บทที่ 1
บทนํา
ปาดิบชื้นหรือปาฝน (tropical rainforest) เปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญแหง
หนึ่งของโลก (Park, 1992) เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ได
แก ความหลากหลายของพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายของชนิดพันธุ
(species diversity) และความหลากหลายของแหลงที่อยูหรือระบบนิเวศ (habitats or
ecological diversity) (Reaka-Kudla และคณะ, 1997) คุณสมบัติดังกลาวมีสวนทําใหเกิด
สมดุลขึ้นภายในปาดิบชื้นที่เอื้ออํานวยปจจัยสี่แกมนุษย คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
และแหลงที่อยูอาศัย จึงเปนที่ยอมรับกันวาความหลากหลายทางชีวภาพในปาดิบชื้นมีความ
สําคัญ (Begon และคณะ, 1996)
จากการศึกษาลักษณะทางภูมิอากาศของปาดิบชื้นหลายแหลงที่มีความสําคัญ
ของโลก
พบวาลักษณะของปาดิบชื้นที่มีความแตกตางทางกายภาพนั้นตางก็มีลักษณะภูมิ
อากาศคลายคลึงกันคือ เปนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยคอนขางคงที่ตลอดปและมีปริมาณนํ้า
ฝนสูง ทําใหเกิดเปนแหลงที่อยูยอยๆ (microhabitats) ภายในระบบนิเวศ (Park, 1992) ปาดิบ
ชื้นมีขอบเขตการแพรกระจายอยูระหวางแนวเสน Tropic of Cancer และแนวเสน Tropic of
Capricorn แบงปาดิบชื้นที่สําคัญของโลกเปน 3 แหลงเรียงลําดับจากปาขนาดใหญลงไปดัง
นี้ ปาดิบชื้นอเมริกา (American rainforest) อยูในสวนของอเมริกากลางและอเมริกาใต
(Central and South America) ปาดิบชื้นแอฟริกา (African rainforest) อยูในสวนของ
แอฟริกาตะวันตก (Western Equatorial Africa) และปาดิบชื้นแบบอินโด-มาลายัน (Indo–
Malayan rainforest) อยูในสวนเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South – East Asia)
ในสองทศวรรษที่ผานมาการสูญเสียปาดิบชื้นของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ไมวาจะเกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย ลวน
แลวแตนําความเสียหายตอสมดุลของระบบนิเวศ และสงผลตอความอยูรอดของชนิดพรรณ
พืชและพันธุสัตวที่อาศัยในแหลงนั้น (Park, 1992) จากการศึกษาขององคการอาหารและยา
แหง สหประชาชาติ พบวาการสูญเสียพื้นที่ปาที่สําคัญของโลกอยางรุนแรงที่สุดเกิดจากการ
ทําลายของมนุษย ในระหวางป ค.ศ. 1950 ถึง 1982 ทําใหปาผืนใหญกลายเปนหยอม ๆ
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(fragmented forest) บริเวณที่มีการสูญเสียมากที่สุดคือ ปาดิบชื้นอเมริกา (ในอเมริกากลาง
66 เปอรเซ็นต และในอเมริกาใต 37 เปอรเซ็นต) ปาดิบชื้นแอฟริกา (ในแอฟริกาตะวันตก
52 เปอรเซ็นต) และปาดิบชื้นอินโด-มาลายัน (38 เปอรเซ็นต)
ประเทศไทยจัดอยูในเขตรอนชื้น ประกอบดวยปา 2 ชนิด ไดแก (1) ปา
ไมผลัดใบ (evergreen rainforest) เชน ปากึ่งดิบชื้น (semi-evergreen rainforest) ปาดิบ
ชื้นที่ราบตํ่า (lowland evergreen rainforest) ปาดิบชื้นเขาระดับตํ่า (lower montane
rainforest) เปนตน และ (2) ปาผลัดใบ (deciduous rainforest) เชน ปาเต็งรัง ปา
เบญจพรรณ เปนตน (Whitmore, 1990) ดังนั้นประเทศไทยจึงจัดเปนแหลงของทรัพยากรที่
มีความสําคัญ แตปจจุบันทรัพยากรปาไมไดถูกทําลายลดลงอยางนาเปนหวงในทุกภาคของ
ประเทศ จากภาพถายดาวเทียมและการศึกษาขององคการอาหารและยาแหงสหประชาชาติ
(F.A.O) และกองทุนสัตวปาโลก (W.W.F) ในป ค.ศ. 1982 ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปา
45 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปาทั้งหมด พบวาปาไมทุกภาคมีลักษณะเปนหยอมๆ โดยเฉพาะภาค
ใตของประเทศไทยซึ่งจัดเปนปาดิบชื้นแบบ อินโด-มาลายัน (Whitmore, 1975) ตองประสบ
ปญหาของการบุกรุกเพื่อการเกษตร การทําสวนยางพารา เปนตน สงผลกระทบตอชนิด
พรรณพืชและสัตว โดยเฉพาะประชากรของสัตวปาที่ตองอาศัยผืนปาสมบูรณมีจํานวนลดลง
เนื่องจากแหลงที่อยูอาศัยถูกบุกรุกและทําลาย
ในบรรดาพันธุสัตวแมลงเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
ไดดี ทําใหประสบความสําเร็จในการแพรกระจายอยูในทุกแหลงที่อยูตาง ๆ ทั่วโลก บท
บาททั่วไปของแมลงที่มนุษยรูจักมีมากมาย เชน ชวยผสมเกสรในกลุมของผึ้ง ผีเสื้อ เปนตน
แมลงบางชนิดใชเปนอาหาร เชน หนอนผีเสื้อ ตั๊กแตน เปนตน เมื่อพิจารณาโครงสราง
ของปาดิบชื้นพบวา แมลงสามารถแพรกระจายตามแนวระดับไดในสองแนวคือ การกระจาย
ในแนวระนาบ (horizontal distribution) และการกระจายในแนวตั้ง (vertical distribution)
ตั้งแตเรือนยอดถึงบริเวณพื้นดิน (Sutton และ Hudson, 1980) แมลงจึงเปนสิ่งมีชีวิตที่มี
ความสําคัญในระบบนิเวศของปาดิบชื้น
บทบาทที่สําคัญประการหนึ่งของแมลงในปาคือ
ชวยยอยสลายทําใหการหมุนเวียนสาร (nutrient cycling) ในระบบนิเวศเกิดขึ้นเร็ว แมลง
กลุมดังกลาวไดแก ดวงมูลสัตว (dung beetle) แมลงสองปกที่กินมูลสัตว แมลงกนกระดก
เปนตน
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ดวงมูลสัตวเปนกลุมของแมลงที่มีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศกลาวคือ ชวย
ในการยอยสลายกองมูลสัตว โดยใชกองมูลของสัตวเปนแหลงทรัพยากรในรูปแบบตางๆ ดัง
นี้คือ เปนแหลงอาหาร เปนที่อยูอาศัย และเปนแหลงเพาะเลี้ยงตัวออน (Heinrich และ
Bartholomew, 1979) นอกจากนี้ดวงมูลสัตวบางชนิดยังสามารถควบคุมแมลงชนิดอื่นที่ใช
กองมูลเปนแหลงทรัพยากรและเปนพาหะนําโรคตาง ๆ ไดเชนกัน (Edwards และ
Aschenborn, 1987) ตัวอยางที่รูจักเกี่ยวกับบทบาทในการควบคุมแมลงพาหะ ไดแก การนํา
ดวงมูลสัตวไปควบคุมแมลงสองปกชนิดหนึ่งคือ Musca vetustissima Walker ซึ่งเปนแมลง
พาหะโรคที่เกิดกับปศุสัตวตาง ๆ (Hughes และคณะ, 1978) จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา
ดวงมูลสัตวมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศมาก พบวาดวงมูลสัตวมีการแพรกระจายเริ่มจาก
เขตอบอุนถึงเขตรอนชื้นและสามารถพบดวงมูลสัตวจํานวนมากในปาดิบชื้น (Janzen, 1983)
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป า ดิ บ ชื้ น ที่ ผ  า นมาส ว นใหญ มุ  ง เน น การศึ ก ษาผล
กระทบที่เกิดจากการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาตอโครงสรางสังคมของสิ่งมีชีวิต การติดตามและ
ประเมินผลกระทบของการลดลงของพื้นที่ปาเพื่อการจัดการในการอนุรักษพื้นที่ปาที่เหลืออยู
โดยเลือกสิ่งมีชีวิตมาเปนตนแบบ สิ่งมีชีวิตที่นํามาเปนตนแบบจําเปนที่จะตองมีคุณสมบัติ
บางประการ เชน ตองมีจํานวนมาก ตองไวตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแหลงที่อยู
และตองมีอนุกรมวิธานที่ดี เปนตน (Holloway และ Stork, 1991) สิ่งมีชีวิตที่เคยมีการ
ศึกษามาแลว ไดแก ผีเสื้อกลางคืน (Holloway, 1984) มด (Holloway และ Stork, 1991)
และดวงมูลสัตว (Davis, 1997) เปนตน พบวาดวงมูลสัตวเปนกลุมแมลงที่สามารถใชติด
ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของแหลงที่อยูอาศัยได เนื่องจากประชากรของดวงมูล
สัตวมีความสัมพันธกับระบบนิเวศของปา (Klein, 1989)
ในประเทศไทยปาดิบชื้นสวนใหญอยูทางภาคใตของประเทศ รายงานการ
ศึกษาผลกระทบของการบุกรุกที่ทําใหปาผืนใหญกลายเปนหยอม ๆ เนนการศึกษาผลกระทบ
ตอโครงสรางสังคมพืชเปนสวนใหญ (หัทยา, 2543)
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางสังคมสัตวระหวางปาที่
เคยถูกรบกวนกับปาสมบูรณ โดยเลือกดวงมูลสัตวเปนตนแบบ คําถามหลักของงานวิจัยนี้มี
2 ประเด็นคือ 1) ความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตวระหวางปา
สมบูรณและปาที่ถูกรบกวนมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 2) การแพรกระจายของชนิด
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และความชุกชุมของดวงมูลสัตวตามระยะทางจากปาที่ถูกรบกวนถึงปาสมบูรณเปลี่ยนแปลง
หรือไม
ขอมูลที่ไดัจากการศึกษาจะนํ าไปสูความรูความเขาใจถึงผลจากการบุกรุก
ทําลายปาตอโครงสรางสังคมของสัตว และอาจสามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชเพื่อการ
บงบอกความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในปาไดในระดับหนึ่ง
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วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตวระหวางปา
สมบูรณกับปาที่ถูกรบกวน ในเขตรักษาพันธุปาโตนงาชาง
2.เพื่อศึกษาผลของฤดูกาลและชนิดปา และปฏิสัมพันธของปจจัยทั้งสองตอชนิดและ
ความชุกชุมของดวงมูลสัตว
3.เพื่อศึกษาการแพรกระจายของดวงมูลสัตวตามระยะทางระหวางปาทั้งสอง

สมมติฐานการวิจัย
1.ชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตวในปาสมบรูณมีคามากกวาในปาที่ถูกรบกวน
2. ฤดูรอนพบชนิดและความชุกชุมของดวงมูลสัตวมากกวาในฤดูฝน
3.การแพรกระจายของดวงมูลสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามระยะทางจากปาที่ถูกรบกวน
ถึงปาสมบูรณ

