนสวนนอยเทานั้น
(4) ทานเขามาในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยชวงเวลาใดมากที่สุดในชวงเวลา
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนมากจะเขามาใชพื้นที่
ในชวงบาย (13.00-17.00 น.) คิดเปนรอยละ 55.06 รองลงมาจะพบเห็นในชวงเวลากลางวัน (10.0013.00 น.) รอยละ 17.75 ชวงเวลาเชา (06.00-10.00 น.) รอยละ 12.58 ชวงเวลาเย็น (17.00-19.00 น.)
รอยละ 11.46 ชวงเวลากลางคืน (19.00-6.00 น.) รอยละ 3.15 ตามลําดับ
(5) การเขามาใชพื้นที่ในสวนใดของโครงการแหลมผักเบี้ยฯ
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จากขอมูลสวนใหญจะเขามาใช พื้นที่ของสํานักงานและหอง
ประชุม รอยละ 35.28 รองลงมาคือ ในพื้นที่พื้นที่ปาชายเลน รอยละ 27.19 และรองอีก แปลงสาธิต
รอยละ 20.67 ตอมา คือ เขามาใชในสวนของบอบําบัดหรือบอผึ่งตาง ๆ รอยละ 12.14 ตูพักนักวิจัย/
หองปฏิบัติการ 3.37 ตามลําดับ เนื่องจากสวนใหญแลวคณะที่เขามาภายในโครงการจะเขามาใชหอ ง
ประชุม/สํานักงานเปนสวนใหญ และหลังจากนั้นคอยออกไปศึกษาดูงานภายในพื้นที่ของการบําบัด
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น้ําเสียดานนอก สวนตูพักนักวิจัยและหองปฏิบัติการจะใชในกรณีที่เขามาศึกษาหรือทํางานวิจัย
ภายในพื้นที่ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเทานั้น จึงมีเปนสวนนอย
(6) จํานวนของเหี้ยที่ทานพบเห็นโดยเฉลี่ยใน 1 วัน
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนมากจะพบเห็นเปนจํานวน 4-6 ตัวตอครั้งที่เขามาในพื้นที่
คิดเปนรอย 40.23 รองลงมาจะพบเห็น 1-3 ตัว รอยละ 40.23 และ 7-10 ตัว รอยละ 20.23 จํานวน 10
ตัวขึ้นไป รอยละ 2.02 ตามลําดับ โดยสวนใหญแลวชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเขา
มาในพื้นที่ในชวงเวลา เชา-เย็น เทานั้น ทําใหอาจจะไมพบเห็นเหี้ยในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ
มากเทาที่ควร อีกทั้งเหี้ยในพื้นที่จะอยูอยางกระจัดกระจายจึงเปนการยากที่จะพบเห็นครั้งเดียว
หลายๆ ตัว
(7) ชวงเวลาในการพบเห็นตัวเหี้ย
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนมากจะพอเห็นในชวงกลางวัน (10.00-13.00 น.) คิดเปน
รอยละ 27.87 รองลงมาจะพบเห็นในชวงเวลาบาย (13.00-17.00 น.) รอยละ 22.92 ชวงเวลาเย็น
(17.00-19.00 น.) รอยละ 21.80 ชวงเวลาเชา (6.00-10.00 น.) รอยละ 20.90 ชวงเวลากลางคืน
(19.00-6.00 น.) รอยละ 8.92 ตามลําดับ
(8) ฤดูกาลที่พบเห็นตัวเหี้ยมากที่สุด
จากขอมูลสวนมากจะพบเห็นตลอดฤดูกาล คิดเปนรอยละ 94.60 เนื่องจากเหี้ยเขามาใชประโยชนใน
พื้นที่โดยใชเปนแหลงอาหารที่สําคัญ ดังนั้นจึงพบเห็นเขามาในพื้นที่ตลอดทั้งป
(9) บริเวณที่ทานพบเห็นตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย
จากขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จากขอมูลสวนใหญจะพบในพื้นที่ของบอเลี้ยงปลา (บอผึ่ง
บําบัด) รอยละ 62.47 รองลงมาคือ บนถนนหนทางที่ใชสัญจรในพื้นที่โครงการ รอยละ 15.51 และ
รองอีก คือ ในพื้นที่แปลงพืชปาชายเลน รอยละ 12.58 รองและคูระบายน้ํา รอยละ 7.19 ตามลําดับ
ซึ่งขอมูลของบริเวณที่พบเห็นตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการนั้น สอดคลองกับการเขามาใชประโยชนใน
พื้นที่โครงการของตัวเหี้ย ซึ่งจะใชพื้นที่ของบอเลี้ยงปลา (บอผึ่งบําบัด) เปนแหลงอาหารที่สําคัญ
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4.6.4 ขอมูลการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 10 แสดงขอมูลดานความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบทั้งทางดานตางๆ ในรูปแบบของ
การใหระดับของผลกระทบ

ประเด็นของผลกระทบ
1. ตัวเหีย้ ทําอันตรายทางรางกาย
จนทําใหตองเขารับการรักษา
2. ตัวเหีย้ ไดทาํ ความเสียหาย
(อุปกรณหรือ สิ่งกอสรางตางๆ)
3.เหี้ยทําอันตรายสัตวเลี้ยงทาน
เลี้ยงไวในครอบครอง
4. เหี้ยทําใหเกิดการขีดขวางการ
จราจรหรือการเดินทาง
5. เหี้ยทําใหเกิดความ
หวาดระแวง กลัวหรือตกใจเมื่อ
พบเห็น
6. เหี้ยบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบอ
เลี้ยงบําบัด
7. ทําใหเกิดความนารังเกียจเมื่อ
พบเห็น
8. เหี้ ย ทํ า ให เ กิ ด แรงดึ ง ดู ด และ
ความนาสนใจ
9. เหี้ ย บริ โ ภคซากสั ต ว แ ละสิ่ ง
โสโครกตางๆ
10. ทํ า ให เ กิ ด ความสมดุ ล ของ
ระบบนิเวศ

ระดับของผลกระทบ
ไมมี ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ผลกระทบ นอย
33

137

236

24

15

93

229

108

13

2

52

131

173

32

57

278

113

25

22

7

22

41

251

79

52

53

76

119

105

92

31

224

180

8

2

193

189

38

21

4

114

168

125

24

14

16

57

125

172

75
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4.6.5 ขอมูลการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นรูปแบบคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตารางที่ 11 แสดงขอมูลดานความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบทั้งทางดานตางๆ ในรูปแบบของ
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ประเด็นของผลกระทบ
1. ตัวเหีย้ ทําอันตรายทางรางกาย
จนทําใหตองเขารับการรักษา
2. ตัวเหีย้ ไดทาํ ความเสียหาย
(อุปกรณหรือ สิ่งกอสรางตางๆ)
3.เหี้ยทําอันตรายสัตวเลี้ยงทาน
เลี้ยงไวในครอบครอง
4. เหี้ยทําใหเกิดการขีดขวางการ
จราจรหรือการเดินทาง
5. เหี้ยทําใหเกิดความ
หวาดระแวง กลัวหรือตกใจเมื่อ
พบเห็น
6. เหี้ย บริ โภคปลาที่เ ลี้ ย งไว ใ น
บอเลี้ยงบําบัด
7. ทําใหเกิดความนารังเกียจเมื่อ
พบเห็น
8. เหี้ ย ทํ า ให เ กิ ด แรงดึ ง ดูด และ
ความนาสนใจ
9. เหี้ ย บริ โ ภคซากสั ต ว แ ละสิ่ ง
โสโครกตางๆ
10. ทํ า ให เ กิ ด ความสมดุ ล ของ
ระบบนิเวศ

มากที่สุด

คาเฉลี่ย
น้ําหนัก

5.39

3.37

2.67

24.27

2.92

0.45

2.11

29.44

38.88

7.19

12.81

2.80

62.47

25.39

5.62

4.94

1.57

1.58

4.94

9.21

56.40

17.75

11.69

3.22

11.91

17.08

26.74

23.60

20.67

3.24

6.97

50.34

40.45

1.80

0.45

2.38

43.37

42.47

8.54

4.72

0.90

1.77

25.62

37.75

28.09

5.39

3.15

2.23

3.60

12.81

28.09

38.65

16.85

3.52

ไมมี

ระดับของผลกระทบ
นอย ปานกลาง มาก

7.42

30.79

53.03

20.90

51.46

11.69
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4.6.6 การประเมินดานความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบดานตางๆ
บุคคลที่เ ขามาใช ประโยชนในพื้น ที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ นั้น จัดวาเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) ในการใช ป ระโยชน ร ว มกั น จากโครงการ การประเมิ น หรื อ การวั ด ผลทางด า น
ความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบในดานตางๆ นั้น เปนสวนหนึ่งของการอยูรวมกันระหวาง
มนุษยและสัตว
จากขอมูลดังที่กลาวมา สามารถสรุปคาเฉลี่ยน้ําหนักของแตละประเด็นผลกระทบได ดังนี้
ตารางที่ 12 สรุปคาเฉลี่ยน้ําหนักของแตละประเด็นผลกระทบ
ประเด็นของผลกระทบ
1. ตัวเหี้ยทําอันตรายทางรางกายจนอาจทําใหตองเขารับการรักษา
2. ตัวเหี้ยไดทําความเสียหาย (อุปกรณหรือ สิ่งกอสรางตางๆ)
3. เหี้ยทําอันตรายสัตวเลี้ยงทานเลี้ยงไวในครอบครอง
4. เหี้ยทําใหเกิดการขีดขวางการจราจรหรือการเดินทาง
5. เหี้ยทําใหเกิดความหวาดระแวง กลัวหรือตกใจเมื่อพบเห็น
6. เหี้ยบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบอเลี้ยง
7. ทําใหเกิดความนารังเกียจเมื่อพบเห็น
8. เหี้ยทําใหเกิดแรงดึงดูดและความนาสนใจ
9. เหี้ยบริโภคซากสัตวและสิ่งโสโครกตางๆ
10. ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ

คาเฉลี่ยน้ําหนัก
2.67
2.11
2.80
1.58
3.22
3.24
2.38
1.77
2.23
3.52

ผลจากการวัดระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นในดานตางๆ จากการใชประโยชนในโครงการของตัว
เหี้ยรวมกับมนุษย เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยน้ําหนักสูงสุดไปหาคาเฉลี่ยน้ําหนักต่ําสุด พรอมขอมูลจาก
ผูตอบแบบสอบถามใหขอมูล พรอมแสดงดังรูปที่ มีดังนี้
ลําดับที่ 1 ผลกระทบทางดานบวก ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ มีคาเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ
3.52 สิ่งมีชีวิตทุกๆชนิด ในระบบนิเวศจะมีความสัมพันธกัน เหี้ยก็มีประโยชนเชนกัน ซึ่งในระบบ
นิเวศนั้นเหี้ยเปนผูบริโภคสัตวเล็กชนิดอื่นๆ ทําเกิดความสมดุลและควบคุมประชากรในระบบนิเวศ
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ลําดับที่ 2 ผลกระทบที่เกิดจาก เหี้ยบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบอเลี้ยง มีคาเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 3.24
เนื่องจากภายในพื้นที่โครงการไดมีการเลี้ยงปลาไวในบอบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเปนบอผึ่งในกระบวนการ
บําบัดน้ําเสียในพื้นที่ ซึ่งนับวาเปนแหลงอาหารหลักที่สําคัญของเหี้ย ซึ่งเหี้ยจะเขามาเพื่อบริโภค
ปลาที่เลี้ยงไวในบออยูเปนประจํา
ลําดับที่ 3 ผลกระทบที่เกิดจากที่ เหี้ยทําใหเกิดความหวาดระแวง กลัวหรือตกใจเมื่อพบเห็น มี
คาเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 3.22 เนื่องจากลักษณะรูปลักษณภายนอกของตัวเหี้ยนั้นนาเกลียดหนา มีลิ้น
สองแฉกคลายงู รูปรางคลายจระเขที่ดุราย ทําใหคนสวนมากมักจะเกรงกลัวและไมกลาเขาใกล
ลําดับ 4 ผลกระทบที่เกิดจาก เหี้ยทําอันตรายตอสัตวเลี้ยงทานเลี้ยงไวในครอบครอง มีคาเฉลี่ย
น้ําหนักเทากับ 2.80 เนื่องจากบริเวณพื้นที่ใกลเคียงโครงการแหลมผักเบี้ย มีการนําสัตวบางชนิดเขา
มาหากินในพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่โครงการ ยกตัวอยาง เชน วัวที่ชาวบานนํามากินหญาบริเวณขอบรั้วที่
ติ ด กับพื้ น ที่ โ ครงการ หรือสัตว ห ลายชนิด ที่ อ าจจะหลุด และเข า มาในพื้น ที่โครงการหรือพื้น ที่
ใกลเคียง เชน สุนัขและแมว ซึ่งอาจจะถูกสัตวพวกนี้ทํารายและทําอันตรายบาง แตในความเปนจริง
แลวสัตวจําพวกตัวเหี้ยนั้น เปนสัตวที่รักสงบและไมทําอันตรายสัตวอื่นกอน จนกวาจะจวนตัวหรือ
ตกอยูในอันตราย
ลําดับที่ 5 ผลกระทบที่ตัวเหี้ยทําอันตรายทางรางกายจนอาจบาดเจ็บหรือทําใหตองเขารับการรักษา
มีคาเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ 2.67 เนื่องจากประชากรเหี้ยนั้นมีอยูมากและกระจัดกระจายอยูในพื้นที่
โครงการแหลมผักเบี้ยและพื้นที่ใกลเคียง ทําใหงายตอการพบเห็น ดังนั้นคนสวนใหญจึงเกิดอาการ
อาการกลัววาสัตวชนิดนี้จะมาทํารายหรือทําความเดือดรอน แตในความเปนจริงแลวสัตวจําพวกตัว
เหี้ยนั้น เปนสัตวที่รักสงบและไมทําอันตรายสัตวอื่นกอน จนกวาจะจวนตัวหรือตกอยูในอันตราย
ลํา ดั บ ที่ 6 ผลกระทบที่ ทํ า ให เ กิ ด ความนา รัง เกี ย จเมื่อ พบเห็น ซึ่ ง มีค า เฉลี่ย น้ํา หนั ก เท ากั บ 2.38
เนื่องจากลักษณะรูปลักษณภายนอกของตัวเหี้ยนั้นหนารูปรางที่นาเกลียด นากลัว และพฤติกรรมที่
แปลกประหลาดของมั น ทํา ให คนส ว นมากมัก จะเกิด ความรัง เกี ย จเมื่ อพบเห็น และอาจทํา ลาย
ทัศนียภาพดวยเชนกัน
ลําดับที่ 7 ตัวเหี้ยไดทําความเสียหาย (อุปกรณหรือ สิ่งกอสรางตางๆ) ซึ่งมีคาเฉลี่ยน้ําหนักเทากับ
2.11 เนื่องจากประชากรเหี้ยมีพฤติกรรมที่จะเขามาหาแหลงอาหารในพื้นที่โครงการ ซึ่งในแตละ
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พื้นที่จะมีสิ่งปลูกหรือแนวปองกัน เหี้ยก็จะพังทําลายเขามาได ยกตัวอยางเชน ประตูระบายน้ําของ
บอบําบัดน้ําเสียที่ลอมไวดวยตาขาย ก็ถูกพังทําลาย ดวยเชนกัน
ลําดับที่ 8 ผลกระทบทางดานบวก ที่เหี้ยบริโภคซากสัตวและสิ่งโสโครกตางๆ ซึ่งมีคาเฉลี่ยน้ําหนัก
เทากับ 2.23 เนื่องดวยดวยพฤติกรรมและการกินอยูที่แปลกประหลาดของเหี้ย ซึ่งเปนที่เขาใจกันวา
เห็นนั้นจะบริโภคซากสัตวที่เปนเปนสิ่งโซโครกและเปนที่นารังเกียจ ซึ่งบางครั้งอาจจะถือวาเหี้ย
เปนสัตวที่มีประโยชนในการที่คอยกําจัดสิ่งปฏิกูลเนาเสีย ทําใหสิ่งแวดลอมนาอยูขึ้น
ลําดับที่ 9 ผลกระทบทางดานบวก ที่เหี้ยทําใหเกิดแรงดึงดูดและความนาสนใจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยน้ําหนัก
เทากับ 1.77 เนื่องดวยดวยพฤติกรรมและการดํารงชีวิตที่แปลกประหลาดของเหี้ย ทําใหคนกลุม
หนึ่งหรือคนที่มีความสนใจเกิดความชอบและสามารถดึงดูดใหเขามาศึกษาและสังเกตพฤติกรรม
การดํารงชีวิตของสัตวชนิดนี้
ลําดับที่ 10 ผลกระทบที่เหี้ยทําใหเกิดการขีดขวางการจราจรหรือการเดินทาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยน้ําหนัก
เทากับ 1.54 เนื่องดวย ประชากรเหี้ยนั้นมีอยูมากและกระจัดกระจายอยูในพื้นที่โครงการแหลม
ผักเบี้ยและพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งบางครั้งไดเขามาอาศัยหลับนอนในพื้นที่หรือบางครั้งอาจพบตาม
เสนทางสัญจรภายในพื้นที่โครงการ ทําใหเวลาที่ตองใชเสนทางอาจจะตองรอหรือถากลุมคนที่กลัว
สัตวจําพวกนี้อาจจะตองหลีกเลี่ยงในการใชเสนทาง
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ประเด็นผลกระทบ
10. ทําใหเกิ ดความสมดุลของระบบนิเ วศ
9. เหี้ยบริโภคซากสัตวแ ละสิ่งโสโครกตางๆ
8. เหี้ยทําใหเ กิ ดแรงดึงดูดและความนาสนใจ
7. ทําใหเ กิ ดความนารังเกี ยจเมื่อ พบเห็น
6. เหี้ยบริโภคปลาที่เ ลี้ยงไวในบอ เลี้ยง
5. เหี้ยทําใหเ กิ ดความหวาดระแวงและตกใจ
4. เหี้ยทําใหเ กิ ดการขีดขวางการจราจร
3.เหี้ยทําอั นตรายสัตวเ ลี้ยง
2. ตัวเหี้ยไดทําความเสียหายสิ่งก อ สรางตางๆ
1. ตัวเหี้ยทําอั นตรายทางรางกาย

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00
2.50
ค าเฉลี่ ยถ วงน้ําหนัก

3.00

3.50

4.00

รูปที่ 39 กราฟคาเฉลี่ยน้ําหนักของประเด็นผลกระทบแตละประเด็น
ตารางที่ 13 การแปลผลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคะแนน แบงตามระดับของผลกระทบ
ประเด็นของผลกระทบ
1. ตัวเหี้ยทําอันตรายทางรางกายจนอาจทําใหตองเขารับการรักษา
2. ตัวเหี้ยไดทําความเสียหาย (อุปกรณหรือ สิ่งกอสรางตางๆ)
3. เหี้ยทําอันตรายสัตวเลี้ยงทานเลี้ยงไวในครอบครอง
4. เหี้ยทําใหเกิดการขีดขวางการจราจรหรือการเดินทาง
5. เหี้ยทําใหเกิดความหวาดระแวง กลัวหรือตกใจเมื่อพบเห็น
6. เหี้ยบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบอเลี้ยง
7. ทําใหเกิดความนารังเกียจเมื่อพบเห็น
8. เหี้ยทําใหเกิดแรงดึงดูดและความนาสนใจ
9. เหี้ยบริโภคซากสัตวและสิ่งโสโครกตางๆ
10. ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ

การประเมินผลกระทบ
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบนอย
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบนอย
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบปานกลาง
ผลกระทบนอย
ผลกระทบนอย
ผลกระทบนอย
ผลกระทบมาก
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4.6.7 ขอมูลทางดานความคิดเห็นและทัศนคติ
ตารางที่ 13 แสดงขอมูลทางดานความคิดเห็นและทัศนคติ
หัวขอ
จํานวน (แบบสอบถาม)
14. ทานคิดวาในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย มี
จํานวนของตัวเหี้ยอยูในระดับใด?
66
- นอยเกินไป
245
- ปานกลาง (เหมาะสม)
134
- มากเกินไป
15.ทานคิดวาเหี้ยเปนสัตวที่มีอันตรายหรือไม
152
- อันตราย
293
- ไมอันตราย
16. ทานคิดวาเหี้ยเปนสัตวที่ดุรายหรือไม
91
- ดุราย
354
- ไมดุราย
17.ในความคิดเห็นของทาน ทานคิดวาตัวเหี้ยมีผล
ตอการดํารงชีวิตของทานหรือไม?
23
- มี
422
- ไมมี

รอยละ (%)

14.83
55.06
30.12
34.16
65.84
20.45
79.56

5.17
94.83

จากตารางที่ 4.10 ซึ่งพิจารณาจากขอมูลทางดานทัศนคติและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา
1. ความคิดเห็นในเรื่องของระดับจํานวนของตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการนั้น สวนมากมีความ
คิดเห็นวา มีจํานวนเหมาะสมแลวกับพื้นที่ที่มีอยู คิดเปนรอยละ 55.06 รองลงมาคิดวาอยูใน
ระดับที่มากเกินไป รอยละ 30.12 และรองลงมา คือ คิดวาอยูในระดับที่นอยเกินไป คิดเปน
รอยละ 14.83 ของทั้งหมด
2. ความคิดเห็นในเรื่องความเปนสัตวอันตรายของตัวเหี้ย พบวา คนสวนมากคิดวา ตัวเหี้ยเปน
สัตวที่ไมมีอันตราย คิดเปนรอยละ 65.84 และบางสวนคิดวา ตัวเหี้ยเปนอันตราย คิดเปน
รอยละ 34.16 ของทั้งหมด
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3. ความคิดเห็นในเรื่องความเปนสัตวดุรายของตัวเหี้ย พบวา คนสวนมากคิดวา ตัวเหี้ยเปน
สัตวที่ไมดุราย คิดเปนรอยละ 79.56 และบางสวนคิดวา ตัวเหี้ยเปนสัตวที่ดุราย คิดเปนรอย
ละ 20.45 ของทั้งหมด
4. ความคิดเห็นในเรื่องที่ตัวเหี้ยมีผลตอการดํารงชีวิต พบวา สวนใหญมีความเห็นวา เหี้ยนั้น
ไมมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต คิดเปนรอยละ 94.83 และมีเพียงสวนนอยเทานั้น ที่คิดวา
เหี้ยมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต คิดเปนรอยละ 5.17 ของทั้งหมด
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
5.1.1 โครงสรางของประชากรเหี้ยในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย
จากผลการศึกษาความหนาแนนตอหนวยตอพื้นที่ทั้งหมด (Crude density) ของประชากรเหี้ยที่เขา
มาใชประโยชนโดยตรงในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย ใชวิธีสุมตัวอยางประชากร โดยใชเครื่องมือ
บวงคลองคอ และกรงดักสัตว สามารถประเมินจํานวนประชากร ในแบบ Peterson Index ไดไม
นอยกวา 40 ตัว คิดเปนความหนาแนน เทากับ 38.94 ตอตารางกิโลเมตร และยังพบวาภายในพื้นที่
นั้น มีเหี้ยเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู สวนสัตววงศตะกวดชนิดอื่นไมพบในงานวิจัยนี้ แตเนื่องจาก
พื้นที่โครงการมีขนาดใหญซึ่งสวนใหญเปนปาชายเลน จึงเปนการยากที่จะประเมินประชากรของ
เหี้ยที่แทจริงในพื้นที่ ลักษณะการแพรกระจายของประชากรเหี้ยในพื้นที่โครงการนั้นพบไดทั่วไป
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในสวนของปาชายเลนและบอผึ่งบําบัดน้ําเสีย
5.1.2 นิเวศพฤติกรรมของเหี้ย
ขอมูลทางกายภาพของเหี้ยที่พบและสุมตัวอยางในโครงการ ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2549 –
เดือนสิงหาคม 2550 พบวา พื้นที่ที่เหี้ยอยูอาศัยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21.0 - 32.7 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ เทากับ 61 – 81 เปอรเซ็นต และมีปริมาณน้ําฝนระหวาง 0-1,016 มิลลิเมตรตอป
จากการศึกษาสามารถ สรุปไดวา เหี้ยนั้นเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย โดย
เฉลี่ยจะอาศัยเสนทางดานขางบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย บริเวณปาชายเลนที่เชื่อมถึงกันไดและบริเวณ
ดานขางคูคลองติดกับพื้นที่ของหนวยงานประมงน้ํากรอยชายฝงเพชรบุรี มากที่สุด ซึ่งสวนใหญถา
เหี้ยไมเขามาหาอาหารในพื้นที่โครงการ จะพบวาอาศัยอยูในบริเวณของพื้นที่ของหนวยงานประมง
น้ํา กร อ ยชายฝง เพชรบุ รีม ากกว า ในการดํ า รงชี วิต ประจํ า วั น ของเหี้ ย ที่ มีส ว นเกี่ ย วกั บกั บพื้ น ที่
โครงการนั้น จะเปนเริ่มตนดวยกิจกรรมหากินในเชาจนถึงเวลากลางวันเปนสวนมากโดยเฉลี่ยจะ
พบตัวเหี้ยเขามาหาอาหารในชวงเวลาตั้งแต 6.00 น. เปนตนไป โดยเฉลี่ยจะพบในชวงเวลา 6.0010.00 น. มากที่สุด อาหารที่สําคัญของเหี้ยคือ ปลาที่เลี้ยงไวในบอ มี 2 ชนิด คือ ปลายี่สก (Labeo
rohita) ปลานิล (Orechromis niloticus) ไขของนกชายเลน (Egg of Shorebird) และสัตวขนาดเล็ก
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บางชนิด นอกจากนี้สามารถพบเห็นเหี้ยหลับนอนในพื้นที่โครงการในชวงเวลากลางคืน เริ่มตั้งแต
ชวงเวลา 18.00 น.เปนตนไปจนถึงเชา โดยเฉลี่ยจะพบในชวงเวลากลางคืน 19.00-0.00 น. มากที่สุด
5.1.3 ลักษณะและความแตกตางทางสัณฐานวิทยา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบางประการของตัวเหี้ยที่ทําการตรวจวัด มีความถี่ที่มีการกระจายในชวง
ต า งๆ ไม ส ามารถแยกกั น ได อ ย า งชั ด เจนในระหว า งเพศผู แ ละเพศเมี ย ซึ่ ง ส ว นใหญ ที่ พ บและ
พิ จ ารณาจากลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา พบว า ประชากรส ว นให เ ป น กลุ ม ในวั ย เจริ ญ พั น ธ
(Reproductive class) จนถึงกลุมหลังวัยเจริญพันธุ (Post-reproductive class)
ความแตกตางของลักษณะทางสัณฐานวิทยากับเพศของเหี้ยนั้น จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวา มี
ลักษณะบางลักษณะเทานั้นที่ในเพศผูและเพศเมียมีความแตกตางกันอยางชัดเจนอยางมีนัยสําคัญ
ไดแก ความยาวเสนรอบวงของโคนหาง (Base of tail circumference length) ความยาวทั้งหมดชอง
โพรงจมูก (Nostril length) และ) ความกวางของดวงตา (Eye width) สวนลักษณะทางสัณฐานวิทยา
อื่นๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
5.1.4 ความคิดเห็น ทัศนคติและผลกระทบ
จากการทําแบบสอบถามและการสัมภาษณ สามารถแยกกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ภายในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย รวมทั้งผูที่อาศัยอยูในพื้นที่
ใกลแลวเขามาใชประโยชนในโครงการเปนประจํา และกลุมของผูที่เขามาใชประโยชนในพื้นที่
โครงการเปนครั้งคราว โดยสวนใหญเปนบุคคลที่เขามาศึกษา ดูงาน ทัศนศึกษาและนักทอเที่ยว คิด
เป น จํ า นวนถึ ง ร อ ยละ 74 พบว า เมื่ อ เข า มาในพื้ น ที่ แ ล ว มั ก จะพบเห็ น ตั ว เหี้ ย ถื อ ว า เป น การใช
ประโยชนรวมกันซึ่งจะมีความแตกตางของชวงเวลาและพื้นที่ที่ใชประโยชน บางครั้งเปนการใช
ประโยชนจากพื้นที่ทับซอนกัน แตตัวเหี้ยก็ไมไดสงผลกระทบใดๆ โดยตรงตอผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ
การประเมินผลกระทบดานตางๆ ในรูปแบบของคาเฉลี่ยน้ําหนักนั้นพบวา การใหผูตอบแบบสอบ
ระบุระดับของประเด็นผลกระทบ เพื่อเปนตัวแทนที่จะตอบคําถามถึงการอยูรวมกันระหวางมนุษย
กับสัตวชนิดนี้ พบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางดานลบจากการเขามาใชประโยชนโครงการแหลม

93

ผักเบี้ยของเหี้ยนั้นอยูในระดับปานกลางถึงระดับนอย แสดงใหเห็นวา เกิดผลกระทบตอมนุษยนอย
มากเมื่อเหี้ยเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการ สวนผลกระทบที่เกิดขึ้นทางดานบวกจากการเขา
มาใชประโยชนโครงการแหลมผักเบี้ยของเหี้ยนั้น อยูในระดับปานกลางถึงระดับนอย เชนกัน แต
ประเด็นทางบวกที่เกี่ยวการทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา ประชาชนมีความเขาใจความรู ในบทบาทและความสําคัญของเหี้ยในระบบนิเวศวิทยาใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปนไปในแนวทางที่ดี สําหรับประเด็นทางดานความคิดเห็นและทัศนคติที่มีตอ
ตั ว เหี้ ย นั้ น พบว า ผลเป น ไปในทางที่ ส อดคล อ งกั บ การพิ จ ารณาประเด็ น ผลกระทบ ซึ่ ง ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ ใหความคิดเห็นวา เหี้ยนั้นเปนสัตวที่ไมดุราย ไมมีอันตราย และไมมีผลตอ
การดํารงชีวิตของตัวเอง และมีจํานวนที่เหมาะสมตอพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย
5.2 ขอเสนอแนะ
(1) การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง นิ เ วศพฤติ ก รรมและดํ า รงชี วิ ต ของเหี้ ย เพี ย งแค
บางสวนที่สําคัญเทานั้น ซึ่งสามารถนําวิธีการและรูปแบบของการวิเคราะหในงานวิจัยครั้ง
นี้ไปประยุกตใช ในงานวิจัยที่เกี่ยวของได
(2) การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง นิ เ วศพฤติ ก รรมและดํ า รงชี วิ ต ของเหี้ ย เพี ย งแค
บางสวนที่สําคัญเทานั้น ซึ่งอาจจะทําการศึกษาในดานการดํารงชีวิตและพฤติกรรมที่สําคัญ
ดานอื่นๆ เชน การผสมพันธุ การวางไข เปนตน ไดอีกดวย
(3) จากผลการศึ ก ษาด า นความคิ ด เห็ น ทั ศ นคติ แ ละผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการเข า มาใช
ประโยชนในพื้นที่ตัวอยางของเหี้ยนั้น เปนขอชี้วัดอยางหนึ่งวา คนสวนหนึ่งมีความไม
เขาใจในพฤติกรรมและการดําชีวิตของสัตวชนิดนี้ ทําใหอาจจะตองมีการใหขอมูล ความรู
และทัศนคติที่ถูกตอง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
“การศึกษาผลกระทบดานตางๆและทัศนคติที่มีตอตัวเหี้ย (Varanus salvator) จากการมาใช
ประโยชนจากพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
เปนสวนหนึง่ ของการวิจัย เรื่อง
การศึกษานิเวศวิทยาของเหีย้ และผลกระทบจากการใชประโยชนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 สวน คือ
สวนที่ 1
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2
ผลกระทบทางดานบวกและลบ และทัศนคติของทาน
2. กรุณาตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริงหรือความเห็นที่แทจริงของทานเพื่อความถูกตอง
และสมบูรณของงานวิจยั

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถามและ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้

นายวัชพงษ ซือ่ กําเนิด
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

100

คําชี้แจง เติมคําลงในชองวางที่กําหนดไวหรือใสเครื่องหมาย √ ลงใน ที่กําหนดไว
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย

หญิง

ต่ํากวา 25 ป
41-50 ป

25-30 ป
51-60 ป

31-40 ป
มากกวา 60 ป

มัธยมศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี

ปวช/ปวส/อนุปริญญา

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี/เทียบเทา
4. อาชีพ
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานเอกชน
เกษตรกรรม/คาขาย

ธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
อื่นๆ.......................................

5. วัตถุประสงคที่ทานเดินทางเขามาใชพื้นที่โครงการฯ แหลมผักเบี้ย คืออะไร?
ทํางานและปฏิบัติหนาที่ (เจาหนาภายในโครงการ)
ขามไปทําขอ 8
ทําการศึกษาวิจยั โครงการหรือวิทยานิพนธ
ติดตอประสานงาน ดูงานหรือทัศนศึกษา
พักผอนและทองเที่ยวตามอัธยาศัย
อื่น ๆ........................................................................(โปรดระบุ)
6. ความถี่โดยเฉลี่ยที่ทานเขามาในใชประโยชนในพื้นที่โครงการฯ แหลมผักเบี้ย?
1-3 ครั้ง
4-6 ครั้ง
6-10 ครั้ง
มากกวา 10 ครั้งขึ้นไป
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7. ระยะเวลาทีท่ านเขามาใชประโยชนในพื้นที่โครงการแหลมผักเบีย้ ในแตละครั้ง?
ภายใน 1 วัน
1-3 วัน
3-5 วัน
5 วันขึ้นไป
8. ทานเขามาในพื้นที่โครงการแหลมผักเบีย้ ชวงเวลาใดมากที่สุดในชวงเวลาใด?
ชวงเชา (6.00-10.00 น.)
ชวงกลางวัน (10.00-13.00 น.)
ชวงบาย (13.00-16.00 น.)
ชวงเย็น (16.00-19.00 น.)
ชวงกลางคืน (19.00-6.00 น.)
9. ทานเขามาใชพื้นที่ในสวนใดของโครงการแหลมผักเบีย้ ? (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
แปลงหญาสาธิต
สํานักงาน/หองประชุม
พื้นที่ปาชายเลน
บอบําบัดหรือบอผึ่งตาง ๆ
ตูพักนักวิจยั /หองปฏิบัติการ
อื่น ๆ........................................
10. จํานวนของเหี้ยที่ทานพบเห็นโดยเฉลี่ยใน 1 วันภายในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย?
1-3 ตัว
4-6 ตัว
6-10 ตัว
มากกวา 10 ตัวขึ้นไป
11. ทานพบเห็นเหีย้ บอยที่สดุ ในชวงเวลาใด?
ชวงเชา (6.00-10.00 น.)
ชวงบาย (13.00-16.00 น.)
ชวงกลางคืน (19.00-6.00 น.)

ชวงกลางวัน (10.00-13.00 น.)
ชวงเย็น (16.00-19.00 น.)

12. บริเวณที่ทา นพบเห็นตัวเหี้ยในพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บอเลี้ยงปลา (บอผึ่งบําบัด)
แปลงพืชปาชายเลน
ถนนหนทางภายในพืน้ ทีโ่ ครงการวิจัยฯ
รองและคูระบายน้าํ
อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................
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ผลกระทบทางดานบวกและดวนลบ ทัศนคติ ความคิดเห็นตางๆ
สวนที่ 1 ประเด็นทางดานผลกระทบ
คําชี้แจง โปรดเติมเครื่องหมาย √ ในชองวางระดับของผลกระทบของทานในประเด็นตางๆ
ประเด็นของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางดานลบและดานบวก
1. ตัวเหีย้ ทําอันตรายทางรางกาย (บาดเจ็บจาก
การถูกกัด ถูกหางฟาดหรืออื่นๆ) จนทําให
ตองเขารับการรักษา เปนตน
2. ตัวเหีย้ ไดทาํ ความเสียหาย (สิ่งของหรือ
สิ่งกอสรางตางๆ) เชน รั่วหรือตาขายกั้น
เสียหาย พังทลาย ทะลุขาด, อุปกรณจับสัตว
น้ําเสียหาย เปนตน
3.เหี้ยทําอันตรายสัตวเลี้ยงทานเลี้ยงไวใน
ครอบครอง (สุนัข,ไก, เปด ) กินหรือทําราย
จนถึงแกความตายหรือบาดเจ็บ
4. เหี้ยทําใหเกิดการขีดขวางการจราจรหรือ
การเดินทางภายในพื้นที่โครงการ อาจจะตอง
เลี่ยงใชเสนทางอื่นเมื่อมันมาขวางทาง
5. เหี้ยทําใหเกิดความหวาดระแวง กลัวหรือ
ตกใจเมื่อพบเห็น
6. เหี้ยบริโภคปลาที่เลี้ยงไวในบอเลี้ยง (บอ
ผึ่ง) ภายในพืน้ ที่โครงการ ทําใหจํานวนปลา
ในบอเลี้ยงลดลง

ไมมี

ระดับของผลกระทบ
นอย ปานกลาง มาก

มากที่สุด
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ประเด็นของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางดานลบและดานบวก
7. ทําใหเกิดความนารังเกียจเมื่อพบเห็น
(จากรูปราง หนาตาและพฤติกรรม)
8. เหี้ยทําใหเกิดแรงดึงดูดและความนาสนใจ
เมื่อเขามาในพืน้ ที่โครงการ
9. เหี้ยบริโภคซากสัตวและสิ่งโสโครกตางๆ
ที่สงกลิ่นเหม็นเนา ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
10. ทําใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณโครงการฯ
แหลมผักเบีย้
(เพิ่มเติมผลกระทบที่เกิดขึ้น)
11. ………………………………………...
…………………………………………….
…………………………………………….
12. ………………………………………...
…………………………………………….
…………………………………………….
13. ………………………………………...
…………………………………………….
…………………………………………….

ไมมี

ระดับของผลกระทบ
นอย ปานกลาง มาก

มากที่สุด
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สวนที่ 2 ประเด็นทัศนคติ ความคิดเห็นตางๆ
14. ทานคิดวาในพื้นที่โครงการฯ แหลมผักเบี้ย มีจํานวนของตัวเหี้ยอยูในระดับใด?
นอยเกินไป
ปานกลาง(เหมาะสม)
มากเกินไป
15. ทานคิดวาเหี้ยเปนสัตวทมี่ ีอันตรายหรือไม อยางไร?
มีอันตราย เพราะวา..........................................................................................
ไมมีอันตราย เพราะวา.....................................................................................
16. ทานคิดวาเหี้ยเปนสัตวทดี่ ุรายหรือไม อยางไร?
ดุราย เพราะวา.................................................................................................
ไมดุราย เพราะวา.............................................................................................
17. ในความคิดเห็นของทาน ทานคิดวาตัวเหี้ยมีผลตอการดํารงชีวิตของทานหรือไม?
ไมมี
มี
ทานมีขอเสนอแนะอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
ขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
การวิเคราะหพารามิเตอรตา งๆ

1. ขอมูลเบื้องตนของลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ตารางที่ 6.1 ขอมูลทางสัณฐานวิทยาทั้งหมดของเหี้ย (Morphological of Varanus Salvator)
สัณฐาน/เพศ
M1
M2
M3
M4
M5
1. SVL
90.0
85.5
78.8
70.0
54.0
2.TL
125.0
118.0
109.6
99.3
78.0
3.HL
14.2
13.4
12.4
11.5
8.8
4.SNL
2.0
1.9
1.8
2.1
1.2
5.SEL
9.2
8.7
8.0
7.2
7.0
6.SEaL
13.8
13.2
12.5
12.0
9.9
7.SML
12.7
12.0
11.6
10.5
8.8
8.SPL
15.5
14.7
13.8
12.8
10.2
9.NEL
5.6
5.5
4.8
4.0
3.5
10.NEaL
12.0
11.4
10.8
9.6
8.0
11.NL
1.2
1.0
0.9
0.7
0.6
12.EEaL
4.4
4.2
3.5
3.9
2.7
13.EL
2.0
1.6
1.4
1.2
1.2
14.NW
2.4
2.2
2.1
2.0
1.8
15.EW
7.8
7.0
6.5
5.5
4.8

F1
82.3
113.5
13.0
2.0
8.5
13.2
12.1
14.2
5.2
11.0
0.8
4.0
1.8
2.2
5.6

F2
65.0
91.5
10.9
1.5
6.4
11.0
9.5
11.5
4.2
8.6
0.6
3.4
1.5
1.7
4.8

F3
63.5
89.2
10.2
1.6
6.3
10.5
9.2
10.9
3.8
9.1
0.7
3.2
1.4
1.8
4.6

F4
61.0
85.0
9.8
1.4
6.3
10.2
8.2
10.5
3.9
8.7
0.6
3.2
1.3
1.7
4.4
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สัณฐาน/เพศ
M1
M2
16.CVL
58.0
55.5
17.UAL
11.7
11.0
18.FAL
9.5
8.8
19.HaL
12.0
12.0
20.FLL
33.2
31.8
21.ULL
14.0
13.2
22.LLL
12.3
11.8
23.FL
14.2
13.4
24.HLL
40.5
38.4
25.TCL
33.0
31.5
26.ACL
40.0
37.0
27.LCL
36.0
34.5
28.MCL
48.5
46.0
29.TW
17.5
14.7
30.TTL
215.0
203.5
31.SCL
32.0
32.0
หมายเหตุ :
M = เพศผู F = เพศเมีย

M3
53.0
10.0
8.7
11.0
29.7
12.3
10.0
12.0
34.3
26.4
36.0
30.8
42.5
12.5
188.3
28.0

M4
41.5
9.0
7.5
8.6
25.1
11.0
8.0
11.6
32.0
22.0
27.3
26.1
32.1
8.0
169.3
26.7

M5
36.0
6.5
6.2
7.5
20.2
10.0
7.9
8.9
28.0
19.0
23.0
25.0
27.5
3.0
132.0
22.0

F1
52.0
10.2
9.0
10.3
29.5
13.0
10.1
14.0
37.1
21.0
34.0
33.0
42.5
16.0
195.8
29.5

F2
42.0
8.5
7.5
8.4
24.4
11.5
9.0
10.3
30.8
18.0
28.0
26.0
34.2
1.9
156.5
23.0

F3
39.0
8.0
7.3
8.2
23.5
10.4
8.7
10.0
29.1
17.6
27.5
25.5
34.3
7.0
152.7
23.0

F4
36.0
7.5
7.0
8.0
22.5
9.9
8.2
10.2
28.3
17.1
27.8
25.0
31.8
4.5
146.0
21.5
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1. วิเคราะหขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยา
1.1 วิเคราะหขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพศผู

หมายเหตุ:

ใชการเคราะหขอมูลแบบสถิติบรรยาย (Descriptive statistics)
โดยใชโปรแกรม Spss เวอรชั่น 15.0 (Windows XP)
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1.2 วิเคราะหขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศเมีย

หมายเหตุ:

ใชการเคราะหขอมูลแบบสถิติบรรยาย (Descriptive statistics)
โดยใชโปรแกรม Spss เวอรชั่น 15.0 (Windows XP)
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1.3 วิเคราะหขอมูลความแตกตางทางลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศของเหี้ย

หมายเหตุ : ใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ SPSS เวอรชนั 15.0 สําหรับ Windows XP

111

1.4 วิเคราะหความแตกตางทางลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศของเหี้ยโดยใชสถิติ MannWhitney U test
The Mann -Whitney U test เปนสถิตินอนพาราเมตริกที่มีคุณสมบัติในการทดสอบใกลเคียงกับตัว
ทดสอบสถิติ t หรือถือวามีประสิทธิภาพในการทดสอบสูงใชทดสอบสมมติฐานที่วากลุมตัวอยาง
ทั้งสองที่เปนอิสระจากกันมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเหมือนกันหรือใชทดสอบวาประชากร
สองประชากรมีการแจกแจงความนาจะเปนชนิดเดียวกันหรือไมนั่นเอง จึงเปนการทดสอบที่เหมาะ
สําหรับใชในการเปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุม ในการทดสอบสัณฐานวิทยาในเพศของเหี้ย
ในการศึกษาวิจัยนี้ แสดงไวดังนี้
ประชากรสองกลุมที่เปนอิสระกัน (n1, n2) ไดแก
n1 ลักษณะทางสัณฐานที่สุมมาจากตัวอยางประชากรเพศผู
n2 ลักษณะทางสัณฐานที่สุมมาจากตัวอยางประชากรเพศเมีย
โดยสมมุติฐานมีดังนี้
H0: คาเฉลี่ยของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศผูและเพศเมียไมแตกตางกัน
H1: คาเฉลี่ยของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเพศผูและเพศเมียแตกตางกัน
สําหรับการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ โดยดูจากการวิเคราะหของโปรแกรม SPSS ในหัวขอที่ 1.3
แลวนําคา U Statistic พิจารณาจากคาของ U1 และ U 2 ที่คํานวณไดโดยเลือกคาที่นอยกวาเปน U
Statistic จะปฏิเสธสมมติฐาน H 0 เมื่อ U ≤ U 0 ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
พารามิเตอร
TL
HL
SNL
SEL
SEaL
SML
SPL

U-Statistic
0.806
0.327
0.125
0.624
0.624
0.462
0.221

U0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
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พารามิเตอร
NEL
NEaL
NL
EEaL
EL
NW
EW
CVL
UAL
FAL
HaL
FLL
ULL
LLL
FL
HLL
TCL
ACL
LCL
MCL
TTL
SCL

U-Statistic
0.826
1.000
0.050*
0.462
0.325
1.000
0.014*
0.142
0.624
0.086
0.142
0.539
0.086
1.000
0.221
0.221
0.014*
1.000
0.539
0.806
0.806
0.140

U0
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

* หมายถึง U Statistic จะปฏิเสธสมมติฐาน H 0 เมื่อ U ≤ U 0 ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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ภาคผนวก ค
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขามาใชประโยชนในโครงการ
และการคํานวณจํานวนตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม

ตารางแสดงขอมูลผูเขาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต. แหลมผักเบี้ย อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี
ป

เดือน

2549

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวมทั้งหมด

2550

หนวย
งานราชการ
94
150
233
164
599
1,602
1,470
1,254
975
1,587
1,936
10,064

หนวยงาน
เอกชน
13
118
15
6
285
187
12
195
113
560
192
1,696

รัฐวิสาหกิจ
15
3
64
95
57
50
284

ชาว
ตางประเทศ
10
5
35
8
28
9
30
125

ระดับ
อุดมศึกษา
263
126
392
831
637
286
321
594
77
247
647
4,421

ระดับ
มัธยมศึกษา
85
649
832
113
1,301
784
345
410
556
1,650
1148
7,873

ระดับ
ประถมศึกษา
30
246
1113
80
476
175
30
600
70
50
2,870

ผูเขาชม
จํานวน
ไมเปนทางการ * รวม
476
974
336
1645
549
3172
396
2,610
317
3,687
752
3,798
1,041
3219
779
3,232
286
2,730
770
4,960
687
4,740
6,389
34,767

* หมายถึง บุคคลที่เขามาในพื้นที่โดยไมไดแจงในการขอเขาเยี่ยมชมในพื้นที่โครงการแหลมผักเบีย้
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การคํานวณจํานวนตัวอยางของผูต อบแบบสอบถาม
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาทุกหนวยของประชากรไดมี
โอกาสรับเลือกเพื่อเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดที่ทําการศึกษา งานวิจัยนี้กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามวิธีของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ตามสูตร
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุม ตัวอยาง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
- การคํานวณ
จากขอมูลพบวา ประชากรทั้งหมดที่เขามาในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม
ผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต. แหลมผักเบี้ย อ. บานแหลม จ. เพชรบุรี มีทั้งสิ้นประมาณ
34,767 คน จะตองเก็บจํานวนตัวอยางทั้งหมด
n=

n=

N
1 + Ne 2

34,767
1 + (34,767 )(0.05) 2

n ≈ 396

โดยงานวิจยั ไดทําการสุมตัวอยางแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 445 ตัวอยาง
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล

นายวัชรพงษ ซื่อกําเนิด

วัน เดือน ปเกิด

5 สิงหาคม 2525

ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

มัธยมศึกษาตอนตน : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
พ.ศ. 2541
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
พ.ศ. 2544
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2548
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพ
วัชรพงษ ซื่อกําเนิด และวศิน อิงคพัฒนากุล (2551) การศึกษา
นิเวศวิทยาของเหี้ย และผลกระทบจากการใชประโยชนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ งานประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม
นเรศวร ครั้งที่ 4 ในระหวางวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร.

