
การศึกษาความหนาแน่นของนกและสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าพรุ 

บุษบง กาญจนสาขา, ศิริพร ทองอารีย์, ธัญญา จั่นอาจ 
งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหนาแน่นของนกและสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าพรุ  ดำเนินการศึกษาใน

ระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนในเดือนมีนาคม และสิงหาคม 2534 ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาความหนาแน่นและความหลาก
ชนิดของประชากรหนูรวมทั้งขนาดพื้นที่หากินของหนูบางชนิด โดยใช้วิธีการจับมาทำเครื่องหมายและปล่อย 
ผลการศึกษา พบหนู 5 ชนิดในพื้นที่ป่าพรุ และ 3 ชนิด ในป่าเสม็ด ความหนาแน่นของประซากรหนู ประเมิน
โดยใช้วิธี Schumacher Eschmeyer พบว่าในป่าพรุโต๊ะแตง ในฤดูแล้งหนูสิงคโปร์ (Rattus annandali)  มี
ความหนาแน่นเป็น 12-9  ตัว/เฮคเตอร์ ในฤดูฝน เป็น 7-6 ตัว/เฮคเตอร์ หนูฟานเล็ก (R.Whiteheadi) เป็น  
4-3 ตัว/เฮคเตอร์ ส่วนในป่าเสม็ด หนูท้องขาว (R. rattus) ในฤดูแล้งมีความหนาแน่นเป็น 7-6 ตัว/เฮคเตอร์ 
ในฤดูฝนมีความหนาแน่นเป็น 5-4 ตัว/เฮคเตอร์ หนูสิงคโปร์ตัวเมีย มีขนาดพื้นที่หากินประมาณ 0.2025  ha 
และมีอัตราส่วนของเพศเป็น 1:2 ในฤดูฝน และ 1:1 ในฤดูแล้งจากค่าดรรชนีของ Shanon-Wiener และจาก
ชนิดของหนูที่พบในพื้นที่ท้ัง 2 แห่งปรากฏว่าความหลากชนิดของหนูในป่าพรุโต๊ะแดงมีมากกว่าในป่าเสม็ด 
 
 
คำสำคัญ : สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป่าพรุ 

หลักการและเหตุผล 
หนูเป็นสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที ่มีการแพร่กระจายไปในพื้นที ่ต่าง ๆ ทั ่วทุกสภาพพื้นที่ 

เนื่องจากหนูเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้หลายแบบ และสามารถเจริญขยายพันธุ์เพ่ิม
ประชากรได้อย่างรวดเร็ว จึงนับเป็นศัตรูต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สำคัญจำพวกหนึ่ง กล่าวได้ว่าหนูทำให้เกิดความ
เสียหายให้แก่พืชผลการเกษตรถึง 240 ล้านบาทต่อปี (กองป้องกันกำจัดศัตรูพืช , 2534) การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องหนูที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน มักเน้นถึงการทำลายพืชผลการเกษตรและวิธีการกำจัดหรือควบคุม
ประชากรหนู ไม่ค่อยมีกรศึกษาถึงความหนาแน่นของประชากรหนู ในสภาพธรรมชาติแท้จริงนัก ซึ่งข้อมูลนี้
อาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดควบคุมประซากรและการระบาดของหนูในพ้ืนที่ข้างเคียงได้ 

ดังนั้น งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงดำเนินการศึกษาความหนาแน่นของนกและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าพรุ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศึกษาความหลากหลายของ
หนูในสภาพพื้นที่ที่ป่าพรุธรรมชาติและป่าเสม็ด รวมทั้งขนาดพื้นที ่หากินของหนูบางชนิดด้วย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป  

 

 

 



อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์  
   1.1 กรงดักหนู จำนวน 180 กรง 
  1.2 สายวัด 
  1.3 อุปกรณ์ในการทำเครื่องหมายที่หูหนู 
  1.4 เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์การวัดขนาด 
  1.5 ถุงผ้า 
2. วิธีการ 
   2.1 ทำการวาง  grid ขนาด 120X125 เมตร (1.62 ha) ในบริเวณป่าเสม็ดและป่าพรุสมบูรณ์ โดยแต่ละ grid มี 10 
แถวๆ ละ 9 จุด โดยทุกๆ จุด จะห่างกัน 15 เมตร 
  2.2 วางกรงดักจำนวน 180 กรง ในแต่ละจุดพร้อมกับวางเหยื่อ ซึ่งเป็นฝรั่งสุกและเปลี่ยนเหยื่อทุกวัน
ในตอนเช้า 
  2.3 หนูที่ดักจับได้จะถูกนำมาทำเครื่องหมายโดยการใส่แถบโลหะที่หู หลังจากนั้นจึงนำมาชั่งน้ำหนัก 
วัดขนาด แยกเพศ และจำแนกชนิด พร้อมทั้งบันทึกสภาพการเจริญพันธุ์ของหนูด้วย 
  2.4 ทำการดักหนูในแต่ละ gid เป็นเวลา 2 ครั้ง คือ ในช่วงฤดูแล้งเดือนมีนาคม เป็นเวลา 6 วัน และ
ในช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคม เป็นเวลา 9 วัน 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) หาขนาดประชากรของหนูโดยวิธี Schumacher-Eschmeyer (Krebs,1989)  
       โดย N  = C+M+2 

                         Rt Mt 
   Variance (1/N) of popalation estimate 

     = 1 (Rt2) - RtMt2 
                      n-2  c t     (CtMt) 
     Standard error of 1/N = variance (1/N) 

                             (CtMt2) 
    N = จำนวนประชากรทั้งหมด 
    Ct = จำนวนสัตว์ที่จับได้ในแต่ละวัน 
    Rt = จำนวนสัตว์ที่จับได้และมีเครื่องหมายในแต่ละวัน 
    M+ = จำนวนสัตว์ที่ทำเครื่องหมายแล้วในพ้ืนที่นั้น 
    2) หาค่าดรรชนีความหลากหลายชนิดของ shanon-weaver (1949) ซึ่งได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมา
เรียกว่า shanon-wiener function (H) เพ่ือหาวิธีในการวัดค่าความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่หนึ่ง  
    H1 = s p1 logb p1 

หรือ H1 = cn (N log10 N-n1 log10 n1) (Hair, 1980) 
c = ค่าคงที่สำหรับเปลี่ยนจาก log10 ฐาน 10 เป็นฐานอื่น ๆ 
n = จำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในพื้นที่ 
N = จำนวนประซากรของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในพื้นที่ 



     3) หาพื ้นท ี ่หาก ิน โดยคำนวณหาพื ้นท ี ่หาก ินน ้อยท ี ่ส ุดตามว ิธ ี  convex polygon         
(Mohr, 1947) 
   4) หาอัตราส่วนของเพศที่จับได้นำข้อมูลเพศของสัตว์ที่จับได้ในแต่ละ grid มาหาอัตราส่วน
ระหว่างเพศผู้และเพศเมียโดยแยกตามชนิดของหนู 

ผลการศึกษาทดลอง วิจัย 
พื้นที่ที่ทำการศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือท่ี 6o  05-6o 13 เส้นแวงตะวันออกท่ี 101o 56-102o 03 มีอาณาเขตอยู่ใน
อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี และสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีแนวเขตติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย โดยมีแม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโกลก มีเนื้อที่ประมาณ 125,000 ไร่ มีสภาพเป็นป่าพรุที่มีน้ำท่วมขัง
ตลอดทั้งปีประมาณ 51,000 ไร่ เป็นป่าสมบูรณ์ที่ยังไม่ถูกทำลายประกอบด้วยไม้ชั้นสูงและไม้พื้นล่าง ซึ่งเป็น
สังคมพืชป่าดงดิบพิเศษ จากการสำรวจชนิดพรรณไม้ของฝ่ายพฤกษศาสตร์ กองบำรุง ในบริเวณป่าพรุและป๋า
เสม็ดรอบ ๆ ปรากฎว่ามีพรรณไม้ประมาณ 470 ชนิด (พรรณไม้ป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส 2534) นับเป็นป่าพรุ
ผืนใหญ่แห่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทย เป็นป่าพรุที่พัฒนามาจากพ้ืนที่บริเวณปากแม่น้ำที่ตื้นเขิน ทำให้เกิด
สันดอนขนาดใหญ่ปิดกั้นแม่น้ำ เกิดแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีการทับถมของอินทรียวัตถุและซากพืชอยู่บนผิ วดิน
หนาตั้งแต่ 0.5-5 เมตร หรือมากกว่า มีค่าความเป็นกรด 4.5-6 พืชแต่ละชนิดในป๋าพรุมีการปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอดมีการวิวัฒนาการและพัฒนาตัวเองให้ระบบรากมีลักษณะพิเศษ มีรากแก้วสั้น รากแขนงแข็งแรงและมี
รากค้ำยัน บางชนิดจะมีพูพอนใหญ่ นับเป็นสังคมพืชที่สลับซับซ้อนมาก พรรณไม้ที่พบในป่าพรุได้แก่ มะฮัง
(Macaranga griffithiana) ตังหนใบเล็ก(Calophyllum pisiferum) อ้ายบ่าว (Stemonurus secundiflorus)  
หล ุมพ ี  (Elsiodoxn - conferta) ข ี ้ หนอนพร ุ  (Campnasperma cariaceun) ชะมวงป่ า  (Garcinia 
bancana) ช้างไห้ (Neesia altissima) เพ๊ียะ (Dialium patens) ฯลฯ 

จากการศึกษาของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปี 2529 ได้พบสัตว์ป่าจำนวน 298 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม 40 ชนิด นก 197 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 28 ชนิด 

1. ความหนาแน่นของประซากรหนู 
จากการศึกษาประชากรของหนูในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ป่าเสม็ดและป๋าพรุโดยวิธี Marked-recapture Method ในช่วง
เดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม ปรากฎว่าได้พบหนูชนิดต่าง ๆ จำนวน 5 ชนิด ในป่าพรุคือหนูท้องขาว 
(Rattus ra0ttus) หนูนาเล็ก (R.losea) หนูส ิงคโปร์ (R.annadalei) หนูควาย (R.mulleri) หนูฟานเล็ก        
(R. whiteheadi) และในป่าเสม็ดได้พบหนู 3 ชนิด คือ หนูควาย หนูท้องขาวและหนูนาเล็ก 

หนูที่เป็นชนิดเด่น (Dominant) ในป่าพรุได้แก่ หนูสิงคโปร ซึ่งมาจากการหาความหนาแน่นของ
ประชากรโดยวิธี Shcumachur-Eschmeyer (Krebs, 1989) ปรากฎว่าในช่วงฤดูแล้งมีความหนาแน่นเป็น 
12-9 ตัว/เฮคเตอร์  ส่วนในฤดูฝนพบว่ามีความหนาแน่นเป็น 7-6 ตัว/เฮคเตอร์ ชนิดที่พบมีความหนาแน่น
รองลงมา ได้แก่ หนูฟานเล็ก โดยพบว่าในช่วงฤดูแล้งมีความหนาแน่นเป็น 4-3 ตัว/เฮคเตอร์ ส่วนหนูอีก        
3 ชนิดนั้นพบน้อยไม่สามารถนำมาคำนวณหาความหนาแน่นได้สำหรับในป๋าเสม็ดนั้นจากการศึกษาทั้ง 2 ครั้ง 
ได้พบชนิดหนูน้อยกว่าในป่าพรุไม่พบหนูสิงคโปร์และหนูฟานเล็ก คงพบหนูเพียง 3 ชนิดเท่านั้น หนูที่เป็นชนิด
เด่น ในป่าเสม็ดได้แก่ หนูท้องขาวมีความหนาแน่นในฤดูแล้งเป็น 7-6 ตัว/เฮคเตอร์ ขณะที่ในฤดูฝนมีความ
หนาแน่นเป็น 5-4 ตัว/เฮคเตอร์ ส่วนหนูอีก 2 ชนิด คือหนูนาเล็กและหนูควาย พบเป็นปริมาณน้อยไม่สามารถ
นำมาคำนวณหาความหนาแน่นได้ 



จากการศึกษาประชากรของหนูในพ้ืนที่ป๋าทั้ง 2 แบบ แสดงให้เห็นว่าหนูสิงคโปร์และหนูฟานเล็กมีถิ่น
ที่อยู่อาศัยเฉพาะในปาพรุเท่านั้น หนูท้องขาวพบอาศัยอยู่ใน 2 พื้นที่แต่ก็มีความหนาแน่นในป่าเสม็ดมากกว่า
ในป่าพรุ ทั้งนี้จากการดักจับในฤดูแล้งได้พบหนูท้องขาว 15 ตัว ในป่าเสม็ดขณะที่ดักจับในป่า-พรุ ได้เพียง     
3 ตัว ส่วนในฤดูฝนสามารถดักจับหนูท้องขาวในป๋าเสม็ดได้ 10 ตัว ขณะที่ดักจับในป่าพรุได้เพียง 3 ตัว 
Lekagul & McNeely, 1970 กล่าวว่าหนูท้องขาวเป็นหนูที่อาศัยอยู่ได้ในพื้นที่หลายแบบทั้งในพื้นที่เกษตร 
บ้านเรือนในป่าธรรมชาติ รวมทั้งป่าชายเลนด้วย สำหรับหนูควายที่พบในพื้นที่ทั ้ง 2 ในปริมาณน้อยนั้น 
Lekagul & McNeely, 1970 กล่าวว่าเป็นหนูที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณป่าดงดิบที่ราบมักอาศัยอยู่ตามโพง
และลำธาร 

2. ความหลากหลายชนิด 
เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาความหนาแน่นของประชากรหนูทุกชนิดในพื้นที่ ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่

จะต้องนำจำนวนของหนูแต่ละชนิดที่ดักจับได้ โดยการวางกรงดักกระจายทั่วพื้นที่มาใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรหนูแต่ละชนิดในพื้นที่นั้น ๆ ในการคำนวณค่าดัชนีของความหลากหลายชนิดของหนูในแต่ละสภาพ
พื ้นที ่ ซ ึ ่งจากการศึกษาหาความหลากหลายชนิดของหนูในป่าพรุและป่าเสม็ด โดยใช้ค่าดัชน ีของ         
Shanon-Wiener นั้นปรากฎว่าในป่าพรุมีค่าเป็น 0.8495 และ 1.2127 ในฤดูแล้งและฤดูฝนตามลำดับ ขณะที่
ป่าเสม็ดมีค่า Shanon Wiener index เป็น 0.2337 และ 0.7589 

ผลจากการวิเคราะห์ความหลากหลายชนิดของหนูในป่าพรุและปาเสม็ด โดยคำนึงถึงจำนวน ชนิดของ
หนูในพื้นที่ทั้งสองและจากค่า Shanon-Wiener index นั้น ให้ผลเหมือนกันโดยป่าพรุมีความหลากหลายชนิด
ของหนูมากกว่าในป่าเสม็ด เมื ่อดูจากชนิดพรรณพืชที ่ประกอบในป่าพรุแล้วจะเห็นได้ว่า ป่าพรุมีความ
หลากหลายของพรรณไม้มากกว่าในปาเสม็ด จึงเป็นเหตุให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์มากไปกว่าป่า
เสม็ดที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุไม้น้อยกว่าในการศึกษาประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครั้งนี้พบหนู
จำนวน 5 ชนิด เป็นหนูที่พบเพิ่มขึ้นจากการสำรวจชนิดสัตว์ป่าในป่าพรุโต๊ะแดงของฝ่ายวิชาการ ในปี 2529   
1 ชนิด คือ หนูนาเล็ก (R. loea) แต่ก็พบเป็นจำนวนที่น้อยจนไม่สามารถนำมาคำนวณหาความหนาแน่นได้
ขนาดพ้ืนที่หากิน 

หนูสิงคโปร์ตัวเมียมีขนาดพื้นที่หากินมากที่สุดในฤดูฝนเป็น 0.2 เฮคเตอร์ และมีระยะหากินในแต่ละ
วันไกลที่สุดเป็น 118 เมตร ในฤดูแล้งและฤดูฝนเป็น 75 เมตร หนูฟานเล็กมีระยะการหากินไกลในแต่ละวัน
เป็น 35 เมตร ในฤดูฝน และ 48 เมตร ในฤดูแล้ง ส่วนหนูท้องขาวนั้นพบว่ามีระยะหากินแต่ละวันไกลที่สุดเป็น 
77 เมตร ในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

จากการดักจับในฤดูฝนปรากฏว่าหนูที่ดักจับได้มีอัตราส่วนของเพศผู้  และเพศเมียเป็น 1:2 ขณะที่ใน
ฤดูร้อนอัตราส่วนของเพศผู้และเพสเมียเป็น 1:1 

สรุป 
การศึกษาความหนาแน่นของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าพรุ  จากการศึกษาครั้งนี้ พบ

หนู จำนวน 5 ชนิดในป๋าพรุ คือหนูสิงคโปร์ (Rattus annandali) หนูฟานเล็ก (R.whiteheadi) หนูท้องขาว 
(R. rattus) หนูนาเล็ก (R.losea) และหนูควาย (R. mulleri) แต่ในป่าเสม็ดพบว่ามีหนูอยู่เพียง 3 ชนิดเท่านั้น 
คือ หนูท้องขาว หนูนาเล็ก หนูควาย หนูที่เป็นชนิดเด่นในป่าพรุได้แก่ หนูสิงคโปร์ จากการศึกษาประซากรใน
เดือนมีนาคม มีความหนาแน่นเป็น 12-9 ตัว/เฮคเตอร์ ส่วนในเดือนสิงหาคม พบว่ามีความหนาแน่นเป็น 7-6 
ตัว/เฮคเตอร์ หนูที่เป็นชนิดเด่นในป่าเสม็ดได้แก่ หนูท้องขาว มีความหนาแน่นเป็น 7-6 ตัว/เฮคเตอร์ จาก
การศึกษาในเดือนมีนาคม ขณะที่ในเดือนสิงหาคมมีความหนาแน่นเป็น 5-4 ตัว/เฮคเตอร์ พื้นที่ป่าพรุมีค่า



ดรรชนีความหลากชนิดของ Shanon และ Wiener เป็น 0.8495 และ 1.2128 ในฤดูแล้งและฤดูฝนตามลำดับ
มากกว่าในป๋าเสม็ดซึ่งมีค่าเป็น 0.2337 และ 0.7589 หนูสิงคโปร์มีขนาดพ้ืนที่หากินมากที่สุดในฤดูฝนเป็น 0.2 
เฮคเตอร์ ระยะการหากินไกลที่สุดในแต่ละวันของหนูสิงคโปร์เป็น 118 เมตร ในฤดูแล้ง และ 75 เมตร ในฤดูฝน ระยะการหา
กินไกลที่สุดในแต่ละวันของฟานเล็กเป็น 35 เมตร ในฤดูฝน และ 48 เมตร ในฤดูแล้ง ระยะการหากินไกลที่สุด
ในแต่ละวันของหนูท้องขาวเป็น 77 เมตร ในฤดูฝน และอัตราส่วนของเพศผู้และเพศเมียของหนูที่ดักได้ในฤดู
ฝนเป็น 1:2 ส่วนในฤดูแล้งฤดูแล้งเป็น 1:1 
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