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บทคัดย่อ 
ไดท้ าการศึกษาผลกระทบของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะจุลินทรีย์ 

ในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย ได้แก่ พ้ืนที่ต้นน้ าอ าเภอปาย พ้ืนที่กลางน้ าอ าเภอปางมะผ้า และพ้ืนที่ปลายน้ าอ าเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2557/58 จากผลการส ารวจ รวบรวม และจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์  พบว่า ในแปลง
ปลูกถ่ัวเหลือง ถั่วแดง  และถ่ัวลิสง  ตรวจพบไส้เดือนฝอยกลุ่มหากินอิสระในดิน 6 สกุล คือ Dorylaimus, 
Mononchus, Rhabditis, Alaimus, Nygolaimus และ Seinura และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 3 สกุล คือ 
Helicotylenchus, Hirschmaniella และ Hoplolaimus  และจากการจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ดิน  ไดต้รวจพบ
แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมีปริมาณมากกว่าเชื้อไรโซเบียม และเชื้อ
รา ตามล าดับ นอกจากนี้ ได้มีการส ารวจโรคและแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่ต้นน้ าในแปลงปลูกถั่วเหลือง พบเพลี้ยอ่อนถั่ว
เหลือง หนอนม้วนใบถั่ว หนอนแมลงวันเจาะต้นถ่ัว และด้วงเต่าตัวห้ า แต่ไม่พบโรค  ส าหรับในแปลงปลูกกระเทียม 
พบโรคใบไหม้ และโรคใบจุดสีม่วง พ้ืนที่กลางน้ าในแปลงปลุกกาแฟอราบิก้าพบเพลี้ยหอย และราด า แปลงปลุก
ผักกาดจอ พบเพลี้ยอ่อน มวนปีกแก้ว และโรคใบจุด แปลงปลูกส้ม พบเพลี้ยอ่อน กรีนนิ่ง รากเน่าโคนเน่า ใบจุด
แอนแทรคโนส แปลงปลูกอโวกาโด พบแมลงหวี่ขาว แต่ไม่พบโรค และพ้ืนที่ปลายน้ าในแปลงปลูกถั่วเหลือง พบ
หนอนแมลงวันเจาะต้นถ่ัว หนอนม้วนใบถั่ว ด้วงหมัดผัก ด้วงเต่าแตงจุดขาว แต่ไม่พบโรค 
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ค าน า 
จุลินทรีย์จ านวนมาก โดยเฉพาะศัตรูพืชมีอัตราการเพ่ิมปริมาณสูง และมคีวามอ่อนไหวต่อภูมิอากาศ เป็นไป

ได้ว่า จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อย่างเร็ว กล่าวโดยทั่วไปได้ว่า  การกระจาย และความหนาแน่น 
ของศัตรูพืช ในเขตร้อน และก่ึงเขตร้อนคาดว่า จะขยายกว้างข้ึน ถ้าหากอุณหภูมิสูงขึ้น การเจริญเติบโต และผลผลิต
ของพืชผลจะลดลง จากการศึกษาต่าง ๆ จ านวนมากที่เกี่ยวกับศักยภาพผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ที่มีต่อการกระจายของศัตรูพืช ในประเทศญี่ปุ่น คาดหมาย ได้ว่า ศัตรูพืชต่าง ๆ เช่น หนอนท าลายยาสูบ ตัวท าลาย
ข้าว ตัวท าลายถั่วเหลือง จะขยายพ้ืนที่กระจายขึ้นไปทางเหนือ  แต่พ้ืนที่การกระจายของศัตรูพืช บางชนิด เช่น 
แมลงปีกแข็ง ที่ท าลายใบข้าว จะจ ากัดพ้ืนที่แคบลง ในประเทศออสเตรเลีย ภาวะการร้อนขึ้น สามารถท าให้ศัตรูพืช
หลายชนิด ขยายขอบเขตเข้าไป ในบริเวณอากาศหนาวเย็น ที่อยู่ทางใต้ลงไปได ้(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550)   

ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศชนิดรุนแรงมาก ๆ ที่เกิดถี่มากขึ้น เช่น  ความแห้งแล้งที่ยาวนาน น้ าท่วม
รุนแรง อาจเป็นสถานที่เหนี่ยวน า ให้เกิดโรคพืชหรือศัตรูพืชได้ และความรุนแรงจะท าลายความสัมพันธ์  ระหว่าง
สัตว์ที่กินสัตว์อ่ืน เป็นอาหารกับเหยื่อได้ ซึ่งตามปกติจะเป็นตัวจ ากัด การแพร่กระจายของศัตรูพืช ตัวอย่าง การเกิด
ศัตรูพืชทางการเกษตรที่สัมพันธ์กับความผันแปรทาง ภูมิอากาศ คือ ในประเทศซิมบับเว เกิดการระบาดของหนูในปี 
ค.ศ. 1974-76 1983-85 และ 1994 ซึ่งตรงกับปีที่เกิดปรากฏการณ์เอล นีโญ หลังจากเกิดความแห้งแล้ง ติดต่อกัน
นานถึง 6 ปี เกิดมีฝนตกหนักในปี ค.ศ. 1992-93 และเกิดฝนระยะสั้น ๆ อีกในปี ค.ศ. 1993-94 ก่อให้เกิดเป็น
สภาพ ที่เหมาะต่อการแพร่กระจาย ของประชากรหนูมาก หนูจะกินเมล็ดพืชทั้งที่เก็บไว้ และก าลังเพาะปลูก ในปี 
ค.ศ. 1994 ประชากรหนู ยังสามารถเพ่ิมขึ้นได้อีกเป็นทวีคูณ เนื่องจากภาวะความแห้งแล้ง ท าให้สัตว์ที่กินหนูเป็น
อาหารลดลง จากตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลสะสมของความผันแปร ของลมฟ้าอากาศ ระหว่างปี ที่มีต่อการ
เคลื่อนไหว ของความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยานั้น ต้องพิจารณารวมกัน ในการสร้างแบบจ าลอง ผลกระทบของ ความ
ผันแปรทางภูมิอากาศ ที่มีต่อศัตรูพืช และโรคพืช (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550)   

การแพร่ระบาดของศัตรูพืชอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้น ของปริมาณก๊าซาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศได้อีก
ด้วย แม้ว่ายังขาดรายละเอียด ที่แน่นอนก็ตาม บางการทดลองพบว่า แมลงจะลดลง เนื่องจากคุณภาพของอาหาร
จากใบไม้ต่ าลง แต่บางการทดลองพบว่า แมลงจะกินใบไม้มากขึ้น เพ่ือชดเชยคุณภาพอาหารที่ต่ าลง ด้วยเหตุนี้จะ
เห็นว่า อิทธิพลการได้ปุ๋ย จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ  พืชเป็นไปในทางลบ ยิ่งกว่านั้น 
ภูมิอากาศที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ อาจท าให้เกิดโรคพืช และศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้นได้ ปัจจัยอ่ืน ๆ 
เช่น การสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสัตว์ที่กินศัตรูพืชเป็นอาหาร ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติถูกท าลาย
ไป และการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไป อาจเอ้ือต่อการเกิดโรคพืชได้เช่นเดียวกัน ปรากฏชัดว่า ผลกระทบของศัตรูพืช 
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ที่มีต่อการผลิตอาหาร ตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้น มีขอบเขตที่แน่นอน และจะผันแปรไปตามท้องถิ่น การใช้
เทคโนโลยี และการปรับตัวในระยะยาว (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550)   

ได้มีการประมาณการสูญเสียพืชผลที่อาจเกิดขึ้นถ้าศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืชเพ่ิมมากขึ้น ตามการเพ่ิมขึ้น
ของอุณหภูมิ เช่น ถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก สูงขึ้น 2? ซ. บริเวณที่จะแห้งแล้งมากขึ้น ในทวีปอเมริกาเหนือ ผลผลิต
จากพืชผล จะลดลง 30% เนื่องจากเกิดโรคพืชมากข้ึน และพืชผลบางชนิดในทวีปแอฟริกา จะลดลงมากกว่านี้ถึง 2 
เท่า ในบริเวณที่ร้อน และชื้นมากขึ้น นอกจากนี้การแก่งแย่งจากวัชพืช จะรุนแรงมากขึ้น ซึ่งหมายถึงว่า  พืชผลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับความเสียหายมากขึ้นต่อไปอีก ประมาณ 5-50% (ขึ้นอยู่กับชนิดพืชผล) เพราะว่า
วัชพืช สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพความแห้งแล้ง ได้ดีกว่าพืชผล  ในขณะเดียวกัน สภาพลมฟ้าอากาศที่ร้อนและ
ชื้นมากขึ้นสามารถท าให้ บักเตรี และเชื้อราในอาหารหลายชนิด เจริญเติบโตได้ดีขึ้น ท าให้อาหารบูดเน่าได้มากขึ้น  
อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ ที่มีผลร้ายต่อ สุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น  ราในอาหารภูมิอากาศเขตร้อน ที่ชื่อ 
Apergillus flarus ที่ก่อให้เกิดสาร Aflatoxin (เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ ของการเกิดมะเร็งตับในมนุษย์) แพร่ขยายได้ดี
ในสารอินทรีย์ รวมทั้งพืชผลด้วย เช่น ถั่วลิสง ถ้าเก็บไว้ในสภาพ ที่มีอากาศชื้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2550)   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ของจังหวัดทั้งหมด 12,681 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,786 ไร่ แยก
เป็นภูเขา ป่าไม้ ประมาณ 9,891,382 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 78 ของพ้ืนที่ ที่เหลืออีกร้อยละ 22 เป็นที่ราบ
สองฝั่งล าน้ าและที่ราบหุบเขามีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 249,025 ไร่ เป็นพ้ืนที่ชลประทาน 107,470 ไร่ (โครงการ
ชลประทานแม่ฮ่องสอน. 2555) รูปแบบการเกษตรส าหรับเกษตรกรบนที่สูงมีหลายระบบการปลูกพืช คือ ปลูกข้าว
ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ถั่วเหลือง ถั่วแดงหลวง พืชผัก และกระเทียม ตามภาวะราคาที่เกษตรกรสนใจ   ซึ่งการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพ้ืนสูงที่ลาดชันจะส่งผลกระทบต่อต้นน้ า ล าธาร    บุญเทียม(2554) รายงานว่า เกษตรกรบน
พ้ืนที่ลาดชันภาคเหนือตอนบน มีการปลูกข้าวโพดเป็นเวลานาน จนเกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพดลดลง การชะล้าง
พังทลาย เกิดความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช จากการส ารวจร่วมกับเกษตรกรใน
พ้ืนที่และส านักงานเกษตรอ าเภอนาน้อยและนาหมื่น สามารถจ าแนกกลุ่มระบบเกษตรของเกษตรกรที่มีอยู่เดิมได้ 3 
กลุ่มหลักคือ กลุ่มที่มียางพาราเป็นพืชหลัก ระบบพืชไร่อ่ืน ๆ ในทีดอนและระบบการปลูกพืชในนาที่มีถั่วเหลืองหรือ
พืชผักตามหลังข้าวนาปี และกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นอาหารและรายได้ในครัวเรือน และได้มีการวิเคราะห์
ปัจจัยการปรับปรุงได้แก่ด้านการตลาดและราคา ความรู้  ทุนและแหล่งน้ า  ที่มีผลต่อการพัฒนาระบบเกษตร
ผสมผสานที่มียางพาราเป็นไม้ยืนต้น ให้มีความยั่งยืนและช่วยลดการพังทลายจากการด าเนินการวิเคราะห์ระบบ
เกษตรร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกรได้คัดเลือกรูปแบบระบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสม  ทีมียางพาราเป็น
พืชหลักและมีข้าวเป็นพืชอาหารโดยร่วมกับพืชไร่และถั่วเหลืองหลังนา เป็นระบบที่จะมีรายได้ที่ยั่งยืนและระยะยาว        
แต่ยังพบปัญหาว่ามีผลผลิตต่ า ขาดความรู้ในการปลูกยางและทักษะการกรีดยางพารา รวมทั้งมีแรงงานน้อย   ซึ่งพืช
ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่สูงอีกชนิดได้แก่ มะคาเดเมียเป็นพืชที่ไม่ผลัดใบ  (Evergreen tree) จะท าให้เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีสี
เขียวตลอดปี เป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และสามารถช่วยลดสภาวะการเกิดโลกร้อน โดยมะคาเดเมีย
สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอ่ืนมีค่ามากกว่า 0.64 ตันต่อไร่ต่อปี  อีก
ทั้งมะคาเดเมียนนัทเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคิดเป็นมูลค่ารวมของมะคาเดเมียประมาณ  607.5-652.5 ล้านบาท 
ทั้งนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าที่มาท าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจะมีมูลค่ามากกว่า 2-3 เท่า ทางด้านโภชนาการ มะคาเดเมียยังมี
คุณค่าต่อร่างกาย เนื่องจากมีโคเลสเตอรอลต่ าซึ่งจะช่วยต่อสู้กับโรคหัวใจ ซึ่งเนื้อในจะประกอบด้วยกรดไขมันไม่
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อ่ิมตัวที่เป็น monounsaturated fatty acid ถึง 84 เปอร์เซ็นต์ กรดไขมันไม่อ่ิมตัวที่เป็น poly- unsaturated 
fatty acid เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ และกรดไขมันอ่ิมตัว (saturated fatty acid) 12 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นพืชที่มี
พลังงานมากจึงเหมาะส าหรับเป็นอาหารของผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก (จ ารอง,2554 ) นอกจากนี้ยังมี กาแฟซึ่ง
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีบนพ้ืนที่สูง ปลูกโดยอาศัยร่มเงาของไม้ยืนต้น  โดยอรทัยและคณะ(2552) กล่าวว่า กาแฟ
เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในด้านศักยภาพของพืช    สามารถปลูกร่วมกับต้นไม้ในแปลงปลูกเดิม(ไม่ต้องโค่นต้นไม้) ไม่
ต้องใส่ปุ๋ยมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ได้นาน รอราคาได้    ราคาผลผลิตดีในกรณีแปรรูปเป็นกะลา ซึ่ง
สถานการณ์ด้านการตลาดกาแฟ ราคาเมล็ดกาแฟที่เกษตรกรได้รับของปี 2554 ราคากิโลกรัมละ 76.47 บาท  ราคา
กาแฟอาราบิก้า ตลาดนิวยอร์กในเดือนกุมภาพันธ์กิโลกรัมละ 202.71 บาทสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 193.10 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.28 มีแนวโน้มมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริม
การเกษตร. 2554) 
  จากผลการวิเคราะห์พ้ืนที่อ่อนไหวจากการปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่อ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องศึกษาผลกระทบของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย ได้แก่ พ้ืนที่ต้นน้ าอ าเภอปาย พ้ืนที่กลางน้ าอ าเภอปางมะ
ผ้า และพ้ืนที่ปลายน้ าอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
2. เครื่องวัดต าแหน่งพิกัด (GPS) 
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินและเก็บตัวอย่างศัตรูพืช 
4. สารเคมีในการวิเคราะห์ดินและจุลินทรีย์ดิน 

 
วิธีการ 
1) การส ารวจเก็บรวบรวม จ าแนกชนิด และความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนฝอยในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. 
แม่ฮ่องสอน  

ได้ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ และศึกษาความหนาแน่นของประชากรจุลินทรีย์
ในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. แม่ฮ่องสอน โดยท าการเก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกถ่ัวเหลือง ถั่วแดง  และถ่ัวลิสง  
จ านวน 12 พ้ืนที่ รวมตัวอย่างดิน 36 ตัวอย่างดิน  เพ่ือตรวจสอบชนิดของไส้เดือนฝอยกลุ่มหากินอิสระในดิน และ
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ป่าในบริเวณใกล้เคียงกันที่มรีะบบนิเวศน์ไม่ต่างกัน 
จ านวน 6 ตัวอย่าง เพ่ือเปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนฝอยในดินกับแปลงปลูกพชืเศรษฐกิจ  
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2) การส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ดินในพื้นที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. แม่ฮ่องสอน 
ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินบริเวณต้นน้ าและปลายน้ า ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปาย ทั้งพ้ืนที่ที่ถูกรบกวนด้วยการเขต

กรรมและพ้ืนที่ป่าบริเวณใกล้เคียงกัน และน าตัวอย่างดินที่สุ่มเก็บมาท าการนับจ านวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด  เชื้อรา
ทั้งหมด เชื้อไรโซเบียม  แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช  โดยใช้อาหาร
เฉพาะ ดังนี้ เชื้อแบคทีเรียทั้งหมด ใช้อาหาร NA (Nutrient agar)  เชื้อราทั้งหมด ใช้อาหาร GAN และ Peptone 
เชื้อไรโซเบียม ท าการนับโดยวิธี MPN และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ รวมทั้งผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช ใช้อาหารดังต่อไปนี้ อาหาร Nfb ส าหรับ Azospirillum sp. อาหาร Azotobacter ส าหรับ Azotobacter 
sp.อาหาร Beijerinckia ส าหรับBeijerinckiasp. และอาหาร LGIp บันทึกข้อมูลการเขตกรรม พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ท า
การเก็บตัวอย่าง และบันทึกข้อมูลจ านวนจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในอาหารจ าเพาะ 
 
3) การส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดศัตรูพืชในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. แม่ฮ่องสอน 

ไดด้ าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ดังนี้ 1) พ้ืนที่ต้นน้ า ต. ทุ่งยาว อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน ในแปลงถั่วเหลือง และในแปลงกระเทียม 2) 
พ้ืนที่กลางน้ า ต. ส้มป่อย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ในแปลงกาแฟอราบิก้า  แปลงส้ม แปลงอโวกาโด และแปลง
ผักกาดจอ และ 3) พ้ืนทีป่ลายน้ า บ้านผาเมือง ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในแปลงถั่วเหลือง   

 
ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 

ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2557    สิ้นสุด  กันยายน  2558         รวม       1            ปี 
 

สถานที่ด าเนินการ 
ด าเนินการทีส่ านักผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กองวิจัยพัฒนา

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ไร่เกษตรกรและพ้ืนที่ป่าใน
พ้ืนทีลุ่่มน้ าปาย อ าเภอปาย  อ าเภอปางมะผ้า และอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1) การส ารวจเก็บรวบรวม จ าแนกชนิด และความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนฝอยในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. 
แม่ฮ่องสอน  

ได้ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ และศึกษาความหนาแน่นของประชากรจุลินทรีย์
ในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. แม่ฮ่องสอน โดยท าการเก็บตัวอย่างดินแปลงปลูกถ่ัวเหลือง ถั่วแดง  และถ่ัวลิสง  
จ านวน 12 พ้ืนที่ รวมตัวอย่างดิน 36 ตัวอย่างดิน  ตรวจพบไส้เดือนฝอยกลุ่มหากินอิสระในดิน รวม 6 สกุล คือ 
Dorylaimus, Mononchus, Rhabditis, Alaimus, Nygolaimus และ Seinura และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 3 สกุล 
คือ Helicotylenchus, Hirschmaniella และ Hoplolaimus  มีความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนฝอยสูงสุด 
570 ตัวต่อดิน 500 กรัม  เปรียบเทียบกับตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ป่าจ านวน 6 ตัวอย่าง พบ ไส้เดือนฝอยกลุ่มหากิน
อิสระสูงสุด 13 ตัวต่อดิน 500 กรัม 
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2) การส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ดินในพื้นที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. แม่ฮ่องสอน 

ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือท าการส ารวจเบื้องต้นเก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ดินในพื้นที่
อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งสามารถนับจ านวนสิ่งมีชีวิตในดินจากตัวอย่างดินที่สุ่มเก็บจากพ้ืนที่ต้นน้ า และ
ปลายน้ า จ านวน 14 จุด พบว่า พบว่าจ านวนแบคทีเรียทั้งหมดและเชื้อราทั้งหมด จากทั้ง 14 จุดที่ท าการเก็บ
ตัวอย่าง มีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูจ านวนเชื้อไรโซเบียม พบว่า ในพ้ืนที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างที่ท าการปลูกถ่ัวมี
ปริมาณเชื้อไรโซเบียมไม่แตกต่างกับพื้นท่ีป่า นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวอย่างดินในจุดที่ 10 ไม่พบเชื้อไรโซเบียม (ตาราง
ที่ 1)  จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า จ านวนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืช ของทุกพ้ืนที่ที่ท าการเก็บตัวอย่างมีปริมาณใกล้เคียงกัน ท าให้สามารถสรุปได้ว่า จุลินทรีย์ในกลุ่มนี้มีปริมาณมาก
ที่สุดในพื้นท่ีลุ่มน้ าปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนแบคทีเรียทั้งหมด เชื้อราทั้งหมด และเชื้อไรโซเบียมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปาย จ.แม่ฮ่องสอน   
 

แบคทีเรียท้ังหมด ไรโซเบียม
(cfu) อาหาร GAN อาหาร Peptone (เซลล์/1 กรัมดินแห้ง)

1 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ CM6 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 1.61 x 107 9.50 x 104 9.00 x 105 2.00 x 102

2 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS10 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 1.64 x 107 1.70 x 105 8.00 x 104 2.84 x 102

3 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ CM60 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 1.23 x 107 6.50 x 104 2.00 x 104 1.60 x 103

4 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS5 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 1.60 x 107 4.50 x 104 1.00 x 105 2.84 x 102

5 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS2 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 1.92 x 107 9.00 x 104 1.20 x 105 4.00 x 102

6 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS8 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 7.30 x 106 9.50 x 104 6.00 x 104 5.20 x 101

7 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ สจ.2 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 7.45 x 106 1.20 x 105 3.50 x 105 2.52 x 101

8 ดินแปลงถ่ัวเหลือง บ้านกุงไม้สัก ต.หมอกจ าแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (28-1-58) 5.50 x 106 3.50 x 104 6.00 x 104 2.20 x 103

9 ดินแปลงถ่ัวแดง บ้านน  าริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (28-1-58) 1.17 x 106 7.50 x 104 1.20 x 105 3.20 x 103

10 ดินต้นส้มแสดงอาการเหลือง บ้านน  าริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (28-1-58) 2.50 x 105 6.70 x 105 7.60 x 105 0

11 ดินแปลงถ่ัวเหลือง บ้านผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (29-1-58) 1.01 x 107 8.00 x 105 9.00 x 104 2.00 x 102

12 ดินแปลงถ่ัวลิสง บ้านผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (29-1-58) 5.50 x 106 1.00 x 105 9.00 x 104 1.80 x 101

13 ดินป่า บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 5.60 x 106 2.50 x 105 2.50 x 105 1.00 x 102

14 ดินป่า บ้านผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (29-1-58) 1.09 x 107 6.00 x 104 4.00 x 104 2.84 x 102

เช้ือราท้ังหมด (cfu)
ล าดับ สถานท่ี

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปาย จ.
แม่ฮ่องสอน   
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 Azospirillum  sp. Azotobacter sp. Beijerinckia  sp. แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ

1 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ CM6 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 6.37 x 106 5.63 x 105 1.08 x 107 6.43 x 106

2 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS10 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 7.03 x 106 1.02 x 106 5.16 x 106 1.86 x 105

3 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ CM60 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 7.09 x 106 6.56 x 105 6.83 x 106 9.26 x 106

4 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS5 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 1.05 x 107 4.40 x 107 8.13 x 106 1.05 x 107

5 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS2 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 6.23 x 107 8.03 x 106 3.80 x 107 9.43 x 106

6 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ MHS8 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 4.36 x 107 6.93 x 106 4.16 x 106 1.01 x 107

7 ดินแปลงถ่ัวเหลืองพันธ์ุ สจ.2 บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 5.73 x 106 4.72 x 106 7.50 x 106 1.15 x 107

8 ดินแปลงถ่ัวเหลือง บ้านกุงไม้สัก ต.หมอกจ าแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (28-1-58) 4.03 x 107 4.76 x 106 1.01 x 107 4.16 x 107

9 ดินแปลงถ่ัวแดง บ้านน  าริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (28-1-58) 1.70 x 106 5.17 x 105 8.70 x 105 4.76 x 106

10 ดินต้นส้มแสดงอาการเหลือง บ้านน  าริน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (28-1-58) 6.63 x 106 3.76 x 106 8.56 x 106 1.02 x 107

11 ดินแปลงถ่ัวเหลือง บ้านผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (29-1-58) 7.75 x 106 4.67 x 106 9.93 x 105 6.47 x 106

12 ดินแปลงถ่ัวลิสง บ้านผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (29-1-58) 1.33 x 106 3.34 x 106 6.30 x 106 1.14 x 107

13 ดินป่า บ้านตีนทาบ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (27-1-58) 9.30 x 106 6.16 x 105 9.83 x 105 6.37 x 106

14 ดินป่า บ้านผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (29-1-58) 1.03 x 107 5.53 x 105 1.70 x 106 4.03 x 106

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (cfu)
ล าดับ สถานท่ี

 
 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า พ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ท าการเก็บตัวอย่างทั้ง 14 
จุด พบแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิตสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมีปริมาณมากกว่าเชื้อไรโซเบียม 
และเชื้อรา ตามล าดับ  

 
3) การส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดศัตรูพืชในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จ. แม่ฮ่องสอน 

ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิดโรคและแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน ผลการด าเนินงานดังนี้   
พ้ืนที่ต้นน้ า ต. ทุ่งยาว อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน แปลงถั่วเหลือง ชนิดแมลงที่ส ารวจพบ ได้แก่ เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง 
Aphis glycines Matsumura (Homoptera: Aphididae) หนอนม้วนใบถั่ว Archipsmicaceana Walker 
(Lepidoptera: Tortricidae) หนอนแมลงวันเจาะต้นถ่ัวMelanagromyzasojae (Zehntner) (Diptera: 
Agromyzidae) และด้วงเต่าตัวห้ า Menochilussexmaculatus (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae) แต่
ไม่พบโรคถั่วเหลือง ส าหรับในแปลงกระเทียม (โรคพืช) - โรคใบไหม้ Stemphyliumvesicarium และโรคใบจุดสี
ม่วง Alternariaporri 
พ้ืนที่กลางน้ า ต. ส้มป่อย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน แปลงกาแฟ ชนิดโรคแมลงที่ส ารวจพบ ได้แก่ เพลี้ยหอย และ
ราด า แปลงผักกาดจอ ชนิดโรคแมลงที่ส ารวจพบ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน มวนปีกแก้ว และโรคใบจุด 
Alternariabrassicicola แปลงส้ม ชนิดโรคแมลงที่ส ารวจพบ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน กรีนนิ่ง รากเน่าโคนเน่า
Phytophthoraparasitica ใบจุดแอนแทรคโนส Colletotrichumgloeosporioides แปลงอโวกาโด ชนิดโรค
แมลงที่ส ารวจพบ ได้แก่ แมลงหวี่ขาว Aleurodicus  disperses Russell (Hemiptera:  Aleurodicinae) แต่ไม่
พบโรค 
พ้ืนที่ปลายน้ า บ้านผาเมือง ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน แปลงถั่วเหลือง  ชนิดโรคแมลงที่ส ารวจพบ ได้แก่ 

หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว Melanagromyzasojae (Zehntner) (Diptera: Agromyzidae) หนอนม้วนใบถั่ว 

Omiodesindica(Fabricius) (Lepidoptera: Crambidae) ด้วงหมัดผัก Phyllotretasinuate Stephen 
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(Coleoptera: Chrysomelidae) ด้วงเต่าแตงจุดขาวMonoleptasignata Olivier (Coleoptera: 

Chrysomelidae) แต่ไม่พบโรคถั่วเหลือง 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองการศึกษาผลกระทบของเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
โดยเฉพาะจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่อ่อนไหวลุ่มน้ าปาย แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าที่อ าเภอปาย พ้ืนที่กลางน้ าที่อ าเภอปางมะ
ผ้า และพ้ืนที่ปลายน้ าที่อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถสรุปได้ว่า โดยส ารวจเก็บรวบรวมและจ าแนกชนิด
ไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกถ่ัวเหลือง ถั่วแดง  และถ่ัวลิสง  ตรวจพบไส้เดือนฝอยกลุ่มหากินอิสระในดิน 6 สกุล คือ 
Dorylaimus, Mononchus, Rhabditis, Alaimus, Nygolaimus และ Seinura และไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 3 สกุล 
คือ Helicotylenchus, Hirschmaniella และ Hoplolaimus  และยังพบแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระและผลิต
สารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมีปริมาณมากกว่าเชื้อไรโซเบียม และเชื้อรา ตามล าดับ นอกจากนี้ ได้มีการ
ส ารวจโรคและแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่ต้นน้ าแปลงถั่วเหลืองพบเพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง หนอนม้วนใบถั่ว หนอนแมลงวัน
เจาะต้นถ่ัว และด้วงเต่าตัวห้ า แต่ไม่พบโรค  ส าหรับในแปลงกระเทียมพบโรคใบไหม้ และโรคใบจุดสีม่วง พ้ืนที่กลาง
น้ าในแปลงกาแฟพบเพลี้ยหอย และราด า แปลงผักกาดจอพบเพลี้ยอ่อน มวนปีกแก้ว และโรคใบจุด แปลงส้มพบ
เพลี้ยอ่อน กรีนนิ่ง รากเน่าโคนเน่า ใบจุดแอนแทรคโนส แปลงอโวกาโดพบแมลงหวี่ขาว แต่ไม่พบโรค และพ้ืนที่
ปลายน้ าในแปลงถั่วเหลืองพบหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนม้วนใบถั่ว ด้วงหมัดผัก ด้วงเต่าแตงจุดขาว แต่ไม่พบ
โรค 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) น าเสนอการฝึกอบรมแก่นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

2) น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8  
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