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สมุทรปราการ

A community-based of the participatory action research is a tool for education on biodiversity conservation. The synchronous flashing firefly population have
been famous in Bang Nampeung sub-district thus attracting many tourists come to watch the flashing of fireflies. The synchronous flashing firefly Pteroptyx
malaccae Gorham. is the dominant species of firefly inhabiting the lower reaches of the Chao Phraya River in Thailand. Participants were undergraduate students
of Kasetsart University, primary students, teachers, firefly watching guides, and home-stay business group of Bang Nampeung sub-district, Phra Pradaeng district,
Samut Prakarn province. We observed flashing activities and estimated population of fireflies from 07.00 pm to 10.00 pm, one a month between August 2008 and
July 2009. We are study on suitable habitat and aggregating tree species of firefly. A total of 39,675 ±372 individuals were estimated. The lowest population
(500±53) was recorded in April, and the richest population (6,940±150) was recorded in May. Peak flashing activity of fireflies observed from 08.00 pm to 09.00 pm.
Four of plant species were found fireflies aggregated while synchrony flashing and are comprise: Sonneratia caseolaris (L.) Engl., Nypa fruticans Wurmb., Hibiscus
tiliaceus Linn., and Acanthus ebracteatus Vahl. In this action research a participatory approach in collecting data was use in order to develop guidebook, firefly
youth camp, ecotourism, and educational materials for the monitoring water quality and biodiversity of Chao Phraya River.

Abstract

บทนํา

จากการศึกษาพัฒนาการขององคความรูห่ิงหอยในชุมชนภาคกลางสองแหง คือ อาํเภอ

อัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม และตําบลบางน้ําผึ้ง อาํเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พบวารอยละ ๙๘ ของผูใหขอมูลจากการสัมภาษณยังขาดความรูเรื่องห่ิงหอย ทั้งชนดิพันธุ
ชีววิทยา และนเิวศวิทยา พบวาครู ผูนําชุมชน ผูนําชมห่ิงหอย เยาวชน มีบทบาทสําคญัในการ

พัฒนาองคความรูเรื่องห่ิงหอยและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน

(Wongprom, 2008) หิ่งหอยที่พบในตําบลบางน้ําผึ้งสวนใหญเปนชนิด Pteroptyx malaccae

Gorham. ซึง่พบเฉพาะในระบบนเิวศน้าํกรอยและปาชายเลน (อัญชนา, ๒๕๕๑)  ห่ิงหอย

Pteroptyx malaccae มีวงจรชีวิต ประกอบดวย ไข ตัวหนอน ดกัแด และตัวเต็มวยั ใชเวลาโดย
เฉลีย่ ๑๒๒.๙ วนั  เพศเมียวางไขเฉลีย่ ๑๘.๓๐ ฟอง มีเปอรเซ็นตในการฟก ๗๑ % ใน

หองปฏิบัติการ (Loomboot, 2008)

อยางไรก็ตามในการพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมนาํชมหิ่งหอยทั้งสองแหงยังขาดขอมูลประชากรของ

หิ่งหอยในรอบป และจํานวนที่มีการกระพริบแสงในแตละเดือน ในการวิจยัเชิงปฏิบัติการอยางมี

สวนรวมครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลประชากรหิ่งหอยและสรางความตระหนกัดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของริมแมน้ําเจาพระยาและลาํคลองบางน้ําผึ้ง และขอมูลยังเปนวัตถุดิบที่ดีในการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ

การดําเนินการประกอบดวยการอบรมการวิจยัเชิงปฏิบัติการการ

อยางมีสวนรวม เพือ่คัดเลือกอาสาสมัครในการประเมินประชากรห่ิงหอย

ประกอบดวย นกัเรยีนระดับชั้นประถมศกึษาจํานวน ๒๐ คน ระดับ
มัธยมศึกษา ๕ คน และ ครู คนขับเรอื และผูประกอบการโฮมสเตย

จาํนวน ๘ คน อาสาสมัครจากศนูยธรรมชาตศิกึษาประเทศไทย จํานวน

๕ คน และนิสิตระดับปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จํานวน ๑๕ คน ทําการนับประชากรหิ่งหอย

ตัวเต็มวยัที่กระพริบแสงในพืน้ที่ศึกษาในกลางคืน ในวันเดือนแรมทุก ๆ
เดือนละ ๑ ครั้ง ในชวงเวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. ต้ังแตเดือน

สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒ บริเวณริมฝงแมน้ํา

เจาพระยา ตําบลบางน้ําผึ้ง อาํเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลจากการสํารวจนาํขอมูลมาเผยแพรผานกิจกรรมสิ่งแวดลอมศกึษา

และรณรงคเพื่อการอนุรักษฟนคืนสภาพแมน้ําเจาพระยาและลาํคลอง
บางน้ําผึ้ง

ผลการประเมินประชากรหิ่งหอยตลอดปพบทั้ง ๓๙,๖๗๕

± ๓๗๒ ตัว จํานวนหิ่งหอยกระพริบมากที่สุดในเดือน

พฤษภาคม จาํนวน  ๖,๙๔๐± ๑๕๐ ตัว และพบนอยที่สุดใน

เดือน เมษายน จาํนวน ๕๐๐± ๕๓ ตัว ดังรูปท่ี ๑ ชวงเวลาที่พบ

หิ่งหอยมากที่สุดต้ังแตเวลา ๒๐.๐๐ น.ถึง ๒๑.๐๐ น. ชนิดพนัธุ
ไมที่ห่ิงหอยเกาะเพื่อกระพริบแสง มากที่สุด คอื ตนลาํพู

(Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) รองลงมาคือ ตนจาก (Nypa

fruticans Wurmb.) ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus Linn.) และ

เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus Vahl.) ตามลําดับ

ผลการวิจัย
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สรปุและวิจารณ

จากขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรห่ิงหอยตอบสนองตอฤดูกาลและปริมาณ

น้ําฝน หลังจากเดือนตุลาคมประชากรห่ิงหอยลดลงอยางตอเนื่องและต่าํสุดในเดือน
เมษายน หิ่งหอยมีความชุกชุมสูงและสมํ่าเสมอในชวงฤดูฝน สอดคลองกับ

การศกึษา Wegiriya et al., 2008 วาหิ่งหอยมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณน้าํฝน

ในเขตชืน้ ซึ่งในกรณีบางน้ําผึ้งมีความเปนไปไดถึงความสัมพนัธระหวางปริมาณ

น้ําฝน ความเค็มของน้าํตอระยะตัวหนอนของห่ิงหอย Pteroptyx malaccae  จาก

ขอมูลประชากรหิ่งหอยในรอบปเปนประโยชนอยางยิ่งในการติดตามคณุภาพน้ําริม
ฝงเจาพระยา เนื่องจากหิ่งหอยเปนดัชนีบงชี้คณุภาพน้ําและระบบนเิวศริมฝงแมน้าํ

เปนอยางดี อีกทั้งสามารถนาํขอมูลไปประยุกตในกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของ

ชุมชนอกีดวย ในการศึกษาครั้งนี้พบปจจัยคุกคามท่ีมีผลตอประชากรและการ

กระพริบแสงของห่ิงหอย ไดแก มลภาวะทางแสงจากริมฝงแมน้ําตรงขาม คราบ
น้ํามัน ยาเบื่อกุง เปนตน
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รูปที ่๑ ประชากรหิง่หอยที่กระพรบิแสงในแตละเดือน บรเิวณริมฝงแมน้ําเจาพระยา ตําบลบางน้าํผ้ึง

อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ
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อําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ

หิ่งหอย Pteroptyx malaccae Gorham. ตัวเต็มวัย

โปสเตอรนําเสนองานประชุมวิชาการโครงการพฒันาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) คร้ังท่ี ๑๓ ณ โรงแรมฮอลเิดยอนิน จังหวัดเชยีงใหม ระหวางวนัท่ี ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

การวิจัยเชงิปฏิบัติการอยางมีสวนรวมคร้ังน้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) ภายใตการดําเนินโครงการลานแสงหิ่งหอยรอยรักเจาพระยา โดย ศูนยธรรมชาติศึกษาประเทศไทย( ThaiNEC) ขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลบางนํ้าผึ้ง กลุมประกอบธุรกิจโฮมสเตยตําบลบางนํ้าผึ้ง ครูและนักเรียนโรงเรียนวัด

บางนํ้าผึ้งนอก และโรงเรียนวัดบางนํ้าผึ้งใน  นิสิตคณะวนศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน อาสาสมัครศูนยธรรมชาติศึกษาประเทศไทย กลุมผูขบัเรือนําชมห่ิงหอยตําบลบางนํ้าผึ้ง  และโครงการ BRT ท่ีเอื้อเฟอในการนําเสนอโปสเตอรในคร้ังน้ี


