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	 บทความนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการศึกษาไพรเมตที่มีของผู้เขียน	โดยได้มี

โอกาส	 1)	 ติดตามชะนีมือขาวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อเก็บมูลชะนีมาศึกษาการกระจาย

เมลด็พชืโดยด้วงมลูสตัว์	2)	ศึกษาประชากรและพชือาหารของลงิหางยาว	และ	3)	ศกึษาลกัษณะ

ทางสัณฐานวิทยา	 พันธุกรรม	 และพฤติกรรมทางเพศ	 รวมทั้งฤดูกาลในการคลอดลูกของลิง

ลูกผสมระหว่างลิงหางยาวและลิงวอกที่หากินอิสระในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	 และในช่วงท้าย

เป็นข้อสงัเกตและความคดิเหน็ของข้าพเจ้าเกีย่วกบัลงิวอกประชากรหนึง่ในหย่อมป่าในจงัหวดั

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ค�าส�าคัญ:	ชะนีมือขาว,	ด้วงมูลสัตว์,	ลิงหางยาว,	ลิงวอก,	ลิงลูกผสม

Abstract

	 This	article	is	aimed	to	share	the	author’s	experiences	in	studying	non-

human	primates	which	includes	1)	following	white-handed	gibbons	in	Khao	Yai	

National	Park	for	studying	secondary	seed	dispersal	by	dung	beetles	attracted	to	

their	feces,	2)	studying	long-tailed	macaques	population	size	and	diet	plants,	and	

3)	studying	morphology,	genetics	and	sexual	behavior	including	birth	season	of	

free-ranging	hybrids	between	long-tailed	and	rhesus	macaques	in	Khao	Khieow

Open	Zoo.	My	notices	and	opinions	derived	during	observing	a	population	of	

rhesus	macaques	in	their	fragmented	forest	habitat	in	northeastern	Thailand	are	

also	included	in	the	last	part	of	this	article.
   

Keywords:	Hylobates	lar,	dung	beetle,	Macaca	fascicularis,	M.	mulatta,	hybrid
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บทน�ำ

	 ข้าพเจ้าโชคดีทีไ่ด้มีโอกาสติดตามชะนีมอืขาว	ลงิหางยาว	ลงิลกูผสมระหว่างลงิหางยาว

และลิงวอก	และลิงวอก	 โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์	 แหล่งทุน	และผู้

สนับสนุนช่วยเหลือหลายท่าน	 อีกทั้งยังได้รับโอกาสให้บอกเล่าความรู้และประสบการณ์ผ่าน

บทความบทน้ี	โดยข้าพเจ้าจะขอกล่าวถงึชะนมีอืขาวและด้วงมลูสตัว์เป็นหลัก	ส่วนเรือ่งเกีย่วกบั

ลิงนั้น	 ในโอกาสนี้จะขอกล่าวถึงโดยย่อ	 ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านบ้าง

ไม่มากกน้็อยและหวังเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเกดิประโยชน์ต่อไพรเมตและต่อธรรมชาตใินการทีเ่ราจะ

ช่วยกันดูแลไว้ให้สวยงามและสมดุลให้ได้นานมากที่สุด	

ชะนีมือขำวและด้วงมูลสัตว์ 

	 ข้าพเจ้าได้ตดิตามชะนมีอืขาวและเกบ็มูลชะนมีาศกึษาด้วงมลูสตัว์ในฐานะทีช่่วยชะนี

ปลูกป่า	 เพราะด้วงมูลสัตว์ที่ศึกษานั้นสามารถพบได้ตามกองมูลของชะนีท่ีมักจะมีเมล็ดพืชอยู่

ด้วยเสมอ	เพราะชะนีเป็นนักกนิผลไม้	(Frugivore)	ตวัยง	ทีก่นิผลไม้ถงึร้อยละ	70–75	ของอาหาร

ทั้งหมด	และเมื่อกินผลไม้แล้ว	ชะนีมือขาวมักกลืนเมล็ดของผลไม้เหล่านั้นเข้าไปด้วย	และถ่าย

ออกมาพร้อมกับมูลของมัน	ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าศึกษา	มีรายงานว่าชะนีมือขาวกินพืชไม่น้อยกว่า	

65	ชนิด	โดยในจ�านวนนัน้มผีลไม้ถงึ	50	ชนดิ	รวมทัง้ผลไทรชนดิต่าง	ๆ 	(Kanwutanakid	2000)

ส่วนอาหารอืน่	ๆ 	ของชะนนัีน้	ได้แก่	สตัว์เลก็	ๆ 	เช่น	แมงมมุ	หนอน	มด	และแมลงต่าง	ๆ 	เป็นต้น	

	 การทีช่ะนีมือขาวกินผลไม้จากต้นไม้หรือเถาวลัย์ในบริเวณหนึง่	ๆ 	แล้วห้อยโหนเดนิทาง

ไปยังบริเวณอื่นและถ่ายมูลที่มีเมล็ดพืชออกมา	 ท�าให้ชะนีมือขาวเป็นนักกระจายเมล็ดพืช	

(Seed	disperser)	เพราะพวกมนัช่วยให้เมลด็ของพชืนานาชนดิได้กระจายห่างออกไปจากต้นแม่

และแม้ว่าเมล็ดพืชเหล่านั้นจะผ่านกระบวนการย่อยอาหารของชะนีแล้ว	 แต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่

สามารถงอกและเจรญิเติบโตได้	แต่การกระจุกตัวกันของเมลด็พชืในกองมลูนัน้	ท�าให้มคีวามเสีย่ง

ทีจ่ะตายจากการงอกและการเตบิโตทีเ่บยีดเสยีดหนาแน่น	เสีย่งทีจ่ะถกูกนิโดยสตัว์ทีก่นิเมลด็พชื

เป็นอาหาร	เช่น	แมลง	และสัตว์ฟันแทะชนิดต่าง	ๆ	และเสี่ยงต่อการขาดความชื้นจนแห้งตาย

บนพื้นป่าและการตายจากเชื้อราเมื่อมีความชื้นสูง
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	 ด้วงมูลสัตว์หรือแมลงกุดจี่	 ซึ่งกินมูลสัตว์เป็นอาหารและใช้เป็นท่ีวางไข่นั้น	 สามารถ

ช่วยกระจายเมล็ดพืชที่อยู ่รวมกันในกองมูลของชะนีออกไปจากต�าแหน่งเดิมอีกต่อหนึ่ง	

(Secondary	seed	dispersal)	โดยมทีัง้กลุม่ทีป้ั่นมลูเป็นทรงกลมแล้วกลิง้ออกไปจากต�าแหน่ง

เดิมของกองมูลแล้วจึงฝัง	(Ball-roller)	ซึ่งมักมีขาหลังยาวและโค้งเข้าส�าหรับใช้ปั้นและเข็นมูล

ออกจากต�าแหน่งเดิม	กลุ่มที่ช่วยฝังมูลลงดินบริเวณใต้หรือใกล้	ๆ	กองมูล	(Tunneler)	ซึ่งมัก

มีขาหลังสั้นกว่ากลุ่มแรก	 และกลุ่มที่อาศัยในกองมูลโดยตรง	 (Dweller)	 ซึ่งมักมีขนาดเล็ก	

ด้วงมลูสตัว์ไม่ได้กินเมลด็พชืเป็นอาหารจงึไม่ได้ท�าลายเมลด็พชื	แต่การช่วยกระจายมลูชะนแีละ

เมลด็พชืออกจากกองมลูและฝังลงดินนัน้	เป็นการช่วยลดอตัราการตายจากการทีเ่มลด็พชืถกูกิน

โดยสัตว์ที่กินเมล็ดพืชเป็นอาหาร	หรือถูกท�าลายจากสภาพอากาศที่แห้งหรือชื้นเกินไป	ช่วยลด

แหล่งอาหารและแหล่งขยายพนัธุข์องแมลงวนั	และช่วยปรบัปรงุดนิ	เนือ่งจากการน�ามลูชะนซีึง่

เป็นปุย๋ตามธรรมชาติลงไปใต้ดิน	ท�าให้เกดิการหมนุเวยีนธาตอุาหารกลบัคนืสูพ่ชื	อกีทัง้การขดุรู

หรอืโพรงของด้วงมลูสตัว์ท�าให้ดินร่วนซยุ	และช่วยให้การระบายน�า้และอากาศในดนิดขีึน้	ดงันัน้

ด้วงมลูสตัว์ทีพ่บท่ีกองมลูของชะนีมอืขาวนัน้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมลูของชะนแีต่เพยีงฝ่ายเดยีว

แต่ยังมีส่วนช่วยชะนีปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าด้วย	ซึ่งก็เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ 	ใน

ธรรมชาติที่เกื้อกูลกัน	และท�าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ

	 พืน้ทีท่ีข้่าพเจ้าศึกษาชะนีมอืขาวและด้วงมลูสตัว์นัน้	อยูภ่ายในอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่

เป็นพื้นที่หากินของชะนีครอบครัวหนึ่งที่เรียกว่าครอบครัวเอ	 (Group	 A)	 ที่มีขนาดประมาณ	

156	 ไร่	 ประกอบด้วยเนินเขาและหุบเขา	 มีความสูง	 725–860	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	 มี

พรรณไม้ท่ีมเีรอืนยอดหนาแน่นและมเีถาวลัย์กระจายอยูใ่นพืน้ทีม่ากกว่า	200	ชนดิ	พืน้ทีแ่ห่งนี้

เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนทีท่ีศ่าสตราจารย์	ดร.วรเรณ	บรอคเคลแมน	และเพือ่นร่วมงาน	ได้เริม่ศกึษา

ชะนีมือขาวหลายครอบครัว	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2522	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2537	ท่านจึงได้จัดท�าเป็น

แปลงศกึษาพลวตัป่ามอสงิโต	(Mo	Singto	Forest	Dynamics	Plot)	หรือแปลงวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพถาวรมอสิงโต	ซึ่งเป็นแปลงศึกษาระยะยาว	 (Brockelman	et	 al.	 2011)	ที่ได้ใช้

ประโยชน์ในการศึกษาชะนีมือขาว	 พืชพรรณ	 และสัตว์ป่าหลายชนิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	

และได้ผลิตนิสิต	 นักศึกษา	 และนักวิจัย	 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจ�านวนมาก	 ซึ่งต่อมา
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หลายท่านได้เติบโตเป็นครูบาอาจารย์และนักวิจัยอาชีพ	 ท้ังในมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง	 ๆ	

ทั้งในและต่างประเทศ

	 ชะนีมือขาว	 มีมือและเท้าที่มีขนสีขาว	 มีวงรอบหน้าสีขาว	 แขนยาวและแข็งแรงมาก	

มีถุงบริเวณใต้คางเพื่อช่วยในการส่งเสียงร้อง	ตัวสูงประมาณ	1	เมตร	จากหัวถึงนิ้วเท้า	ไม่มีหาง	

น�้าหนักประมาณ	4–8	กิโลกรัม	และในชื่อวิทยาศาสตร	์Hylobates	lar	นั้น	ค�าว่า	Hylobates	

หมายถึงการใช้ชีวติทัง้ชวีติบนต้นไม้โดยไม่ลงมาทีพ้ื่นดนิเลย	ชะนมีอืขาวแต่ละครอบครัวมสีมาชิก

2–6	ตัว	โดยปกติแม่ชะนีจะมีลูกทุก	3–5	ปี	ลูกชะนีจะเกาะและกินนมแม่จนอายุประมาณ	2	ปี

จงึเริม่หากนิเองได้	และจะโตเต็มวยัเมือ่อายปุระมาณ	8	ปี	และเมือ่เป็นหนุม่เป็นสาว	อายปุระมาณ

9–10	ปีขึ้นไป	ก็จะเริ่มสนใจชะนีต่างเพศเพื่อจับคู่และอาจแยกไปตั้งครอบครัวใหม่

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2542	ข้าพเจ้าเริ่มไปส�ารวจพื้นที่ในแปลงศึกษาพลวัตป่ามอสิงโต	และ

ทดลองติดตามชะนีครอบครัวเอ	 เก็บมูล	และเก็บด้วงมูลสัตว์	 (โดยมีศาสตราจารย์	ดร.วรเรณ	

บรอคเคลแมน	เป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาในระดับปริญญาโท	ทีด่แูลให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืทกุอย่าง	

ท่านอาจารย์ใจดมีาก	ๆ 	มอีารมณ์ขนั	และเป็นทีร่กัของลกูศษิย์อย่างมาก)	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2543	

ข้าพเจ้าได้ติดตามชะนีครอบครัวนี้ทุกเดือน	เดือนละ	7–8	วัน	โดยในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2542	

ชะนีครอบครัวเอมีสมาชิก	3	ตัว	ได้แก่	แม่ชะนี	ชื่อแอนโดรเมด้า	(Andromeda)	อายุมากกว่า	

31	ปี	 	พ่อชะนีชื่อเฟียร์เลส	(Fearless)	อายุ	25	ปี	และลูกสาวชื่ออะกิระ	(Akira)	อายุ	7	ปี	

ส่วนลกูชายชือ่อะมาดิอสุ	(Amadeus)	อาย	ุ12	ปี	ซึง่ได้แยกครอบครวัออกไปแล้ว	แต่ในช่วงต้นปี

ข้าพเจ้ายงัเหน็อะมาดิอสุเข้ามาอยูกั่บครอบครวัเอบ้างเป็นครัง้คราว	ต่อมาในเดอืนตลุาคม	ชะนี

เพศผู้ชื่อคริสโตเฟอร์	(Christopher)	อายุ	14	ปี	จากครอบครัวซี	(Group	C)	ซึ่งมีอาณาเขตติด

กบัครอบครวัเอ	ท�าท่าสนใจชะนเีพศเมยีในครอบครวัเอ	และได้พยายามเข้ามาอยูอ่าศยัร่วมกบั

ชะนีครอบครัวนี	้แต่เฟียร์เลสได้พยายามขบัไล่หลายครัง้และมกีารไล่กนัไปมากบัครสิโตเฟอร์อยู่

บ่อย	ๆ 	จนมอียูค่รัง้หนึง่ทีท่ัง้คูไ่ล่กนัไปมาอย่างรนุแรงจนร่วงตกลงมาจากต้นไม้ต่อหน้าข้าพเจ้า	

แต่กรี็บปีนกลบัข้ึนไปบนต้นไม้อย่างรวดเรว็	(ซึง่ตามปกตชิะนจีะกินอาหารและน�า้	และอาศยัอยู่

แต่ตามเรือนยอดไม้และเถาวัลย์	ไม่ลงมาที่พื้นด้านล่างเลย)	ต่อมาคริสโตเฟอร์ก็สามารถเข้ามา
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อาศัยอยู่ร่วมกับกลุ่มเอในฐานะคู่ขาของแอนโดรเมด้า	 โดยเฟียร์เลส	 ต้องทิ้งระยะห่างจาก

แอนโดรเมด้าและคริสโตเฟอร์	กระทั่งต่อมาในช่วงต้นปี	พ.ศ.	2544	เฟียร์เลสได้ย้ายไปอยู่กับ

ครอบครัวของอะมาดิอสุลกูชายทีแ่ยกครอบครัวออกไป	กรณนีีท้�าให้ชะนีมอืขาวทีเ่ชือ่ว่าใช้ชวิีต

แบบผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิต	(Monogamy)	นั้น	ก็อาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป	อาจมีการ

เปลี่ยนคู่ครองได้	 แต่จะพบเป็นส่วนน้อย	 การติดตามชะนีและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสมาชิก

ของครอบครัว	ดังเช่น	เฟียร์เลส	ที่กล้าหาญไม่กลัวใคร	แต่เมื่ออายุมากขึ้นและอ่อนแอลง	ก็ถูก

ท้าทายและต่อสู้แย่งชิง	 จนต้องออกจากครอบครัวไปในท่ีสุด	 สิ่งนี้ก็เป็นมุมมองท่ีสะท้อนถึง

ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ	อะไรที่ได้มา	วันหนึ่งก็ต้องเสียไป	กระทั่งการครองคู่กันมาอย่าง

ยาวนาน	กส็ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามเหตปัุจจยั	การศกึษาพฤตกิรรมของไพรเมตสามารถช่วย

ให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์และธรรมชาติของความไม่เท่ียงแท้แน่นอนได้เช่นเดียวกัน	

และการทีช่ะนมีกัอยูเ่ป็นคู่ผวัเดียวเมยีเดียวน้ี	ท�าให้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทางภาคเหนอืสมัยก่อนเช่ือว่า	หาก

ใครฆ่าชะนจีะถอืเป็นบาปมาก	เพราะมนัจะขาดคูค่รองไปตลอดชวีิต	เพราะชะนีเป็นสญัลกัษณ์

ของความซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง	 และความรักและหวงแหนในอาณาเขตของพวกมัน	 และการท่ียัง

มีชะนีอยู่ในป่าใกล้ถ่ินฐานของผู้คนน้ัน	 หมายถึงพื้นท่ีบริเวณนั้นต้องมีพืชพรรณหนาแน่นและ

อุดมสมบูรณ์อย่างมาก	 เพราะชะนีจะกินแต่พืชผลในป่าเท่านั้น	 และชะนีจะไม่ลงมาขโมยเก็บ

พืชผลที่คนปลูกเลย

	 หลังจากที่ติดตามชะนีมือขาวครอบครัวเอเป็นระยะเวลา	1	ปี	ข้าพเจ้าได้เก็บตัวอย่าง

มูลชะนีส่วนที่จะน�ามาศึกษาเมล็ดพืชได้จ�านวน	157	ตัวอย่าง	หนักรวมประมาณ	9,550	กรัม	

(ตัวอย่างละประมาณ	60	กรัม	และเดือนละประมาณ	800	กรัม)	น�ามาแยกเมล็ดพืชออกมาล้าง

และอบแห้งที่อุณหภูมิ	40	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	24–48	ชั่วโมง	พบเมล็ดพืชในมูลชะนีรวม

3,809	เมล็ด	เฉลี่ยเดือนละ	317	เมล็ด	(หรือ	106–546	เมล็ด/มูล	800	กรัม	เมื่อไม่นับเมล็ดไทร

(Ficus	spp.)	และเมล็ดขนาด	<	3	มิลลิเมตร)	จ�าแนกได้	42	ชนิด	จาก	27	วงศ์	(จ�าแนกชนิดได้	

38	ชนิด	และจ�าแนกไม่ได้	3	ชนดิ)	ส่วนเมลด็ไทรซึง่มขีนาดเลก็และไม่สามารถจ�าแนกได้นบัรวม

เป็น	1	ชนิด	(Jadejaroen	2003)	ทั้งนี้ในพื้นที่ศึกษามีไทรไม่น้อยกว่า	20	ชนิด	และเมล็ดไทร

พบในมูลชะนีได้ตลอดทั้งปี	เมล็ดพืชที่จ�าแนกชนิดได้มาจากไม้ต้น	21	ชนิด	เถาวัลย์	16	ชนิด	
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ส่วนไทรมทีัง้ทีเ่ป็นไม้ต้น	ไม้เถา	และแบบองิอาศยั	ขนาดของเมลด็พชืทีพ่บอยูใ่นช่วง	0.5–	>	29	

มิลลิเมตร	 (เมล็ดขนาดใหญ่ที่พบ	 เช่น	 เมล็ดสีเสียดเทศ	 (Choerospondias	 axillaris),	

มงัคดุป่า	(Garcinia	benthamii),	กระท้อนป่า	(Sandoricum	koetjape),	เงาะป่า	(Nephelium	

melliferum)	 และสลอดเถา	 (Elaeagnus	 conferta)	 มูลชะนีแต่ละตัวอย่างพบเมล็ดพืช

จ�านวน	1–11	ชนิด	(เฉลี่ย	4	ชนิด/ตัวอย่าง)	จ�านวน	1–210	เมล็ด	(เฉลี่ย	24	เมล็ด/ตัวอย่าง)	

หลายตัวอย่างมีเฉพาะเมล็ดขนาดเล็กโดยเฉพาะเมล็ดไทร

	 จากการที่พบเมล็ดพืชประมาณ	24	 เมล็ดในกองมูลแต่ละกอง	 (Jadejaroen	2003)	

และชะนีมอืขาวแต่ละตวัถ่ายมลูทกุ	1–1.5	ชัว่โมง	หรอืวนัละ	5–8	ครัง้	(Whitington	1990)	นัน้	

ท�าให้พอประมาณได้ว่าชะนแีต่ละตวัช่วยกระจายเมลด็พชืได้	120–192	เมลด็	และครอบครวัเอ

ทีม่สีมาชิกจ�านวน	3–4	ตัว	สามารถช่วยกระจายเมล็ดพชืได้ราว	360–770	เมลด็ในแต่ละวนั	หรอื

ราว	130,000–280,000	เมลด็ในแต่ละปี	(ไม่รวมเมลด็ไทรและเมลด็ขนาดเลก็)	ชะนคีรอบครวันี้

กระจายเมล็ดพืชจากต้นแม่ต้นหนึ่งเป็นระยะทางเฉลี่ย	194	เมตร	(ระยะทางสูงสุด	420	เมตร)	

(Touranont	 2000)	 ในส่วนการงอกของเมล็ดพืชที่กระจายโดยชะนีมือขาวนั้น	Whitington	

(1990)	รายงานว่าเมลด็พชืชนิดทีศึ่กษาทีขั่บถ่ายออกมาพร้อมกบัมลูชะน	ีมอีตัราการงอกสงูกว่า

เมล็ดพืชที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ	 	 ดังนั้นจึงนับได้ว่าชะนีมือขาวมีความส�าคัญมากในการช่วย

กระจายเมล็ดพืชและปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าที่มันอาศัยอยู่

ภาพท่ี 1  มูลชะนีที่มีเมล็ดพืชขนาดใหญ่และเล็กหลายชนิด (ซ้าย) และท่ีมีเฉพาะเมล็ดไทร (ขวา)
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	 ส�าหรับการศึกษาด้วงมูลสัตว์นั้นท�าโดยการน�ามูลชะนีท่ีเก็บได้บางส่วนไปวางกับดัก

หลุมตก	ที่ท�าจากขวดพลาสติกปริมาตร	0.95	ลิตร	เจาะรูระบายน�้า	และท�าที่กันฝน	วางในดิน

ที่ขุดไว้	เปรียบเทียบเวลากลางวันและกลางคืน	และพื้นที่หุบเขา	และเนินเขา	(725–737	และ	

762–793	เมตรจากระดับน�้าทะเล	ตามล�าดับ)	โดยสุ่มจุดวางกับดักจากแผนที่พื้นที่หากินของ

ชะนีครอบครัวเอที่มีเส้นบอกระดับชั้นความสูง	วางกับดักเดือนละ	24	กับดัก	รวมทั้งหมด	288	

กบัดกั	แต่ละกบัดักใส่มลูชะนปีระมาณ	30	กรมั	เกบ็กบัดักหลังจากทิง้ไว้	10–12	ชัว่โมง	จากนัน้

แยกด้วงมูลสัตว์ออกมา	น�าไปล้าง	 เก็บรักษาในแอลกอฮอล์	 70%	จัดตัวอย่างด้วงโดยใช้หมุด

ปักแมลง	อบแห้งที่อุณหภูมิ	40	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	24–48	ชั่วโมง	แล้วน�าไปจ�าแนกชนิด

	 มูลชะนีอีกส่วนหนึ่งใช้ส�าหรับศึกษาพฤติกรรมของด้วงมูลสัตว์	 ในการช่วยกระจาย

เมล็ดพืชจากกองมูลชะนี	โดยสังเกตโดยตรงทั้งหมด	49	ครั้ง	ในช่วงฤดูแล้ง	(มกราคม-มีนาคม)	

ต้นฤดูฝน	 (เมษายน-มิถุนายน)	 ปลายฤดูฝน	 (กรกฎาคม-กันยายน)	 และฤดูหนาว	 (ตุลาคม-

ธันวาคม)	จ�านวน	10,	13,	12	และ	10	ครั้ง	ตามล�าดับ	แบ่งเป็นช่วงกลางวันและกลางคืน	แต่ละ

การสังเกตใช้มูลชะนีประมาณ	30	กรัม	โดยจ�านวนเมล็ดพืชในกองมูลที่ใช้แต่ละการสังเกตมา

จากการเฉลี่ยจากมูลชะนีที่เก็บได้ในวันนั้น	 ๆ	 โดยแต่ละกองมูลมีเมล็ดพืช	 1–6	 ชนิด	 มีเมล็ด

ขนาด	>	3	มิลลิเมตร	จ�านวน	0–30	เมล็ด	(เฉลี่ยตัวอย่างละ	10.2	เมล็ด	รวม	502	เมล็ด	ใน	49	

ตัวอย่าง)	ส่วนเมล็ดไทรต่าง	ๆ 	นับรวมเป็น	1	ชนิด	สังเกตด้วงมูลสัตว์และการกระจายเมล็ดพืช

เป็นเวลาครัง้ละประมาณ	8	ชัว่โมงหรอืจนกว่าจะไม่พบด้วงมลูสตัว์เข้ามาทีก่องมลูชะนอีกี	และ

เมือ่ครบระยะเวลาประมาณ	10–12	ชัว่โมงหลงัจากเริม่สงัเกต	จงึขดุหาด้วงมลูสตัว์และเมลด็พชื

เพือ่น�าไปจ�าแนกชนดิและนบัจ�านวน	และวดัระยะทางและความลกึของต�าแหน่งทีพ่บเมลด็พชื

ที่กระจายโดยด้วงมูลสัตว์

	 ผลการศึกษาพบด้วงมลูสตัว์รวม	2,194	ตวั	(จากกบัดกั	1,818	ตวั	และจากการสงัเกต

ทีก่องมลู	376	ตวั)	รวม	53	ชนดิ	จาก	9	สกลุ	เป็นชนดิทีม่ขีาหลงัยาวและโค้งเข้าซึง่เป็นลกัษณะ

ส�าคัญของด้วงกลุ่มที่ปั้นมูลเป็นลูกทรงกลม	จ�านวน	3	ชนิด	(Synapsis	boonlongi,	Sisyphus	

thoracicus	และ	S.	maniti)	ความยาวตัวเฉลี่ย	4.0–25.9	มิลลิเมตร	เป็นชนิดที่มีขาหลังสั้น
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ซ่ึงมักเป็นลักษณะของด้วงกลุ่มที่ขุดฝังมูลบริเวณใต้กองมูล	 จ�านวน	 48	 ชนิด	 จาก	 6	 สกุล	

(สกุล	Onthophagus	40	ชนิด,	Copris	3	ชนิด,	Phacosoma	2	ชนิด,	Caccobius	1	ชนิด,	

Cassolus	1	ชนดิ	และ	Cartharsius	1	ชนดิ)	ความยาวตวัเฉลีย่	3.4–26.9	มลิลเิมตร	(ชนดิทีพ่บ

มากที่สุดในกลุ่มนี้ได้แก่	Onthophagus	lindaae,	O.	pacificus	และ	O.	punnaae	ความยาว

ตัวเฉลี่ย	6.0–6.7	มิลลิเมตร)	ส่วนอีก	2	ชนิด	เป็นด้วงขนาดเล็กสกุล	Aphodius	ความยาวตัว

เฉลี่ย	2.4–2.6	มิลลิเมตร	โดยพบด้วงมูลสัตว์ในฤดูแล้งจ�านวน	20	ชนิด	รวม	330	ตัว	(ร้อยละ	

18	ของจ�านวนด้วงจากกับดักทั้งหมด)	ช่วงต้นฤดูฝนพบ	34	ชนิด	รวม	802	ตัว	(ร้อยละ	44)	

ช่วงปลายฤดูฝนพบ	28	ชนิด	รวม	346	ตัว	(ร้อยละ	19)	และช่วงฤดูหนาวพบ	31	ชนิด	รวม	

340	ตวั	(ร้อยละ	19)	ตามล�าดับ	และพบด้วงมลูสตัว์จ�านวน	0–43	ตวั/กบัดกั	(เฉลีย่	6.3±6.9	ตวั,

N=288)	 โดยในฤดูแล้งพบด้วงที่จับได้ในกับดักน้อยที่สุดทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน	 ช่วงต้น

ฤดูฝนพบมากที่สุด	 รองลงมาเป็นปลายฤดูฝน	 และในช่วงฤดูหนาวพบใกล้เคียงกับช่วงฤดูแล้ง

(ตารางที่	1)	โดยพบในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันตลอดทั้งปี	ส่วนด้วงที่พบในบริเวณหุบเขา

และเนินเขานั้นไม่แตกต่างกัน	 โดยบริเวณหุบเขาช่วงกลางคืน	 บริเวณเนินเขาช่วงกลางคืน	

บริเวณหุบเขาช่วงกลางวัน	 และบริเวณเนินเขาช่วงกลางวัน	 พบด้วงมูลสัตว์เฉลี่ย	 7.7±8.1,	

7.3±7.1,	4.9±6.0	และ	5.3±5.8	ตัวต่อกับดัก	ตามล�าดับ	

	 ผลการสังเกตด้วงมูลสัตว์ที่กองมูลชะนีจ�านวน	49	ครั้ง	พบด้วงมูลสัตว์	45	ครั้ง	รวม	

376	ตวั	โดยพบในทกุฤด	ูทกุการสงัเกต	ยกเว้นฤดแูล้ง	(มกราคม–มนีาคม)	พบด้วง	5	จาก	8	ครัง้

ในช่วงกลางวัน	และ	2	จาก	3	ครั้งในช่วงกลางคืน	(ตารางที่	2)	ด้วงมูลสัตว์ที่พบในการสังเกต

แต่ละครัง้มจี�านวนระหว่าง	0–43	ตวั	โดยในช่วงฤดแูล้งพบน้อยทีส่ดุ	(เฉลีย่	2.0±2.1	ตวั	ในช่วง

กลางวัน	และเฉล่ีย	2.7±3.1	ตัว	ในช่วงกลางคนื)	ช่วงต้นฤดฝูนพบมากทีสุ่ด	(เฉลีย่	11.8±6.2	ตวั

ในช่วงกลางวัน	และเฉลีย่	18.8±14.0	ตัว	ในช่วงกลางคนื)	จากนัน้จ�านวนด้วงลดลงในช่วงปลาย

ฤดูฝน	และฤดูหนาว	ตามล�าดับ	
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ฤดู (เดือน) จ�านวนด้วง (จ�านวนกับดัก) จ�านวนด้วงที่พบเฉลี่ยในแต่ละกับดัก±SD 

(จ�านวนต�่าสุด-สูงสุด)

ฤดูแล้ง กลางวัน	(36) 3.1±2.4	(0–9)

(ม.ค.–มี.ค.) กลางคืน	(36) 6.1±6.5	(0–31)

ต้นฤดูฝน กลางวัน	(36) 9.4±8.6	(0–30)

(เม.ย.–มิ.ย.) กลางคืน	(36) 12.8±8.8	(9–43)

ปลายฤดูฝน กลางวัน	(36) 4.8±4.6	(0–25)

(ก.ค.–ก.ย.) กลางคืน	(36) 4.8±4.5	(0–19)

ฤดูหนาว กลางวัน	(36) 3.1±3.0	(0–16)

(ต.ค.–ธ.ค.) กลางคืน	(36) 6.4±7.5	(0–30)

ตารางท่ี 1 จ�านวนกบัดักและจ�านวนด้วงมูลสตัว์เฉลีย่ทีจ่บัได้ในแต่ละฤดกูาลและแต่ละช่วงเวลา	

	 จากด้วงมูลสัตว์ทั้งหมด	376	ตัว	พบด้วง	39	ตัว	(ร้อยละ	10.4)	จาก	11	ชนิด	ที่ช่วย

กระจายเมลด็พืช	(ขนาดต้ังแต่	3–	>	30	มลิลเิมตร	รวม	51	เมลด็	(ร้อยละ	10.2	จากทัง้หมด	502	

เมลด็)	เช่น	เมลด็กระท้อนป่า		เงาะป่า	และสเีสยีดเทศ	ส่วนเมลด็ไทรและเมลด็ขนาดเลก็สามารถ

กระจายไปพร้อมกับมูลชะนีได้โดยด้วงมูลสัตว์กลุ่มที่ปั้นมูลเป็นทรงกลม	และกลุ่มที่ขุดฝังมูล

และเมล็ดบริเวณใต้หรือใกล้กองมูลทุกชนิด	ยกเว้นด้วงมูลสัตว์ขนาดเล็กมาก	(<	3	มิลลิเมตร)	

ที่เป็นจ�าพวกที่อาศัยในกองมูลหรืออยู่บริเวณต้ืน	 ๆ	 (1–2	 เซนติเมตร)	 ใต้กองมูล	 ท่ีอาจไม่ได้

ช่วยกระจายเมลด็พชื	หรอืกระจายเมลด็ขนาดเลก็มากลงใต้กองมลูได้เป็นจ�านวนเพยีงเลก็น้อย	

	 จากการสังเกตที่กองมูล	 พบว่าในฤดูแล้งมีเฉพาะเมล็ดไทรและเมล็ดพืชขนาดเล็กที่

กระจายโดยด้วงมูลสัตว์ตัวเล็ก	ๆ	ที่ปั้นมูลเป็นทรงกลม	(S.	thoracicus	และ	S.	maniti)	แต่

เมล็ดพืชขนาด	>	3	มิลลิเมตร	ไม่ได้ถูกกระจายออกจากกองมูล	ส่วนช่วงต้นฤดูฝนนั้น	เมล็ดถูก

กระจายออกจากกองมูลมากที่สุด	(เฉลี่ยร้อยละ	18.5	ในช่วงกลางวันและร้อยละ	34.6	ในช่วง

กลางคนื)	ช่วงปลายฤดูฝน	พบการกระจายเมลด็เฉลีย่ร้อยละ	6.4	ในช่วงกลางวนัและร้อยละ	32.1
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ในช่วงกลางคนื	และช่วงฤดูหนาวพบด้วงมลูสตัว์ช่วงกลางวนัน้อยลงมาก	และมกีารกระจายเมลด็

น้อยกว่าปลายฤดูฝน	(เฉลี่ยร้อยละ	0.9)	แต่ช่วงกลางคืนเมล็ดพืชถูกกระจายถึงร้อยละ	27.8

	 เมื่อพิจารณาด้วงมูลสัตว์แต่ละกลุ่ม	 พบว่ากลุ่มท่ีปั ้นมูลเป็นทรงกลมนั้น	 มีด้วง	

Synapsis	 boonlongi	 เป็นชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 (ขนาดตัว	 25.9±1.5	 มิลลิเมตร,	 N=15)	

และพบในการสังเกตช่วงกลางคืนจ�านวน	3	ครั้ง	ครั้งละ	1	ตัว	 โดยกระจายเมล็ดพืช	6	ชนิด	

(ขนาดเฉลี่ย	6.2–23.0	มิลลิเมตร)	ได้แก่	มังคุดป่า	เงาะป่า	สีเสียดเทศ	เครือไส้ไก่	(Diploclisia	

glaucescens)	กรวยแหลม	(Apananthe	cuspidate)	และ	เหมอืดโลด	(Polysma	elongate)	

จ�านวนรวม	19	เมล็ด	และเมล็ดขนาดเล็ก	ๆ 	อีกจ�านวนมาก	(ตารางที่	3)	โดยพบกระจายทุกฤดู

ยกเว้นฤดูแล้ง	 ส่วนด้วง	 S.	 thoracicus	 (ขนาด	7.1±0.5	มิลลิเมตร,	N=9)	 และ	S.	maniti

(ขนาด	 4.2±0.1	 มิลลิเมตร,	 N=38)	 ซึ่งเป็นด้วงที่ปั้นมูลเป็นก้อนกลมขนาดเล็ก	 สามารถช่วย

กระจายเมลด็พชืเลก็	ๆ 	รวมทัง้เมลด็ไทรชนิดต่าง	ๆ 	ออกจากกองมลูชะน	ีโดย	S.	thoracicus	พบ

จ�านวน	1	ตัว	และด้วงตัวนี้ปั้นมูลและเข็นออกไปเป็นระยะทาง	150	เซนติเมตร	ส่วน	S.	maniti	

พบ	4	ตวั	ทีป้ั่นมลูและเขน็ออกไปเป็นระยะทาง	5–90	เซนตเิมตร	(เฉลีย่	38.8±37.1	เซนตเิมตร)	

และฝังดินลึก	2–3	เซนติเมตร	(เฉลี่ย	2.5±0.7	เซนติเมตร)	โดยด้วงทั้งสองชนิดนี้	ส่วนใหญ่พบ

ตอนกลางวัน	 พบได้ทุกฤดู	 แต่จะพบมากช่วงฤดูแล้งและต้นฤดูฝน	 ทั้งในการสังเกตที่กองมูล

โดยตรงและทีจ่บัได้ในกบัดัก	ด้วงเลก็	ๆ 	สองชนิดน้ี	จงึน่าจะมส่ีวนส�าคญัในการช่วยกระจายเมลด็

ขนาดเล็กและเมล็ดไทรออกจากกองมูลชะนี	และช่วยลดอัตราการแห้งตายของเมล็ดเหล่านั้น



190 วานรศึกษา

ฤดู 

(เดือน)

ช่วงเวลาและ

จ�านวนครั้ง

ในการสังเกต 

(จ�านวนครั้ง

ที่พบด้วง, 

จ�านวนครั้งที่

กระจายเมล็ด

ขนาด >3 ม.ม.)

จ�านวนด้วงที่

พบที่กองมูล

เฉลี่ยต่อครั้ง

±SD (จ�านวน

ต�่าสุด–สูงสุด)

จ�านวนเมล็ด

ขนาด >3 ม.ม. 

เฉลี่ยในมูลชะนี

แต่ละกอง±SD 

(จ�านวนต�่าสุด–

สูงสุด) 

จ�านวนเมล็ดพืช

ขนาด >3 ม.ม. 

ที่ถูกกระจายต่อ

ครั้งเฉลี่ย±SD 

(จ�านวนต�่าสุด–

สูงสุด) 

ร้อยละของ

เมล็ดพืช

ขนาด >3 ม.ม. 

ที่ถูกกระจายต่อ

ครั้งเฉลี่ย±SD 

(จ�านวนต�่าสุด–

สูงสุด)

ฤดูแล้ง

กลางวัน	8	
(5,	0)

2.0±2.1	
(0–6)

11.3±9.0	
(3–25)

0 0

(ม.ค.–มี.ค.) กลางคืน	3	
(2,	0)

2.7±3.1	
(0–6)

13.0±8.5	
(4–21)

0 0

ต้นฤดูฝน

กลางวัน	8	
(8,	5)

11.8±6.2	
(2–19)

9.6±4.0	
(5–15)

1.5±1.9	
(0–5)

18.5±22.0	
(0–62.5)

(เม.ย.–มิ.ย.) กลางคืน	5	
(5,	5)

18.8±14.0	
(9–43)

8.0±3.6	
(4–13)

2.2±1.6	
(1–4)

34.6±37.4	
(11.1–100.0)

ปลายฤดูฝน

กลางวัน	8	
(8,	2)

6.2±9.0	
(2–33)

10.4±8.2	
(5–28)

0.4±0.7	
(0–2)

6.4±14.1	
(0–40.0)

(ก.ค.–ก.ย.) กลางคืน	4	
(4,	3)

14.0±7.0	
(2–16)

13.0±11.8	
(5–30)

3.8±3.9
(0–9)

32.1±33.1	
(0–75.0)

ฤดูหนาว

กลางวัน	9	
(9,	1)

5.6±4.9	
(1–16)

7.6±8.3	
(0–20)

0.1±0.3
(0–1)

0.9±2.8	
(0–8.3)

(ต.ค.–ธ.ค.) กลางคืน	4	
(4,	2)

3.5±1.7	
(2–6)

13.3±6.8	
(6–20)

2.3±3.3
(0–7)

27.8±36.9	
(0–77.8)

ตารางที่ 2 การสังเกตการกระจายเมล็ดพืชโดยด้วงมูลสัตว์ในแต่ละฤดูกาลและช่วงเวลา	

จ�านวนด้วงมูลสัตว์ที่พบ	 จ�านวนเมล็ดที่มีในกองมูลชะนี	 และจ�านวนและร้อยละของเมล็ดพืช

ที่กระจายโดยด้วงมูลสัตว์



191Primate Studies

	 ด้วงมลูสตัว์กลุม่ทีฝั่งมลูลงดินบรเิวณใต้กองมลูหลายชนดิสามารถช่วยกระจายเมลด็พชื

ออกจากต�าแหน่งของกองมูลเป็นระยะหนึง่	ๆ 	ก่อนฝังลงใต้ดนิ	อาจเป็นไปเพือ่การลดการแข่งขัน

แย่งชงิพ้ืนทีใ่ต้กองมลู	โดยด้วงเหล่านีแ้ม้จะมขีนาดกลาง	(ความยาวตวั	10–15	มลิลเิมตร)	ได้แก่

Copris	cariniceps,	C.	reflexus,	Onthophagus	orientalis	และ	O.	rugulosus	ถงึขนาดเลก็

ได้แก่	O.	doisuthepensis	(ขนาด	4.7±0.4,	N=28)	ก็สามารถกระจายเมล็ดพืชขนาดต่าง	ๆ	

รวมทั้งเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดที่พบในกองมูลชะนี	

ภาพที่ 2  ด้วงมูลสัตว์ 1) กลุ่มที่มีที่มีขาหลังยาวและโค้งและปั้นมูลเป็นลูกทรงกลม (Ball-roller): Synapsis boonlongi

(แถวบนซ้าย) และ Sisyphus thoracicus (แถวบนขวา)  2) กลุ่มที่มีขาหลังสั้นกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มแรกและไม่ปั้นมูล

เป็นทรงกลม (Tunneler): Catharsius molossus ที่ฝังมูลพร้อมเมล็ดบริเวณใต้หรือใกล้กับกองมูล (แถวกลางซ้าย) 

Onthophagus lindaae เป็นชนิดที่พบมากที่สุด (แถวกลางตัวท่ี 2 จากซ้าย) O. doisuthepensis (แถวกลางตัวท่ี 

3 จากซ้าย) O. rugulosus และ Copris cariniceps ที่สามารถกระจายมูลพร้อมเมล็ดพืชหลายชนิดออกจาก

กองมูลก่อนฝังลงใต้ดิน (แถวกลางตัวที่ 4 และ 5 จากซ้าย ตามล�าดับ) และ 3) กลุ่มท่ีมีขนาดตัวเล็กและอาศัย

ในกองมูลหรือบริเวณต้ืน ๆ ใต้กองมูล (Dweller): Aphodius lewisii (แถวล่าง)
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	 ทั้งนี้	O.	doisuthepensis	เป็นด้วงที่มีการเข็นมูลออกจากกองทุกครั้ง	(โดยไม่ได้ปั้น

เป็นลกูทรงกลม)	และสามารถกระจายเมลด็พชืขนาดใหญ่	ได้แก่	เมลด็ของกระท้อนป่า	เงาะป่า

ยาบขี้ไก่	 (Grewia	 laevigata)	 และเหมือดโลด	 ส่วนด้วง	O.	 rugulosus	 (ความยาวตัวเฉลี่ย	

11.0±0.8,	N=183)	กพ็บว่าช่วยกระจายเมลด็พชืได้หลายชนดิ	ได้แก่	เมลด็เงาะป่า	เลอืดปลาไหล

(Knema	elegans)	เครือขางปุก	(Melodinus	cambodiensis)	กรวยแหลม	ยาบขี้ไก่	และพืช

สกุลเครือเขาน�้า	(Tetrastigma	pyriforme)	และด้วง	Copris	cariniceps	(ขนาด	12.8±0.6,	

N=29)	ช่วยกระจายเมลด็ของมังคดุป่า	กระท้อนป่า	และสเีสยีดเทศ	ส่วนด้วงกลุม่ทีฝั่งมลูลงดนิ

บรเิวณใต้กองมลูทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษาจ�านวนมาก	เช่น	O.	lindaae,	O.	pacificus	และ	O.	punnaae

นั้น	จากการสังเกตโดยตรง	ไม่พบการกระจายเมล็ดพืชขนาดใหญ่กว่า	3	มิลลิเมตร	

	 ด้วงกลุ่มที่ฝังมูลบริเวณใต้กองมูลแต่ละตัวสามารถช่วยกระจายเมล็ดได้ครั้งละ	1–2	

เมลด็	ออกจากกองมลูเป็นระยะทางเฉลีย่	6.5–30.5	เซนตเิมตร	และฝังลงใต้ดนิลึกเฉลีย่	2.0–3.3

เซนติเมตร	 (ตารางที่	3)	ด้วงบางตัวเมื่อเข็นมูลออกไปจากกองมูลแล้ว	ก็เขี่ยเมล็ดทิ้งไว้บนพื้น	

แล้วฝังเฉพาะมูลชะนลีงใต้ดิน	ซึง่เป็นการช่วยลดความหนาแน่นของเมลด็ท่ีอยูร่วมกนัท่ีต�าแหน่ง

เดิมของกองมูลได้	ด้วงกลุ่มนี้อีก	3	ชนิด	พบเพียงชนิดละ	1	ครั้ง	ได้แก่	Catharsius	molossus,

Copris	carinicus	และ	C.	coracinus	 โดยพบว่าขุดอุโมงค์ฝังมูลชะนีและเมล็ดพืชใต้กองมูล

โดยตรง	รวมทั้งเมล็ดพืชขนาด	>	20	มิลลิเมตร	ด้วงกลุ่มที่ฝังมูลบริเวณใต้กองมูลนี้	 จากการ

สังเกตสามารถพบที่กองมูลทุกฤดู	ยกเว้นฤดูแล้ง	และส่วนใหญ่พบในช่วงกลางคืน	ส�าหรับด้วง	

C.	molossus	ซึ่งเป็นด้วงมูลสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้	(ขนาด	25.9±1.5	มิลลิเมตร,	N=15)	

นั้น	ด้วงตัวดังกล่าวฝังมูลพร้อมกับเมล็ดกระท้อนป่า	ขนาดประมาณ	29.5	มิลลิเมตร	จ�านวน	2	

เมล็ด	ลึกประมาณ	7	เซนติเมตร	

	 ส่วนด้วงมูลสัตว์ขนาดเล็กอีก	2	ชนิด	ที่อาศัยในกองมูลโดยตรงนั้น	พบทุกฤดู	และแม้

จะไม่ได้ช่วยกระจายเมล็ดพืช	 แต่ก็มีส่วนช่วยในการลดปริมาณมูลชะนีที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

แมลงวันและลดการเกิดเชื้อราในมูลชะนีและเมล็ดพืชในกองมูลเหล่านั้น
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ด้วงมูลสัตว์ที่

กระจายเมล็ดพืช

จากการสังเกต

โดยตรง

ความยาว

ตัวเฉลี่ย

±SD (มม.)

จ�านวนด้วง

ที่กระจาย

เมล็ดพืช 

(ตัว)

จ�านวน

ชนิดเมล็ด

พืชที่ถูก

กระจาย 

(ชนิด)

จ�านวน

เมล็ดที่ถูก

กระจาย 

(เมล็ด)

ขนาดเมล็ด

พืชที่ใหญ่

ที่สุดที่ถูก

กระจาย 

เฉลี่ย±SD 

(มม.)

ระยะทาง

ที่กระจาย

เมล็ด 

(เฉล่ีย±SD) 

(ซม.)

ความลึก

ของเมล็ด 

(เฉล่ีย±SD) 

(ซม.)

กลุ่ม Ball-roller

Synapsis	
boonlongi

26.0±1.5 3 6 19 23.0±5.3 63.2±41.3	

(15–120)

5.5±1.2	

(4–7)

Sisyphus	
thoracicus

7.1±0.5 1 ≥	1 	- <	3.0 150 0

S.	maniti 4.2±0.1 4 ≥	1 	- <	3.0 38.8±37.1	

(5–90)

2.5±0.7

(2–3)	

กลุ่ม Tunneler

Catharsius	
molossus

26.9±0.1 1 1 2 29.5±3.2 0 7

Copris	carinicus 15.2±1.4 1 1 1 10.3±0.7 0 2

C.	cariniceps 12.8±0.6 4 3 4 29.5±3.2 6.5±13.0	

(0–26)

3.3±0.5

(3–4)

C.	reflexus 10.0±0.8 3 1 4 7.0±1.2 30.5±17.9	

(5–47)

2.3±0.5	

(2–3)

C.	coracinus 8.3±0.4 1 1 1 23.0±5.3 0 1

Onthophagus	
orientalis

12.4±1.1 3 1 3 20.4±4.4 7.3±6.4	

(0–12)

2.0±2.0

(0–4)

O.	rugulosus 11.1±0.8 14 7 13 20.4±4.4 7.2±10.3	

(0–35)

2.5±1.6

(0–4)

O.	doisuthepensis 4.7±0.4 4 4 4 29.5±3.2 53.8±34.5

(30–105)

2.3±1.7

(0–4)

ตารางที ่3  ด้วงมลูสตัว์ทีก่ระจายเมลด็พชืจากการสงัเกตโดยตรงทีก่องมลูชะนมีอืขาว	เมลด็พชื

ที่ถูกกระจาย	และต�าแหน่ง	(ระยะทางและความลึก)	ของเมล็ดพืชที่ถูกกระจาย
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	 อย่างไรกต็าม	ในการสงัเกตพฤตกิรรมของด้วงมลูสตัว์ในการช่วยกระจายเมลด็พชืและ

การดักด้วยกับดักในการศึกษานี้	ใช้มูลชะนีประมาณตัวอย่างละ	30	กรัม	หรือราวครึ่งหนึ่งของ

ตัวอย่างมูลชะนีแต่ละกอง	 (เนื่องจากระยะเวลาและแรงงานที่จ�ากัดในการติดตามและเก็บมูล

ชะนี)	ดงัน้ันมคีวามเป็นไปได้สงูทีม่ลูชะนแีต่ละกองในธรรมชาตใินป่าแห่งนี	้จะดงึดดูด้วงมลูสัตว์

ได้มากกว่าตวัเลขจากผลการศกึษานี	้ทัง้ชนดิและจ�านวน	และมแีนวโน้มทีจ่ะช่วยกระจายเมลด็

พืชได้มากกว่าในผลการศึกษานี้ทั้งชนิดและจ�านวน	เช่นเดียวกัน

	 การติดตามชะนีและศึกษาด้วงมูลสัตว์	 ท�าให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงสายสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเพิ่มขึ้น	 ชะนีมือขาวได้ประโยชน์จากพืชและช่วยกระจายเมล็ดพืช	 ด้วง

มูลสัตว์ได้มูลชะนีเป็นอาหารและที่วางไข่	และช่วยกระจายเมล็ดพืชอีกทอดหนึ่ง	และช่วยเพิ่ม

ความอุดมสมบรูณ์แก่ดินให้พชืงอกงามเติบโตได้ดีขึน้	มนษุย์เมือ่เข้าใจสายสมัพนัธ์เหล่านีเ้พิม่ข้ึน	

ก็สามารถช่วยกันส่งต่อความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางออกไป	 เพื่อท่ีจะได้ช่วยกันทะนุถนอม

ดูแลป่าไม้และระบบนิเวศทั้งระบบ	 ไม่ว่าจะเป็นพืช	 สัตว์	 ไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก	 ๆ	

ดังเช่น	ด้วงมูลสัตว์

ลิงหำงยำว

	 ส�าหรับการศึกษาเกี่ยวกับลิงนั้น	 ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนโดยย่อ	 ทั้งนี้	 การศึกษาชะนี

มือขาวกับลิงนั้นมีความแตกต่างกันหลายข้อ	 เช่น	 ชะนีมือขาวอาศัยอยู่เฉพาะในป่าที่สมบูรณ	์

อยูเ่ฉพาะบนเรอืนยอดไม้สงู	กนิแต่อาหารตามธรรมชาต	ิและอยูกั่นเป็นครอบครวัเลก็	ๆ 	ในขณะท่ี

ลิงหลายชนิด	 รวมทั้งลิงหางยาวและลิงวอก	ปรับตัวอยู่อาศัยได้ดีในพื้นท่ีป่าท่ีเส่ือมโทรมหรือ

อาศยัในเขตเมอืงทีแ่ทบไม่มต้ีนไม้เหลอือยู	่อาศัยได้ทัง้บนต้นไม้	ตามอาคารบ้านเรอืนสิง่ปลกูสร้าง

ต่าง	ๆ	และเดินไปมาตามพื้นด้านล่าง	กินอาหารทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและอาหารจากมนุษย์	

รวมทัง้เศษอาหารจากกองขยะ	โดยลงิมกัอาศยัรวมกนัเป็นฝงูตัง้แต่หลกัสบิถงึหลายร้อยตวั		ใน

ขณะที่การศึกษาชะนี	 จะเน้นเพ่ือการอนุรักษ์ประชากรและระบบนิเวศป่าไม้	 แต่ส�าหรับลิงใน

หลายพืน้ที	่(รวมทัง้พ้ืนทีเ่กษตร	ชมุชนเมือง	และแหล่งท่องเทีย่ว)	จะมุง่เน้นการควบคมุประชากร	

และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิง	
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	 เมื่อมาท�างานที่จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งมีภูเขาลูกเล็กที่มีลิงหางยาวอาศัยอยู่	 ข้าพเจ้าจึงได้

เริ่มศึกษาลิงหางยาวนี้เป็นชนิดแรก	เมื่อช่วงปลายปี	พ.ศ.	2550	และตลอดปี	พ.ศ.	2551	เพื่อ

ศึกษาประชากรและพืชอาหาร	พื้นที่ภูเขาแห่งนี้เป็นหย่อมป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณขนาด

ประมาณ	340	ไร่	ทีล้่อมรอบด้วยพืน้ทีชุ่มชนและถนน		เมือ่ข้าพเจ้าเริม่ตดิตามในครัง้แรก	ๆ 	นัน้

ได้ท�าแบบลองผดิลองถกู	และบ่อยครัง้ทีโ่ดนกลุม่ลงิเพศผูไ้ล่ขู	่และขณะตามเกบ็มลูลงิ	กเ็คยโดน

ลงิเดินมาแย่งถุงเกบ็ตัวอย่างทีม่มีลูลงิน้ันไปจากมือ	การติดตามลงิน้ันจงึมคีวามเสีย่งค่อนข้างมาก

เพราะลงิท่ีคุน้เคยกบัคน	อาจเข้าใกล้นักวจัิยได้ตลอดเวลา	ดงันัน้	การตดิตามลงินัน้ต้องระมดัระวงั

ตวัมาก	ต้องคอยมองรอบทศิทาง	ต้องเว้นระยะห่าง	โดยสามารถใช้กล้องสองตาช่วยในการสงัเกต

ตวัลิง	หลกีเล่ียงการสบตาเพราะจะท�าให้ลงิเกดิความเครยีดและรูส้กึว่าถกูท้าทาย	ต้องไม่สัมผสั

ตัวลิง	ไม่ให้อาหารลิง	ไม่ถือไม้หรือสิ่งที่จะท�าให้ลิงรู้สึกว่าจะเป็นอันตราย	และต้องเก็บอุปกรณ์

ภาคสนามและสิ่งของต่าง	ๆ	รวมทั้งอาหาร	(ถ้ามี)	ในกระเป๋าหรือในเป้ให้มิดชิด	เป็นต้น	และที่

ส�าคัญคือต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจจากฝูงสัตว์ที่จะติดตาม	

(ในชะนีมือขาวก็ต้องใช้การสร้างความคุ้นเคยเช่นเดียวกัน	แต่ชะนีครอบครัวเอค่อนข้างคุ้นเคย

กับนักวิจัย	เพราะมีการศึกษาก่อนหน้าข้าพเจ้ามาเป็นเวลาหลายปี)

	 การศึกษาลิงหางยาวในครั้งนี้	 ข้าพเจ้านับจ�านวนประชากร	 โดยจ�าแนกลิงเป็นลิงโต

เต็มวัย	ลิงวัยหนุ่มสาว	ลิงวัยเด็ก	และลูกลิงเล็ก	ๆ	เพศผู้และเพศเมีย	ซึ่งต้องนับหลายครั้ง	และ

หลกีเลีย่งการนบัซ�า้	โดยในปี	พ.ศ.	2551	นบัได้จ�านวน	131	ตวั	เป็นลงิฝงูหลกัทีม่สีมาชกิ	109	ตวั	

ฝูงรองมีสมาชิก	17	ตัว	และกลุ่มของลิงเพศผู้อีก	5	ตัว	(Jadejaroen	et	al.	2010)	ทั้งนี้การ

ประเมนิจ�านวนลงิในแต่ละฝงูหรอืแต่ละประชากรนัน้	ข้าพเจ้าพบว่าตามในสือ่ต่าง	ๆ 	มกัน�าเสนอ

จ�านวนลงิทีอ่อกมารบกวนชาวบ้านหรอืลงิทีอ่ดอยากหวิโหยสงูกว่าจ�านวนท่ีมอียูจ่รงิมาก	ซึง่อาจ

ส่งผลต่อการวางแผนควบคุมหรือการจัดการประชากร	 อีกทั้งอาจต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ

และแรงงานมากเกินความจ�าเป็น	 ดังนั้นจึงควรให้ความส�าคัญกับการประเมินขนาดประชากร

ให้ใกล้เคียงความเป็นจรงิ	และหลงัจากการควบคมุประชากร	ควรมโีปรแกรมตดิตามผลต่อเนือ่ง

ไปอีกระยะหนึ่ง	
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	 ในส่วนของการศึกษาพืชอาหารที่ลิงกินตลอดทั้งปีนั้น	พบพืชอาหารจ�านวน	54	ชนิด

จาก	 31	 วงศ์	 รวมทั้งพืชตระกูลหญ้าและไผ่	 จ�านวน	 10	 ชนิด	 (Jadejaroen	 et	 al.	 2010)	

ส่วนของพืชอาหารที่ลิงกิน	ได้แก่	ใบแก่และใบอ่อนร้อยละ	58.2	ผลร้อยละ	17.8	เมล็ดร้อยละ

10.5	ดอกร้อยละ	8.8	ส่วนอื่น	ๆ	ได้แก่	กิ่งอ่อนที่ลอกเปลือกออกและเยื่อหุ้มเมล็ดร้อยละ	1.9	

ส�าหรบัพชืทีล่งิกนินัน้	ไม่จ�าเพาะทีม่อียูแ่ต่ภายในป่าเท่านัน้	แต่ลงิยงัออกมาหากนิพชืตามชายป่า

และพื้นที่โดยรอบ	เช่น	มะขาม	มะละกอ	กระถิน	และหญ้าชนิดต่าง	ๆ	ด้วย	และนอกจากพืช

แล้ว	ลิงยังกินอาหารอื่น	ๆ 	รวมถึงแมลงชนิดต่าง	ๆ 	เช่น	ไข่นก	ตั๊กแตน	จักจั่น	มดแดง	แมลงเม่า

หนอน	และอาหารจากมนุษย์ด้วย	เช่น	ข้าว	กล้วย	และผลไม้ชนิดต่าง	ๆ	รวมทั้งจากกองขยะ

และถงัขยะ	ทัง้นีค้วามหลากหลายและปรมิาณของอาหารทัง้จากธรรมชาติและจากมนษุย์ขึน้กบั

แต่ละพื้นที่ที่ลิงอาศัยอยู่

	 ส่วนมูลลิงที่พบนั้นไม่พบเมล็ดพืชเหมือนดังในมูลชะนี	 แต่วิธีการในการช่วยกระจาย

เมล็ดพืชจะมาจากการที่ลิงกักตุนอาหารรวมทั้งผลไม้ไว้ในกระพุ้งแก้ม	การใช้ปากคาบไว้	 และ

การถอืผลไม้ไปด้วย	และเมือ่เคลือ่นทีไ่ปยงับรเิวณอืน่	และกินผลไม้เหล่านัน้ห่างจากต้นแม่	กจ็ะ

เป็นการช่วยกระจายเมลด็พชืโดยการคายทิง้ออกมาเป็นหลกัแทนทีจ่ะเป็นการขบัถ่ายออกมากบั

มูลดังเช่นในชะนีมือขาว	และแม้ว่าเมล็ดพืชส่วนหนึ่งจะมีรอยกัดท�าลาย	แต่เมล็ดส่วนที่เหลือที่

ถูกทิ้งลงพื้น	มักจะไม่กระจุกตัวกันอย่างหนาแน่น	และมักถูกกัดแทะเนื้อจนเกลี้ยง	ซึ่งอาจช่วย

ลดการเกดิเชือ้รา	และท�าให้เมลด็สามารถงอกและเจริญเตบิโตได้	อกีทัง้การทีล่งิหางยาวแต่ละฝงู

มีจ�านวนมากกว่าจ�านวนสมาชิกในครอบครัวชะนีมาก	 ก็เป็นไปได้ที่จะสามารถช่วยกระจาย

เมล็ดพืชได้มากขึ้น	และหากลิงฝูงนั้น	ๆ	มีพื้นที่อาศัยขนาดใหญ่	ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการช่วย

กระจายเมล็ดพืชออกไปได้เป็นระยะทางไกลขึ้น	นอกจากนี้ลิงหางยาวยังมีบทบาทหน้าที่อื่นใน

ระบบนิเวศ	เช่น	ช่วยกระจายอาหารจากบนต้นไม้สูพ่ืน้ด้านล่างเพือ่ให้ลงิตวัอืน่ในฝงูและสตัว์อืน่

ทีอ่ยูต่ามพ้ืนป่าและขึน้ต้นไม้ไม่ได้ได้อาศยักนิอาหารเหล่านัน้	เพราะลงิมกัทิง้ส่วนต่าง	ๆ 	ของพืช

เช่น	ใบ	ดอก	ผล	และเมล็ด	ลงมาที่พื้นด้านล่าง	ซึ่งจะแตกต่างจากชะนีมือขาวที่มักไม่ค่อยทิ้ง

อาหารลงมาที่พื้นด้านล่างยกเว้นเปลือกของผลไม้เปลือกหนาบางชนิด	 นอกจากนี้ลิงหางยาว

ยังช่วยควบคุมจ�านวนนกโดยการกินไข่นก	และช่วยควบคุมหนอน	แมลง	และสัตว์เล็ก	ๆ	ด้วย
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ลิงลูกผสมระหว่ำงลิงหำงยำวและลิงวอก

	 ในช่วงปลายปี	พ.ศ.	2552	และตลอดปี	พ.ศ.	2553	ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเริ่มส�ารวจลิง

ลูกผสมระหว่างลิงหางยาวและลิงวอกที่อาศัยเป็นอิสระในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	 จังหวัดชลบุรี

(ภายใต้การดแูลจากอาจารย์ทีป่รกึษาในการศกึษาระดบัปรญิญาเอก	คอื	ศาสตราจารย์	ดร.สจุนิดา

มาลยัวิจติรนนท์	ซึง่เมตตาให้ค�าแนะน�าและสนบัสนนุช่วยเหลอืเป็นอย่างดีตลอดมา)	ซึง่ในพืน้ที่

ศึกษามีทั้งส่วนจัดแสดงสัตว์ต่าง	 ๆ	 และส่วนที่เป็นป่าตามธรรมชาติ	 พื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในเขต

การกระจายตามธรรมชาติของลิงหางยาว	 แต่เนื่องจากมีการปล่อยลิงวอกเข้าไปในพื้นที่ป่า

เมือ่ราว	20	ปีก่อนการศึกษาน้ี	ท�าให้เกดิลงิลกูผสมท่ีแสดงลกัษณะระหว่างลงิสองชนดินีป้รากฏอยู่

(ซ่ึงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย	 พบลิงลูกผสมจากการท่ีมีผู้น�าลิงต่างชนิดมาปล่อย	 ซ่ึงควร

ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น	 โดยควรเผยแพร่ความรู้เรื่องการจ�าแนกชนิดลิงในประเทศไทย	 และสร้าง

ความตระหนักในการไม่เลี้ยงและไม่ปล่อยสัตว์เข้าป่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกพื้นที่อาศัยตาม

ธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้น)

	 เพือ่ทีจ่ะศกึษาลงิลกูผสมระหว่างลิงหางยาวและลงิวอก	ทัง้ทางลกัษณะภายนอก	(ขนหวั

ขนแก้ม	ร้อยละความยาวหางสัมพัทธ์	ขนบริเวณหลังและสะโพก	และการแดงของผิวหนังรอบ

อวัยวะเพศของลิงเพศเมีย)	พันธุกรรม	และพฤติกรรมการผสมพันธุ์และฤดูกาลในการคลอดลูก	

ข้าพเจ้าได้วเิคราะห์ข้อมลูลงิหางยาวและลงิวอกทีศ่กึษาจากหลายพืน้ทีซ่ึง่ได้รบัความอนเุคราะห์

จาก	ศาสตราจารย์	ดร.สจุนิดา	มาลัยวจิติรนนท์	และ	ศาสตราจารย์	ดร.ยซูรู	ุฮามาดะ	เพือ่ใช้เป็น

ข้อมูลอ้างอิงของลิงแต่ละชนิด	 อีกทั้งยังได้ไปสังเกตและเก็บข้อมูลลิงหางยาวเพิ่มเติมในหลาย

พ้ืนท่ีในจังหวัดชลบรุ	ีส่วนลงิวอกนัน้	ข้าพเจ้าได้ไปสงัเกตและศกึษาเพิม่เตมิในจงัหวดัเลย	เมือ่ได้

ข้อมูลของลิงหางยาวและลิงวอกแล้วส�าหรับอ้างอิง	 และเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ว่าลิงตัวไหน

บ้างที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่มีลักษณะแบบลิงหางยาว	 ลิงวอก	 หรือลิงลูกผสม	 ข้าพเจ้าจึงได้

ติดตามสร้างความคุ้นเคยกับลิงในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะต่าง	ๆ	ดังกล่าว

ข้างต้น	ส�าหรบัการจ�าแนกฝงูลงินัน้จะท�าได้ดหีากจ�าแนกสมาชกิในฝงูได้โดยเฉพาะลงิโตเตม็วยั

เพศเมีย	 ที่จะอยู่ฝูงเดิมตลอดชีวิต	 และการที่จะเก็บข้อมูลลิงแต่ละตัวในแต่ละฝูงท้ังรูปร่าง

ภายนอก	ตวัอย่างมลูหรอือจุจาระเพือ่เกบ็ตัวอย่างดเีอน็เอ	และข้อมลูพฤตกิรรมนัน้	ต้องแน่ใจว่า
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เป็นลิงตัวเดียวกัน	 ดังนั้นจึงต้องจดจ�าลิงแต่ละตัวได้	 โดยใช้ลักษณะที่สังเกตได้ง่าย	 รวมทั้ง

ลกัษณะของร่างกายภายนอก	เช่น	จดุหรอืแต้มบนใบหน้า	ต�าหนบินใบห	ูและบคุลกิภาพของลงิ

แต่ละตัว	เป็นต้น	นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้วิธีการถ่ายรูปลิงแต่ละตัวหลาย	ๆ	รูป	เพื่อน�ามาช่วย

ในการจ�าแนกและจดจ�าลิงแต่ละตัว

	 ผลการศึกษาน้ันพบลงิทีม่ลีกัษณะทางสณัฐานของลงิหางยาว	ลงิท่ีมลีกัษณะของลงิวอก	

และลิงที่มีลักษณะผสมต่าง	ๆ 	ระหว่างลิงทั้งสองชนิด	(Jadejareon	2015;	Jadejaroen	et	al.	

2015)	แต่เมือ่ศกึษาทางพนัธกุรรม	โดยความเมตตาช่วยเหลอืจาก	ศาสตราจารย์	ดร.โยชิ	คาวาโมโต้

พบว่าอาจไม่เป็นไปตามลักษณะทางสัณฐานภายนอกเสมอไป	 เช่น	 ลิงท่ีมีลักษณะในเกณฑ์

ของลิงหางยาว	อาจมีลักษณะพันธุกรรมของลิงลูกผสม	 เป็นต้น	 (Jadejaroen	et	 al.	 2016)	

ส่วนฤดูกาลในการคลอดลูกนั้นพบว่าลิงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีฤดูกาลในการคลอดคล้ายกับ

ลิงวอกตามธรรมชาติ	 ที่มีฤดูกาลในการผสมพันธุ์และการคลอดลูกที่แน่นอน	 แต่ต่างจากลิง

หางยาวซึง่มกัมกีารผสมพนัธุแ์ละคลอดลกูได้ตลอดทัง้ปี	แต่อาจมช่ีวงทีม่ลีกูมากท่ีสดุอยูช่่วงหนึง่

ของปี	โดยแม่ลิงส่วนใหญ่ออกลูกปีละ	1	ตัว

ภาพที ่3  ลงิหางยาว (ซ้าย) มกัมขีนหวัแหลม ขนแก้มไม่เป็นวง สขีนด้านหลงัค่อนข้างสม�า่เสมอกนั และมีหางยาวมาก

ลิงวอก (กลาง) มักมีขนบนหัวเรียบ ขนแก้มเป็นวง สีขนด้านหลังต้ังแต่เอวลงมาจะเหลืองมากกว่าส่วนเหนือเอว 

หางไม่ยาวมาก ส่วนลิงลูกผสมระหว่างลิงทั้งสองชนิดนี้แต่ละตัวจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น มีขนหัวแหลม

คล้ายลิงหางยาว ขนแก้มเป็นวงคล้ายลิงวอก รูปแบบสีขนด้านหลังคล้ายลิงวอก ความยาวหางอยู่ระหว่างลิงท้ังสอง

ชนิด (ขวา) เป็นต้น
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ลิงวอก

	 ในช่วงปลายปี	พ.ศ	2560	และตลอดปี	พ.ศ.	2561	ข้าพเจ้ามีโอกาสช่วยติดตามและ

เกบ็ข้อมลูประชากรและพฤติกรรมทางเพศและฤดูการคลอดลกูของลงิวอกในอกีจงัหวดัหนึง่ทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยลิงวอกประชากรน้ีอาศัยในพื้นท่ีท่ีเป็นหย่อมป่าขนาดประมาณ	

93	 ไร่	 ซึ่งในส่วนนี้ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึงเฉพาะข้อสังเกตเก่ียวกับปัญหาและความท้าทายใน

การจัดการประชากรลิงในพื้นที่แห่งนี้	ซึ่งอาจคล้ายกับอีกหลายแห่งที่ลิงประชากรต่าง	ๆ	ก�าลัง

เผชิญอยู่	 โดยพื้นที่อาศัยของลิงเป็นป่าที่ล้อมรอบด้วยชุมชนและถนน	และการเดินสายไฟฟ้า	

ท�าให้ผู้คนเข้าถงึผนืป่าและเข้าไปตดัไม้และเกบ็ของป่าได้ง่าย	ในขณะทีป่่ามแีนวโน้มเสือ่มโทรม

ลงเรื่อย	 ๆ	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปริมาณอาหารตามธรรมชาติของลิงวอกประชากรนี้	 แต่ผู้คน

ส่วนหน่ึงทีผ่่านไปมากม็กัน�าอาหารมาให้	ลงิจงึมแีนวโน้มคุน้เคยกบัมนษุย์มากขึน้	โดยเฉพาะใน

ช่วงวันหยุดยาว	 จะมีผู้คนมาให้อาหารลิงจ�านวนมาก	 (บ่อยครั้งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสม	 เช่น

ลูกอม	หมากฝรั่ง	ขนมกรุบกรอบที่ใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่งต่าง	ๆ 	ตลอดจนเศษพืชผักผลไม้ที่

อาจมีสารเคมีการเกษตรปนเปื้อน	 และมักน�ามาซึ่งปัญหาขยะ)	 จึงท�าให้ลิงมีลูกหลานเพิ่มข้ึน

จนเกินก�าลังของป่าที่จะผลิตอาหารตามธรรมชาติรองรับได้เพียงพอ	 ยิ่งส่งผลให้ลิงออกมาขอ

หรือขโมยอาหารบ่อยขึ้น	 และสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ	 ตามมาซึ่ง

การถูกท�าร้ายจากการที่ลิงเข้าไปขโมยพืชผลการเกษตรหรือในชุมชนซ่ึงมีพ้ืนท่ีท่ีแทบจะอยู่ติด

กบัแนวป่า	นอกจากนี	้ผลกระทบจากการตัดถนนและเดนิสายไฟฟ้าก็คือ	มลีงิทีต่ายจากอบุตัเิหตุ

บนถนน	 และการถูกไฟฟ้าช็อตอยู่เป็นประจ�า	 อีกส่วนหนึ่งคือการท่ีป่าแห่งนี้เป็นหย่อมป่าท่ี

ห่างไกลจากป่าแห่งอืน่	ซึง่สามารถส่งผลกระทบต่อลงิเพศผูท้ีต่ามธรรมชาตเิมือ่โตเตม็วยัจะต้อง

แยกตวัออกจากฝงู	เพือ่ไปผสมพนัธุก์บัลงิเพศเมยีฝงูอืน่	แต่ในกรณนีีก้ารทีล่งิเพศผูต้้องอพยพไป

ป่าแห่งอืน่น้ัน	อาจมคีวามเสีย่งถึงชวีติในระหว่างการเดนิทางทีต้่องผ่านบ้านเรือน	ชมุชน	สายไฟ	

ถนน	และฝูงสุนัข	หรือลิงเพศผู้บางส่วนไม่ได้อพยพไปพื้นที่อื่น	ก็ผสมพันธุ์กับลิงเพศเมียในป่า

แห่งนัน้	ซึง่ในทีส่ดุกจ็ะน�ามาซ่ึงปัญหาการผสมพันธ์ุกนัในเครอืญาต	ิและเกดิปัญหาทางพันธกุรรม

แต่การทีพ่ืน้ทีด่งักล่าวใช้เป็นทีต่ัง้ศาลเทวดาเจ้าทีแ่ละเป็นสสุานของคนในชมุชน	จงึท�าให้ผนืป่า

แห่งน้ียังคงหลงเหลืออยู่	 ซึ่งในแง่มุมนี้อาจต้องบูรณาการการศึกษาทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และ
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สงัคมศาสตร์	และใช้การมส่ีวนร่วมขององค์กรและชมุชนท้องถ่ินในการช่วยกนับรหิารจดัการลงิ

และป่าผืนดงักล่าว	แต่ทัง้นีก้ข็ึน้กบัทศันคตแิละมติทิางสงัคมของเจ้าของพืน้ที	่อกีทัง้แต่ละพืน้ที่

ย่อมมีบริบทและความซับซ้อนในการจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท่ีแตกต่างกัน

ออกไป	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อสังเกตเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยที่ต้องการศึกษาลิงและ

ไพรเมตอืน่	ๆ 	ในหลากหลายมติิ	ซึง่ในทีส่ดุกน่็าจะสามารถน�าไปสูก่ารช่วยกนัจดัการลงิ	ตลอดจน

ไพรเมตต่าง	ๆ	ได้อย่างบูรณาการและยั่งยืนมากขึ้น

บทส่งท้ำย

	 แม้จะมีเพียงประสบการณ์เล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เก่ียวกับการศึกษาไพรเมตต่าง	 ๆ	 ได้แก่	

ชะนีมือขาวและด้วงมูลสัตว์ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 ลิงหางยาวในเขตจังหวัดชลบุรี	

ลิงลูกผสมระหว่างลิงวอกและลิงหางยาวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	 และลิงวอกแถบจังหวัดทาง

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มาแบ่งปัน	แต่ข้าพเจ้ากห็วงัเป็นอย่างยิง่ดงัทีก่ล่าวในตอนต้นว่าคงจะ

เป็นประโยชน์กบัท่านบ้างไม่มากกน้็อย	รวมถงึการทีจ่ะเป็นข้อมลูความรูใ้ห้แก่นกัวจิยัรุน่ใหม่	ๆ

ในการต่อยอดความรู้และความร่วมมือกันกับชุมชนและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 เพื่อให้ไพรเมต

ต่าง	ๆ 	และแหล่งทีอ่ยู	่รวมทัง้คณุภาพชวีติพวกมนั	ได้รบัการจดัการทีเ่หมาะสมและยัง่ยนืต่อไป

ขอขอบคุณ

	 ศาสตราจารย์	ดร.วรเรณ	บรอคเคลแมน	รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภชน์	ศรโีกสามาตร	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วัชโรบล	ธีรคุปต์	ศาสตราจารย์	ดร.ยุพา	หาญบุญทรง	ศาสตราจารย์	

ดร.สจิุนดา	มาลยัวจิิตรนนท์		ศาสตราจารย์	ดร.ยซููรุ	ฮามาดะ		รองศาสตราจารย์	ดร.โยชิ	คาวาโมโต้

คุณอานุภาพ	แย้มดี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรวิทย์	บุญไทย	และทีมงาน	ทุนโครงการพัฒนา

องค์ความรูแ้ละศกึษานโยบายการจัดการทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย	(BRT)	ทนุกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (อพ.สธ.-จฬ.)

และทุนจากภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
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