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ปจจัยแวดลอม ที่มีผลตออตัราการตายของกระโถนพระฤาษี 

(Sapria himalayana Griff.) 

Environmental factors affecting mortality rate of Sapria himalayana Griff. 
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บทคัดยอ 

การศึกษาป จจัยแวดลอมที่ มี ผลตออัตราการตายของกระโถนพระฤาษี  (Sapria himalayana Griff.) บริ เวณ 

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (หวยผีหลอก) อ.แมริม จ.เชียงใหม อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย (ดอยสุเทพ) และ 

พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลแมสา – หวยคอกมา (หวยคอกมา) อ.เมือง จ.เชียงใหม ระหวางเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 

โดยวางแปลงตวัอยางขนาด 100 x 100 ตารางเมตร ในแตละพื้นท่ี รวมท้ังหมด 3 แปลง แลวสุมพืชใหอาศัยภายในแปลงจํานวน 5 ตน 

จากนั้นวางแปลงขนาด 5 x 5 ตารางเมตร ใหครอบคลุมพืชใหอาศัยแตละตน เก็บขอมูลปจจัยแวดลอมท้ังหมด 10 ปจจัย และขอมูล

ประชากรกระโถนพระฤาษี ทุกๆ 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 1 ป พบอัตราการตายสูงสุด บริเวณหวยคอกมา ในเดือนมีนาคม บริเวณ

ดอยสุเทพ และบริเวณหวยผีหลอกในเดือนธันวาคม รอยละ 74, 80 และ75 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหองคประกอบหลายตัวแปร 

(Principal component analysis, PCA) เพื่อหาความสัมพันธระหวางอัตราการตายของทั้งสามบริเวณ พบวาทั้งสามบริเวณมี

ความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ และปริมาณแสงภายในแปลงตัวอยาง แสดงใหเห็นวาอุณภูมิที่ลดต่ําลงสงผลทําให

อัตราการตายของกระโถนพระฤาษีเพ่ิมสูงข้ึน 
 

ABSTRACT 

The study of environmental factors affecting mortality rate of Sapria himalayana Griff. in Queen Sirikit 

Botanic Garden ( Huai Phihlok) , Mae Rim district, Chiangmai, Doi Suthep-Pui National Park ( Doi Suthep)  and  

Huai Khok Ma (Huai Khok Ma), Muang, Chiangmai were conducted between August 2015 – July 2016. Three plots 

of 100 x 100 square meters were located for data collections. Then, random five host plants in each plots of  

5 x 5 square meters were randomly sampled to collect ten environment factors. S. himalayana Griff. population 

were measured every two weeks all year round.  The results showed that the highest mortality rate found in 

March at Huai Khok Ma and December at Doi Suthep and Huai Phi Hlok as 74% , 80%  and 75% , respectively. 

Furthermore, the result of principal component analysis (PCA) indicated that the S. himalayana Griff. population 

of three sites had the negative correlation with the soil temperature, air temperature and light intensity inside the 
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plots. The result shows that the temperature affects the mortality rate. On account of the increased mortality 

rate, the temperature was decreased. 

คําสําคัญ: การวิเคราะห PCA  Holoparasitic  อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 

Keywords: PCA analysis, Holoparasitic, Doi Suthep Pui National Park 
 

บทนํา 

ปจจุบั น กระโถนพระฤาษี  (Sapria himalayana 

Griff.) พืชเบียนในวงศ Rafflesiaceae กําลังเผชิญภาวะวิกฤต

เสี่ยงตอการสูญพันธุโดยองคการระหวางประเทศเพื่อการสงวน-

ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ไดจัดกระโถนพระฤาษีอยูในระดับ

ใกลสูญพันธุจากที่อยูตามธรรมชาติ (endangered species) 

โดยบันทึกใน The IUCN Red Data Book รวมทั้งยังถูกบันทึก

ในบัญชีแดงของประเทศไทย (Thailand red data :plants)  

วาดวยเรื่องการใกลสูญพันธุเชนกัน (IUCN, 2001) ทั้งน้ีเนื่องจาก

กระโถนพ ระฤาษี เป น พื ช เบี ยน  (parasitic plant) ที่ ไม มี

โครงสรางในการสังเคราะหแสง และไมสามารถสรางอาหารเองได 

(holoparasitic plant) ใชเพียงโครงสรางที่เรียกวา รากเบียน 

(haustorial roots) เบียนกับรากของพืชใหอาศัย (host) ที่เปน

ไม เลื้ อยเนื้ อแข็ ง (liana) ส กุล Tetrastigma วงศ  Vitaceae  

ในการดูดน้ํา แรธาตุและอาหารในการดํารงชีวิต (Elliott, 1992; 

Nais, 2001) นอกจากนี้ ยั งพบวามี เพี ยงแมลงวัน เพศเมี ย  

ชนิด Lucilia porphyria ที่อยู ในวงศ  Calliphoridae เทานั้น  

ที่สามารถเขาผสมเกสรของกระโถนพระฤาษีไดโดยพบการเขา

ผสมเกสรสูงสุดในชวงเดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายน ซึ่งเปนชวง 

ฤดูหนาวถึงฤดูรอน (Banziger, 2004)  

อยางไรก็ตามจากการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการตายของ

กระโถนพระฤาษีในประเทศไทย พบวารอยละ 40 ตายกอนที่จะ

เจริญเปนดอกบาน โดยพบอัตราการตายสูงที่สุดในชวงเดือน

ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน (Elliott, 1992) ตอมาไดมีการศึกษา

อัตราการตายของกระโถนพระฤาษีในพื้นท่ีดอยสุเทพเพิ่มเติม  

พบอัตราการตายสูงสุด รอยละ 50 – 60 ในระยะที่กระโถนพระ

ฤาษีพัฒนาจากตาดอกเปนดอก ชวงเดือนพฤศจิกายน (ณัชชา, 

2556) โดยกระโถนพระฤาษี ดํา และฝอไปโดยไมทราบสาเหตุ

การตาย ทั้งนี้เพราะคอนขางมีขอจํากัดในการเจริญเติบโต ตอง

อาศัยโครงสรางท่ีชื่อวา haustorium root ในการดูดน้ําและแร

ธาตุจากพืชใหอาศัย (Kuijt, 1969) โดยการสรางโครงสรางนี้จาก 

โปรโตคอรมของกระโถนพระฤาษีในระยะแรกนั้นคอนขางจํากัด 

เน่ืองจากพืชใหอาศัยจะปองกันตัวเอง โดยการสรางเมือกเปนช้ัน

ที่ เรียกวา phellogen-like layer ปองกัน haustorium root 

ทําใหกระโถนพระฤาษีตายกอนท่ีจะพัฒนาเปนระยะถัดไป 

เชนเดียวกับพืชในสกุล Rafflesia และ Rhizanthes (Nikolov 

et al., 2013) อีกทั้งกระโถนพระฤาษีมีอายุการเจริญเติบโต 

เพียงปเดียว ดังนั้นเมื่อดอกบานจะเหี่ยวและตาย จากการสิ้น

อายุขัยโดยธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาปจจัย

แวดล อมที่ มี ผ ลต ออั ตราการตายของกระโถนพระฤาษี

นอกเหนือจากการสิ้นอายุขัยตามธรรมชาติ 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

พื้นที่ศึกษา 

เลือกพื้นที่การศึกษาโดยสํารวจประชากรกระโถนฤาษี 

ทั้งหมด 3 พ้ืนที่ คือ 1. หวยผีหลอก อ.แมริม จ.เชียงใหม พิกัด 

18°53'09.6"N 98°52'02.8"E ระดับความสูง 1,300 – 1,400 

เมตร จากระดับนํ้าทะเล 2. ดอยสุเทพ–ปุย อ.เมืองเชียงใหม  

จ.เชียงใหม พิกัด 18°48'20.5"N 98°55'23.7"E ระดับความสูง 

900 – 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล และ 3) หวยคอกมา  

อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม พิกัด 18°48'47.2"N 98°54'14.8"E 

ระดับความสูง 900 – 1,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล (รูปที่ 1) 

วางแปลงสํารวจ แบบแปลงตัวอยางถาวร (permanent sample 

plot) เพื่ อ เก็บข อมู ล ระยะยาว (ด อกรัก , 2542 ) ขนาด  

100 x 100 ตารางเมตร สุมพืชใหอาศัยภายในแปลงจํานวน  

5 ตน จากนั้นวางแปลง ขนาด 5 x 5 ตารางเมตร ใหครอบคลุม

พืชใหอาศัยโดยใหโคนพืชใหอาศัยเปนจุดศูนยกลาง (Ellenberg 

and Mueller-Dombois, 1974) จํานวน 5 แปลงตอพื้นที่ รวม

ทั้งสิ้น 15 แปลง ตอสามพื้นที่ ระหวางเดือนสิงหาคม 2558 ถึง

เดือนกรกฎาคม 2559 
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รูปที่ 1 พื้นที่ศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตายของกระโถนพระฤาษี 3 พื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม 

 

การเก็บ และบันทึกขอมูล 

1. เก็บข อมู ลป จจัยแวดล อมภายในแปลง และ 

นอกแปลง ท่ีมีระยะหางจากขอบแปลง 10 เมตร เก็บขอมูลทุก 2 

สัปดาห เปนระยะเวลา 1 ป โดยบันทึก ความเขมแสง (light 

intensity) ความชืน้สัมพัทธ (relative humidity) ความทึบของ-

ชั้นเรือนยอด (canopy cover) ความลึกของกองใบไมที่ทับถม 

(litter depth) คา pH ในดิน (soil pH) ปริมาณน้ําฝน (rain-

fall) อุณหภูมิดิน (soil temperature) และอุณหภูมิอากาศ (air- 

temperature) 

2. เก็บขอมูลจํานวนประชากรกระโถนพระฤาษีใน 

แตละแปลง ทุกๆ 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 1 ป โดยขุดรากพืช

ใหอาศัยเพ่ือวัดขนาดของดอกที่ติดกับรากพืชใหอาศัย และ 

วัดขนาดของดอกโดยใชเวอรเนีย (Vernier caliper) โดยวัดเสน-

ผานศูนยกลางดานที่กวางที่สุดของดอก (Elliott, 1992) พรอม 

ทั้งบันทึกตําแหนงของดอก โดยกําหนดใหประชากรของกระโถน

พระฤาษี 1 ดอก คือ 1 ตน แลวนําขอมูลมาศึกษาชีพลักษณ 

(phenology) และวิเคราะหอัตราการตาย (mortality rate) 

ดังนี ้

 

 

 

3. วิเคราะหขอมูล หาความสัมพันธระหวางปจจัย

แวดลอมและอัตราการตายของประชากรกระโถนพระฤาษี โดยใช

โปรแกรม SPSS รุน 17.0 ในการวิเคราะหองคประกอบหลายตัว

แ ป ร  (principal component analysis)  ( Fabrigar, 1999; 

Linting and Kooij 2012; มุ ก ด า , 2547) เ น่ื อ งจ ากป จ จั ย

แวดลอมทั้งหมด 10 ปจจัย เปนขอมูลตัวเลขในกลุมมาตรการวัด

ระดับชวง (Interval scale) และมาตรการวัดระดับอัตราสวน 

(ratio scale) (Linting and Kooij, 2012) และ ใชโปรแกรม 

SPSS รุน 17.0 ในการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(correlation coefficient) โดยผลการวิ เคราะหที่ ได จะถูก

นําเสนอผานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวาง สองตัวแปรที่

คาอยูระหวาง -1.00 ≤ r ≤ 1.00 กลาวคือหากคาเขาใกล -1 

หรือ 1 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันสูงมาก และ 

เมื่อคาเขาใกลศูนย แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันต่ํา 

(Fowler and Phil, 1998) 

อัตราการตาย = 
จํานวนดอกที่ตายในแตละสัปดาห

จํานวนดอกเริ่มตนทั้งหมดในแตละสัปดาห
 x100 



488 KKU Science Journal Volume 46 Number 3 Research 

 

ผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาปจจัยแวดลอมทั้ งสามบริเวณ คือ  

หวยผีหลอก ดอยสุเทพ และหวยคอกมาสภาพปาที่พบเปนปาดิบ

เขาต่ํา ช้ันเรือนยอดคอนขางทึบมีคาอยูระหวางรอยละ 45 – 66 

ดินที่สํารวจพบช้ันบนมีสีดํา ลักษณะเปนดินรวนปนทราย  

มีอินทรียวัตถุ และธาตุโพแทสเซียมสูง พบความหนาของกอง

ใบไมท่ีทับถม 3 – 4 เซนติเมตร ดินช้ันลางเปนดินรวนปนดิน

เหนียว มีอินทรียวัตถุต่ํา คา pH ของดินอยูระหวาง 5 – 5.5 

อุณหภูมิดินเฉลี่ยตลอดทั้งป 20 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ-

อากาศเฉลี่ย 21 – 22 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2 – 5 

มิลลิเมตร ตลอดท้ังป โดยในฤดูฝนมีปริมาณน้ําฝนอยูระหวาง  

15 – 30 มิลลิเมตร ปริมาณความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรอยละ 74 

ความเขมแสงในแปลงตัวอยาง 336 – 440 ลักซ (ตารางที่ 1)  

พบพืชในสกุล Tetrastigma ที่เปน–พืชใหอาศัยจํานวน 1 ชนิด 

คือ Tetrastigma planicaule (Hook. f.) Gagnep. โดยพืชใน

สกุลนี้เปนไมเลื้อยมเีน้ือไม รูปรางแบนขนาด 15 – 40 เซนติเมตร 

ใบรูปฝามือ มีใบยอย 3- 5 ใบ ดอกพบเฉพาะ-ดอกเพศเมีย  

ชอดอกเปนชอประกอบแบบซี่รม บานในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง 

เดือนมีนาคม ผลออนมีสีเขียว และเปลี่ยนเปนสีเหลืองเมื่อแก  

2. จากการศึกษาชีพลักษณของกระโถนพระฤาษี พบ

ระยะการเจริญเติบโต ทั้งหมด 4 ระยะ โดยในแตละระยะมี

ลักษณะดังนี้ ระยะที่ 1 พบรากของพืชใหอาศัย มีลักษณะพอง

เปนตุ มสีดํ าขนาดเล็กขนาด เสนผานศูนยกลาง 0.2–1.0 

เซนติเมตร ระยะที่ 2 ตาดอกจะขยายใหญขึ้นแลวดันรากพืชให

อาศัย โผลขึ้นมาเหนือรากพืชใหอาศัย จากนั้นใบประดับสีดํา 

หลุดออก และสังเกตเห็นกลีบรวมของดอกสีชมพู จํานวน  

10 กลีบ เรียงเปน 2 ชั้น ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา  

1.0–2.5 เซนติเมตร ระยะท่ี 3 สีของดอกเปลี่ยนจากสีชมพูเปน 

สีแดงเลือดหมู  ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 2.5–7.0 

เซนติเมตร และระยะท่ี 4 ดอกบาน เสนผานศูนยกลางมากกวา 

7.0–12.0 เซนติเมตร โดยกระโถนพระฤาษีจะเริ่มเจริญจากตา

ดอกในชวงเดือนกรกฎาคม และพัฒนาเปนดอกบานในชวงเดือน

มกราคม ถึง มีนาคม (รูปที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ขอมูลประกอบพฤติกรรมเบื้องตนของกระโถนพระฤาษ ี
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบปจจัยแวดลอมของบริเวณหวยผีหลอก ดอยสุเทพ และหวยคอกมา รวมท้ังหมด 15 แปลง 

ปจจัยแวดลอม เครื่องมือ และวิธีที่ใช หวยผีหลอก ดอยสุเทพ หวยคอกมา 

พิกัด GPS 
18°53'09.6"N 

98°52'02.8"E 

18°48'20.5"N 

98°55'23.7"E 

18°48'47.2"N 

98°54'14.8"E 

ความสูงจากระดับน้าํทะเล (m.a.s.l.) GPS 1,300 – 1,400 900 – 1,000 900 – 1,000 

อุณหภูมิอากาศ (oC) (คาเฉลี่ย) 
Homo hygrometer with 

in/out temperature diplay 
22a 21a 21a 

ความทึบของชั้นเรือนยอด (%) (คาเฉลีย่) Densiometer 45a 45a 66b 

ความเขมแสงในแปลงตวัอยาง (lux) (คาเฉลี่ย) 
Digital Light Intensity 

Meter 
440a 336a 376a 

ความเขมแสงนอกแปลงตัวอยาง (lux) 

(คาเฉลี่ย) 

Digital Light Intensity 

Meter 
3,257a 2,598b 1,535c 

ความหนาของชั้นใบไมที่ทับถม (cm.=) 

(คาเฉลี่ย) 
Protocol 4.0a 3.0a 4.0a 

ปริมาณน้ําฝน (mm.) (คาเฉลี่ย) Protocol 2.0a 3.0a 5.0a 

ปริมาณความชื้นสัมพัทธ (%) (คาเฉลี่ย) 
Homo hygrometer with 

in/out temperature diplay 
74a 74a 74a 

คา pH ในดิน (ฐานนิยม) Digital pH meter 5.5 5.5 5 

อุณหภูมิของดิน (oC) (คาเฉลี่ย) 
Digital thermometer with 

alarm 
21a 20a 20a 

ความหนาแนนของพืชในพื้นที่สํารวจ 

(individual m-2) (คาเฉลี่ย) 
Protocol 1a 3a 6b 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงความแตกตางของขอมูลในแถวอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

3. ขอมูลจํานวนประชากรของกระโถนพระฤาษี  

ในแตละแปลง พบคาเฉลี่ยความหนาแนนประชากรของดอก มาก

ที่สุดคือ บริเวณหวยคอกมา 6 ดอกตอตารางเมตร รองลงมาคือ 

ดอยสุ เทพ 3 ดอกตอตารางเมตร และหวยผีหลอก 1 ดอก  

ตอตารางเมตร (ตารางท่ี 2)  

เมื่อศึกษาอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีท้ัง 3 

บริเวณพบวา อัตราการตายสูงสุด บริเวณหวยคอกมา ในเดือน

มีนาคม บริเวณดอยสุเทพ และบริเวณหวยผีหลอกในเดือน

ธันวาคม รอยละ 74, 80 และ75 ตามลําดับโดยพบคาเฉลี่ย 

อัตราการตายสูงสุดบริ เวณดอยสุ เทพ (แผนภูมิที่  1) จาก

การศึกษาขอมูลปจจัยแวดลอม และอัตราการตายของกระโถน

พระฤาษี จึงนํามาสูการหาความสัมพันธของปจจัยแวดลอมท่ีมี 

ผลตออัตราการตายของกระโถนพระฤาษี ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  

พบความสัมพันธระหวางตัวแปร และสามารถจัดตัวแปรทั้งหมด 

10 ตั ว แ ป ร  ให เห ลื อ เพี ย ง  3 ค อ ม โพ เน น ท แ ฟ ค เต อ ร

(component factor) เนื่องจากมีคา eigenvalue มากกวา 1 

และเมื่อพิจารณาจากกราฟ scree plot ที่พลอตคา eigenvalue 

ของแตละคอมโพเนนทแฟคเตอรโดยเรียงจากมากไปหานอย

พบวา คา eigenvalue ของคอมโพเนนทแฟคเตอรท่ี 1, 2 และ 3 

ลดลงอยางรวดเร็ว (รูปที่ 3) โดยท้ัง 3 คอมโพเนนทแฟคเตอร 

สามารถอธิบายคาความแปรปรวนไดรอยละ 72.498 โดยคอม

โพเนนทแฟคเตอรที่  1, 2 และ 3 สามารถอธิบายคาความ

แปรปรวนไดรอยละ 38.761, 21.949 และ11.788 ตามลําดับ 

คอมโพเนนทแฟคเตอรที่ 1 มีความสําคัญท่ีสุดเนื่องจากสามารถ

อธิบายคาความแปรปรวนไดมากที่สุด รองลงมาคือคอมโพเนนท

แฟคเตอรท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ โดยคอมโพเนนทแฟคเตอรที่ 1 

ประกอบดวยตัวแปร 3 ตัวแปรคืออุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ 

และปริมาณแสงภายในแปลงตวัอยาง คอมโพเนนทแฟคเตอรที่ 2 

ประกอบดวยตัวแปร 5 ตัวแปร คือ ความชื้นสัมพัทธ ความลึก

ของกองใบไมที่ทับถม ความทึบของช้ันเรือนยอด คา pH ในดิน 

และความหนาแนนของพื ช  คอมโพ เนนท แฟคเตอรที่  3 

ประกอบดวยตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ปริมาณแสงภายนอกแปลง

ตัวอยางและปริมาณน้ําฝน (ตารางที ่3)  
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โดยเมื่อนําคะแนนของทั้ง 3 คอมโพเนนทแฟคเตอร มา

หาความสัมพันธกับอัตราการการตายของกระโถนพระฤาษีทั้ง

สามบริเวณ  พบวาบริเวณหวยผีหลอกพบคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (correlation coefficient) เทากับ -0.432, 0.474 

และ -0.332 ในคอมโพเนนทแฟคเตอรที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

บริเวณดอยสุเทพ พบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ -0.751,  

-0.246 และ -0.270 ในคอมโพเนนทแฟคเตอรที่ 1, 2 และ 3 

ตามลําดับ บริเวณหวยคอกมา พบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คือ 

-0.805, -0.554 -0.498 ในคอมโพเนนทแฟคเตอร ที่ 1, 2 และ 3 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4)  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความหนาแนนของประชากรตาดอก และดอกกระโถนพระฤาษบีริเวณหวยผีหลอก ดอยสุเทพ และหวยคอกมา 

พื้นท่ีศึกษา 

ประชากรของ Sapria himalayana Griff. 

ตาดอก ดอก ดอกและตาดอกท่ีตาย 
ความหนาแนน 

(individual m-2) 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

หวย

ผีหลอก 
1 28 10a 1 32 11a 1 27 10a 0 3 1a 

ดอยสุเทพ 3 37 11a 1 42 16a 1 121 24ab 0 8 3a 

หวยคอกมา 1 241 67b 3 22 8a 2 84 33b 0 12 6b 

หมายเหตุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงความแตกตางของขอมูลในสดมภอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

 
แผนภูมิที ่1 เปรียบเทียบอัตราการตายของกระโถนพระฤาษี (Sapria himalayana Griff.) ทุก 2 สัปดาห บริเวณหวยผีหลอก  

ดอยสุเทพ และหวยคอกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25
37

19

64
75

100

26

80

18 13
35

15

64

100

1 9

30

9

45

7

61

18

74

100

0
20
40
60
80

100

ส.
ค.

58
-1

ส.
ค.

58
-2

ก.
ย.

58
-1

ก.
ย.

58
-2

ต.
ค.

58
-1

ต.
ค.

58
-2

พ.
ย.

58
-1

พ.
ย.

58
-2

ธ.
ค.

58
-1

ธ.
ค.

58
-2

ม.
ค.

59
-1

ม.
ค.

59
-2

ก.
พ.

59
-1

ก.
พ.

59
-2

ม.ี
ค.

59
-1

ม.ี
ค.

59
-2

เม
.ษ

.5
9-

1

เม
.ษ

.5
9-

2

พ.
ค.

59
-1

พ.
ค.

59
-2

ม.ิ
ย.

59
-1

ม.ิ
ย.

59
-2

ก.
ค.

59
-1

ก.
ค.

59
-2

รอยละ(%)

เดือน

หวยผีหลอก ดอยสุเทพ หวยคอกมา



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 3 491 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ งหมด 10 ตัวแปร โดยใชการวิเคราะหองคประกอบหลายตัวแปร (Principal 

component analysis) บริเวณ หวยผีหลอก ดอยสุเทพ และหวยคอกมา 

ปจจัยแวดลอม 
ปจจัย 

1 2 3 

อุณหภูมิดิน 0.971   

อุณหภูมิอากาศ 0.969   

ปริมาณแสงภายในแปลงตัวอยาง 0.726 -0.397 0.128 

ความชื้นสัมพัทธ 0.218 0.873 0.159 

ความลึกของช้ันใบไม -0.198 0.825 0.272 

ความทึบของชั้นเรือนยอด -0.359 0.649 0.504 

คา pH ในดิน 0.528 -0.629  

ความหนาแนนของพืช -0.257 0.463 -0.318 

ปริมาณแสงภายนอกแปลงตวัอยาง   -0.883 

ปริมาณน้ําฝน 0.149 0.183 0.580 

รอยละความแปรปรวน 38.761 21.949 11.788 

รอยละความแปรปรวนสะสม 38.761 60.709 72.498 

 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดง scree plot กราฟ แสดงคา eigenvalue ของแตละ factor ที่เรียงจากมากไปหานอยของปจจัยท้ังหมด 10 ปจจัย 
 

โดยท้ังสามบริเวณมีความสัมพันธกับคอมโพเนนทแฟค-

เตอรที่ 1 ในทิศทางตรงกันขาม หมายถึง อัตราการตายของ

กระโถนพระฤาษีทั้งสามบริเวณจะเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อ อุณหภูมิดิน 

อุณหภูมิอากาศ และปริมาณแสงภายในแปลงตัวอยางลดต่ําลง 

(ตารางที่ 4) 

อัตราการการตายของกระโถนพระฤาษี บริ เวณ 

หวยผีหลอกมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับคอมโพเนนท

แฟคเตอรที่ 2 ในขณะที่หวยคอกมามีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขาม (ตารางท่ี 4) เมื่อพิจารณาความแตกตางของปจจัย

แวดลอมพบวามีเพียงความทึบของชั้นเรือนยอด ของทั้งสอง

Scree plot 
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บริเวณเทานั้นที่แตกตางกัน (ตารางที่ 1) หมายถึงอัตราการตาย

ของกระโถนพระฤาษีบริเวณหวยผีหลอกจะเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อความ

ทึบของช้ันเรือนยอดเพ่ิมสูงข้ึน ตรงกันขามกับบริเวณหวยคอกมา 

บริเวณหวยคอกมาเปนเพียงแหลงเดียวเทานั้นที่อัตรา-

การตายของกระโถนพระฤาษีมีความสัมพันธกับคอมโพเนนท

แฟคเตอรที่  3 ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณแสงภายนอก 

แปลงตัวอยาง แตมีทิศทางตรงกันขามกับปริมาณน้ําฝน (ตารางที่ 

4) หมายถึง อัตราการตายจะเพ่ิมสูงข้ึน เมื่อปริมาณแสงภายนอก

แปลงตัวอยางเพ่ิมขึ้น แตปริมาณน้ําฝนลดต่ําลง 

 

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 3 กับอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีบริเวณหวยผีหลอก ดอยสุเทพ และ 

หวยคอกมา 

พื้นท่ีศึกษา 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

1 2 3 

หวยผีหลอก -0.432* +0.474* -0.332 

ดอยสุเทพ -0.751** -0.246 -0.270 

หวยคอกมา -0.805** -0.554** -0.498* 

ปจจัยแวดลอม +อุณหภูมิดิน +ความชื้นสัมพัทธ -ปริมาณแสงภายนอกแปลงตัวอยาง 

+อุณหภูมิอากาศ +ความลึกของชั้นใบไม +ปริมาณน้ําฝน 

+ปริมาณแสงภายในแปลงตัวอยาง +ความทึบของชั้นเรือน-ยอด  

 -คา pH ในดิน  

 +ความหนาแนนของพืช  

หมายเหตุ เครื่องหมายดอกจันทร (*) แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ * แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

** แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

วิจารณผลการวิจัย 

นิเวศวิทยาของกระโถนพระฤาษ ี

จากการศึกษานิเวศวิทยาของกระโถนพระฤาษี พบวา

กระโถนพระฤาษี เปนพืชเบียนที่ ข้ึนจําเพาะกับ พืชในสกุล 

Tetrastigma วงศ Vitaceae โดยจากการศึกษาพบเบียนกับพืช

ช นิ ด  Tetrastigma planicaule (Hook.  f. )  Gagnep.  ซึ่ ง

สอดคลองกับการศึกษาของ Banziger และ Bertel (1997) 

ราย งาน ว าพ บ พื ชส กุล กระ โถน พ ระฤาษี  (Sapria spp.)  

ในประเทศไทย เบียนบนพืชใหอาศัยชนิด T. planicaule 

(Hook. f.) Gagnep. นอกจากน้ียังพบ กระโถนพระฤาษีเบียนบน

พื ช ให อ าศั ย ช นิ ด อื่ น คื อ  T. obovatum (M. A. Lawson) 

Gagnep. T. laoticum Gagnep. ซึ่งคาดวาคือตนเพศผูของ T. 

planicaule (Hook. f.) Gagnep. (Elliott, 1992; Kochaiphat, 

2015) T. cruciatum Craib & Gagnep. (Elliott, 1992)  T. 

serrulatum (Roxb.) Planch. และ T. bracteolatum (Wall.) 

Planch. (Arunachalam, 2004) ซึ่งการเขาเบียนในพืชใหอาศัย

นี้สอดคลองกับการวิเคราะหปริมาณธาตุคารบอน และไนโตรเจน 

ในรากพืชใหอาศัยและกระโถนพระฤาษี พบปริมาณคารบอนใน

พืชใหอาศัยและพืชเบียนรอยละ 36.9 และ 40.9 ตามลําดับ 

ปริมาณไนโตรเจนในพืชใหอาศัย และพืชเบียนรอยละ 0.67 และ 

0.77 ตามลําดับ โดยท้ังปริมาณคารบอนและไนโตรเจนใน

กระโถนพระฤาษีมีคาสูงกวาพืชใหอาศัย เนื่องจากเปนประโยชน

แกพืชเบียนในการดูดน้ําและแรธาตุจากพืชใหอาศัย (Chauhan 

et al., 1996)  

พบกระโถนพระฤาษีในบริเวณปาดิบเขาต่ําที่ระดับความ

สู ง 900 – 1,400 เมตรจากระดับ นํ้ าทะ เล  สอดคลองกั บ

การศึกษาของ Ellott (1992) ที่รายงานวาพบกระโถนพระฤาษี

บริเวณปาดิบเขาในประเทศไทย ที่ความสูง 1,000 – 1,900 เมตร

จากระดับน้ําทะเล บนชั้นดินเหนียวสีแดง และชั้นหินแกรนิต  

มีอุณหภูมิระหวาง 11.5 – 33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ

รอยละ 44 – 84 และเปนพ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมดวยช้ันใบไมที่หนา 

เชนเดียวกับการศึกษาของ Arunachalam (2004) ที่รายงานวา 

พบกระโถนพระฤาษีบริเวณประเทศอินเดีย ท่ีระดับความสูง  

200 – 4,571 เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีอุณหภูมิอยูระหวาง 

5– 35องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 47 – 93 เน่ืองจาก

กระโถนพระฤาษีตองการอากาศที่คอนขางหนาวเย็นตลอดทั้งป 

(ธวชัชัย, 2550)  
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การศึกษาปจจัยแวดลอม ที่มีผลตออัตราการตายของกระโถน

พระฤาษี  

จากการศึกษาพบอัตราการตายของกระโถนพระฤาษี 

สูง ท่ีสุดบริเวณหวยผีหลอกรอยละ 64 – 75 ระหวางเดือน

พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม บริเวณดอยสุเทพ รอยละ 80 – 64 

ระหวางเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ และ บริเวณหวยคอกมา 

รอยละ 61 – 74 ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง มีนาคม สอดคลอง

กับการศึกษาอัตราการตายของตาดอกกระโถนพระฤาษีใน

ประเทศไทย โดย Elliot (1992) พบอัตราการตายสูงสุดรอยละ 

40 ระหวา งเดื อน ตุ ล าคม  ถึ งพฤศจิ ก ายน  (Elliot, 1992) 

เชนเดียวกับการศึกษาอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีบริเวณ

สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  (หวยผีหลอก)  

จ.เชียงใหม โดยณัชชา (2556) พบอัตราการตายของดอกสูงสุด

รอยละ 49.74 และ 58.33 ในเดือนพฤศจิกายน โดยพบวา 

ดอกในระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 3 ดํา และฝอไปโดยไมทราบสาเหตุ

การตาย (Elliot, 1992) จากการศึกษาขางตน กระโถนพระฤาษี

จะมีอัตราการตายสูงในชวงฤดูหนาว (ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ) 

เนื่องจากมีชวงชีวิตการเจริญเติบโตตั้งแตตาดอกในฤดูฝน และ

พัฒนาไปเปนดอกบาน ในฤดูหนาว (สิงหาคม ถึง กุมภาพันธ) 

(ณัชชา, 2556) โดยพบจํานวนดอกมากที่สุดในชวงฤดูหนาว  

ซึ่งอุณหภูมิท่ีลดต่ําลงทําใหกระบวนการสังเคราะหแสงของพืชให

อาศัยลดต่ํ าลง ส งผลให พื ชเบี ยนไดรับธาตุอาหารลดลง 

( Lindkvist and Chen, 1999; Nais,1997; Salisbury and 

Ross, 1991) ไมเพียงพอตอการเติบโต รวมท้ังพบแมลงวันตารูป

ถ ว ย เพ ศ เมี ย ช นิ ด  Lucilia porphyrina (Calliphoridae)  

ที่เขามาผสม และกระจายเกสรในฤดูนี้ (Banziger, 2004) ทําให

ดอกสวนมากเหี่ยว และฝอไปเนื่องมาจากการติดผล และหมด

อายุขัยตามธรรมชาติ รวมทั้ง จากสาเหตุขางตนทําใหอัตรา 

การตายเพ่ิมสูงขึ้น อยางไรก็ตามพบวา ในระยะเวลา 1 ป ปจจัย

ที่มีผลตออัตราการตายของกระโถนพระฤาษีภายในพื้นที่แตละ

พ้ืนที่นั้นมีความแตกตางกัน   

จากการจําแนกปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตออัตราการตาย

ของกระโถนพระฤาษีสามารถจําแนกได 3 คอมโพเนนทแฟคเตอร 

โดยคอมโพเนนทแฟคเตอรท่ี 1 เปนคอมโพเนนทแฟคเตอรหลัก 

ซึ่งประกอบดวย อุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ และปริมาณแสง

ภายในแปลงตัวอยาง มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

อัตราการตายของกระโถนพระฤาษี ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอม

ที่มีปริมาณแสงที่สองลงมาต่ํา สงผลใหอุณหภูมิอากาศ และ

อุณหภูมิดินลดต่ําลง โดยอุณหภูมิท่ีลดต่ําลง สงผลใหอัตราการ

ตายเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งความหนาแนนประชากรท่ีมากมักเกิดการ

แกงแยงกันสูง ทําใหอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น (Lindkvist and 

Chen, 1999; Salisbury and Ross, 1991)  

เมื่อพิจารณาคอมโพเนนทแฟคเตอรที่  2 ที่มีความ- 

สัมพันธกับอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีในทิศทางเดียวกัน

กับบริเวณหวยผีหลอก แตมีทิศทางตรงกันขามกับบริเวณ 

หวยคอกมา พบวามีเพียงความทึบของชั้นเรือนยอด เทานั้น  

ที่แตกตางกันในทั้งสองบริเวณ นั่นคืออัตราการตายของกระโถน

พระฤาษีบริเวณหวยผีหลอกจะเพิ่มสูงข้ึน เมื่อความทึบของ 

ชั้นเรือนยอดเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณหวยผีหลอกมีสภาพ

ปาเปนปาโปรง เมื่อความทึบของชั้นเรือนยอดเพ่ิมขึ้น คาดวาจะ

ทําใหปริมาณแสงภายในแปลงตัวอยางและอุณหภูมิภายในแปลง

ลดต่ําลง สงผลให ทําใหอัตราการตายเพ่ิมสูงข้ึน (Lindkvist and 

Chen, 1999) ในขณะที่บริเวณหวยคอกมาซึ่งมีความทึบของช้ัน

เรือนยอดสูงตลอดท้ังป  หากปริมาณชั้นเรือนยอดลดต่ําลง 

ปริมาณแสงเพิ่มมากข้ึน ทําใหพืชใหอาศัยสามารถสังเคราะหแสง

ไดดี ข้ึน สงผลใหประชากรของกระโถนพระฤาษี เพ่ิมจํานวน

ประชากรตอพ้ืนท่ีมากข้ึน (Nais, 1997) เกิดการแกงแยงแขงขัน

ทําใหอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีบริเวณหวยคอกมาเพ่ิม

สูงขึ้น  

อยางไรก็ตามอัตราการตายของกระโถนพระฤาษี

บริเวณดอยสุเทพไมมีความสัมพันธกับคอมโพเนนทแฟคเตอรท่ี 2 

เนื่องจากบริเวณที่ เลือกศึกษาประกอบดวยปา 2 แบบ คือ  

ปาโปรง และปาทึบ โดยการศึกษาไดสุมประชากรกระโถนพระ

ฤาษีจากปาโปรงดานติดกับถนน และปาทึบดานท่ีลาดเอียงเขาไป

ในปาลึก ทีม่ีความทึบของช้ันเรอืนยอดสูงกวาบริเวณที่ติดกับถนน 

ซึ่งอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหความทึบของชั้นเรือนยอดบริเวณนี้ 

ไมมีผลกับอัตราการตายของกระโถนพระฤาษี  

บริเวณหวยคอกมาพบความสัมพันธของอัตราการตาย

ของกระโถนพระฤาษีไปในทิศทางตรงกันขามกับคอมโพเนนท

แฟคเตอรที่  3 ซึ่ งเกี่ ยวของกับปจจัย ท่ีอยู ภายนอกแปลง  

โดยอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อปริมาณ

แสงภายนอกแปลงตัวอยางเพ่ิมสูงขึ้น แตปริมาณน้ําฝนลดต่ําลง 

ทั้งนี้เนื่องมาจากจํานวนประชากรของกระโถนพระฤาษีบริเวณ

หวยคอกมาพบมากที่สุดในชวงฤดูหนาว โดยในฤดูนี้มีปริมาณ
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น้ําฝนต่ํา แตปริมาณแสงที่สูง รวมท้ังอุณหภูมิที่ต่ําในฤดูนี้สงผลให

อัตราการตายของกระโถนพระฤาษีเพ่ิมสูงข้ึน  

จากการศึกษาการตายของกระโถนพระฤาษี ที่ผานมา

พบวา ตายกอนที่จะเจริญเปนตาดอก (Nikolov et al., 2013) 

และตายเมื่อดอกเขาสูระยะที่ 4 โดยจะดํา และฝอไป ตายจาก

การติดผล และหมดอายุขัยตามธรรมชาติ (Banziger, 2004) 

อยางไรก็ตามยังไมทราบสาเหตุการตาย ของกระโถนพระฤาษีใน

ระยะที่  1 ถึงระยะที่ 3 (Elliott, 1992; ณัชชา, 2556) ซึ่งจาก 

ผลการศึกษาในครั้งนี้คาดวาอัตราการตายของกระโถนพระฤาษี

ในระยะที่ 1 ถึง ระยะท่ี 3 เกิดจากปจจัยแวดลอมในแตละพ้ืนที่

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Malcolm และ Gareth (2005) 

รายงานวา อัตราการตายข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมในแตละบริเวณ 

ที่จะสงผลตอพืชใหอาศัยและตัวของพืชเบียน หากสภาพแวดลอม

เปลี่ยนแปลงสรางผลกระทบตอพืชใหอาศัยแลว ผลกระทบนั้นก็

จะสงตอมายังพืชเบียนในพื้นที่นั้นๆ โดยท่ีขนาดของประชากร

และ อุณหภูมิอยางเดียวไมสามารถอธิบายอัตราการตายได

ทั้งหมด สอดคลอง กับการศึกษาของ Michael และ James 

(2008) ท่ีรายงานวาจากการศึกษาเกี่ยวกับการทํานายอัตราการ

ตายของพืช และสัตว พบวาปจจัยเพียงหนึ่งปจจัย เชน ขนาดของ

ประชากร หรือ อุณหภูมิ ไมสามารถอธิบายอัตราการตายได  

โดยปจจัยตางๆจะตองพิจารณาไปตามสิ่งแวดลอมที่พืช หรือสัตว

ช นิ ด นั้ น อ า ศั ย อ ยู  (Brown and Sibly, 2006; Sibly and 

brown, 2007) เชน Rhinanthus alectorolophus ที่สามารถ

เจริญไดท้ังบริเวณทุงหญา และปา โดยบริเวณปามีการเจริญท่ีดี 

เนื่องจากบริเวณปามีความหลากหลายของหนาที่ (functional 

diversity) สูง ทําใหพืชใหอาศัยมีความสมบูรณและเหมาะสมตอ

การเจริญของพืชเบียน พืชเบียนจึงปรับโครงสรางใหมีปริมาณ

รากมากข้ึน ในขณะที่บริเวณทุงหญา พืชใหอาศัยมีการแกงแยง

แขงขันเขาหาแสงกันสูง ทําใหพืชเบียนตองปรับเปลี่ยนโครงสราง

เพื่ อ ล ด ป ริ ม าณ รากล ง เ พ่ื อ ให ส าม ารถ ป รับ ตั ว เข า กั บ

สภาพแวดลอมบริเวณนั้นได ทั้งนี้หากปจจัยแวดลอมในพ้ืนที่นั้นๆ

มีความจํากัดตอพืชใหอาศัยสาเหตุดังกลาวก็จะสงผลกระทบตอ

พืชเบียนดวยเชนกัน (Joshi et al., 2000) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพบอัตราการตายของกระโถนพระฤาษี

สูงสุด บริเวณหวยคอกมา ในเดือนมีนาคม บริเวณดอยสุเทพ 

และหวยผีหลอกในเดือนธันวาคม รอยละ 64, 80 และ75 

ตามลําดับ และจากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

แวดลอมและอัตราการตายของกระโถนพระฤาษีทั้งสามบริเวณ 

พบวาอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น เมื่ออุณหภูมิดิน อุณหภูมิอากาศ 

และปรมิาณแสงภายในแปลงตัวอยาง ลดต่ําลง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการพัฒนอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร
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