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Abstract

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.

บทนํา
จากการศึกษาพัฒนาการขององคความรูหิ่งหอยในชุมชนภาคกลางสองแหง คือ อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พบวารอยละ ๙๘ ของผูใหขอมูลจากการสัมภาษณยังขาดความรูเ รื่องหิ่งหอย ทั้งชนิดพันธุ
ชีววิทยา และนิเวศวิทยา พบวาครู ผูนําชุมชน ผูนําชมหิ่งหอย เยาวชน มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาองคความรูเ รื่องหิ่งหอยและการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน
(Wongprom, 2008) หิ่งหอยที่พบในตําบลบางน้ําผึ้งสวนใหญเปนชนิด Pteroptyx malaccae
Gorham. ซึง่ พบเฉพาะในระบบนิเวศน้าํ กรอยและปาชายเลน (อัญชนา, ๒๕๕๑) หิง่ หอย
Pteroptyx malaccae มีวงจรชีวิต ประกอบดวย ไข ตัวหนอน ดักแด และตัวเต็มวัย ใชเวลาโดย
เฉลีย่ ๑๒๒.๙ วัน เพศเมียวางไขเฉลีย่ ๑๘.๓๐ ฟอง มีเปอรเซ็นตในการฟก ๗๑ % ใน
หองปฏิบัติการ (Loomboot, 2008)
อยางไรก็ตามในการพื้นที่ที่มีกิจกรรมนําชมหิ่งหอยทั้งสองแหงยังขาดขอมูลประชากรของ
หิ่งหอยในรอบป และจํานวนที่มีการกระพริบแสงในแตละเดือน ในการวิจยั เชิงปฏิบัติการอยางมี
สวนรวมครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลประชากรหิ่งหอยและสรางความตระหนักดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของริมแมน้ําเจาพระยาและลําคลองบางน้ําผึ้ง และขอมูลยังเปนวัตถุดิบที่ดีในการ
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศของชุมชนอีกดวย
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พื้นที่สํารวจความยาวประมาณ ๓ กิโลเมตร
ตามแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยา ตําบลบางน้ําผึ้ง
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อุปกรณและวิธกี าร
การดําเนินการประกอบดวยการอบรมการวิจยั เชิงปฏิบัติการการ
อยางมีสว นรวม เพือ่ คัดเลือกอาสาสมัครในการประเมินประชากรหิง่ หอย
ประกอบดวย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน ๒๐ คน ระดับ
มัธยมศึกษา ๕ คน และ ครู คนขับเรือ และผูประกอบการโฮมสเตย
จํานวน ๘ คน อาสาสมัครจากศูนยธรรมชาติศกึ ษาประเทศไทย จํานวน
๕ คน และนิสิตระดับปริญญาตรีจากคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑๕ คน ทําการนับประชากรหิ่งหอย
ตัวเต็มวัยที่กระพริบแสงในพืน้ ที่ศึกษาในกลางคืน ในวันเดือนแรมทุก ๆ
เดือนละ ๑ ครั้ง ในชวงเวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น. ตัง้ แตเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒ บริเวณริมฝงแมน้ํา
เจาพระยา ตําบลบางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลจากการสํารวจนําขอมูลมาเผยแพรผานกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา
และรณรงคเพื่อการอนุรักษฟน คืนสภาพแมน้ําเจาพระยาและลําคลอง
บางน้ําผึ้ง
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ไมที่หิ่งหอยเกาะเพื่อกระพริบแสง มากที่สุด คือ ตนลําพู
(Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) รองลงมาคือ ตนจาก (Nypa
fruticans Wurmb.) ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus Linn.) และ
เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus Vahl.) ตามลําดับ
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รูปที่ ๑ ประชากรหิง่ หอยที่กระพริบแสงในแตละเดือน บริเวณริมฝง แมน้ําเจาพระยา ตําบลบางน้าํ ผึ้ง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สรุปและวิจารณ
จากขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรหิง่ หอยตอบสนองตอฤดูกาลและปริมาณ
น้ําฝน หลังจากเดือนตุลาคมประชากรหิ่งหอยลดลงอยางตอเนื่องและต่าํ สุดในเดือน
เมษายน หิ่งหอยมีความชุกชุมสูงและสม่าํ เสมอในชวงฤดูฝน สอดคลองกับ
การศึกษา Wegiriya et al., 2008 วาหิ่งหอยมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณน้าํ ฝน
ในเขตชืน้ ซึ่งในกรณีบางน้ําผึ้งมีความเปนไปไดถึงความสัมพันธระหวางปริมาณ
น้ําฝน ความเค็มของน้าํ ตอระยะตัวหนอนของหิ่งหอย Pteroptyx malaccae จาก
ขอมูลประชากรหิ่งหอยในรอบปเปนประโยชนอยางยิ่งในการติดตามคุณภาพน้ําริม
ฝงเจาพระยา เนื่องจากหิ่งหอยเปนดัชนีบงชี้คณ
ุ ภาพน้ําและระบบนิเวศริมฝงแมนา้ํ
เปนอยางดี อีกทั้งสามารถนําขอมูลไปประยุกตในกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาของ
ชุมชนอีกดวย ในการศึกษาครั้งนี้พบปจจัยคุกคามที่มีผลตอประชากรและการ
กระพริบแสงของหิ่งหอย ไดแก มลภาวะทางแสงจากริมฝงแมน้ําตรงขาม คราบ
น้ํามัน ยาเบื่อกุง เปนตน
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