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ABSTRACT
 The structure of insect populations was studied in a reclaimed limestone mining 
area (Reclamation Zone C, Reclamation Zone A and a former reclamation area) and in 
dry evergreen forest and mixed deciduous forest. The aim was to investigate the species 
diversity and distribution of insects including the density of the insect population in the 
limestone area after reclamation by examining the seasonal variation in the soil insect 
population in each study area. 
 Findings indicated that the species diversity of insects in the area studied consisted of 
11 orders, 24 families, 37 genera, and 43 species. The diversity index was greatest (2.44) in 
the dry evergreen forest during the dry season and lowest (0.86) in Zone C during the dry 
season. The similarity index of insects during the rainy and dry season in each area was 
nearly 60% which indicated adaptation by insects to both seasons. The dry evergreen forest 
had a density of 2,850 insect/m2 during the rainy season. The composition of species in each 
area was classifi ed as ‘decomposer’ consisting of, in particular, ants, ground beetles, and 
termites, all of which played a key role in changes to the soil structure and to the success of 
reclamation of the mining area. 
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บทคัดยอ

 การศึกษาลักษณะโครงสรางของประชากรแมลงในสังคมพืชที่ไดจากการฟนฟูบูรณะผลผลิตใหมใน
พื้นท่ีเหมืองหินปูนในพ้ืนท่ีปลูกฟนฟูโซน C พื้นท่ีปลูกฟนฟูโซน A พื้นท่ีเคยฟนฟูมากอน ปาดิบแลง และปา
ผสมผลัดใบ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความหลากชนิดและถ่ินการกระจายของแมลงรวมท้ังความหนาแนนของ 

นิพนธตนฉบับ
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คํานํา

 แรหินปูนเปนแรที่สําคัญชนิดหน่ึงซ่ึงพบใน

พื้นท่ีภูเขาหินปูนซ่ึงเปนแหลงพื้นท่ีปาไมที่สําคัญของ

ประเทศไทย  ซ่ึงทรัพยากรแร  มีความสําคัญต อ

การพัฒนาประเทศ เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยเปนปจจัยสําคัญสําหรับการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของประเทศ อยางไรก็ดี ผลจาก

การนําทรัพยากรเหลาน้ีมาใชประโยชน นอกเหนือ

จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ี

เกิดข้ึนแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงอยางหลีก

เลี่ยงไมได อันเปนผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน 

ปญหาความเส่ือมโทรมของปาไม ปญหาจากการ 

กรอนของดิน เปนตน ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะ

ตองมีมาตรการในการแกไขผลกระทบ และการฟนฟู

สภาพแวดลอมภายหลังการทําเหมือง เพื่อสรางสมดุล

ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

โดยการศึกษาในคร้ังน้ีไดทําการศึกษาถึงความสมดุล

ในกรณีของสัตวขนาดเล็กโดยมุงเนน แมลงในดิน 

ที่เปนตัวชวยในการยอยสลายเศษซากอินทรียวัตถุซ่ึง

เปนการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินในปาใหดียิ่ง

ข้ึนและมีความสําคัญตอการฟนฟูบูรณะผลผลิตใหม

ของพืน้ท่ีเปนหลกั  ดังน้ันการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อศึกษา

ถึงความหลากชนิดและถ่ินการกระจายของแมลงรวม

ทั้งความหนาแนนของประชากรแมลงในพื้นท่ีเหมือง

หินปูนภายหลังทําการฟนฟูบูรณะผลผลิตใหมและ

ศึกษาการแปรผันของประชากรแมลงในแตละชวง

ฤดูกาลของแตละพื้นท่ีทําการศึกษา ตลอดท้ังนําขอมูล

ที่ไดมาประเมินสถานภาพของแมลงเพื่อนําไปสูการ

วางแผนหาแนวทางเพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นท่ีอยางย่ังยืนตอไป

อุปกรณและวิธีการ

 การศึกษาคร้ังน้ีไดดําเนินการศึกษาบริเวณ

พืน้ท่ีเหมืองหนิปูนของบริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) 

จํากัด อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ระหวางเดือน

กมุภาพนัธ-กนัยายน พ.ศ. 2552 โดยศึกษาในพ้ืนท่ีปลกู

ฟนฟโูซน C (สภาพพืน้ท่ีบรเิวณแปลงทดลองน้ีผานการ

ทําเหมืองหนิปูนมาแลว พืน้ท่ีปลกูเปนดินดาน การเตรียม

พืน้ท่ีทาํโดยเอาดินมาถมหนา 30 เซนติเมตร (ซ่ึงเปนดิน

และหินท้ิงจากการทําเหมืองนํามาใชในการรองพื้น) 

โดยมีไมทดลอง 12 ชนดิ) พืน้ท่ีปลูกฟนฟโูซน A  (พืน้ท่ี

สวนใหญเปนหินดินดาน มีขนาดเน้ือที่ประมาณ 6 ไร่ 

ในพื้นท่ีมีการนําพืชชนิดตางๆ เชน หญารูซ่ี 

ประชากรแมลงในดินในพ้ืนท่ีเหมืองหินปูนภายหลังทําการฟนฟูบูรณะผลผลิตใหมและศึกษาการแปรผันของ

ประชากรแมลงในแตละชวงฤดูกาลของแตละพื้นท่ีศึกษา 

 ผลการศึกษาพบความหลากชนิดของแมลงในดินในพ้ืนท่ีทั้งหมดพบแมลงท้ังหมด 11 อันดับ 24 วงศ 37 

สกุล 43 ชนิด โครงสรางความหลากหลายของแมลง พบวาคาดัชนีความหลากหลายในปาดิบแลงชวงฤดูแลงมี

คาสูงสุด คือ 2.44 และพ้ืนท่ีโซน C ชวงฤดูแลง มีคานอยที่สุด คือ 0.86 สวนคาความคลายคลึง พบวา คาดัชนี

ความคลายคลึงของแมลงระหวางฤดูฝนและฤดูแลงในแตละพ้ืนท่ีมีคาใกลเคียงรอยละ 60 แสดงถึงการปรับตัว

ของแมลงไดทั้งสองฤดู และความหนาแนนของแมลง พบวา ปาดิบแลงมีคาความหนาแนนชวงฤดูฝนของแมลง

สูงสุดคือ 2,850 ตัวตอตารางเมตร  และองคประกอบของชนิดแมลงในแตละพ้ืนท่ีจัดเปนแมลงพวกผูยอยสลายซ่ึง

ชนิดแมลงท่ีเดนในแตละพื้นท่ี ไดแก แมลงกลุมมด ดวงดิน และปลวก ซ่ึงถือวามีบทบาทตอโครงสรางของดิน

เปนอยางมาก และสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของการฟนฟูพื้นท่ีเหมืองอีกดวย

คําสําคัญ: ประชากรแมลง  การฟนฟูบูรณะผลผลิตใหม  พื้นท่ีเหมืองหินปูน
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(Bachiaria ruziziensis) หญาโรด (Chioris gayana) 

ถั่วไมยรา (Desmanthus virgatus) และถ่ัวฮามาตา 

(Stylosanthes hamata) มาทดลองปลูกคลมุดินในพ้ืนท่ี

เพื่อชวยรักษาความชุมชื้นของดินในชวงฤดูแลง และ

ทําการปลูกทดลองไม 13 ชนิด คละกันไปในแปลง

ชนิดละประมาณ 14 ตนตอแปลงโดยใชระยะปลูก 

2×2 เมตร พื้นท่ีเคยฟนฟูมากอน (เปนพื้นท่ีท่ีทําการ

ฟนฟูเม่ือป พ.ศ. 2540 โดยใชวิธีการหวานเมล็ด ไม

เนนการบํารุงรักษาภายในพ้ืนท่ี) ปาดิบแลง และปา

ผสมผลัดใบ ดําเนินการเก็บขอมูลดังน้ี

การเก็บขอมูลภาคสนาม
 วางแปลงขนาด 10×10 ตารางเมตร จํานวน 

3 แปลง ในแตละพื้นท่ีใหครบท้ัง 5 พื้นท่ี และภายใน

แปลงดังกลาวทําการแบงยอยออกเปน 10 แปลง 

(ขนาด 5x2 เมตร) พรอมท้ังวางแปลงแบบสุมขนาด 

1×1 เมตร ใหครบท้ัง 10 แปลง เพื่อเก็บตัวอยางซาก

พืช และสุดทายวางแปลงแบบสุมขนาด 20 x 20 

เซนติเมตร ขุดดินลึก 10 เซนติเมตร ทั้งส้ิน 10 แปลง 

ภายในแปลงขนาด 1×1 เมตรใหครบท้ัง 10 แปลง 

เพื่อเก็บตัวอยางแมลงในดิน และวางแปลงตัวอยาง

ลักษณะเดิมในพ้ืนท่ีเดียวกันในฤดูกาลตอไป จากน้ัน

ทําการคัดแยกตัวอยางแมลงโดยใชปากคีบจับแมลง

ใสในขวดเก็บตัวอยาง พรอมท้ังเก็บขอมูลปจจัยทาง

กายภาพทีสํ่าคัญไดแก ความช้ืนในดิน (soil moisture) 

โดยทําการเก็บตัวอยางดินโดยใช soil core เก็บท่ี

ระดับความลึก 0-5 เซนติเมตร วัดอุณหภูมิดิน (soil 

temperature)โดยใชเทอรโมมิเตอรปกลงในดินท่ี

ระดับความลึก 10 เซนติเมตร ทิ้งไวประมาณ 5 นาที 

บันทึกคาของอุณหภูมิที่ได ณ ขณะน้ัน และมวล

ชีวภาพ (biomass) ของซากพืช โดยนําตัวอยางซากพืช

ที่ไดมาช่ังน้ําหนักสดหลังจากน้ันนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน นํามาช่ังน้ําหนัก

แหงเพื่อคํานวณหามวลชีวภาพของซากพืช หลังจาก

นั้นนําแมลงท่ีแยกไวแลวจัดรูปรางใหอยู ในแบบ

มาตรฐานสากล เพื่อสะดวกในการจัดจําแนกออกเปน

อันดับ (order) วงศ (family) และสกุล (genera) หลัง

จากน้ันจะนําผลไปใชในการวิเคราะหข้ันตอไป

การวิเคราะหขอมูล
 จากขอมูลแมลงท่ีไดจากการจําแนกใน

แตละพื้นท่ีทําการศึกษา คํานวณหาคาการปรากฏ

ของแมลง คาความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ 

ความมากมาย ความมากมายสัมพัทธ และทําการ

วิเคราะหดัชนคีวามหลากหลาย คาดัชนคีวามสม่ําเสมอ

โดยการใชสมการของ Shannon–Wiener’sIndex และ

คาดัชนีความคลายคลึงโดยคํานวณไดจาก สมการของ 

Sorensen ดวยโปรแกรม Species Diversity and Rich-

ness เวอรชั่น 5

 

ผลและวิจารณ

ความหลากชนดิของชนดิแมลง
 จากการศึกษาพบแมลงท้ังหมด 11 อันดับ 

24 วงศ 37 สกุล 43 ชนิด โดยพบวาแมลงในอันดับ 

Hymenoptera ซ่ึงอยูในวงศ Formicidae พบชนิดและ

จํานวนตัวมากท่ีสุด เปนจํานวน 12 สกุล 17 ชนิด รอง

ลงมาไดแก แมลงในอันดับ Coleoptera ซ่ึงอยูในวงศ 

Carabidae พบจํานวน 5 สกุล 5 ชนิด ตามลําดับ ซ่ึง

สอดคลองกับ Holl Dobler and Wilson (1990) พบวา 

มดอาศัยอยูตามพ้ืนดินทุกหนทุกแหงท่ัวโลก มดบาง

ชนิดสามารถปรับตัวไดดีเม่ือถิ่นอาศัยถูกรบกวนได

อยางรวดเร็ว สําหรับ แมลงพวกดวงในวงศ Carabidae 

นั้นเปนวงศที่พบรองลงมาจากวงศ Formicidae จาก

การศึกษาของ Ahlgren (1974) พบวาจํานวนแมลงปก

แข็งลดลงมากหลังจากพ้ืนท่ีถูกไฟไหมในชวง 3 เดือน

แรก แตยังพบวงศ Carabidae ชอบอาศัยอยูบริเวณท่ีมี

ความช้ืน ซ่ึงแมลงท่ีพบนั้นเม่ือนํามาจําแนกแลว พบ

วาสามารถแยกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

ผูบริโภคกับผูยอยสลาย แตสําหรับแมลงท่ีพบเปน
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สวนใหญในพ้ืนท่ีทําการศึกษาน้ันจัดเปนแมลงพวก

ผูยอยสลาย เชน แมลงในกลุมมด และดวง ซ่ึงถือวา

มีบทบาทตอโครงสรางของดินเปนอยางมาก และสง

ผลโดยตรงตอความสําเร็จของการฟนฟูพื้นท่ีเหมือง

อีกดวย และเม่ือทําการสํารวจในแตละพื้นท่ี (Table 

1) พบวา ปาดิบแลงพบจํานวนวงศและสกุลมากท่ีสุด

คือ 15 วงศ และ 22 สกุล รองลงมาคือ พื้นท่ีเคยฟนฟู 

ปาผสมผลัดใบ พื้นท่ีโซน C และพื้นท่ีโซน A และใน

ปาดิบแลงก็ยังพบจํานวนชนิดสูงสุด คือ 23 ชนิด รอง

ลงมาคือ พื้นท่ีเคยฟนฟูมากอน (20 ชนิด) ปาผสมผลัด

ใบ (19 ชนิด) พื้นท่ีโซน C (19 ชนิด) และพื้นท่ีโซน A 

(16 ชนิด) จะเห็นไดวาปาดิบแลงมีความหลากหลาย

ของวงศและสกุลของแมลงมากท่ีสุดซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของ Tsukamoto and Sabang (2004) ที่พบ

วา ปาดิบแลงมีความหลากหลายของแมลงโดยเฉพาะ

ปลวกและมดมากกวาในสวนปากระถินเทพาอยางมี

นัยสําคัญ

Table 1 Number of species and genera in each family of all insects found in each area 
 of Siam Cement (Kaeng Khoi) Co.,Ltd., Saraburi.

โครงสรางและองคประกอบทางสงัคมของแมลง
 จากผลการศกึษา (Table 2) พบวา คาดัชนคีวาม

หลากหลายของปาดิบแลงในฤดูแลงมีคาสูงสุด คือ 2.44 

ซ่ึงคาดัชนคีวามหลากหลายของพืน้ท่ีโซน A พืน้ท่ีเคย

ฟนฟ ูปาดิบแลงและปาผสมผลดัใบมีคาในชวงฤดูแลง

สูงกวาชวงฤดูฝนแตสําหรบัพืน้ท่ีโซน C นัน้มีคาดัชนี

ความหลากหลายชวงฤดูแลงต่ํากวาชวงฤดูฝน แสดงให

เหน็วาชนิดแมลงท่ีอาศัยใน พืน้ท่ีโซน A พืน้ท่ีเคยฟนฟู 

ปาดิบแลง และปาผสมผลดัใบ นัน้เม่ือปจจยัในการดํารง

ชีวิตเปล่ียนแปลงไปแมลงในพื้นที่ดังกลาวจะมีการพัก

ตัวภายในดิน แมลงทีพ่บในชวงฤดแูลงสวนมากจะอาศยั

รวมกันเปนกลุมใตชั้นซากพืชหรือในดิน เพราะชวงน้ี

อากาศหนาวเย็นมาก ทาํใหแมลงมีการหลบซอนตัวหรอื

ไมกอ็อกจากพ้ืนท่ีไปอาศัยอยูบรเิวณท่ีมีแหลงอาหารและ

ทีห่ลบซอนตัวจากอากาศหนาวเย็น ซ่ึงสอดคลองกบัการ

ศึกษาของ Read (1996) และ Basu (1997) ทีพ่บวาความ

หลากหลายและความมากมายของมดจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน

ชวงฤดูแลง สวนในพ้ืนท่ีโซนC นัน้แสดงใหเหน็วาชนิด

แมลงท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีดังกลาวตองการปจจัยดํารงชีวติท่ี

แตกตางกัน โดยเฉพาะความช้ืนท่ีมีการแปรผันในชวง

ฤดูกาล ซ่ึงมีแนวโนมเปนไปในทางเดียวกบั การศึกษา

ของ Lister and Garcia-Aguayo (1992) พบวา ในเขต

รอนฤดกูาลมีผลตอจาํนวนและมวลชีวภาพของอารโท

ปอด จะมีความมากมายต่ํามากในชวงฤดูแลงและจะสูง

ทีสุ่ดในชวงกลางฤดูฝน รวมถงึ สดใส และคณะ (2546) 

ไดศึกษาความหลากหลายและการเปล่ียนแปลง

ของประชากรอารโทปอดในดินตามฤดูกาลตางๆ ใน

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ระหวางเดือน

มิถนุายน 2545 ถงึเดือนพฤษภาคม 2546 พบวา อารโท

ปอดในดินมีปริมาณสูงสุดในฤดูฝน รองลงมาคือฤดู

หนาว และต่ําสุดในฤดูรอน คาเฉลีย่ดัชนคีวามสม่ําเสมอ 

(Table 2) ปาดิบแลงและปาผสมผลดัใบมคีาใกลเคยีงกัน 

ซ่ึงมีคาสูงมากกวาคาดัชนีความสม่ําเสมอในพ้ืนท่ีเคย

ฟนฟ ูพืน้ท่ีโซน A และพ้ืนท่ีโซน C ซ่ึงสาเหตุหนึง่มา

Study area    Order   Family  Genera  Species
Zone C 7 10 15 19
Zone A 8 9 13 16
Former reclamation 9 12 20 20
Dry evergreen forest 10 15 22 23
Mixed deciduous forest 9 12 18 19
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Table 2 Diversity index, evenness index and density of insects found during rainy season  
 and dry season in studied areas of  Siam Cement (Kaeng Khoi) Co., Ltd., Saraburi.

Note: a, b superscripts in a column indicate a signifi cant difference (P <0.05)

จากการเพ่ิมมากข้ึนของชนิดแมลงท่ีพบในชวงฤดูฝน

ซ่ึงสวนมากเปนชนดิแมลงท่ีมีความสัมพนัธกบัความช้ืน

เพิม่ข้ึน อยางไรก็ตามจากคาความสม่ําเสมอของแมลงท่ี

พบในพืน้ท่ีเคยฟนฟ ูและพืน้ท่ีปาธรรมชาตินัน้มีคาใน

ชวงฤดูฝนใกลเคียงกับฤดูแลงและมีคาความสม่ําเสมอสูง

แสดงใหเห็นวาในพ้ืนท่ีเคยฟนฟู และพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ 

นัน้มีการแพรกระจายของแมลงไดดี

 ความหนาแนนของแมลง (Table 2) พบวา 

ชวงฤดูแลงพื้นท่ีโซน C มีคาความหนาแนนสูงสุดคือ 

1,132.5 ตัวตอตารางเมตร รองลงมาคือ ปาดิบแลง พืน้ท่ี

เคยฟนฟู พื้นท่ีโซน A และปาผสมผลัดใบ ตามลําดับ 

สวนชวงฤดูฝนปาดิบแลง มีความหนาแนนสูงสุดคือ 

2,850 ตัวตอตารางเมตร รองลงมาคือ พื้นท่ีโซน C ปา

ผสมผลดัใบ พืน้ท่ีเคยฟนฟ ูและพืน้ท่ีโซน A ตามลําดับ 

และความหนาแนนของจํานวนแมลงระหวางสองฤดู

กาลมคีวามแตกตางอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติ (P<0.05)  

 จากการศึกษาพบวาในทุกพื้นท่ีมีความหนา

แนนของแมลงชวงฤดูฝนมากกวาชวงฤดูแลง ซ่ึง

สอดคลองกบัการศึกษาของ Watanabe and Ruaysoon-

gnern (1984) ไดทาํการศึกษามวลชีวภาพและความหนา

แนนของ soil macro animal ในบริเวณภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา มีการแปรผันตาม

ฤดูกาล คือ ในชวงฤดูฝนจะเพิ่มมากข้ึนและลดนอยลง

ในชวงฤดูแลง 

 คาดัชนคีวามคลายคลงึ (Table 3) พบวา พืน้ท่ี

ฟนฟโูซน C มีคาความคลายคลึงกับพืน้ท่ีโซน A สูงสุด

คือ 64.7 เปอรเซ็นต ปาดิบแลงมีความคลายคลึงกับปา

ผสมผลัดใบมากสุด มีคาเทากับ 64 เปอรเซ็นต และ

พื้นท่ีโซน C มีความคลายคลึงกับปาผสมผลัดใบนอย

สุดมีคาเทากับ 39.02 เปอรเซ็นต ซ่ึงสอดคลองกับการ

ศึกษาความหลากหลายของมดบริเวณอุทยานแหงชาติ

เขาใหญของรุงนภา (2545) พบวาคาดัชนีความ จาก 

คาเทากับ 63.70 เปอรเซ็นต เปนการสนับสนุนผลการ
ศึกษาความคลายคลึงของแมลงในพ้ืนท่ีศึกษาตางๆ

องคประกอบของชนิดแมลง
 การจัดลําดับความเดนของชนิดแมลงใน
พื้นท่ีศึกษาท้ัง 5 พื้นท่ีของแมลงจะถูกจําแนกไดโดย
ใชความมากมายสัมพัทธ ซ่ึงแบงได 3 กลุม คือ ชนิด
เดน (dominant species) (มีคามากกวารอยละ 5 ของ
ประชากรท้ังหมด) ชนิดท่ีพบยาก (rare species) (มีคา
รอยละ1-5) และชนิดท่ีพบไดยากมาก (very rare species)  
(มีคานอยกวารอยละ 1)  องคประกอบของชนิดแมลง
เม่ือพิจารณาตามพ้ืนท่ีทั้ง 5 พื้นท่ี (Table 4) พบวา ใน
แตละพืน้ท่ีชนดิแมลงท่ีเปนชนิดเดนท่ีสุด คือ มดคันไฟ 
(Solenopsis geminate) รองลงมาเปนแมลงพวกดวงและ
ปลวกตามลําดับซ่ึงเปนแมลงกลุมผูยอยสลายทั้งส้ิน
โดยเฉพาะปลวกและมดซ่ึงถือวาเปนแมลงพวกแรกท่ี
เขามาอาศัยกอนแมลงประเภทอ่ืน สอดคลองกับการ
ศึกษาของ Ahlgren (1974) พบวา มดและปลวกมีความ
สามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพพ้ืนท่ีทีร่อนและ
แหงแลงไดดี

    Study area  Diversity index  evenness index  Density (insect/sqm.)
 Dry Rainy  Dry Rainy Dry Rainy
    Zone C 0.86 1.69 0.32 0.66 1 132.50b 1 637.50a

    Zone A 1.67 1.35 0.72 0.59 335.00a 1 247.00a

    Former reclamation 2.05 1.68 0.72 0.73  360.00a 1 495.00a

    Dry evergreen forest 2.44 2.14 0.80 0.83  397.50a 2 850.00b 
    Mixed deciduous forest 2.35 1.75  0.81 0.84 245.00a 1 547.50a
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 การศึกษาความมากมายสัมพัทธ (Table 4) 

ของชนิดแมลงในพ้ืนท่ีศึกษาแตละพื้นท่ีนั้นจะเห็น

ไดวาแมลงในอันดับ Hymenoptera จะเปนแมลงกลุม

เดนท่ีสุดในแตละพื้นท่ีซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 

Morris (1990) พบวา แมลงในอันดับ Hemiptera และ 

อนัดับ Hymenoptera จะเปนแมลงท่ีประสบความสําเร็จ

ในระยะแรกในการปรับตัวใหเขากับสภาพพื้นท่ีที่ได

รบัการฟนฟข้ึูนมาใหมและเม่ือศึกษาในพ้ืนท่ีเคยฟนฟู

จะพบแมลงในอันดับ Coleoptera เปนกลุมเดนในพ้ืนท่ี

ดวยเนื่องจากแมลงในกลุมน้ีจะมีความสามารถในการ

กระจายจํานวนประชากรอยางชาๆ เม่ือสภาพแวดลอม

เหมาะสม

 และเ ม่ือศึกษาในพื้น ท่ี เคยฟ  นฟูจะพบ

แมลงในอันดับ Coleoptera เปนกลุมเดนในพ้ืนท่ีดวย

เน่ืองจากแมลงในกลุมน้ีจะมีความสามารถในการ

กระจายจํานวนประชากรอยางชาๆเม่ือสภาพแวดลอม

เหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Majer et al. 

(1984) และ Holl (1995) ที่กลาววา พื้นท่ีที่ไดรับการ

ฟนฟอูยางเปนระบบจากการทําเหมืองแรแมลงในกลุม

ดวยมีคุณลักษณะพิเศษในการต้ังถ่ินฐานและกระจาย

พันธุไดดีในพ้ืนท่ีใหมและมีความสามารถในการการ

ขยายจํานวนประชากรอยางชาๆและครอบครองพ้ืนที่

ในระยะเร่ิมตน

Table 3 Similarity index of species in studied areas in each area at Siam Cement  
 (Kaeng Khoi) Co., Ltd., Saraburi.

ปจจัยสิ่งแวดลอมบางประการที่มีผลตอการ

ปรากฏของแมลง

 จากการศึกษาเปอรเซ็นตความช้ืนของดิน 

พบวา ในชวงฤดูแลงในปาดิบแลงมีคาเฉล่ียความช้ืน

ของดินมีคาสูดสุด คือ รอยละ 3.63  รองลงมาคือ ปา

ผสมผลัดใบ พื้นท่ีเคยฟนฟู พื้นท่ีโซน C และ พื้นท่ี

โซน A ตามลําดับ สวนในชวงฤดูฝนปาผสมผลัดใบ

มีคาเฉล่ียความช้ืนดินมีคาสูงสุด คือ รอยละ 18.71  

รองลงมาคือ ปาดิบแลง พื้นท่ีโซน C พื้นท่ีเคยฟนฟู 

และ พื้นท่ีโซน A ตามลําดับ จึงสรุปไดวาพื้นท่ีโซน 

C และพื้นท่ีโซน A มีความช้ืนดินต่ํากวา พื้นท่ีเคย

ฟนฟู ปาดิบแลง และปาผสมผลัดใบท้ังฤดูแลงและ

ฤดูฝนและเม่ือนํามาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ

ของแตละพื้นท่ีพบวาปาดิบแลงแตกตางกับพื้นท่ี

โซนA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคลอง

กับการศึกษาของ Wiwatwitaya and Takeda (2005) 

ที่ทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของอาร

โทปอดในดินในปาดิบแลงของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของไทย พบวาความช้ืนในดินในชวงฤดูฝนมีคา

ประมาณรอยละ 19 และในชวงฤดูแลงมีคาอยูระหวาง 

รอยละ5 ถึง รอยละ 10  เปนการแสดงใหเห็นวาในปา

ธรรมชาตินั้นจะมีการเก็บความชื้นไวตลอดท้ังปได

ดีกวาในพ้ืนท่ีที่ถูกรบกวนหรือเปนพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรม

สวนจากการศึกษามวลชีวภาพซากพืชพบวามวล

ชีวภาพฤดูแลงในพ้ืนท่ีเคยฟนฟูมีคาเฉล่ียมวลชีวภาพ

 

Study area Zone 
C 

Zone  
A 

Former 
reclamation 

Dry evergreen 
forest 

Mixed deciduous 
forest 

Zone C _ 64.7 56.41 44.44 39.02 
Zone A  _ 59.45 41.86 41.03 
Former reclamation   _ 54.16 54.54 
Dry evergreen forest    _ 64.00 
Mixed deciduous forest     _ 
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ซากพืชสูงสุดคือ 1,155 กรัมตอตารางเมตร รองลงมา

คือ ปาดิบแลง ปาผสมผลัดใบ พื้นท่ีโซน C และพื้นท่ี

โซน A ตามลําดับ สวนชวงฤดูฝนในปาดิบแลงมีคา

เฉลี่ยมวลชีวภาพซากพืชสูงสุด คือ 1,812 กรัมตอตา

รางเมตร รองลงมาคือ พื้นท่ีเคยฟนฟู พื้นท่ีโซน C 

พื้นท่ีโซน A และปาผสมลัดใบและแตกตางอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงคาเฉล่ียมวลชีวภาพในทุก

พื้นท่ีศึกษามีคาเพิ่มมากข้ึนในชวงฤดูฝนสอดคลอง

กับการศึกษา รุงนภา (2545) ที่มีคาเฉล่ียมวลชีวภาพ

ในปาดิบแลงในชวงฤดูฝนสูงมากกวาฤดูแลงและ

เม่ือพจิารณาอุณหภมิูดินท่ีระดับ 10 เซนติเมตร ภายใน

พื้นท่ีทําการศึกษาท้ัง 5 พื้นท่ี พบวา พื้นท่ีที่มีอุณหภูมิ

ดินสูงสุดในชวงฤดูแลงคือ ในพื้นท่ีโซน C มีคาเฉล่ีย

ของอุณหภูมิดินคือ 37.25 องศาเซลเซียส รองลงมา 

คือ พื้นท่ีโซน A ปาผสมผลัดใบ พื้นท่ีเคยฟนฟู และ

ปาดิบแลง ตามลําดับ สวนในชวงฤดูฝนพื้นท่ีที่มี

อุณหภูมิสูงท่ีสุด คือ พื้นท่ีโซน A รองลงมาคือ พื้นท่ี

โซน C ปาผสมผลัดใบ พื้นท่ีเคยฟนฟู และปาดิบแลง 

Table 4 Relative abundance of species in each area of Siam Cement (Kaeng Khoi) 
 Co.,Ltd., Saraburi.

Table 5   Soil moisture, litter biomass and soil temperature during dry season and rainy 
 season of fi ve  areas at Siam Cement (Kaeng Khoi) Co.,Ltd., Saraburi. 

Study area
  Soil moisture Litter biomass Soil temperature

           (%)          (g/sqm.)          at 10 cm ( oC )
 dry rainy dry rainy dry rainy
Zone C 1.67a 11.27a   471.50a 1 006.00a 37.25 33
Zone A 1.34a 10.21a   207.00a   812.50a 35.55 33.3
Former reclamation 2.12a 10.67a 1 155.00a 1 587.50b 30.30 30
Dry evergreen forest 3.63b 13.87a   864.55a 1 812.00b 29.50 28
Mixed deciduous forest 2.87a 18.71a   419.00a   510.50a 30.55 30.5

Note : a, b superscripts in a column indicate a signifi cant difference (P <0.05)

 
Study area Dominant species Relative abundance Order 
Zone C Solenopsis geminata 76.82 Hymenoptera 
 Monomorium pharaonis 14.57 Hymenoptera 
 Tapinoma melanocephalus  7.48 Hymenoptera 
Zone A Solenopsis geminata 58.71 Hymenoptera 
 Tapinoma melanocephalus  34.32 Hymenoptera 
  Pheidole megacephala 29.1 Hymenoptera 
Former reclamation Solenopsis geminata 50.5 Hymenoptera 
 Gonocephalum elderi 39.58 Coleoptera 
  Apristus subsulcatus 20.13 Coleoptera 
Dry evergreen forest Solenopsis geminata 32.63 Hymenoptera 
 Meranoplus bicolor 15.72 Hymenoptera 
 Kalotermes sp 14.03 Isoptera 
Mixed deciduous forest Solenopsis geminata 37.47 Hymenoptera 

 Camponotus rufloglancus 33.67 Hymenoptera 
  Kalotermes sp 18.25 Isoptera 
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ตามลําดับ (Table 5) เหน็วาไมแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ

ทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงแสดงใหเหน็วาพืน้ท่ีปาธรรมชาติ

นั้นอุณหภูมิของดินไมคอยเปล่ียนแปลงมากระหวาง

ฤดูกาลเม่ือเทียบกับพื้นท่ีปลูกฟนฟู สอดคลองกับการ

ศึกษาของ รุงนภา (2545) พบวา ปจจยัสิง่แวดลอม เชน 

ความช้ืนดิน มวลชีวภาพ นั้นมีความแตกตางกันมาก

ระหวางฤดูกาลในขณะท่ีอุณหภูมิดินมีคาใกลเคียงกัน

ซ่ึงมีความผันแปรนอยในปาดิบแลง

สรุป

 การศึกษาความหลากชนิดของแมลงในพ้ืนท่ี

ทั้งหมดพบแมลงท้ังหมด 11 อันดับ 24 วงศ 37 สกุล 43 

ชนิดและเม่ือทําการสํารวจในแตละพื้นท่ี พบวา ปาดิบ

แลงพบจํานวนวงศ สกุล และชนิดมากท่ีสุด รองลงมา

คือ พื้นท่ีเคยฟนฟู ปาผสมผลัดใบ พื้นท่ีโซน C และ

พื้นท่ีโซน A มีจํานวนนอยที่สุด

 โครงสรางความหลากหลายของแมลง พบวา 

คาดัชนีความหลากหลายในปาดิบแลงมีคาสูงสุด และ 

พื้นท่ีโซน C มีคานอยที่สุด สวนคาความคลายคลึงคา 

พบวา พื้นท่ีฟนฟูโซน C มีคาความคลายคลึงกับพื้นท่ี

โซน A สูงสุด ปาดิบแลงมีความคลายคลึงกับปาผสม

ผลัดใบมากสุด และ คาดัชนีความคลายคลึงของแมลง

ระหวางฤดูฝนและฤดูแลงในแตละพื้นที่มีคาใกลเคียง

รอยละ 60 แสดงใหเห็นวา แมลงสามารถปรับตัวให

ดํารงชีวิตอยูไดทั้งสองฤดู และความหนาแนนของ

แมลง พบวา ปาดิบแลงมีคาเฉล่ียความหนาแนนของ

แมลงสูงสุด ในขณะท่ีพื้นท่ีโซน A มีคาเฉล่ียความหนา

แนนของแมลงต่ําสุด 

 องคประกอบของชนิดแมลงในแตละพื้นท่ี

จัดเปนแมลงพวกผูยอยสลายซ่ึงชนิดแมลงท่ีเดนใน

แตละพื้นท่ี ไดแก แมลงกลุมมด ดวงดิน และปลวก ซ่ึง

ถือวามีบทบาทตอโครงสรางของดินเปนอยางมาก และ

สงผลโดยตรงตอความสําเร็จของการฟนฟูพื้นท่ีเหมือง

อีกดวย

 การเปล่ียนแปลงความช้ืนในดินและมวล

ชีวภาพของซากพืชในแตละพ้ืนท่ี พบวาเปนไปในรูป

แบบท่ีคลายคลึงกัน คือ คาความช้ืนดินและมวลชีวภาพ

ซากพืชเพิ่มข้ึนในฤดูฝนและคามีคาลดลงในฤดูแลง 

สวนการเปล่ียนแปลงของอุณหภมิูดินท้ัง 5 พืน้ท่ี พบวา 

การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิดินระหวางพ้ืนท่ีนั้นในพ้ืนท่ี

ปาดิบแลง ปาผสมผลัดใบ และพ้ืนท่ีเคยฟนฟูมากอน

มีอุณหภูมิระหวางฤดูกาลไมแตกตางกันมากและมี

อุณหภูมิต่ํากวาในพ้ืนท่ีโซน C และโซน A

 สําหรับระยะเวลาในการเก็บขอมูลน้ันควร

มีการติดตามการเปล่ียนแปลงเปนระยะๆ เพื่อดูการ

เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลในแตละปแลวนํามาเปรียบ

เทียบกัน จะไดขอมูลที่ละเอียดมากย่ิงข้ึน และนําไป

ติดตามตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศ

เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการอนุรักษและจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและใชในการจัดการ

พื้นท่ีเส่ือมโทรมในอนาคตตอไป
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