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™ÿ¥‚§√ß°“√«‘®—¬∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
‡ªìπ‚§√ß°“√°—≈¬“≥¡‘μ√√–À«à“ß∫√‘…—∑ ªμ∑. ®”°—¥
(¡À“™π) ·≈–‚§√ß°“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–»÷°…“π‚¬∫“¬
°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√™’«¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ (‚§√ß°“√ BRT)
∑’Ë‰¥â√à«¡¡◊Õ°—πæ—≤π“°“√«‘®—¬‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë (area-based) ¿“¬
„μâ ° “√∫√‘ À “√®— ¥ °“√·∫∫™ÿ ¥ ‚§√ß°“√«‘ ®— ¬ ‡™‘ ß À«‘ ™ “°“√
(Multidisciplinary Research) ∑’Ë‡πâπ°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ®“°
»“ μ√åμà“ßÊ „πÀ≈“°À≈“¬¡‘μ‘„Àâ‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ√«¡‚¥¬
§“¥À¡“¬«à“º≈ß“π«‘®—¬®“°™ÿ¥‚§√ß°“√π’È®– “¡“√∂π”‰ª
∫√‘À“√®—¥°“√„Àâ‡°‘¥°“√„™âª√–‚¬™πå ‚¥¬‡©æ“–„π√–¥—∫
™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√ √â“ßº≈‘μ¿—≥±å∑âÕß∂‘Ëπ °“√
∑àÕß‡∑’¬Ë «‡™‘ßÕπÿ√°— …å °“√ √â“ßÀ≈—° μŸ √°“√»÷°…“∑âÕß∂‘πË ·≈–
√â“ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π√–À«à“ßπ—°«‘™“°“√°—∫™ÿ¡™π
‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â¡·¢Áß„π√–¬–¬“« ‚¥¬¡’æ◊Èπ∑’Ë‡ªÑ“À¡“¬§◊Õ
ªÉ“ 72 æ√√…“¡À“√“™ À√◊Õ ªÉ“ 30,000 ‰√à μ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß
Õ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ √«¡∑—ÈßÕÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘
∑Õßº“¿Ÿ¡‘ æ◊πÈ ∑’¥Ë ß— °≈à“«Õ¬Ÿ∑à “ßμ–«—πμ°¢ÕßÕ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘
®÷ ß √«¡‡√’ ¬ °æ◊È π ∑’Ë ¥— ß °≈à “ «·≈–æ◊È π ∑’Ë „ °≈â ‡ §’ ¬ ß«à “ çæ◊È π ∑’Ë
∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°é

§”•π∫π„∫‰¡â
ç°“√ √â “ ß§«“¡‡®√‘ ≠
‡μ‘∫‚μ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®∂÷ß
·¡â«à“®–‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠ ·μà°Á
‰¡à§«√∑”≈“¬∞“π∑√—æ¬“°√
™’«¿“æ∑’Ë √â“ß ÿ¢¿“«–∑’Ë¥’„Àâ
·°à™ÿ¡™πé
».«‘ ÿ∑∏‘Ï „∫‰¡â
„π¢≥–‡¥’ ¬ «°— π μâ Õ ß‰¡à
∑”≈“¬»’ ≈ ∏√√¡ §ÿ ≥ ∏√√¡
·≈–®√‘ ¬ ∏√√¡¢Õß™ÿ ¡ ™π
‡æ√“–‰¡à‡™àππ—Èπ§«“¡ ÿ¢∑’Ë‰¥â
¡“®–‰¡à¬—Ëß¬◊π
¥√. àß‡°’¬√μ‘ ∑“π —¡ƒ∑∏‘Ï

∫ ∑ ∫ √ √ ≥ “ ∏‘ ° “ √
‡°◊Õ∫ 6 ªï ∑’Ëºà“π¡“ ¢∫«π√∂‰ø “¬∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ‰¥âπ”æ“§≥–π—° ”√«®®“°‚§√ß°“√ BRT √ÿàπ·≈â«√ÿàπ‡≈à“ ∫ÿ°ªÉ“
ΩÉ“¥ß¥—Èπ¥âπ§âπÀ“¢ÿ¡∑√—æ¬å∏√√¡™“μ‘∑’Ë´ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà¿“¬„μâ¢ÿπ‡¢“Õ—π ≈—∫´—∫´âÕπ„π∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ∑à“¡°≈“ß∏√√¡™“μ‘Õ—π
Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å πÕ°®“°∑’¡ß“π«‘®—¬®–‰¥â§âπæ∫æ—π∏ÿåæ◊™ æ—π∏ÿå —μ«å ·≈–∑√—æ¬“°√™’«¿“æÕ—π¡’§à“μà“ßÊ ·≈â« ¬—ß‰¥âæ∫°—∫
¢ÿ¡∑√—æ¬å∑“ß«—≤π∏√√¡ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“™“«∫â“π∑’Ë·∑√°μ—«Õ¬Ÿà„π«‘∂’™’«‘μ¢Õß™ÿ¡™π‚¥¬√Õ∫ ´÷ËßÀ“‰¥â‰¡àßà“¬π—°„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π
„π‚Õ°“ Õ—π¥’∑’Ë‚§√ß°“√ BRT ·≈–∫√‘…—∑ ªμ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) ‰¥â√à«¡°—π®—¥ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‚§√ß°“√ BRT : ™ÿ¥
‚§√ß°“√∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° √–À«à“ß«—π∑’Ë 19-22 ¡’π“§¡ 2550 π’È °Õß∫√√≥“∏‘°“√‰¥â√«∫√«¡·≈–π”‡ πÕº≈ß“π«‘®¬— Õ—π
≈È”§à“„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ®”π«π¡“°∂÷ß 44 ‡√◊ËÕß ´÷Ëß¡’§«“¡¬“°≈”∫“°·≈–„™â‡«≈“„π°“√®—¥°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß
∫∑§«“¡∑’Ë‡√’¬ß√âÕ¬Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à∑’Ëμ’æ‘¡æå§√—Èß·√°„π BRT Newsletter ©∫—∫æ‘‡»…π’È ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‰¥â∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–™◊Ëπ™¡
§«“¡ß¥ß“¡¢Õß∑√—æ¬“°√™’«¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ ‰ª°—∫¢∫«π√∂‰ø “¬∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°¢∫«ππ’ÈÕ¬à“ß‰¡à√Ÿâ≈◊¡
ªŸÖπ ªŸÖπ √∂‰øÕÕ°·≈â«.......‰ª°—π‰¥â‡≈¬
∑’ªË √÷°…“ : ».«‘ ∑ÿ ∏‘Ï „∫‰¡â ∫√√≥“∏‘°“√ : √—ß ¡‘ “ μ—≥±‡≈¢“ ºŸ™â «à ¬∫√√≥“∏‘°“√ : ‡Õ◊ÕÈ ßøÑ“ ∫√√‡∑“«ß…å ®—¥∑”μâπ©∫—∫ : ‡Õ◊ÕÈ ßøÑ“ ∫√√‡∑“«ß…å,
∂“«√ “√‘¡“ππ∑å ·≈–«‘¿“¡“» ‰™¬¿—°¥’ ª√– “πß“π : Õ√«√√≥ «√√≥»√’ ·≈–ª“π°¡≈ »√ ÿ«√√≥ æ‘ Ÿ®πåÕ—°…√ : ÿ°—≠≠“ ª√–°Õ∫∏√√¡
ΩÉ“¬ ¡“™‘° : ≥—∞∞“ «—≤π√—™°‘®, ƒ¥’ √Õ¥√ÿàß‡√◊Õß ·≈–°¡≈«√√≥ ‡Õ’Ë¬¡°ÿ≈ ÕÕ°·∫∫ : ∫√‘…—∑ √â“ß ◊ËÕ ®”°—¥ Õ—μ√“§à“ ¡“™‘°„πª√–‡∑»
(√«¡§à“®—¥ àß) 100 ∫“∑μàÕªï, ¡“™‘°μ≈Õ¥™’æ 1,000 ∫“∑ ¡—§√ ¡“™‘°‰¥â∑’Ë ‚§√ß°“√ BRT √“¬‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬π’È®–π”‰ª‡ªìπμâπ∑ÿπ§à“
°√–¥“…„π°“√®—¥æ‘¡æå©∫—∫μàÕ‰ª
‚§√ß°“√ BRT 73/1 Õ“§“√ «∑™. ∂ππæ√–√“¡∑’Ë 6 ‡¢μ√“™‡∑«’ °√ÿß‡∑æ 10400 ‚∑√»—æ∑å 02-6448150-4 μàÕ 557 ‚∑√ “√ 02-6448106 http://brt.biotec.or.th
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BRT

“ √ ∫— ≠
‡ªî¥‚≈°Õπÿ√—°…å
4 ¢ÿ¡∑√—æ¬å∑Õßº“¿Ÿ¡‘ : ¡√¥°‚≈°º◊πªÉ“μ–«—πμ°
ÀâÕß ¡ÿ¥∏√√¡™“μ‘
20 æÿ À√◊Õ æ√ÿ ?
22 æÿÀπÕßª≈‘ß
24 ©—π§◊ÕÕ–‰√·≈– ¡— æ—π∏åμÕà æÿÀπÕßª≈‘ßÕ¬à“ß‰√ ?
26 °≈â«¬‰¡â «¬„πªÉ“æÿ
28 ‡∑Õ√‘‚¥‰øμå...æ◊™¥—™π’∫àß™’È ¿“æªÉ“
30 ‡øî√åπμ“¡·π«∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘
32 ‰∫√‚Õ‰øμå... √â“ß§«“¡™ÿà¡™◊Èπ„Àâº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
34 ¡’Õ–‰√„π°àÕ‰ºà
36 ‰≈à≈à“‰¡â¥Õ°ÀÕ¡„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘
38 ∂à“¬∑Õ¥‡∑§‚π‚≈¬’¢¬“¬æ—π∏ÿåæ◊™ Ÿà™ÿ¡™π
40 “À√à“¬·Ààß≈ÿà¡πÈ”∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
41 ç‰√πÈ”é Õ“À“√ —μ«åπÈ” “¬æ—π∏ÿå„À¡à
42 ‚μπø≈“¬·≈–√‘Èπ¥”...¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥¿“æπÈ”
44 °“√μ√«®«—¥§ÿ≥¿“æπÈ”‚¥¬„™â μ— «åÀπâ“¥‘π¢¬“¬
º≈ Ÿà™ÿ¡™π
46 ¡«ππÈ”·Ààßº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
48 °“√ª√—∫μ—«¢ÕßÀÕ¬∑“°∫°
50 ÀÕ¬∑“°∫°·Ààßº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
52 ¥‘π·¥π∑Õßº“¿Ÿ¡‘°—∫°“√§âπæ∫øÕ ´‘≈ÀÕ¬
280 ≈â“πªï
53 º’‡ Õ◊È ÀπÕπ¡â«π„∫„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡μ‘ –«—πμ°
54 ¡¥°‘π‰¥â„πÀâ«¬‡¢¬àß
55 °“√§âπæ∫§√—Èß·√°„πº◊πªÉ“μ–«—πμ°...º÷Èß‡≈Á°
∑’Ë ÿ¥„π‚≈°
56 °“√ªÑÕß°—π√—ß¢Õßº÷Èß¡â“π∑’Ë¡’μàÕº’‡ ◊ÈÕ‰¢º÷Èß
58 °“√ √â“ß√—ß¢Õß™—π‚√ß
59 æ√ÕæÕ≈‘ (propolis) ®“°™—π‚√ß

60 ™—π‚√ßπâÕ¬...ºŸâº ¡‡° √≈‘Èπ®’Ë∑’Ëμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß
61 °“√Õπÿ√—°…åæ◊Èπ∑’ËπÕ°·ª≈ß‡æ“–ª≈Ÿ°™à«¬§«∫§ÿ¡
»—μ√Ÿæ◊™‰¥âÕ¬à“ß‰√?
62 çªŸ√“™‘π’é ·Ààßº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
64 ·¡ß¡ÿ¡„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
66 ª“¥¬—°…å...°“√§âπæ∫§√—Èß·√°„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘
μ–«—πμ°
67 μ— «å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫°„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡μ‘ –«—πμ°
68 °∫„πæÿÀπÕßª≈‘ß
69 π°„πæÿÀπÕßª≈‘ß
70 §â“ß§“«°‘μμ‘... μ— «å‡≈’¬È ß≈Ÿ°¥â«¬π¡∑’‡Ë ≈Á°∑’Ë ¥ÿ „π‚≈°
71 ‰√πÈ”π“ßøÑ“∑’Ëμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß
72 ‰√ΩÿÉπ...Õ—πμ√“¬ºŸâ„°≈â™‘¥
74 §«“¡¢— ¥ ·¬â ß √–À«à “ ß§π°— ∫ ™â “ ß∫√‘ ‡ «≥º◊ π ªÉ “
∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
76 ™ÿ¡™πμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß°—∫°“√‡ΩÑ“√–«—ß “√°”®—¥
»—μ√Ÿæ◊™
78 ‡ÀÁ¥‚§π°—∫°“√®—¥°“√∑’Ë¬—Ëß¬◊π
79 ·∫§∑’‡√’¬º≈‘μ°√¥πÈ” â¡ “¬™Ÿ : “¬æ—π∏ÿå®“°º◊π
ªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
80 “√ÕÕ°ƒ∑∏‘Ï∑“ß™’«¿“æ®“°√“°‘π‰√„π°“√°”®—¥
»—μ√Ÿæ◊™
81 °“√ – ¡∏“μÿ§“√å∫Õπ„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡μ‘ –«—πμ°
82 æÿÀπÕßª≈‘ß..ÀâÕß‡√’¬π∏√√¡™“μ‘¢Õß™ÿ¡™π∫â“π
∑à“¡–‡¥◊ËÕ
84 —ß§¡‡μ¬„À≠à„πæÿÀπÕßª≈‘ß
86 ™ÿ¡™π„πμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß°—∫°“√„™âª√–‚¬™πå®“°ªÉ“
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ªî¥‚≈°Õπÿ√—°…å
‡°◊Õ∫ 6 ªï ∑’Ë¢∫«π√∂‰ø “¬
∑Õßº“¿Ÿ ¡‘ μ –«— π μ°‰¥â π”æ“
§ ≥ – π— ° ” √ « ® ® “ °
‚§√ß°“√ BRT √ÿà π ·≈â « √ÿà π ‡≈à “
∫ÿ ° ªÉ “ ΩÉ “ ¥ ß ¥—È π ¥â π §â π À “
¢ÿ¡∑√—æ¬å∑’Ë´ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà¿“¬„μâ
¢ÿ π ‡ ¢ “ Õ— π ≈— ∫ ´— ∫ ´â Õ π
∑à “ ¡°≈“ß∏√√¡™“μ‘ Õ— π Õÿ ¥ ¡
¡∫Ÿ√≥å §≥–π—°«‘®—¬‰¥â§âπ
æ∫æ— π ∏ÿå æ◊ ™ æ— π ∏ÿå — μ «å ·≈–
∑ √— æ ¬ “ ° √ ™’ « ¿ “ æ ∑’Ë ¡’
§ÿ≥§à“ ≈â«π·≈â«·μà‡ªìπ¢Õß¥’
¢Õßμ”∫≈Àâ « ¬‡¢¬à ß Õ”‡¿Õ
∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’
·≈–‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õß™“«
∫â “ π´÷Ë ß π”‰ª Ÿà § «“¡√— ° ·≈–
À«ß·Àπæ◊Èπ∑’ËªÉ“·Ààßπ’ÈμàÕ‰ª

¢ÿ¡∑√—æ¬å∑Õßº“¿Ÿ¡‘ :
¡√¥°‚≈°º◊πªÉ“μ–«—πμ°
§ÿ≥§à“¢Õß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π∑âÕß∂‘Ëπ
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‘Ëß¡’™’«‘μ™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈° (new species)
çπ¡·¥ß∑Õßº“¿Ÿ¡‘é æ√√≥‰¡â«ß»å°√–¥—ßß“™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈°
§âπæ∫®“°°“√«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ‰¥â√—∫°“√μ—Èß™◊ËÕ
«à“ çπ¡·¥ß∑Õßº“¿Ÿ¡‘é (Polyalthia kanchanaburiana S. Khumchompoo & A.
Thongpukdee) ‡ªìπæ√√≥‰¡â«ß»å°√–¥—ßß“ (FAMILY ANNONACEAE) ™◊ËÕ
π¡·¥ß∑Õßº“¿Ÿ¡‘¡“®“°≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß«ß‡° √‡æ»ºŸâ·≈– ∂“π∑’Ë∫√‘‡«≥∑’Ë§âπ
æ∫μ—«Õ¬à“ß ¥Õ°¡’¢π“¥‡≈Á° ∫“π™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π μ‘¥º≈
™à«ß‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π∂÷ß‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ æ∫∑’Ë∫√‘‡«≥æÿªŸ√“™‘π’ μ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß
Õ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ´÷Ëß‡ªìπ∂‘Ëπ°√–®“¬æ—π∏ÿå¢ÕßªŸ√“™‘π’
º≈®“°°“√§âπæ∫æ√√≥‰¡â™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈°§√—Èßπ’È “¡“√∂μ‘¥μ“¡
Õà“π‰¥â„π Polyalthia kanchanaburiana (Annonaceae) : a new species from
Thailand THAI FOR. BULL. (BOT.) 33 : 35-41. 2005.
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ß “« ¡æ√ §”™¡¿Ÿ Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘‡¢“·À≈¡À≠â“-À¡Ÿà‡°“–‡ ¡Á¥

º’‡ ◊ÈÕÀπÕπ¡â«π„∫™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈°
π—°«‘®—¬‰∑¬ √â“ßº≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ §âπæ∫º’‡ ◊ÈÕÀπÕπ¡â«π„∫™π‘¥
„À¡à¢Õß‚≈° (new species) 2 ™π‘¥ ‰¥â·°à º’‡ ◊ÈÕ‰∫§Ÿ§Ÿ≈— (Eucoenogenes
bicucullus Pinkaew, 2005) ·≈– º’‡ ◊ÈÕ·¡à«≥’¬å (Eucoenogenes vaneeae
Pinkaew, 2005) ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ«à“º◊πªÉ“μ–«—πμ°¬—ß§ß
¡’§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å §«√§à“μàÕ°“√Õπÿ√—°…å·≈–„™âª√–‚¬™πå®“°§«“¡À≈“°
À≈“¬∑“ß™’«¿“æÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
ºŸâ∑’Ë π„®μ‘¥μ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â„π Proceedings of The Entomological Society of Washington. 107(4), 2005, pp. 869-882
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : ¥√.π—π∑»—°¥‘Ï ªîòπ·°â« ¿“§«‘™“°’Ø«‘∑¬“ §≥–‡°…μ√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å
«‘∑¬“‡¢μ°”·æß· π

¡«π¡Õ ™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈°
¡«π¡Õ ‡ªìπ¡«ππÈ”∑’Ë®—¥Õ¬Ÿà„π«ß»å Hebridae ‡ªì π °≈ÿà ¡ ¡«ππÈ” ∑’Ë
Õ“»—¬Õ¬Ÿà∫π∫°μ“¡¢Õ∫≈”πÌÈ“¡“°àÕπ ∫“ß§√—Èß®–æ∫«‘Ëß∫πº‘«πÌÈ“ °“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
∫π¥‘π·≈–º‘«πÌÈ“„™â«‘∏’‡¥‘π·≈–«‘Ëß ·μà∫“ß§√—Èß°Á “¡“∂æ∫¡«π«ß»åπ’È„ππÌÈ“·μà®–
‡ÀÁπ«à“‡¥‘π∫πæ◊Èπ¢Õß·À≈àßπÌÈ“ ‰¡à«à“¬πÌÈ“
¡«π¡Õ Timasius chesadai sp. n. æ∫Õ“»—¬„π∑’Ë≈“¥™—π∑’Ë‡ªï¬°Õ¬Ÿà
„°≈â≈”∏“√ À√◊Õ„μâ√¡à ‡ß“¢Õß°âÕπÀ‘π¢â“ß≈”∏“√·≈–·¡àπ“ÌÈ ∫π¥‘π ≈‘μ‡μÕ√å æ◊™ À‘π
´÷Ëß¡’øî≈å¡∫“ßÊ ¢ÕßπÌÈ“ª°§≈ÿ¡Õ¬Ÿà ¡’‡≈Á∫∑’Ë¬“«·≈–·¢Áß·√ß‡À¡“– ”À√—∫„™â„π
°“√‡¥‘π·≈–«‘Ëß∫π°âÕπÀ‘π π„®¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ‘¥μ“¡Õà“π‰¥â„π Notes on SE
Asian water bugs, with description of two new species of Timasius Distant
(Hemiptera: Gerromorpha) Tijdchrift Voor Entomologie, V. 149, 2006, p. 55-66
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : √».®√‘¬“ ‡≈Á°ª√–¬Ÿ√, ¥√.¡“√ÿμ ‡øóòÕßÕ“«√≥å ·≈– π“ß “«‡Õ √“ ¡ß§≈™—¬™π–
¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

çπ¡·¥ß∑Õßº“¿Ÿ¡é‘ (Polyalthia kanchanaburiana S.
Khumchompoo & A. Thongpukdee) æ√√≥‰¡â«ß»å
°√–¥—ßß“™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈°

º’‡ Õ◊È ‰∫§Ÿ§≈Ÿ — (Eucoenogenes bicucullus Pinkaew,
2005) μ—Èß™◊ËÕμ“¡≈—°…≥–¢ÕßÕ«—¬«– ◊∫æ—π∏ÿå∑’Ë¡’
≈—°…≥–¢Õß à«π∑’Ë‡√’¬°«à“ cucullus ·∫àß‡ªìπ 2 à«π

º’‡ ◊ÈÕ·¡à«≥’¬å (Eucoenogenes vaneeae Pinkaew,
2005) μ—Èß™◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√μ‘·¥à§ÿ≥·¡à¢ÕßºŸâ∑”«‘®—¬

¡«π¡Õ ™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈° (Timasius chesadai
Chen, Nieser & Lekprayoon, 2006)
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‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ëæ∫‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ (new record)

º≈ (´â “ ¬) ·≈–„∫Õà Õ π (¢«“) ¢Õß¡— ß §–∑Õßº“¿Ÿ ¡‘ (Cynometra
beddomei Prain) æ◊™«ß»å∂—Ë«∑’Ëæ∫‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬

ç¡—ß§–∑Õßº“¿Ÿ¡‘é æ◊™«ß»å∂—Ë«
ç¡—ß§–∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Cynometra beddomei Prain)é §âπæ∫„π
∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ëæÿ æ◊Èπ∑’Ë«‘®—¬„π™ÿ¥‚§√ß°“√∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° „π√–À«à“ß∑’Ë
‰¥â∑”°“√»÷°…“æ√√≥‰¡â«ß»å∂—Ë«-Õπÿ«ß»å√“™æƒ°…å ¡—ß§–∑Õßº“¿Ÿ¡‘®—¥
Õ¬Ÿà„πæ◊™«ß»å∂—Ë« (Fabaceae) ‡ªìπ‰¡âμâπ Ÿß 25-30 ‡¡μ√ ‡ª≈◊Õ°‡√’¬∫
·≈–¡’‰≈‡§π‡°“–μ“¡≈”μâπ ÕÕ°¥Õ°‡ªìπ™àÕ ™àÕ≈– 6-7 ¥Õ° °≈’∫¥Õ°¡’
’ ¢ “« º≈¡’≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿª§√÷Ëß«ß°≈¡ ¡’√“¬ß“π°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå„π
Õ‘π‡¥’¬μÕπ„μâ·≈–æ∫«à“¡’®”π«π§àÕπ¢â“ßπâÕ¬ „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∫√‘‡«≥
æ◊Èπ∑’Ëæÿ„π∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ¡—°¢÷Èπ‡ªìπ°≈ÿà¡μ“¡√‘¡πÈ” æ◊™™π‘¥π’Èπ—∫«à“¡’
§«“¡‡ ’Ë¬ßμàÕ°“√ Ÿ≠æ—π∏ÿå Ÿß¡“° ‡π◊ËÕß®“°‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß∂‘Ëπ
Õ“»—¬ ‚¥¬¡’°“√ªî¥°—Èπ∑“ßπÈ”·≈–∫ÿ°√ÿ°∂‘ËπÕ“»—¬‡æ◊ËÕ∑”°“√‡°…μ√°√√¡
¡“°¢÷Èπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬∏√√¡√—μπå æÿ∑∏‰∑¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ «‘∑¬“‡¢μ°“≠®π∫ÿ√’

º≈·≈–¥Õ°¢ÕßμâπªïÕÕ°“·´ Miliusa longiflora
(Hook.f. & Thomson) Baill. Ex Finet & Gagnep.

çªïÕÕ°“·´é æ√√≥‰¡â«ß»å°√–¥—ßß“
ªïÕÕ°“·´æ∫§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬∑’Ë®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ·≈–
Õÿ∑—¬∏“π’ ™◊ËÕæ◊Èπ‡¡◊Õßπ’È‡ªìπ™◊ËÕ‡¥‘¡∑’Ë∑“ßºŸâ ”√«®æ∫μ—«Õ¬à“ßæ√√≥‰¡â‰¥â
‡¢’¬π∫—π∑÷°‰«â ·≈–‡ªìπ¿“…“∑’™Ë “«∫â“π„™â‡√’¬°°—π„π·∂∫®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
·μà«à“ºŸâ ”√«®æ∫¬—ß‰¡à‰¥â®”·π°™π‘¥·≈–μ’æ‘¡æå ¢âÕ¡Ÿ≈π’È»÷°…“¡“®“°
μ—«Õ¬à“ßæ√√≥‰¡â·Àâß¢Õß Geesink et al. (BKF 61548), 18 June 1976
Santisuk (BKF 109345), 14 Nov. 1992 μàÕ¡“∑“ßºŸâ«‘®—¬‰¥âæ∫æ◊™
™π‘¥π’¢È π÷È Õ¬Ÿ∫à √‘‡«≥∫÷ßπÈ”∑‘æ¬å ‡¢μÕÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’
®÷ß‰¥â∑”°“√®”·π° ‡∑’¬∫μ—«Õ¬à“ßæ√√≥‰¡â ·≈–§âπÀ“™◊ËÕæ√√≥‰¡â æ√âÕ¡
∑—Èßμ’æ‘¡æå‡æ◊ËÕ√“¬ß“π°“√§âπæ∫§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬
ªïÕÕ°“·´‡ªìπæ√√≥‰¡â«ß»å°√–¥—ßß“™π‘¥„À¡à¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
¡’™◊ËÕ«‘∑¬“»“ μ√å«à“ Miliusa longiflora (Hook.f. & Thomson) Baill. ex
Finet & Gagnep. ‡ªìπ‰¡âμâπº≈—¥„∫ Ÿß 15-20 ‡¡μ√ ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ
¡°√“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å ¥Õ°ÕàÕπ¡’ ’‡¢’¬« ‡¡◊ËÕ·°à¡’ ’ÕÕ°‡À≈◊Õß º≈
ÕÕ°‡ªìπ°≈ÿà¡ μ‘¥º≈™à«ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡∂÷ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ºŸâ π„® “¡“√∂
À“Õà“π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â„π Miliusa longiflora (Hook.f. & Thomson)
Baill. ex Finet & Gagnep. (Annonaceae), a new record for Thailand
THAI FOR. BULL. (BOT.) 33 : 32-34. 2005.
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ß “« ¡æ√ §”™¡¿Ÿ Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘‡¢“·À≈¡À≠â“-À¡Ÿà‡°“–‡ ¡Á¥
·≈– √». Õ“√’¬å ∑Õß¿—°¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√

6

BRT Newsletter

‡Õ◊ÈÕßÀ¡“°∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Coelogyne ustulata Par. & Rchb. f.)

‡ªìπ°≈â«¬‰¡â√“¬ß“π„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡¥‘¡æ∫°≈â«¬‰¡â™π‘¥π’È
„πª√–‡∑»æ¡à“®“°°“√ ”√«®¢Õßπ—° ”√«®™◊ÕË Charles Parish ‡¡◊ÕË 119
ªï∑º’Ë “à π¡“ ·≈–∂Ÿ°√“¬ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√§√—ßÈ ·√°„πªï æ.». 2433 ‚¥¬
π— ° æƒ°…»“ μ√å ™“«Õ— ß °ƒ…™◊Ë Õ Joseph Delton Hooker „π
Àπ—ß ◊Õ çæ√√≥æƒ°…™“μ‘¢Õßª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬é (Flora of British India)
‡Õ◊ÈÕßÀ¡“°∑Õßº“¿Ÿ¡‘‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÕ‘ßÕ“»—¬¢π“¥‡≈Á° ¥Õ°®–∫“πæ√âÕ¡
°—π™à«ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬ ≈‘≈ ∑‘ ∏‘ ®— ®∏√√¡ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ªÉ“‰¡â §≥–«π»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡°…μ√»“ μ√å

‡Õ◊ÈÕßÀ¡“°∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Coelogyne ustulata Par. & Rchb. f.)
°≈â«¬‰¡â√“¬ß“π„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬

‡Õ◊ÈÕß ‘ß‚μ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Bulbophyllum reichenbachii (Kze.)
Schltr.)

‡ªìπ°≈â«¬‰¡â√“¬ß“π„À¡à¢Õß‰∑¬∑’Ë¡’≈—°…≥–·ª≈° π—Ëπ§◊Õ ‡¡◊ËÕ
¬“¡μâÕß≈¡ à«π¢Õß°≈’∫ª“° “¡“√∂¢¬—∫‰¥â ‡æ◊ËÕÀ≈Õ°≈àÕ„Àâ·¡≈ß‡¢â“
¡“™à«¬º ¡æ—π∏ÿå π—∫‡ªìπ≈—°…≥–¢Õß«‘«—≤π“°“√√à«¡¢Õßæ◊™∑’ËÀ“¥Ÿ‰¥â¬“°
·≈–®—¥‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÕß‘ Õ“»—¬∑’¡Ë ¢’ π“¥‡≈Á°¡“° ‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‰¥â¥„’ πªÉ“¥‘∫‡¢“
∑’Ë√–¥—∫§«“¡ Ÿß®“°πÈ”∑–‡≈ª√–¡“≥ 1,000 ‡¡μ√ ÕÕ°¥Õ°™à«ßª≈“¬
ƒ¥ŸÀπ“« ª√–¡“≥‡¥◊Õπ¡°√“§¡ √–À«à“ß°“√ÕÕ°¥Õ°®–æ≈—¥„∫∑‘ßÈ ∑—ßÈ À¡¥
·≈–„∫ÕàÕπ®–º≈‘¡“„À¡à‡¡◊ËÕ‡¢â“ Ÿàƒ¥ŸΩπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬ ≈‘≈ ∑‘ ∏‘ ®— ®∏√√¡ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ªÉ“‰¡â §≥–«π»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡°…μ√»“ μ√å

‡Õ◊ÈÕß ‘ß‚μ∑Õßº“¿Ÿ¡‘
(Bulbophyllum reichenbachill
(Kze.) Schltr.) °≈â«¬‰¡â√“¬ß“π„À¡à¢Õß‰∑¬

·¡≈ß™’ª–¢“«
®“°°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß —μ«å‰¡à¡’°√–¥Ÿ° —πÀ≈—ßÀπâ“
¥‘π„π·À≈àßπÈ”¢Õßæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ∑”„Àâ§âπæ∫·¡≈ß™’ª–¢“«™π‘¥
„À¡à¢Õß‰∑¬ 2 ™π‘¥ §◊Õ Prosopistoma sinense Tong & Dudgeon, 2000
®— ¥ Õ¬Ÿà „ π«ß»å Prosopistomatidae ·¡≈ß™’ ª –¢“«„π«ß»å π’È ¡— ° ¡’ ¢ π“¥
‡≈Á ° ™Õ∫Õ“»— ¬ Õ¬Ÿà μ“¡æ◊Èπ∑√“¬·≈–°âÕπÀ‘π¢π“¥‡≈Á° ·≈–Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß
§◊Õ Epeorus tiberius Braasch and Soldan, 1984 ®—¥Õ¬Ÿ„à π«ß»å Heptageniidae
·¡≈ß™’ª–¢“«„π«ß»åπ’È ¡—°™Õ∫Õ“»—¬Õ¬Ÿàμ“¡°âÕπÀ‘π¢π“¥„À≠àÀ√◊Õ¢π“¥
°≈“ß∫√‘‡«≥πÈ”‰À≈·√ß ·¡≈ß™’ª–¢“«®—¥‡ªìπ°≈ÿà¡·¡≈ßπÈ”∑’Ëæ∫Õ“»—¬Õ¬Ÿà
∑—Èß„π·À≈àßπÈ”π‘Ëß·≈–πÈ”‰À≈ „™â™’«‘μ à«π„À≠à‡ªìπμ—«ÕàÕπÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π·À≈àß
πÈ” ·≈–‡ªì π ·¡≈ß∑’Ë ¡’§ «“¡‰«μà Õ ¡≈æ‘ … æ∫Õ“»— ¬ ‡©æ“–„π·À≈à ß πÈ” ∑’Ë ¡’
§ÿ≥¿“æ¥’ ®÷ß “¡“√∂„™â‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È§ÿ≥¿“æπÈ”‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬∫ÿ≠‡ ∞’¬√ ∫ÿ≠ Ÿß ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢Õπ·°àπ

Epeorus tiberius Braasch and
Soldan, 1984 ·¡≈ß™’ª–¢“«™π‘¥
„À¡àæ∫§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬
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¡«πÀ— « Àπ“¡ Ochterus marginatus
(Latreille, 1804) æ∫§√—ßÈ ·√°„πª√–‡∑»‰∑¬
¡’∫∑∫“∑‡ªìπμ—«§«∫§ÿ¡‚¥¬™’««‘∏’

“À√à“¬ ’·¥ßπÈ”®◊¥ (Batrachospermum
gelatinosum (Linnaeus) de Candolle) ¿“¬
„μâ°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå

¡«πÀ—«Àπ“¡™π‘¥„À¡à¢Õß‰∑¬...§âπæ∫„π∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
¡«πÀ—«Àπ“¡ Ochterus marginatus (Latreille, 1804) æ∫‡ªìπ§√—Èß·√°
„πª√–‡∑»‰∑¬∑’ËÕ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ¡—°Õ“»—¬Õ¬Ÿà„°≈â√‘¡πÈ” „π
∫√‘‡«≥∑’Ë¡’¥‘π√à«π´ÿ¬ªπ∑√“¬√‘¡¢Õ∫·À≈àßπÈ” æ∫„πÀ≈“¬∫√‘‡«≥ ‡™àπ ‚ªÉßæÿ√âÕπ
æÿÀπÕßª≈‘ß √‘¡Õà“ß‡°Á∫πÈ”∑’Ë∑”°“√Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ·≈–πÈ”μ°‡®Á¥¡‘μ√
‡ªìπμâπ ¡’°“√·æ√à°√–®“¬μ—ßÈ ·μà∫√‘‡«≥‡¡¥‘‡μÕ√å‡√‡π’¬π„π¬ÿ‚√ª∂÷ßª√–‡∑»≠’ªË πÿÉ ®’π
øî≈‘ªªîπ å ¡“‡≈‡´’¬ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ μ—«ÕàÕπ¢Õß¡«π™π‘¥π’È®–¡’Àπ“¡∫√‘‡«≥ à«π
À—«„™â§ÿâ¬¥‘π∑√“¬ „™â¢“§ŸàÀπâ“·≈–§Ÿà°≈“ß‚°¬¥‘π‰«â∫πÀ≈—ß ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“‡À¡◊Õπ°âÕπ
¥‘π‡¥‘π‰¥â μ—«‡μÁ¡«—¬¡’ª°ï ∫‘πÀπ’‰¥â‡√Á«¡“° ¡«πÀ—«Àπ“¡¡’«ß®√™’«μ‘ ª√–¡“≥ 1 ‡¥◊Õπ
·≈–‡ªìπμ—«ÀÈ”∑’Ë¡’∫∑∫“∑‡ªìπμ—«§«∫§ÿ¡‚¥¬™’««‘∏’
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : √».®√‘¬“ ‡≈Á°ª√–¬Ÿ√ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

“À√à“¬ ’·¥ßπÈ”®◊¥·Ààß≈ÿà¡πÈ”∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
‡ªìπ∑’Ëπà“¬‘π¥’Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‚§√ß°“√«‘®—¬§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß “À√à“¬¢π“¥
„À≠à·≈–‰¥Õ–μÕ¡æ◊πÈ ∑âÕßπÈ” „πæ◊πÈ ∑’‚Ë §√ß°“√∑Õßº“¿Ÿ¡‘ 72 æ√√…“¡À“√“™ Õ”‡¿Õ
∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ‰¥âæ∫ “À√à“¬ ’·¥ßπÈ”®◊¥‡ªìπ®”π«π¡“°∑—Èß™π‘¥
·≈–ª√‘¡“≥ ‚¥¬æ∫∂÷ß 8 ™π‘¥ ·≈–æ∫«à“¡’∂÷ß 5 ™π‘¥ ‡ªìπ™π‘¥∑’Ëæ∫„À¡à (new
record) ·≈–¬—ß‰¡à‡§¬¡’√“¬ß“π¡“°àÕπ„πª√–‡∑»‰∑¬
Àπ÷ßË „π®”π«ππ—πÈ §◊Õ “À√à“¬ ·’ ¥ßπÈ”®◊¥ Batrachospermum gelatinosum
(Linnaeus) de Candolle ´÷Ëßæ∫‡ªìπ®”π«π¡“°‡À¡◊ÕπªÉ“ “À√à“¬ ’·¥ß “À√à“¬
¥—ß°≈à“«°√–®“¬μ—«§√Õ∫§≈ÿ¡∑—«Ë ∑—ßÈ ®ÿ¥‡°Á∫μ—«Õ¬à“ß„π≈”∏“√∫√‘‡«≥‡¢“®äÕ°μàÕßæ◊πÈ ∑’Ë
Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ≈—°…≥– ”§—≠¢Õß “À√à“¬™π‘¥π’È§◊Õ ¡’≈—°…≥–‡ªìπæÿà¡
’‡¢’¬«‡¢â¡ ¢π“¥¢Õß·μà≈–æÿà¡ª√–¡“≥ 0.1-0.2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ‡¡◊ËÕ®—∫®–√Ÿâ ÷°≈◊Ëπ¡◊Õ
·≈–‡¡◊ËÕπ”¡“»÷°…“¿“¬„μâ°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå®–æ∫∑—≈≈— ∑’Ë «¬ß“¡ ‚¥¬¡’≈—°…≥–
‡ªìπ‡ πâ “¬‡≈Á°Ê ∑’·Ë μ°·¢πß‰¥â §≈â“¬≈Ÿ°ªí¥‡√’¬ßμàÕ°—πÕ¬à“ß‡ªìπ√–‡∫’¬∫ πÕ°®“°
ÿ ¿“æ¥’‰¥âÕ°’ ¥â«¬
π’È “À√à“¬™π‘¥π’¬È ß— “¡“√∂π”¡“„™â„π°“√μ‘¥μ“¡μ√«® Õ∫πÈ”∑’¡Ë §’ ≥
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ß “« ∑ÿ ∏«√√≥ æÿ √√≥ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à

‰ºà¡—πÀ¡Ÿ (Dendrocalamus ‰ºà À °≈” (Gigantochloa
copelandii (Gamble ex macrostachya Kurz)
Brandis) N.H. Xia & C.M.A.
Stapleton)
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‰ºàæ∫§√—Èß·√°„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
‰ºà æ◊™¡“°ª√–‚¬™πå °√–®“¬æ—π∏ÿå∫√‘‡«≥‡¢μ√âÕπ·≈–‡¢μÕ∫Õÿàπ ∑—Ë«‚≈°
æ∫ª√–¡“≥ 1,447 ™π‘¥ ®“° 111 °ÿ≈ „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫‰¡â‰ºà‰¥â∑—Ë«Ê ‰ª μ—Èß
·μàæ◊Èπ√“∫®π∂÷ß¬Õ¥‡¢“ Ÿß ∫“ß™π‘¥°√–®“¬æ—π∏ÿå‰¥â¥’À≈—ß®“°·ºâ«∂“ßªÉ“ ¬‘Ëß∂â“
¡’‰ø√∫°«π∫àÕ¬Ê °Á¬‘Ëß·æ√à°√–®“¬‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«ª°§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë®πμâπ‰¡â™π‘¥Õ◊Ëπ
‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ¬“° ®“°°“√»÷°…“‰ºà„πº◊πªÉ“μ–«—πμ° æ∫‰ºà√“¬ß“π„À¡à„πª√–‡∑»
‰∑¬ 2 ™π‘¥ ‰¥â·°à ‰ºà¡—πÀ¡Ÿ (Dendrocalamus copelandii (Gamble ex Brandis)
N.H. Xia & C.M.A. Stapleton) æ∫‰¥â∑«—Ë ‰ªμ“¡‡¢“À‘πªŸπ„π®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ·≈–
‰ºàÀ°≈” (Gigantochloa macrostachya Kurz) ´÷Ëß ”√«®æ∫„πæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥μ“°
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬«’√–æß»å ‚§√–«—μ√ ”π—°∫√‘À“√æ◊Èπ∑’ËÕπÿ√—°…å∑’Ë 3 (∫â“π‚ªÉß)

‡øî√π
å ™π‘¥„À¡à¢Õßª√–‡∑»‰∑¬..„πº◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡μ
‘ –«—πμ°
§√—Èß·√°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬§âπæ∫‡øî√åπ™π‘¥„À¡à (new record)
5 ™π‘ ¥ ·≈– 1 æ— π ∏ÿå „πæ◊È π ∑’Ë ªÉ “ ∑Õßº“¿Ÿ ¡‘ μ –«— π μ° ª√–°Õ∫¥â « ¬
Adiantum philippense L.var. subjunonicum H. Christ,
Arachniodes coniifolia (Moore) Ching, Belvisia spicata (L.f.) Mirbel
ex Copel., Loxogramme centicola M.G. Price, Polystichum pseudotsussimense Ching ·≈– Polystichum scariosum (Roxb.) C. Morton
º≈ß“π°“√§âπæ∫§√—ßÈ π’‡È ªìπ¢Õß √».∑«’»°— ¥‘Ï ∫ÿ≠‡°‘¥ ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å
§≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¿“¬„μâ°“√»÷°…“«‘®—¬‡√◊ËÕß
§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘‚¥‰øμå„πªÉ“∏√√¡™“μ‘ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π
„π∫√‘‡«≥ªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘ √«¡∑—Èß°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘‚¥‰øμåμ“¡·π«·°√‡¥’¬πμå¢Õß§«“¡ Ÿß®“°√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ μ—Èß·μà√–¥—∫
§«“¡ Ÿß 200 ‡¡μ√ „π√–À«à“ßªï æ.». 2545-2546 πÕ°®“°π’È ¬— ß
”√«®æ∫æ◊™„π°≈ÿà¡‡øî√åπ·≈–°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ™π‘¥Õ◊ËπÊ Õ’°∂÷ß 171
™π‘¥ ·≈– 9 æ—π∏ÿå

Adiantum philippense L. var. subjunonicum
‡øî√åπ™π‘¥„À¡à¢Õßª√–‡∑»‰∑¬

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ·≈–¿“æ : √».∑«’ »— ° ¥‘Ï ∫ÿ ≠ ‡°‘ ¥ ¿“§«‘ ™ “æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘ ∑ ¬“»“ μ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
Belvisia spicata (L.f.) Mirbel ex Copel.
‡øî√åπ™π‘¥„À¡à¢Õßª√–‡∑»‰∑¬

‰∫√‚Õ‰øμå√“¬ß“π„À¡à¢Õßª√–‡∑»‰∑¬„π∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
‰∫√‚Õ‰øμå ‡ªìπæ◊™‰¡à¡∑’ Õà ≈”‡≈’¬ß¢π“¥‡≈Á°·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 °≈ÿ¡à
§◊Õ ¡Õ å ≈‘ ‡«Õ√å ‡«‘ √åμ ·≈–ŒÕ√åπ‡«‘√åμ æ◊™°≈ÿà¡π’È‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ‡ªìπ
ºâ “ Àà ¡ º◊ π „À≠à § Õ¬ª°§≈ÿ ¡ „Àâ § «“¡™ÿà ¡ ™◊È π μà Õ º◊ π ªÉ “ ‡æ√“–¡’ § «“¡
“¡“√∂„π°“√‡°Á∫°—°πÈ”À√◊Õ¥Ÿ¥´—∫§«“¡™ÿà¡™◊Èπ„πÕ“°“»‰«â ®“°°“√
»÷°…“‰∫√‚Õ‰øμå„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° §âπæ∫‰∫√‚Õ‰øμå√“¬ß“π
„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬ 9 ™π‘¥ ‡™àπ Aneura pinguis (L.) Dumort., Asterella
khayana (Griff.) Pande et ai., Cyathodium cavernarum Kunze,
Dicranolejeunea javanica Steph., Fissidens flaccidus Mitt.,
Folioceros weistei (Khanna) Bharadwaj, Notothylas javanicus
(Sande Lac.) Gottsche, Schiffneriolejeunea tumida (Nees) Gradst.
var. tumida ·≈– Weissia controversa Harv.
ªí®®ÿ∫—π°“√»÷°…“‡°’Ë¬«°—∫‰∫√‚Õ‰øμå¬—ß¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈Õ’°¡“° Õ’°
∑—ßÈ °“√∑”≈“¬ ¿“æ∏√√¡™“μ‘·≈– ¿“«–¿Ÿ¡Õ‘ “°“»¢Õß‚≈°‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß
‡æ‘Ë ¡ ¡“°¢÷È π æ◊ ™ ¢π“¥®‘Î « ‡À≈à “ π’È ®÷ ß Õ¬Ÿà „ π ∂“π¿“æ‡ ’Ë ¬ ßμà Õ °“√ Ÿ ≠
¢â Õ ¡Ÿ ≈·≈–¿“æ : π“¬ À—™ ®—π∑π“Õ√æ‘π∑å ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å

Asterella khayana (Griff.) Pande et al.

Cyathodium cavernarum Kunze
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æ◊™™π‘¥∑’ËÀ“¬“° (rare species) ·≈–™π‘¥∂‘Ëπ‡¥’¬« (endemic species) ∑’Ë§«√§à“·°à°“√Õπÿ√—°…å
‡Õ◊ÈÕß®‘μμ‘¡“ (Dendrobium chittimae Seidenf.)

‡Õ◊È Õ ß®‘ μ μ‘ ¡ “ (Dendrobium
chittimae Seidenf.) °≈â«¬‰¡âÀ“
¬“°·≈–¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå§àÕπ
¢â“ßπâÕ¬„πæ◊Èπ∑’Ë∏√√¡™“μ‘

®—¥‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÀ“¬“° ‡§¬¡’°“√∫—π∑÷°‰«â‚¥¬ Seidenfaden „π æ.». 2540 «à“
‡ªìπ°≈â«¬‰¡â™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈° æ∫μ—«Õ¬à“ß°≈â«¬‰¡â™π‘¥π’È§√—Èß·√°∑’Ëª√–‡∑»≈“«·≈â«∂Ÿ°
π”¡“¢“¬∑’Ë™àÕß‡¡Á° ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå§àÕπ¢â“ßπâÕ¬„πæ◊Èπ∑’Ë
∏√√¡™“μ‘¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ªí®®ÿ∫—π¡’√“¬ß“π°“√ ”√«®æ∫‡æ’¬ß„πæ◊Èπ∑’ËÕÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘
‡¢“„À≠à·≈–„π∫√‘‡«≥æÿª√Ÿ “™‘π∫’ “â π‰√àª“Ñ ·≈–æÿ™¡ÿ ™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ÕË ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ‚¥¬
æ∫„π∫√‘‡«≥°÷Ëß√à¡™◊Èπ ‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÕ‘ßÕ“»—¬ ¢÷Èπ‡ªìπ°≈ÿà¡ 2-4 μâπÀ√◊Õμâπ‡¥’Ë¬« ¥Õ°¡’
°≈‘ËπÀÕ¡ ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¡âæÿà¡ ™π‘¥ Ardisia ficifolia K.Larsen & C.M. Hu

‡ªìπæ√√≥‰¡â∂‘Ëπ‡¥’¬«¢Õß‰∑¬ æ∫∑’Ë¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ‡∑à“π—Èπ ¢÷ÈπÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥∑’Ë
¡’πÈ”¢—ß √‘¡≈”∏“√ „πæ◊Èπ∑’ËæÿªŸ√“™‘π’∫â“π‰√àªÑ“ ÕÕ°¥Õ°·≈–º≈√–À«à“ß‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π
∂÷ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
‰¡âæÿà¡ ™π‘¥ Ardisia ficifolia K.
Larsen & C.M. Hu æ√√≥‰¡â∂‘Ëπ
‡¥’¬«¢Õß‰∑¬

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

°≈â«¬‰¡â¥‘π™π‘¥ Acanthephippium sylhetense Lindl.

°≈â « ¬‰¡â ¥‘ π ™π‘ ¥ Acanthephippium
sylhetense Lindl. æ√√≥‰¡â∑’Ëæ∫πâÕ¬
¡“°„πæÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ

°≈â«¬‰¡â¥‘π™π‘¥π’È¡’≈—°…≥–Õ«∫πÈ” ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå„πÕ‘π‡¥’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß
‡Àπ◊Õ ‘°¢‘¡ ‡πª“≈ ¡“‡≈‡´’¬ ¿Ÿ¡‘¿“§Õ‘π‚¥®’π „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§
μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ¿“§μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ·≈–¿“§„μâ æ√√≥‰¡â
™π‘¥π’Èæ∫πâÕ¬¡“°„πæ◊Èπ∑’Ëæÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ‚¥¬æ∫„π∫√‘‡«≥∑’Ë√à¡™◊Èπ ÕÕ°¥Õ°™à«ß
‡¥◊Õπ¡’π“§¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

À«“¬·¥ß (Renanthera coccinea Lour.)

À«“¬·¥ß ‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÕ‘ßÕ“»—¬∑’Ë§àÕπ¢â“ßÀ“¬“° ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå„π¿Ÿ¡‘¿“§
Õ‘π‚¥®’π ®’π ·≈–‰μâÀ«—π „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑“ß¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ¿“§μ–«—πÕÕ° ¿“§
μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ·≈–¿“§„μâ ‡ªìπæ√√≥‰¡â∑’ËÀ“¥Ÿ‰¥â¬“°„π ¿“æ∏√√¡™“μ‘ „π∫√‘‡«≥æÿ
™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ÕË æ∫‡æ’¬ßμâπ‡¥’¬«¢÷πÈ Õ¬Ÿ„à π∑’‡Ë ªî¥‚≈àß · ß·¥¥®—¥ ∫√‘‡«≥¢Õ∫æÿ ÕÕ°¥Õ°
™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
À«“¬·¥ß (Renanthera coccinea
Lour.) æ∫‡æ’¬ßμâπ‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ„π
æ◊Èπ∑’Ëæÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ
10
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¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

º’‡ ◊ÈÕπâÕ¬ (Phalaenopsis parishii Rchb.f.)

®—¥‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÀ“¬“° æ∫‡æ’¬ß 1-2 μâπ ¢÷ÈπÕ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà„πªÉ“‡∫≠®æ√√≥™◊Èπ
∫√‘‡«≥æÿª√Ÿ “™‘π∫’ “â π‰√àª“Ñ ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿ„å π·∂∫ °‘ ¢‘¡ Õ‘π‡¥’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–
æ¡à“ „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡
∂÷ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ¡—°π‘¬¡„™â‡ªìπæàÕ-·¡àæ—π∏ÿå„π°“√º ¡¢â“¡°—∫™π‘¥Õ◊Ëπ ªí®®ÿ∫—πæ∫
°≈â«¬‰¡â™π‘¥π’ÈπâÕ¬¡“°
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

º’‡ Õ◊È πâÕ¬ (Phalaenopsis parishii Rchb.f.)
°≈â«¬‰¡âÀ“¬“° æ∫‡æ’¬ß 1-2 μâπ
∑’ËæÿªŸ√“™‘π’∫â“π‰√àªÑ“

°√–™“¬ ¬“¡ (Boesenbergia siamensis (Gagnep.) P. Sirirugsa)

‡ªìπ‰¡â≈â¡≈ÿ° Ÿß 20-30 ‡´πμ‘‡¡μ√ ‡ªìπæ√√≥‰¡â∂‘Ëπ‡¥’¬«¢Õß‰∑¬ ¡’√“¬ß“π«à“
æ∫‡©æ“–∑’Ë¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ¡—°¢÷Èπ∫√‘‡«≥∑’Ë‡ªìπÀ‘πªŸπ „πæ◊Èπ∑’Ë‚ªÉßæÿ√âÕπ ·≈–æÿ
™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ∑’Ë§«“¡ Ÿß®“°√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ª√–¡“≥ 200 ‡¡μ√ ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ
æƒ…¿“§¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

°√–™“¬ ¬“¡ (Boesenbergia siamensis
(Gagnep.) P. Sirirugsa) æ√√≥‰¡â∂‘Ëπ
‡¥’¬«¢Õß‰∑¬

°√–‡™â“ª“°‡ªì¥ (Aristolochia kerrii Craib)

®—¥‡ªìπæ√√≥‰¡â∂‘Ëπ‡¥’¬«¢Õß‰∑¬ ‡ªìπ‰¡â‡≈◊ÈÕ¬ æ∫∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§μ–«—π
ÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¿“§μ–«—πÕÕ° ¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ·≈–¿“§„μâ ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ
°√°Æ“§¡ μ‘¥º≈√–À«à“ß‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—π
μ°æ∫„πªÉ“‡∫≠®æ√√≥·≈âß∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√âÕπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

°√–‡™â“ª“°‡ªì¥ (Aristolochia kerrii
Craib) æ√√≥‰¡â∂‘Ëπ‡¥’¬«¢Õß‰∑¬

‡∑’¬π≈‘ß (Dendrobium trinervium Ridl.)

‡ªìπ°≈â«¬‰¡âÕ‘ßÕ“»—¬∑’ËÀ“¬“° ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå„πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ „πª√–‡∑»
‰∑¬æ∫∑“ß¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ·≈–¿“§„μâ °≈â«¬‰¡â™π‘¥π’È¡’°√–®“¬æ—π∏ÿåπâÕ¬¡“°„π
æ◊Èπ∑’Ë∏√√¡™“μ‘ ¢÷Èπ‡ªìπ°Õ‡≈Á°Ê ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—π
μ°æ∫∫√‘‡«≥æÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡∑’¬π≈‘ß (Dendrobium trinervium Ridl.)
°≈â « ¬‰¡â À “¬“°·≈–¡’ ° “√°√–®“¬
æ—π∏ÿåπâÕ¬¡“°
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“¬æ—π∏ÿå¥’»—°¥‘Ï»√’§π‡¡◊Õß°“≠®πå
§â“ß§“«°‘μμ‘ (Craseonycteris thonglongyai Hill, 1974)

‡ªìπ μ— «å‡≈’¬È ß≈Ÿ°¥â«¬π¡¢π“¥‡≈Á°∑’Ë ¥ÿ „π‚≈°¡’πÈ”Àπ—°μ—«‡©≈’¬Ë ª√–¡“≥
2 °√—¡ ‡ªìπ§â“ß§“«°‘π·¡≈ß Àπâ“¡’®¥ÿ ‡¥àπ∑’®Ë ¡Ÿ°¡’¢π“¥„À≠à¡Õß¥Ÿ§≈â“¬®¡Ÿ°À¡Ÿ
‡°“–πÕπ‡ªìπ°≈ÿà¡‡≈Á°Ê μ“¡∂È”À‘πªŸπ·∂∫¿“§μ–«—πμ°¢Õß‰∑¬ „π®—ßÀ«—¥
°“≠®π∫ÿ√’ ·≈–æ∫‰¥âμ“¡∂È”„π‡¢μÕ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ §â“ß§“«°‘μμ‘„™â‡«≈“∂÷ß
«—π≈–ª√–¡“≥ 23 ™—Ë«‚¡ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∂È” ®–ÕÕ°‰ªÀ“°‘ππÕ°∂È”‡æ’¬ß«—π≈– 2
§√—Èß ‚¥¬®–ÕÕ°À“°‘π„πμÕπ‡™â“°àÕπæ√–Õ“∑‘μ¬å¢÷Èπª√–¡“≥§√÷Ëß™—Ë«‚¡ß ·≈–
μÕπ‡¬ÁπÀ≈—ßæ√–Õ“∑‘μ¬åμ°ª√–¡“≥§√÷ßË ∂÷ßÀπ÷Ëß™—Ë«‚¡ß §â“ß§“«°‘μμ‘∂Ÿ°§âπæ∫
‡ªìπ§√—Èß·√°„πªï æ.». 2516 ‚¥¬ §ÿ≥°‘μμ‘ ∑Õß≈ß¬“ π—°Õπÿ°√¡«‘∏“π™“«‰∑¬
§â“ß§“«°‘μμ‘ (Craseonycteris thonglongyai Hill, 1974)
æ∫¡“°„π∂È”À‘πªŸπ¿“§μ–«—πμ°¢Õß‰∑¬ ‡ªìπ —μ«å
‡≈’È¬ß≈Ÿ°¥â«¬π¡¢π“¥‡≈Á°∑’Ë ÿ¥„π‚≈°

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬ ÿ√æ≈ ¥«ß·¢ ¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿâ¡§√Õß —μ«åªÉ“·≈–æ√√≥æ◊™·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ÀÕ¬μâπ‰¡â≈“¬ Amphidromus glaucolarynx (Dohrn, 1861)

‡ªì π ÀÕ¬™π‘ ¥ ‡¥à π ∑’Ë æ ∫„π∫√‘ ‡ «≥ªÉ “ μ–«— π μ°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬
‡∑à“π—πÈ ‚¥¬‡©æ“–„π‡¢μ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ®—¥‡ªìπÀÕ¬∑“°∑’¡Ë ’ ’ π— «¬ß“¡ ·≈–
‡ªìπ°ÿ≠·®∑’Ë ”§—≠„π°“√»÷°…“«‘®—¬‡™‘ß«‘«—≤π“°“√√–¥—∫‚¡‡≈°ÿ≈ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ
ÀÕ¬∑’Ë¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà∫πμâπ‰¡âμ≈Õ¥™’æ ∫√‘‚¿§‰≈‡§π‡ªìπÕ“À“√
ÀÕ¬μâπ‰¡â≈“¬ Amphidromus glaucolarynx (Dohrn,
1861) ÀÕ¬™π‘¥‡¥àπ∑’Ëæ∫„π∫√‘‡«≥ªÉ“μ–«—πμ°¢Õß
ª√–‡∑»‰∑¬‡∑à“π—Èπ

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : √». ¡»—°¥‘Ï ªí≠À“ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

:
:

ª“¥¬—°…å (Rhacophorus maximus gunther, 1859)

‡ªìπª“¥∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à ’‡¢’¬« «¬ß“¡ ∑’Ëºà“π¡“¡’√“¬ß“π°“√§âπæ∫
„πæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’·≈–‡æ™√∫ÿ√’‡∑à“π—Èπ °“√§âπæ∫„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—π
μ°§√—Èßπ’Èπ—∫«à“‡ªìπ°“√§âπæ∫„π∫√‘‡«≥„À¡à ´÷Ëß¬—ß‰¡à‡§¬¡’√“¬ß“π°“√§âπæ∫
¡“°àÕπ ¡—°æ∫Õ“»—¬Õ¬Ÿà„πªÉ“∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å¡’°“√√∫°«ππâÕ¬ —ππ‘…∞“π«à“ª“¥
¬—°…å®– ◊∫æ—π∏ÿå„π™à«ß‡«≈“ —ÈπÊ ¢Õß∑ÿ°ªï ‡¡◊ËÕ ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡À¡“– ¡‡∑à“π—Èπ
‚¥¬μ—«ºŸ®â – ßà ‡ ¬’ ß√âÕß¥—ß°—ß«“π∫√‘‡«≥√‘¡·ÕàßπÈ”¢π“¥‡≈Á° ´÷ßË ·ÕàßπÈ”μà“ßÊ „π
™à«ßƒ¥ŸΩπ ∂◊Õ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë ”§—≠ ”À√—∫ª“¥¬—°…å‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß‡æ√“–‡ªìπ·À≈àß
«“ß‰¢à·≈–Õ“»—¬¢Õß≈Ÿ°ÕäÕ¥
:

ª“¥¬—°…å (Rhacophorus maximus gunther, 1859) ’
‡¢’¬« «¬ß“¡
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¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : º».«‘‡™Ø∞å §π´◊ËÕ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡μ¬„À≠à À√◊Õ ‡μ¬‡À“– (Pandanus unicornutus St. John)
‡ªìπæ◊™„∫‡≈’¬È ß‡¥’¬Ë «∑’¡Ë ≈’ °— …≥–‡À¡◊Õπ‡μ¬ÀÕ¡‡¡◊ÕË Õ“¬ÿ¬ß— πâÕ¬
‡¡◊ËÕ‡®√‘≠‡μ‘∫‚μ‡μÁ¡∑’ËÕ“®¡’≈”μâπ Ÿß°«à“ 10 ‡¡μ√ ¡’√“°§È”¬—π·≈–√“°
À“¬„®∫√‘‡«≥‚§π≈”μâπ ™Õ∫¢÷Èπμ“¡√‘¡πÈ” æ∫°√–®“¬∑—Ë«‰ªμ“¡¿“§
μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–¬—ßæ∫«à“‡ªìπ‰¡â‡¥àπ„πæ◊Èπ∑’Ë çæÿé
æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”„π®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ ™Õ∫¢÷Èπ∫π¥‘π‡≈π ∫√‘‡«≥æÿªŸ√“™‘π’
∫â“π‰√àªÑ“ ·≈–æÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡μ¬„À≠à À√◊Õ ‡μ¬‡À“– (Pandanus unicornutus St. John)
‰¡â‡¥àπ„πæ◊Èπ∑’Ë çæÿé æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”∑’Ë‡ªìπ√–∫∫π‘‡«»‡©æ“–∂‘Ëπ
„π®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’

§“ß§°≈”Àâ«¬∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Ansonia sp.)
‡ªìπ§“ß§°∑’Ë‰¡àæ∫°√–®“¬„π∑’ËÕ◊ËππÕ°®“°∫√‘‡«≥∑Õßº“¿Ÿ¡‘
μ–«—πμ° Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’ËªÉ“„°≈â°—∫≈”∏“√·≈–∫√‘‡«≥πÈ”μ°
¢π“¥‡≈Á ° ∑’Ë ¡’ § «“¡ Ÿ ß ®“°√–¥— ∫ πÈ” ∑–‡≈ª“π°≈“ßª√–¡“≥ 1,000
‡¡μ√ ’ —π¥â“π∑âÕß·≈–∫√‘‡«≥§“ß¡’·∂∫ ’‡À≈◊Õß¢π“¥„À≠à ‚¥¬¡’«ß
¢Õß ’‡À≈◊Õß∑’Ë„μâ§“ß ∫√‘‡«≥ΩÉ“¡◊Õ·≈–ΩÉ“μ’π¡’ ’·¥ß‡¢â¡ §“ß§°™π‘¥¥—ß
°≈à“«§“¥«à“®–‡ªìπ§“ß§°™π‘¥„À¡à¢Õß‚≈° (new species) ´÷Ëß°”≈—ßÕ¬Ÿà
„π√–À«à“ß°“√μ√«® Õ∫∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : º».«‘‡™Ø∞å §π´◊ËÕ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

§“ß§°≈”Àâ«¬∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Ansonia sp.)
§“ß§°∑’Ëæ∫°√–®“¬‡©æ“–„π∫√‘‡«≥∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°

ªŸ√“™‘π’ Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992)
‡ªìπªŸªÉ“∑’Ë¡’ ’ —π «¬ß“¡ ‰¥â√—∫°“√μ—Èß™◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√∂«“¬æ√–
‡°’¬√μ‘·¥à ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘μ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ∑’Ë
‡®√‘ ≠ æ√–™π¡“¬ÿ § √∫ 5 √Õ∫ æ.». 2535 ªí ® ®ÿ ∫— π ®— ¥ ‡ªì π — μ «å ªÉ “
§ÿâ¡§√Õß∑’ËÀ“¬“°„π ¿“æ∏√√¡™“μ‘ ·≈–æ∫‡©æ“–∂‘Ëπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—π
μ°‡∑à“π—Èπ π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«μà“ß™“μ‘∑’Ë‡ÀÁπ§ÿ≥§à“‰¥â‡¥‘π∑“ß‡¢â“‰ª¥ŸªŸ√“™‘π’ªï
≈–À≈“¬°≈ÿà¡ à«π§π‰∑¬À≈“¬§π¬—ß‰¡à√Ÿâ®—°
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬ ∑‘ ∏‘æß…å «ß»å«≈‘ “» ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

ªŸ√“™‘π’ Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992)
À√◊ÕªŸ “¡ ’ æ∫¡“°∫√‘‡«≥æÿ„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°
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—μ«å –‡∑‘ππÈ” –‡∑‘π∫°∑’Ë‡ªìπ —μ«åªÉ“§ÿâ¡§√Õßæ∫„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°

°∫∑Ÿ¥À√◊Õ‡¢’¬¥·≈« Rana blythii (Boulenger, 1920)
°∫∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à∑’Ë ÿ¥„πª√–‡∑»‰∑¬

°∫∑Ÿ¥À√◊Õ‡¢’¬¥·≈« Rana blythii (Boulenger, 1920)
°∫∑Ÿ¥ À√◊Õ‡¢’¬¥·≈« À√◊Õ°∫¿Ÿ‡¢“ ‡ªìπ°∫∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à∑’Ë ÿ¥
„πª√–‡∑»‰∑¬ ™Õ∫Õ“»—¬Õ¬Ÿà√‘¡≈”∏“√πÈ”μ° μ“¡·ßàÀ‘π ‚¢¥À‘π „πªÉ“∑’Ë
Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ‚¥¬‡©æ“–μ“¡·π«‡∑◊Õ°‡¢“∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ·∂∫®—ßÀ«—¥
·¡àŒàÕß Õπ‡√◊ËÕ¬¡“∑“ß·π«‡∑◊Õ°‡¢“μ–«—πμ°∫√‘‡«≥®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’
·≈–≈ß‰ª®π∂÷ßÕ”‡¿Õ‡∫μß ®—ßÀ«—¥¬–≈“ „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘æ∫μ“¡·π«
∑àÕ°ä“´ ∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’ËÕÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ·≈–∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ëæÿ∑à“
¡–‡¥◊ËÕ ‡ªìπμâπ °∫∑Ÿ¥‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡√—∫ª√–∑“π ·≈–æ∫«à“∂Ÿ°®—∫π”ÕÕ°¡“
¢“¬‡ªìπ®”π«π¡“°„π™à«ß‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π∂÷ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õß∑ÿ°ªï
ªí®®ÿ∫—π°∫™π‘¥π’È‰¥â√—∫°“√ª√–°“»„Àâ‡ªìπ —μ«åªÉ“§ÿâ¡§√Õß
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : º». «‘‡™Ø∞å §π´◊ËÕ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

§“ß§°ªÉ“À√◊Õ§“ß§°·§√– (Bufo parvus Boulenger, 1887)
§“ß§°Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë®—¥‡ªìπ —μ«åªÉ“§ÿâ¡§√Õß

§“ß§°ªÉ“À√◊Õ§“ß§°·§√– (Bufo parvus Boulenger, 1887)
®— ¥ ‡ªì π — μ «å ªÉ “ §ÿâ ¡ §√Õßμ“¡æ√–√“™∫— ≠ ≠— μ‘ §ÿâ ¡ §√Õß — μ «å
ªÉ “ æ.». 2535 ¡— ° ™Õ∫Õ“»— ¬ Õ¬Ÿà „ μâ „ ∫‰¡â „ πæ◊È π ∑’Ë ªÉ “ ‰¡à §à Õ ¬æ∫„π
∫√‘‡«≥∑’Ë¡’¡πÿ…¬åÕ“»—¬Õ¬Ÿà ·≈–‰¡à§àÕ¬æ∫‡ÀÁπ„π‡«≈“°≈“ß«—π ‡π◊ËÕß®“°
à«π„À≠à®–ÕÕ°À“°‘π„π‡«≈“°≈“ß§◊π ®—¥‡ªìπ§“ß§°¢π“¥°≈“ß ∫πÀ—«
®–¡’ —π Õß‡ âπÕ¬Ÿà√–À«à“ßμ“∑—Èß Õß¢â“ß “¡“√∂°√–‚¥¥„π√–¬– —ÈπÊ
‡π◊ËÕß®“°¢“Àπâ“·≈–¢“À≈—ß¡’¢π“¥ —Èπ §“ß§°™π‘¥π’È “¡“√∂æ∫‰¥â‡°◊Õ∫
∑ÿ ° ¿“§¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ „πæ◊È π ∑’Ë ∑ Õßº“¿Ÿ ¡‘ æ ∫∑’Ë ∫ √‘ ‡ «≥‚ªÉ ß æÿ √â Õ π
Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ·≈–æÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ‡ªìπμâπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : º». «‘‡™Ø∞å §π´◊ËÕ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

®ß‚§√àß (Bufo asper Gravenhorst, 1829)
®— ¥ Õ¬Ÿà „ π°≈ÿà ¡ ‡¥’ ¬ «°— ∫ §“ß§° ‡ªì π ™π‘ ¥ ∑’Ë ¡’ ¢ π“¥„À≠à ∑’Ë ÿ ¥ „π
ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‡ªìπ —μ«åªÉ“§ÿâ¡§√Õßμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘§ÿâ¡§√Õß —μ«åªÉ “
æ.». 2535 ¡—°™Õ∫Õ“»—¬„°≈â°—∫·À≈àßπÈ” ‡™àπ ≈”∏“√À√◊Õ·ÕàßπÈ”„πæ◊Èπ∑’Ë
∏√√¡™“μ‘ À√◊Õæ◊πÈ ∑’∑Ë ∂’Ë °Ÿ √∫°«ππâÕ¬∑’Ë ¥ÿ “¡“√∂æ∫‡ÀÁπ‰¥âμ“¡·π«μ–«—πμ°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ μ—ßÈ ·μà®ß— À«—¥·¡àŒÕà ß Õπ≈ß‰ª®π∂÷ß∫√‘‡«≥„μâ ¥ÿ ¢Õß
ª√–‡∑»‰∑¬ ‡™àπ ®—ßÀ«—¥¬–≈“ „πæ◊πÈ ∑’∑Ë Õßº“¿Ÿ¡æ‘ ∫∫√‘‡«≥πÈ”μ°‡®Á¥¡‘μ√
∫√‘ ‡ «≥∫â “ πæ— ¥ÿ ° ≈“ß ·≈–∫√‘ ‡ «≥ªÉ “ „°≈â ∑’Ë ∑”°“√Õÿ ∑ ¬“π·Àà ß ™“μ‘
∑Õßº“¿Ÿ¡‘ §“ß§°™π‘¥ π’¡È ‡’ ¬’ ß√âÕß§≈â“¬ πÿ ¢— ∫“ßæ◊πÈ ∑’®Ë ß÷ ‡√’¬°«à“ çÀ¡“πÈ”é
®ß‚§√àß (Bufo asper Gravenhorst, 1829)
§“ß§°¢π“¥„À≠à∑’Ë ÿ¥„πª√–‡∑»‰∑¬
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¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : º». «‘‡™Ø∞ §π´◊ËÕ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

‘Ëß¡’™’«‘μ™’È«—¥§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡øî√åπ„∫∫“ß ™π‘¥ Crepidomanes christii (Copel.) Copel.
‡øî√åπÕ‘ßÕ“»—¬ æ∫¢÷ÈπÕ¬ŸàÀπ“·πàπ∑—Ë«‰ªμ“¡≈”μâπ¢Õßμâπ‰¡â∫√‘‡«≥æÿªŸ
√“™‘π’∫â“π‰√àªÑ“ ·≈–æÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ‡øî√åπ™π‘¥π’È “¡“√∂„™â‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È∂÷ß
ª√‘¡“≥§«“¡™◊Èπ —¡æ—∑∏å„πÕ“°“»∑’Ë Ÿß‰¥â¥’ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡øî√åπ∑’Ëæ∫·≈–‡®√‘≠
‡μ‘∫‚μ‰¥â¥’„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡™◊Èπ Ÿß À√◊Õ¡’≈–ÕÕß‰ÕπÈ”„πÕ“°“»¡“°
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡øî√åπ„∫∫“ß À√◊Õ Filmy Fern ™π‘¥ Crepidomanes christii
(Copel.) Copel. „™â ∫à ß ∫Õ°ª√‘ ¡ “≥§«“¡™◊È π — ¡ æ— ∑ ∏å „ π
Õ“°“»‰¥â

·¡≈ßπÈ”
μ—«ÕàÕπ¢Õß·¡≈ßπÈ”„™â™’«‘μ„ππÈ”·≈–∫‘π‰ª„™â™’«‘μ∫π∫°‡æ◊ËÕº ¡æ—π∏ÿå
·≈–«“ß‰¢à ·¡≈ßπÈ”¡—°¡’∫∑∫“∑‡ªìπÕ“À“√¢Õß —μ«åÕ◊ËπÊ ‡™àπ ª≈“ °∫ ·≈–π° ´÷Ëß
‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥æ≈—ßß“πºà“πÀà«ß‚´àÕ“À“√ ·≈–°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß·√à∏“μÿ„π√–∫∫
π‘ ‡ «» πÕ°®“°π’È „ πÀ≈“¬Ê ª√–‡∑»¬— ß π‘ ¬ ¡„™â · ¡≈ßπÈ” „π°“√ª√–‡¡‘ π º≈·≈–
μ‘¥μ“¡§ÿ≥¿“æπÈ” ·¡≈ßπÈ”∑’Ë “¡“√∂„™â‡ªìπ¥—™π’™«’È ¥— §ÿ≥¿“æπÈ”‰¥â¥„’ π∫â“πÀâ«¬‡¢¬àß
§◊Õ ·¡≈ß™’ª–¢“« °ÿ≈ Epeorus

μ—«Õ¬à“ß·¡≈ß™’ª–¢“« „π °ÿ≈ Epeorus (Epeorus tiberius
Braasch and Soldan, 1984)

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬∫ÿ≠‡ ∞’¬√ ∫ÿ≠ ßŸ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ

‚μπø≈“¬ (Stonefly)
‚μπø≈“¬‡ªìπ·¡≈ßπÈ”∑’Ë‰«μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®÷ß∂Ÿ°„™â
‡ªìπ¥—™π’∫ßà ™’§≥
ÿ ¿“æπÈ” “¡“√∂æ∫‰¥âμ“¡·À≈àßπÈ”∑’¡Ë °’ Õâ πÀ‘πÕ¬Ÿ∫à √‘‡«≥æ◊πÈ ∑âÕßπÈ”
‚μπø≈“¬∫“ß™π‘¥„™â‡ªìπ¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥¿“æπÈ”‰¥â ‡™àπ Amphinemura sp. ‡ªìπμ—«
ÕàÕπ ‚μπø≈“¬∑’Ëæ∫‡©æ“–„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ Phanoperia sp.
·≈– Indonemoura sp. ‚μπø≈“¬æ∫‡©æ“–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‰¡à∂Ÿ°√∫°«π ‡ªìπμâπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : √».®√‘¬“ ®—π∑√å‰æ· ß §≥–‡°…μ√ ¿“§«‘™“°’Ø«‘∑¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å

√‘Èπ¥” (black fly)
√‘Èπ¥” ªñòß À√◊Õ§ÿàπ ¡’™◊ËÕ “¡—≠«à“ black fly À√◊Õ buffalo gnat ‡ªìπ·¡≈ß∑’Ë
Õ“»—¬„ππÈ”¡’§«“¡‰«μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·μà‚¥¬∑—Ë«‰ª®–‰¡àæ∫√‘Èπ
¥”„π·À≈àßπÈ”∑’Ë °ª√°¡“°Ê √‘Èπ¥”®–æ∫‡©æ“–∫√‘‡«≥·À≈àßπÈ”‰À≈ √‘Èπ¥”∫“ß
™π‘¥μ—«‡μÁ¡«—¬‡æ»‡¡’¬®–¥Ÿ¥°‘π‡≈◊Õ¥ ”À√—∫°“√‡®√‘≠¢Õß‰¢à à«π‡æ»ºŸâ®–°‘ππÈ”
À«“π®“°‡° √¥Õ°‰¡â
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : √». ®√‘¬“ ®—π∑√å‰æ· ß §≥–‡°…μ√ ¿“§«‘™“°’Ø«‘∑¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å

¡«πμ–æ“∫™π‘¥ Gestroiella limnocoroides Montandon, 1897
¡’≈—°…≥–≈”μ—«·∫π ¡Õß¥â“πÀ≈—ßÕ“®‡À¡◊Õπμ–æ“∫À√◊Õ·¡≈ß “∫ ∑”
Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ„ÀâÕ“»—¬°—∫μ—«ÕàÕπ·¡≈ßÀπÕπª≈Õ°πÈ” ‚¥¬μ—«ÕàÕπ·¡≈ßÀπÕπª≈Õ°
πÈ”®–Õ“»—¬Õ¬Ÿàμ√ß°≈“ß√–À«à“ß‚§π¢“μ“¡·π«°≈“ß≈”μ—«¥â“π∑âÕß¢Õß¡«πμ–æ“∫
‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°√“–°”∫—ß·≈–π”æ“‰ª Ÿà·À≈àßÕ“À“√ ‡ªìπ°“√æ÷Ëßæ“°—π√–À«à“ß ‘Ëß¡’™’«‘μ
Õß™π‘¥∑’Ëπà“ π„® ¡«π™π‘¥π’È “¡“√∂‡ªìπ¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥¿“æπÈ”‰¥â
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : √».®√‘¬“ ‡≈Á°ª√–¬Ÿ√ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

Amphinemura sp. ‚μπø≈“¬∑’Ë∑πμàÕ¡≈¿“«–·≈–æ∫
‡©æ“–„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π‡∑à“π—Èπ

ÀπÕπ Simulium (Gomphostilbia) duolongum μ—«Õ¬à“ß
·¡≈ß√‘Èπ¥” ∑’Ë “¡“√∂‡ªìπμ—«∫àß™’È¡≈¿“«–¢Õß·À≈àßπÈ”
∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π‰¥â

¡«πμ–æ“∫ (Gestroiella limnocoroides Montandon,
1897) ∑’Ë¡’·¡≈ßÀπÕπª≈Õ°πÈ”Õ“»—¬Õ¬Ÿà
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¢Õß¥’Àâ«¬‡¢¬àß ç»—°¬¿“æ„π°“√π”‰ª„™âª√–‚¬™πåé
°∫π“ Hoplobratachus rugulosus (Wiegmann, 1835)

°∫π“ Hoplobratachus rugulosus
(Wiegmann, 1835) °∫¢π“¥
„À≠à §π‰∑¬π‘ ¬ ¡π”¡“√— ∫
ª√–∑“π

®—¥‡ªìπ°∫¢π“¥„À≠à §π‰∑¬π‘¬¡π”¡“√—∫ª√–∑“π ‡æ√“–‡ªìπ·À≈àß
‚ª√μ’π∑’Ë ”§—≠Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß √«¡∑—Èß¬—ß‡ªìπ™π‘¥∑’Ëπ‘¬¡π”¡“‡≈’È¬ß‰«â¢“¬ „π
∏√√¡™“μ‘‰¡à “¡“√∂æ∫‡ÀÁπ‰¥âßà“¬π—° ®–æ∫μ“¡∑âÕß∑ÿàßπ“´÷Ëßæ∫‡ÀÁπ‰¥âßà“¬™à«ß
‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π ™à«ßƒ¥ŸΩπ®–‰¥â¬‘π‡ ’¬ß¢Õß°∫™π‘¥π’È°Ÿà√âÕß≈—Ëπ∑ÿàß „πæ◊Èπ∑’ËªÉ“
∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° “¡“√∂æ∫°∫™π‘¥π’È‰¥â∑—Ë«‰ª∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë√“∫≈ÿà¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : º».«‘‡™Ø∞å §π´◊ËÕ ¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡∑’¬π‰∑¬ (Impatiens siamensis T.Shimizu)

‰¡â≈â¡≈ÿ°∑’Ë¡’»—°¬¿“æ„π°“√π”¡“ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫ ¥Õ°¡’ ’¢“«Õ¡™¡æŸ
∂÷ß ’™¡æŸÕ¡¡à«ß‡¢â¡ º≈¡’≈—°…≥–§≈â“¬√Ÿª‰¢àÀ√◊Õ√Ÿª≈Ÿ°¢à“ß „πª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√
°√–®“¬æ—π∏ÿå∑“ß¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ·≈–¿“§„μâ „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°æ∫
∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√âÕπ ¡—°¢÷Èπ∫π°âÕπÀ‘π·≈–æ◊Èπ¥‘π™◊Èπ·©– ÕÕ°¥Õ°√–À«à“ß‡¥◊Õπ
°√°Æ“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ ‚¥¬æ∫ÕÕ°¥Õ°®”π«π¡“°™à«ß‡¥◊Õπ°—π¬“¬π
‡∑’¬π‰∑¬ (Impatiens siamensis
T.Shimizu) ¡’»—°¬¿“æ∑’Ë®–π”¡“
ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰§√â¬Õ
â ¬, “√¿’πÈ”, ®‘° À√◊Õ¥Õ°ªï„À¡à (Elaeocarpus grandiflorus Sm.)

‡ªìπ‰¡âμâπ Ÿß‰¥â∂÷ß 30 ‡¡μ√ ¡’»—°¬¿“æ„π°“√π”¡“¢¬“¬æ—π∏ÿå·≈–ª≈Ÿ°
‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫ ‡π◊ËÕß®“°¥Õ°¡’¢π“¥„À≠à ¥° ·≈– «¬ß“¡ ‰§√â¬âÕ¬¡’°“√°√–®“¬
æ—π∏ÿ„å πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ æ¡à“ ≈“« ‡«’¬¥π“¡ °—¡æŸ™“ §“∫ ¡ÿ∑√¡“‡≈¬å ·≈–Õ‘π‚¥π’‡´’¬
„πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑—Ë«ª√–‡∑» „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°¡—°æ∫¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ëæÿ
∫√‘‡«≥∑’¡Ë π’ È”¢—ß æ∫®”π«π¡“°∫√‘‡«≥æÿª√Ÿ “™‘π∫’ “â π‰√àª“Ñ ·≈–æÿ™¡ÿ ™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ÕË
ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ÕÕ°º≈™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
‰§√â¬âÕ¬, “√¿’πÈ”, ®‘° À√◊Õ¥Õ°ªï„À¡à
(Elaeocarpus grandiflorus Sm.) ‰¡âμâπ¡’
»— ° ¬¿“æ„π°“√π”¡“¢¬“¬æ— π ∏ÿå · ≈–
ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫
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¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰ø‡¥◊ÕπÀâ“ (Asclepias curassavica L.)

“¡“√∂ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫‰¥â ‡π◊ËÕß®“°¥Õ°¡’ ’·¥ß ¥ «¬ß“¡¡“° ‡ªìπ
‰¡âæ¡ÿà ¢π“¥‡≈Á° ≈”μâπμ—ßÈ μ√ß ßŸ 1-1.5 ‡¡μ√ ¡’∂π‘Ë °”‡π‘¥„πÕ‘π¥’ μ–«—πμ° °√–®“¬
‰ª®π∂÷ßÕÕ ‡μ√‡≈’¬ „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ
¿“§°≈“ß ¿“§μ–«—πμ°‡©’¬ß„μâ ·≈–¿“§„μâ „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°æ∫∫√‘‡«≥
‚ªÉßæÿ√âÕπ ¡—°¢÷Èπ„ππÈ”·≈–√‘¡μ≈‘Ëß ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰ø‡¥◊ÕπÀâ“ (Asclepias curassavica L.)
“¡“√∂ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫ ¥Õ°¡’ ’·¥ß ¥
«¬ß“¡¡“°

‡Õ◊ÈÕß‰Õ¬‡√», ‡Õ◊ÈÕßæ«ßÀ“ß√Õ° (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)

°≈â«¬‰¡âÕ‘ßÕ“»—¬ π‘¬¡π”¡“ª≈Ÿ°‡≈’È¬ß‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬
‡π◊ËÕß®“°™àÕ¥Õ°‡¥àπ «¬ß“¡ –¥ÿ¥μ“ ·≈–¥Õ°¡’°≈‘ËπÀÕ¡ ∫“π∑ππ“ππ—∫ —ª¥“Àå
°≈â«¬‰¡â™π‘¥π’È¡’≈—°…≥–∑√ß™àÕ‡ªìπæ«ß°≈¡¬“« ‡√’¬ß‡ªìπ√–‡∫’¬∫§≈â“¬æ«ß¡“≈—¬
¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿ„å πª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ »√’≈ß— °“ æ¡à“ ®’πμÕπ„μâ Õ‘π‚¥®’π ·≈–¡“‡≈‡´’¬
„πª√–‡∑»‰∑¬æ∫∑—Ë«∑ÿ°¿“§ „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°æ∫∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’ËæÿªŸ√“™‘π’
∫â“π‰√àªÑ“ æÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ·≈–∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√âÕπ ‚¥¬æ∫¢÷ÈπÕ‘ßÕ“»—¬∫π
μâπ‰¡â„π∑’Ë°÷Ëß√à¡ §àÕπ¢â“ß™◊Èπ ÕÕ°¥Õ°√–À«à“ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡∂÷ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡Õ◊ÕÈ ß‰Õ¬‡√», ‡Õ◊ÕÈ ßæ«ßÀ“ß√Õ° (Rhynchostylis retusa (L.) Blume) °≈â«¬‰¡â∑’Ëπ‘¬¡
ª≈Ÿ°‡≈’È¬ß‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬
∫“π∑ππ“ππ—∫ —ª¥“Àå

‡Õ◊ÈÕß‚¡°, ‡Õ◊ÈÕß‚¡°°ÿÀ≈“∫ À√◊Õ‡Õ◊ÈÕß‡∑’¬π (Papilionanthe teres
(Roxb.) Schltr.)

°≈â « ¬‰¡â Õ‘ ß Õ“»— ¬ ¥Õ°¡’ ¢ π“¥„À≠à · ≈–¡’ ’ — π «¬ß“¡ –¥ÿ ¥ μ“ ®÷ ß
“¡“√∂„™âª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫‰¥â ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå∑“ßμÕπ‡Àπ◊Õ¢Õßª√–‡∑»
Õ‘π‡¥’¬ ª√–‡∑»·∂∫‡∑◊Õ°‡¢“À‘¡“≈—¬ ®’π æ¡à“ ·≈–‡«’¬¥π“¡ „πª√–‡∑»‰∑¬æ∫
‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ ¬°‡«âπ¿“§μ–«—πÕÕ° „πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°æ∫¢÷ÈπÕ‘ßÕ“»—¬∫π
μâπ‰¡â∑§’Ë Õà π¢â“ß‚≈àß·®âß„πªÉ“‡∫≠®æ√√≥∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√Õâ π ·≈–æÿª√Ÿ “™‘π∫’ “â π‰√àª“Ñ
ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ßª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“» ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡Õ◊ÈÕß‚¡°, ‡Õ◊ÈÕß‚¡°°ÿÀ≈“∫ (Papilionanthe
teres (Roxb.) Schltr.) ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫‰¥â
¥Õ°¡’¢π“¥„À≠à·≈– ’ π— «¬ß“¡ –¥ÿ¥μ“
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°ÿâßπÈ”®◊¥™π‘¥ Macrobrachium yui Holthuis, 1950

°ÿâ ß πÈ” ®◊ ¥ ™π‘ ¥ Macrobrachium yui
Holthuis, 1950 —μ«åπÈ”Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë
“¡“√∂æ—≤π“‡ªìπ —μ«åπÈ”‡»√…∞°‘®
„π™ÿ¡™π‰¥â

—μ«åπÈ”Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë “¡“√∂æ—≤π“‡ªìπ —μ«åπÈ”‡»√…∞°‘®„π™ÿ¡™π‰¥â ®“°
°“√ ”√«®°ÿâß„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° æ∫°ÿâß 6 ™π‘¥ ‰¥â·°à °ÿâß ’‡¢’¬« °ÿâßΩÕ¬À√◊Õ
°ÿâßπ“ °ÿâß°â“¡°√“¡À√◊Õ°ÿâßπ“ß °ÿâß°â“¡≈“¬ ·≈–°ÿâß°â“¡¢π 2 ™π‘¥ ·μà°ÿâßπÈ”®◊¥™π‘¥
Macrobrachium yui Holthuis, 1950 π—∫‡ªìπ “¬æ—π∏ÿå∑’Ëπà“ π„®∑’Ë ÿ¥ ‡π◊ËÕß®“°¡’
§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß æ∫„π≈”∏“√Àâ«¬‡¢¬àß ¡’¢π“¥≈”μ—«‚μ·≈–‡ªìπÕ“À“√¢Õß™ÿ¡™π ¡’
§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡®√‘ ≠ ‡μ‘ ∫ ‚μ„π√–∫∫π‘ ‡ «»¥—È ß ‡¥‘ ¡ ∑πμà Õ ‚√§ ·≈–°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß√–∫∫π‘‡«»‰¥â¥’ Õ“À“√À≈—°¢Õß°ÿâß™π‘¥π’È §◊Õ ·æ≈ß°åμÕπæ◊™ ´÷Ëß
“¡“√∂‡æ“–‡≈’È¬ß‰¥âßà“¬·≈–¡’μâπ∑ÿπμË”
¢â Õ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬ — ¡æ— π∏å ∑ÕßÀπŸ πÿâ ¬ ºŸâ ™à « ¬π— ° «‘ ®— ¬ ‚§√ß°“√ BRT

™—π‚√ß (stingless bee)

™— π ‚√ß (stingless bee) ·¡≈ß∑’Ë ¡’
∫∑∫“∑ ”§—≠„π¥â“π°“√º ¡‡° √

·¡≈ß —ß§¡™—Èπ Ÿß∑’Ë¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π¥â“π°“√º ¡‡° √ “¡“√∂™à«¬„Àâ‡°‘¥
°“√∂à“¬≈–ÕÕß‡√≥ŸÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈– “¡“√∂π”¡“‡≈’È¬ß¢¬“¬æ—π∏ÿå‡æ◊ËÕ™à«¬
‡æ‘Ë¡º≈º≈‘μ„Àâ°—∫‡°…μ√°√‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ πÕ°®“°π—Èπº≈‘μ¿—≥±å®“°√—ß¢Õß™—π‚√ß¬—ß
“¡“√∂π”‰ª„™âª√–‚¬™πå‰¥â¡“°¡“¬ ‡™àπ ™—ππ”‰ª¬“°√–™ÿ„™âμ—°πÈ”À√◊Õπ”¡“¬“
‡√◊Õμ√ß√Õ¬μàÕ¢Õß‰¡â‡æ◊ËÕªÑÕß°—ππÈ”´÷¡ À√◊Õ æ√ÕæÕ≈‘ (propolis) ´÷Ëß‡ªìπ¬“ß‰¡â∑’Ë
™—π‚√ßπ”¡“ √â“ßª“°∑“ß‡¢â“√—ß ¡’ √√æ§ÿ≥„π°“√π”¡“√—°…“‚√§∫“ß™π‘¥‰¥â
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ß “«™“¡“ Õ‘π´Õπ ¿“§«‘™“°’Ø«‘∑¬“ §≥–‡°…μ√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…μ√»“ μ√å

¡¥°‘π‰¥â„πμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß

¡¥°‘π‰¥â„πμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß¡’ 2 ™π‘¥ ‰¥â·°à ¡¥·¥ß (Oecophylla smaragdina
(Fabricius) ·≈– ·¡ß¡—π À√◊Õ ·¡≈ß¡—π (Carebara sp. 1 of AMK) ‰¢à¡¥·¥ß∑’Ë™“«
∫â“π°‘ππ—Ëπ§◊Õ ¡¥„π√–¬–μ—«ÀπÕπ·≈–√–¬–¥—°·¥â ·≈–¬—ß¡’μ—«‡μÁ¡«—¬∑’Ë‡ªìπæ«°¡’ªï°
À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°°—π«à“·¡à‡ªÑßπ—Èπ°Á¬—ß‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡™¡™Õ∫ à«πμ—«‡μÁ¡«—¬∑’Ë‰¡à¡’ªï°À√◊Õ¡¥
ß“ππ—Èπ¬—ß “¡“√∂π”¡“ª√–°Õ∫Õ“À“√‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡‡ª√’È¬«‰¥â¥â«¬ à«π·¡ß¡—πÀ√◊Õ
·¡≈ß¡—π°Á‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡π”¡“ª√–°Õ∫Õ“À“√
¡¥„π√–¬–μ— « ÀπÕπ Õ“À“√®“°
∏√√¡™“μ‘Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫
¢Õß™“«∫â“πÀâ«¬‡¢¬àß
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¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ß “«™¡—¬æ√ ∫—«¡“» ”π—°ß“π‚§√ß°“√ GMS BCI ª√–‡∑»‰∑¬ ”π—°Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘
°√¡Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘ —μ«åªÉ“ ·≈–æ—π∏ÿåæ◊™

‰√πÈ”™π‘¥ Diaphanosoma excisum ·≈– Simocephalus mesorostris
‰√πÈ”∑—Èß Õß™π‘¥π’È “¡“√∂π”¡“‡æ“–‡≈’È¬ß‡ªìπÕ“À“√¢Õß —μ«åπÈ”«—¬ÕàÕπ„πμ”∫≈
Àâ«¬‡¢¬àß ‡π◊ËÕß®“°æ∫‰¥â™ÿ°™ÿ¡·≈–°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«‰ª„πÀ≈“¬·À≈àßπÈ” πÕ°®“°‡°…μ√°√®–
“¡“√∂À“·¡àæ—π∏ÿå‰√πÈ”‰¥âßà“¬¿“¬„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈â« ¢π“¥≈”μ—«¢Õß‰√πÈ”∑—Èß Õß™π‘¥¬—ß‚μ°«à“
‰√πÈ”™π‘¥Õ◊ËπÊ ∑’Ëæ∫„π∫√‘‡«≥‡¥’¬«°—π √«¡∑—Èß¢π“¥„À≠à·≈–æ∫ßà“¬°«à“‰√·¥ß´÷Ëß¡—°π‘¬¡
‡≈’È¬ß„π∑âÕßμ≈“¥
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“ß “«æ√√≥’ Õ“¥ƒ∑∏‘Ï æ‘æ‘∏¿—≥± ∂“π∏√√¡™“μ‘«‘∑¬“ 50 æ√√…“ ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’
§≥–«‘∑¬“»“ μ√å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å

‰ºà...æ◊™¡“°ª√–‚¬™πå
‰ºà„π∫√‘‡«≥ªÉ“μ–«—πμ° ®.°“≠®π∫ÿ√’ ¡’ª√‘¡“≥¡“°·≈–À≈“°™π‘¥ ®“°°“√»÷°…“
‰ºà„π °ÿ≈‰ºàªÉ“ °ÿ≈‰ºàμß ·≈– °ÿ≈‰ºà‰√ æ∫‰ºà∑—ÈßÀ¡¥ 11 ™π‘¥ °“√„™âª√–‚¬™πå®“°‰¡â‰ºà
„π·μà≈–™ÿ¡™π¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ª√‘¡“≥ «‘∂’™’«‘μ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑’Ë —Ëß ¡¡“ μ—«Õ¬à“ß‡™àπ ‰ºàªÉ“ À√◊Õ‰ºà
Àπ“¡ (Bambusa bambos (L.) Voss) π‘ ¬ ¡π”¡“·ª√√Ÿ ª ‡ªì π Àπà Õ ‰¡â ‰ºà ∫ ß„À≠à
(Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) „™â ”À√— ∫ ß“π°à Õ √â “ ß ∑”‡øÕ√å π‘ ‡ ®Õ√å ß“π
À—μ∂°√√¡ Õÿμ “À°√√¡‡¬◊ËÕ°√–¥“… °Õ‰¡à·πàπ¡“°‡À¡“–∑’Ë®–ª≈Ÿ°‡ªìπ‰ºà‡»√…∞°‘® ‰ºàº“°
(Gigantochloa auriculata (Kurz) Kurz) π‘¬¡π”¡“∑”‡ªìπ‰¡âø“° ‰¡â‰ºà “π Õÿμ “À°√√¡
‡¬◊ËÕ°√–¥“…

Simocephalus mesorostris

¢â “ «À≈“¡∑’Ë „ ™â ‰ ºà ªÉ “ ¡“∑”‡ªì π
°√–∫Õ°

¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : π“¬«’√–æß»å ‚§√–«—μ√ ”π—°∫√‘À“√æ◊Èπ∑’ËÕπÿ√—°…å∑’Ë 3 (∫â“π‚ªÉß)

‰√πÈ”π“ßøÑ“
π—∫‡ªìπ —μ«å‡»√…∞°‘®μ—«„À¡à ∑’Ë°”≈—ß‰¥â√—∫§«“¡ π„®„π°“√‡æ“–‡≈’È¬ß ‡æ◊ËÕπ”¡“‡ªìπ
Õ“À“√¢Õß≈Ÿ°°ÿâßÀ√◊Õ≈Ÿ°ª≈“ ·≈–‡æ◊ËÕ„™â∑¥·∑πÕ“√å∑’‡¡’¬√å ´÷ËßμâÕßπ”‡¢â“®“°μà“ßª√–‡∑» §≥–
π—°«‘®—¬‰¥â§âπæ∫‰√πÈ”π“ßøÑ“„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘ 2 ™π‘¥ §◊Õ ‰√πÈ”π“ßøÑ“‰∑¬ (Branchinella
thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) ·≈–‰√πÈ”π“ßøÑ“ ‘√‘π∏√
(Streptocephalus sirindhornae Sanoamuang, Murugan, Weekers & Dumont, 2000) ‚¥¬
æ∫Õ¬Ÿàμ“¡·À≈àßπÈ”™—Ë«§√“«∑’Ë¡’πÈ”∑à«¡¢—ß„π™à«ßƒ¥ŸΩπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : ¥√.πÿ°≈Ÿ · ßæ—π∏ÿå ·≈– π“¬√“‡¡» ™Ÿ ß‘ Àå §≥–«‘™“ª√–¡ß «‘∑¬“≈—¬‡°…μ√·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ æÿ √√≥∫ÿ√’
‰√πÈ”π“ßøÑ“ ‘√‘π∏√

°√–ªÜÕß°”®—¥‰√ΩÿÉπ º≈‘μ¿—≥±å®“°ß“π«‘®—¬„πÀâ«¬‡¢¬àß
°√–ªÜÕß°”®—¥‰√ΩÿÉππ—∫‡ªìπº≈‘μ¿—≥±åÕ’°™π‘¥Àπ÷Ëß ∑’Ë„™â„π°“√°”®—¥‰√ΩÿÉπ ·≈–‡ªìπ«‘∏’
°“√„À¡à∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠μàÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑—Èß¢ÕßºŸâ„™â·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ º≈‘μ¿—≥±åπ’È‰¥â®“°º≈
°“√«‘®—¬‰√ΩÿÉπ„πæ◊Èπ∑’Ëμ”∫≈Àâ«¬‡¢¬àß ´÷Ëßæ∫«à“ “√ °—¥®“°°“πæ≈Ÿ·≈–Õ∫‡™¬ “¡“√∂π”¡“
„™â¶à“‰√ΩÿÉπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥’¡“° §◊Õ ∑’Ë§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß “√ °—¥ 1% “¡“√∂¶à“‰√ΩÿÉπ
‰¥â 100% ∑—Èß«‘∏’°“√√¡·≈–°“√©’¥æàπ‚¥¬μ√ß ´÷Ëß “√ °—¥∑—Èß Õß™π‘¥π’È‰¥â¡’°“√∑¥≈Õß∫√√®ÿ
‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß„™â·≈â« „π√Ÿª·∫∫º≈‘μ¿—≥±å°√–ªÜÕß°”®—¥‰√ΩÿÉπ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¿“æ : ¥√. Õ”¡√ Õ‘π∑√å —ß¢å §≥–‡∑§‚π‚≈¬’°“√‡°…μ√ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“§ÿ≥∑À“√
≈“¥°√–∫—ß

º≈‘μ¿—≥±å°”®—¥‰√ΩÿÉπ·∫∫°√–ªÜÕß
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Àâ

Õß ¡ÿ¥∏√√¡™“μ‘

çæÿé À√◊Õ çæ√ÿé

ª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“»
¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π™ÿ¥‚§√ß°“√∑Õßº“¿Ÿ¡μ‘ –«—πμ° ®.°“≠®π∫ÿ√’
‰¥âæ∫æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’≈—°…≥–æ‘‡»…‡©æ“–μ—« §◊Õ ‡ªìπ∑’Ë≈ÿà¡¡’πÈ”∑à«¡¢—ßμ≈Õ¥ªïÀ√◊Õ„π∫“ß™à«ß¢Õßªï
æ◊Èπ¥‘π¡—°®–™◊Èπ·©–Õ¬Ÿà‡°◊Õ∫μ≈Õ¥∑—Èßªï √–¥—∫πÈ”∑’Ë∑à«¡¢—ß®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªμ“¡ƒ¥Ÿ°“≈ ™“«
∫â“π‰¥â‡√’¬°æ◊Èπ∑’Ë¥—ß°≈à“««à“ çæÿé ·≈–À¡Ÿà∫â“πÀ≈“¬·Ààß°Áμ—Èß™◊ËÕ‚¥¬¡’§”«à“ çæÿé π”Àπâ“ ‡™àπ
æÿÕß°– æÿÀ«â“ æÿ‡μ¬ æÿª≈Ÿ æÿ¡ÿ¥ æÿ‡≈’¬∫ æÿ∂àÕß æÿ√“¥ œ≈œ
®“°°“√ ”√«®æ◊Èπ∑’Ë·≈–®“°§”∫Õ°‡≈à“¢Õß™“«∫â“π æ∫«à“ ¿“æπÈ”∑à«¡¢—ß‡°‘¥®“°
πÈ”∑’Ëºÿ¥¢÷Èπ¡“®“°μ“πÈ”√–À«à“ß√àÕß·μ°¢Õß‡¢“À‘πªŸπ ´÷Ëßæ∫Õ¬Ÿà¡“°„π ®.°“≠®π∫ÿ√’ °àÕ„Àâ
‡°‘¥√–∫∫π‘‡«»∑’∑Ë ”„Àâæπ◊È ∑’¥Ë ß— °≈à“«‡ªìπªÉ“∑’¡Ë §’ «“¡‡©æ“–μ—« ´÷ßË Õ“®‡√’¬°‰¥â«“à çªÉ“æÿé ‡À¡◊Õπ
°—∫∑’Ë‡√’¬°ªÉ“™“¬À“¥ À√◊ÕªÉ“™“¬‡≈π μ“¡≈—°…≥– ¿“ææ◊Èπ∑’Ë∑’Ëæ√√≥æ◊™‡®√‘≠‡μ‘∫‚μÀ√◊Õ
Õ“»—¬Õ¬Ÿà

çæÿé ·≈– çæ√ÿé
‡¡◊ÕË §âπÀ“§”«à“ çæÿé ·≈– çæ√ÿé ®“°æ®π“πÿ°√¡©∫—∫√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π ªïæ∑ÿ ∏»—°√“™
2542 æ∫«à“∑—Èß Õß§”π’È¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë·μ°μà“ß°—π§àÕπ¢â“ß™—¥‡®π ‚¥¬ çæÿé ¡’ Õß§«“¡À¡“¬
§«“¡À¡“¬·√°‡ªìπ§”°‘√‘¬“ À¡“¬∂÷ß çÕ“°“√∑’ËπÈ”À√◊Õ·°ä ‡ªìπμâπ ºÿ¥¢÷Èπ¡“ ‡™àπ πÈ”√âÕπæÿ
¢÷Èπ¡“ ·°ä ∏√√¡™“μ‘æÿ¢÷Èπ¡“, Õ“°“√∑’ËπÈ”‡À≈◊Õß ‡ªìπμâπ ºÿ¥¢÷Èπ¡“ ‡™àπ ΩïΩí°∫—«æÿ...é à«π
§«“¡À¡“¬∑’Ë Õß‡ªìπ§”π“¡ À¡“¬∂÷ß çπÈ”∑’Ëæÿ¢÷Èπ¡“ ‡√’¬°«à“ πÈ”æÿé „π¢≥–∑’Ë§”«à“ çæ√ÿé „Àâ
§«“¡À¡“¬„π≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπ§”π“¡ À¡“¬∂÷ß ç∑’Ë≈ÿà¡ πÿàπ À√◊Õ ∫√‘‡«≥∑’Ë≈ÿà¡™◊Èπ·©– ¡’ πÿàπ §◊Õ
´“°ºÿæ—ß¢Õßæ◊™æ√√≥∑—∫∂¡Õ¬Ÿà¡“°é

çæÿé ‡¢â“¢à“¬æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ” (wetlands) À√◊Õ‰¡à?
‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“®“°§”®”°—¥§«“¡¢Õßæ◊πÈ ∑’™Ë ¡ÿà πÈ”∑’°Ë ”Àπ¥‚¥¬ Ramsar ´÷ßË √–∫ÿ‰«â«“à æ◊πÈ ∑’Ë
™ÿà¡πÈ”‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’ËπÈ”‡ªìπªí®®—¬ª∞¡¿Ÿ¡‘∑’Ë ”§—≠μàÕ≈—°…≥– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë μ≈Õ¥®π™’«‘μ
¢Õßæ◊™À√◊Õ —μ«å∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ëπ—Èπ ‚¥¬æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”Õ“®®–¡’√–¥—∫πÈ”Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫º‘«¥‘πÀ√◊Õ
„°≈â°—∫º‘«¥‘π À√◊ÕÕ“®¡’√–¥—∫πÈ”μ◊ÈπÊ ª°§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°∏√√¡™“μ‘À√◊Õ
‡°‘¥®“°°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å ∑—Èßπ’ÈÕ“®¡’πÈ”Õ¬Ÿàμ≈Õ¥∑—Èßªï À√◊Õ‡°◊Õ∫μ≈Õ¥∑—Èßªï°Á‰¥â ¥—ßπ—Èπ®–
‡ÀÁπ«à“≈—°…≥–æ◊πÈ ∑’∑Ë ‡’Ë ªìπæ◊πÈ ∑’™Ë ¡ÿà πÈ”π—πÈ ‡°‘¥¢÷πÈ ‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ‰¡à«“à ®–‡ªìπ Àâ«¬ ÀπÕß §≈Õß
∫÷ß ∑’≈Ë ¡ÿà À√◊Õ∑’™Ë π◊È ·©– μ≈Õ¥®πæ◊πÈ ∑’μË “¡·π«™“¬Ωíßò ∑–‡≈°Á∂°Ÿ ®—¥‡ªìπæ◊πÈ ∑’™Ë ¡ÿà πÈ”‰¥â‡™àπ‡¥’¬«°—π
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çæÿé ®÷ß¡’≈—°…≥–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡¢â“¢à“¬°“√‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë
™ÿà¡πÈ”‰¥â‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬¡’≈—°…≥–‡¥àπÕ¬Ÿà∑’Ë°“√¡’μ“πÈ”
Õ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈â«∑”„Àâ‡°‘¥πÈ”æÿ À√◊ÕπÈ”ºÿ¥¢÷Èπ¡“ ´÷Ëßμ√ß
°—∫§”„π¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ çspring water areasé ‚¥¬æÿ
Õ“®‰¥â√—∫πÈ”®“°ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊ÕÕ“®¡’°“√
√—∫πÈ”®“°æ◊Èπ∑’Ë¿“¬πÕ°„π≈—°…≥–¢Õß≈”∏“√ À√◊ÕπÈ”∑’Ë
≈âπ®“°æ◊Èπ∑’Ë¿“¬πÕ°‡¢â“¡“‰¥â

≈—°…≥– çªÉ“æÿé ∑Õßº“¿Ÿ¡‘
®“°°“√»÷°…“æ√√≥‰¡â„πæÿ∑—Èß 3 ·Ààß §◊Õ æÿªŸ
√“™‘π’ æÿ∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ·≈–‚ªÉßæÿ√âÕπ “¡“√∂·∫àßæÿÕÕ°
‡ªì π 2 ·∫∫ §◊ Õ æÿ ∑’Ë ¡’ ≈— ° …≥–‡ªì π æ◊È π ∑’Ë ™ÿà ¡ πÈ” ·∫∫
çswampé °≈à“«§◊Õæ√√≥æ◊™‡¥àπ∑’Ëæ∫¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ëæÿ¥—ß
°≈à“«‡ªìπæ◊™∑’Ë¡’‡π◊ÈÕ‰¡â (woody plants) ¥—ß‡™àπ∑’Ëæ∫„π
æ◊Èπ∑’ËæÿªŸ√“™‘π’ ·≈–æÿ∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ ¥—ßπ—Èπæÿ∑—Èß Õß·Ààß
π’È°Áπà“®–®—¥Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”∑’Ë‡ªìπ swamp ·∫∫

Àπ÷Ëß ‚¥¬Õ“®‡√’¬°‡ªìπ çspring water swamp foresté ·μà∂â“
æ√√≥æ◊™∑’Ëæ∫‡ªìπæ◊™πÈ”À√◊Õæ◊™≈â¡≈ÿ°‡ªìπ à«π„À≠àÕ¬à“ß∑’Ë
æ∫„π‚ªÉßæÿ√âÕπ °Áπà“®–®—¥‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”∑’Ë‡ªìπ marsh ‚¥¬
Õ“®‡√’¬°‡ªìπ çspring water marsh vegetationé
®“°°“√»÷°…“≈—°…≥–¢ÕßªÉ“æÿ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß
„πæÿªŸ√“™‘π’ ·≈–æÿ∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ æ∫«à“ ≈—°…≥–¢Õßæ◊ÈπªÉ“
·¡â«à“®–¡’„∫‰¡â√à«ßÕ¬Ÿà‡ªìπ®”π«π¡“° ·μà‰¡à¡’°“√ – ¡À√◊Õ
‡πà“‡ªóòÕ¬ºÿæ—ß∑—∫∂¡®π‡°‘¥≈—°…≥–‡ªìπ™—Èπ¢Õßæ’μ (peat)
‡À¡◊Õπ∑’Ëæ∫„πªÉ“æ√ÿ (peat swamp forest) ´÷ËßÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ
‡π◊ËÕß¡“®“° ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß°“¬¿“æ ‚¥¬‡©æ“–ª√‘¡“≥
πÈ”∑’Ë¡—°®–‰¡à‰¥â∑à«¡¢—ßÕ¬Ÿàμ≈Õ¥∑—Èßªï ª√–°Õ∫°—∫≈—°…≥–∑’Ë¡’
°“√‰À≈À√◊ Õ °“√‡§≈◊Ë Õ π∑’Ë ¢ ÕßπÈ” ¿“¬„π∫√‘ ‡ «≥æÿ ∑”„Àâ
μ–°ÕπÀ√◊Õ‡»…„∫‰¡â∑’Ë∑—∫∂¡∂Ÿ°æ—¥æ“‰ª∑”„Àâ‰¡à‡°‘¥ ¿“æ
¢Õßæ’μ¢÷Èπ¡“‰¥â
æ◊Èπ∑’Ëæÿ∑—Èß “¡·Ààßπ’È ¡’≈—°…≥–æ◊Èπ∑’ËÀ√◊Õ∂‘ËπÕ“»—¬∑’Ë
¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ‡©æ“–μ—« ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ—π∏ÿå

æÿ∫“â π∑à“¡–‡¥◊ÕË (´â“¬) ·≈–æÿª√Ÿ “™‘π’ (¢«“) μ—«·∑πæÿ∑¡Ë’ ≈’ °— …≥–‡ªìπæ◊πÈ ∑’™Ë ¡àÿ πÈ”·∫∫ çswampé ‚¥¬æ√√≥æ◊™‡¥àπ∑’æË ∫ «à π„À≠à‡ªìπæ◊™∑’¡Ë ‡’ π◊ÕÈ ‰¡â (woody plants)
®÷ßÕ“®‡√’¬°‡ªìπ çspring water swamp foresté

æ◊™∑’Ë Ÿß¡“° ª√–°Õ∫°—∫æ◊™À≈“¬™π‘¥∑’Ë
À“¬“° À√◊ÕÀ“æ∫‰¥â¬“°„π∏√√¡™“μ‘‰¥â
ª√“°Ø·≈–¡’Õ¬Ÿà„πæÿ‡À≈à“π’È ‡æ√“–©–π—Èπ
Àπà « ¬ß“π∑—È ß À≈“¬∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß √«¡∑—È ß
ª√–™“™π„πæ◊È π ∑’Ë ®÷ ß §«√„Àâ § «“¡„ à „ ®
¥Ÿ·≈ ·≈–Õπÿ√—°…åæ◊Èπ∑’Ëæÿ‡Õ“‰«â‡æ◊ËÕ√—°…“
∑√—æ¬“°√ªÉ“‰¡â æ—π∏ÿåæ◊™ ·≈–æ—π∏ÿå —μ«å
μà “ ßÊ ∑’Ë ¡’ Õ ¬Ÿà „ π æÿ „ Àâ § ß Õ ¬Ÿà ‡ æ◊Ë Õ „ ™â
ª√–‚¬™πå®“°æÿ·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘
„πæÿ‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–∂“«√μ≈Õ¥‰ª
‚ªÉßæÿ√âÕπ ®—¥‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”∑’Ë‡ªìπ marsh æ√√≥æ◊™∑’Ëæ∫ à«π„À≠à‡ªìπæ◊™πÈ”À√◊Õæ◊™≈â¡≈ÿ° ‚¥¬
Õ“®‡√’¬°‡ªìπ çspring water marsh vegetationé

Newsletter

BRT

21

22

BRT Newsletter

Newsletter

BRT

23

©—π§◊ÕÕ–‰√ ?
· ≈ – — ¡ æ— π ∏å μà Õ
∂“«√

“√‘¡“ππ∑å
‚§√ß°“√ BRT

çæÿÀπÕßª≈‘ßé
Õ ¬à “ ß ‰ √ ?

√Ÿâ®—°©—π‰À¡? ©—π§◊Õ ¡—ß°√∫‘π Àπâ“μ“°Á§≈â“¬°‘Èß°à“
∑—Ë«‰ªπ—Ëπ·À≈– Ω√—ËßÕ—ÈßÀ¡âÕ‡√’¬°©—π«à“ Gliding Lizard ·μà
ºŸâ§π∑—Ë«‰ª‡√’¬°©—π«à“ °‘Èß°à“∫‘π ·μà©—π™Õ∫‡√’¬°μ—«©—π‡Õß«à“
¡—ß°√∫‘π Õ—π∑’Ë®√‘ß©—π∫‘π‰¡à‰¥âÀ√Õ° ‡æ√“–©—π‰¡à‰¥â¡’ªï°
‡À¡◊Õππ° ©—π„™â«‘∏’°“√√àÕπμà“ßÀ“° «‘∏’∑’Ë©—π∑”°Á§◊Õ ©—π®–
°“ß´’‚Ë §√ßæ‘‡»…∑’¬Ë “«°«à“´’‚Ë §√ßª°μ‘ ´’∑Ë ’Ë ’Ë ∑’ÀË “â ∑’ÀË ° ·≈– ‡®Á¥
´÷Ëß¡’º≈∑”„Àâ·ºàπÀπ—ß∑’ËÀÿâ¡´’Ë‚§√ßÕ¬Ÿàπ—Èπ·ºàÕÕ°§≈â“¬ªï°Õ¬Ÿà
¢â“ß≈”μ—«∂—¥®“°¢“§ŸàÀπâ“¢Õß©—π§√“«π’È©—π®–‰ª‰Àπ¡“‰Àπ
©—π‰¡àμâÕß§≈“π„Àâ‡¡◊ËÕ¬ ‡æ’¬ß·§à©—π‰μà‰ª∑’Ë ŸßÊ ·≈â«°“ß
´’Ë‚§√ßÕÕ° ©—π°Á®–√àÕπ‰ª‰Àπ¡“‰Àπ‰¥â ·μà¡—π°Á‰ª‰¥â‰¡à
‰°≈π—°À√Õ° ‡æ√“–¡—π®–√àÕπμË”≈ß‡√◊ËÕ¬Ê ·μà∂â“©—πªïπ¢÷Èπ
Ÿß¡“°Ê ©—π°Á®–√àÕπ‰ª‰¥â‰°≈Ê
24
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æ«°©—πÕ“»—¬Õ¬Ÿà„πªÉ“∑’Ë¡’μâπ‰¡â ŸßÊ ‰¡à‡«âπ·¡â·μà «π
¡–æ√â“« «π¬“ßæ“√“ μ—Èß·μà∑’Ë©—π®”§«“¡‰¥â©—πÕÕ°®“°‰¢à∑’ËÕ¬Ÿà
∫πæ◊Èπ¥‘π·≈â«ªïπ¢÷Èπμâπ‰¡â ©—π°Á‰¥â¡“Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë·≈â« ºŸâ§π·∂«π’È‡√’¬°
«à“ çæÿÀπÕßª≈‘ßé
∑’ËæÿÀπÕßª≈‘ß‡ªìπªÉ“∑’Ë·ª≈°°«à“∑’Ë©—π‡§¬‰¥â¬π‘ ¡“ ∑’Ëπ’Ë¡’
μ“πÈ”ºÿ¥ÕÕ°¡“®“°„μâ¥‘π ©—π°Á‰¡à√Ÿâ‡À¡◊Õπ°—π«à“πÈ”∑’Ëºÿ¥¢÷Èπ¡“π’È
¡“®“°‰Àπ ©— π ‡¥“‡Õ“«à “ πà “ ®–‡°‘ ¥ ®“°¿Ÿ ‡ ¢“À‘ π ªŸ π ∑’Ë μ—È ß Ÿ ß
μ√–Àßà“π‡ªìπ°”·æß¬“«‡¥àπÕ¬ŸàÀ≈—ßæÿÀπÕßª≈‘ß·Ààßπ’È ∑’Ë‡ªìπμâπ
°”‡π‘¥¢ÕßπÈ”„μâ¥‘π·≈–¡“ºÿ¥¢÷Èπ∑’Ëπ’Ë
¿“æªÉ“∑’Ë©—πÕ¬Ÿà·Ààßπ’È®–¡’πÈ”¢—ßÕ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“ ´÷Ëß‡ªìπ
πÈ”¢—ßÕ¬Ÿà√–À«à“ß√àÕß‡¢“ „πªÉ“®–¡’πÈ”‰À≈‡Õ◊ËÕ¬Ê ®“°μ“πÈ”ºÿ¥
∑“ß∑’Ë¥«ßμ–«—π¢÷Èπ‰ª∑â“¬ªÉ“∑“ß∑’Ë¥«ßμ–«—πμ°¥‘π ·≈â«‰À≈ÕÕ°
‡ªìπ “¬πÈ” “¬‡≈Á°Ê ≈—¥‡≈“–‰ªμ“¡™àÕß‡¢“©—π°Á‰¡à‡§¬√àÕπÕÕ°
‰ª‰°≈°«à“π—Èπ „πªÉ“¬—ß¡’·ÕàßπÈ”„À≠àÕ¬ŸàÕ’°¥â«¬π–
∫â“π∑’Ë©—πÕ¬ŸàÕ“»—¬‡ªìπμâπÀ«â“ â¡¢π“¥„À≠à ¡’√“°√–‡°–
√–°–¥Ÿ«ÿàπ«“¬√“«°—∫√à“ß·À°√–®“¬Õ¬Ÿà√Õ∫Ê μâπ ¡’§√—ÈßÀπ÷Ëß∑’Ë©—π
°”≈—ß√àÕπ°≈—∫∫â“π·μà‰ª™π°—∫°‘Ëß‰¡â‡≈Á°Ê °àÕπ∂÷ß∫â“π ©—πμ°≈ß
‰ª∫πæ◊Èπ ©—πæ∫«à“æ◊Èπ¥‘π„μâμâπÀ«â“ â¡π—πÈ ‡ªìπ„∫‰¡â√à«ß∑—∫∂¡°—π
„μâ„∫‰¡â√à«ß‡ªìπμ–°Õπ¥‘π·≈–´“°„∫æ◊™‡ªóòÕ¬¬ÿà¬ ¬«∫Ê æ‘°≈
μâπÀ«â“ ¡â ∑’©Ë π— Õ¬Ÿπà π—È μ“¡≈”μâπ®–¡’‡ª≈◊Õ°∑’ÀË ≈ÿ¥ÕÕ°‰¥â
·≈–μ“¡≈”μâπ¬—ß¡’μÿà¡„À≠àÊ ´÷Ëß∫“ß§√—Èß©—π‰¥â‰μà –¥ÿ¥∫àÕ¬Ê μâπ
À«â“ â¡¡’„∫¬“«‡√’¬« ’‡¢’¬«´÷Ëß„Àâ√à¡‡ß“‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ©—π®÷ß‰¡àμâÕß
μ“°·¥¥μ“°Ωπ
™à«ßμâπƒ¥ŸΩπμâπÀ«â“ â¡®–‡√‘Ë¡ÕÕ°≈Ÿ°‡ªìπæ«ß ·μà≈–
æ«ß°Á®–¡’≈Ÿ°μ‘¥‡μÁ¡‰ªÀ¡¥ ∑—Èß ’‡¢’¬« ’™¡æŸ ·≈– ’¡à«ß·¥ß ™à«ß
π’©È π— æ∫‡æ◊ÕË π∑’¡Ë ª’ °ï ∫‘π‰¥â®√‘ßÊ ‰¡à‰¥â„™â«∏‘ °’ “√√àÕπ‡À¡◊Õπ©—π ‡¢“
„Àâ©—π‡√’¬°«à“ çπ°ª√Õ¥é ‡¢“®–∫‘π‡¢â“¡“∑’Ë¬Õ¥¢ÕßÀ«â“ â¡∫â“π
¢Õß©—π„πμÕπ‡™â“ ®‘°°‘π≈Ÿ°À«â“ â¡∑’Ë¡’ ’¡à«ß·¥ß ´÷Ëß‡ªìπ≈Ÿ°∑’Ë‡¢“
™Õ∫¡“°°«à“≈Ÿ° ’™¡æŸ à«π≈Ÿ° ’‡¢’¬«©—π‰¡à‡ÀÁπ‡¢“°‘π‡≈¬ ∫“ß∑’
æ«°‡¢“°Á¡“°‘π°—πÀ≈“¬μ—« √à«¡«ß°—π°‘π≈Ÿ°À«â“ â¡ ´÷Ëß≈Ÿ° ’¡à«ß
∫“ß≈Ÿ°°Áμ°≈ß‰ª∑’Ëæ◊Èπ‰À≈μ“¡πÈ”ÕÕ°‰ªßÕ°‡ªìπμâπÀ«â“ â¡μâπ
„À¡àμâπ‡≈Á°Ê
„πªÉ“æÿ·Ààßπ’È‰¡à‰¥â¡’·μàμâπÀ«â“ â¡‡∑à“π—Èπ ·μà¬—ß¡’μâπ‰§√â
¬âÕ¬∑’Ë¡’≈Ÿ°‡À¡◊Õπ≈Ÿ°¡–°Õ°¡’√“°‡À¡◊Õπ√à“ß·À ¡’μâπ‡μ¬Àπ“¡∑’Ë
¡’≈”μâπ Ÿß‡À¡◊Õπμâπ¡–æ√â“«·μà¡’„∫¬“«‡√’¬«¬÷¥‡ªìπ‡°≈’¬«μ√ß
¬Õ¥·∂¡¢Õ∫„∫¬—ß¡’Àπ“¡Õ’°¥â«¬ ¡’μâπ™¡æŸàπ°∑’Ë¡’„∫¢π“¥„À≠à
æÿ¡à „∫∂â“À“°¡Õß¥’Ê ®–¡’„∫Õ¬Ÿà “¡„∫∑’ªË ≈“¬°‘ßË ¡’μπâ μ—ßÀπ„∫„À≠à
∑’Ëμ“¡≈”μâπ¡’‡ª≈◊Õ°·μ°‡ªìπ√àÕß ·≈–¡’„∫∑’Ë¡’‡ âπ„∫≈–‡Õ’¬¥

μâ π μ— ß Àπ„∫„À≠à π’È ‡ ªì π μâ π ‰¡â Õ’ ° μâ π
Àπ÷Ëß∑’Ë©—π™Õ∫ªïπ ‡æ√“–‡ª≈◊Õ°∑’Ë·μ°‡ªìπ√àÕß
∑”„Àâ©—π‡°“–‰¥â¥’‰¡à≈◊ËπÀ≈àπ ·μà©—π‰¡à§àÕ¬™Õ∫
μâπ‰¡â∑’ËÕ¬Ÿàμ“¡æ◊ÈπÕ¬Ÿà Õß “¡μâπ §◊Õ μâπ√–°”
μâπÀ«“¬ ·≈–μâπº—°Àπ“¡ ‡æ√“–©—π‡§¬√àÕπ
·≈–μ°≈ß‰ª‚¥πÀπ“¡μ”‡®Á∫·∑∫·¬à ·μà©—π
™Õ∫μâ π Œà Õ ¡™â “ ß¡“°‡æ√“–¡’ „ ∫„À≠à ’ ‡ ¢’ ¬ «
‡¢â¡ ‡«≈“ÕÕ° ¥Õ°®–ÕÕ°‡ªìπ™àÕ¥Ÿ «¬ß“¡¡“°
·≈–¬—ß™Õ∫μâπ∫Õπ¥â«¬ ©—π™Õ∫μâπ‰¡â∑’Ë¡’„∫
„À≠à Ê ‡æ√“–μÕπ√à Õ πæ≈“¥μ°≈ß∫π„∫‰¡â
„À≠àÊ ‰¡à§àÕ¬‡®Á∫
©—π™Õ∫‰μà·≈–·«–‰ªμ“¡æ◊™∑’Ë¡“‡°“–
μ‘¥μ“¡μâπ‰¡â ¡Õß¥Ÿ§≈â“¬ «πæ—π∏ÿå‰¡â‡≈Á°Ê ‡™àπ
æ«°‡øî√πå À≈“¬™π‘¥∑’¡Ë „’ ∫‡À¡◊Õπ¢πÀ“ß¢Õß‰°à
μâπ°≈â«¬‰¡â‡≈Á°Ê ∑’Ë‡«≈“¡’¥Õ°·≈â«¥Ÿ‡À¡◊Õπμ—«
·¡≈ß©—π¬—ß‰ªß—∫Õ¬Ÿà∫àÕ¬Ê æ«°‡°≈Á¥π“§√“™∑’Ë
‡°“–Õ¬Ÿàμ“¡≈”μâπ¢Õß‰¡â„À≠à¡Õß¥Ÿ‡ªìπ‡°≈Á¥
°≈¡Ê ·μà∑’Ë™Õ∫¡“°§◊Õæ«°¡Õ ¢÷Èπ‡ªìπ·ºß¥Ÿ
‡À¡◊Õπ π“¡À≠â“®–πÿà¡‡∑â“‡«≈“‰μàºà“π
„πªÉ “ ·Àà ß π’È ‰ ¡à ‰ ¥â ¡’ · μà ©— π ‡∑à “ π—È π ∑’Ë
Õ“»—¬Õ¬Ÿà∫πμâπ‰¡â ¬—ß¡’μÿä°·°∫‘π∑’Ë¢â“ß≈”μ—«¡’
·ºàπÀπ—ß‡≈Á°Ê ·≈–¡’À“ß·ºà·∫π§≈â“¬„∫¡–¢“¡
Õ’°¥â«¬ ‡§â“®–À“°‘π‡«≈“°≈“ß§◊π à«π©—π®–
À“°‘π°≈“ß«—π®–‰¥â‰¡àμâÕß·¬àß°—πÀ“°‘π ‡æ√“–
‡√“°‘π·¡≈ß‡À¡◊Õπ°—π·≈–‰¡à„™à«à“©—π®–‰¡à¡’
»—μ√ŸÀ√Õ°π– ¬—ß¡’‡®â“ßŸ‡¢’¬«À“ß‰À¡â∑¡’Ë μ’ «— ‡’ ¢’¬«
·≈–¡’À“ß ’πÈ”μ“≈¥Ÿ‡À¡◊ÕπÀ“ß‰À¡â ¡™◊ËÕ§Õ¬
¥—°°‘πæ«° °∫ π° ÀπŸ‡≈Á°Ê ‰¡à‡«âπ·¡â·μà©—π
·μà©—π°Á “¡“√∂Õ¬Ÿà√Õ¥‰¥â®π°√–∑—Ëß∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È
‘Ë ß ∑’Ë ©— π ‡ªì π Àà « ßμÕππ’È °Á §◊ Õ μâ π ‰¡â
À≈“¬Ê μâπ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫Ê æ◊Èπ∑’Ëæÿ·Ààßπ’È°”≈—ß∂Ÿ°
μ—¥‚§àπ‡ªìπ®”π«π¡“° ∫“ß§√—Èß°Á¡’§π‡¢â“¡“
μ—¥μâπ‰¡â„°≈âÊ μâπÀ«â“ â¡∑’Ë©—πÕ“»—¬Õ¬Ÿà μÕππ’È
ªÉ“‚¥¬√Õ∫∑’ËÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ∫√‘‡«≥√–¥—∫πÈ”¢—ß¢÷Èπ‰ª
∂Ÿ°μ—¥‚§àπ≈ß‰ªÀ¡¥·≈â« μâπÀ«â“ â¡∑’Ë©—πÕ¬Ÿà
Õ“®®–‡ªìπμâπμàÕ‰ª∑’Ë®–∂Ÿ°‚§àπ°Á‰¥â ©—π®–∑”
Õ¬à“ß‰√¥’∂â“‰¡à¡’μâπ‰¡â ŸßÊ „Àâ©—π‰¥âªïπ·≈–√àÕπ
ç·≈â«®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√∑’Ë©—π‡°‘¥¡“·≈â«¡’ªï°é
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°≈â«¬‰¡â «¬...„πªÉ“æÿ
‡√◊ËÕß : ª√‘≠≠πÿ™ ¥√ÿ¡“»
¿“æ : ™ÿ¡æ≈ §ÿ≥«“ ’ ·≈– μàÕ»—°¥‘Ï ’≈“π—π∑å
¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

®“°°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ√√≥‰¡â∑’Ë¡’√–∫∫∑àÕ≈”‡≈’¬ß∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ëæÿ 3 ·Ààß §◊Õ ‚ªÉßæÿ√âÕπ
æÿª√Ÿ “™‘π∫’ “â π‰√àª“Ñ ·≈–æÿ™¡ÿ ™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ÕË Õ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®—ßÀ«—¥°“≠®π∫ÿ√’ √–À«à“ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2544
∂÷ß‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2546 μ√«®√–∫ÿ™Õ◊Ë æ√√≥‰¡â∑¡’Ë √’ –∫∫∑àÕ≈”‡≈’¬ß‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ 273 ™π‘¥ 205 °ÿ≈ 87 «ß»å
„π®”π«ππ’È«ß»å∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß®”π«π™π‘¥¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ «ß»å Orchidaceae À√◊Õ«ß»å°≈â«¬‰¡âπ—Ëπ‡Õß
´÷ßË æ∫¡“°∂÷ß 56 ™π‘¥ 33 °ÿ≈ ·≈–‡ªìπ∑’πË “à π„®Õ¬à“ß¬‘ßË «à“æ◊πÈ ∑’æË ∑ÿ ß—È 3 ·Ààßπ’È ‡ªìπæ◊πÈ ∑’∑Ë ‰’Ë ¡à°«â“ß„À≠à¡“°π—°
·μà°≈—∫æ∫§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß®”π«π™π‘¥°≈â«¬‰¡â ßŸ ¡“° π—πË · ¥ß«à“æ◊πÈ ∑’æË ‡ÿ ªìπæ◊πÈ ∑’∑Ë ¡’Ë §’ «“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å
¡’ªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈–™’«¿“æ ‡™àπ ª√‘¡“≥· ß Õÿ ≥ À¿Ÿ ¡‘ §«“¡™◊Èπ„πÕ“°“» ∑’Ë‡À¡“– ¡μàÕ°“√‡®√‘≠
‡μ‘∫‚μ¢Õß°≈â«¬‰¡â
®“°®”π«π 56 ™π‘¥¥—ß°≈à“« ¡’À≈“¬™π‘¥∑’Ë¡’ ’ —π «¬ß“¡ ¡’¥Õ°À√◊Õ™àÕ¥Õ°„À≠à ‡¥àπ –¥ÿ¥μ“ ·≈–
¡’»—°¬¿“æ„π°“√∑’Ë®– àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√‡æ“–‡≈’È¬ß ¢¬“¬æ—π∏ÿå„Àâ¡’¡“°¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ë∏√√¡™“μ‘ ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ‡ªìπ
·À≈àß∑àÕß‡∑’¬Ë «‡™‘ßπ‘‡«» À√◊Õ¢¬“¬æ—π∏ÿ‡å æ◊ÕË π”‰ªª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫ μ—«Õ¬à“ß°≈â«¬‰¡â «¬ß“¡∑’πË “à π„® ‰¥â·°à
- ‡Õ◊ÈÕßæ«ß¡“≈—¬, ¡“≈—¬·¥ß [Aerides multiflora Roxb.] æ∫∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√âÕπ ¥Õ° ’¡à«ßÕ¡™¡æŸ
ÕÕ°¥Õ°√–À«à“ß‡¥◊Õπ‡¡…“¬π-æƒ…¿“§¡
- ‡Õ◊ÈÕß°ÿÀ≈“∫‡¥◊Õ¬‰°à [Aerides odorata Lour.] æ∫¢÷ÈπÕ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà∫πμâπ‰¡â„π∫√‘‡«≥æÿ™ÿ¡™π∫â“π
∑à“¡–‡¥◊ËÕ ÕÕ°¥Õ°‡ªìπ™àÕ¬“« ’¢“«·°¡¡à«ß™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
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- ‡¢Á¡·¥ß [Ascocentrum curvifolium (Lindl.) Schltr.] ‡ªìπ°≈â«¬‰¡â‡¥àπ¢Õß∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√Õâ π ÕÕ°¥Õ°
√–À«à“ß‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å-‡¡…“¬π ‚¥¬‡©æ“–™à«ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡®–ÕÕ°¥Õ°·¥ß –æ√—ßË Õ¬Ÿ∫à π∑ÿ°§“§∫‰¡â «¬ß“¡
¡“°
- ‡Õ◊ÕÈ ß§” [Dendrobium chrysotoxum Lindl.] æ∫¢÷πÈ Õ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿ∫à πμâπ‰¡â„π∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√Õâ π ÕÕ°¥Õ°
‡ªìπ™àÕ ’‡À≈◊Õß∑Õß √–À«à“ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡-‡¡…“¬π ¡—°π‘¬¡π”¡“ª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫
- ‡Õ◊ÈÕß‚¡° [Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.] æ∫¢÷ÈπÕ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà∫πμâπ‰¡â∑’Ë§àÕπ¢â“ß‚≈àß·®âß
„πªÉ“‡∫≠®æ√√≥∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√âÕπ·≈–æÿªŸ√“™‘π’∫â“π‰√àªÑ“ ÕÕ°¥Õ°™à«ß‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å „™âª≈Ÿ°‡ªìπ‰¡â
ª√–¥—∫‰¥â «¬ß“¡¡“° ‡π◊ËÕß®“°¥Õ°¡’¢π“¥„À≠à ’ —π «¬ß“¡ –¥ÿ¥μ“
- º’‡ ◊ÈÕπâÕ¬ [Phalaenopsis parishii Rchb.f.] ‡ªìπ°≈â«¬‰¡â∑’Ë§àÕπ¢â“ßÀ“¬“° æ∫‡æ’¬ß 1-2 μâπ ¢÷Èπ
Õ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà„πªÉ“‡∫≠®æ√√≥™◊Èπ∫√‘‡«≥æÿªŸ√“™‘π’∫â“π‰√àªÑ“ ÕÕ°¥Õ°√–À«à“ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡-æƒ…¿“§¡ π‘¬¡
„™â‡ªìπμâπæàÕ-·¡àæ—π∏ÿå „π°“√º ¡¢â“¡°—∫™π‘¥Õ◊Ëπ ªí®®ÿ∫—πæ∫πâÕ¬¡“°
- À«“¬·¥ß [Renanthera coccinea Lour.] æ∫‡æ’¬ßμâπ‡¥’¬«¢÷ÈπÕ¬Ÿà„π∑’Ë‡ªî¥‚≈àß· ß·¥¥®—¥∫√‘‡«≥
¢Õ∫æÿ™¡ÿ ™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ÕË ‡ªìπ°≈â«¬‰¡â∑§’Ë Õà π¢â“ßÀ“¬“°„π ¿“æ∏√√¡™“μ‘ ÕÕ°¥Õ°‡ªìπ™àÕ¬“« ·’ ¥ß «¬ß“¡
™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
- ‡Õ◊ÈÕß‰Õ¬‡√» [Rhynchostylis retusa (L.) Blume] æ∫¢÷ÈπÕ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà∫πμâπ‰¡â„π∑’Ë°Ëß÷ √à¡§àÕπ¢â“ß
™◊Èπ∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ëæÿ∑—Èß 3 ·Ààß ÕÕ°¥Õ°√–À«à“ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡-æƒ…¿“§¡ π‘¬¡π”¡“ª≈Ÿ°‡≈’È¬ß‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫
Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ ‡π◊ËÕß®“°™àÕ¥Õ°‡¥àπ «¬ß“¡ –¥ÿ¥μ“ ·≈–¥Õ°¡’°≈‘ËπÀÕ¡
®“°°“√ —ß‡°μæ◊Èπ∑’Ëæÿ„π√–¬–À≈—ßÊ æ∫«à“æ◊Èπ∑’Ë∂Ÿ°∫ÿ°√ÿ°∑”≈“¬‰ª¡“° ∑“ßπÈ”∑’Ë‡¥‘¡‡§¬¡’Õ¬Ÿà√Õ∫æÿ
∫“ß·Ààß∂Ÿ°μ—¥¢“¥ ∑”„Àâæ◊Èπ∑’Ëæÿ¢“¥§«“¡™ÿà¡™◊Èπ ¥‘π·≈–Õ“°“»¿“¬„πæÿ·Àâß·≈âß≈ß‰ª¡“° ∑”„Àâ°≈â«¬‰¡â
·≈–æ√√≥‰¡âÕ◊ËπÊ À≈“¬™π‘¥ Ÿ≠À“¬‰ª ´÷Ëß‡ªìπ —≠≠“≥‡μ◊Õπ„Àâ∑√“∫«à“æ◊Èπ∑’Ëæÿ∑’Ë‡§¬Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å¥â«¬
∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ °”≈—ß®– ≠
Ÿ π‘È ‰ª„π‰¡à™“â ®÷ß§«√°√–μÿπâ „Àâ™¡ÿ ™π™à«¬°—π¥Ÿ·≈√—°…“º◊πªÉ“æÿÕπ— Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å
π’È‰«â ·≈–™à«¬°—πÕπÿ√—°…å∑√—æ¬“°√æ√√≥‰¡â¡’§à“‡À≈à“π’È‰«â„Àâ§ßÕ¬Ÿà°—∫™ÿ¡™πμ≈Õ¥‰ª

°≈â«¬‰¡â «¬„πªÉ“æÿ

Newsletter

BRT

27

‡∑Õ√‘‚¥‰øμå

∑«’»—°¥‘Ï ∫ÿ≠‡°‘¥
¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘∑¬“»“ μ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

æ◊™¥—™π’∫àß™’È ¿“æªÉ“
‡∑Õ√‘‚¥‰øμå §◊Õæ◊™„π°≈ÿà¡‡øî√åπ·≈–°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß
‡øî√åπ (ferns and fern allies) ¡’§«“¡‰«μàÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡§àÕπ¢â“ß¡“° μ“¡∏√√¡™“μ‘ à«π„À≠à
‡ªìπæ◊™∑’Ë¢÷Èπ„π∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡™ÿà¡™◊Èπ„πÕ“°“»·≈–¥‘π Ÿß ·μà°Á¡’
‡øî √å π ∫“ß™π‘ ¥ “¡“√∂ª√— ∫ μ— « ‡¢â “ °— ∫ ¿“æ·«¥≈â Õ ¡∑’Ë
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª ®π∑”„Àâ “¡“√∂‡®√‘≠‰¥â„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡
·Àâß·≈âß À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π‚¥¬°‘®°√√¡μà“ßÊ ¢Õß
¡πÿ…¬åÀ√◊Õ®“°¿—¬æ‘∫—μ‘μ“¡∏√√¡™“μ‘
‡øî√åπÀ≈“¬™π‘¥®–¡’§«“¡®”‡æ“–°—∫ ¿“æªÉ“´÷Ëß¡’
‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ª ®÷ß “¡“√∂„™â‡ªìπ¥—™π’∫àß∫Õ°
¿“æ¢ÕßªÉ“‰¥â À“°‡ªìπ§π∑’Ë√Ÿâ®—°‡øî√åπ·≈–¡’‚Õ°“ ‡¥‘π
∑“ß‰ªμ“¡¿Ÿ¡‘¿“§μà“ßÊ ¢Õßª√–‡∑» ®–æ∫«à“ ¿“æªÉ“
·μà≈–·∫∫®–¡’§«“¡·μ°μà“ß¢Õß™π‘¥‡øî√åπÕ¬à“ß™—¥‡®π ´÷Ëß
‡√“Õ“®§“¥‡¥“ ¿“æªÉ“„π·μà≈–æ◊Èπ∑’Ë‰¥â®“°™π‘¥‡øî√åπ∑’Ëæ∫
π—πË ‡Õß πÕ°®“°π’æÈ ◊™„π°≈ÿ¡à ‡øî√åπ·≈–°≈ÿ¡à „°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ ¬—ß
¡’ ° “√°√–®“¬æ— π ∏ÿå ∑’Ë ‡ ªì π ‡Õ°≈— ° …≥å ‡ ©æ“–¢Õß™π‘ ¥ π—È π Ê
°≈à“«§◊Õ ∫“ß™π‘¥®–æ∫‡©æ“–∑“ß¿“§‡Àπ◊Õ „π¢≥–∑’Ë∫“ß
™π‘¥®–æ∫‡©æ“–∑“ß¿“§„μâ‡∑à“π—Èπ ®÷ß “¡“√∂„™âæ◊™°≈ÿà¡π’È
∫“ß™π‘¥∫Õ°·À≈àß∑’Ë‡°‘¥μ“¡∏√√¡™“μ‘‰¥â
„πªÉ“‡∫≠®æ√√≥∑“ß¿“§Õ’ “π ¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–
¿“§μ–«—πμ° ¡—°æ∫ ç™“¬ºâ“ ’¥“é (Platycerium wallichii
Hook.) ‡°“–‡ªìπ°√–®ÿ°μ“¡§“§∫‰¡â «à πªÉ“∑’¡Ë §’ «“¡™ÿ¡à ™◊πÈ
‡™àπ ªÉ“¥‘∫™◊πÈ ·≈–ªÉ“¥‘∫·≈âß∑—«Ë ∑ÿ°¿“§¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ®–æ∫
ç«à“π°’∫·√¥é (Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.) ·≈–
ç¡À“ –¥”é (Cyathea gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum)
¢÷Èπ°√–®“¬∑—Ë«‰ª „π¢≥–∑’Ë®–æ∫ ç«à“π‰°à∑Õßé (Cibotium
barometz J. Sm.) ∫√‘‡«≥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ‡¢“ „πªÉ“¥‘∫™◊Èπ·≈–
ªÉ“¥‘∫‡¢“
∫√‘‡«≥∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π®“°°‘®°√√¡μà“ßÊ ¢Õß¡πÿ…¬å
‡™àπ °“√μ—¥∂ππºà“πæ◊Èπ∑’ËªÉ“∏√√¡™“μ‘ ∑”„Àâ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π
¿“æªÉ“®“°‡¥‘¡∑’Ë¡’√à¡‡ß“‰ª‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë‡ªî¥‚≈àß ®–¡’‡øî√åπ
·≈–°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ∫“ß™π‘¥‡∑à“π—Èπ∑’Ë “¡“√∂‡®√‘≠„π
¿“æ∑’Ë‰¥â√—∫· ß¡“° ‡™àπ ç “¡√âÕ¬¬Õ¥é (Lycopodiella
cernua (L.) Pic.Serm.) ç‡øî√åπ∑âÕß„∫‡ß‘πé (Pityrogramma
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ç°Ÿ¥ÕâÕ¡é (Aglaomorpha coronans (Wall. ex. Mett.) Copel.) ‡øî√åπÕ‘ßÕ“»—¬
¢π“¥„À≠à · ¥ß∂÷ß§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å¢ÕßªÉ“

calomelanos (L.) Link.) ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¢â “ ßμâ π ‡ªì π ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑’Ë ‰ ¥â
®“°°“√ —ß‡°μ·≈–√«∫√«¡¥â«¬ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡
π„®¢ÕßºŸâ«‘®—¬‡Õß ´÷Ëß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë®–„™â‡øî√åπ‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È
§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥åÀ√◊Õ ¿“æªÉ“ ¬—ß‰¡à‰¥â¡’°“√»÷°…“«‘®—¬
¡“°àÕπ ¥—ßπ—Èπ æ◊Èπ∑’Ë‚§√ß°“√∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°®÷ß‡ªìπ
æ◊Èπ∑’Ë·√°∑’Ë‰¥â∑”°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ„™â‡øî√åπ‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È ¿“æ
¢ÕßªÉ“
®“°°“√»÷°…“«‘®—¬√–À«à“ßªï æ.». 2545-2546
‚¥¬∑”°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘‚¥‰øμå„πªÉ“
∏√√¡™“μ‘ ·≈–æ◊πÈ ∑’∑Ë ∂’Ë °Ÿ √∫°«π„π∫√‘‡«≥ªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘ √«¡
∑—Èß°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘‚¥‰øμåμ“¡·π«
·°√‡¥’¬πμå¢Õß§«“¡ Ÿß®“°√–¥—∫πÈ”∑–‡≈ ‚¥¬°“√«“ß
·ª≈ß∑¥≈Õßμ“¡·π«·°√‡¥’¬πμå μ—ßÈ ·μà√–¥—∫§«“¡ ßŸ 200
‡¡μ√ ∫√‘‡«≥∫â“π‡™‘ß‡¢“ ‰≈à‰ª®π∂÷ß√–¥—∫§«“¡ ßŸ 1,000
‡¡μ√ ∑’Ë∫√‘‡«≥∫â“πÕ’μàÕß Õ”‡¿Õ∑Õßº“¿Ÿ¡‘ æ∫«à“¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘‚¥‰øμå∂÷ß 171 ™π‘¥ ·≈– 9 æ—π∏ÿå ®—¥

Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡æ◊™„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ∂÷ß 16 ™π‘¥
æ◊™„π°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ∑’Ë‡ªìπ™π‘¥‡¥àπ„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë
∂Ÿ°√∫°«π§◊Õ ç “¡√âÕ¬¬Õ¥é (Lycopodiella cernua (L.)
Pic.Serm.) ¡’≈—°…≥–‡¥àπ§◊Õ ¡’≈”μâπ∑Õ¥¬“«„μâ¥‘π·≈–¡’„∫
¢π“¥‡≈Á° ‚¥¬æ∫‡ªìπ®”π«π¡“°∑—ßÈ „πæ◊πÈ ∑’‡Ë À¡◊Õß√â“ß ∫√‘‡«≥
Õß¢â“ß∂ππ∑’‡Ë ªî¥‚≈àß ·≈–æ◊πÈ ∑’μË “¡·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘

ç‚™πé (Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. linearis) „π¡“‡≈‡´’¬„™âª≈Ÿ°
‡ªìπæ◊™§≈ÿ¡¥‘πμ“¡∫√‘‡«≥‰À≈à‡¢“ ªÑÕß°—π°“√æ—ß∑≈“¬¢Õß‰À≈à∑“ß

πÕ°®“°π’Èæ∫«à“æ◊™°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ„π °ÿ≈ Selaginella
¡’§«“¡πà“ π„®¡“° ‡π◊ËÕß®“°¡’§«“¡À≈“°À≈“¬§àÕπ¢â“ß Ÿß
æ∫¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π “¡“√∂ª√—∫μ—«Õ¬Ÿà‰¥â„π∫√‘‡«≥∑’Ë
¡’ · ß¡“° À“°¡’ ° “√»÷ ° …“‡æ‘Ë ¡ ‡μ‘ ¡ „πæ◊ ™ °≈ÿà ¡ π’È Õ “®æ∫
®”π«π™π‘¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
æ◊™„π°≈ÿà¡‡øî√åπ∑’Ë¡—°æ∫„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π ‡™àπ
ç‚™πé (Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var.
linearis) ´÷Ë ß ¢÷È π ª°§≈ÿ ¡ æ◊È π ∑’Ë ¢â “ ß∑“ßÕ¬à “ ßÀπ“·πà π „π
ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π ‡™àπ ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ „™âæ◊™™π‘¥π’È§≈ÿ¡
¥‘πμ“¡∫√‘‡«≥‰À≈à‡¢“ªÑÕß°—π°“√æ—ß∑≈“¬¢Õß‰À≈à∑“ß‰¥â
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ·≈–Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ëæ∫¡“°§◊Õ ç‡øî√åπ∑âÕß„∫‡ß‘πé
´÷Ëß‡®√‘≠‰¥â¥’„π ¿“æ∑’Ë‰¥â√—∫· ß¡“° ¡’§«“¡ «¬ß“¡®π
°≈“¬‡ªìπ‰¡âª√–¥—∫∑’Ëª≈Ÿ°°—πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬
„πªÉ“∏√√¡™“μ‘æ∫‡øî√πå „π«ß»å Polypodiaceae ¡“°
∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬ à«π„À≠à∑’Ëæ∫®–‡ªìπæ◊™Õ‘ßÕ“»—¬ (epiphyte) ´÷Ëß
™π‘¥∑’πË “à π„®§◊Õ ç°Ÿ¥ÕâÕ¡é (Aglaomorpha coronans (Wall.
ex. Mett.) Copel.) ‡ªìπ‡øî√åπÕ‘ßÕ“»—¬¢π“¥„À≠à æ∫‰¥â
∑—Ë « ‰ª„πªÉ “ ∏√√¡™“μ‘ Õÿ ∑ ¬“π·Àà ß ™“μ‘ ∑ Õßº“¿Ÿ ¡‘ ∑—È ß „π
¿“æªÉ“¥‘∫‡¢“ ªÉ“‡∫≠®æ√√≥™◊Èπ ·≈–ªÉ“‡∫≠®æ√√≥·≈âß
´÷Ëß°“√æ∫‡øî√åπÕ‘ßÕ“»—¬¢π“¥„À≠à„πªÉ“·Ààßπ’È · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ
∂÷ß§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß ¿“æªÉ“∑’Ë¡’μâπ‰¡â¢π“¥„À≠à∑’Ë®–‡ªìπ

·À≈àßÕ“»—¬¢Õß‡øî√åπ∑’Ë¡’¢π“¥„À≠à™π‘¥π’È‰¥â πÕ°®“°π’È¬—ß
æ∫‡øî √å π Õ‘ ß Õ“»— ¬ Õ’ ° ®”π«π¡“°„πªÉ “ ∏√√¡™“μ‘ ´÷Ë ß ‰¡à
“¡“√∂æ∫‡ÀÁπ‰¥â„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π ®÷ß “¡“√∂„™â‡øî√åπ
Õ‘ßÕ“»—¬‡ªìπ¥—™π’∫àß∫Õ° ¿“æªÉ“‰¥â
®“°°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘‚¥‰øμå
μ“¡·π«·°√‡¥’¬πμå¢Õß§«“¡ Ÿß®“°√–¥—∫πÈ”∑–‡≈æ∫«à“

ç “¡√âÕ¬¬Õ¥é (Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. ) æ∫‡ªìπ®”π«π¡“°∑—Èß„πæ◊Èπ∑’Ë
‡À¡◊Õß√â“ß ∫√‘‡«≥ Õß¢â“ß∂ππ∑’Ë‡ªî¥‚≈àß ·≈–æ◊Èπ∑’Ëμ“¡·π«∑àÕ°ä“´

‡øî√πå ∑’æË ∫∫√‘‡«≥°àÕπ∂÷ß∫â“πÕ’μÕà ß·≈–∫√‘‡«≥∫â“πÕ’μÕà ß ®“°
§«“¡ Ÿßμ—Èß·μàª√–¡“≥ 800 ‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ‡ªìπ‡øî√åπ·≈–°≈ÿà¡
„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°¢Õßæ√√≥‰¡â„πªÉ“¥‘∫‡¢“¢Õß
ª√–‡∑»‰∑¬ ·¡â«à“ªí®®ÿ∫—πæ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥∫â“πÕ’μàÕß‡°◊Õ∫
∑—ÈßÀ¡¥®–‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∂Ÿ°√∫°«πÕ¬à“ß¡“° ·μà°Á¬—ßæ∫‡øî√åπ
¥—ß°≈à“«‡À≈◊Õ√Õ¥¡“„Àâ‡ÀÁπ„πªí®®ÿ∫—π
°“√»÷°…“§√—Èßπ’È πÕ°®“°®–‰¥â∑√“∫∂÷ß§«“¡À≈“°
À≈“¬¢Õß‡∑Õ√‘ ‚ ¥‰øμå „ πæ◊È π ∑’Ë ªÉ “ ∏√√¡™“μ‘ · ≈–ªÉ “ ∑’Ë ∂Ÿ °
√∫°«π·≈â« ¬—ßæ∫‡øî√πå ∑’‡Ë ªìπ™π‘¥„À¡à¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ (new
record) ∂÷ß 5 ™π‘¥ 1 ™π‘¥æ—π∏ÿå
ª√–°Õ∫¥â « ¬ Adiantum philippense L. var.
subjunonicum H. Christ, Arachniodes coniifolia (Moore)
Ching, Belvisia spicata (L.f.) Mirbel ex Copel., Loxogramme
centicola M.G. Price, Polystichum pseudotsus-simense
Ching ·≈– Polystichum scariosum (Roxb.) C. Morton „π
®”π«ππ’‡È ªìπ‡øî√πå ∑’ÀË “¬“°·≈–„°≈â ≠
Ÿ æ—π∏ÿå §◊Õ Arachniodes
coniifolia (Moore) Ching, Polystichum pseudotsus-simense
Ching ·≈– Polystichum scariosum (Roxb.) C. Morton ´÷Ëß
æ∫‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ·≈–¡’®”π«πμâππâÕ¬¡“°®ππà“‡ªìπÀà«ß
À“°‰¡àÕπÿ√—°…å
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‡ øî √å π

Õ√«√√≥ «√√≥»√’
¿“§«‘ ™ “æƒ°…»“ μ√å §≥–«‘ ∑ ¬“»“ μ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

μ“¡·π«∑à Õ °ä “ ´∏√√¡™“μ‘
ç‡øî√åπé æ◊™‚∫√“≥∑’Ë∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ¡“∫π‚≈°π’È
°«à“ 365 ≈â“πªï ®÷ßπ—∫‰¥â«à“‡ªìπæ◊™∑’Ë¡’∑àÕ≈”‡≈’¬ß°≈ÿà¡
·√°Ê ∑’Ë«‘«—≤π“°“√‡ªìπæ◊™°≈ÿà¡ π·≈–æ◊™¥Õ°°«à“
À¡◊Ëπ™π‘¥‡¡◊ËÕ√âÕ¬°«à“ªï¡“π’È‡Õß ®“°°“√∑’Ë‡øî√åπ‰¥âºà“π
™à«ß√–¬–‡«≈“°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßμà“ßÊ ¢Õß‚≈°¡“¬“«π“π
®÷ßμâÕß¡’°“√ª√—∫μ—«„Àâ “¡“√∂¥”√ß™’«‘μÕ¬Ÿà‰¥â¡“∂÷ß
ªí ® ®ÿ ∫— π à ß º≈„Àâ ‡ øî √å π ‡ªì π æ◊ ™ ∑’Ë ¡’ § «“¡‰«μà Õ °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡ Ÿß¡“° ∫“ß™π‘¥∑’Ë‰¥â
æ—≤π“°≈‰°¢Õßμ—«‡Õß‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂Õ¬Ÿà√Õ¥„π ¿“æ
·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“‚¥¬Õ“®®–
√â “ß‡§√◊Ë Õßª°§≈ÿ ¡μ—«‡Õß‡æ◊ËÕªÑÕß°— π°“√ Ÿ≠‡ ’¬πÈ”
À√◊Õ¡â«πßÕ„∫‡æ◊ËÕ≈¥Õ—μ√“°“√§“¬πÈ”·≈–¬—ß¡’∫“ß™π‘¥
∑’Ë¬Õ¡ ≈–„∫„π∫“ß™à«ß‡«≈“‡æ◊ËÕ„Àâ¡’™’«‘μÕ¬Ÿà√Õ¥ ∫“ß
™π‘¥®÷ß‡ªìπºŸâπ”„π°“√√ÿ°‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë‡ªî¥‚≈àß ∑—Èß
®“°°“√‚§àπ≈â¡¢Õß‰¡â„À≠àÀ√◊Õ·¡â°√–∑—Ëß®“°°“√æ—ß
∑≈“¬¢Õß¥‘π ®÷ß‰¡à„™à‡√◊ËÕß·ª≈°∑’Ë‡√“®–‡ÀÁπ‡øî√åπ·μ°
μà“ß™π‘¥°—π„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’¡Ë §’ «“¡·μ°μà“ß°—π ∑—ßÈ π’È
¢÷È π Õ¬Ÿà °— ∫ §«“¡‡À¡“– ¡¢Õßªí ® ®— ¬ ∑—È ß ∑“ß¥â “ π
°“¬¿“æ·≈–™’«¿“æ∑’Ë¡’§«“¡®”‡æ“–μàÕ‡øî√åπ·μà≈–
™π‘¥´÷Ëß¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π §«“¡¡À—»®√√¬å„π°“√ª√—∫
μ—«„Àâ‡¢â“°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡‰¥â¥’Õ¬à“ß‰¡àπà“‡™◊ËÕπ’È‡Õß
π— ° π‘ ‡ «»«‘ ∑ ¬“®÷ ß π‘ ¬ ¡„™â ‡ øî √å π ‡ªì π ¥— ™ π’ ∫à ß ™’È ∂÷ ß °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–π‘‡«»«‘∑¬“¢ÕßªÉ“
º◊πªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°¡’æ◊Èπ∑’Ë∫“ß à«π∂Ÿ°
√∫°«π®“°°“√«“ß·π«∑à Õ °ä “ ´∏√√¡™“μ‘ ¢ Õß°“√
ªî‚μ√‡≈’¬¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ‡Àμÿ„ÀâÀ≈“¬ΩÉ“¬μà“ß
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°— ß «≈∂÷ ß º≈°√–∑∫μà Õ ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡·≈–√–∫∫π‘ ‡ «»Õ— π ¡’
§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å ¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π·≈–μ‘¥μ“¡
°“√‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß ¿“æ·«¥≈â Õ ¡μ“¡·π««“ß∑à Õ °ä “ ´
∏√√¡™“μ‘∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π«à“¡’°“√øóôπμ—«¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥À≈—ß
®“°‰¥â¡’°“√øóôπøŸ¡“·≈â«√–¬–Àπ÷Ëß‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
æ◊πÈ ∑’ªË “É ∑’ÕË ¬Ÿ„à °≈â‡§’¬ß ∑“ß‚§√ß°“√ BRT ‰¥â√«à ¡°—∫ ∫√‘…∑—
ªμ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) π—∫ πÿπ π“ß “«Õ√«√√√≥ «√√≥
»√’ π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑ ¿“§«‘™“æƒ°…»“ μ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬ »÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡øî√åπ·≈–æ◊™
„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ„πªÉ“∏√√¡™“μ‘·≈–μ“¡·π««“ß∑àÕ°ä“´
∏√√¡™“μ‘ Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’ ‚¥¬‰¥â∑”°“√»÷°…“
‡√‘Ë¡μ—Èß·μà®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ¢Õß·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘∑’Ë∫â“πÕ’
μà Õ ß·≈– ‘È π ÿ ¥ ∑’Ë ∫â “ π‰√à ªÑ “ º≈°“√»÷ ° …“æ∫‡øî √å π ∑—È ß
‘È π 43 ™π‘¥ ·≈–æ◊™„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπÕ’° 3 ™π‘¥ ‚¥¬æ∫
∫√‘‡«≥ªÉ“∏√√¡™“μ‘ 43 ™π‘¥ ‡ªìπ°≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ 2
™π‘¥ à«π∫√‘‡«≥·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘æ∫∑—Èß ‘Èπ 14
™π‘¥ °≈ÿà¡„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ 1 ™π‘¥ ·≈–æ∫‡øî√åπ·≈–æ◊™„°≈â
‡§’¬ß‡øî√åπ∑’Ëæ∫„π∑—Èß Õßæ◊Èπ∑’Ë 11 ™π‘¥ „π°“√»÷°…“‰¥â
∑”°“√«‘‡§√“–Àå§à“ species richness index (®”π«π
™π‘¥∑’æË ∫„πæ◊πÈ ∑’)Ë ·≈–§à“ species diversity index (®”π«π
∑’Ëæ∫·≈–®”π«π™π‘¥∑’Ëæ∫) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§à“§«“¡À≈“°
À≈“¬¢Õß‡øî√åπ∑’Ëæ∫„πæ◊Èπ∑’Ë æ∫«à“„πªÉ“∏√√¡™“μ‘¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬¡“°°«à“æ◊Èπ∑’Ëμ“¡·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘
¬°‡«âπ„πæ◊Èπ∑’ËªÉ“∏√√¡™“μ‘∑’Ë‡ªìπªÉ“‰ºà´÷Ëß¡’‰ºà¢÷ÈπÕ¬ŸàÕ¬à“ß
Àπ“·πàπæ∫«à“¡’‡øî√åπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà‡æ’¬ß™π‘¥‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ®÷ß
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“ π„®»÷°…“μàÕ‰ª∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßªÉ“

‰ºà°—∫§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡øî√åπ‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß
‡øî√åπ·≈–æ◊™„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ∑’Ëæ∫∫√‘‡«≥·π««“ß∑àÕ°ä“´
∏√√¡™“μ‘ à«π„À≠à‡ªìπ™π‘¥∑’Ë¢÷Èπ‡∫‘°π”„πæ◊Èπ∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π∑—Èß ‘Èπ
‚¥¬‡ªìπ°≈ÿà¡‡øî√åπ¥‘π∑—ÈßÀ¡¥ ‡π◊ËÕß®“° ¿“ææ◊Èπ∑’Ë¡’‡æ’¬ß‰¡âμâπ
·≈–‰¡âæÿà¡¢π“¥‡≈Á°∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ª≈Ÿ°øóôπøŸ®÷ß‰¡àæ∫‡øî√åπ„π
°≈ÿà¡Õ‘ßÕ“»—¬Õ¬Ÿà‡≈¬ ‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡øî√åπ∑’Ëæ∫
„π·π««“ß∑àÕ°ä“´πâÕ¬°«à“„πªÉ“∏√√¡™“μ‘¡“° ®“°°“√»÷°…“
æ∫«à“‡øî√åπ·≈–æ◊™„°≈â‡§’¬ß‡øî√åπ∑’Ë “¡“√∂‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È°“√
‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß¢Õß·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘‰¥â§Õ◊ °Ÿ¥¬’ (Selaginella
minutifolia Spring) “¡√âÕ¬¬Õ¥ (Lycopodiella cernua (L.) Pic.
Serm.) ·≈– Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. chinensis
‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡øî√åπ∑’Ëæ∫‡©æ“–„πæ◊Èπ∑’Ë·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘
‡∑à“π—Èπ à«π„πªÉ“∏√√¡™“μ‘π—Èπ·¡â«à“®–æ∫∑—Èß‡øî√åπ„π°≈ÿà¡‡øî√åπ
¥‘π·≈–‡øî√åπÕ‘ßÕ“»—¬ ·μà‡øî√åπ∑’Ë “¡“√∂‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È∂÷ß°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ¿“æÕ“°“» ¡≈¿“«–·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„πªÉ“
∏√√¡™“μ‘‰¥â¥’§◊Õ ‡øî√åπÕ‘ßÕ“»—¬ ´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’§«“¡‰«μàÕ°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß Ÿß¡“° πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“¡’‡øî√åπ∑’Ë “¡“√∂ª√—∫μ—«
‡æ◊ËÕ§«“¡Õ¬Ÿà√Õ¥‰¥â¥’ ‡™àπ °Ÿ¥‡°’Í¬– (Pteridium aquilinum var.
wightianium (J. Agardh) R.M. Tryon) °Ÿ¥¢â“ßø“π (Blechnum
orientale L.) ·≈–°Ÿ¥À“ß§à“ß (Pteris biaurita L.) ‡ªìπμâπ ´÷Ëß
“¡“√∂æ∫‰¥â∑ß—È „πªÉ“∏√√¡™“μ‘·≈–μ“¡·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘
®“°°“√»÷°…“ ¿“æ∑“ß°“¬¿“æ¢Õß¥‘πæ∫«à“∫√‘‡«≥
·π««“ß∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘¡’§à“§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ ·≈–§à“§«“¡
‡¢â¡· ß Ÿß°«à“„πªÉ“∏√√¡™“μ‘ ®÷ß∑”„Àâ∑√“∫«à“§à“§«“¡À≈“°
À≈“¬¢Õß‡øî√åπ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫§«“¡‡¢â¡· ß·≈–§«“¡‡ªìπ
°√¥-‡∫ ¢Õß¥‘π¥â«¬ °≈à“«§◊Õ∂â“§«“¡‡¢â¡· ß·≈–§«“¡‡ªìπ°√¥‡∫ ¢Õß¥‘π¡“°§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‡øî√åπ°Á®–πâÕ¬
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ·¡â«à“‡øî√åπ®–‡ªìπæ◊™∑’Ë “¡“√∂æ∫‡ÀÁπ
‰¥âßà“¬·≈–¢÷ÈπÕ¬Ÿà∑—Ë«‰ª ·μà∫“ß™π‘¥°≈—∫‡ ’Ë¬ßμàÕ°“√ Ÿ≠æ—π∏ÿå ‚¥¬
‡©æ“–‡øî√åπ∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°‰¡à¡’§ÿ≥§à“∑“ß‡»√…∞°‘®¡—°®–∂Ÿ°·ºâ«
∂“ß∑”≈“¬‰ª „π¢≥–∑’Ë ∫ “ß™π‘ ¥ ∑’Ë ¡’ § «“¡ «¬ß“¡°Á ® –∂Ÿ ° π”
ÕÕ°¡“®“°ªÉ“‡æ◊ËÕ°“√§â“ √«¡∑—ÈßÕ“® Ÿ≠æ—π∏ÿå‡π◊ËÕß¡“®“°°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡´÷Ëß‡°‘¥®“°°“√§ÿ°§“¡¢Õß¡πÿ…¬å
¥—ßπ—Èπ°“√‡√àß§âπ§«â“«‘®—¬‚¥¬„™âæ◊™°≈ÿà¡π’È‡ªìπ¥—™π’∫àß™’È ¿“æªÉ“
®÷ ß ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ß®”‡ªì π Õ¬à “ ß¬‘Ë ß ‡æ√“–πÕ°®“°®– “¡“√∂„™â ‡ ªì π
·π«∑“ß„π°“√Õπÿ √— ° …å ªÉ “ ·≈â « ¬— ß ‡ªì π °“√Õπÿ √— ° …å ‡ øî √å π æ◊ ™
¥÷°¥”∫√√æå„Àâ§ßÕ¬ŸàμàÕ‰ªÕ’°¥â«¬

Sphenomeris chinensis (L.) Maxon var. chinensis ‡øî√åπæ∫‰¥â∑—Ë«‰ªμ“¡
·π«∑àÕ°ä“´∏√√¡™“μ‘

‡øî√πå π“§√“™ (Davallia trichomanoides Blume) ‡øî√πå ∑’æË ∫‰¥â„πªÉ“∏√√¡™“μ‘

°Ÿ¥¢â“ßø“π (Blechnum orientale L.) æ∫‰¥â„πªÉ“∏√√¡™“μ‘·≈–μ“¡·π«
«“ß∑àÕ°ä“´
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‰ ∫ √ ‚ Õ ‰ ø μå

À—™ ®—π∑π“Õ√æ‘π∑å
¿“§«‘™“™’««‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å

√â“ß§«“¡™ÿ¡à ™◊πÈ „Àâºπ◊ ªÉ“∑Õßº“¿Ÿ¡μ‘ –«—πμ°

Cyathodium cavernarum Kunze
‰∫√‚Õ‰øμå∑’Ëæ∫§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬

Asterella khayana (Griff.) Pande et al.
‰∫√‚Õ‰øμå∑’Ëæ∫§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬
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‰∫√‚Õ‰øμå‡ªìπæ◊™¢π“¥‡≈Á° ¬—ß‰¡à¡‡’ π◊ÕÈ ‡¬◊ÕË ∑àÕ≈”‡≈’¬ß ™Õ∫
Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’§«“¡™◊Èπ Ÿß ¡’≈—°…≥–‚§√ß √â“ß∑’Ë‰¡à´—∫´âÕπ
·μà “¡“√∂‡°Á∫°—°πÈ”‰«â‰¥â ¥—ßπ—Èπæ◊™°≈ÿà¡‰∫√‚Õ‰øμå®÷ß‡ª√’¬∫
‡ ¡◊ÕπøÕßπÈ”∑’Ë§Õ¬¥Ÿ¥´—∫§«“¡™◊Èπ‰«â„Àâ°—∫º◊πªÉ“ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3
°≈ÿ¡à §◊Õ ¡Õ å (moss) ≈‘‡«Õ√å‡«‘√μå (liverwort) ·≈–ŒÕ√åπ‡«‘√μå (hornwort) „πª√–‡∑»‰∑¬§“¥«à “ ¡’ § «“¡À≈“°À≈“¬¢Õßæ◊ ™ °≈ÿà ¡ π’È
ª√–¡“≥ 1,000 ™π‘ ¥ ‚¥¬¡’ √ “¬ß“π°“√§â π æ∫æ◊ ™ ™π‘ ¥ π’È „ π
ª√–‡∑»‰∑¬·≈â« ®”π«π 925 ™π‘¥
®“°°“√»÷°…“§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ¢Õß‰∫√‚Õ‰øμå
„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ°√–À«à“ßªï 2547-2549 ‚¥¬„™âæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë
‡ªìπμ—«·∑π¢Õß·μà≈–√–∫∫π‘‡«» ‰¥â·°à ∫√‘‡«≥‚ªÉßæÿ√âÕπ ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë
ªÉ“ ‡∫≠®æ√√≥·≈â ß ¡’ ¿“æ§à Õ π¢â “ ß·Àâ ß ·≈â ß ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ∑”°“√
Õÿ∑¬“π·Ààß™“μ‘∑Õßº“¿Ÿ¡‘ (Àπà«¬πÈ”¥‘∫) ¡’ ¿“ææ◊πÈ ∑’‡Ë ªìπªÉ“¥‘∫‡¢“
¡’ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ‡©≈’Ë¬μàÕªï ª√–¡“≥ 5,000 ¡‘≈≈‘‡¡μ√ ∫√‘‡«≥∂—¥¡“
§◊Õ ∫√‘‡«≥∑’Ë‡§¬‡ªìπ‡À¡◊Õß·√à ¡’ ¿“æ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»‡ªìπ¿Ÿ‡¢“ Ÿß æ◊Èπ
¥‘πª°§≈ÿ¡¥â«¬‰¡â≈â¡≈ÿ°·≈–‰¡âæÿà¡¢π“¥‡≈Á° ≈—∫°—∫æ◊Èπ∑’Ë‚≈àß·®âß
‡ªìπμ—«·∑π¢Õßæ◊Èπ∑’Ë∂Ÿ°√∫°«π ∫√‘‡«≥æÿÀπÕßª≈‘ß‡ªìπμ—«·∑π¢Õß
æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”∑’Ë¡’πÈ”∑à«¡¢—ß„πƒ¥ŸΩπ à«π„πƒ¥Ÿ·≈âß‰¥â√—∫§«“¡™ÿà¡™◊Èπ
®“°πÈ”´—∫„μâ¥‘π ·≈–∫√‘‡«≥æÿ™ÿ¡™π∫â“π∑à“¡–‡¥◊ËÕ‡ªìπμ—«·∑π¢Õß
æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”μ≈Õ¥∑—Èßªï ¡’≈”∏“√¢π“¥‡≈Á°‰À≈ºà“π
º≈°“√»÷°…“æ∫«à“„πæ◊Èπ∑’Ë∑Õßº“¿Ÿ¡‘μ–«—πμ° ¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬¢Õß‰∫√‚Õ‰øμå„π°≈ÿà¡ ¡Õ å ≈‘‡«Õ√å‡«‘√åμ ·≈–ŒÕπ‡«‘√åμ
√«¡®”π«π 117 ™π‘¥ ®—¥Õ¬Ÿà„π 80 °ÿ≈ 40 «ß»å ‡ªìπŒÕ√åπ‡«‘√åμ 3
™π‘¥ ¡Õ å 69 ™π‘¥ ·≈–≈‘‡«Õ√å‡«‘√åμ 45 ™π‘¥ „π®”π«ππ’Èæ∫«à“
‡ªìπ™π‘¥∑’Ëæ∫§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ (new record) ∂÷ß 9 ™π‘¥ ‡™àπ
Aneura pinguis (L.) Dumort., Asterella khayana (Griff.) Pande et
al., Cyathodium cavernarum Kunze, Dicranolejeunea javanica
Steph., Fissidens flaccidus Mitt., Folioceros weistei (Khanna)
Bharadwaj, Notothylas javanicus (Sande Lac.) Gottsche ·≈–

Weissia controversa Harv. ·≈–æ∫«à“„π∫√‘‡«≥
æ◊Èπ∑’ËªÉ“¥‘∫‡¢“¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‰∫√‚Õ‰øμå
¡“°∑’Ë ÿ ¥ ´÷Ë ß æ∫∂÷ ß 82 ™π‘ ¥ √Õß≈ß¡“§◊ Õ „π
æ◊πÈ ∑’æË æÿ ∫ 41 ™π‘¥ æ◊πÈ ∑’∑Ë ∂’Ë °Ÿ √∫°«πæ∫ 27 ™π‘¥
„π¢≥–∑’Ë∫√‘‡«≥ªÉ“‡∫≠®æ√√≥·≈âßæ∫‡æ’¬ß 12
™π‘¥
‰∫√‚Õ‰øμå 2 ™π‘¥ §◊Õ Hyophila involuta
(Hook.) A. Jeager ·≈– Octoblepharum albidum
Hedw. ¡’°“√°√–®“¬æ—π∏ÿå°«â“ß “¡“√∂‡®√‘≠‰¥â
„πªÉ“∑ÿ°·∫∫ ´÷Ëß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ “¡“√∂„π
°“√ª√—∫μ—«∑’Ë¥’ πÕ°®“°π’Èæ◊™¢π“¥‡≈Á°‡À≈à“π’È¬—ß
‰¥â¡’°“√æ—≤π“‚§√ß √â“ßæ‘‡»… ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë‡°Á∫
°—°πÈ”À√◊Õ¥Ÿ¥´—∫§«“¡™ÿà¡™◊Èπ„πÕ“°“»‡Õ“‰«â ‡™àπ
≈‘øøï≈‘‡«Õ√å‡«‘√åμ¡’∂ÿß ”À√—∫‡°Á∫§«“¡™◊Èπ ‚¥¬
≈—°…≥–‡™àππ’È®–æ∫„π«ß»å Frullaniaceae ·≈–
Lejeuneaceae ¡Õ å∫“ß«ß»å¡’„∫∑’Ë¡’‡´≈≈åæ‘‡»…
”À√— ∫ ‡°Á ∫ πÈ” ‡™à π «ß»å Dicranaceae ·≈–
Sematophyllaceae À√◊Õ∫“ß«ß»å¡’≈—°…≥–æ‘‡»…
§◊Õ ¡’‡´≈≈åº‘«„∫‡ªìπÀπ“¡‡æ◊ËÕ™à«¬¥Ÿ¥§«“¡™◊Èπ
„πÕ“°“» ‡™àπ «ß»å Trachypodaceae πÕ°®“°π’È
¬— ß æ∫«à “ ‰∫√‚Õ‰øμå ∫ “ß™π‘ ¥ ¡’ ’ πÈ” μ“≈¥”®“°
“√ª√–°Õ∫ flavonoid ´÷Ë ß ¡’ §ÿ ≥ ¡∫— μ‘ ™à « ¬
ªÑ Õ ß°— π Õ— π μ√“¬®“°√— ß ’ UV ‡™à π Bazzania
appendiculata (Mitt.) S. Hatt. ·≈–
Mastigolejeunea indica Steph
‰∫√‚Õ‰øμå‡ªìπæ◊™‰¡à¡’∑àÕ≈”‡≈’¬ß¢π“¥
‡≈Á° ·μà‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà√«¡°—π„πªÉ“‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ‡ªìπ
ºâ“Àà¡º◊π„À≠àª°§≈ÿ¡„Àâ§«“¡™ÿ¡à ™◊πÈ μàÕº◊πªÉ“ ·≈–
¬— ß ‡ªì π ∑’Ë Õ ¬Ÿà Õ “»— ¬ ¢Õß‚ª√‚μ´— « √«¡∑—È ß ·¡≈ß
¢π“¥‡≈Á°Õ’°¥â«¬ ªí®®ÿ∫—π¬—ß¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¥â“π
§«“¡À≈“°À≈“¬ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈¥â“πÕ◊ËπÊ ´÷ËßμâÕß°“√
°“√»÷ ° …“Õ¬à “ ß‡√à ß ¥à « π ‡æ◊Ë Õ „Àâ ∑— π μà Õ °“√
‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß ¿“æ¿Ÿ ¡‘ Õ “°“»¢Õß‚≈° ∑’Ë Õ “®
∑”„Àâæ◊™μâπ®‘Î«‡À≈à“π’È Ÿ≠æ—π∏ÿå‰ª®“°ªÉ“‰¥â ‚¥¬
‰¡à‰¥â»÷°…“ª√–‚¬™πå∑’Ë´ÿ°´àÕπÕ¬Ÿà ‰¡à«à“®–‡ªìπ„π
¥â“π°“√·æ∑¬å Õÿμ “À°√√¡ π‘‡«»«‘∑¬“ √«¡‰ª
∂÷ß™◊Ëπ™¡§«“¡ß¥ß“¡∑’Ë∏√√¡™“μ‘‰¥â √â“ß √√§å‰«â
Õ¬à“ßπà“Õ—»®√√¬å

Bazzania appendiculata (Mitt.) S. Hatt. ‰∫√‚Õ‰øμå™π‘¥∑’Ë¡’ ’πÈ”μ“≈¥”®“°
“√ª√–°Õ∫ flavonoid ´÷Ëß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘™à«¬ªÑÕß°—πÕ—πμ√“¬®“°√—ß ’ UV

Phaeoceros laevis (L.) Prosk.

,
Ecthopothecium ohsimense Card & Ther.
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¡’Õ–‰√„π°Õ‰ºà

«’√–æß»å ‚§√–«—μ√
”π—°∫√‘À“√æ◊Èπ∑’ËÕπÿ√—°…å∑’Ë 3 (∫â“π‚ªÉß)

‰ºà æ◊™¡“°ª√–‚¬™πå °√–®“¬æ—π∏ÿå∫√‘‡«≥‡¢μ√âÕπ ·≈–
‡¢μÕ∫Õÿàπ ∑—Ë«‚≈°æ∫ª√–¡“≥ 1,447 ™π‘¥ ®“° 111 °ÿ≈ „π
ª√–‡∑»‰∑¬æ∫‰¡â‰ºà‰¥â∑—Ë«Ê ‰ª μ—ßÈ ·μàæ◊Èπ√“∫®π∂÷ß¬Õ¥‡¢“ ßŸ ∫“ß
™π‘¥°√–®“¬æ—π∏ÿå‰¥â¥’À≈—ß®“°·ºâ«∂“ßªÉ“ ¬‘Ëß∂â“¡’‰ø√∫°«π∫àÕ¬Ê
°Á¬‘Ëß·æ√à°√–®“¬‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«ª°§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë®πμâπ‰¡â™π‘¥Õ◊Ëπ‡®√‘≠
‡μ‘∫‚μ¬“° ‡™àπ ‰ºà√«° ·≈–‰ºàº“° „π™à«ßƒ¥ŸΩπ‰¡â‰ºà‡ªìπ·À≈àß
Õ“À“√¢Õß —μ«åªÉ“ ‰¡à«à“®–‡ªìπÀπàÕ √“° „∫ ‡¬◊ËÕ à«π„π™à«ß∑’Ë‰ºà
ÕÕ°¥Õ° ¥Õ°·≈–‡¡≈Á¥°Á‡ªìπÕ“À“√¢Õß μ— «åª“É À≈“¬™π‘¥‡™àπ‡¥’¬«°—π
·À≈à ß ‰¡â ‰ ºà º◊ π „À≠à · ≈–Õÿ ¥ ¡ ¡∫Ÿ √ ≥å æ ∫‰¥â „ π∫√‘ ‡ «≥ªÉ “
μ–«—πμ° ®.°“≠®π∫ÿ√’ ‰ºà„π·∂∫π’¡È ª’ √‘¡“≥¡“°·≈–À≈“°™π‘¥ ‡æ√“–
∂◊Õ‰¥â«à“∫√‘‡«≥·∂∫π’È‡ªìπ·À≈àß√«¡¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘μ∑’Ë¡’∂‘Ëπ°“√°√–®“¬
®“°À≈“¬·À≈àßμ—Èß·μà∑“ß‡Àπ◊Õ ≈ß¡“∂÷ß∑“ß„μâ ®“°°“√»÷°…“‰ºà
„π °ÿ≈‰ºàªÉ“ (Bambusa Schreber) °ÿ≈‰ºàμß (Dendrocalamus
Nees) ·≈– °ÿ≈‰ºà‰√à (Gigantochloa Kurz) „πº◊πªÉ“μ–«—πμ° æ∫
∑—ÈßÀ¡¥ 11 ™π‘¥ „π®”π«ππ’È¡’™π‘¥∑’Ë¬—ß‰¡à¡’°“√√“¬ß“π„πª√–‡∑»
‰∑¬ 2 ™π‘¥ ·≈–‰ºà„π °ÿ≈‰ºàμßÕ’° 1 ™π‘¥ ∑’Ë¬—ß‰¡à “¡“√∂®”·π°
™π‘¥‰¥â

‰ºà√“¬ß“π„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬
‰ºà√“¬ß“π„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬ 2 ™π‘ ¥ ∑’Ë §â π æ∫®“°°“√
»÷°…“§√—Èßπ’È §◊Õ ‰ºà¡—πÀ¡Ÿ (Dendrocalamus copelandii (Gamble ex
Brandis) N.H. Xia & C.M.A. Stapleton) æ∫‰¥â∑—Ë«‰ªμ“¡‡¢“
À‘ π ªŸ π „π®— ß À«— ¥ °“≠®π∫ÿ √’ ·≈–‰ºà À °≈” (Gigantochloa
macrostachya Kurz) ´÷Ëß ”√«®æ∫„πæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥μ“°

‰ºà∫ß„À≠à çDendrocalamus bradisii (Munro) Kurzé ≈” π‘¬¡
„™â„πß“π°àÕ √â“ß ·≈–À—μ∂°√√¡
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·π–π”‰ºà∫“ß™π‘¥·≈–°“√„™âª√–‚¬™πå
°“√„™âª√–‚¬™πå®“°‰¡â‰ºà„π·μà≈–™ÿ¡™π®–‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ
·μ°μà“ß°—π ¢÷È π Õ¬Ÿà °— ∫ ª√‘ ¡ “≥ «‘ ∂’ ™’ «‘ μ ¢Õß™“«∫â “ π ·≈–¿Ÿ ¡‘
ªí≠≠“∑’Ë —Ëß ¡¡“μ—Èß·μà„πÕ¥’μ √«¡‰ª∂÷ß°“√æ—≤π“ª√—∫ª√ÿß
·≈–‡≈◊Õ° √√æ—π∏ÿå μ—«Õ¬à“ß‡™àπ
‰ºàª“É À√◊Õ‰ºàÀπ“¡ (Bambusa bambos (L.) Voss) ¡’
°“√„™âª√–‚¬™πåÀ≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™àπ„πÕ‘π‡¥’¬®–„™â‡¡≈Á¥Àÿß·∑π
¢â“«„π™à«ß∑’Ë¢“¥·§≈π¢â“« §π‰∑¬π‘¬¡π”ÀπàÕ‰ºàªÉ“¡“·ª√√Ÿª
‡ªìπÀπàÕ‰¡â¥Õß ·μà°àÕπ√—∫ª√–∑“πμâÕß∑”„Àâ ÿ°°àÕπ ‡π◊ËÕß®“°
¡’ “√ª√–‡¿∑‰´¬“‰π¥å∑’Ë‡ªìπÕ—πμ√“¬ ·μà®–√–‡À¬‰ª¢≥–Àÿß
μâ ¡ ≈”‰ºà ¡’ § «“¡·¢Á ß ·√ß ‡π◊È Õ ≈”Àπ“ ¡’ ° “√·μ°°‘Ë ß μ≈Õ¥≈”
‡À¡“–°—∫ß“π°àÕ √â“ß ∫“ß·Ààß„™â∑”‡ªìπæ–Õßªïπμâπμ“≈ ≈”‰ºà
Õ“¬ÿ 1-2 ªï ®–¡’‡¬◊ËÕ∫“ßÊ π”‰ª∑”°√–∫Õ°¢â“«À≈“¡ ∑’Ë√Ÿâ®—°
°—π¥’ §◊Õ ¢â“«À≈“¡ÀπÕß¡π ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’ À√◊Õ®–‡ªìπ¢â“«À≈“¡
‡ «¬ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ „π∏√√¡™“μ‘‰ºàªÉ“∑’Ë¢÷ÈπÕ¬Ÿà√‘¡πÈ” √–∫∫
√“°®–‡ªìπμ—«∑’ËªÑÕß°—πμ≈‘Ëßæ—ß‡ªìπÕ¬à“ß¥’

‰ºàªÉ“ çBambusa bambos (L.) Vossé ÀπàÕ π‘¬¡·ª√√Ÿª‡ªìπÀπàÕ‰¡â¥Õß
≈” π‘¬¡„™â∑”°√–∫Õ°¢â“«À≈“¡

‰ºà∫ß„À≠à (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz)
≈— ° …≥–§≈â “ ¬‰ºà μ ß À“°¢÷È π „π∑’Ë ¡’ § «“¡™◊È π Ÿ ß ≈”®–¡’ ¢ π“¥
„À≠à¡“° „™â ”À√—∫ß“π°àÕ √â“ß ∑”‡øÕ√åπ‡‘ ®Õ√å ß“πÀ—μ∂°√√¡
Õÿμ “À°√√¡‡¬◊ÕË °√–¥“… ‰¡â‰ºà “πÕ—¥ μ–‡°’¬∫ ‰¡â®¡‘È øíπ ÀπàÕ
√—∫ª√–∑“π‰¥â ‡ªìπ‰ºà∑’Ë·μ°°‘Ëßμ√ßª≈“¬≈” °Õ‰¡à·πàπ¡“°≈”
®–¢÷È π ‡ªì π √–‡∫’ ¬ ∫ ¡’ ° “√®— ¥ °“√ßà “ ¬ ‡À¡“–∑’Ë ® –ª≈Ÿ ° ‡ªì π ‰ºà
‡»√…∞°‘®Õ’°™π‘¥Àπ÷Ëß
‰ºàº“° (Gigantochloa auriculata (Kurz) Kurz) ‡ªìπ
‰ºà‡π◊ÕÈ ≈”∫“ß ®÷ßπ‘¬¡π”¡“∑”‡ªìπ‰¡âø“° ‰¡â‰ºà “π
Õÿμ “À°√√¡‡¬◊ËÕ°√–¥“…
¬— ß ¡’ ‰ ºà Õ’ ° À≈“¬™π‘ ¥ πÕ°‡Àπ◊ Õ ®“°π’È ´÷Ë ß ¡’
»—°¬¿“æ Ÿß·≈–π”¡“„™â„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå À“°‰¥â
»÷°…“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ Õ’°∑—ÈßÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ
§«“¡ π„®∑’Ë ® –æ— ≤ π“ ·≈– à ß ‡ √‘ ¡ „Àâ ª ≈Ÿ °
‡ªì π «πªÉ “ “¡“√∂∑¥·∑π°“√„™â‰¡â™π‘¥
Õ◊Ëπ‰¥â¡“°‡≈¬∑’‡¥’¬«

‰ºàº“° çGigantochloa auriculata (Kurz) Kurzé π‘¬¡„™â„πÕÿμ “À°√√¡‡¬◊ËÕ
°√–¥“…
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ไ ล่ ล่ า
การเวกช่อ (Artabotrys multiflorus C.E.C. Fischer)

ยามใดทีด่ แู ผนทีป่ ระเทศไทย ดูวา่ ผืนป่าทีเ่ ป็นทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศทีม่ รี ายงานว่าเหลืออยูเ่ พียง 20 เปอร์เซ็นต์นั้น
เหลืออยู่ตรงไหนบ้าง กวาดสายตาไล่ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่เหนือสุด
ลงมาภาคกลาง ไปจนกระทั่งถึงใต้สุด แล้วก็ต้องยอมรับว่า ผืน
ป่าตะวันตก เป็นผืนป่าที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่
หลายจังหวัดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย แม้ว่าการลงสำรวจใน
พื้ น ที่ จ ริ ง จะแตกต่ า งจากพื้ น ที่ สี เ ขี ย วของผื น ป่ า ตะวั น ตกใน
แผนที่อย่างมาก เนื่องด้วยมีการใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่
ทำการเกษตรและแหล่งเก็บน้ำ แต่หากได้ดูภาพถ่ายทางอากาศ
ของผืนป่าตะวันตกเฉพาะส่วนที่เรียกว่า ทองผาภูมิตะวันตก
นับตัง้ แต่ฝงั่ ตะวันตกของเขือ่ นเขาแหลม ไล่ลงมาตามลำแควน้อย
ไปจนถึงชายแดนฝั่งพม่า จะเห็นถึงความเขียวสด บ่งบอกว่า
สภาพป่ายังคงสมบูรณ์ น่าจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
พืชสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม้ดอกหอมพื้นเมือง น่าจะมีจำนวน
หลายชนิด และทีพ่ เิ ศษสุดๆ ก็คอื น่าจะมีชนิดทีแ่ ปลกกว่าในภาค
อื่นๆ ของประเทศ
ไปกันเลย...ไปไล่ล่า...สำรวจให้เห็นจะจะ..ว่ามีชนิดใด
และอยู่ตรงไหนบ้าง...ซึ่งพื้นที่สำรวจเกือบทั้งหมดนี้อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
เมื่อเข้าไปในบริเวณน้ำตกซึ่งอยู่ในพื้นที่
เขาหิ น ปู น มี ธ ารน้ ำ ไหลตลอดปี มี
ความชื้ น ในดิ น และในอากาศสู ง
มาก ต้ น ไม้ ใ หญ่ น้ อ ยขึ้ น เบี ย ด
เสียดกันหนาแน่น แข่งขันกัน
รับแสงอาทิตย์ จนแทบจะ
ไม่ มี แ สงแดดตกถึ ง พื้ น
ล่าง มองไปพบต้นไม้
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สายหยุด (Desmos chinensis Lour.)

ไม้ ด อกหอม
ใ น ผื น ป่ า
ท อ ง ผ า ภู มิ
ปิยะ เฉลิมกลิ่น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ขนาดกลางที่มีความสูงประมาณ 8-12 เมตร มีใบ
ใหญ่หนาแข็ง ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกมีสี
ขาวออกที่ปลายกิ่ง ลักษณะดอกตั้งขึ้น กลีบดอก
ยาว 3-4 เซนติเมตร ส่งกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ เมื่อลม
โชยมากลิน่ ก็จะฟุง้ กระจาย นัน่ คือ ยีห่ บุ ปลี (Magnolia
liliifera (L.) Baill. var. liliifera) พรรณไม้ที่มีการ
เก็บตัวอย่างครั้งแรกเมื่อกว่า 80 ปีที่ผ่านมา จาก
หมู่บ้านเสียบยวน ใกล้เมืองชุมพร และได้สูญพันธุ์
ไปจากพืน้ ทีถ่ นิ่ กำเนิดแล้ว เนือ่ งจากในปัจจุบนั พืน้ ที่
ดั ง กล่ า วได้ เ ปลี่ ย นเป็ น ชุ ม ชนเมื อ งและค่ า ยทหาร
อย่ า งไรก็ ต ามได้ มี ก ารค้ น พบยี่ หุ บ ปลี ใ นจั ง หวั ด
จันทบุรีและตราดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา แต่ก็จัดอยู่
ในสภาพที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ และนับว่าโชคดี
อย่างยิง่ ทีไ่ ด้พบยีห่ บุ ปลีกระจายอยูใ่ นเขตทองผาภูมิ
ตะวันตก
เมือ่ เดินทางไปจนสุดแดนตะวันตก ถึงหมูบ่ า้ น
อีตอ่ ง ตำบลปิลอ็ ก บริเวณดังกล่าวมีความสูงประมาณ
1,200 เมตร เหนื อ ระดั บ น้ ำ ทะเล มี ล มแรงและมี
อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี ใกล้ๆ กับบริเวณ
ช่องทางหินกองที่จะข้ามไปสู่ประเทศพม่านั้น หาก
เดินลงไปในหุบเขาสักหน่อย จะพบไม้ตน้ ขนาดกลาง
สูงประมาณ 15-20 เมตร เปลือกหนาสีเทาและมี

กลิ่ น ฉุ น ใบยาว 20-30 เซนติ เ มตร ด้ า นล่ า งของใบ
เคลือบขาว ออกดอกสีเหลืองเข้มที่ปลายยอด ลักษณะ
ดอกบานตั้งขึ้น กลีบหนา ยาว 5-8 เซนติเมตร พรรณ
ไม้ชนิดนี้มีชื่อว่า จำปาหลวง (Manglietia utilis Dandy)
เป็นพรรณไม้ที่เพิ่งมีการตรวจสอบชื่อที่ถูกต้องเมื่อ 2 ปี
ที่ ผ่ า นมา โดยความร่ ว มมื อ ของผู้ วิ จั ย กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
พรรณไม้ ว งศ์ จ ำปาของประเทศจี น และเนเธอร์ แ ลนด์
จำปาหลวงเป็นพรรณไม้ดอกหอมที่หายากและใกล้สูญ
พันธุ์ เหลืออยู่เฉพาะตามแนวสันเขาระหว่างไทยกับ
พม่าเท่านั้น
พรรณไม้วงศ์จำปา ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
อีกชนิดหนึ่งคือ มณฑาดอย (Magnolia liliifera (L.)
Baill. var. obovata (Korth.) Govaerts) ซึ่งพบได้ใน
พื้นที่ป่าทองผาภูมิ ที่ระดับความสูงมากกว่า 600 เมตร
เหนือระดับน้ำทะเล อยู่ใกล้ลำธารที่มีน้ำไหลตลอดปี
นับได้ว่าเป็นแหล่งสุดท้ายหรือแหล่งใต้สุดของมณฑา
ดอยที่กระจายลงมาได้ เพราะโดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่บน
ดอยในจังหวัดเชียงใหม่และตาก มณฑาดอยเป็นไม้ดอก
หอมทีม่ ดี อกขนาดใหญ่ ดอกยาว 8-10 เซนติเมตร กลีบ
ดอกหนาสีขาวนวล ส่งกลิ่นหอมเป็นที่ประทับใจ จึงมี
นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมพรรณไม้ชนิดนี้ ที่ขึ้นอยู่ริม
กำแพงโบสถ์วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นจำนวนมากใน
แต่ละปี
นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ดอกหอมที่หายากและ
ใกล้ สู ญ พั น ธุ์ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ โมลี ส ยาม (Reevesia
pubescens Mast. var. siamensis (Craib) Anthony)
เป็นไม้ดอกหอมหายากและใกล้สูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่ง ยัง
เหลื อ อยู่ เ พี ย งไม่ กี่ ต้ น ในประเทศไทย พบในพื้ น ที่ 3
จังหวัด คือ นครราชสีมา เลย และกาญจนบุรี ขึ้นใน
พื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นับ
ว่ า เป็ น ความโชคดี ข องต้ น โมลี ส ยามและผู้ ที่ ต้ อ งการ
ชื่ น ชม เนื่ อ งจากต้ น โมลี ส ยามของผื น ป่ า ทองผาภู มิ
ตะวันตก ขึ้นอยู่ติดกับสำนักงานของอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
ไม้ ด อกหอมที่ มี เ สน่ ห์ ม ากอี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ
กลาย (Mitrephora keithii Ridl.) ต้นสูงเพียง 2 เมตร
ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกมีขนาด 2-3 เซนติเมตร มี
ถิ่นกำเนิดอยู่ตามแนวสันเขาชายแดนไทย-พม่า ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และกระจาย
ขึ้นมาเป็นแหล่งสุดท้ายอยู่ในป่าทองผาภูมิตะวันตก พบ
ได้บนภูเขาสูงมากกว่า 600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ยังมีพรรณไม้ที่มีโอกาสพบเห็นดอกน้อยมาก

คือ การเวกช่อ (Artabotrys multiflorus C.E.C. Fischer)
เป็นพรรณไม้หายากที่มีจำนวนต้นอยู่น้อยมาก แต่ละต้นเลื้อย
พั น ต้ น ไม้ ใ หญ่ สามารถเลื้ อ ยสู ง มากกว่ า 20 เมตร และ
ออกดอกอยู่ที่ปลายยอด แม้ว่าจะส่งกลิ่นหอมแรงโชยไปไกล
แต่การตามดูดอกบานนั้นทำได้ยาก วิธีที่ดีที่สุดในการดูดอก
บาน คือ ดูว่ามีกลีบดอกร่วงอยู่ตรงไหน แล้วค่อยปีนตามขึ้น
ไปดู ซึ่งกว่าจะได้รูปดอกบาน ก็ต้องตามหากันอย่างสาหัส
การเดินป่าทองผาภูมิตะวันตก ยังมีโอกาสได้ชื่นชม
พรรณไม้ในวงศ์จำปาอีก 2 ชนิด คือ จำปาป่า (Magnolia
champaca (L.) Baill. Ex Pierre var. pubinervia Blume) ไม้
ดอกหอมที่มีลำต้นขนาดใหญ่ สูงมากกว่า 20 เมตร ดอกมีสี
เหลืองเข้ม ขึ้นอยู่ตามพื้นราบ และอีกชนิดหนึ่ง คือ จำปีป่า
(Magnolia baillonii Pierre) ซึ่งมีขนาดลำต้นใหญ่เช่นเดียว
กับจำปา ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 15-18 กลีบ ซึ่งมากกว่า
จำปีชนิดอื่นๆ มักขึ้นบนพื้นที่สูงมากกว่า 600 เมตร เหนือ
ระดับน้ำทะเล
พรรณไม้ดอกหอมที่มีโอกาสพบได้ค่อนข้างง่ายใน
ป่าทองผาภูมิตะวันตก ได้แก่ นมพิจิตร (Hoya parasitica
(Roxb.) Wall. ex Traill) เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก แต่มีช่อดอก
ใหญ่ขนาดประมาณ 5-8 เซนติเมตร และอาจจะพบ สายหยุด
(Desmos chinensis Lour.) ไม้เลื้อย ซึ่งสามารถเลื้อยได้สูง
ถึง 10 เมตร และถ้ามองไปตามคาคบของต้นไม้ใหญ่ในที่โล่ง
ก็ จ ะมี โ อกาสได้ พ บกล้ ว ยไม้ ด อกหอมที่ ชื่ อ เอื้ อ งแซะ
(Dendrobium scabrilingue Lindl.) และ เอื้ อ งผึ้ ง
(Dendrobium lindleyi Steud.) หากท่านมีโอกาสมาเดินป่าที่
ทองผาภูมิตะวันตก แต่ยังเดินหาไม้ดอกหอมไม่พบสักชนิด ก็
ขอแนะนำพรรณไม้ดอกหอมชนิดที่หาง่ายที่สุด คือ มังตาน
หรือทะโล้ (Schima wallichii (DC.) Korth.) ซึ่งขึ้นอยู่ริมถนน
ทั้งที่อยู่ใกล้สำนักงานอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ไปจนถึง
หมู่บ้านอีต่อง เป็นไม้ต้น สูง 4-20 เมตร ออกดอกดกเต็มต้น
ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม สวยงามมาก.....ขอให้โชคดีนะ
ครับ

โมลีสยาม (Reevesia pubescens Mast. var. siamensis (Craib) Anthony)
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี

พัชรินทร์ เก่งกาจ
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข ย า ย พั น ธุ์ พื ช สู่ ชุ ม ช น
การศึกษาพืชมีท่อลำเลียงในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก ทำให้
พบพืชหลายชนิด บางชนิดมีศักยภาพทางด้านการเป็นไม้ดอกไม้
ประดับ คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกพืชชนิดที่เหมาะสมมาทำการขยาย
พันธุ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 5 ชนิด
ได้แก่ คำมอกหลวง ข้าหลวงหลังลาย ตะลุมพุก เอื้องแซะ ยี่หุบปลี
พื ช ดั ง กล่ า วมี ถิ่ น กำเนิ ด และลั ก ษณะการกระจายพั น ธุ์ ต ลอดจน
ลักษณะประจำพันธุ์และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่ที่
แตกต่างกัน
คำมอกหลวง (Gardenia sootepensis Hutch.) พบขึ้นอยู่
ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิในระดับความสูง 1,100 เมตร ซึ่งเป็น
บริเวณที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นและมีลมพัดแรงจัดตลอดเวลา จาก
ยี่หุบปลี
การสำรวจพบว่ามีการกระจายพันธุ์ลงไปจนถึงระดับ 500 เมตร นับ
ได้ว่ามีการปรับตัวเข้ากับสภาพพื้นที่ได้ค่อนข้างดี คำมอกหลวงใน
บริเวณดังกล่าวออกดอกทยอยเป็นรุ่นๆ นับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน และมีผลทยอยแก่หลังจากที่ดอก
บานแล้วเป็นเวลา 5 เดือน
การเก็บผลแก่ในช่วงที่เปลือกผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองมาเพาะเมล็ดพบว่าเมล็ดงอกได้ดี เมื่อมีต้น
กล้าเริ่มแตกใบ 2-3 ใบ จึงถอนแยกลงปลูกในถุงเพาะชำ ปรากฏว่าต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี สามารถนำไปปลูกเป็นไม้
ดอกไม้ประดับกลางแจ้งที่มีทรงพุ่มสวยงามได้
ตะลุมพุก (Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre) พบขึ้นอยู่ตามริมถนนและป่าละเมาะริมทางไป
ยังอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นพรรณไม้ที่มีการปรับตัวได้ดีเนื่องจากสามารถขึ้นได้ในสภาพของพื้นที่ดินค่อนข้างแฉะ
ไปจนถึงพื้นที่ที่แห้งแล้ง ดอกทยอยออกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน และมีผลแก่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนกันยายน แต่ไม่ค่อยพบต้นกล้าใต้ต้นแม่พันธุ์บ่อยนัก เนื่องจากในปัจจุบันต้นตะลุมพุกนิยมปลูกมากขึ้น จึงมีการขุด
ล้อมต้นขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวมทั้งต้นขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามออกมาจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้นแม่พันธุ์ที่
มีอยู่ตามธรรมชาติหมดโอกาสที่จะขยายพันธุ์ได้
การเลือกเก็บผลแก่ของตะลุมพุกที่มีสีเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วนำมาเพาะเมล็ด พบว่ามี
เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดเมื่อเทียบกับผลแก่ที่อยู่ในระยะอื่นๆ ซึ่งต้นกล้าสามารถ
ปรับตัวเจริญเติบโตในเรือนเพาะชำได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ต้นกล้าสูง 3-5
เซนติเมตร จะทำการถอนแยกเพื่อปลูกลงในถุงเพาะชำและบำรุงรักษาจน
กระทั่งมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร จึงสามารถนำลงปลูกในแปลง
เป็นไม้ประดับกลางแจ้งได้อย่างสวยงาม
ยี่หุบปลี (Magnolia liliifera (L.) Baill. var. liliifera) พรรณไม้
ยืนต้นขนาดกลางที่พบอยู่ตามริมลำธาร หรือบ่อน้ำหรือบริเวณน้ำตกซึ่งบ่งบอกได้
ว่าเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงและมีร่มเงาปานกลาง ซึ่งเป็นบริเวณป่าดิบชื้น
ของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ นับเป็นพรรณไม้หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่มี
เสน่ ห์ ม ากต้ น หนึ่ ง เนื่ อ งด้ ว ยมี ด อกค่ อ นข้ า งใหญ่ แ ละส่ ง กลิ่ น หอมแรง
ออกดอกเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม และมีผลแก่ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนมีนาคม
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หลังจากผลแก่แล้วเปลือกผลจะแตกออกเห็นเมล็ดสีแดงติดอยู่
กั บ แกนกลางผล ในช่ ว งนี้ จ ะมี น กและสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมขนาดเล็ ก
จำพวกกระรอก กระแต เข้าไปกัดกินเมล็ดทำให้โอกาสขยายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติมีน้อยมาก ดังนั้นการเลือกเก็บผลที่เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสี
น้ำตาลและนำมาผึ่งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 3 วัน เปลือกผลจะแตกออกและ
สามารถนำเมล็ดมาเพาะได้ทั้งหมด ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี ปรับตัวเข้า
ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศ จึงคาดหวังว่าจากการเพาะกล้าโดยวิธีนี้จะ
ช่วยให้พ้นจากสภาพความหายากและใกล้จะสูญพันธุ์
ข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus L. var. nidus) เป็นเฟิร์น
ที่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า หากพบมากใน
บริเวณใดสามารถบ่งบอกได้ว่ายังเป็นป่าที่สมบูรณ์และมีความชื้นค่อนข้าง
สูง ด้วยเหตุนี้ข้าหลวงหลังลายจึงได้รับความนิยมในการนำมาปลูกประดับ
บ้านกันอย่างแพร่หลาย และมีการนำต้นกล้าหรือต้นขนาดใหญ่ออกมา
จากป่า ทำให้ต้นที่ขึ้นอยู่ในป่าลดจำนวนลงโดยลำดับ ในอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิยังสามารถพบต้นข้าหลวงหลังลายได้ตามคาคบต้นไม้ใหญ่หรือ
ต้นไม้ทเี่ อนนอนทอดไปกับพืน้ ในบริเวณทีม่ คี วามชืน้ สูงและค่อนข้างมีรม่ เงา 
การนำสปอร์ของข้าหลวงหลังลายจากใบที่มีสปอร์แก่เต็มที่มา
เพาะในกองเปลือกมะพร้าวหรือเพาะลงในช่องกาบปาล์มน้ำมันเป็นวิธีการ
เลียนแบบการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งก็นับว่าได้ผลดี มีต้นกล้างอก
จำนวนมาก ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี ควรคัดเลือกแยกต้นกล้าที่มีขนาด
ใหญ่กว่าต้นอื่นไปปลูกชำในถุงเพาะชำ ต้นกล้าก็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็ว
ขึ้น ต้นขนาดเล็กที่เหลืออยู่ในแปลงเพาะก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่เปิด
โอกาสให้เลือกถอนแยกมาปลูกได้อีก ด้วยวิธีการง่ายๆ เหล่านี้ก็จะได้ต้น
กล้าข้าหลวงหลังลายนำไปปลูกเป็นไม้ประดับกันได้มากขึ้น
เอื้องแซะหลวง (Dendrobium scabrilingue Lindl.) กล้วยไม้
ขนาดเล็กที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้าและชอบขึ้นอยู่บนพื้นที่ระดับสูง
หรือมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น แต่มีดอกที่มีกลิ่นหอมมาก จึงเป็นที่ชื่น
ชอบของผู้ที่นิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้กันทั่วประเทศ การนำเอื้องแซะหลวง
ไปปลูกในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ในพื้นราบ บริเวณที่มีอากาศร้อนจัด
รวมทั้งบริเวณที่มีความชื้นต่ำหรือแห้งแล้งมากก็จะทำให้เอื้องแซะไม่เจริญ
เติบโตและออกดอกได้ดีเท่าที่ควร
ในปัจจุบันมีการขยายพันธุ์เอื้องแซะโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อ
เยื่อ ถึงแม้ว่าจะเพาะเลี้ยงกันได้ในปริมาณมาก แต่ต้องใช้ระยะเวลาบำรุง
รักษาเป็นเวลา 2-3 ปี จึงจะออกดอกได้ ดังนัน้ วิธกี ารง่ายๆ สำหรับผูป้ ลูกเลี้ยง
มือใหม่ทั่วไป จึงใช้วิธีปลูกเลี้ยงเอื้องแซะในกระถางและบำรุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ถิ่ น กำเนิ ด เดิ ม คื อ อากาศต้ อ งไม่ ร้ อ นจั ด ได้ รั บ
ความชื้นและร่มเงาปานกลาง เอื้องแซะก็จะแตกหน่อออกมาและเจริญ
เติบโตอย่างช้าๆ ถ้าเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์ก็จะออกดอกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจึงค่อยแยกหน่อนำไปปลูกต่อไป
จากการเก็บผลแก่ของ คำมอกหลวง ตะลุมพุก และยี่หุบปลี
แล้วนำเมล็ดมาเพาะในเรือนเพาะชำ เป็นวิธีการที่ช่วยให้มีจำนวนต้นกล้า
มากขึ้น สามารถนำไปปลูกในพื้นที่แหล่งต่างๆ ของประเทศได้อย่างกว้าง
ขวางมากขึ้ น นั บ ว่ า เป็ น วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ต้ น กล้ า ที่ อ ยู่ ใ นถิ่ น กำเนิ ด ตาม
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ที่ต้องการปลูกสามารถหาต้นกล้าได้
จากการขยายพันธุ์ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องไปนำต้นกล้าออกมาจาก
พื้นที่ถิ่นกำเนิดเดิม เปิดโอกาสให้ต้นกล้าที่มีอยู่ในถิ่นกำเนิดได้มีการเจริญ
เติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

ข้าหลวงหลังลาย

เอื้องแซะหลวง

คำมอกหลวง

Newsletter

BRT

39

สาหร่าย แห่งลุ่มน้ำทองผาภูมิตะวันตก
สุทธวรรณ สุพรรณ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาหร่ายมีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทำ
หน้าทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตเบือ้ งต้นในห่วงโซ่อาหารและผลิตออกซิเจนสู่
แหล่งน้ำในกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้ยังเป็น
อาหารคนและอาหารสัตว์ สามารถใช้บำบัดน้ำเสียและเป็น
ดัชนีชีวภาพบ่งชี้คุณภาพน้ำได้
ในระบบนิเวศน้ำไหล สาหร่ายที่เจริญได้ส่วนใหญ่จะ
เป็นชนิดเกาะติดกับพื้นท้องน้ำ ได้แก่ สาหร่ายขนาดใหญ่
และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง สาหร่ายแต่ละชนิดในกลุ่มดังกล่าวสามารถ
เจริญได้ในแหล่งน้ำที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป ดังนั้น
จึ ง สามารถนำมาใช้ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ใ ช้ ติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำได้ อีกประการหนึ่งสาหร่ายในกลุ่มที่กล่าวมามี
การศึ ก ษากั น น้ อ ยมากในประเทศไทยเมื่ อ เที ย บกั บ ต่ า ง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณภาคตะวันตกของประเทศ
เช่น ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ยังไม่มี
รายงานการศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้
การศึ ก ษาความหลากหลายของสาหร่ า ยขนาด
ใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องน้ำในพื้นที่โครงการทองผาภูมิ
72 พรรษามหาราช อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2544 – มกราคม 2546 จากจุด
เก็บตัวอย่างทั้งหมด 8 จุด พบสาหร่ายขนาดใหญ่ทั้งหมด
61 สปีชีส์ จัดอยู่ใน 4 ดิวิชัน ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายสีเขียว
Zygnema spp., Spirogyra spp. และ Stigeoclonium spp.
ซึง่ จัดอยูใ่ น Division Chlorophyta นอกจากนีย้ งั พบสาหร่ายสี
แดง Batrachospermum spp. และ Audouinella spp. ใน
Division Rhodophyta และสาหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ ำ เงิ น
Nostochopsis lobatus Wood และ Phormidium spp. ใน
Division Cyanophyta
1

ส่ ว นไดอะตอมพื้ น ท้ อ งน้ ำ พบ 162 สปี ชี ส์ ใน
Division Bacillariophyta ส่วนใหญ่เป็นไดอะตอมที่มีรูปร่าง
ยาวเรียวคล้ายกระสวย (pennate diatoms) เช่น Achnanthes
spp., Frustulia spp., Navicula spp. และ Gomphonema
spp. นอกจากนี้ได้พบสาหร่ายชนิดที่ยังไม่มีรายงานมาก่อน
ในประเทศไทย 56 สปีชีส์ โดยเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่ 11
สปีชีส์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ 45 สปีชีส์
จากการใช้โปรแกรม Multivariate Statistical Package
(MVSP) เวอร์ชนั่ 3.1 เพือ่ นำมาหาชนิดของสาหร่ายทีส่ ามารถ
นำมาใช้ตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ พบว่า สาหร่ายขนาด
ใหญ่ Batrachospermum gelatinosum (Linnaeus) de
Candolle
และไดอะตอมพืน้ ท้องน้ำ Achnanthes minutissima
..
Kutzing var. minutissima และ Brachysira cf. neoexilis
Lange-Bertalot สามารถใช้ติดตามตรวจสอบน้ำที่มีคุณภาพ
ดีถึงปานกลางได้ ส่วนสาหร่
ายขนาดใหญ่ Stigeoclonium
..
lubricum (Dillwyn) Kutzing และ Nostochopsis lobatus
Wood และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ Achnanthes biasolettian
Grunow var. biasolettiana และ Gomphonema lagenula
..
Kutzing สามารถใช้ตดิ ตามตรวจสอบน้ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพปานกลาง
ค่อนข้างเสียได้
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู่
บริเวณทีท่ ำการวิจยั หรือหน่วยงานอืน่ ๆ ทีส่ นใจในการใช้สาหร่าย
ขนาดใหญ่มาติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้เนื่องจาก
สาหร่ายขนาดใหญ่นั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแตก
ต่างกับไดอะตอมที่จะต้องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น ดัง
นั้นจึงมีความเหมาะสมในการที่ชุมชนนั้นๆ จะนำมาใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณที่อาศัยอยู่ และช่วย
2 กันคอยสอดส่องดูแลระวังภัยให้กับแหล่งน้ำที่ตน
ต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีน้ำคุณภาพดีใช้ต่อ
ไปอย่างยั่งยืน

1. สาหร่ า ยขนาดใหญ่ ซึ่ ง แต่ ล ะชนิ ด สามารถนำมา
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แตกต่างกันได้
2. ไดอะตอมพื้นท้องน้ำในลุ่มน้ำทองผาภูมิตะวันตก
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ไรน้ำ อาหารสั ต ว์ น้ ำ สายพั น ธุ์ ใหม่
พรรณี สอาดฤทธิ์
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไรน้ำ (water flea) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกลุ่มหนึ่งที่ล่องลอยอยู่
ในมวลน้ำ เมื่ออยู่เดี่ยวๆ มักมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่หากอยู่รวมกัน
เป็นกลุม่ ก็จะสามารถมองเห็น มีลกั ษณะคล้ายลูกน้ำสีขาวใส ลอยเป็นแพอยู่
ในแหล่งน้ำ ไรน้ำมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน
นอกจากความสำคัญในระบบนิเวศแหล่งน้ำดังกล่าวแล้ว เรายังพบไรน้ำบางชนิด
อาศัยอยู่เฉพาะในบางแหล่งน้ำเท่านั้น จึงมีการประยุกต์ใช้ไรน้ำบางชนิดเป็น
ตัวประเมินคุณภาพของแหล่งน้ำได้เบือ้ งต้นอีกด้วย
ไรน้ำพบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำจืด ซึ่งจำนวนชนิดทีพ่ บ
อาจแตกต่างกันในแต่ละแหล่งน้ำ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางกายภาพและเคมีของแหล่ง
น้ำนัน้ ๆ จากการศึกษาลำน้ำห้วยเขย่ง ห้วยทึม ห้วยภู จนถึงปลายลำน้ำทีเ่ ชือ่ ม
ต่อกับเขือ่ นเขาแหลม พบไรน้ำทัง้ สิน้ 40 ชนิด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง
ได้แก่ หนองน้ำ สระ บึง และอ่างเก็บน้ำ โดยเฉพาะบริเวณทีม่ พี ชื น้ำหรือ
สาหร่ายขึน้ ปกคลุมอย่างหนาแน่น บริเวณทีพ่ บไรน้ำมากทีส่ ดุ ได้แก่ปลายลำน้ำที่
เชือ่ มต่อกับเขือ่ นเขาแหลม พบหนาแน่นทีส่ ดุ ในเดือนกันยายน และชนิดทีพ่ บมาก
คือ Ceriodaphnia cornuta, Diaphanosoma excisum, D. sarsi, และ
Simocephalus mesorostris โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความหนาแน่นและการ
แพร่กระจายของไรน้ำในห้วยเขย่ง ได้แก่ ค่าการนำไฟฟ้า อัตราการไหลของ
น้ำ ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ
จากการศึกษาข้างต้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขยายผล
ทางเศรษฐกิ จ ภายในพื้ น ที่ โดยการนำไรน้ ำ ชนิ ด ที่ เ หมาะสม ได้ แ ก่
Diaphanosoma excisum และ Simocephalus mesorostris มาเพาะเลี้ยง
เป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนในตำบลห้วยเขย่ง เนื่องจากไรน้ำทั้งสองชนิด
พบได้ชุกชุมและกระจายอยู่ทั่วไปในหลายแหล่งน้ำภายในห้วยเขย่ง ได้แก่
สระบัวบ้านไร่ป้า ห้วยทีโพสะทอรา ห้วยน้ำขุ่น ฝายปากลำปิล็อก ไร่วิฑูรย์
บ้ า นเตาถ่ า น และปากแม่ น้ ำ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ เขื่ อ นเขาแหลม ดั ง นั้ น หาก
เกษตรกรในตำบลห้วยเขย่งต้องการลดต้นทุนการสั่งซื้ออาหารสำหรับเลี้ยง
สัตว์น้ำวัยอ่อนพวกลูกกุ้ง ลูกปลา หรือลูกอ๊อดแล้ว ก็สามารถใช้ไรน้ำดัง
กล่าวมาเพาะเลี้ยงเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้ เพราะนอกจาก
เกษตรกรสามารถหาแม่พันธุ์ไรน้ำได้ง่ายภายในท้องถิ่นแล้ว ขนาดลำตัวของ
ไรน้ำทั้งสองชนิดยังโตกว่าไรน้ำชนิดอื่นๆ ที่พบในบริเวณเดียวกัน รวมทั้ง
ขนาดใหญ่และพบง่ายกว่าไรแดงซึง่ มักนิยมเลีย้ งในท้องตลาด จึงน่าจะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง และเป็นทางเลือกแรกๆ สำหรับเกษตรกรที่จะใช้ไรน้ำทั้งสอง

ชนิดมาเป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนทดแทน
การใช้ไรแดงในพืน้ ทีห่ ว้ ยเขย่งอีกด้วย
ส่วนอาหารทีใ่ ช้เลีย้ งไรน้ำ ได้แก่ สาหร่าย
ขนาดเล็กและแพลงก์ตอนพืช หรือทีช่ าวบ้านเรียก
กันว่า “น้ำเขียว” นัน่ เอง นอกจากนีส้ งิ่ ทีต่ อ้ งคำนึง
ระหว่างการเพาะเลีย้ งไรน้ำทัง้ สองชนิดนีค้ อื การ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในแหล่ ง น้ ำ ที่ เ พาะ
เลี้ยงให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติที่ไรน้ำทั้ง
สองชนิดอาศัยอยู่ให้มากที่สุด ได้แก่
Diaphanosoma excisum มักพบอาศัย
อยูใ่ นแหล่งน้ำทีม่ สี ภาพเป็นด่าง (pH 7.08.3) อุณหภูมิค่อนข้างสูง (29-31 ํC) และ
สภาพการนำไฟฟ้าปานกลาง (125-264 ํ
S cm-1)
Simocephalus mesorostris มั ก พบ
อาศั ย อยู่ ใ นแหล่ ง น้ ำ ที่ มี ส ภาพเป็นกรด
(pH 6.6-7.0) อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ (2629 ํC) และสภาพการนำไฟฟ้าปานกลาง
(125-264 ํS cm-1)
เพราะหากลืมข้อจำกัดดังกล่าวแล้วอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยง ทำให้ได้ผลผลิต
ต่ำกว่ามาตรฐาน ทัง้ ด้านการเจริญเติบโตของไรน้ำ
ไม่เต็มที่ ลำตัวไม่ได้ขนาด ตลอดทั้งไรน้ำที่ได้
มีความหนาแน่นต่ำ ปริมาณไม่เพียงพอสำหรับ
ใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้
ผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ไรน้ ำ ที่ ศึ ก ษาใน
ห้ ว ยเขย่ ง ได้ รั บ การเผยแพร่ ยั ง สาธารณชนใน
ระดับนานาชาติ โดยผ่านการตีพมิ พ์ลงในวารสาร
Aquatic Ecology ในปี 2548 และในปี 2550 จะ
ถูกนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการสาหร่าย
และแพลงก์ ต อนแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 3 “เรี ย นรู้ให้
เข้าใจและพัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์” ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ชนิดของไรน้ำที่น่าจะพัฒนาไปเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนในห้วย
เขย่ง Diaphanosoma excisum (ภาพซ้าย) และ Simocephalus
mesorostris (ภาพขวา) บาร์=150 ไมโครเมตร
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สโตนฟลายและริ้นดำ

จริยา จันทร์ไพแสง, จำนงจิต ผาสุก, กรกต ดำรักษ์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภ า พ น้ ำ

ทำไมแมลงน้ำถึงนำมาเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำได้
สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังขนาดใหญ่ (macroinvertebrate)
เช่น แมลงน้ำ สามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในแหล่ง
น้ำได้ ด้วยเหตุผลที่สำคัญ คือ เป็นส่วนสำคัญของสายใยอาหาร
และมีความอ่อนไหวต่อสภาวะทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาใน
แหล่งน้ำ โดยจะไม่เคลื่อนย้ายออกจากสภาวะมลพิษ รวมทั้งมีวง
ชีวิตสั้น ง่ายต่อการเก็บตัวอย่างและจำแนกชนิด
แมลงน้ ำ จั ด ว่ า เป็ น กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามสำคั ญ ต่ อ
ระบบนิเวศทั้งในน้ำและบนบก โดยเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ บางชนิดเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ยุง ริ้นดำ
บางชนิดนำมาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี และเป็นเหยื่อตกปลา
กลุ่มแมลงน้ำที่จัดว่าตอบสนองไวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (mayflies) สโตนฟลาย (stoneflies)
แมลงหนอนปลอกน้ำ (caddisflies) และด้วงน้ำเพนนี (water
pennies)
แมลงน้ ำ เหล่ า นี้ ส ามารถพบได้ ใ นแหล่ ง น้ ำ ไหลที่ ใ ส
สะอาด อุณหภูมิของน้ำต่ำและปริมาณการละลายของออกซิเจน
สู ง เมื่ อ อั ต ราการไหลของน้ำช้าลง อุณหภูมิของน้ำ สู ง ขึ้ น และ
ปริมาณการละลายของออกซิเจนต่ำลง อาจพบชนิดของแมลงน้ำ
เหล่านี้น้อยหรือไม่พบเลย จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาแมลงกลุ่ม
ดังกล่าวเพื่อเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำร่วมกับสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังชนิดอื่นๆ
กรณีศึกษาสโตนฟลายและริ้นดำที่ตำบลห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิตะวันตก
โครงการ BRT ได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สนับสนุน รศ. จริยา จันทร์ไพแสง และคณะ จากภาควิชากีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ำ
โดยเฉพาะสโตนฟลายและริน้ ดำ ตามแหล่งน้ำไหลทัง้ ทีถ่ กู รบกวน
และไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้านและนักท่อง
เที่ยวในเขตป่าทองผาภูมิตะวันตก
สโตนฟลาย
หรื อ สโตนฟลายเป็ น แมลงน้ ำ ที่ จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ
Plecoptera ซึ่งเป็นกลุ่มแมลงโบราณเนื่องจากได้มีการค้นพบ
ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลตั้งแต่ในยุค Permian (280 ล้านปีมา
แล้ว) มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า stoneflies ชอบเกาะตามก้อน
หินและมีสีคล้ายกับก้อนหินที่มันเกาะพักอยู่ ในปัจจุบันได้มีการ
บันทึกมากกว่า 2,000 ชนิด จากทั้งหมด 16 วงศ์ โดยในเขต
อบอุ่น จะพบตัวอ่อนสโตนฟลายมากที่สุดในแหล่งน้ำที่มีก้อนหิน
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Phanoperla sp. (ซ้าย) และ Indonemoura sp. (ขวา) สโตนฟลายที่
มีความไวต่อมลภาวะและพบเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวน

เป็นวัสดุพื้นท้องน้ำบางชนิดมีความสัมพันธ์กับลักษณะของ
ก้อนหิน เช่น ก้อนหินที่มีผิวหน้าเรียบ และการสะสมของ
ตะกอนต่างๆ หรือบางชนิดชอบขุดลึกลงไปใต้วัสดุพื้นท้อง
น้ำและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้พื้นท้องน้ำที่ลึกลงไป
ในเอเชียเขตร้อนสโตนฟลายส่วนใหญ่ที่พบมักจะ
เป็ น พวกกลุ่ ม ผู้ ล่ า ที่ มี ล ำตั ว ค่ อ นข้ า งแบนและแข็ ง แรง
สำหรับสโตนฟลายที่กินพืชมักจะมีลำตัวค่อนข้างเพรียวและ
ขนาดเล็กกว่า ในขณะที่สโตนฟลายกลุ่มที่ขุดพื้นท้องน้ำลง
ไปเพื่ออาศัยอยู่ในนั้นจะมีลำตัวค่อนข้างยาวและเรียว ตัว
เต็มวัยของสโตนฟลายจะมีรูปร่างคล้ายคลึงกับตัวอ่อนมาก
มั ก จะพบตั ว เต็ ม วั ย ได้ ต ามก้ อ นหิ น หรื อ เศษซากใบไม้ ใ น
บริ เ วณริ ม ฝั่ ง ลำธาร หรื อ บริ เ วณต้ น พื ช ที่ ขึ้ น อยู่ ต ามริ ม
ลำธาร
ตัวเต็มวัยเพศผู้จะมีการเกี้ยวพาราสีเพศเมียโดย
วิธี Drumming behavior คือการเคาะรัวปลายส่วนท้องกับ
วัสดุที่มันเกาะพักอยู่ เสียงที่เกิดจากการเคาะจะแตกต่าง
กันในแต่ละชนิด วงชีวิต (life cycle) ของสโตนฟลายมีเพียง
Brittain (1990) ได้บันทึกเอาไว้ว่าสโตนฟลายที่อาศัยอยู่ใน
เขตอบอุ่นจะมีวงชีวิตประมาณ 1 ปี แต่บางชนิดที่มีขนาด
ตัวใหญ่อาจมีวงชีวิตยาวนานถึง 3 หรือ 4 ปี
ผลการศึกษาสโตนฟลายในพื้นที่ทองผาภูมิ
ตะวันตก
พบตัวอ่อนสโตนฟลาย 9 ชนิด
ตัวอ่อนสโตนฟลายที่พบเฉพาะพื้นที่ที่ถูกรบกวน
คือ Amphinemura sp.
ตั ว อ่ อ นสโตนฟลายที่ พ บเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ถู ก
รบกวนคือ Phanoperla sp. และ Indonemoura sp.

ริ้นดำ
ตัวเต็มวัยของริ้นดำมีความสำคัญทางการแพทย์
และสัตวแพทย์ เนื่องจากเพศเมียดูดกินเลือดและบางชนิด
เป็นพาหะนำโรค หลายประเทศในแถบอาฟริกาใต้และอเมริกากลาง มีปญ
ั หาเกีย่ วกับแมลงบางชนิดในวงศ์นี้ เนือ่ งจาก
เป็นพาหะของพยาธิฟิลาเรีย ชนิด Onchocerca volvulus
สาเหตุกอ่ ให้เกิดโรค Onchocerciasis หรือ river blindness
ซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้หรือบวมตามกล้ามเนื้อต่างๆ และ
อาจทำให้ตาบอดได้
ประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่าแมลงวงศ์นี้นำโรค
มาสูค่ น แต่พบว่าก่อให้เกิดความรำคาญกับนักท่องเทีย่ วและ
สั ต ว์ เ ลี้ ย งในบางพื้ น ที่ ท างภาคเหนื อ ของประเทศไทย
สำหรั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ริ้ น ดำทางด้ า นระบบนิ เ วศและ
ชีววิทยาในประเทศไทย ถือได้ว่ามีการรายงานน้อย ซึ่ง
การขาดแคลนข้อมูลเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อปัญหาทาง
ด้านสาธารณสุขในอนาคตได้
ริ้นดำ ปึ่ง หรือคุ่น มีชื่อสามัญว่า black fly หรือ
buffalo gnat เป็นแมลงในอันดับ Diptera วงศ์ Simuliidae
ริ้ น ดำเป็ น แมลงที่ มี ข นาดเล็ ก แพร่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว โลก
ยกเว้นในทวีปแอนตาร์กติกาและทะเลทราย พบเฉพาะ
บริเวณแหล่งน้ำที่มีน้ำไหล มีประมาณ 1,720 ชนิด และใน
ระดับสกุล (genus) มี 24 สกุล แต่มีเพียง 4 สกุลเท่านั้นที่
ดู ด กิ น เลื อ ดคน ได้ แ ก่ สกุ ล Simulium, Prosimulium
Austrasimulium และ Cnephia
ในเอเชี ย การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหลากหลาย
ของชนิดริ้นดำยังไม่สมบูรณ์ ชนิดที่พบเกือบจะทั้งหมดใน
Oriental Region อยู่ในสกุล Simulium มีการรวบรวมราย
ชื่อชนิดของริ้นดำในบริเวณนี้เป็นจำนวน 246 ชนิด ใน
ประเทศไทย จากการรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ริ้นดำขณะนี้พบว่ามี 43 ชนิด จากที่ได้รับการตั้งชื่อ 41
ชนิดและยังไม่ได้ตั้งชื่อ 2 ชนิด
ริน้ ดำมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Holometabola
หรือ Complete metamorphosis) ประกอบด้วย ระยะไข่
หนอน ดั ก แด้ และตั ว เต็ ม วั ย เพศเมี ย 1 ตั ว สามารถ
วางไข่ต่อครั้งได้ประมาณ 200-800 ฟอง โดยวางไข่บน
วัตถุพื้นผิวที่เปียก เช่น ก้อนหิน ใบหญ้าที่ลอยตามริมน้ำ
ระยะไข่ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดและอุณหภูมิของน้ำ หนอน
ริ้นดำชอบอาศัยอยู่ในกระแสน้ำไหลเร็ว เนื่องจากหนอนมี
ปาก labral fans 1 คู่ สำหรับใช้จับกรองอาหาร (filterfeeding) จากน้ำ บางชนิดทนทานและชอบอาศัยอยูใ่ นแหล่ง
น้ำที่มีมลพิษของสารอินทรีย์วัตถุอ่อนๆ แต่โดยทั่วไปจะไม่
พบในสายน้ำทีส่ กปรกมากๆ และเมือ่ หนอนถูกรบกวนหรือ
แหล่งเกาะพักไม่เหมาะสม หนอนจะย้ายไปหาแหล่งเกาะ
พักใหม่ หนอนลอกคราบ 6-9 ครั้ง ส่วนใหญ่ 7 ครั้ง ระยะ
หนอน 6-12 วัน หรือมากกว่า หนอนระยะสุดท้ายถักใย

สร้างรัง เพื่อป้องกันตัวเองขณะพัฒนาเป็นดักแด้ พบดักแด้เกาะ
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามด้านข้างของก้อนหิน
การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำมีผลต่อการดำรงชีวิต
ของดักแด้ ถ้ากระแสน้ำไหลช้าลงอาจทำให้ดกั แด้ตายได้ เนือ่ งจาก
สาหร่ายและอนุภาคต่างๆ จะมาเกาะล้อมรอบอวัยวะหายใจ (gill
filaments) พบหนอนและดักแด้บางชนิดยึดเกาะติดกับแมลงหรือ
สั ต ว์ ช นิ ด อื่ น ๆ เช่ น ตั ว อ่ อ นชี ป ะขาว ปู เป็ น ต้ น เรี ย กความ
สัมพันธ์แบบนี้ว่า phoretic relationship ระยะดักแด้ 2-6 วัน หรือ
มากกว่า ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ทางด้านบนของส่วนอกที่เป็น
รูป T-shape และขึ้นสู่ผิวน้ำในฟองอากาศอย่างรวดเร็ว จากนั้น
ผสมพันธุ์ หาอาหาร และวางไข่ ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2-3
สัปดาห์ ริ้นดำส่วนใหญ่ดูดกินเลือดในช่วงเช้าและเย็น วงชีวิตตั้ง
แต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา 8-15 สัปดาห์ หรือมากกว่า
ปัจจัยทางกายภาพของแหล่งน้ำไหลที่มีผลต่อความหลากชนิด
และการกระจายตัวของริ้นดำ เช่น ขนาดของแหล่งน้ำ ความลึก
ของน้ำ อุณหภูมิของน้ำ อัตราการไหลของกระแสน้ำ สภาพชั้น
เรือนยอดเหนือแหล่งน้ำ กระแสไฟฟ้า และวัตถุใต้ท้องน้ำ

ผลการศึกษาริ้นดำที่พื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก

ตัวหนอนและดักแด้ริ้นดำที่สามารถนำมาเลี้ยงให้เป็นตัว
เต็มวัย จำแนกชนิดได้ 17 ชนิด และชนิดที่คาดว่าเป็นชนิดใหม่
อีก 2 ชนิด
ริ้นดำชนิดที่พบเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกรบกวนและเป็นตัว
บ่งชีส้ ภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่ดขี องแหล่งอาศัย คือ Simulium (Gomphostilbia) duolongum และ Simulium (Nevermannia) aureohirtum
ริน้ ดำชนิดทีพ่ บเฉพาะในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ถกู รบกวนคือ Simulium
(Gomphostilbia) asakoae, Simulium (Gomphostilbia) decuplum,
Simulium (Gomphostilbia) dentistylum และ Simulium
(Gomphostilbia) sheilae

หนอนและดักแด้ของริ้นดำ Simulium (Gomphostilbia) decuplum ใช้เป็นดัชนีชี้
วัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวน (บาร์ = 1 มม.)

หนอนและตัวเต็มวัยของริ้นดำ Simulium (Nevermannia) aureohirtum บ่งชี้
มลภาวะของแหล่งน้ำที่ถูกรบกวน
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การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
โดยใช้สัตว์หน้าดินขยายผลสู่ชุมชน

บุญเสฐียร บุญสูง
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สายน้ำห้วยเขย่งเป็นสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านใน
ตำบลห้ ว ยเขย่ ง อ.ทองผาภู มิ จ.กาญจนบุ รี ไหลทอดยาวผ่ า นหลาย
หมู่บ้านเริ่มตั้งแต่บ้านไร่ป้า บ้านประจำไม้ บ้านห้วยเขย่ง จนถึงบ้านลำปิล็อก วิถีชีวิตของชุมชนจึงผูกพันอยู่กับสายน้ำนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค
การเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งรับของเสียและสิ่ง
ปฏิกูลต่างๆ จากครัวเรือน และจากพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น
จนเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสายน้ำในบางพื้นที่
โครงการ BRT และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทางกายภาพและชีวภาพโดยใช้สิ่งมี
ชีวิตหน้าดินเป็นดัชนีชี้วัดที่ลำธารห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
สัตว์หน้าดินแต่ละกลุ่มมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมแตก
ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงน้ำกลุ่มแมลงชีปะขาว (อันดับ Ephemeroptera) แมลงหนอนปลอกน้ำ (อันดับ Trichoptera) และแมลงเกาะหิน
(อันดับ Plecoptera) หรือ กลุ่ม EPT เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการ
ปนเปื้อน การเปลี่ยนแปลงชนิดและขนาดประชากรของสัตว์หน้าดินเกิดขึ้น
เมื่อสภาพแวดล้อมของน้ำเปลี่ยนแปลงไป งานวิจัยดังกล่าวดำเนินการโดย
นายบุญเสฐียร บุญสูง นิสติ ปริญญาเอกจากภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ซึ่งผลการวิจัยพบความหลากหลายของสัตว์หน้าดินรวมทั้งสิ้น
15 อันดับ 96 วงศ์ 218 สกุล 224 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนแมลงน้ำ ผล
วิเคราะห์การกระจายตัวของสัตว์หน้าดินในแต่ละพื้นที่ทำให้สามารถคัด
เลือกกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในกลุ่ม EPT ที่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมได้ 10 สกุล ซึ่งสามารถนำไปใช้
เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำในสายน้ำห้วยเขย่งได้ต่อไป	
จากผลการวิจัยยังสามารถแบ่งกลุ่มพื้นที่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)
พื้นที่ป่า 2) พื้นที่เกษตรกรรม และ 3) เขตชุมชน โดยพบว่าการใช้พื้นที่
เพื่อเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างชุมชนสัตว์หน้าดิน ทำให้กลุ่มสัตว์ที่ไวต่อมลพิษ ได้แก่ ตัวอ่อน
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แมลงน้ำกลุ่ม EPT มีความหลากชนิดลดลง สัตว์ที่มีความ
ทนทานต่อมลพิษ (หนอนแดง) มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความ
หลากชนิดของสัตว์หน้าดินทั้งหมดลดลง นอกจากนั้นยัง
พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มในพื้ น ที่ ใ กล้
ลำธารไม่ว่าจะเป็น การถางป่า การพังทลายของดิน และ
การสะสมของตะกอนละเอี ย ดปกคลุ ม พื้ น ท้ อ งน้ ำ นั้ น
เป็นการทำลายแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในลำธารส่งผลให้
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินลดลงและสัตว์ที่ทนทาน
ต่อมลพิษมีจำนวนมากขึ้น การใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการ
กำจัดศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรกรรมนั้น เมื่อมีฝนตกทำให้
เกิดการไหลชะลงสู่ลำธารและเกิดการสะสมของสารเคมี
ทำให้น้ำมีคุณภาพต่ำและความหลากหลายของสัตว์หน้า
ดินก็ลดลงด้วย
ผลงานดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ เสนอแนะในการ
บริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยเขย่ง อันได้แก่
1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านสัตว์ไม่มีกระดูก
สั น หลั ง หน้ า ดิ น ในพื้ น ที่ ต้ น น้ ำ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารจั ด ทำเป็น
สถานีอ้างอิง (reference sites) ใช้เป็นสถานีเปรียบเทียบ

ของสารเคมีทางการเกษตร และการพังทลายของดิน
ซึ่งยังช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่ง
น้ำได้
3. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี
ส่วนร่วมในการดูแลลำธารต้นน้ำ ป่าไม้ และการเฝ้า
ระวังคุณภาพแหล่งน้ำ โดยผสมผสานเข้ากับความเชื่อ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ควรส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นตระหนักถึง
ผลกระทบการใช้สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชต่อระบบ
นิเวศ เพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจกับการทำเกษตร
อินทรีย์มากขึ้น
5. ควรจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาระบบนิ เ วศน้ ำ ใน
ระยะยาว เพื่อจะได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
แหล่งน้ำโดยให้ชมุ ชน ครู และนักเรียนเป็นผูด้ ำเนินการ
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว โครงการ BRT ได้
ร่วมกับนายบุญเสฐียร จัดทำคู่มือการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำอย่างง่ายโดยใช้สัตว์หน้าดิน และนำคู่มือดังกล่าวไป
ขยายผลกับกลุ่มชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ครูและนักเรียนใน
พืน้ ทีท่ อี่ ยูใ่ กล้กบั สายน้ำ 6 โรงเรียน เพือ่ ให้คนในชุมชน
สามารถทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ด้วยตนเองทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่าง การจัดจำแนก
กลุ่มและการแปรผลคุณภาพน้ำ ซึ่งหากมีการดำเนิน
การอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะช่วยในการเฝ้าระวัง
และติดตามคุณภาพน้ำให้กับชุมชนได้ อีกทั้งข้อมูลที่ได้
ยังสามารถใช้ในการวางแผนจัดการดูแลรักษาสายน้ำ
ร่วมกันของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เด็กที่บ้านห้วยเขย่งกำลังฝึกเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน

ข้อมูลกับสถานีทดสอบ (test sites) และการพัฒนาดัชนี
ชี ว ภาพโดยใช้ ตั ว แปรชี ว ภาพหลายตั ว (multimetric
approach) ในขณะเดี ย วกั น จะเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มโดยรู ป แบบ BACI
(Before-After-Control-Impact)
2. ควรสร้ า งแนวกั น ชนในพื้ น ที่ ร อบแหล่ ง น้ ำ
เช่น การปลูกหญ้า ต้นไม้รอบลำธาร เพื่อลดการไหลชะ

ฝึกการจำแนกชนิดของสัตว์หน้าดินอย่างง่าย
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มวนน้ำ

จริยา เล็กประยูร
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แห่งผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก

มวนเข็ม สามารถพบเห็นได้ตามต้นไม้ใบหญ้า
และพืชน้ำ มักจะคลานช้าๆ ไปตามผิวน้ำนิ่ง
และจะยกตัวสูงในขณะเดิน

มวนจิ้งโจ้น้ำมีขายาวเดินบนน้ำได้ บาง
ชนิดสามารถโต้กระแสน้ำในลำธารที่
ไหลเร็วได้

มวนน้ำเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบได้ตามแหล่งน้ำหรือ
พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ โดยจะอาศัยอยู่ทั้งในน้ำ บนผิวน้ำ และในที่
ชื้นๆ ริมน้ำ มีขนาดตัวตั้งแต่ 2-3 มิลลิเมตร หรือที่เห็นเป็นเม็ด
กลมๆ คล้ายเศษผง จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 60 มิลลิเมตร
มวนน้ำมักโปรดปรานแหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นซอกหิน ใต้พื้น
ทราย ก้อนกรวด พื้นท้องน้ำลำห้วยและลำธารที่ไหลเอื่อยๆ
ตามชายน้ำที่มีพืชห้อยลงสู่พื้นน้ำ พืชริมน้ำ และพื้นดินชื้นๆ
โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อของน้ำและฝั่งในช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลง
นอกจากนั้นยังพบได้ตามแผ่นมอสบนก้อนหินของน้ำตกที่มี
ละอองน้ำกระเซ็น
มวนน้ ำ มี รู ป ร่ า งหลายรู ป แบบบางชนิ ด เหมื อ นด้ ว ง
บางชนิดเหมือนแมลงสาบ บางชนิดคล้ายตั๊กแตนกิ่งไม้ บาง
ชนิดคล้ายแมงป่อง แต่ที่คุ้นตาและรู้จักกันดี คือ มวนจิงโจ้น้ำ
ที่เห็นกระโดดและเดินบนผิวน้ำ มวนแมงป่องน้ำที่เดินช้าๆ บน
ซากพืชน้ำและซุกซ่อนตัวในดินโคลน รวมถึงแมลงดานา และ
แมลงดาสวนที่เกาะตามกิ่งไม้ริมน้ำหรือบินมาเล่นไฟตามเสา
ไฟฟ้า
รู้ได้อย่างไรว่า คือ มวนน้ำ
ลักษณะแรกที่ต้องดู คือ มีปากเป็นจงอยหรือเป็น
กรวย ซึ่งใช้สำหรับแทงดูด บางครั้งถ้าจับมวนไม่ระวังจะรู้สึก
เจ็ บ เหมื อ นถู ก เข็ ม แทง เมื่ อ พลิ ก ตั ว ดู จ ะเห็ น ปากเป็ น จงอย
ชัดเจน ส่วนลักษณะอื่นๆ นั้นมีความแตกต่างกันมาก แม้แต่ใน
มวนชนิดเดียวกันยังมีหลายรูปแบบ เช่น มีปีก ไม่มีปีก ปีกสั้น
ปีกยาว เป็นต้น ถ้ามีปีกจะมีปีกส่วนต้นหนาส่วนปลายปีกเป็น
แผ่นใส มวนมีวงจรชีวิตเป็นแบบไม่สมบูรณ์ เมื่อออกจากไข่
เป็นตัวที่มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่มีขนาดเล็กและยังขาด
ลักษณะที่สำคัญบางอย่าง เช่น ปีก อวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น
มวนจะมีการลอกคราบหลายครัง้ เพือ่ เพิม่ ขนาดและเปลีย่ นแปลง
ลักษณะให้สมบูรณ์กอ่ นลอกคราบครัง้ สุดท้าย เพือ่ เป็นตัวเต็มวัย
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มวนจิ้งจิ้งน้ำเล็ก จะสามารถโต้กระแส แมงดานา มวนน้ำชนิดหนึ่งที่นิยม
น้ำไหลเร็วได้โดยเฉพาะน้ำที่ไหลผ่าน นำมาทำอาหาร
ก้อนหินต่างระดับ

ความหลากหลายของมวนน้ำในผืนป่าทองผาภูมิ
ตะวันตก
จากการศึกษามวนน้ำในพื้นที่ทองผาภูมิทั้งแหล่งน้ำ
ไหลและน้ ำ นิ่ ง โดย รศ.จริ ย า เล็ ก ประยู ร และคณะ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ
BRT และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พบมวนน้ำ 73 ชนิด
แนะนำมวนน้ำบางชนิดและชีววิทยาบางประการ
มวนจิงโจ้น้ำ สังเกตให้ดี มักจะเห็นมีน้ำเป็นวงและ
ขยายวงกว้างรอบตัวมวนจิงโจ้น้ำและเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวง
คลื่น มวนน้ำหลายวงศ์มีพฤติกรรมส่งสัญญาณเช่นนี้ในช่วง
ก่อนการผสมพันธุ์ โดยจะผสมพันธุ์กันในแนวดิ่ง มักพบมวน
จิงโจ้น้ำผสมพันธุ์ได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในแหล่ง
น้ำบริเวณที่มีสาหร่ายหนาแน่นจะพบมวนน้ำมาชุมนุมกันมาก
และอาจจับคู่ผสมพันธุ์ นอกจากนั้นบริเวณน้ำตกที่มีแผ่นมอส
ขึ้นบนก้อนหินที่มีความชื้นจากละอองน้ำที่กระเซ็นก็พบมวน
จิงโจ้น้ำเดินบนแผ่นมอสด้วย
มวนจิงโจ้นำ้ มีขายาวเดินบนผิวน้ำได้ บางชนิดสามารถ
โต้กระแสน้ำในลำธารที่ไหลเร็วได้ บางชนิดพบเฉพาะในแหล่ง
น้ำนิ่งเท่านั้น มวนน้ำสามารถกระโดดหรือโต้คลื่นน้ำในแหล่งน้ำ
ขังได้เช่นกัน ลักษณะที่เด่นชัดของมวนจิงโจ้น้ำ คือ ขาคู่กลาง
และขาคู่หลังยาวมากมีเล็บยื่นอยู่ก่อนปลายขา ซึ่งเล็บนั้นพับ
เก็บและยื่นออกมาได้ ทำให้มวนน้ำสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปบน
ผิวน้ำได้อย่างรวดเร็วโดยเล็บไม่ทิ่มลงบนผิวน้ำ ขาทั้งสองคู่อยู่
ชิ ด กั น ขาคู่ ห น้ า สั้ น และเป็ น ขาจั บ เหยื่ อ บนผิ ว ลำตั ว มี ข น
ละเอียดปกคลุมลำตัวและขนมีความมัน สามารถพาฟองอากาศ
ลงไปเมื่อจมลงในน้ำและทำให้จิงโจ้น้ำลอยตัวได้เร็ว แต่แผงขน
ที่มีความมันนั้นไม่คงทนถาวร เมื่อจมนานๆ ก็ทำให้จิงโจ้น้ำ
เปียกและขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความลำบากและตายได้ เมื่อจิงโจ้น้ำ
อยู่ บ นผิ ว น้ ำ จะทำความสะอาดผิ ว ลำตั ว ด้ ว ยขนพิ เ ศษคล้ า ย

แปรงซึ่ ง อยู่ บ นส่ ว นปลายขาคู่ ห น้ า เพื่ อ ให้ ห ยดน้ ำ หรื อ
ละอองฝนหลุดออกจากผิวลำตัว นอกจากนั้นมวนจิงโจ้น้ำ
ยังรับรู้แรงสั่นสะเทือนของผิวน้ำเพื่อประโยชน์ในการล่า
เหยื่อหรือหลบหลีกศัตรู มวนจิงโจ้น้ำมีนิสัยการกินเป็นผู้
ล่าดูดกินของเหลวจากตัวอ่อนของแมลงอื่นๆ ที่อยู่ในน้ำ
เช่น ลูกน้ำยุง ริ้น ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์
เลี้ยงเป็นต้น หรือกินแมลงศัตรูพืชที่ตกลงไปในน้ำ นับว่า
มวนจิงโจ้น้ำเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก
มวนจิงโจ้น้ำเล็ก มีลำตัวอ้วน สั้น มักพบตาม
ลำธารน้ำไหล มีลักษณะพิเศษคือขาคู่กลางมีขนเป็นรูป
พัดที่บริเวณปลายขาซึ่งมีร่องไว้สำหรับเก็บขนรูปพัดนี้ได้
มวนจิงโจ้น้ำเล็กจะโต้กระแสน้ำได้โดยคลี่พัดในระหว่างที่
เดินบนกระแสน้ำ และสามารถเดินหรือโต้กระแสน้ำที่ไหล
เร็วโดยเฉพาะน้ำที่ไหลผ่านก้อนหินต่างระดับได้ มวนกลุ่ม
นี้พบเป็นจำนวนมากใกล้เคียงกับมวนจิงโจ้น้ำ เป็นอาหาร
ที่สำคัญของนกและปลา
มวนเข็ม มีรูปร่างยาว ลีบ มีส่วนหัวยาวใกล้
เคียงกับความยาวส่วนอก เมื่อสังเกตดูจะเห็นมีตาอยู่ตรง
ช่วงใกล้รอยต่อระหว่างหัวและส่วนอกเหมือนอยู่ตรงกลาง
ระหว่ า งหั ว และอกปล้ อ งแรก ปล้ อ งท้ อ งไม่ มี ท่ อ ยาว ดู
เผินๆ เหมือนตั๊กแตนกิ่งไม้ผอมๆ ตัวเล็กๆ ไต่อยู่ตาม
ชายฝั่งบนพืชน้ำหรือพืชริมน้ำ คลานช้าๆ ไปตามผิวน้ำที่
นิ่ง ขณะเดินจะยกตัวสูง พบได้ทั้งที่มีปีกและไม่มีปีก
มวนแมงป่องน้ำ นับเป็นมวนอีกกลุ่มที่คุ้นเคย
และรู้จักกันดีในธรรมชาติ มีขนาดลำตัวยาวอาจยาวถึง 60
มิลลิเมตร ไม่รวมท่อหายใจ มวนนี้อาจดูคล้ายกับมวนเข็ม
แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าปลายท้องมีท่อยาว 2 ท่อ ขาคู่
หน้าเป็นแบบจับเหยื่อ มักพบอาศัยอยู่ตามดินโคลนชื้น
แฉะในแอ่ ง น้ ำ นิ่ ง ขั ง ลำตั ว เคลื อ บไปด้ ว ยน้ ำ โคลน มี
ลักษณะนิสัยเป็นผู้ล่าลูกอ๊อดหรือระยะตัวอ่อนของสัตว์น้ำ
ลูกปลา เป็นต้น ออกหากินในเวลากลางคืน ถ้านำพืชน้ำ
ขึ้นมาทิ้งไว้ให้หมาดๆ มันจะคลานออกมา ถ้าทิ้งไว้ให้ห่าง
แหล่ ง น้ ำ สั ก ระยะหนึ่ ง และพาไปใกล้ แ หล่ ง น้ ำ มวนจะรีบ
คลานเข้าหาแหล่งที่ชื้นและมีน้ำทันที นอกจากนั้นยังมี
นิสัยแกล้งทำตายเมื่อถูกสัมผัส โดยจะอยู่นิ่งๆ เป็นเวลา
นานซึ่งเป็นพฤติกรรมในการป้องกันตัวนั่นเอง
มวนวน ชื่อนี้น่าจะมาจากพฤติกรรมที่เห็นได้
อย่างชัดเจน คือ เมื่อนำขึ้นมาให้อยู่ในภาชนะตื้นๆ มีน้ำ
เล็กน้อย มวนจะเคลื่อนตัววนเป็นวงกลม มวนวนว่ายน้ำ
โดยใช้ขาหลังที่มีขนเป็นแผงทำหน้าที่คล้ายใบพาย ขา
หน้ามีรูปร่างหลายแบบใช้จับเหยื่อ มวนวนมีรูปร่างสอง
แบบ คือ ที่มีลำตัวผอมยาว ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร และอีก
กลุ่มยาวเกิน 10 มิลลิเมตร มักใช้ด้านท้องแขวนตัวลอยที่
ผิวน้ำในแอ่งน้ำขังนิ่งๆ มีนิสัยการกินเป็นผู้ล่า

มวนกรรเชียง มีขนาดเล็กไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ลำตัวแบน
ขอบลำตัวด้านข้างขนานกัน ปากเป็นจงอยสัน้ ปลายตัดซึง่ แตกต่างจาก
มวนวนซึ่งมีปากเป็นรูปกรวย และมีลำตัวหนา ลักษณะสำคัญอีก
ประการคือปลายขาคู่หน้ามีรูปร่างคล้ายช้อนตักไอศครีมและมีขน
เป็นแผง มักพบในแอ่งน้ำขังตื้นๆ ซึ่งมีพืชน้ำขึ้นหนาแน่น
มวนน้ำหลังค่อม คล้ายด้วงตัวเล็กๆ มีปีกแข็ง ขนาดเล็ก
มาก 2-3 มิ ล ลิ เ มตร ถ้ า ไม่ น ำมาส่ อ งดู ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ จ ะไม่
สามารถทราบได้ว่าเป็นมวนน้ำ สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล
โดยจะอาศัยตามสาหร่าย พืชน้ำ หรือซากใบไม้ที่ตกลงในแอ่งน้ำ มี
ถิ่นอาศัยที่หลากหลายแตกต่างกันมากในแต่ละสกุล เช่น ในแหล่ง
น้ำพุร้อนอุณหภูมิสูง 40-43 องศาเซลเซียส ยังสามารถพบมวนบาง
สกุลอาศัยอยู่ได้ สิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับมวนเล็กๆ ชนิดนี้ก็คือ ถ้า
จะวินิจฉัยให้รู้ชื่อวิทยาศาสตร์นั้นต้องดูลักษณะอวัยวะสืบพันธุ์ที่มี
ขนาดเล็ ก ประมาณ 0.36 มิ ล ลิ เ มตร และเป็ น ลั ก ษณะที่ มี ค วาม
สวยงามมากภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง
มวนตะพาบ มีลักษณะลำตัวแบน มองด้านหลังอาจคล้าย
ตะพาบหรื อ แมลงสาบ มั ก แทรกตั ว ตามซอกหิ น กรวดทราย ใน
ลำธารน้ำไหลช้าๆ แต่เมื่อมีน้ำหลากกระแสน้ำไหลเร็วจะพบมวน
กลุ่มนี้อยู่ตามพืชริมน้ำจำนวนมาก นอกจากนี้มวนตะพาบยังมีความ
สัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ
เดียวกัน โดยบริเวณตรงกลางระหว่างโคนขาตามแนวกลางลำตัว
ด้านท้องของมวนตะพาบจะมีหนอนปลอกน้ำอาศัยอยู่ คาดว่าหนอน
ปลอกน้ำอาศัยมวนตะพาบเป็นเกราะกำบังและนำพาไปในแหล่ง
อาหาร เมื่อน้ำไหลผ่านก็ได้รับอาหารด้วย
แมลงดาสวน มีรูปร่างคล้ายแมลงสาบตัวเล็กๆ อาศัยใน
แหล่งน้ำไหลช้าโดยจะเกาะอยู่กับพืชริมน้ำ และบินมาเล่นแสงไฟใน
เวลากลางคืน ตัวผู้มีพฤติกรรมในการดูแลไข่จนกว่าไข่จะฟัก ส่วน
แมลงดานานั้นมีขนาดลำตัวโต นิยมนำมาทำอาหาร ในแมลงดานา
ตัวผู้มีกลิ่นเฉพาะตัวจึงใช้กลิ่นมาปรุงอาหารหรือเป็นน้ำมันหอม นับ
ว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ความรู้เรื่องมวนน้ำนี้อาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายและอยู่ใน
ความสนใจ แต่เมื่อศึกษาอย่างจริงจังแล้วจะเห็นได้ว่า มวนน้ำมีความ
สำคัญและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างคาดไม่ถึง และเป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากทั้งใน
เรื่ อ งรู ป ร่ า งลั ก ษณะภายนอก ถิ่ น อาศั ย วิ ถี ก ารดำรงชี วิ ต ความ
สามารถในการเคลื่อนที่ การรับรู้แหล่งอาหาร การหลบหลีกศัตรู และ
การปรับตัวทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย นอกจากนี้ในช่วงที่น้ำทะเลขึ้น
และลงพบว่ามีมวนน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหลากหลายชนิด ซึ่ง
ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของน้ำจืดและน้ำเค็ม ในทะเลเปิดซึ่ง
เป็ น น้ ำ เค็ ม พบว่ า มี ม วนจิ ง โจ้ น้ ำ เพี ย ง 1 สกุ ล คื อ Halobates ที่
สามารถดำรงชีวิตอยู่บนผิวน้ำในทะเลเปิดห่างไกลจากฝั่งได้ และเป็น
แมลงกลุ่มเดียวซึ่งสามารถอยู่ได้ในทะเลเปิด นับเป็นสิ่งที่ท้าทายนัก
กีฏวิทยาให้ศึกษาหาคำตอบและโยงไปสู่วิวัฒนาการของแมลงสู่ทะเล
และอีกนานเท่าไรเราจึงจะพบแมลงในทะเลเปิดมากกว่านี้
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การปรับตัวของหอยทากบก

สมศักดิ์ ปัญหา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสำคัญของหอยทากบก
“หอย” เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญ
ชนิดหนึ่งในระบบของสิ่งมีชีวิต และยังมีความสัมพันธ์
กับมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานเลยทีเดียว โดยมี
หลักฐานจากหลุมศพมนุษย์โบราณที่พบเครื่องประดับ
ทำจากเปลื อ กหอยหอม Cyclophorus นอกจากนั้ น
ชุมชนบางแห่งทั้งในและต่างประเทศใช้เปลือกหอยต้นไม้
Amphidromus แขวนคอให้เด็กเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
ต่ า งๆ ตั ว อย่ า งเหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ความผูกพัน และภูมิปัญญาของคนกับหอยที่มีมาอย่าง
ยาวนานและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
หอยทั้งสองสกุลที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นกลุ่มของ
หอยทาก ซึ่งเป็นหอยที่มีวิวัฒนาการสูงที่สามารถขึ้นมา
อยู่บนบก หายใจด้วยปอดได้อย่างสัตว์ที่อยู่บนบกทุก
ประการ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหอยทากมาได้อย่างไร และ
แพร่กระจายพันธุ์กันอย่างไร ความที่มันอยู่บนบกนี่เอง
ทำให้ มั น ต้ อ งใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ มนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ บ กทั้ ง
หลาย ที่ จ ริ ง แล้ ว มนุ ษ ย์ ต่ า งหากที่ ใ ช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ หอย
ทาก เพราะว่าหอยทากนั้นได้มีวิวัฒนาการขึ้นมาบนบก
และสืบทอดเผ่าพันธุ์มีอายุรวมแล้วหลายร้อยล้านปี
จากหลั กฐานทางฟอสซิ ล หอยทากมีกำเนิ ด
ราวยุคคาร์บอนิเฟอรัส หรือประมาณ 300 กว่าล้านปีที่
ผ่านมา ในขณะที่มนุษย์เพิ่งมีวิวัฒนาการเมื่อไม่กี่แสนปี
นี้เอง ด้วยเหตุนี้สถาบันวิชาการหลายแห่งในโลกจึงให้
ความสนใจกับสัตว์ชนั้ ต่ำหลายประเภททีม่ กี ำเนิดมานานแต่
ยังคงดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขรวมทั้งหอยทากด้วย
โดยได้พยายามติดตามดูวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของมัน ไม่
แน่ว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้
วิถีชีวิตเหล่านั้นเพื่อยืดอายุการสูญพันธุ์ของมนุษย์ก็เป็น
ได้ ความรู้พื้นฐานที่อุบัติมากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง
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ความหลากหลายของชุมชนหอยทากบก : กรณี
ศึกษาที่ทองผาภูมิตะวันตก
คณะผู้วิจัยได้อาศัยหอยทากบกเป็นแบบจำลองใน
การศึกษาสายวิวัฒนาการและความสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยใน
บริเวณพื้นที่ป่าทองผาภูมิตะวันตกที่เป็นป่าธรรมชาติ ได้แก่
บริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท องผาภู มิ และพื้ น ที่ ที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ
ชุมชนท้องถิ่น เช่น หมู่บ้านห้วยเขย่ง และป่าบริเวณน้ำพุร้อน
ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง (พ.ศ. 2544-2546) ได้พบหอย
ที่มีรูปแบบสัณฐานที่จำแนกจากเปลือก รวมทั้งสิ้น 12 วงศ์ 16
ชนิ ด ที่ มี ส ายสั ม พั น ธ์ ท างวิ วั ฒ นาการ (phylogenetic
relationship) ที่หลากหลาย ในถิ่นที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย
ตามลั ก ษณะและความสู ง ของพื้ น ที่ ในบริ เ วณพื้ น ที่ มี ผู้ ค น
อาศัยอยู่ พบว่าความหลากชนิดมีน้อยกว่าในป่าธรรมชาติ แต่
มีจำนวนต่อชนิดมากกว่าเมื่อเทียบต่อหน่วยพื้นที่
แนะนำหอยทากบกชนิดต่างๆ กับความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่อาศัย
หอยทากชนิ ด ต่ า งๆ ที่ พ บที่ ท องผาภู มิ ต ะวั น ตกมี
สั ณ ฐานของเปลื อ กและถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
สามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มเปลือกทรงแบนอาศัยอยู่ตามพื้นดิน ได้แก่
หอยทากสยาม (Cryptozona siamensis) อาศัยตาม
พืน้ ดิน อาคารบ้านเรือน และตามซอกต่างๆ เป็นชนิดเด่นทีส่ ดุ
ชาวบ้านบางแห่งพบว่ามันชอบกัดกินใบอ่อนและรากของกล้า
ไม้ผลบางชนิด เช่น ส้มโอ
อีกชนิดหนึ่งคือหอยหอม (Cyclophorus volvulus)
เป็นหอยที่มีการบริโภคโดยผู้คนในพื้นที่
กลุ่มที่เปลือกเริ่มพัฒนาความสูงเพิ่มขึ้นและอาศัยใน
พื้นที่ที่สูงขึ้น ได้แก่
หอยทรงกรวย (Sitala sp.) พบอาศัยอยู่บนใบไม้
ของไม้พุ่มขนาดเล็ก

หอยหางดิ้น (Durgella sp.) อาศัยอยู่ตามลำต้นไม้หลายชนิดโดยเฉพาะต้น
ไผ่ หอยชนิดนี้เป็นอาหารสำคัญของงูกินทาก Palias sp.
หอยต้นไม้ลาย Amphidromus glaucolarynx เป็นชนิดเด่นที่พบที่ป่าตะวัน
ตกของประเทศไทยเท่านั้น โดยเฉพาะในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จัดว่าเป็นหอยทากที่
มี สี สั น สวยงามมากชนิ ด หนึ่ ง และกำลั ง เป็ น กุ ญ แจที่ ส ำคั ญ มากในการวิ จั ย เชิ ง
วิวัฒนาการในระดับโมเลกุล เนื่องจากเป็นหอยที่ดำรงชีวิตอยู่บนต้นไม้ตลอดชีพ
บริโภคไลเคนเป็นอาหาร หากสั ง เกตให้ ดี จ ะเห็ น สี สั น สวยงามบนต้ น ไม้ แม้ จ ะ
เป็นต้นไม้ตามหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านห้วยเขย่งก็ตาม
หอยนั ก ล่ า สองชนิ ด คื อ หอยนั ก ล่ า ตั ว ส้ ม Streptaxis sp. ที่พบเฉพาะ
บริเวณแนวเขาหินปูนเท่านัน้ จะล่ากินหอยขนาดเล็กๆ รวมทั้งตัวอ่อนแมลงบางชนิด
ถือว่าเป็นชนิดประจำถิ่น (native species) ที่อาศัยอยู่ตามซอก หรือหลืบเขาหินปูน
ตอนกลางคืนจะออกมาล่าสัตว์อื่นตามใต้ซากใบไม้กินเป็นอาหาร อีกชนิดหนึ่งคือทาก
นักล่า Atopos sp. เป็นหอยไม่มีเปลือกที่พบอาศัยอยู่ในทุกถิ่นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็น
พื้นที่ธรรมชาติแบบเขาหินปูน พื้นที่เกษตร หรือแม้แต่พื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ถึง 10 ซม. ทำให้ล่าหอยขนาดใหญ่ แม้แต่หอยอาฟริกา และ
ตัวอ่อนแมลง พฤติกรรมการล่าค่อนข้างดุดันยิ่งกว่าหอยนักล่าตัวส้มที่มีขนาดเล็ก
แต่หอยทั้งสองชนิดมีฟันแหลมคมยิ่งกว่าใบมีดโกนเสียอีก
หอยต่างถิ่น (alien species) มีหอยบางชนิดที่พบว่าเป็นหอยที่นำเข้ามา
จากต่างประเทศ ที่โด่งดังคือหอยทากอาฟริกัน Achatina fulica ที่เข้ามากัดกินพืชผล
เกษตรเสียหายจำนวนมาก ยังคงพบอาศัยอยู่เกือบทุกถิ่นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นยัง
พบหอยนำเข้าชนิดใหม่ที่มาทำลายไม้ดอกโดยเฉพาะ คือหอยเล็บ Succinea sp. ที่
ทำลายกล้วยไม้ และหอยข้าวสาร Lamellaxis gracile ก็เช่นเดียวกันที่กัดกินทั้งดอก
และรากของพืช
ข้อสรุป
หอยหลายชนิดสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ดี แม้ว่าถิ่นที่อยู่อาศัย
ดั้งเดิมจะถูกมนุษย์ทำลายไปจนเกือบหมดแล้วก็ตาม การพบหอยทากบกเป็นจำนวน
มากในพืน้ ทีช่ มุ ชนนีเ้ กิดขึน้ ได้ เนือ่ งจากจำนวนของผูล้ า่ ในธรรมชาติ เช่น สัตว์เลือ้ ยคลาน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และนก มีไม่มากในพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่นั่นเอง
ผลการศึกษานีท้ ำให้มองเห็นรูปแบบวิวฒ
ั นาการของหอยทากบกทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ไปตามสภาพทางกายภาพ ในที่นี้คือถิ่นที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ชนิดที่เปลือกทรงแบน คือ
มีความกว้างมากกว่าความสูง แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นชนิดที่เปลือกทรงสูงขึ้น มีความ
สูงมากกว่าความกว้าง การวิจัยครั้งนี้ยังพบหอยทรงสูงขนาดเล็ก เช่น หอยข้าวสาร
(Lamellaxis gracile) อาศัยในดินที่มีต้นหญ้าปกคลุม และเป็นชนิดที่เป็นตัวการ
สำคัญในการทำลายรากกล้าไม้และใบกล้วยไม้ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของเกษตรกร
หลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้ นอกจากนั้น ยังจะเห็นได้อีกว่าการกระจายของรูปร่างหอย
ทากบกแบบต่างๆ แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างชุมชนของหอยทากบกในบริเวณป่า
ทองผาภูมิตะวันตกมีข้อจำกัดจากสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและความสำเร็จในการ
ปรับตัว นั่นคือ หอยที่อาศัยตามพื้นมีจำนวนชนิดมากกว่าหอยที่อาศัยบนใบไม้ระดับ
ต่ำ และหอยต้นไม้มีจำนวนชนิดต่ำที่สุดโดยลำดับ
การนำเข้าหอยต่างถิ่นหลายชนิด โดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือโดยบังเอิญ
ทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้านตามมา ซึ่งต้องช่วยกันให้ความรู้และแก้ปัญหาต่อไป

หอยทากอาฟริกัน Achatina fulica ที่พบเกาะอยู่
ตามต้นไม้ทั่วไป ใกล้กับที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

หอยนักล่าตัวส้ม Streptaxid sp.
ที่พบเฉพาะเขาหินปูนเท่านั้น

หอยข้าวสาร Lamellaxis gracile หอย
ต่างถิ่น (alien species) ที่มาทำลายไม้
ดอก

Newsletter

BRT

49

หอยทากบก

แ ห่ ง ผื น ป่ า
หอยทากสยาม Cryptozona siamensis
ศั ต รู ตั ว สำคั ญ ของเกษตรกรที่ มั ก เข้ า
ทำลายพืชผล

ทองผาภูมต
ิ ะวันตก

สมศักดิ์ ปัญหา, ปิโยรส ทองเกิด, จิรศักดิ์ สุจริต และผ่องพรรณ ประสานกก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอยทากบก  วิวัฒนาการร่วมกับเขาหินปูน
หอยทากบก (land snails) จัดเป็นสัตว์โลกล้านปี เนื่องจากถือกำเนิดมาในช่วงตอน
กลางของมหายุคพาลีโอโซอิค มีวิวัฒนาการมาอย่างหลากหลายในตอนปลายยุคครีเทเชียส
เมื่อราวๆ 100 กว่าล้านปีที่ผ่านมา จัดว่าเป็นสัตว์ที่น่าเรียนรู้อย่างยิ่ง ด้วยมีกำเนิดที่ยาวนาน
และสืบทอดเผ่าพันธุ์มาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทำให้สรรพชีวิต
จำนวนมากพากันล้มหายตายจากครั้งแล้วครั้งเล่า แต่หอยทากเหล่านี้กลับมีพัฒนาการไปตาม
วิถีของโลกในแต่ละยุคสมัยอย่างน่าอัศจรรย์
หอยทากบกมีวิวัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพแวดล้อม เนื่องจากเป็นสัตว์ที่
เคลื่อนที่ช้าหรือไม่เคลื่อนที่ไปในที่ไกลๆ ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ถูกทำให้แยกออกจากกัน
นานๆ รุ่นลูกรุ่นหลานที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างกัน จนเกิดเป็นสปีชีส์
ใหม่ หรื อ พั น ธุ กรรมใหม่ หอยทากบกจึ ง จั ดเป็น สั ต ว์ ที่มี ความจำเพาะถิ่ น สู ง มาก (highly
endemism) ทำให้กลายเป็นสัตว์ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยชีวภูมิศาสตร์ (biogeography) ได้เป็น
อย่างดี
หอยทากบกที่อยู่คู่กันกับโลกล้านปีอย่างเขาหินปูนตามสมมติฐานที่ว่า One Hill One
Species ได้รับการพิสูจน์แล้วจากผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านมาของคณะผู้วิจัย โดยมีลักษณะที่สำคัญ
คือเปลือกของหอยที่บิดเป็นเกลียว ตั้งแต่เกลียวที่มีเป็นจำนวนมาก ทั้งแบบเวียนซ้ายและ
เวียนขวา ไปจนถึงการลดรูปเปลือก ซึ่งพบเห็นได้ในหอยหางดีด จนกระทั่งการหดหายไปของ
เปลือกที่พบได้ในทากนักล่า เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว และกำลังเกิดขึ้นต่อไป
หอยทากทองผาภูมิ
อำเภอทองผาภูมิเป็นดินแดนโลกล้านปีที่เต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขา
วางตัวในแนวทิศเหนือใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบไปด้วยเขาหินปูนเป็น
ลักษณะเด่น และมีภูมิอากาศแบบชื้นและแล้งสลับกัน มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี เรียกกันว่า
“ฝนแปดแดดสี่ ” ทำให้ เ ขาหิ น ปู น ผุ ก ร่ อ นในอั ต ราที่ เ ร็ ว กว่ า ที่ อื่ น จึ ง กลายเป็ น พื้ น ที่ เ กิ ด
วิวัฒนาการของหอยทากบกที่น่าสนใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยภายใต้โครงการ BRT ด้วย
การร่วมสนับสนุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบ
ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นจำนวนมาก
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หอยทากนกขมิ้นลาย Amphidromus glaucolarynx หอยทาก
สวยงาม พบค่อนข้างยากในพื้นที่ป่าธรรมชาติและเขาหินปูน

หอยเล็บ Succinea sp. อาศัยอยู่ตามไม้ดอกไม้ประดับโดย
เฉพาะกล้วยไม้ อาจเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ทากนั ก ล่ า พวก Atopos พบเกื อ บทุ ก พื้ น ที่
เคลื่อนที่ไปในพื้นที่กว้างเพื่อล่ากินหอยชนิดอื่น

คณะผู้วิจัยพบหอยทากบกถึง 24 ชนิดในพื้นที่เขา
หินปูนที่พื้นดินหรือถิ่นที่อยู่อาศัยบนเขาที่มีค่าเป็นด่างเล็ก
น้อย ในขณะที่พบหอยทากเพียง 3 ชนิดในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขา
หินปูนและดินมีความเป็นกรด ในจำนวนนี้มีอยู่ 2 ชนิดที่เป็น
สปีชีส์ต่างถิ่นที่ทำลายพืชผลเกษตร การค้นพบที่น่าสนใจ คือ
หอยทากสวยงามที่เรียกว่า “หอยนกขมิ้นลาย Amphidromus
glaucolarynx” ซึ่งเป็นหอยต้นไม้ที่พบค่อนข้างยากในพื้นที่
ป่าธรรมชาติและเขาหินปูน กลับอาศัยอยู่อย่างผสมกลมกลืน
ในพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน นอกจากนั้นยังพบหอยอีก
หลายชนิดที่ชุมชนน่าจะรู้จัก เช่น หอยเล็บสกุล Succinea ที่
อาศัยอยู่ตามไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะกล้วยไม้ จึงอาจ
เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หอยทาก
สยาม Cryptozona siamensis เป็นหอยที่พบในทุกพื้นที่และ
กินอาหารได้หลากหลายจัดเป็นศัตรูตัวสำคัญของเกษตรกรที่
มักจะเข้าทำลายพืชผล ส่วนทากนักล่า Atopos มีจำนวนไม่
มากนักแต่ก็พบในเกือบทุกพื้นที่ เข้าใจว่าจะเคลื่อนที่ไปใน
พื้นที่กว้างเพื่อล่ากินหอยชนิดอื่น โดยเฉพาะหอยทากสยาม
และกินตัวอ่อนแมลงบางชนิด จึงจัดเป็นตัวห้ำที่สามารถใช้
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
เมื่อเก็บตัวอย่างหอยตามพื้นที่ที่มีความความเป็น
กรดและด่างต่างๆ กัน พบว่าหอยจำนวนมากอาศัยในบริเวณ
ที่มีค่าเป็นกลางถึงด่างเล็กน้อยและมีปริมาณแคลเซียมสูง ใน
ขณะที่ พ บหอยจำนวนน้ อ ยอาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ดิ น ที่ มี ค วาม
เป็นกรด นอกจากนั้นในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมักจะพบหอย
หลายชนิดพันธุ์ ส่วนในพื้นที่แห้งแล้วจะพบน้อยชนิดกว่า ใน
พื้นที่ราบมักพบหอยชนิดที่มีค่าความกว้างของเปลือกมาก
กว่าความสูงของเปลือก ในขณะที่พื้นที่ลาดชันจะพบหอยที่มี
ความสูงของเปลือกมากกว่าความกว้างของเปลือก
นอกจากนี้ ลักษณะของเปลือกยังสามารถเล่าเรื่อง
ราววิวัฒนาการในแนวเขาหินปูนได้อย่างดียิ่ง ซากฟอสซิล
ของหอยหอม Cyclophorus sp. ที่มีอายุราว 2 ล้านปีใน
บริเวณเขาหินปูนบอกให้รู้ว่าบริเวณนั้นมีแนวเขาหินปูนที่มี
ต้นไม้อยู่อย่างหลากหลาย เกิดเป็นซากทับถมให้หอยหอมได้
บริโภค การค้นพบหอยทากจิ๋ว Diplommatina sp. เป็นชนิด
ที่ยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน (เป็นสกุลพวกที่กำเนิดมาราวๆ
20-30 ล้านปีที่ผ่านมา) ทำให้พออนุมานได้ว่าเขาหินปูนแถบ
นี้มีรูปร่างสูงชัน และเต็มไปด้วยพืชพวกมอสมาช้านานแล้ว
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ดินแดนทองผาภูมิ

กับการค้นพบฟอสซิลหอย  280 ล้านปี
เรื่อง : วราวุธ สุธีธร กรมทรัพยากรธรณี
ภาพ : ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT

หอยแบรคิโอพอด (Brachiopod) หรือหอยตะเกียง (lamp shell) เป็นฟอสซิลหอยที่เพิ่งถูกค้นพบ
เมื่อปลายปี 2548 ในบริเวณถ้ำยอดเขานิชา ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีลักษณะเป็นหอย
สองฝาไม่เท่ากันกล่าวคือ ฝาหนึ่งเล็กฝาหนึ่งใหญ่ หอยแบรคิโอพอดที่พบในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายหอยแครง
มีขนาดประมาณ 1.5-3.0 เซนติเมตร
จากการนำฟอสซิลหอยดังกล่าวไปสอบถามข้อมูลจาก ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรพ
ชีวิน โดยได้ทำการตรวจสอบแผนที่ทางธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในชั้นหินกลุ่มหินทองผาภูมิ
ประกอบด้วยหินตั้งแต่ยุคออร์โดวิเชียนจนถึงเพอร์เมียน และเมื่อทำการศึกษาและตรวจสอบตัวอย่างฟอสซิล
ดังกล่าวพบว่าน่าจะเป็น สัตว์ใน Phylum Brachiopoda Class Articulata Family Wellerellidae Genus
Wellerella Species Wellerella naliensis (REED, 1944) อายุ เพอร์เมียนตอนกลาง (Middle Permian)
ประมาณ 280 ล้านปี
หอยแบรคิโอพอดหรือหอยตะเกียงจะพบมากตามพื้นทะเลในช่วงมหายุคพาลีโอโซอิก ส่วนใหญ่
เป็นพวกเกาะติดที่ (sessile) ตามหินหรือวัตถุที่อยู่บนพื้นทะเลบริเวณน้ำตื้น โดยมีส่วนของรยางค์ยื่นออก
จากร่างกายเรียก “เพดิเคิล (pedicle)” ที่ช่วยในการยึดติดกับพื้นดินโคลนใต้ทะเล รยางค์ดังกล่าวสามารถ
ยืดหดเพื่อหลบหนีภัยได้ นอกจากนี้ยังมีการกินอาหารโดยใช้รยางค์เป็นตะแกรงกรองอาหาร (lopopore)
จึงไม่จัดเป็นหอยที่แท้จริง แม้จะมี 2 ฝา ดูคล้ายหอยสองฝา (bivalvia) แต่มี
ความแตกต่างในแง่สมมาตรของฝา โดยถ้าเป็นแบรคิโอพอดจะมีฝาหนึง่
เล็ก ฝาหนึง่ ใหญ่ คล้ายตะเกียงอาละดิน แต่ถา้ ผ่ากลางในฝาเดียวจะ
เหมือนกันทั้งสองฟาก มี ลั ก ษณะหลายรู ป แบบ บางชนิ ด มี
หนามแหลมหรือตุ่มยื่นออกมา เปลือกมีส่วนประกอบเป็น
ฟอสเฟตและแคลเซียม มักพบฟอสซิลแบรคิโอพอด
ถูกเก็บรักษาในหินดินดาน หินปูน หินทราย เริ่มมี
ในโลกตั้งแต่ยุคแคมเบรียนและบางชนิดมีอยู่
จนถึงปัจจุบัน เช่น หอยปากเป็ด (Lingula
sp.) การแพร่ ก ระจายสายพั น ธุ์ ข อง
แบรคิ โ อพอดมี อ ายุ ย าวนาน ผ่ า น
หลายยุ ค หลายสมั ย และมี ค วาม
หลากหลายของสายพั น ธุ์ ม าก
แบรคิ โ อพอดหลายชนิ ด มี ช่ ว ง
เวลาอยู่ในโลกสั้นมากจึงสามารถ
ฟอสซิ ล หอยแบรคิ โ อพอด (Brachiopod) หรื อ หอยตะเกี ย ง อายุ
ใช้เป็นดัชนีตัดสินอายุหินได้
ประมาณ 280 ล้ า นปี พบบริ เ วณถ้ ำ ยอดเขานิ ช า ต.ห้ ว ยเขย่ ง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

52

BRT Newsletter

ผีเสื้อหนอนม้วนใบในผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก
นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำผีเสื้อหนอนม้วนใบ
ผี เ สื้ อ หนอนม้ ว นใบเป็ น ผี เ สื้ อ กลางคื น กลุ่ ม ใหญ่ ใ น
พวก microlepidoptera จัดอยู่ในวงศ์ Tortricidae แบ่งออกได้
เป็ น 3 วงศ์ ย่ อ ย คื อ Tortricinae, Chlidanotinae และ
Olethreutinae มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตั้งแต่ 0.6-2.5 มิลลิเมตร มี
จำนวนประมาณ 9,000 ชนิด แพร่กระจายอยู่ในเขตต่างๆ ของโลก ผีเสื้อกลุ่ม
นี้เป็นศัตรูพืชทั้งทางการเกษตรและป่าไม้ ระยะตัวหนอนจะกัดกินอยู่ภายในใบพืชที่
ถูกม้วนเพื่อห่อหุ้มลำตัว จึงมักถูกเรียกว่า ผีเสื้อหนอนม้วนใบ (leaf-roller) แต่โดยแท้จริงแล้วผีเสื้อในกลุ่มนี้มีลักษณะการ
กินอาหารและทำความเสียหายแก่พืชในลักษณะต่างๆ กันเช่น เจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในลำต้น รากและผล หรือกัดกินดอก
ตัวอย่างเช่น ผีเสื้อหนอนม้วนใบ Gatesclarkeana idia กินใบเงาะ ลำไย มะม่วง และมังคุด Lobesia genialis กินดอกลำไย
มะม่วง และมังคุด Statherotis leucaspis และ Statherotis discana ม้วนใบลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง และมังคุด เป็นต้น
ความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ย่อย Olethreutinae มีจำนวนมากเป็นอันดับสอง ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบวงศ์ย่อยนี้
จำนวน 4,286 ชนิด ใน 335 สกุล แพร่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อน สำหรับการศึกษาในประเทศ
ไทยยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ย่อย Olethreutinae อย่างมาก เพราะไม่มีนักอนุกรมวิธานที่ทำงาน
เกี่ยวกับแมลงในกลุ่มนี้ จากผลงานที่ตีพิมพ์หลายฉบับพบว่าผีเสื้อหลายชนิดถูกเก็บไปจากประเทศไทย โดยในระหว่างปี
พ.ศ. 2524-2530 มีนักวิชาการชาวญี่ปุ่นเข้ามาเก็บผีเสื้อเหล่านี้ไปจำแนกชนิด และเก็บรักษาตัวอย่างไว้ในพิพิธภัณฑ์
ประเทศญี่ปุ่น แต่จากการแพร่กระจายของผีเสื้อกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในเขตร้อน จึงน่าที่จะมีผีเสื้อหนอนม้วนใบอีก
เป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีการค้นพบ
ดังนั้น โครงการ BRT และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงสนับสนุน ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการสำรวจผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ย่อย Olethreutinae ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ โดยตั้งจุดเก็บตัวอย่างกระจายไปตามลักษณะภูมิประเทศและชนิดป่าแบบต่างๆ และใช้แสงไฟ black light ขนาด
20 วัตต์ ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00-06.00 น. จากการสำรวจผีเสื้อหนอนม้วนใบในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลา 145 คืน ใน
ระหว่างปี 2544-2547 พบผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ย่อย Olethreutinae จำนวน 109 ชนิด ที่ระบุชนิดได้แน่นอน ในจำนวน
นี้ 54 ชนิ ด เป็ น ชนิ ด ที่ พ บเป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย และมี 2 ชนิ ด ที่ เ ป็ น ชนิ ด ใหม่ ข องโลก ได้ แ ก่ ผี เ สื้ อ ไบคู คู ลั ส
(Eucoenogenes bicucullus) ตั้งชื่อตามลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์ที่มีลักษณะของส่วนที่เรียกว่า cucullus แบ่งเป็น 2 ส่วน
ชนิดที่ 2 คือ ผีเสื้อแม่วณีย์ (Eucoenogenes vaneeae) ตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติกับคุณแม่ของผู้ทำวิจัย
ผีเสื้อหนอนม้วนใบถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก และสีสันไม่ฉูดฉาดเท่าผีเสื้อกลางวัน แต่ลวดลายที่ปรากฏบนปีกนับว่ามี
ความสลับซับซ้อนเป็นที่สะดุดตายิ่งนัก
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มดกินได้ ในห้วยเขย่ง

เรื่อง ชมัยพร บัวมาศ
สำนักงานโครงการ GMS BCI ประเทศไทย สำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภาพ พิพิธภัณฑ์มด

มด แมลงที่มนุษย์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถพบได้ทั่วไปตามบ้านเรือนและที่พักอาศัย จน
ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาที่คอยสร้างความรำคาญ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมดมักอาศัยอยู่ตามป่ามากกว่าตามบ้าน
เรือนและมีบทบาทหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศและในห่วงโซ่อาหาร
มดจัดอยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera เช่นเดียวกับผึ้ง ต่อ แตน แต่มดจะมีส่วนของก้าน
หรือเอวชัดเจน มดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายทั้งขนาดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดซึ่งจะอยู่
ระหว่าง 1 – 20 มม. สีของลำตัวมดที่มีตั้งแต่ สีแดง สีดำ และสีน้ำตาล รวมทั้งถิ่นที่อยู่อาศัยก็หลากหลาย มดบาง
ชนิดที่ทำรังในดิน บางชนิดสามารถทำรังลึกลงไปในดินได้ถึง 4 เมตร บางชนิดทำรังอยู่ตามซากใบพืช ใต้ก้อนหิน
หรือตามขอนไม้ บางชนิดอยู่ตามเปลือกต้นไม้ และบนยอดไม้ บางชนิดนำใบไม้สดมาเชื่อมต่อกันทำเป็นรัง เช่น
มดแดง
ถ้าจะถามว่ามดในเมืองไทยมีกี่ชนิดที่กินได้ คำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่แน่นอน เพราะแต่ละท้องที่
แต่ละภาค วัฒนธรรมในการกินย่อมไม่เหมือนกัน ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่งก็มีการกินมดเพียงบางชนิด และกลุ่ม
คนที่กินก็เป็นบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมดที่มีการกินกันในพื้นที่อื่นๆ ทั้งมดแดง และแมงมัน
จากการสำรวจมดในพื้นที่ป่า 72 พรรษามหาราช พบมดถึง 202 ชนิด 56 สกุล 9 วงศ์ย่อย โดยป่าดิบ
แล้งมีความหลากชนิดสูงที่สุด ส่วนมดแดงสามารถพบได้ในทุกพื้นที่ทั้งในป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้งที่มีการบุกรุก
ทำลาย ป่าเต็งรัง รวมทั้งพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ของชาวบ้าน โดยจะทำรังอยู่ตามต้นไม้ชนิดต่างๆ ทั้งต้นเตี้ย
หรือต้นสูง
มดที่กินได้ในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่งมี 2 ชนิด ได้แก่ มดแดง (Oecophylla smaragdina (Fabricius) และ
แมงมัน หรือ แมลงมัน (Carebara sp. 1 of AMK) มดแดงสามารถกินได้ทุกระยะในวงชีวิต เนื่องจากเป็นแมลงที่
มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้
และตัวเต็มวัย
จริงๆ แล้วที่ชาวบ้านบอกว่ากินไข่มดแดง ตามหลัก
วิทยาศาสตร์แล้วจะเป็นมดในระยะตัวหนอนและระยะดักแด้
เนื่องจากไข่ของมดแดงจริงๆ นั้นมีขนาดเล็กมาก การที่ไข่
มดแดงมีรสชาติเอร็ดอร่อยก็มาจากส่วนประกอบของไขมันและ
โปรตีนที่เก็บสะสมอยู่ในตัวหนอน นอกจากนี้ตัวเต็มวัยที่เป็น
พวกมีปีกหรือที่เรียกกันว่าแม่เป้งนั้น ก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบ
ดักแด้ของมดแดง
ตั ว หนอนสี ข าวนิ ย มเรี ย กว่ า ไข่ ม ดแดง
ส่วนไข่มดแดงจริงๆ นั้นมองเห็นเป็นจุด
สำหรั บ ตั ว เต็ ม วั ย ที่ ไ ม่ มี ปี ก หรื อ มดงานนั้ น ยั ง สามารถนำมา
เล็กๆ สีขาวด้านซ้ายของภาพ
ประกอบอาหารเพื่ อ เพิ่ ม ความเปรี้ ย วได้ ด้ ว ยเนื่ อ งจากในตั ว
มดแดงจะมีกรดฟอร์มิกที่ใช้ในการป้องกันตัว
ส่วนแมงมันหรือแมลงมันได้รับความนิยมนำมาประกอบอาหาร
โดยเฉพาะมดที่มีปีก ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ ส่วนมดงานของแมง
มันไม่ต้องพูดถึงเพราะมีขนาดเล็กมากๆ แถมยังกัดเจ็บ ใครโดนกัดเป็น
ต้องเข็ดไปอีกนาน แมงมันเป็นมดที่อาศัยอยู่ในดินพอถึงฤดูผสมพันธุ์ มด
ที่มีปีกก็จะไต่ออกมาจากปากรังเพื่อบินไปผสมพันธุ์ซึ่งก็เป็นช่วงฤดูการ
กินแมงมันของชาวบ้าน ถ้ารังของแมงมันไม่ถูกทำลายมันก็จะอาศัยอยู่
บริเวณนั้นต่อไป และจะบินออกมาให้ชาวบ้านได้เก็บเป็นอาหารอีกหลายปี
แต่ถ้ามีใครไปขุดหรือทำลายรังของแมงมัน จะไม่ปรากฏแมงมันในบริเวณ
แมงมันหรือแมลงมัน
นั้นอีกเลย
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การค้นพบครั้งแรกในผืนป่าตะวันตก...
ผึ้งเล็กที่สุดในโลก

สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ และสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฏวิทยา: ชีววิทยาของผึ้ง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผึ้งชนิดนี้ในวงการวิชาการรู้จักกันดีในนามผึ้งมิ้มเล็ก (Apis andreniformis)
หรือที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า ผึ้งม้าน เป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีรายงานพบ
เป็นครั้งแรก (new record) ในประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 โดย ศาสตราจารย์
ดร. สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ ภาควิชาชีววิทยา ในบริเวณป่าชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือบริเวณ
พื้นที่ชายเขาจังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด และบริเวณป่าเชิงเขาในหลายจังหวัด
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนในภาคอีสานพบที่จังหวัดนครราชสีมา
ต่อมาปี พ.ศ. 2546-2548 จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างของนายอัศเลข
รัตนวรรณี พบที่บริเวณป่าจังหวัดเพชรบุรี ภูเก็ต พังงา และสุราษฎร์ธานี ส่วนรายงาน
การพบครั้งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี พบเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ในพื้นที่ตำบลห้วย
เขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และได้มีการสำรวจพบเพิ่มเติมในอำเภอใกล้เคียงที่
บ้านเขาช้าง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จึงทำให้ทราบถึงขอบเขตการกระจายตัวที่เพิ่มขึ้น
ผึ้ ง ม้า นเรี ยกกัน หลายชื่ อ ใน ต.ห้ ว ยเขย่ ง เพราะเป็น พื้ น ที่ที่ มีผู้ อ าศั ยอยู่
หลายชาติพันธุ์ จึงมีภาษาเรียกที่ต่างกัน เช่น มั่ม ผึ้งหวี่ ผึ้งกระโปกวัว สำหรับ
ผึ้งม้านที่มีความแปรปรวนของสีตัวบริเวณส่วนท้องที่เป็นสีเหลืองลายสลับดำ
ขาว ชาวบ้านในเขตอำเภอทองผาภูมิและไทรโยคเรียกว่า พั่ง ผึ้งชนิดนี้ชาว
บ้านไม่นิยมนำมาขายเพราะมีความดุร้ายกว่าผึ้งมิ้ม ปริมาณน้ำหวาน
น้อย และไม่เป็นที่นิยมของตลาด แต่มักจะมีเด็กๆ และชาวบ้านมาตี
รังผึ้งชนิดนี้เพื่อนำมารับประทานเอง ผึ้งม้านจะพบได้บ่อยในช่วง
ดอกไม้ บ านบริ เ วณสวนผลไม้ แ ละไร่ มั น สำปะหลั ง ของ
ชาวบ้านที่ปลูกบริเวณชายป่าเขา โดยผึ้งชนิดนี้
จะเป็นตัวช่วยผสมเกสรให้กับพืชที่เกษตรกร
เพาะปลูก
ผึ้งมิ้มกับผึ้งม้านจะมีขนาดตัวใกล้เคียง
กัน แต่ผึ้งม้านจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย จึงสร้าง
ความสับสนในการเรียกผึ้งชนิดนี้ของชาวบ้าน บางครั้งจะเรียกรวมๆ กันว่าเป็นผึ้งมิ้ม
ทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็นผึ้งม้าน หรือบางครั้งเรียกผึ้งม้านทั้งหมด ทั้งๆ ที่เป็นผึ้งมิ้ม ไม่ใช่
เพียงชาวบ้านเท่านั้นที่สับสน นักวิชาการ นักเรียน หรือนักศึกษาหลายท่านก็ยังมี
ความสับสนระหว่างผึ้งสองชนิดนี้เช่นกัน ในบางแห่งอาจยังไม่รู้จักผึ้งม้านเลยก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าในดินแดนตะวันตกของประเทศไทยยังมีความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า และยังมีสิ่งมี
ชีวิตอีกหลายชนิดที่รอคอยให้นักวิจัยได้พากันมาศึกษาค้นคว้า เพื่อที่จะได้นำองค์
ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าเผยแพร่ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน อั น เป็ น แนวทางที่ จ ะนำไปสู่ ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดการเรียนรู้และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ผึ้งมิ้มเล็กหรือที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า
มั่ม ผึ้งม้าน ผึ้งหวี่ พั่ง ผึ้งกระโปกวัว ผึ้ง
แมลงวัน ซึ่งพบได้บ่อยในสวนผลไม้และ
ชายป่าช่วงฤดูดอกไม้บาน
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การป้องกันรังของผึ้งม้าน
ที่มีต่อผีเสื้อไขผึ้ง

สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ และสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฏวิทยา : ชีววิทยาของ
ผึ้ง ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงและไร
ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์

ผึ้งม้านหรือผึ้งมิ้มเล็ก (Apis andreniformis) มีขนาดเล็กที่สุดในผึ้งสกุล
Apis ในประเทศไทยพบผึ้งชนิดนี้ได้ในบางจังหวัด เช่น จังหวัดกาญจนบุรีพบว่ามีผึ้ง
ม้านอาศัยอยู่ โดยเฉพาะในตำบลห้วยเขย่งบริเวณป่าอนุรักษ์ 72 พรรษามหาราชและ
ป่าใกล้เคียง รวมถึงบริเวณหมู่บ้านที่อยู่ชายป่า ได้แก่ หมู่บ้านไร่ป้าบริเวณห้วยพัสดุ
กลาง บ้านไร่บริเวณห้วยเชิงเขา บ้านห้วยเขย่ง บ้านห้วยปากคอก บ้านปากลำปิล็อก ส่วน
หมู่บ้านที่ไม่พบผึ้งม้านอาศัยอยู่ได้แก่ บ้านท่ามะเดื่อ และบ้านรวมใจ แสดงว่าสิ่งแวดล้อมของทั้ง 2
หนอนผี เ สื้ อ ไขผึ้ ง ขนาดใหญ่
(Galleria mellonella) ขณะที่
หมู่บ้านนี้ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผึ้งม้าน ทั้ง ๆ ที่อยู่ห่างจากป่าไม่มากนัก
อยู่ในรังผึ้งม้าน
ผึ้งม้านดำรงชีวิตอยู่ในป่าที่มีอาหารค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ นอกจากโรคผึ้งที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ
ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัวและเชื้อราต่างๆ แล้ว ผึ้งม้านยังถูกล่าโดยหมี นกจาบคาเล็ก นกแซงแซวหางปลา กิ้งก่า
จิ้งจก อึ่งอ่าง คางคก แมงมุม มด ตัวต่อต่างๆ นอกจากนี้ยังมีตัวเบียนที่เป็นศัตรูของผึ้งม้าน เช่น ไร (Euvaroa
wongsirii) และผีเสื้อไขผึ้ง (wax moth)
ผีเสื้อไขผึ้งเป็นศัตรูตัวฉกาจของผึ้งม้าน จัดเป็นตัวเบียนและตัวห้ำทำลายรังผึ้งม้าน แต่ไม่ได้กินตัวอ่อนผึ้ง
มี 2 ชนิด คือ ผีเสื้อไขผึ้งขนาดเล็ก (Achroia grisella) และผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่ (Galleria mellonella) ผลการวิจัย
ในตำบลห้วยเขย่งพบว่า 60.87 % ของผึ้งม้านมักถูกผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่เข้ารบกวนและทำลายรัง
ผีเสื้อไขผึ้งเป็นผีเสื้อกลางคืน นักวิทยาศาสตร์ในสมัยต้นๆ เช่น Aristotle และ Collumella พบว่าเป็นศัตรู
ที่เป็นอันตรายต่อผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera) สำหรับคนเลี้ยงผึ้งทั่วไปกล่าวว่า การพบผีเสื้อหนอนไขผึ้งขนาด
ใหญ่ในรังผึ้งเป็นโรคระบาดอย่างหนึ่ง ผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่ตัวเมียจะเข้าไปวางไข่ในรังผึ้งในช่วงเวลาค่ำ หรือใน
เวลากลางวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม โดยยื่นอวัยวะวางไข่เข้าไปวางไข่บริเวณรอยแตกหรือรอยแยกเล็กๆ ของรวงผึ้ง
เพื่อเป็นการป้องกันผึ้งงานออกมาขับไล่
โดยทั่วไปไข่ของผีเสื้อไขผึ้งจะมีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 ซม. สีของไข่แตกต่างกัน
ตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีค่อนข้างแดง ส่วนใหญ่จะติดกันเป็นกลุ่มประมาณ 50-150 ฟอง ยากที่จะสังเกตเห็นได้ด้วยตา
เปล่า ไข่ของหนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่จะฟักภายใน 3-8 วัน ที่อุณหภูมิระหว่าง 29-35 องศาเซลเซียส
ช่วงเวลาจากระยะไข่จนฟักเป็นตัวหนอนอาจนานถึง 30 วัน ที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส โดยจะมีการ
เจริญเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สมบูรณ์ (complete metamorphosis) ซึ่งแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็น
4 ระยะ ด้วยกันคือ ระยะไข่ (egg) ระยะตัวหนอน (larva) ระยะดักแด้ (pupa) และระยะตัวเต็มวัย (adult) ในระยะ
ตัวหนอนเป็นระยะที่สำคัญ เพราะเป็นระยะที่มีการเข้าทำลายแผ่นรวงรัง และผลิตภัณฑ์จากไขผึ้งมากที่สุด
เนื่องจากเป็นระยะที่มีการกินอาหารปริมาณมาก หนอนผีเสื้อที่ฟักออกมาจะกินรังผึ้งเป็นอาหารโดยเฉพาะรังผึ้งที่มี
สีเข้มมีน้ำผึ้ง หรือเกสรผึ้ง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน หนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่โตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 28
มิลลิเมตร น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 240 มิลลิกรัม จากนั้นจึงเข้าดักแด้ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 วัน วงชีวิตของผีเสื้อ
ไขผึ้งขนาดใหญ่ ตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน
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เมื่ อ เข้ า สู่ ช่ ว งตั ว เต็ ม วั ย ผี เ สื้ อ ไขผึ้ ง ขนาดใหญ่ จ ะไม่ กิ น ทั้ ง
อาหารและน้ำ ตัวเมียมักวางไข่ภายใน 4-10 วัน นับจากวันที่เป็นตัวเต็ม
วัย โดยสามารถผลิตไข่ได้วันละประมาณ 300-600 ฟอง ดังนั้นผีเสื้อตัว
เมียจะวางไข่เฉลี่ยประมาณ 1,800 ฟองต่อตัว ตัวเต็มวัยทั้งตัวผู้และตัว
เมียของผีเสื้อไขผึ้งมีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่ 3 วันจนถึงมากกว่า 30 วัน แต่ตัว
เมียที่ผสมพันธุ์แล้วมักจะตายภายใน 7 วัน ในขณะที่อุณหภูมิ 30-32
องศาเซลเซียส
หนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่ชักใยได้ตั้งแต่ตอนที่ฟักออกจากไข่
แต่ ผ ลิ ต ใยได้ น้ อ ยมาก ลั ก ษณะการกิ น อาหารจะยื่ น หั ว ออกไปกิ น
อาหารรอบ ๆ ตัว เมื่อหนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่โตขึ้นจะคืบคลาน
ไปและกินอาหารเป็นรอยทาง ขณะเดียวกันจะป้องกันอันตรายจาก
ผึ้งโดยชักใยโยงของผสมระหว่างสิ่งขับถ่ายออกมากับไขผึ้งที่ด้าน
นอกของทางเดิน ส่วนด้านในทางเดินจะห่อหุ้มด้วยใยสีขาวที่ไม่เป็น
อันตรายต่อผิว โดยมากหนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่จะโผล่หัวและคอซึ่ง
ภาพร่ อ งรอยการนำ
ย า ง ไ ม้ ม า ฉ า บ ปิ ด
เป็นส่วนที่แข็งออกไปทำให้เหล็กในผึ้งไม่สามารถทำอันตรายได้
บริเวณที่รังถูกทำลาย
สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการผึ้งเห็นว่า ผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่เป็นแมลงที่มี
ประโยชน์โดยใช้เป็นเหยื่อสำหรับตกปลา ทางประเทศแถบยุโรปและตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริการมีการเลี้ยง
หนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่สายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะมีสีขาวขนาดใหญ่ ถ้าตกลงในน้ำจะดิ้น
ตลอดเวลา ปลาจะชอบกินหนอนประเภทนี้มาก มีผู้เลี้ยงเป็นธุรกิจโดยขายเป็นเหยื่อตกปลา ในอนาคตอาจจะนำ
มาทอดเช่น หนอนไม้ไผ่หรือรถด่วนที่เป็นอาหารราคาแพงของคนไทยได้ นอกจากนี้หนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่ ยัง
ใช้สำหรับศึกษาด้านสรีรวิทยาของแมลง โดยใช้เป็นสัตว์ทดลอง ในด้านการควบคุมโดยชีววิธี พิษวิทยา พยาธิวิทยา
เพื่อเพิ่มจำนวนหนอนของแมลงวันเบียนและแตนเบียน
ผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่พบกระจายทั่วไปทุกแห่งที่มีผึ้งโดยเฉพาะแถบภูมิประเทศในเขตร้อน หรือกึ่งเขตร้อน
และทำความเสียหายต่อรังผึ้งเป็นอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่มีวิวัฒนาการในการ
ดำรงชีวิตร่วมกันกับผึ้งในแถบเอเชียใต้มาเป็นเวลานานจากงานวิจัยพบว่าหนอนผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่จะทำลายรัง
ผึ้งม้านโดยการชักเส้นใยภายในรวงรังผึ้ง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นหลอดรวงเก็บเกสรและน้ำหวาน ซึ่งมีผลทำให้ผึ้ง
ม้านขาดอาหาร นางพญาจึงหยุดวางไข่ ส่งผลให้ประชากรผึ้งมีจำนวนลดลง สุดท้ายผึ้งม้านจะต้องทิ้งรังไป แต่
สำหรั บ ผึ้ ง ม้ า นบางรั ง พบว่ า มี พ ฤติ ก รรมต่ อ
ต้ า นโดยการนำยางไม้ ม าปิ ด บริ เ วณที่ รั ง ถู ก
ทำลาย และหุ้มตัวหนอนผีเสื้อด้วย แสดงว่าผึ้ง
งานสามารถรับรู้ได้ว่ารังกำลังจะถูกทำลายจึง
ได้ พ ยายามรั ก ษารั ง ไว้ โ ดยการหายางไม้ ม า
ฉาบปิ ด บริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่มี
รายงานการพบพฤติกรรมนี้ในผึ้งชนิดอื่นๆ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็น พฤติกรรมในการป้องกันรังของ
ผึ้ ง ม้ า นแบบหนึ่ ง ที่ ยั ง ไม่ มี ร ายงานมาก่ อ น
หน้านี้

ผีเสื้อไขผึ้งขนาดใหญ่ (Galleria mellonella) ที่เพิ่ง
ออกมาจากรังผึ้งม้าน
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การสร้างรังของชันโรง

พณัญญา พบสุข และ สาวิตรี มาไลยพันธุ์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชันโรงมีรายงานพบในประเทศไทยจำนวน 39 ชนิด แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ป่า และบริเวณการทำเกษตรกรรมทั้งพืช
ไร่และพืชสวน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพืชอาหารของชันโรง พื้นที่เขตทองผาภูมิตะวันตกมีความแตกต่างของป่าถึง 3 ประเภท ทำให้มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูง
การศึกษาหาข้อมูลของชันโรงจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในด้านความหลากชนิด แหล่งที่อยู่อาศัย ลักษณะการสร้างรัง
โครงสร้างรัง รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้
ผลการศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของชันโรง สามารถแบ่งได้ 5 แบบ ได้แก่ สร้างรังในโพรงต้นไม้ที่มีชีวิต, สร้างรังในโพรงไม้ที่
ไม่มีชีวิต, สร้างรังในโพรงเทียม, สร้างรังในดินอาศัยรังปลวกเก่า และสร้างรังในโพรงรอยแตกของหิน ชันโรงมีความพิถีพิถันในการ
เลือกสร้างรัง เนื่องจากชันโรงไม่สามารถเจาะไม้หรือวัสดุอื่นๆ ให้เป็นรูเอง ส่วนใหญ่มักเลือกสร้างรังในพรรณไม้กลุ่มไทร (Ficus spp.)
เนื่องจากมีลักษณะโพรงทึบ สามารถป้องกันอันตรายจากศัตรูได้ ส่วนชนิดที่ทำรังในดิน เช่น T. collina ส่วนมากเลือกทำรังทางทิศ
ตะวันตก สาเหตุเพราะว่าตอนบ่ายแสงแดดส่องทางทิศตะวันตก มีระยะเวลายาวนาน ทำให้มีการสะสมความร้อนภายในดินเพียงพอ
จนถึงเวลากลางคืน ซึ่งอุณหภูมิภายในรังจะสูงกว่าภายนอกรัง เป็นผลให้ภายในรังมีความอบอุ่น เหมาะต่อการดำรงชีวิตของชันโรง
ส่วนพฤติกรรมการสร้างรังของชันโรงบริเวณบ้านเรือนในหมู่บ้านตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบว่าส่วนใหญ่
ชันโรงเลือกสร้างรังในทิศทางที่หันไปทางเดียวกับบริเวณหน้าบ้าน เพราะบ้านเรือนส่วนมากมีเสาหน้าบ้านที่สร้างด้วยวัสดุที่แปรรูป
จากไม้ ซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่น ชันโรงจึงเลือกทำรังด้านบริเวณด้านในเสาบ้านเพื่อหลบศัตรูที่สามารถเข้ามาได้จากบริเวณด้านหน้า จะ
เห็นได้ว่าชันโรงมีความหลากหลายการสร้างรัง แต่ที่สำคัญต้องมีความปลอดภัยต่อศัตรูต่างๆ โดยที่ชันโรงจะมีวิธีการป้องกันรังของ
ตนด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการเลือกสถานที่สร้างรังของชันโรงที่ปลอดภัย
โครงสร้างหลักของรังชันโรงประกอบด้วย ปากทางเข้ารัง, ผนังยางไม้, ผนังหุ้มรวงตัวอ่อน, กลุ่มเซลล์ตัวอ่อน ซึ่งแบ่งเป็น
หลอดเซลล์ตัวหนอน และหลอดเซลล์ดักแด้, กลุ่มถ้วยอาหาร ซึ่งแบ่งเป็นถ้วยเกสร และถ้วยน้ำผึ้ง ลักษณะโครงสร้างรังของชันโรง
แต่ละชนิดที่พบในพื้นที่จะมีความแตกต่างกันตามสภาพที่อยู่อาศัย และลักษณะการดำรงชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของชันโรงแต่ละชนิด
เช่น ปากทางเข้ารังของชันโรง และการเรียงตัวของกลุ่มตัวอ่อน ซึ่งมีความสำคัญทางด้านชีววิทยาและสามารถแบ่งจำแนกชนิดของ
ชันโรงได้
จากศึกษาลักษณะการเรียงตัวของกลุ่มตัวอ่อนทั้ง 8 ชนิดในพื้นที่ศึกษา สามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ การเรียงตัวแบบแผง
ซ้อน แบบเป็นชั้น พบ 3 ชนิด ได้แก่ T. terminata, T. apicalis, T. pagdeni การเรียงตัวแบบเป็นกลุ่มก้อน พบ 4 ชนิด ได้แก่ T.
collina, T. iridepennis และ ในสกุล Hypotrigona การสร้างผนังหุ้มห้องตัวอ่อนจะพบเพียงบางชนิด เช่น T. terminata, T. apicalis
และ T. iridepennis ผลการศึกษาการเรียงตัวของกลุ่มตัวอ่อนนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำชันโรงมาเลี้ยงลงรัง ซึ่งทำให้ทราบ
ว่าแต่ละชนิดมีการเรียงตัวของกลุ่มตัวอ่อนแบบใด จากข้อมูลที่ศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรังเลี้ยงชันโรงได้อย่าง
เหมาะสม
ชันโรงมีบทบาทสำคัญในด้านช่วยการผสมเกสร คือ มีพฤติกรรมการเก็บเกสรอย่างเด่นชัด จึงเป็นพฤติกรรมทางบวกเพราะ
ช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรณูอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณสมบัติที่ดีหลายข้อของชันโรงเหมาะที่จะนำมาเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อ
เป็นแมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร การศึกษาลักษณะรัง
ของชันโรงในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้
ในการเลี้ยงและขยายพันธุ์ชันโรงและนำองค์ความรู้นี้ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อ
ไป เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในด้านเกษตรกรรมและการอนุรักษ์ชันโรง
ธรรมชาติเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศวิทยานำไปสู่การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของของประเทศไทย

ชันโรงวรรณะทำงานที่ทำหน้าที่เฝ้าปากทางเข้ารังและป้องกันรัง
แถวบนจากซ้ายไปขวา : Trigona thoracica, T. apicalis, T. melanoleuca
แถวกลางจากซ้ายไปขวา : T. terminata, T. collina, T. collina
แถวล่างจากซ้ายไปขวา : T. pagdeni, Hypotrigona scintillans var. 1, H. scintillan var.
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พรอพอลิส

(propolis) จากชันโรง

ชั น โรง (stingless bees) มี พ ฤติ ก รรมชอบเก็ บ ยางไม้
ปริ ม าณมากเพื่ อ การผลิ ต ชั น หรื อ พรอพอลิ ส (propolis) ซึ่ ง เป็ น
โครงสร้างหลักของรัง มีหน้าที่ปกป้องรัง กันน้ำ ควบคุมอุณหภูมิ
ป้องกันศัตรูจากภายนอก เนื่องจากยางไม้มีสมบัติเป็นสารยับยั้งการ
เจริญของเชื้อโรค ชันโรงจึงนำมาผสมเป็นหลอดเซลล์ตัวอ่อน เป็น
ผนังรัง อุดรอยรั่วของรัง อาจกล่าวได้ว่าทุกส่วนของรังล้วนแล้วแต่มี
ส่วนผสมของยางไม้ทั้งนั้น
ประสิทธิภาพของพรอพอลิส ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของรังใน
ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายชนิดของพรรณไม้ ชันโรงแต่ละชนิด
มักจะคัดเลือกยางไม้จากพืชที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่ดีมาก
ที่ สุ ด มนุ ษ ย์ เ องได้ รู้ จั ก ใช้ ป ระโยชน์ จ ากพรอพอลิ ส ที่ ไ ด้ จ ากผึ้ ง รวง
(Apis mellifera L.) เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว จากข้อมูลในสมัยอียิปต์พบ
ว่า พระสอนศาสนาใช้พรอพอลิสในการทำ มัมมี่ ปัจจุบันมีการใช้
พรอพอลิสเป็นยาของแพทย์แผนโบราณ ผสมในลูกอมแก้เจ็บคอหรือ
ผสมในน้ำดื่มรักษาแผลในปาก แก้โรคกระเพาะ ผสมในเครื่องสำอาง
รักษาสิว และรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิด
การศึกษาพฤติกรรมของชันโรงและการเลือกพืชที่ให้ยาง
เพื่อนำมาใช้สร้างรังของชันโรงยังค่อนข้างมีอยู่น้อยในประเทศไทย
จากการศึกษาในโครงการทองผาภูมิตะวันตก พบชันโรงถึง 16 ชนิด
ซึ่งมากกว่าพื้นที่อื่นที่มีการศึกษามาก่อนแล้ว อาจจะเป็นเพราะสภาพ
แวดล้อมของป่า ซึ่งมักพบชันโรงมากในป่าผสมผลัดใบในระดับต่ำและ
ระดับสูงแล้ง ที่มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยไม่สูงมาก เปอร์เซ็นต์ความชื้น
สัมพัทธ์ และปริมาณแสงส่องผ่านเรือนยอดในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาพบว่าพืชที่ชันโรงเลือกอาศัยสร้างรังมักเป็นไม้
ยืนต้ น ขนาดใหญ่และลำต้นมีลักษณะเป็นโพรง ได้แก่ เสลาขาว,
กระเบา, กระบาก, ยางปาย และเต็ง หรือต้นไม้ที่มีช่องว่างจากการ
โอบพั น ของต้ น ไทรที่ โ อบต้ น ไม้ ห ลั ก ชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ เสลาขาว
ตะคร้อ และตะคร้ำ ในดินโพรงดินปนกับรังปลวกใต้ต้นไม้ใหญ่ ได้แก่
ต้นไทร
ผลของการศึกษาพฤติกรรมการเก็บยางไม้ของชันโรงแต่ละ
ชนิด พบว่า Trigona apicalis Smith มีพฤติกรรมเก็บสะสมพรอพอลิ ส ได้ ใ นปริ ม าณมากกว่ า ทุ ก ชนิ ด และมี รั ง ขนาดใหญ่ โดยอาจพบ
พรอพอลิสได้มากกว่า 1 กิโลกรัมต่อรัง ในสภาพแวดล้อมป่าเต็งรังที่มี
พืชให้ยางไม้หลากหลายชนิด ชันโรงจะเก็บยางไม้เป็นจำนวนมากใน
ฤดูฝน เพื่อเร่งขยายรัง ใช้ทำรังกันฝน และป้องกันศัตรู ซึ่งยางไม้ที่
สะสมไว้สร้างรังเป็นจำนวนมากหลังฤดูฝนแล้ว อาจมีส่วนเกินที่ชันโรง
ไม่ มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งใช้ สามารถเก็ บ เกี่ ย วแบ่ ง ปั น ให้ ม นุ ษ ย์ ใ ช้
ประโยชน์ได้โดยไม่เป็นการรบกวนชันโรง ฤดูกาลที่เหมาะสมในการ

ชามา อินซอน และสาวิตรี มาไลยพันธุ์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพแสดงลักษณะปากทางเข้ารังของชันโรง 15 ชนิด ได้แก่
แถวที่ 1 จากซ้ายไปขวา : Trigona apicalis, T. melanoleuca, T. peninsularis
แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา : T. collina, T. canifrons, T. thoracica
แถวที่ 3 จากซ้ายไปขวา : T. terminata, T. ventralis, T. flavibasis
แถวที่ 4 จากซ้ายไปขวา : T. iridipennis variety 1, T. iridipennis variety 2,
		
T. iridipennis variety 3	
แถวที่ 5 จากซ้ายไปขวา : Hypotrigona scintillans, H. pendleburyi, H. klossi
		
บาร์ = 1 ซม.

เก็บผลผลิตพรอพอลิสควรเก็บในช่วงฤดูแล้งหรือ
หลังฤดูฝน
ชั น โรงยั ง เป็ น แมลงผสมเกสรที่ ดี มี
ประโยชน์ที่สุดชนิดหนึ่ง การที่มีชันโรงหลากหลาย
ชนิดในสวนและแปลงเกษตร จะช่วยพืชผสมเกสร
ได้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพบว่าสารสกัด
พรอพอลิ ส จากทุ ก ส่ ว นของโครงสร้ า งรั ง ชั น โรง
ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ชื้ อ ร า
Cladosporium cladosporioides และ Sclerotium
rolfsii
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ชั น โ ร ง น้ อ ย . . . ผู้ ผ ส ม เ ก ส ร
ลิ้ น จี่ ที่ ต ำ บ ล ห้ ว ย เ ข ย่ ง
พงษ์ศักดิ์ จิณฤทธิ์ และ สาวิตรี มาไลยพันธุ์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชันโรง (Stingless bees) เป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กไน พบแพร่
กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย พบ 2 สกุล ได้แก่ สกุล
Trigona และสกุล Hypotrigona มีบทบาทสำคัญต่อการผสมเกสร
ทนทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ในป่าและ
ชุมชน หลายชนิดสามารถนำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้
ช่วยผสมเกสร
ลิ้นจี่ ซึ่งเป็นพืชทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ประสบปัญหาลูกลิ้นจี่ไม่ติดผล แม้ว่า
จะให้ ด อกและต้ น แข็ ง แรงก็ ต าม แต่ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ลิ้ น จี่ ต่ ำ มาก
เกษตรกรบางรายจึงตัดสินใจตัดต้นลิ้นจี่ที่ปลูกไว้หลายปี แล้วปลูก
ยางพาราทดแทนเนื่องจากราคาสูงกว่า
เมื่ อ ได้ ล งพื้ น ที่ พ บว่ า การขาดแมลงผสมเกสรอาจเป็ น
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลิ้นจี่ไม่ติดผลจึงได้มีการวิจัยเพาะเลี้ยงชันโรง
ชนิดต่างๆ จากสภาพธรรมชาติ โดยศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อ
การเลี้ยงลงรัง ศึกษาการแยกขยายรังชันโรงชนิดที่เหมาะและ
ปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ที่จะการช่วยผสมเกสรลิ้นจี่
จากชันโรง 11 ชนิดที่พบในพื้นที่ ต.ห้วยเขย่ง คณะนัก
วิจัยได้คัดเลือกชนิดที่จะนำไปช่วยผสมเกสรลิ้นจี่ ได้แก่ Trigona
apicalis, T. collina, T. terminata และ T. pagdeni เนื่องจากเป็น
ชันโรงที่มีคุณสมบัติไม่ทิ้งรังง่ายและสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ฤดู ร้ อ นเป็ น ช่ ว งที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการเพิ่ ม
ภาพกลุ่มแมลงที่ช่วยผสมเกสรต้นลิ้นจี่พันธุ์สำเภาแก้ว
แถวบนจากซ้ายไปขวา : Trigona apicalis, T. collina, T. terminata
ปริมาณและขยายพันธุ์ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์
แถวกลางจากซ้ายไปขวา : T. laeviceps, Apis cerana, A. andreniformis
ชันโรงทั้ง 4 ชนิดนี้ควรอยู่ในระหว่าง 28 – 32 องศาเซลเซียส วัสดุ
แถวล่างจากซ้ายไปขวา : A. dorsata, Vespidae tropica
ที่เหมาะสมในการทำรังเลี้ยงชันโรง T. collina คือ กระถางดินเผา
ส่วนชันโรงชนิดที่เหลือ 3 ชนิด อาจใช้วัสดุที่เหมาะสมอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนและความชื้นได้ดี ได้แก่ รังที่ทำจากแผ่น
ไม้ฝาเทียมและรังไม้
ผลการศึกษาการผสมเกสรของลิ้นจี่อายุ 4 ปีในเดือนกุมภาพันธ์พบว่า แมลงที่มาผสมเกสรลิ้นจี่พันธุ์สำเภาแก้วมากที่สุดใน
ช่วงเวลา 07.00 - 16.00 น. อยู่ในอันดับ Hymenoptera จำนวน 7 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดเป็นชันโรง คือ T. collina รองลงมาได้แก่
T. laeviceps, T. terminata และ T. apicalis ผลการศึกษาทิศทางการวางตัวของช่อดอกในทรงพุ่มต้นลิ้นจี่มีผลต่อการเลือกลงดอก
ของชันโรง พบว่า ช่อดอกที่ชูไปทางทิศตะวันออกดึงดูดชันโรงให้ลงตอมเกสรสูงสุดในทุกเวลา รองลงมาได้แก่ ช่อดอกทางทิศใต้ และ
ทิศตะวันตก ส่วนช่อดอกที่ชันโรงลงตอมเกสรน้อยสุดคือช่อดอกที่ชูไปทางทิศเหนือ
การสำรวจประชากรชันโรงที่เข้าลงเก็บอาหารในต้นลิ้นจี่ในแปลงทดลองขนาด 400 x 500 เมตร พบว่า ชันโรงมีการ
กระจายตัวเฉลี่ยสูงสุด 48.25 ตัว/10 ช่อ ในแปลงที่วางชันโรงที่มุมทั้ง 4 ด้านของแปลง รองลงมาคือ ในแปลงที่วางรังกระจายตาม
แนวกลางแปลง และในแปลงที่วางเป็นกลุ่มตรงกลางแปลง โดยมีจำนวนประชากรชันโรงเฉลี่ย 41.50 และ 28.33 ตัว/ต้น ตามลำดับ
จึงสรุปได้ว่า ควรวางรังชันโรงไว้ที่หัวมุมของแปลงลิ้นจี่ จะทำให้ชันโรงผสมเกสรได้ดีและมีประสิทธิภาพการติดผลสูงสุด เพราะ
ชันโรงจะกระจายตัวช่วยผสมเกสรได้ทั่วแปลง ส่วนการวางรังชันโรงเป็นกลุ่มตามแนวแปลง หรือวางตรงกลางทำให้ลิ้นจี่ติดผลได้ไม่
ดีเนื่องจากชันโรงไม่กระจายตัวออกช่วยผสมเกสร นอกจากนี้ยังพบว่า ระยะห่างระหว่างรังชันโรงกับต้นลิ้นจี่ที่จะช่วยให้การผสม
เกสรมีคุณภาพสูงสุดต้องมีระยะไม่เกิน 5- 10 เมตร เพราะชันโรงหากินห่างจากรังส่วนใหญ่ที่ระยะ 5 เมตร ถ้าพบชันโรงจำนวน 110
ตัวต่อต้น จะทำให้การติดผลสูงสุดถึง 82 เปอร์เซ็นต์
จากการศึกษาทัง้ หมดจะนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาผลผลิตลิน้ จีท่ ตี่ ดิ ผลน้อยและไม่มคี ณ
ุ ภาพ ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญ
และประโยชน์ของชันโรงในด้านการผสมเกสร และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของชันโรงให้อยู่ยืนนาน
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การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ น อกแปลงเพาะปลู ก
ช่ ว ย ค ว บ คุ ม ศั ต รู พื ช ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร ?
เรื่อง : ชัชวาล ใจซื่อกุล นิพาดา เรือนแก้ว และมารุต เฟื่องอาวรณ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพ : ชัชวาล ใจซื่อกุล

แมลงเต่าทอง (วงกลมใหญ่) ซึ่งเป็นผู้ล่าที่สำคัญของเพลี้ยอ่อน (วงกลมเล็ก) สามารถพบได้
ตามพืชที่ขึ้นทั่วไปข้างเคียงพื้นที่เพาะปลูก หากไม่มีการรบกวนจากสารเคมีปราบแมลงหรือ
การทำลายพืชทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของแมลงเหล่านีโ้ ดยการตัด เผา หรือใช้สารเคมีปราบวัชพืช

การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ศัตรูธรรมชาติเป็นการควบคุมโดยชีววิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม ทำได้โดยการเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้ำและตัวเบียนแล้วปล่อยลงไปในพื้นที่การเกษตร
ซึ่งวิธีการดังกล่าวต้องอาศัยการลงทุนทั้งแรงงาน เวลา และเงิน พร้อมทั้งความรู้และความ
เอาใจใส่พอสมควรกว่าจะประสบความสำเร็จ
เป็นที่น่ายินดี เมื่อคณะนักวิจัยจากจุฬาฯ ได้ค้นพบการควบคุมศัตรูพืชโดยแทบไม่
ต้องลงทุนเลย นั่นคือ การอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติในพื้นที่รอบๆ พื้นที่เพาะปลูก โดยกัน
พื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแหล่งเพาะแมลงศัตรูธรรมชาติ นอกจากนั้นยังต้องไม่ทำกิจกรรมที่
รบกวนพื้นที่ดังกล่าว เช่น ใช้สารเคมี เผาพืช ตัดพืช เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศนั้นให้มี
แมลงศัตรูธรรมชาติ
พื้นที่ทองผาภูมิตะวันตกมีความหลากหลายในการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป ตั้งแต่การทำการเกษตรเพื่อยังชีพไปจนถึงการทำการเกษตรเพื่อการค้า ตั้งแต่ระบบ
เกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรแบบผสมผสาน ไปจนถึงระบบเกษตรแบบใช้สารเคมี พืชที่เพาะ
ปลูกมีทั้งพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชสวน เช่น ส้มโอ ทุเรียน ไม้ตัดดอก พืชสวนครัว
เช่น พริก ตะไคร้ และสวนป่า เช่น สัก ยางพารา เป็นต้น
ระบบการเกษตรที่แตกต่างกันเหล่านี้ ต่างก็มีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้เพาะปลูก เช่น พื้นที่
รอบๆ หรือพื้นที่ระหว่างแถวปลูกในพืชสวนและสวนป่า พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้เพาะปลูกเหล่านี้ ต่างมี
พืชขึ้นอยู่หลากหลายชนิด เช่น หญ้าขน หญ้าขจรจบ แห้วหมู สาบเสือ หมอน้อย กระดุมทอง
กระสัง เป็นต้น ถึงแม้ว่าพืชเหล่านี้อาจจะเป็นวัชพืชในระบบการเกษตรบางประเภท แต่ก็อาจใช้
ประโยชน์เป็นสมุนไพรหรือพืชคลุมดินก็ได้ ที่สำคัญคือ พืชเหล่านี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ
แมลงนานาชนิด ทั้งที่เป็นศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ
การทำกิจกรรมที่รบกวนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้เพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีกำจัด
วัชพืช การตัดหรือเผา การใช้เครื่องจักร การไถพรวน ไถกลบ แม้กระทั่งการให้ปุ๋ยแก่พืชหลัก
ย่อมส่งผลต่อพืชนอกระบบแปลงเกษตรและแมลงที่อาศัยอยู่ในสังคมพืชเหล่านี้ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อม รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยในดินตั้งแต่แมลง ไร แมงมุม กิ้งกือ ไส้เดือน หอย รา
แบคทีเรีย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดินและสารอาหารที่อยู่ในดิน
จากผลการศึกษาโครงสร้างสังคมแมลงและไรในดิน พบว่า ความหลากหลายทาง
ชนิดของไรและแมลงในดินในพื้นที่ชายป่ามีมากกว่าพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกในแปลงเกษตรทั้งแบบ
ใช้สารเคมีและแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังพบว่าพืชที่ขึ้นในบริเวณที่ไม่ได้เพาะปลูกของ
แปลงเกษตรอินทรีย์มีจำนวนตัวของแมลงทั้งที่เป็นศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติมากกว่าพื้นที่ที่ไม่
ได้เพาะปลูกของแปลงเกษตรแบบใช้สารเคมี
การศึก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งพื้ น ที่ ก ารเกษตรที่มีการ
จัดการที่แตกต่างกันจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเลือกการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มี
โครงสร้างของสังคมพืชที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์แมลงและไรศัตรูธรรมชาติ
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“ปูราชินี”

แห่งผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก
สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในบรรดาปูน้ำจืดทุกชนิด “ปูราชินี” จัดว่าเป็นปูน้ำจืดประเภทปูป่าที่มีสีสันสวยงามที่สุด
โดยจะมีสีสันมากถึง 3 สี คือ ขาเป็นสีแดง ตรงโคนขา ก้ามหนีบ และบริเวณขอบกระดองเป็นสีขาว
ตรงกลางกระดองเป็นสีน้ำเงิน ดูแล้วคล้ายกับธงชาติไทย ชาวบ้านจึงมักจะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า
“ปูสามสี”
ปูราชินี ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชิ นี น าถ เนื่ อ งในวโรกาสเจริ ญ พระชนมายุ ค รบ 5 รอบ พ.ศ.2535 มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Regal Crab ปัจจุบันปูราชินีจัด
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากในสภาพธรรมชาติ
สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นและอยากเห็นปูที่สวยที่สุดนี้ต้องลองเดินทางไปแถวอุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพราะปูชนิดนี้เป็นปูเฉพาะถิ่นและปัจจุบันจัดอยู่ในสภาพหา
ยากในสภาพธรรมชาติ ปู ร าชิ นี จึ ง กลายเป็ น ความภาคภู มิ ใ จของชุ ม ชนเพราะเปรี ย บเสมื อ น
สัญลักษณ์แห่งผืนป่าทองผาภูมิตะวันตกที่เกรงว่าใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนั้น โครงการ BRT จึงได้ร่วม
กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนให้นายสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ
BRT ทำการศึกษาปูราชินีเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เห็น
คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ปูราชินีให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
พบปูราชินีได้ที่ไหน
จากการสอบถามชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่ ใ นตำบลห้ ว ยเขย่ ง อำเภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี พบว่า ปูราชินีชอบอาศัยอยู่ตามริมลำห้วยและในพื้นที่พุ ได้แก่ บริเวณห้วยพัสดุกลาง
(บ้านพัสดุกลาง) ห้วยปากคอก พุท่ามะเดื่อ และพุปูราชินี (ออป.) โดยเฉพาะพุปูราชินีจะพบมาก
กว่าที่อื่น ปูราชินีที่พบมักจะมีความหลากหลายของสี คือ กลุ่มที่มีขาสีส้มสด และกลุ่มที่มีสีขาเป็นสี
ขาว โดยปกติปูราชินีจะออกจากรูมาเดินให้เห็นเต็มไปหมดในช่วงที่มีฝนตกหนักๆ ซึ่งบางครั้ง
สามารถจับได้เป็นกาละมังเลยทีเดียว แต่ถ้าฝนฟ้าครึ้มก็จะพบอยู่แค่ปากรู รูปูราชินีจะเป็นรูที่ดิ่ง
ตรงลงไป แล้วหักเป็นแนวระนาบยาวออกไป ความลึกของรูขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำใต้ดิน ในหน้า
แล้งปูจะเอาดินมาพอกที่ปากรูให้สูงขึ้นเพื่อกันน้ำเข้า และปิดปากรูด้านบน ชาวบ้านยังบอกอีกว่าปู
ราชินีน่าจะออกลูกปีละครั้ง โดยจะเห็นปูราชินีเริ่มมีไข่และออกลูกประมาณปลายเดือนกันยายน
บ้านหลังน้อยๆ ของปูราชินี
เมื่อสังเกตการกระจายของรูปูที่พุปูราชินี พบว่า มีการกระจายแบบไม่สม่ำเสมอ โดยจะ
รวมกันอยู่เป็นกระจุกๆ ตามโคนต้นไม้หรือพื้นที่โล่งๆ สภาพทั่วไปของพุปูราชินีบริเวณที่ปูขุดรู
อาศัยอยู่จะร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ปริมาณแสงส่องถึงพื้นน้อยมาก ไม้ชั้นกลางมีมากแต่ไม่แน่น
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ทึบ พื้นดินล่างมีเศษใบไม้ปกคลุมทั่วไป ไม้พื้นล่างและกล้าไม้มีน้อย
ลักษณะรูปูราชินีที่พบจะมีอยู่ 3 แบบ ดังนี้
1. เป็นกองมูลดิน และมีดินปิดปากรู กองมูลดินจะมีความสูง 8-15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของกองมูลดิน จะอยู่ในช่วง 15-20 เซนติเมตร รูลักษณะนี้จะพบน้อย ประมาณร้อยละ 15 ของรูที่พบ
ทั้งหมด
2. เป็นกองมูลดิน แต่ไม่มีดินปิดปากรู กองมูลดินจะมีความสูง 6-10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของกองมูลดิน 14-17 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของปากรู 1.8-4.2 เซนติเมตร รูลักษณะนี้จะพบมากกว่า
แบบแรก ประมาณร้อยละ 35 ของรูที่พบทั้งหมด
3. เป็ น รู แ บบเปิ ด ไม่ มี ก องมู ล ดิ น และไม่ มี ดิ น ปิ ด ปากรู เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางของปากรู 1.5-4.8
เซนติเมตร รูลักษณะนี้จะพบมากที่สุดประมาณร้อยละ 50 ของรูที่พบ รูลักษณะนี้ รอบๆ ปากรูจะสะอาด ใน
รัศมีจากขอบปากรู 2-3 เซนติเมตร จะไม่มีเศษใบไม้กิ่งไม้อยู่เลย
พฤติกรรมน่ารักๆ ที่พบเห็นได้จากปูราชินี
จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมปูราชินีของผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นใหม่_BRT พบว่า ปูราชินีมีพฤติกรรมที่
น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการกินอาหารซึ่งปูราชินีสามารถกินอาหารได้หลายชนิดทั้งเศษซากพืช
ซากสัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น หอย, เนื้อปลา, ไส้เดือน, จิ้งเหลน, ปูตัวเล็ก, อาหารแมว และข้าวสุก
โดยปูราชินีสามารถกินอาหารได้ทั้งในน้ำและบนบก นอกจากนี้ยังพบว่าปูนำอาหารลงไปกินในรูอีกด้วย โดย
ส่วนใหญ่ปูจะออกมาหาอาหารเมื่อมีฝนตก
สำหรับการขุดรูนั้นปูราชินีจะใช้ก้ามและปลายเล็บเท้าข้างใดข้างหนึ่งจิกลงดินแล้วโกยเข้าหาตัว ดิน
จะเป็นขุย แล้วปูจะใช้ก้ามและขาคู่ที่ 1 หนีบดินเข้าหาตัวแล้วเดินขึ้นมาบนปากรูแล้วใช้ก้ามดันดินออกไป
วางไว้รอบๆ รู ในบางครั้งอาจเห็นการต่อสู้เพื่อแย่งรูกันเกิดขึ้น โดยปูที่แข็งแรงกว่าจะใช้ก้ามหนีบตัวปูที่อยู่
ในรูออกมา หากปูเจ้าของรูสามารถต่อสู้ได้ก็จะได้ครอบครองรูต่อไป แต่หากว่าแพ้ก็ต้องสละ
รูนั้นให้กับผู้ชนะ ส่วนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ พบว่าปูจะวิ่งลงรูทันทีแม้ว่าจะ
ไม่ใช่รูของตนก็ตาม จากนั้นประมาณ 15 นาทีก็จะออกมาจากรู สิ่งเร้าที่ปูตอบ
สนองน้อยที่สุด ก็คือ แสงไฟ เมื่อเทียบกับเสียงเดินและเสียงพูดคุย
พฤติกรรมน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ปูจะพ่นน้ำออกมาบางครั้งเป็นฟอง
อากาศแต่บางครั้งก็เป็นทางยาว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีหรือมากกว่านั้น
นอกจากนี้ปูราชินียังมีการขับถ่ายโดยจะเปิดจับปิ้ง
แล้วใช้ก้ามหนีบเอาแท่งอุจจาระออกมา
สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนหรือ
กำลังมองที่เที่ยวเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติ ลองหา
โอกาสมาเยือนทองผาภูมิโดยเฉพาะในช่วงหน้า
ฝน เพราะนอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อั น เขี ย วขจี ข องผื น ป่ า ทองผาภู มิ ต ะวั น
ตกแล้ ว ยั ง เป็ น โอกาสดี ที่ จ ะได้ เ ห็ น “ปู
ราชินี” ปูน้ำจืดที่สวยและหายากชนิดหนึ่ง
ของเมืองไทย

“ปูราชินี” Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992) ราชินีแห่งทองผาภูมิตะวันตก
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แมงมุมในผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก
ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT
ข้อมูล/ภาพ : ประสิทธิ วงษ์พรม

บทนำ
แมงมุมเป็นนักล่าที่สำคัญในระบบนิเวศ อาหาร
ส่วนใหญ่ของแมงมุมคือแมลง แมงมุมจึงเป็นตัวควบคุมทาง
ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตร เส้นใยของแมงมุมยัง
สามารถนำมาพัฒนาเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพดีได้ เช่น เสื้อ
เกราะกั น กระสุ น เสื้ อ ไร้ ต ะเข็ บ นอกจากใยแล้ ว พิ ษ ของ
แมงมุมยังสามารถนำมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย
ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ แมงมุมเป็นแหล่งอาหารที่
อุ ด มด้ ว ยโปรตี น คนไทยรู้จักนำแมงมุมมาเป็นอาหารมา
นานแล้ว รวมทั้งการนำไข่มารับประทานด้วย ดังนั้นการ
ทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของแมงมุมก็เท่ากับเป็นการทำลาย
เพื่อร่วมโลกและแหล่งเรียนรู้อันกว้างใหญ่ที่เรายังไม่รู้จักอีก
ด้วยเช่นกัน
แมงมุมสามารถอาศัยอยู่ได้ทุกหนทุกแห่ง เช่น ใน
ป่าต่างๆ ตั้งแต่ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ในสวน
ผลไม้ นาข้าว ข้างลำธาร หรือแม้แต่ในบึง ในดิน ตามบ้าน
เรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทุกหนทุกแห่งจะมีแมงมุม
อาศัยอยู่ ส่วนสำคัญของแมงมุมที่ถือว่าอยู่ใกล้กับคนมาก
ที่สุด คือ หยากไย่ ที่เราสามารถพบได้ในห้องน้ำ
ห้องครัว หรือแม้แต่ห้องนอน
การศึ ก ษาแมงมุ ม เชิ ง บู ร ณา
การในพื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ โครงการ
BRT และ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) จึ ง สนั บ สนุ น การ
ศึ ก ษาความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพของแมงมุ ม ในพื้ น ที่
ตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดย
เป็ น การทำงานวิ จั ย แบบเต็ ม เวลาในพื้ น ที่ ภ ายใต้
แนวทางการทำงานวิจัยแบบสหวิทยาการควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้องค์ความรู้ชุมชนผ่านการทำงานและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็นำองค์ความรู้
เดิมของชุมชนผสมผสานกับประสบการณ์ที่เรียนมาและที่
เรี ย นรู้ ใ หม่ จ ากพื้ น ที่ นำมาถ่ า ยทอดสู่ นั ก เรี ย น ครู หรื อ
เยาวชนในชุมชนห้วยเขย่ง ดังนั้นการศึกษาแมงมุมในพื้นที่
ตำบลห้วยเขย่ง นับเป็นการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันก็นำเสนอ
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งานวิจัยต่อชุมชนจนทำให้เกิดความสนใจร่วม และนำไปสู่
การสร้างนักวิจัยในชุมชนได้อีกด้วย
จากการเก็บตัวอย่างแมงมุมและนำมาจำแนกโดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากเอกสารทางอนุกรมวิธานและคู่มือ
จำแนก การจำแนกใช้ลักษณะสัณฐานภายนอก เช่น ช่อง
สืบพันธุ์เพศเมีย อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ รูปแบบการเรียงตัว
ของตา อวั ย วะปล่ อ ยใย และอวั ย วะอื่ น ๆ ทำให้ ท ราบ
แมงมุมที่มีความแตกต่างกันมากกว่า 100 ชนิด และเท่าที่
สามารถจำแนกได้ถึงระดับสกุลและชนิดมีประมาณ 18 วงศ์
58 สกุล และ 76 ชนิด
แนะนำแมงมุมบางชนิดและชีววิทยาบางประการ
แมงมุมใยทองท้องลายขนาน (Nephila maculata
(Fabricius) 1793) พบได้ทั่วไป ชักใยขนาดใหญ่ที่สุด
แมงมุ ม เขี้ ย วใหญ่ ล ายประดั บ (Leucauge
decorata (Blackwall) 1864) มักพบชักใยในพื้นที่โล่งและ
ใกล้แหล่งน้ำ เช่น ที่โล่งใกล้ลำห้วย ริมขอบบึง เป็นต้น
แมงมุ ม เขี้ ย วใหญ่ ท้ อ งลายส้ ม
(Leucauge fastigata (Simon) 1877)
พบได้ทั่วไปในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ สวน
ผลไม้ หรือพื้นที่ป่าทดแทนใกล้แหล่ง
น้ำ มักพบชักใยใต้เรือนร่มไม้
แมงมุ ม ปู (Thomisidae)
ส่ ว นใหญ่ มี นิ สั ย รั ก สงบ เคลื่ อ น
ไหวช้ า และมั ก หลบภั ย ใต้ ใ บไม้
พบกระจายทั่วไปในพื้นที่ห้วยเขย่ง
บางชนิ ด พบใกล้ น้ ำ หรื อ พบในป่ า สมบู ร ณ์ ที่ มี
ความชื้นสูง ตัวอย่างเช่น
- แมงมุมปูศรีลังกา (Phrynarachne ceylonica
(Pickard-Cambridge) 1884) เป็นแมงมุมที่พบได้น้อยมาก
- แมงมุมปูคล้ายมดแดง (Amyciaea lineatipes
Pickard-Cambridge 1901) อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวน
เช่ น ป่ า ทดแทน ไร่ ร้ า ง สวนผลไม้ เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ มดแดงที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ถู ก รบกวนเช่ น กั น
แมงมุมปูคล้ายมดแดงกินมดแดงเป็นอาหาร และพบได้บ่อย
- แมงมุมปูขาว (Thomisus stoliczka (Thorell)
1887) พบได้ ทั่ ว ไปแต่ ไ ม่ บ่ อ ยนั ก กระจายอยู่ ใ นป่ า แบบ

ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ถูกรบกวน
แมงมุมท้องลายถั่วดำ (Araneus mitificus (Simon) 1886) ชักใย
กลมระหว่างปลายกิ่งไม้และไม้พุ่ม มักหลบอยู่ในที่ซ่อนมุมบนด้านใดด้านหนึ่ง
ที่ซ่อนทำโดยการชักใยยึดระหว่างขอบใบไม้ให้โค้งเป็นรู พบได้ทั่วไปในสวนผล
ไม้และชายป่า
แมงมุมลายแถบขวางหลากสี (Argiope versicolor (Doleschall)
1859) ชักใยกลมระหว่างพุ่มไม้ตั้งแต่ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ หรือพุ่ม
หญ้าสูง พบในสวนผลไม้ ป่าทดแทน ไร่ร้าง เป็นต้น ตอนกลางวันพบเกาะอยู่
กลางใย ใยตรงกลางถักเป็นรูปกากบาทสีขาว
แมงมุมสวนท้องสามเหลี่ยม (Parawixia dehaani (Doleschall)
1859) หากินเวลากลางคืนด้วยการชักใยกลม กลางวันหลบพรางตัวกับ
ใบไม้แห้ง มุมบนด้านใดด้านหนึ่งของใย พบทั่วไปในสวนผลไม้ และชายป่า
แมงมุมไซโคลซ่าลายแฉก (Cyclosa insulana (Costa) 1834) ชักใย
กลมขนาดเล็กระหว่างไม้พุ่มเตี้ย หรือไม้ล้มลุกขนาดเล็ก หรือพุ่มหญ้า มัก
สะสมเศษอาหาร ดิน ใบไม้ ฯลฯ เป็นเส้นกลมในแนวดิ่งตรงกลางใย และจะ
เกาะพรางตัวที่ด้านล่างต่อลงมา พบทั่วไปในชายป่า สวนผลไม้ ไร่ร้าง เป็นต้น
แมงมุมหลังหนามขาว-ดำ (Gasteracantha kuhli C.L.Koch 1837)
ชักใยกลมระหว่างกิ่งไม้ มักอยู่ใต้เรือนร่มไม้ ใยหลักด้านนอกจะเป็นเส้นประสี
ขาว หากินในเวลากลางวัน พบเกาะอยู่กลางใย พบทั่วไปตามชายป่า สวนผล
ไม้ ไร่ร้าง เป็นต้น
แมงมุมหลังหนามยาวโค้ง (Gasteracantha arcuata (Fabricius)
1793) ชักใยกลมระหว่างกิ่งไม้ ใต้เรือนร่มไม้ หากินในเวลากลางวัน เกาะตรง
กลางใยและห้อยส่วนที่เป็นหนามยาวโค้งลง พบไม่บ่อยและมักพบในบริเวณที่
มีความชื้นสูง เช่น สวนผลไม้รกร้างใกล้ริมห้วย ป่าสมบูรณ์ ป่าพรุ เป็นต้น
แมงมุมปุ่มตาไม้ (Caerostris cf. sumatrana Strand, 1915) ชักใย
กลมตาห่างระหว่างไม้พุ่ม ใยอยู่ในแนวขวางมากกว่าแนวตั้ง ช่วงเวลาพักหรือ
เมื่อมีสิ่งรบกวนแมงมุมจะไปเกาะที่กิ่งไม้พรางตัวเองคล้ายกับตาไม้หรือปุ่มไม้
พบไม่บ่อยนักและพบตามสวนผลไม้ใกล้ชายป่า ในป่าเบญจพรรณ เป็นต้น
แมงมุมกระโดด (Salticidae) เป็นแมงมุมที่มีการกระจายอยู่ทุกแห่ง
มักพบตามเรือนยอด ทั้งไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก รวมไปถึงยอดหญ้า
แมงมุมกระโดดยักษ์ (Hyllus diardi (Walckanaer) 1837) พบตาม
เรือนยอดไม้ในป่าสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำหรือมีความชื้นสูง ในพื้นที่ห้วยเขย่งมัก
พบในพืน้ ทีป่ า่ พรุและป่าดงดิบ	
แมงมุมหัวแหวนทับทิม (Telamonia dimidiata (Simon) 1899) พบได้
ทั่วไปและค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีต้นไม้และไม้พุ่ม
แมงมุมคล้ายมดเขี้ยวแบน (Myrmarachne volatilis (Peckham et
Peckham) 1892) พบได้บ่อยในพื้นที่ถูกรบกวน สวนผลไม้ ไร่ข้าวโพด พบทั้ง
ตัวสีแดงและตัวดำ
แมงมุมกระโดดก้นดำ (Evarcha flavocincta (C.L.Koch) 1848)
แมงมุมกระโดดส่วนใหญ่ได้จากการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตี (beating) และ
การใช้สวิงจับแมลง (sweeping) ซึ่งมีความเหมาะสมและคล่องตัวกว่าวิธีอื่นๆ
ผลจากการทำงานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนทำให้ ท ราบการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
แมงมุมและความหลากชนิดตามระดับการจำแนกของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
กลุ่มคนที่หาของป่า แมงมุมบางชนิดคนในชุมชนนำมารับประทาน เช่น บึ้ง
(Theraphosidae) และแมงมุมใยทอง (Nephila maculata) นอกจากนี้ยังพบ

แมงมุมสวนท้องสามเหลี่ยม ชอบหากินเวลากลาง
คืน กลางวันจะหลบพรางตัวใต้ใบไม้แห้ง

แมงมุ ม ใยท้ อ งลายขนาน (Nephila maculata
(Fabricius) 1793) พบได้ทั่วไป ชักใยขนาดใหญ่
ที่สุด

ภูมิปัญญาของกะเหรี่ยงในการนำเส้นใย
ของแมงมุมใยทองมารัดเพื่อห้ามเลือดอีก
ด้ ว ย ในขณะเดี ย วกั น ได้ ท ดลองจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับ
เยาวชน โดยใช้แมงมุมเป็นสื่อในการเรียน
รู้ธรรมชาติและฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเชือ่ มโยงกิจกรรม
อื่ น ๆ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ
ผลจากการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทำให้
เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของชุมชน
บ้านท่ามะเดื่อ คือ พื้นที่พุหนองปลิง จาก
กระบวนการและกิ จ กรรมเยาวชนเล็ ก ๆ
จนทำให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น ความสำคั ญ
ผลั ก ดั น ให้ พุ ห นองปลิ ง กลายเป็ น พื้ น ที่
อนุรักษ์ของชุมชนท่ามะเดื่ออีกด้วย
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ปาดยักษ์ (Rhacophorus maximus) จัดเป็นปาดที่มีขนาด
ใหญ่ สี เ ขี ย ว และพบได้ ไ ม่ บ่ อ ยนั ก ในประเทศไทยมี ร ายงานพบ
เฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีและราชบุรีเท่านั้น แต่เมื่อวันที่ 17 พ.ศ.
2546 คณะสำรวจสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ทองผาภูมิตะวัน
ตก นำโดย ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้
การสนับสนุนจากโครงการ BRT และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ได้พบปาดยักษ์ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซึ่งนับเป็นรายงานการ
พบครั้งแรก (new record) ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ ที่แสดงให้เห็นขอบเขตการกระจายของสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกโดยเฉพาะปาดยักษ์ที่มีความสวยงามที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น
สถานภาพของปาดยักษ์
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global Amphibian Assessment ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประเมิน
สถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในภูมิภาคนี้ มีรายงานว่าสถานภาพของปาดยักษ์อยู่ในสถานภาพที่ไม่สามารถ
ประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลในด้านต่างๆ ของปาดยักษ์ไม่เพียงพอ ส่วนรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจัดอยู่
ในสถานภาพที่เสียงต่อการสูญพันธุ์ (vulnerable) ปัจจุบันปาดยักษ์มีรายงานการกระจายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศอินเดีย ภาคเหนือของสหภาพพม่า และประเทศจีน และทางภาคตะวันตกของประเทศไทยเท่านั้น
ทำความรู้จักกับปาดยักษ์
ปาดยักษ์ จัดเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีขนาดใหญ่ที่พบในประเทศไทย โดยมีความยาวลำตัวตั้งแต่ปลายจมูกถึงรู
เปิดของทวาร (snout to vent length) ประมาณ 9 เซนติเมตร ลำตัวมีสีเขียว มีตาขนาดใหญ่ ลำตัวด้านบนมีสีเขียวตองอ่อน
ตลอดทั้งช่วงหัว หลัง และขา ส่วนด้านท้องมีสีเทา ด้านข้างลำตัวมีสีเทา และมีลายสีขาวสลับกระจายทั่วไป ปลายนิ้วมีแผ่นดิสก์
แผ่ออก ตีนหน้าและตีนหลังมีพังผืดแผ่เต็ม
แอ่งน้ำหน้าฝนถิ่นอาศัยสำคัญของปาดยักษ์
ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ บอกว่า ปาดยักษ์ค้นพบในคืนหลังฝนตกหนัก เวลาประมาณ 19.00-21.00 น. อากาศค่อนข้างเย็น
และในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีฝนตกปรอยๆ มีแอ่งน้ำขังอยู่ทั่วบริเวณที่พบ โดยพบจำนวน 3 ตัว สามารถจำแนกได้เป็นปาดยักษ์
เพศผู้ซึ่งกำลังส่งเสียงร้องเรียกคู่
ที่น่าสนใจก็คือ ปาดยักษ์ทั้งสามตัวที่พบจะอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับแหล่งน้ำ โดยถิ่นอาศัยเหล่านั้นอยู่ใกล้กับป่าเบญจพรรณ
และมีป่าไผ่เป็นไม้กลุ่มเด่น ซึ่งจากการสำรวจบริเวณดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา จะไม่พบปาดยักษ์ในฤดูอื่นๆ หรือช่วงอื่นๆ ของปี
เลย และจากพฤติกรรมการส่งเสียงร้องเรียกคู่ (calling) สามารถสันนิษฐานได้ว่าพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของปาดยักษ์เป็นแบบ
explosive breeding กล่าวคือ ปาดยักษ์จะสืบพันธุ์ในช่วงเวลาสั้นๆ ของทุกปี เมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าแอ่งน้ำขนาดต่างๆ ในช่วงหน้าฝน ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับปาดยักษ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแง่
ของการเป็นแหล่งวางไข่ และการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดของปาดยักษ์ รวมทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทิน
บกชนิดอื่นๆ ในพื้นที่นั้นๆ เพราะฉะนั้น สภาพธรรมชาติแม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ เช่น แอ่งน้ำ
ขังทั่วไปที่เรามักมองข้ามอาจมีความหมายและมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเล็กๆ จนเราคาด
ไม่ถึงก็ได้
จะเห็ น ได้ ว่ า พื้ น ที่ ท องผาภู มิ ต ะวั น ตก มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ มีของดีหลายๆ อย่างอยู่ในพื้นที่ สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์เห็นจะเป็น
บรรดาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่สำรวจพบในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น “อึ่งกรายหมอสมิท” ที่พบ
บริเวณน้ำตกเจ็ดมิตร “คางคกห้วยอินทนนท์” ที่กระจายกระโดดมาจากยอดดอยอินทนนท์ “กบทูด”
กบที่มีขนาดใหญ่และใกล้สูญพันธุ์ของไทยก็มาเจออยู่ที่นี่ และสุดท้ายก็คือ “ปาดยักษ์” สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกเหล่านี้ ถือว่าเป็นของดีที่มีอยู่น้อย และมีอยู่เฉพาะบางพื้นที่ของไทยเท่านั้น ดังนั้นควรช่วย
กันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นทองผาภูมิตะวันตกต่อไป

ก า ร ค้ น พ บ
ค รั้ ง แ ร ก ใ น ผื น ป่ า
ทองผาภู มิ ต ะวั น ตก
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สัตว์สะเทินน้ำ
ส ะ เ ทิ น บ ก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจัดว่าเป็นสัตว์กลุ่มที่มีความ
สำคัญอย่างมากในระบบนิเวศทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ ใน
ปัจจุบันสัตว์กลุ่มนี้กำลังประสบปัญหาที่สำคัญ คือ การลดลง
ของประชากรในหลายพื้นที่ทั่วโลก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
ประเทศที่ มี ก ารลดลงของสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บกอย่ า ง
ชัดเจน ได้แก่ ออสเตรเลีย และบางชนิดมีรูปร่างที่ผิดแปลกไป
จากปกติ ธ รรมชาติ บ้ า งก็ มี ข าเพิ่ ม บ้ า งมี รู ป ร่ า งที่ ผิ ด ปกติ
สาเหตุของการลดลงและความผิดปกติ คาดว่าเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซนซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรังสีอัลตราไวโอเลต เชื้อโรคต่างๆ เช่น
แบคทีเรียและไวรัส การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ มลภาวะทางน้ำทั้งจากโลหะหนักและการกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงได้ถึงภาวะของสิ่งแวดล้อมที่น่าหวั่นวิตกยิ่งนัก เนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งในน้ำและ
บนบกจึงได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางบกหรือทางน้ำก็ตาม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจึงเป็นสิ่งมีชีวิตชนิด
หนึ่งที่บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์หรือสภาวะที่แปรปรวนของระบบนิเวศนั้นได้เป็นอย่างดี ในขณะที่โลกกำลังถูกคุกคามอย่าง
หนัก แต่ข้อมูลทางด้านความหลากหลายของชนิดและนิเวศวิทยาของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่ยังมีการศึกษากัน
น้อยมากรวมทั้งในประเทศไทยด้วย
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในป่าทองผาภูมิตะวันตกที่เป็นรายงานใหม่ในพื้นที่
จากการสำรวจสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ ำ สะเทิ น บกในผื น ป่ า ทองผาภู มิ ต ะวั น ตก ของ ดร.วิ เ ชฏฐ์ คนซื่ อ และคณะ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบทั้งสิ้น 37 ชนิด โดย ดร.วิเชฏฐ์ บอกว่า ในป่าทองผาภูมิตะวันตกนั้นไม่พบเห็นสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกที่มีรูปร่างผิดแปลกไปจากธรรมชาติแต่อย่างใด แต่กลับพบสัตว์กลุ่มนี้มีความหลากหลายมาก โดยพบสัตว์สะเทิน
น้ำสะเทินบกที่ไม่เคยพบในพื้นที่มาก่อน 5 ชนิด ได้แก่ กบลายหินปัญหา Amolop panhai Matsui, 2006, อึ่งกรายหนังปุ่ม
ท้องลาย Leptolalax melanoleucus Matsui, 2006, คางคกลำห้วยทองผาภูมิ Ansonia sp., ปาดยักษ์ Rhacophorus
maximus 1859 และอึ่งปุ่มหลังลาย Kalophrynus interlineatu Blyth, 1855
นิเวศวิทยาการกินอาหารของกบห้วยขาปุ่ม (Limnonectes kuhlii)
คณะผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ ศึ ก ษานิ เ วศวิ ท ยาการกิ น อาหารของกบห้ ว ยขาปุ่ ม ในบริ เ วณอ่ า งเก็ บ น้ ำ ในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กบห้วยขาปุ่มเป็นผู้บริโภคแมลง องค์ประกอบของอาหารที่พบในกระเพาะ
อาหารประกอบด้วยแมลงในอันดับ Coleoptera (36.36%) และมดวงศ์ Formicidae (31.82%) เป็นชนิดอาหารที่พบมากที่สุด
ตามลำดับ ปริมาตรอาหารที่กบกินจะสัมพันธ์กับขนาดของลำตัวกบเพศผู้และกินแมลงที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลัก ในขณะที่กบ
เพศเมียกินแมลงที่อาศัยอยู่บนบกบริเวณใกล้น้ำ แสดงให้เห็นว่า ในกบห้วยขาปุ่มตัวเต็มวัย มีแนวโน้มที่
จะแบ่งปันทรัพยากรด้านอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งแข่งขันในชนิดเดียวกัน
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและค้นพบในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะทำให้ชุมชน
ตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่หลาย
ชนิดมีความจำเพาะและมีอยู่ในพื้นที่ทองผาภูมิเพียงแห่งเดียว อีกทั้งความหลากหลายของสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบยังบ่งบอกถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
ผู้ให้การสนับสนุนคือโครงการ BRT และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อยากเห็นความมั่นคง
ของชุมชนก้าวไปพร้อมกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ในผื น ป่ า ทองผาภู มิ
ตะวันตก

กบห้วยขาปุ่ม (Limnonectes kuhlii) กบที่บริโภคแมลง
พบบริเวณอ่างเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
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กบในพุหนองปลิง
“พุ ห นองปลิ ง ” พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ ำ ที่ มี ค วามเฉพาะตั ว ใน
พื้นที่ตำบลห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ มีสภาพเป็นธารน้ำไหลผ่าน
ป่าและมีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปี รวมทั้งยังมีร่มเงาของหมู่แมกไม้
สภาพเช่ น นี้ เ อื้ อ อำนวยต่ อ การดำรงชี วิ ต ของสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ ำ
สะเทินบกจำพวกกบได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผิวหนังของกบจะ
ชื้นอยู่เสมอ เราจึงมักพบกบใกล้ๆ กับแหล่งน้ำหรือพบกบออก
มาหากินในช่วงเวลาพลบค่ำ
จากการลงพื้ น ที่ ส ำรวจความหลากหลายของสั ต ว์
สะเทินน้ำสะเทินบกช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 30
มิ ถุ น ายน 2547 ในบริ เ วณพุ ห นองปลิ ง พบสั ต ว์ ส ะเทิ น น้ ำ
สะเทินบกทั้งสิ้น 23 ชนิด เป็นกลุ่มกบ (Ranidae) 10 ชนิด,
กลุ่มอึ่ง (Microhylidae) 7 ชนิด, กลุ่มปาด (Rhacophoridae) 3
ชนิด, กลุ่มคางคก (Bufonidae) 2 ชนิด และกลุ่มอึ่งกราย
(Megophryidae) 1 ชนิด	
กบที่ พ บกระจายอยู่ ทั่ ว ไปในพุ คื อ กบตะนาวศรี
(Ingerana tenasserimensis) เป็นกบที่มีขนาดเล็กประมาณ
ปลายนิ้วชี้ โดยมันจะร้องเบาๆ ดัง...วิด...วิด...วิด คล้ายเสียง
นกหวีด อยู่ใต้กองใบไม้ที่ร่วงทับถมตามพื้นพุหรือตามใต้พุ่มไม้
รกๆ ร้องทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนในบริเวณท้ายพุจะเป็น
ป่าต้นสนุ่นที่มีชาวบ้านเข้ามาถากถางพื้นที่ ทำให้สภาพนิเวศ
เปลี่ยนไปไม่รกครึ้มเหมือนในพุ ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำขังเจิ่งนอง
พอตะวั น ลั บ ฟ้ า บรรดากบทั้ ง หลายจะมารวมตั ว กั น เพื่ อ จั บ
คู่ผสมพันธุ์ ส่งเสียงร้องแข่งขันกันจนฟังไม่ได้ศัพท์ โดยจะมี
พวก อึ่งขนาดเล็ก (Microhyla spp.) ร้องเรียกคู่อยู่บริเวณริม
แอ่งน้ำ ส่วนตามใบพืชและใบบอนจะมี ปาดจิ๋ว (Chirixalus
spp.) เกาะร้องเรียกคู่ ซึ่งหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์แอ่งน้ำขังทั้ง
แอ่งก็จะเต็มไปด้วยลูกอ๊อดของกบนานาชนิด
กบเหล่ า นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยกิ น แมลงที่ อ าจจะเป็ น ศั ต รู พื ช
สวนหรือพืชไร่ที่ชาวบ้านปลูกอยู่ และมันยังเป็นอาหารของ
ปลาก้าง (Channa limbata) ที่ชาวบ้านจับจากพุหนองปลิงไป
กินอีกด้วย
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กบตะนาวศรี (Ingerana tenasserimensis)

อึ่งขาคำ (Microhyla pulchra)

ปาดจิ๋วพม่า (Chirixalus vittatus)

เรื่อง : ถาวร สาริมานนท์ โครงการ BRT
ภาพ : A Field Guide to the Birds of Thailand and
South-east Asia. โดย C.Robson

นกกินแมลงป่าฝน
(Trichastoma
abbotti)

นกจับแมลงจุกดำ
(Hypothymis
azurea)

นกในพุหนองปลิง

ด้วยความอุ ดมสมบูรณ์ ของสายน้ ำ และต้ น ไม้น้ อ ยใหญ่ พุ
หนองปลิง พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชุมชนห้วยเขย่ง จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่ ง หาอาหารอย่ า งดี ข องบรรดานกทั้ ง หลาย เราจะพบนก
แต่ละชนิดในที่อยู่อาศัยที่ต่างกันภายในพุหนองปลิง
บริเวณพื้นพุจะมีต้นเฟิร์น ไม้พุ่มขนาดเล็ก และเศษใบไม้ที่
ร่วงหล่น เราจะพบนกกินแมลงป่าฝน (Trichastoma abbotti) และนก
กินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis) ไต่มุดเข้าหาหนอนและแมลง
ตามดงไม้พื้นล่าง ยิ่งในช่วงเช้าจะเป็นเวลาที่พวกมันออกหากินพร้อมทั้ง
ร้องประกาศอาณาเขตไปด้วย เสียงร้องของนกกินแมลงจึงดังระงมไปทั่วพุ ทั้งนี้ยัง
มีนกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) เกาะอยู่ตามกิ่งไม้เตี้ยๆ คอยจับกิน
แมลงที่บินผ่าน มันจะร้องประกาศอาณาเขตฟังคล้ายเสียงผิวปากเป็นทำนอง
เพลงสูงต่ำสลับกันไป นับเป็นเสียงที่ไพเราะอย่างยิ่ง
ใต้ เ รื อ นยอดไม้ เราจะพบนกจั บ แมลงจุ ก ดำ (Hypothymis
azurea) ตัวเล็กๆ สีฟ้า บินโฉบจับแมลงอย่างขะมักเขม้น นกชนิดนี้
มีสายตาที่ดี สามารถเห็นแมลงตัวเล็กๆ ที่บินผ่านไปมา โดยใน
ช่วงฤดูฝนมันจะจับคู่ผสมพันธุ์และสร้างรังที่มีลักษณะคล้าย
ถ้วยอยู่ตามง่ามไม้ รังของมันจะประดับไปด้วยมอสและใย
แมงมุม ซึ่งถ้าไม่สังเกตให้ดีรังนกจะดูกลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติ เป็นการอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูที่จะมา
ทำอันตรายไข่และลูกนกในรัง
บนชั้นเรือนยอดไม้ของต้นไม้แต่ละต้นจะ
มี ลั ก ษณะเรี ย งชิ ด ติ ด กั น เป็ น พรื ด และเมื่ อ
ต้นไม้ใหญ่อย่างต้นหว้าส้ม และต้นตังหนใบใหญ่
ออกผลสุกงอม เหล่านกปรอด (Pycnonotus spp.)
นานาชนิดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาร่วมโต๊ะ
อาหารอันสมบูรณ์แห่งนี้
นกมีส่วนสำคัญในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์ไม้
ช่วยควบคุมแมลง อีกทั้งสีสันที่สวยงามและเสียงร้องที่
ไพเราะยังช่วยสร้างสุนทรียภาพให้กับธรรมชาติที่อยู่รอบๆ
ตัวเรา
นกกางเขนดง

นกปรอดเหลืองหัวจุก
(Pycnonotus melanicterus)

(Copsychus malabaricus)
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ค้างคาวกิตติ

สุรพล ดวงแข และคณะ
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในโลก
ค้างคาวกิตติ Kitti’s Hog-nosed Bat (Craseonycteris thonglongyai) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (โดยน้ำหนัก) โดยมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยประมาณ 2 กรัม มีความยาวปีก
เหยียด 2 ข้าง (wingspan) ประมาณ 15 ซม. ความยาวแขนช่วงข้อมือถึงข้อศอก (forearm) ประมาณ
25 มม. หน้ามีจุดเด่นที่จมูกขนาดใหญ่มองดูคล้ายจมูกหมู ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “Hog-nosed Bat” ขน
ตามลำตัวค่อนข้างยาว สีขนมีทั้งที่เป็นสีเทา และสีน้ำตาล กินแมลงเป็นอาหาร โดยจะออกไปหากิน
นอกถ้ำเพียงวันละ 2 ครั้ง คือในตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง และตอนเย็นหลัง
พระอาทิตย์ตกประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง และใช้เวลาถึงวันละประมาณ 23 ชั่วโมงอาศัยอยู่ในถ้ำ
ค้างคาวกิตติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกที่ถ้ำวังพระในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ในปี พ.ศ.
2516 โดย คุณกิตติ ทองลงยา นักอนุกรมวิธานชาวไทย ซึ่งหลังจากได้มีการตรวจสอบและทบทวน
เอกสารทางด้านอนุกรมวิธานแล้ว จึงได้รับการประกาศเป็นชนิดใหม่ของโลก (new species) ในปี
พ.ศ. 2517 พร้อมๆ กับการประกาศยอมรับว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก (โดย
น้ำหนัก)
เมื่อเริ่มแรกที่มีการค้นพบค้างคาวกิตติ เชื่อกันว่าค้างคาวกิตติเป็นสัตว์ถิ่นเดียวมีการกระจาย
พันธุ์อยู่เฉพาะทางตะวันตกของประเทศไทย บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2544
มีการพบประชากรค้างคาวกิตติทางตะวันออกของประเทศพม่าด้วย โดยประชากรค้างคาวกิตติที่พบ
ทั้งในไทยและพม่ามีรูปร่างลักษณะภายนอกเหมือนกัน แต่พบความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้
คลื่นเสียงในการนำทางหรือกำหนดทิศทาง (echolocation) ซึ่งต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียด
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของทั้งสองประชากรต่อไป
ค้างคาวกิตติมีลูกในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูก
จะอาศัยเกาะอกแม่ จนกระทั่งสามารถออกไปเกาะอยู่อิสระและบินออกไปหากินได้ด้วยตัวเอง ในขณะ
ที่ลูกค้างคาวยังช่วยตัวเองไม่ได้และแม่ค้างคาวออกไปหากิน มันจะทิ้งลูกเกาะไว้ในถ้ำ
จากการสำรวจถ้ำในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พบค้างคาวกิตติจำนวน 35 ถ้ำ ซึ่งส่วนใหญ่
กระจายอยู่ในเขตอำเภอไทรโยคมากถึง 23 ถ้ำ (ประมาณ 66% จากจำนวนถ้ำทั้งหมดที่พบ) ส่วนที่
เหลือพบในเขตอำเภอทองผาภูมิ ท่าม่วง และอำเภอเมือง จำนวน 7, 2 และ 3 ถ้ำ ตามลำดับ
สำหรับภัยคุกคามต่อประชากรค้างคาวกิตตินั้นมีทั้งการล่าค้างคาวโดยตรง และการใช้
ประโยชน์ในถ้ำที่อยู่อาศัยของค้างคาวไม่ว่าจะเป็นการพักแรม การอยู่อาศัย การประกอบ
พิธีกรรม การท่องเที่ยว การเก็บ-ขุดปุ๋ยขี้ค้างคาว การขุดถ้ำ การสูบน้ำในถ้ำ ล้วนมีผลทำให้
จำนวนประชากรและการปรากฏตัวของค้างคาวกิตติมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการรบกวน
ภายในถ้ำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่รอบๆ ถ้ำ ก็เป็นอุปสรรคต่อ
การใช้พื้นที่หากิน เนื่องจากค้างคาวกิตติหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่บางลักษณะ เช่น พื้นที่
โล่งกว้างอย่างไร่มันสำปะหลัง
ค้ า งคาวกิตติ (Craseonycteris thonglogyai)
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ไรน้ำนางฟ้า

นุกูล แสงพันธุ์ และราเมศ ชูสิงห์
คณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ที่ ต ำ บ ล ห้ ว ย เ ข ย่ ง
พื้นที่ตำบลห้วยเขย่งตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีที่ความสูงจากระดับน้ำ
ทะเลระหว่าง 162-286 เมตร จากการสำรวจไรน้ำนางฟ้าพบว่ามีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ไร
น้ำนางฟ้าไทยและไรน้ำนางฟ้าสิรินธร พบอยู่ตามแหล่งน้ำชั่วคราวที่มีน้ำท่วมขังใน
ช่วงฤดูฝนและแห้งในฤดูแล้ง และอยู่นอกพื้นที่ที่มีน้ำไหลบ่าในช่วงที่ฝนตก
แหล่งน้ำที่มีลักษณะดังกล่าวถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่มีความลาดเท แต่ก็พบแหล่งน้ำที่มีสภาพเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของ
ไรน้ ำ นางฟ้ า กระจายอยู่ ทั่ ว พื้ น ที่ ใ นตำบลห้ ว ยเขย่ ง แหล่ ง น้ ำ ที่ พ บไรน้ ำ นางฟ้ า
ประกอบด้วยแอ่งข้างถนน คูระบายน้ำธรรมชาติ แอ่งตื้นในแปลงนา แอ่งรับน้ำ บ่อ
ตื้น และบ่อลึกที่ขุดไว้สำหรับเก็บกักน้ำ โดยพบไรน้ำนางฟ้าถึงร้อยละ 73 ของแหล่ง
น้ำที่สำรวจ (19 แหล่งจาก 26 แหล่ง) นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งไรน้ำนางฟ้าไทย และไร
น้ำนางฟ้าสิรินธร อาศัยอยู่ร่วมกันหรือแยกกันอยู่ในแต่ละแหล่งน้ำ จำนวนแหล่งน้ำที่
พบไรน้ำนางฟ้าทั้ง 2 ชนิดอยู่ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 36.84 ส่วนที่พบเฉพาะไรน้ำนาง
ฟ้าสิรินธรคิดเป็นร้อยละ 42.11 และที่พบเฉพาะไรน้ำนางฟ้าไทยคิดเป็นร้อยละ
21.05
ไรน้ำนางฟ้าที่อยู่บนพื้นที่สูงนี้มีพฤติกรรมการฟักแตกต่างจากไรน้ำนางฟ้า
ที่อยู่ตามพื้นราบอย่างชีวิตมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ การฟัก
เป็นตัวจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเติมน้ำครั้งที่ 2 และ 3 ซึ่งการฟักทั้งสองครั้งนี้มีจำนวนใกล้
เคียงกัน
ถ้าชาวบ้านในตำบลห้วยเขย่งเก็บไข่ไรน้ำนางฟ้าในท้องถิ่นมาฟักเพื่อการ
เพาะเลี้ยงจะต้องเติมน้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง จึงจะได้ไรน้ำนางฟ้าในปริมาณที่มากพอ
โดยครั้งแรกเติมน้ำและปล่อยไว้ 1 วัน จึงเทน้ำออก ตากแดดไว้ 3 วันและเติมน้ำใหม่
เพื่อกระตุ้นการฟักครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ หลังจากเติมน้ำแล้วควรปล่อยไว้ 5 วัน
จึงเทน้ำออกพร้อมกับแยกไรน้ำนางฟ้าออกมาเลี้ยงในน้ำที่สะอาด ส่วนไข่ที่เหลือนำ
ไปตากแดดก่อนที่จะนำมาฟักอีกครั้งหรือหลายครั้ง จากดินประมาณ 1 กิโลกรัม จะ
ได้ไรน้ำนางฟ้า 1-10 ตัว
ไรน้ำนางฟ้าจากตำบลห้วยเขย่งนอกจากนำไปฟักและเจริญเติบโต ณ ห้อง
ปฏิบัติการที่คณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีแล้ว ผลงาน
วิจัยครั้งนี้ยังนำเผยแพร่สู่สาธารณชน 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกในการประชุมวิชาการ
ประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 10 วันที่ 8-11 ตุลาคม 2549 ที่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค
แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ ครั้งที่ 2 ในงานพลังอาชีวสร้างชาติ R-Fair 2006
ประจำปี 2549 วันที่ 1-5 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี และครั้งที่ 3 ในงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2550
วันที่ 11-13 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี

นิทรรศการที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

นิทรรศการไรน้ำนางฟ้าในงานพลังอาชีว
สร้างชาติ R-Fair ที่เมืองทองธานี

    
แอ่งข้างถนน

ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร
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ไรฝุ่น...

อำมร อินทร์สังข์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อั น ต ร า ย ผู้ ใ ก ล้ ชิ ด

บ้านคือวิมานของเรา.. เป็นคำกล่าวที่บ่งบอกถึงความอบอุ่น สงบสุขของทุกคน
เมื่อได้มาอยู่กับบ้าน และแน่นอนที่สุดที่นอนคือมุมพักผ่อนที่ทุกคนโปรดปรานและใช้ชีวิต
อยู่กับมันยาวนานที่สุดภายในบ้าน แต่ทว่าหลายๆ คนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า บน
ฟูกที่นอนของเรานั้นยังมีสัตว์เล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาศัยอยู่กับเรามาช้านาน
และมันก็ค่อยๆ เจริญเพิ่มปริมาณมากขึ้น จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราได้
อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว
ไรฝุ่นหรือไรฝุ่นบ้าน (house dust mite) เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้
ซึ่งเป็นภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ที่ร่างกายแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแปลก
ปลอมที่เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (allergen) โรคภูมิแพ้ที่สำคัญและพบบ่อยได้แก่ โรคหอบ
รูปด้านล่างของไรฝุ่น
หืด และโรคแพ้อากาศ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เชื้อรา ขนสัตว์
และสาเหตุหลักจากไรฝุ่น ซึ่งอาการที่แสดงออกมาได้แก่ เยื่อจมูกอักเสบ ผิวหนังอักเสบ
และหอบหืด มีรายงานว่า คนไทยป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากไรฝุ่นประมาณ 10
ล้านคนโดยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี
ไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้
เราสามารถพบไรฝุ่นได้เกือบทั่วไปในบ้านเรือน จากการศึกษาพบว่ามีไร 36
ชนิด (species) ที่พบอาศัยอยู่ในบ้านเรือนทั่วโลก ในประเทศไทยไรฝุ่นกว่า 90-100% มัก
พบที่เตียงนอน หมอน ผ้าห่ม และ 70-95% พบที่เฟอร์นิเจอร์ที่บรรจุด้วยเส้นใยต่างๆ และ
พรมปูพื้น ไรฝุ่นมีขนาดตัวที่เล็กมากประมาณ 0.3 มิลลิเมตร (300 ไมโครเมตร) และมีชีวิต
อยู่ได้โดยการกินเศษขี้ไคล ขี้รังแค สะเก็ดผิวหนังเป็นอาหาร โดยเศษผิวหนัง 1 กรัม
สามารถเลี้ยงไรฝุ่นได้ 1,000,000 ตัวนานถึง 1 สัปดาห์ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25-30 ํC
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80%
รูปด้านบนของไรฝุ่น
ไรฝุ่ น มี ห ลายชนิ ด ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ Dermatophagoides pteronyssinus  
(Trouessart) และ Blomia tropicalis Bronswijk โดยไรฝุ่น D. pteronyssinus (ดีพี) นี้มี
ขนาดเล็กมากประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ลำตัวกลมรีขาวใส ไม่มีตาและระบบทางเดินหายใจ วงจรชีวิตของไรฝุ่นมี 5
ระยะ คือ ไข่, ตัวอ่อน, วัยรุ่น 1, วัยรุ่น 3 และ ตัวเต็มวัย โดยไรชนิดนี้จะไม่มีระยะวัยรุ่น 2 ระยะเวลาจากไข่จนถึงตัว
เต็มวัยใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ และตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 6 สัปดาห์ ตลอดช่วงชีวิตเพศเมียสามารถผลิตไข่
ได้ 40-80 ฟอง ในระยะตัวอ่อนจะมี 6 ขา และเมื่อเข้าสู่ระยะวัยรุ่นจะมี 8 ขา
สารก่อภูมิแพ้หลัก มักอยู่ในรูปของมูลและคราบของไรฝุ่น สามารถลอยปะปนอยู่ในอากาศและสูดดม
เข้าไปได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้ 2 ไมโครกรัม/ ฝุ่น 1 กรัม หรือไรฝุ่น 100-500
ตัว/ ฝุ่น 1 กรัม เป็นระดับมาตรฐานที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืด และ 10 ไมโครกรัม / ฝุ่น 1 กรัม จะ
กระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดอย่างเฉียบพลันได้ ในประเทศไทยพบสารก่อภูมิแพ้ เฉลี่ย 11 ไมโครกรัม / ฝุ่น 1
กรัม และในกรุงเทพฯ พบปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ เฉลี่ย 5 ไมโครกรัม/ ฝุ่น 1 กรัม
ไรฝุ่นในทองผาภูมิ
จากการสำรวจชนิดและปริมาณของไรฝุ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ของชนิดและอายุของที่นอนในเขตตำบล
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ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบไรทั้งหมด 5
ชนิ ด โดยชนิ ด ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ Dermatophagoides
pteronyssinus (Trouessart) 47.28% รองลงมา คือ Blomia
tropicalis (Bronswijk) 41.97%, Cheyletus sp. 9.61%,
Dermatophagoides farinae (Hughes) 0.76% และ
Tyrophagus putrescentaie (Schrank) 0.38% ชนิดของที่นอน
ที่ทำจากนุ่นจะพบไรฝุ่นมากที่สุด คือ 287 ตัว/ ฝุ่น 1 กรัม รอง
ลงมาคือ ที่นอนใยสังเคราะห์ เสื่อ และที่นอนใยมะพร้าว โดยพบ
การฝึกอบรมเรื่องอันตรายของไรฝุ่นและแนวทางการป้องกันกำจัด เมื่อวันที่
256, 29 และ 5 ตัว/ ฝุ่น 1 กรัม ตามลำดับ และอายุการใช้งาน
31 กรกฎาคม 2549 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น เทคโนโลยี
ของที่นอนยังสัมพันธ์กับปริมาณไรฝุ่นโดยพบว่า เมื่ออายุการใช้
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานของที่ น อนมากขึ้ น ก็ จ ะพบปริ ม าณของไรฝุ่ น มากขึ้ น ตาม
ลำดับ โดยที่นอนอายุมากกว่า 9 ปี พบไรฝุ่น 241 ตัว/ ฝุ่น 1
กรัม รองลงมาคือ ช่วงที่นอนอายุ 6-8 ปี, 3-5 ปี และ 0-2 ปี พบ
ไรฝุ่น 163, 104 และ 69 ตัว/ ฝุ่น 1 กรัม ตามลำดับ ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่า ท่านใดที่มีฟูกที่นอนที่ทำจากนุ่นหรือใยสังเคราะห์ที่
มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้
ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นจากซ้ายไปขวา เครื่องรมไรฝุ่น หลอดดักจับไรฝุ่น
ไรฝุ่นมาอยู่กับเราได้อย่างไร
และผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นแบบกระป๋อง
ง่ายมาก.. สมมติว่าท่านมีของใหม่หมด ทั้งบ้านและ
สิ่งของภายในบ้าน ด้วยไรมีขนาดเล็กมากมันจึงสามารถติดมา
กับนก หนู สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ลมพัดพามา และที่สำคัญมัน
อาจจะติดมากับเสื้อผ้าของท่านหลังจากที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยียน ญาติมิตรเพื่อนฝูงมา แม้แต่เพียงแค่การนั่งคุยกันในห้องนั่งเล่น
โดยทั่วไปฟูกที่นอนใหม่ๆ จะเริ่มมีไรฝุ่นมาอาศัยภายใน 6 เดือน
สารสกัดจากพืชนำมาใช้กำจัดไรฝุ่นได้
นับเป็นวิธีการใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยทั้งของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยที่สนับสนุนโดย
โครงการ BRT พบว่า สารสกัดจากกานพลูและอบเชย สามารถนำมาใช้ฆ่าไรฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพดีมาก คือ ที่ความเข้มข้น
ของสารสกัด 1% สามารถฆ่าไรฝุ่นได้ 100% ทั้งวิธีการรมและการฉีดพ่นโดยตรง ซึ่งสารสกัดทั้งสองชนิดนี้ได้มีการทดลองบรรจุ
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองใช้แล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการผลิตเครื่องรมเครื่องนอนเพื่อฆ่าไรฝุ่น รวมทั้งออกแบบหลอดดักจับไรฝุ่น
เพื่อศึกษาปริมาณไรฝุ่นบนที่นอนอีกด้วย สารสกัดจากพืชดังกล่าวสามารถใช้ทดแทนสารเคมีป้องกันกำจัดไรฝุ่น ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายคือ benzyl benzoate, Acarosan ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อาศัยได้
แนวทางการป้องกันและกำจัดไรฝุ่น
1. ทิ้งเครื่องนอน พรม เฟอร์นิเจอร์ที่ภายในทำจากวัสดุเส้นใย หรือนุ่นที่มีอายุการใช้งานนานหลายปี นับว่าเป็นวิธีที่
สะดวก รวดเร็ว (แต่ท่านควรมีฐานะดี)
2. การใช้ผ้าที่มีเส้นใยสานกันแน่น พลาสติกหรือเส้นใย vinyl และ nylon หรือเคลือบด้วยสารป้องกันไร
3. การดูดฝุ่น สามารถเคลื่อนย้ายตัวไรฝุ่นออกจากที่นอน หรือพรมได้น้อยกว่า 10 %
4. การซักเครื่องนอนเป็นประจำด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิอย่างน้อย 55 ํC สามารถฆ่าตัวไรฝุ่นและกำจัดสารก่อภูมิแพ้
ออกจากเครื่องนอนได้ ส่วนการซักด้วยน้ำเย็นหรือการซักผ้าตามปกตินั้น แม้จะไม่สามารถฆ่าไรฝุ่นได้แต่ลดสารก่อภูมิแพ้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการตากแดดจะทำให้ไข่ไรฝุ่นฟ่อ ไม่ฟัก แต่ไม่สามารถฆ่าตัวเต็มวัยได้ เพราะไรมักจะหลบหนีความ
ร้อนจากด้านที่แสงสัมผัส
เราสามารถผสมผสานแนวทางข้างต้นเพื่อการป้องกันกำจัดไรฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างน้อยที่สุดการหมั่น
ดูแลรักษาความสะอาดห้องนอนเป็นประจำก็เพียงพอต่อการรักษาสุขภาพของเราให้ปลอดภัยจากไรฝุ่น ...
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ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนกั บ ช้ า ง
บริเวณผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก
เรื่อง: พิเชฐ นุ่นโต
ภาพ: ปีย์ชนิตย์ เกษสุวรรณ และ พิเชฐ นุ่นโต
กลุ่มนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัง...ตีสองสิบนาที ผมสะดุ้งตื่นด้วยเสียงประทัดดัง
สนั่นในไร่มัน พร้อมกับเสียงร้องตกใจของช้างป่าสีดอที่วิ่ง
หนีออกไปอย่างรวดเร็ว ไทและไผ่เด็กหนุ่มลูกเจ้าของไร่มัน
จุดประทัดพร้อมร้องไล่ตะโกนตามหลัง... ก่อนที่ทุกอย่างจะ
เงียบลง...เสียงร้องของเจ้าสีดอยังกระตุ้นให้พวกเราข่มตา
นอนแทบไม่ลงในคืนนั้น
เกือบเดือนมาแล้วที่ชาวบ้านปากลำปิล็อก ต.ห้วย
เขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ต้องอดตาหลับขับตานอน
เฝ้าพืชผลของพวกเขาให้อยู่ครบถ้วนในช่วงที่ช้างป่าเริ่ม
ออกมารุกพืชไร่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา และ
ทำความเสียหายให้แก่เกษตรกรมากกว่า 10 ราย ลุงหนุ่ย
เกษตรกรผู้ ก รำศึ ก กั บ ช้ า งมามากกว่ า 5 ปี เล่ า ให้ ฟั ง ว่ า
สถานการณ์ของช้างป่ารุกพืชไร่พึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อสี่ห้าปีที่
ผ่านมา แต่ก่อนช้างเข้ามากินเป็นครั้งคราว โดยเริ่มเข้ามา
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 “ช้างกินบ้าง เด็ดทิ้งบ้าง แต่
เดี๋ยวนี้กินทั้งใบ ต้นและหัวแทบไม่เหลืออะไรไว้ให้” ลุงหนุ่ย
จึ ง ต้ อ งเฝ้ า พื ช ผลของตั ว เองทุ ก คื น โดยเริ่ ม ขึ้ น ห้ า งตั้ ง แต่
เวลาประมาณ 17.30 น. และลงจากห้างอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น
เวลาประมาณ 6.00 น. เสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวประมาณ
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ รวมระยะเวลาที่ต้องเฝ้าพืชไร่ทั้งหมด
กว่า 4 เดือน การเฝ้าไร่คงจะเป็นแค่การนอนเล่นธรรมดาที่
ไร่ หากต้องไล่ช้างด้วยแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะช้างที่

ฝูงแม่วารี
74

BRT Newsletter

เข้ารุกพืชไร่มียุทธวิธีในการรุกที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ช้าง ช้างๆ น้องเคยเห็นช้างรึเปล่า…
จากการเฝ้าสังเกตและไล่ช้างกับชาวบ้านรวม 4
เดื อ น สามารถจำแนกช้ า งจากรู ป ร่ า งลั ก ษณะ ภาพถ่ า ย
ขนาดรอยเท้าและการจดจำของชาวบ้านได้มากกว่า 4 ตัว 1
กลุ่มและ 1 ฝูง ได้แก่ พลายวายุ พลายเมฆา พลายอัคคี
พลายภูผา ช้างกลุ่มตะวันและอาทิตย์ (2 ตัว ยังจำแนกเพศ
ไม่ได้) และช้างฝูงแม่วารีมากันไม่ต่ำกว่า 10 ตัว บางครั้งมา
4-5 ตัว ช้างที่เข้ารุกพืชไร่มีเฉพาะช้างพลายวายุ กลุ่มตะวัน
อาทิ ต ย์ แ ละฝู ง แม่ ว ารี ด้ ว ยการที่ ค ณะผู้ วิ จั ย กั บ ชาวบ้ า น
สามารถสื่อสารกันได้ผ่านวิทยุทางไกล พฤติกรรมการรุกพืช
ไร่ของช้างแต่ละตัวจึงเห็นรูปแบบได้ชัดเจนว่ามีรูปแบบแตก
ต่างกัน
ช้างที่ชาวบ้านกลัวไม่ใช่ฝูงช้างที่เข้ามาบุกรุกด้วย
จำนวน ข่มขวัญชาวบ้านด้วยเสียงร้องคำรามสนั่นป่า แต่
กลับเป็นเจ้าพลายวายุหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ไอ้ดื้อ” ขา
ประจำมาเดี่ ย วจู่ โ จมพื ช ไร่ ด้ ว ยความเงี ย บ มี เ ส้ น ทางการ
บุกรุกที่หลากหลาย หันก้นให้แม้เมื่อเผชิญหน้ากับแสงไฟ
ชอบซุ่มซ่อนตามหย่อมป่าในไร่ บางครั้งชาวบ้านถึงกับยอม
แพ้เพราะความฉลาดและอดทนของเจ้าดื้อ ส่วนช้างฝูงอาจ
จะเรียกได้ว่าเป็นลูกรักของชาวบ้าน (บางคน) เพราะความที่
ไล่ออกได้ง่าย เข้าบุกรุกช่วงหัวค่ำและกลับค่อนข้างเร็วโดย

พลายภูผา

เฉลี่ยก่อนห้าทุ่ม ชาวบ้านจึงชอบเวลาช้างฝูงมาเพราะไม่ต้องคอยระแวดระวัง
ตลอดเช่นเจ้าดื้อ สิ่งเร้าที่ใช้ไล่ที่ได้ผลจึงค่อนข้างแตกต่างกันตามพฤติกรรมการ
บุกรุกของช้าง
ช้างเปลี่ยน คนปรับ
ก่อนที่คณะนักวิจัยจะเข้าไปทำงานในพื้นที่ ประสบการณ์การไล่ช้างของ
ชาวบ้านยังไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งระบบการสื่อสาร วิธีการต่างๆ ยังไม่ทันสมัย แต่
ช้างเข้ารุกพืชไร่บริเวณไร่หมู่บ้านปากลำปิล็อก
หลังจากได้พูดคุยกับชาวบ้านและเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การไล่ช้างของชาวบ้าน
แล้ว ทำให้เห็นว่า นอกจากวิธีการไล่ช้างของชาวบ้านยังไม่ดีพอแล้ว พฤติกรรม
ของช้างกลับมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ เช่น รู้จักหลบเลี่ยงการไล่ บุกรุก
ไกลจากระยะที่ไล่ บุกรุกบ่อยในพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือหญ้าสูง พฤติกรรมช้างเหล่านี้
ผลักดันให้ชาวบ้านต้องปรับวิธีไล่ช้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างห้างใน
จุดล่อแหลม ทำลายที่หลบซ่อนช้าง เพิ่มการสื่อสารด้วยวิทยุ เพิ่มการมองเห็น
ด้วยสปอตไลต์แรงสูง การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นในชาวบ้านปากลำปิล็อก แต่ในชาว
บ้านห้วยเขย่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปในแบบรวมกลุ่มกันไล่ ผสมผสาน
กับใช้สิ่งเร้า ทำให้ช้างฝูงแม่วารีต้องหลีก เจ้าดื้อต้องถอยไปเหมือนกัน การปรับ
เปลี่ยนในเชิงปัจเจกและเชิงกลุ่มนี้ทำให้นึกถึงการวิวัฒนาการร่วมในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
นักวิจัยประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับชาวบ้าน
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ทางออกของปัญหาจึงอยู่ที่ว่าการอยู่ร่วมเช่นใดที่มนุษย์ซึ่งมีสัญชาตญาณแห่งการ
เป็นผู้ล่าจะยอมรับได้
ฤาเราจะต้องรบกันตลอดไป...
“ถ้าช้างเข้ามากินนิดๆ หน่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอก เรารับได้ แต่ถ้ามาบ่อยแล้วกินจุ เราก็ต้องเตือนเขาหน่อย” พี่มิตร
ชาวบ้านบ้านประจำไม้บอกกล่าวกับผมถึงความรู้สึกที่มีกับช้าง โดยที่ผมยังไม่ทันได้ถามแต่อย่างใด เช่นเดียวกับอีกหลายคน
ที่ เ ริ่ ม เครี ย ดกั บ ปั ญ หาช้ า งที่ เ ริ่ ม รุ น แรงขึ้ น ชาวบ้ า นบางส่ ว นเปลี่ ย นชนิ ด พื ช ที่ ป ลู ก บางส่ ว นเลื อ กที่ จ ะสู้ ต่ อ ในปี ห น้ า
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นคล้ายกันในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และมีอุบัติการณ์ใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การแก้ปัญหาโดยภาพรวม
ก็ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปจากพื้นที่ได้ พื้นที่ที่ประสบปัญหาจึงคล้ายกับเป็นโรคเรื้อรัง การให้ยาด้วยการไล่ช้างอาจเป็น
เพียงการบรรเทาอาการและปัญหาของมนุษย์เท่านั้น แต่เหตุและปัจจัยของโรคยังคงอยู่ ซึ่งขณะนี้สาเหตุที่ช้างออกมารุกพืช
ไร่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันของนักวิทยาศาสตร์ กระนั้นก็ตามการเลือกที่จะชนะการรบโดยมิใช้กำลังถือเป็นแนวทางที่ประเสริฐ
ที่สุด ดังนั้นในพื้นที่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ ที่มีปัญหาเรื่องช้าง นักวิจัย ชาวบ้านและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจึง
พยายามสร้างแนวทางที่หลากหลายเพื่อบรรเทาปัญหา เช่น การสร้างแหล่งน้ำป่า การศึกษาเพื่อดูปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ช้าง
ออกมารุกพืชไร่แล้ววางแผนเพื่อแก้ปัญหาในอนาคตอย่างยั่งยืน รวมถึงการประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่ง
กันและกัน แนวทางเหล่านี้น่าจะนำมาซึ่งวิวัฒนาการร่วมที่มีความสุขเกิดขึ้นได้
โครม...เสียงไม้หักล้มดังสนั่นบนเขา ผมและชาวไร่ทุกคนต่างเข้าใจตรงกัน
ว่านั่นคือเสียงช้างที่เดินผ่านไปอีกฟากของเขาโดยไม่ได้ลงมารุกพืชไร่แต่
อย่างใด เสียงค่อยๆ ห่างหาย..และเงียบไป ผมรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้
กันมากขึ้นทุกที ในขณะที่โลกแคบลงทุกขณะ

ห้างที่ชาวบ้านใช้นั่งเฝ้าพืชไร่และไล่ช้าง
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ชุ ม ช น ตํ า บ ล ห้ ว ย เ ข ย่ ง กั บ ก า ร
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ส า ร ก ำ จั ด ศั ต รู พื ช
นพดล กิตนะ1, เสาวนีย์ เสมาทอง2 และ กัลยา ซาพวง2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1

พื้นที่อำเภอทองผาภูมิมองดูเหมือน
ผีเสื้อที่กำลังบิน และผีเสื้อก็เป็นสัตว์
ที่ ส ากลนิ ย มใช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
การเฝ้าระวังอันตรายในสิ่งแวดล้อม
ด้วยเช่นกัน
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เกษตรกรรม เป็นอาชีพทีส่ ำคัญของชุมชนในพืน้ ทีท่ องผาภูมติ ะวันตก
ชุมชนได้อาศัยผลผลิตจากการเกษตรเป็นแหล่งอาหารและแหล่งทีม่ าของรายได้
เกษตรกรรมในพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและกระแสของโลก จาก
ระดั บ ครั ว เรื อ นกิ น ใช้ ภ ายในบ้ า น มาเป็ น กิ จ กรรมที่ เ น้ น ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกำจัด
ศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สารเคมีเหล่านี้มี
โอกาสที่จะปนเปื้อนเข้าสู่ระบบนิเวศธรรมชาติและระบบนิเวศมนุษย์ และอาจ
สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในพื้นที่ รวมทั้งมนุษย์
เกษตรกรรู้ดีว่าสารกำจัดศัตรูพืชมีผลต่อสุขภาพมนุษย์ แต่ด้วยเหตุผล
หลายประการ ทำให้เกษตรกรบางคนไม่มีทางเลือกและยังจำเป็นต้องใช้สารเคมี
เหล่านี้อยู่
แนวทางหนึ่งที่อาจใช้ป้องกันผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืช คือ การให้ความรู้ต่อ
ชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและให้ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังการใช้สารเคมี ซึ่งก่อน
ที่จะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องเริ่ ม ที่ ก ารอาศั ย ชุ ม ชนร่ ว มกั น ติ ด ตามการใช้ ส ารกำจั ด ศั ต รู พื ช และเมื่อ
รวบรวมข้อมูลการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของชุมชนในพื้นที่ไว้อย่างเป็นระบบแล้วน่าจะทำให้สามารถ
ช่วยประเมินความเสี่ยงและแนะนำชุมชนได้ตรงประเด็นมากขึ้น
นักวิจัยโครงการ “ระบบเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ชุมชนในเขต
ทองผาภูมิตะวันตก” ได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีกับชุมชนเกษตรกรจาก 4 หมู่บ้านใน ต.ลิ่นถิ่น และ
ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้สารกำจัดศัตรูพืช การทำงานที่ใกล้
ชิดกับชุมชนทำให้ได้มีโอกาสได้ประสบการณ์น่าประทับใจหลายเรื่องที่อยากจะแบ่งปันให้กับนักวิจัย
โครงการ BRT รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน
ภาษาถิ่นของชุมชน
แม้ว่าเราจะมีแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบมาอย่างดี แต่ก็เป็นแบบสอบถามที่ใช้ภาษาราชการ
ทำให้ต้องดัดแปลงให้เข้ากับพื้นที่ รวมทั้งต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ไปด้วย เช่น
หญ้าสาบควาย แมลงบุง้ กือ๋ แมลงหวีข่ าว …ศัตรูพชื ทีน่ กั พฤกษศาสตร์และนักกีฏวิทยา อาจ
ยังไม่รจู้ กั
ดั้ง รูขน …ช่องทางที่สารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายคนได้
ถุงยาง …อุปกรณ์ป้องกันร่างกายไม่ให้ได้รับสารกำจัดศัตรูพืช

BRT Newsletter

นักวิจัยกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้าน

ศัตรูพืช…ชนิดใหม่
พื้ น ที่ ท องผาภู มิ มี ค วามหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เมื่อเราถามว่าพื้นที่เกษตรของชุมชนได้รับ
การรบกวนจากสัตว์อะไรบ้าง ก็เลยมีคำตอบที่ไม่ได้คาด
คิด เช่น
ช้าง มาลงไร่ของชาวบ้าน
อ้น มากินรากต้นกล้ายางพารา
นก มากินข้าวที่ชาวบ้านปลูก
นอกจากนี้ชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่า วัชพืช
ในพื้นที่ทองผาภูมิมีมาก แม้จะใช้สารปราบวัชพืชแต่ก็
ไม่ค่อยได้ผล บางครั้งดูเหมือนว่าหญ้าจะมากับสารที่ฉีด
ด้วยซ้ำ
ความรู้และความเชื่อของชุมชน
เมื่อถามเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืช เราพบ
ว่าเกษตรกรมีความรู้พื้นฐานพอสมควร โดยเฉพาะด้าน
การป้องกันตัว การปฏิบัติขณะฉีดพ่น แต่ก็มีความเชื่อ
บางอย่างที่ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติมาจนเป็นธรรมเนียม
เช่น
หลั ง การฉี ด พ่ น สารกำจั ด ศั ต รู พื ช ให้ ดื่ ม น้ ำ
อัดลม (น้ำสีดำ กับน้ำใส จะได้รับความนิยมที่สุด) เพื่อ
ให้เรอออกมา จะช่วยลดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชได้
บางรายจะอาศัยการดื่มน้ำเกลือเข้มข้น หรือ
น้ำมะนาวเพื่อป้องกันพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
ตอนนี้เราเองก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานมา
ยืนยันได้ว่าทำอย่างนี้แล้วพิษของสารกำจัดศัตรูพืชลด
ลงจริงหรือเปล่า
สัญลักษณ์เจ้าปัญหา
ตอนสัมภาษณ์ ได้ทดสอบความรู้ใน
การอ่านฉลากสารเคมี ซึ่งสัญลักษณ์ที่
ปรากฏบนสลากจะเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
สากล บางรูปก็ดูง่าย แต่รูปเจ้าปัญหา
ทางด้านซ้ายมือ เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก
มาก โดยเฉพาะตอนที่อยู่บนสลากซึ่ง
มีขนาดแค่ 0.5 x 0.5 ซ.ม. ทำให้ต้อง
สัญลักษณ์
อธิบายภาพว่า “มีขวดสารเคมีเก็บใส่
เจ้าปัญหา
กรง มีกุญแจ แล้วก็มีเด็กยืนอยู่ข้าง
นอก” สุดท้ายชาวบ้านก็จะพอบอกได้ว่าสารเคมีเหล่านี้
ต้องเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
จากนั้ น ในตอนท้ า ยที่ มี ค ำถามย้ ำ ว่ า ที่ บ้ า น
เกษตรกรเก็บสารเคมีไว้อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้
พ้ น มื อ เด็ ก และสั ต ว์ เ ลี้ ย งอยู่ แ ล้ ว แต่ มี คุ ณ ป้ า ท่ า นนึ ง
หลังจากบอกว่าเก็บไว้อย่างไรแล้วก็สารภาพด้วยเสียง
อ่อยๆ ว่า “แต่ป้าไม่ได้เอากุญแจไปล็อคเอาไว้นะหนู!”
สูตรพิเศษ
คณะผู้วิจัยได้ถามถึงแนวทางปฏิบัติในกรณีที่
ชาวบ้านเลือกที่จะไม่ใช้สารปราบศัตรูพืช ซึ่งชาวบ้านจะ

มะขามหวานกาญจนบุรี ของฝากจากชาวบ้าน

มีสูตรในการทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งสารกำจัดศัตรูพืชหลาย
สูตรที่น่าสนใจ เช่น
น้ำมะพร้าว ผสมกับนมสด กระทิงแดง แล้วก็เอ็ม 100
ใช้ทำน้ำหมักสำหรับเร่งดอกเร่งลูกมะเขือ สูตรนี้เรายังไม่มีผล
การทดลองเพื่อยืนยัน แต่ชาวบ้านที่ทำบอกว่าใช้แล้วมะเขือให้
ลูกถึงต้นละ 1 กิโลกรัม!
ตอนที่ถามเรื่องสารปราบศัตรูพืชจากวัสดุธรรมชาติ
ส่ ว นใหญ่ ช าวบ้ า นก็ จ ะใช้ สะเดา เป็ น หลั ก แล้ ว ก็ ห มั ก กั บ พื ช
ต่างๆ มีคุณป้าคนนึง ที่พอถูกถามว่าหมักสะเดากับอะไร ก็ให้คำ
ตอบว่า หมักกับลุงชุม! เล่นเอาคนสัมภาษณ์ตกใจ แต่สุดท้ายก็
เข้าใจว่าลุงชุมเป็นคนที่มาช่วยหมักให้
แบบสอบถามกับมะขามหวาน
ชาวบ้านบางคนถามว่าที่เรามานั่งสัมภาษณ์เป็นนาน
จะเอาข้ อ มู ล ไปทำอะไร พออธิ บ ายให้ ไ ด้ รู้ ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ราจะทำใน
อนาคต เขาก็ แ สดงอาการรั บ รู้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ พู ด อะไร หลั ง จาก
สัมภาษณ์เสร็จพี่คนนี้ก็หายไป แล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งพร้อม
มะขามหวานห่อใหญ่ บอกให้ไปแบ่งกันกิน….
บทส่งท้าย…
นักวิจยั กลุม่ ของเราได้เคยคาดการณ์วา่ ชุมชนทองผาภูมิ
เปรี ย บเสมื อ นตั ว แทนชุ ม ชนที่ ยั ง เยาว์ วั ย เพราะชาวบ้ า นใน
ชุมชนบางส่วนได้ถูกอพยพย้ายถิ่นมาจากที่อื่น ทำให้ภูมิปัญญา
ที่เขาเคยสั่งสมมาตลอดชีวิตไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับ
พื้นที่แห่งใหม่ได้ และต้องเรียนรู้เรื่องใหม่เพื่อให้อยู่รอดได้
การลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนช่วยตอกย้ำว่า
แนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องคาดเดา เราได้สัมภาษณ์คุณยายวัย 70 ปี
ที่ถูกย้ายมาจากพื้นที่อื่น จากเดิมที่คุณยายเคยมีไร่นาจำนวน
มาก แต่ พ อมาอยู่ ใ นที่ ใ หม่ พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรก็ มี
จำกัด และการเพาะปลูกในที่ใหม่ก็ไม่สามารถใช้ความรู้ที่เคยใช้
จากที่เดิมได้เลย
ตัวอย่างจากเรื่องสารกำจัดศัตรูพืช ทำให้เราทราบว่า
ชุมชนยังพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ แต่แหล่งของการเรียนรู้ดูจะ
มาจากการบอกปากต่อปาก และคำบอกเล่าของร้านขายสาร
ปราบศัตรูพืช มากกว่าที่จะมาจากหน่วยงานที่มีข้อมูลที่แท้จริง
นักวิจัยที่ได้ทำงานกับชุมชนในพื้นที่ทองผาภูมิน่าจะถือโอกาสนี้
ช่วยให้ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิต้านทานให้กับชุมชนทองผาภูมิแห่งนี้
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เห็ดโคน

จิรนันท์ ธีระกุลพิสุทธิ์
สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กั บ ก า ร จั ด ก า ร ที่ ยั่ ง ยื น

สวนเห็ดราที่พบภายในรังปลวก

สภาพพื้นที่ที่พบเห็ดโคน

ภู มิ ปั ญ ญาคื อ ความรู้ แ บบบู ร ณาการที่
บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ฐาน
ภูมิปัญญาจึงเปรียบเสมือนรากเหง้าของชุมชนและ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดังเช่นชุมชนห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ชาติพันธุ์หลากหลายชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไทย พม่า
กะเหรี่ยง ลาว และมอญ จึงเป็นแหล่งรวมของภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในระดับรากแก้วที่มีการพึ่งพิงผล
ประโยชน์จากของป่าเป็นส่วนใหญ่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดโคนของดีเมืองกาญจนบุรี ผลวิจัยพบว่ามูลค่าสุทธิรวมของเห็ดโคนในตำบลห้วยเขย่ง
มีค่าสูงถึง 685,821 บาท
ในอดีตพบว่าชาวบ้านในชุมชนห้วยเขย่งมีภูมิปัญญาในการเก็บหาเห็ดโคนเพื่อการยังชีพอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ
ไม่ได้ทำลายธรรมชาติมากเท่ากับยุคทุนนิยมที่เน้นการเก็บหาเพื่อขายหากำไร จากมูลค่าการใช้ประโยชน์จากของป่าของชุมชน
ห้วยเขย่งที่คำนวณออกมาถือเป็นเม็ดเงินอันมหาศาลที่ชาวบ้านได้รับจากผืนป่าอนุรักษ์สวนป่าทองผาภูมิแห่งนี้ คงสะท้อนให้
ชุมชนตระหนักถึงการหันมารักษาผืนป่าดังกล่าวให้คงอยู่
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเก็บหาเห็ดโคนของแต่ละชาติพันธุ์ล้วนแฝงความหมายเอาไว้ซึ่งการพึ่งพิงประโยชน์จากเห็ด
โคนอย่างยั่งยืน ชาวบ้านสมัยก่อนดูแลพื้นที่ป่าชุมชนได้ดีเพราะพวกเขาเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีบุญคุณเนื่องจากให้กำเนิดของป่า
หลากหลายชนิดซึ่งรวมไปถึงเห็ดโคน จึงสร้างกฎ ข้อห้าม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมากมาย
หากมองด้วยสายตาของนักวิทยาศาสตร์อาจคิดว่าคนสมัยก่อนล้าสมัย มีความเชื่อที่งมงาย แต่ถ้ามองย้อนไปในแง่
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะพบว่าคนสมัยก่อนอยู่กับธรรมชาติและอนุรักษ์เห็ดโคนได้ดีกว่าในยุคปัจจุบัน สรุปก็คือชาวบ้าน
รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแบบยั่งยืนมาตั้งแต่สมัยที่ศัพท์คำนี้ยังไม่เป็นที่ติดหู ดังเช่น ความเชื่อที่ว่ารังปลวกที่แก่แล้ว
จะไม่มีดอกเห็ดโคนขึ้นมาอีก วิธีสังเกตให้ดูว่ามีน้ำซึมออกมาจากรังปลวกหรือไม่ ถ้ามีน้ำแสดงว่ารังปลวกดังกล่าวยังไม่แก่และ
สามารถพบเห็ดโคนขึ้นได้อีก น้ำในที่นี้ก็หมายถึงน้ำลายปลวกที่หลั่งออกมานั่นเอง นอกจากนี้วิธีการเก็บต้องใช้มือถอน ดังคำ
สอนที่แฝงไว้ในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ใช้มีดหรือไม้ปลายแหลมซึ่งอาจไปทำลายสวนเห็ดรา (fungus garden) ของปลวกซึ่ง
เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เห็ดโคนเกิดขึ้นมาได้ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รบกวนเม็ด nodule ที่อยู่ภายในรังปลวก เหล่านี้เป็น
เพียงแค่ตัวอย่างที่หยิบยกมาเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนยุคใหม่จะมีความรู้สมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่บ่อยครั้งที่ความโลภ ความ
ต้องการเงินทองบดบังตา ทำให้พวกเขาไม่ได้เอาใจใส่เรื่อง
การอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนคนสมัยก่อน ทำให้วัฒนธรรม
ตะวั น ตกเข้ า มากลื น ความคิ ด และจิ ต สำนึ ก ของคนไทย ให้
กลายเป็นคนที่เอาตัวเองรอดและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ต่างจากคนสมัยก่อนที่เอาใจใส่ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นที่ ช่ ว ยให้ สั ง คมอยู่ ร อดมาได้ ถึ ง
เวลาแล้ ว ที่ พ วกเราควรจะลุ ก ขึ้ น มาต่ อ สู้ แ ละยึ ด เอาหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตบนรากฐานของภูมิปัญญา
ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดให้คงอยู่สืบไป
มูลค่าของของป่าที่ชุมชนห้วยเขย่งได้รับจากพื้นที่อนุรักษ์สวนป่าทองผาภูมิ
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แบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชู :

สายพันธุ์จากผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก
วันเชิญ โพธาเจริญ, ภัทรพร (ยุคแผน) รัตนวารี, ทวีศักดิ์ มะลิมาศ และ ยูโซะ ยามาดะ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

แบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชู เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ประโยชน์ของแบคทีเรียกลุ่มนี้ที่ชัดเจนคือเป็นผู้ผลิตน้ำส้มสายชูที่เรานำ
มาใช้ในการปรุงอาหารในครัวเรือน ใช้ในการถนอมอาหารหรือเป็นส่วนผสมของยารักษาโรค
นอกจากนี้ยังทำเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ครั้งหนึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายที่เรียกว่าเห็ดรัสเซีย
ซึ่งมีจุลินทรีย์ 2 ชนิดอยู่ร่วมกันคือ ยีสต์และแบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชู มีรายงานว่าเครื่องดื่ม
สุขภาพนี้มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยล้างสารพิษในตับ ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีกำลังวังชามากขึ้น และ
ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ถึงแม้ว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้มีความสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอีกหลายด้าน เช่น การผลิตเซลลูโลส และผลิต
สารที่มีคุณค่าทางเภสัชกรรมหลายชนิด แบคทีเรียกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสียหายในอุตสาหกรรมเช่นกัน เช่น ทำให้ไวน์หรือเบียร์
มีรสเปรี้ยว สูญเสียคุณภาพไป นอกจากนี้ยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผลไม้เน่าเสีย เป็นต้น
จากการศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชูในประเทศไทยโดยเน้นพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการคัดแยกแบคทีเรียส่วนมากจะประกอบด้วยดอกไม้ และผลไม้ชนิดต่างๆ จากการคัดแยกและ
จำแนกด้วยเทคนิคทางโมเลกุลในขั้นตอนแรก พบว่ามีจำนวนทั้งหมดกว่า 300 สายพันธุ์ (5 สกุล 12 ชนิด) และคาดว่าจะมีสกุล
ใหม่ และชนิดใหม่ของโลกด้วย ในจำนวนทีก่ ล่าวมานัน้ มี 139 สายพันธุ์ คัดแยกมาจากพืน้ ทีท่ องผาภูมปิ ระกอบด้วย 3 สกุล 4 ชนิด
ผลจากการดำเนินงานได้รวบรวมแบคทีเรียผลิตน้ำส้มสายชูเก็บรักษาไว้ ณ BIOTEC Culture Collection จำนวนกว่า
450 สายพันธุ์ ทำให้เกิดหน่วยเก็บรักษาแบคทีเรียเฉพาะทาง คือ Acetic Acid Bacteria Collection at BIOTEC (AABC) ที่
ประกอบด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย (เกือบ 400 สายพันธุ์) และสายพันธุ์ต้นแบบที่ได้รวบรวมและนำ
เข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบสำหรับงานจัดจำแนก ซึ่งแบคทีเรียที่รวบรวมไว้นี้บางส่วนสามารถให้บริการได้
เพื่อการพัฒนาต่อยอด เช่น การนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หรือสารเคมี นอกจากมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ (5 เรื่อง) แล้วโครงการยังได้สร้างนักจัดจำแนกแบคทีเรียระดับปริญญาเอก 1 คน ที่ปฏิบัติงาน ณ ไบโอเทคและ
สามารถให้บริการจำแนกแบคทีเรียแก่ผู้ที่สนใจขอรับบริการด้วยเทคนิคทางโมเลกุลที่รวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย
ชนิดและจำนวนสายพันธุ์แบคทีเรียผลิตกรดน้ำส้มสายชูที่พบในประเทศไทย และพื้นที่ทองผาภูมิ
ชื่อ
Acetobacter indonesiensis
Acetobacter lovaniensis
Acetobacter orientalis
Acetobacter peroxydans
Acetobacter tropicalis
New species
Asaia bogorensis
Asaia krungthepensis
Asaia siamensis
New species
Gluconacetobacter liquefaciens
Gluconobacter albidus
Gluconobacter frateurii
New species
Neoasaia chiangmaiensis
Possible to be new genus
รวมทั้งหมด

จำนวนสายพันธ์ุทั้งหมด

จำนวนสายพันธุ์จากทองผาภูมิ

1
6
5
1
1
3 (3 species)
105
19
2
27 (5 species)
9
10
103
8 (3 species)
1
5 (1 genus,2 species)
306

6
5
1
2
62
7
2
10
41
3
139
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ส า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ท า ง ชี ว ภ า พ
จ า ก ร า กิ น ไ ร ใ น ก า ร ก ำ จั ด ศั ต รู พื ช
อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1

2

3

“เชื้ อ รา” เป็ น จุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ ง มี ทั้ ง
กลุ่มที่ให้คุณและให้โทษกับมนุษย์และสัตว์
เลี้ยง หากเรามองไปรอบๆ ตัว จะเห็นว่า
มีเชื้อราเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
มากมาย เช่ น เชื้ อ ราที่ ขึ้ น ตามขนมปั ง
เชื้อราในหอมหัวใหญ่ มันฝรั่งที่เก็บไว้ในที่
อั บ ชื้ น หรื อ เชื้ อ ราที่ ขึ้ น ตามผิ ว หนั ง และ
ผีเสื้อปกติ (1) เปรียบเทียบกับผีเสื้อที่ผิดปกติ (2-3) หลังจากที่ได้รับสารพิษจากเชื้อรากินไร
ง่ามนิ้วเท้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเชื้อ
ราที่ขึ้นอยู่ตามใบพืช โดยเฉพาะในหน้าหนาวจะเห็นกลุ่มเชื้อราสีขาวๆ กระจายอยู่ทั่วไปบนใบผักบุ้ง ตำลึง กุหลาบ และพืช
อื่นๆ
“เชื้อรากินไร” จะเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ภายในลำตัวไร ทำลายเนื้อเยื่อภายในและทำให้ไรตายได้ หลังจาก “เจ้าของ
บ้าน” หรือตัวไรซึ่งเป็นสัตว์อาศัยของเชื้อราตายแล้ว เชื้อราก็จะงอกเส้นใยแทงทะลุผนังลำตัวของซากไรออกสู่ภายนอกเพื่อ
รอคอยเข้าทำลายไรตัวอื่นๆ สามารถนำเชื้อราเหล่านี้มาขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากในห้องปฏิบัติการ และนำกลับไปฉีดพ่น
บนพืชเพื่อให้เชื้อราเข้าทำลายไรศัตรูพืชได้ วิธีการควบคุมปริมาณของไรศัตรูพืชโดยใช้เชื้อรากินไรนี้ เป็นวิธีการกำจัดศัตรู
พืชที่เรียกว่า “ชีววิธี” ซึ่งเป็นการใช้สิ่งมีชีวิตทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง
นอกจากใช้เชื้อรากินไรในการกำจัดไรศัตรูพืชโดยตรงแล้ว เชื้อราพวกนี้ยังสามารถหลั่งสารพิษออกมาในอาหาร
เลี้ยงเชื้ออีกด้วย สารพิษหรือ “สารออกฤทธิ์จากรากินไร” นี้ประกอบด้วยโปรตีนหลายโมเลกุลมาร้อยเรียงกันเป็นโมเลกุลใหญ่
เมื่อแมลงหรือไรศัตรูพืชได้รับสารพิษดังกล่าว จะทำให้การเจริญเติบโตของแมลงและไรผิดไปจากปกติ เช่น หนอนผีเสื้อวัย
สุดท้ายไม่สามารถเข้าดักแด้ได้อย่างสมบูรณ์ หากเข้าดักแด้ได้ตามปกติก็อาจไม่สามารถลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์
ตัวเต็มวัยที่ออกจากดักแด้มีปีกหงิกงอ หรือหากสารพิษมีฤทธิ์มากก็จะทำให้ดักแด้ไม่สามารถลอกคราบได้ ส่วนไรศัตรูพืชที่
ได้รับสารพิษจะไม่ตายในทันที แต่จะมีปริมาณไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
จากการสำรวจรากินไรในบริเวณทองผาภูมิ สามารถเก็บรากินไรได้กว่า 100 สายพันธุ์ เชื้อราทุกสายพันธุ์มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Hirsutella thompsonii var. synnematosa ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือเข้าทำลายไรเท่านั้น
ปัจจุบันได้ฝากเก็บเชื้อราเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หากท่านใดต้องการนำมาศึกษา
ประสิทธิภาพในการเข้าทำลายไรศัตรูพืชหรือศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เชื้อราแต่ละสายพันธุ์หลั่งออกมาก็สามารถ
ติดต่อขอรับเชื้อจากหน่วยงานดังกล่าวไปทำการทดลองได้โดยตรง
ผลการศึกษาด้านการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์จากรากินไร พบว่า เมื่อนำเชื้อรามาเลี้ยงในอาหารเหลวพบว่าทุก
สายพันธุ์จะหลั่งสารพิษหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายหนอนกระทู้ผักวัยสุดท้ายแตกต่างกัน
ไป ผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร แต่ยังไม่มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากสารออก
ฤทธิ์จากเชื้อรานั้นเป็นโปรตีนซึ่งอาจมีผลกระทบกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้ การจะนำไปใช้ประโยชน์จะต้องมีการศึกษาถึง
ความเป็นพิษต่อคน สัตว์เลือดอุ่นหรือปลา รวมทั้งต้องมีการขอขึ้นทะเบียนการใช้สารพิษด้วย
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ก า ร ส ะ ส ม ธ า ตุ ค า ร์ บ อ น
ใ น ผื น ป่ า ท อ ง ผ า ภู มิ ต ะ วั น ต ก
จิรนันท์ ธีระกุลพิศุทธิ์
สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมในประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) และมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามพันธะกรณี
ของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) โดยกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรม ขณะนี้ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะต้องทำการสำรวจปริมาณการปลดปล่อยหรือการดูดยึดก๊าซเรือนกระจกตามพิธี
สารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยต้องทราบถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยทั้งหมดจากกิจกรรมต่าง ๆ จากการเจรจา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 จนถึง ค.ศ. 2001 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายของมวลชีวภาพในป่าเขตร้อนถือได้ว่ามีความสำคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากว่าปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่เหนือพื้นดินในพันธุ์ไม้พบว่าร้อยละ 90 อยู่ในป่าเขตร้อน
การศึกษาครั้งนี้ได้การสนับสนุนทุนจากโครงการ BRT และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ศักยภาพ
การสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของป่าทองผาภูมิ โดยแบ่งการประเมินข้อมูลออกเป็น 2
ส่วน คือ 1) มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 2) ผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ ในส่วนแรกทำการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกขนาดตั้งแต่ 4.5
เซนติเมตรขึ้นไปของต้นไม้ทุกต้นในแปลงตัวอย่าง แล้วคำนวณจากสมการอัลโลแมตริก การสะสมธาตุคาร์บอนเหนือพื้นดินคำนวณ
โดยนำค่ามวลชีวภาพคูณด้วยค่าคงที่เท่ากับ 0.5
ผลการศึกษาพบว่าการสะสมธาตุคาร์บอนแตกต่างกันในป่าแต่ละประเภท โดยป่าดิบชื้น (ต้นไม้ยักษ์และบ้านพัสดุกลาง) มี
ค่าสูงกว่าป่าดิบแล้ง (KP 27) และป่าเบญจพรรณ (โป่งพุร้อน) โดยค่าที่ได้ตามลำดับเป็นดังนี้ 137.73, 70.81, 70.29, 48.14 ตัน
คาร์บอน/เฮกแตร์ เนื่องจากความหลากหลายในแง่ของที่อยู่อาศัยในป่าแต่ละประเภทส่งผลให้การสะสมของมวลชีวภาพ องค์ประกอบ
ของพันธุ์ไม้ และความสัมพันธ์ของสมการอัลโลแมตริกที่ใช้ในป่าแตกต่างกันไป โดยพบว่าพันธุ์ไม้เด่นที่พบในบริเวณป่าดิบชื้นได้แก่
ไข่เขียว ยางแดง พระเจ้าห้าพระองค์ สมพง ในขณะที่ป่าดิบแล้งพันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ ไม้วงศ์ยาง ตะแบก หว้า ส่วนป่าเบญจพรรณ
พบกระทุ่มเนิน เสลา ตะคร้อ กระพี้จั่น หนามมะเค็ดเป็นไม้เด่น รูปแบบการกระจายของขนาดต้นไม้ในพื้นที่ที่ทำการศึกษามีความ
คล้ายกัน คือต้นไม้ที่พบมากสุดคือขนาดตั้งแต่ 4.5 ถึง 20 เซนติเมตร ซึ่งต้นไม้ที่มีขนาดเล็กเหล่านี้เป็นขนาดของกลุ่มไม้ที่มีศักยภาพ
ต่ำสุดในการสะสมธาตุคาร์บอนแต่จะเป็นตัวหลักบอกถึงศักยภาพของป่าในอนาคต โดยกลุ่มไม้เหล่านี้จะเจริญต่อไปนั่นหมายถึงไม้
กลุ่มนี้มีความสามารถที่จะเพิ่มการสะสมมวลชีวภาพและธาตุคาร์บอนได้ขึ้นไปอีก
ส่วนการประเมินหาอัตราผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ (นั่นก็คืออาหารสะสมที่พืชได้จากการสร้างโดยกระบวนการทางชีวเคมีคิด
เทียบในเวลา 1 ปี โดยมีการหักลบเอาพลังงานส่วนที่พืชใช้ไปเพื่อการดำรงชีวิตออกจากพลังงานอาหารสะสมที่พืชสร้างไว้ เราจึงเรียก
ว่าผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิ) สร้างได้อยู่บนพื้นฐานของการใช้ Miami model โดยปัจจัยที่คำนึงถึงได้แก่ อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี จากการศึกษาพบว่าอัตราผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินประเมินได้เท่ากับ 10.34 ตัน คาร์บอน/ เฮกแตร์/ ปี
และพบว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีใช้เป็นดัชนีชี้วัดค่าผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิได้ดีกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี อาจเป็นเพราะว่าพื้นที่ใน
การศึกษาตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ซึ่งปริมาณแสงและอุณหภูมิไม่ได้เป็นปัจจัยจำกัดสำหรับผลผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของป่า
สรุปผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการสะสมของธาตุคาร์บอนในป่าแต่ละประเภทของป่าทองผาภูมิแตกต่างกันออกไป
โดยแนวโน้มศักยภาพของป่าทองผาภูมิในอนาคตมีความสามารถที่จะเพิ่มการสะสมมวลชีวภาพและธาตุคาร์บอนได้ขึ้นไปอีก การ
ทำลายป่าทองผาภูมิส่งผลให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนกลับสู่บรรยากาศ ดังนั้นจึงควรร่วมมือกันในการหาแนวทางในการอนุรักษ์ผืน
ป่านี้ให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
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พุหนองปลิง...

ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT

ห้องเรียนธรรมชาติของชุมชนบ้านท่ามะเดื่อ

พุหนองปลิง บ้านท่ามะเดื่อ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พื้นที่ชุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งรวมความหลาก
หลายของสังคมพืชและสัตว์และมีระบบนิเวศที่บ่งบอกถึงความหมายของคำว่า “พุ” แห่งตะวันตกได้เป็นอย่างดีกล่าวคือ
ตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเห็นได้อย่างชัดเจน มีรากไม้ที่มีหินปูนเกาะติด มีรากพูพอน และค้ำยัน มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ มี
สังคมพืชแบบพุที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าและสัตว์น้ำนานาชนิด ด้วยเหตุนี้โครงการ BRT จึงได้กำหนดให้พุหนองปลิงเป็น
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับเด็กและชุมชนในพื้นที่ โดยในเบื้องต้นได้จัดทำแผนที่ระบบนิเวศ (habitat map) เพื่อดึงเอา
ทรัพยากรเด่นหรือระบบนิเวศเด่นให้เห็นภาพรวมของทรัพยากรชีวภาพทั้งหมดในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับจัดทำ
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายตามจุดต่างๆ
แม้ว่าจะเป็นป่าพุผืนเล็กๆ เพียงแค่ 37.5 ไร่ แต่พุหนองปลิงก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนท่ามะเดื่อ
และชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ ได้ ทั้งจากการเก็บของป่า การจับสัตว์ป่า และสัตว์น้ำ ทั้งเพื่อการบริโภคและจำหน่ายอย่างไม่
หยุดหย่อน ประกอบกับการบุกรุกขอบเขตของพุแห่งนี้ด้วยการทำไร่มากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวี่วัน ซึ่งหากยังไม่เร่งทำความ
เข้าใจและส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักและเล็งเห็นถึงผลเสียที่จะเกิดจากการทำลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ พุหนอง
ปลิงอันเป็นแหล่งหม้อข้าวสำคัญของชาวบ้านก็จะหมดไปในที่สุด
จากการสำรวจเบื้องต้นของคณะนักวิจัยรุ่นใหม่_BRT พบว่า ปัจจุบันป่าพุผืนนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ถูก
ล้อมรอบด้วยภูเขาเล็กๆ ที่เป็นไร่ร้าง ป่าหญ้าคา ไผ่ผาก และสวนป่าสัก ส่วนภายในใจกลางป่าพุมีหนองน้ำกว้างอยู่ทาง
ด้านป่าที่ใกล้กับต้นน้ำผุด หนองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำผุดและตาน้ำเล็กๆ ที่ไหลผ่านชั้นหินปูนออกมาท่วมขังอยู่ตลอดเวลาจน
กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆ เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืชที่ชอบน้ำท่วมขัง สังคมพืชจึงคล้ายกับพืชในป่าพุทั่วไป
และจากการเดินรอบตามแนวขอบพุเพื่อทำแผนที่แนวเขตศึกษาและวางแปลงเพื่อทำภาพโครงสร้างป่าด้านตั้ง (profile)
ในเบื้องต้นพบพรรณไม้ที่สำคัญหลายชนิด เช่น ตังหน (Calophyllum spp.), ชมพู่น้ำ, หว้า (Syzygium spp.), ไคร้ย้อย
(Elaeocarpus spp.) เป็นต้น ส่วนพรรณไม้ชั้นรองได้แก่ เตยหนาม (Pandanus sp.), ระกำ (Salacca wallichiana)
พรรณไม้พื้นล่างของป่า เช่น ค้างคาวดำ (Tacca chantrieri) ผักหนาม (Lasia spinosa) หวายต่างๆ เป็นต้น โดยผัก
หนามและค้างคาวดำนั้นมักพบมากบริเวณที่แสงส่องถึงพื้น นอกจากนี้ตามลำต้นของไม้ยืนต้นทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ยั ง พบว่ า มี ก ล้ ว ยไม้ อิ ง อาศั ย มากกว่ า 10 ชนิ ด เกาะอาศั ย อยู่ ที่ เ ด่ น ๆ ได้ แ ก่ เขากวางอ่ อ น (Phalaenopsis
cornucervi), กะเรกะร่อน (Cymbidium sp.), เอื้องสาย (Dendrobium aphyllum), เอื้องดอกฟ้อน (Saccolabiopsis
pusilla), เข็มหนู (Smitinandia micrantha), ผีเสื้อน้อย (Phalaenopsis parishii), เอื้องพวงพลอย (Sarcoglyphis
mirabilis) เป็นต้น
สำหรับข้อมูลด้านสัตว์ป่านั้นพบว่ามีนกมากกว่า 60 ชนิดที่เข้ามาใช้พื้นที่พุแห่งนี้ ส่วนสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบแล้วมีจำนวน 15 ชนิด ยกตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น กบทูด (Rana blythii), กบบัว (Rana
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erythraea), คางคกบ้าน (Bufo melanostictus), จงโคร่ง (Bufo asper), คางคกแคระ (Bufo parvus), คางคกลำห้วย
(Ansonia sp.), เขี ย ดลื่ น (Occidozyga laevis), เขี ย ดทราย (Occidozyga martensii), อึ่ ง กรายลายเลอะ
(Leptobrachium smithi), อึ่งอ่าง (Kaloula pulchra), ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมนั้นพบน้อยมาก เห็นเฉพาะร่องรอยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนูชนิดต่างๆ และกระแต เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบสังคมพืชไม้วงศ์ยางในบริเวณรอบขอบพุหนองปลิงอีกด้วย จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอดีตนั้น
รอบพุหนองปลิงน่าจะเป็นป่าดงดิบชื้น แต่ไม้วงศ์ยางถูกตัดโค่นไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างจนหมด เหลือไว้เพียงต้น
เล็กๆ ไม่กี่ต้น บางบริเวณพื้นที่เล็กๆ ก็พบเห็นร่องรอยรูของปูราชินี และบางครั้งก็พบร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่า การ
บุกรุกขอบเขตพุจากการทำไร่ การเก็บของป่าและกล้วยไม้นานาชนิด เป็นต้น ซึ่งหากนำมาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็คงมหาศาลทีเดียว
เมื่อพุหนองปลิงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพที่เริ่มจากการร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งนักวิจัย ชุมชน และ
โรงเรียน เป็นห้องเรียนธรรมชาติห้องเล็กๆ ที่พร้อมจะจัดเป็นแบบฝึกหัดเรียนรู้แบบบูรณาการที่สำคัญ และเมื่อทุกฝ่าย
พร้อมแล้ว จากนี้ต่อไปคือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ใหม่ของชุมชนท้องถิ่น” โดย
ร่ ว มกั บ ตั ว แทนคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของชุ ม ชนและคณะครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการเขี ย นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
(หลักสูตรท้องถิ่น) ของแต่ละชุมชน แต่ละโรงเรียน จัดขึ้นที่บ้านท่ามะเดื่อ โดยยึดเอาพุหนองปลิงเป็นห้องเรียนห้องแรก
ของการจัดอบรม และแน่นอนจากนั้นยังมีก้าวสำคัญอีกหลายก้าวเกี่ยวกับงานขับเคลื่อนด้านการศึกษาในชุมชน อัน
เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ที่ผ่านมามาเรียงร้อยเป็นคู่มือชุมชนอย่างแท้จริง
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สังคมเตยใหญ่ ในพุหนองปลิง
ปิยะวรรณ แพะทอง

ป่า พุ มีส ภาพแวดล้ อ มที่ มีน้ ำ ท่ ว มขั ง ตลอดเวลา
รวมทั้งมีแสงสว่างส่องลงมาถึงพื้นได้น้อย พรรณไม้ในพุจึง
มีการปรับตัวให้สามารถทนต่อร่มเงาได้ดี และปรับระบบ
รากเพื่อความอยู่รอด เช่น มีรากค้ำยัน (stilt roots หรือ
prop roots) พูพอน (buttress roots) ช่วยยึดพยุงลำต้น
และรากหายใจ (pneumatophore) ช่วยในการแลกเปลี่ยน
ก๊าซในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง การปรับระบบรากจึงมีความ
สำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชเป็นอย่างยิ่ง
เตยใหญ่ (Pandanus unicornutus) เป็นพันธุ์ไม้
เด่นในระบบนิเวศป่าพุ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขณะที่อายุยัง
น้อยจะไม่มีลำต้น มีลักษณะกอคล้ายเตยหอม แต่เมื่ออายุ
มากขึ้นจะมีลำต้นสูงได้มากกว่า 10 เมตร บริเวณโคนต้นมี
ผักหนามพบได้ทั่วไปในพื้นที่ พุ

รากอากาศอยู่ โ ดยรอบเพื่ อ ช่ ว ยในการ
หายใจ มีดอกเป็นช่อ ออกผลเป็นทะลาย
มีหนามแหลมคมรอบผล ใบมีความยาว
กว่ า 3 เมตร จากการศึกษาพบว่าเตย
ใหญ่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาอยู่ใน
อั น ดั บ ต้ น ๆ ในระบบนิ เ วศพุ การ
กระจายตัวอยู่เป็นกลุ่ม ๆ บ้างก็กระจาย
อยู่ทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำไหลจะมี
ความหนาแน่ น มากกว่ า บริ เ วณอื่ น ๆ
คิดเป็น 17.11% ในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็น
ไปได้ว่ากระแสน้ำมีส่วนช่วยในการแพร่
กระจายพันธุ์
จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่
ทราบว่ า แต่ ก่ อ นจะนำผลแก่ ข องเตย
ใหญ่มาหั่นบางๆ ทำเป็นหวีใช้หวีผ้าเวลา
ทอผ้ า ส่ ว นยอดอ่ อ นของเตยใหญ่
ส า ม า ร ถ น ำ ม า ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร ไ ด้
นอกจากนี้ใบของเตยใหญ่ยังสามารถนำ
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รากค้ำยันของไคร้ย้อย

มาจักสานเป็นเครื่องใช้ เช่น เสื่อ ตะกร้า เป็นต้น โดยผู้
จักสานจะเลือกตัดใบเตยใหญ่ที่มีลำต้นสูงกว่า 3 เมตร
เพราะใบจะแก่ แ ละมี ค วามเหนี ย วพอเหมาะ แต่ ผู้ ที่
จักสานได้มีเฉพาะผู้สูงอายุบางคนเท่านั้น ปัจจุบันไม่ค่อย
นิยมนำมาจักสาน เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเข้า
มาแทนที่ ทำให้ภูมิปัญญาในการจักสานค่อยๆ ลดน้อย
ลง และอาจจะหายไปในที่ สุ ด จากการศึ ก ษาและเฝ้ า
สังเกต มีสิ่งมีชีวิตที่มาใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
เตยใหญ่ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหาร พบว่าเตยใหญ่
มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ แต่มีน้อยคนนักที่
จะรู้จักและหันมาให้ความสำคัญกับเตยใหญ่ หากพืชชนิด
นี้ เ กิ ด สู ญ หายไปจากป่ า พุ จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ
ระบบนิเวศอย่างแน่นอน
 
มะเดื่อน้ำแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่าหลายชนิด

เตยใหญ่กับการใช้ประโยชน์

การนำใบเตยใหญ่มาจักสาน

ด้วงกินผลสุกและยอดอ่อน

มดวางไข่ในซอกกาบใบของลำต้น

อาหารของกระรอก

ผลสุกของเตยใหญ่เป็นอาหารของมด

พืชอิงอาศัยขึ้นที่รากค้ำยันของเตยใหญ่

หนอนด้ ว งที่ ใ ช้ เ ตยใหญ่ เ ป็ น
แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย

แหล่งน้ำหวานให้ผึ้ง

ที่อยู่ของหอยทาก

เห็ดเกิดที่รากค้ำยัน
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ชุ ม ช น ใ น ต ำ บ ล ห้ ว ย เ ข ย่ ง
กั บ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ป่ า
โสภณ นฤชัยกุศล

“ของป่าหรือผลผลิตจากป่าที่มิใช่เนื้อไม้” หมายถึง ผลผลิตที่ได้จากป่าทุกชนิดยกเว้นไม้ ทั้งนี้ในอดีตถือว่าของป่า
เป็นผลผลิตรอง และไม้เป็นผลผลิตหลัก
ปัจจุบันของป่ามีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และการดำรงชีพของประชาชนใน
ชนบทและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่า อาจกล่าวได้ว่าของป่ามีบทบาทที่สำคัญ คือ
1) เพื่อใช้เป็นอาหารพื้นบ้านและใช้สอยในชีวิตประจำวันของแต่ละครัวเรือน
2) เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ครัวเรือนในระดับท้องถิ่น
3) ผลผลิตที่มีศักยภาพบางชนิดสามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกได้
4) ก่อให้เกิดการสร้างงานในการเก็บหา และการแปรรูปต่างๆ
5) ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชน หากมีการใช้ประโยชน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
จากการศึกษาพบว่าชุมชนท้องถิ่นในตำบลห้วยเขย่งมีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากป่าที่มิใช่เนื้อไม้จากพื้นที่ป่าไม้บริเวณ
โดยรอบชุมชนประมาณ 382 ชนิด สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1) พืชอาหาร จำนวน 316 ชนิด ประกอบด้วย ผักและพืชอาหาร จำนวน 144 ชนิด หน่อไม้และยอดหวาย จำนวน 23 ชนิด
เห็ด จำนวน 18 ชนิด ผลไม้ป่า จำนวน 27 ชนิด สมุนไพรและเครื่องเทศ จำนวน 108 ชนิด
2) ไผ่และหวาย จำนวน 16 ชนิด
3) แมลงกินได้และแมลงอุตสาหกรรม จำนวน 32 ชนิด
4) เปลือกไม้ จำนวน 7 ชนิด
5) แทนนินและสีย้อมผ้า จำนวน 3 ชนิด
ช่วงเวลาในการเก็บหาของป่า (บางชนิด) ของชุมชนท้องถิ่นในตำบลห้วยเขย่ง
6) ชันและยางนา จำนวน 4 ชนิด
ช่วงเวลาในการเก็บหา
ทั้งนี้ คาดว่ายังมีของป่าที่ชาวบ้านมี
ฤดูหนาว
ฤดูฝน
ฤดูร้อน
ฤดูหนาว
การใช้ประโยชน์ในท้องถิน่ อีกหลายชนิดทีไ่ ม่
ชนิดพันธุ์
ได้ทำการรวบรวมและสำรวจจากการทำวิจยั
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ครัง้ นี้
ผักกูด
ผักหนาม

ของป่าที่มีขายอยู่ในตลาด

หมายเหตุ
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ช่วงเวลาที่ผลผลิตออก
ช่วงทีผ่ ลผลิตออกจำนวนมาก     
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‡μ√’¬¡ —¡º—
§«“¡¬‘Ëß„À≠à
‰¥‚π‡ “√å∑’‡√Á°´å
®“°Õ‡¡√‘°“
∑’Ë®–¡“‡¬◊Õπ
‡¡◊Õß‰∑¬

π‘∑√√»°“√

∑’‡√Á°´å

‡√Á«Ê π’È!

ç´Ÿé ·≈–‰¥‚π‡ “√å ‰∑¬

A T.rex named Sue and Thai Dinosaurs
7 °√°Æ“§¡ - 30 °—π¬“¬π 2550
≥ æ‘æ‘∏¿—≥±å‡¥Á°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
çSUE =

´Ÿé §◊Õ „§√?

ç´Ÿé §◊Õ øÕ

´‘≈‰¥‚π‡ “√å°‘π‡π◊ÈÕæ—π∏ÿå∑’‡√Á°´å (Tyrannosaurus rex) ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë ÿ¥„π‚≈°‡∑à“∑’Ë
‡§¬¡’°“√¢ÿ¥§âπæ∫ ·≈–‰¥âª√–°“»§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õß°“√§âπæ∫§√—Èßπ’È‰ª∑—Ë«‚≈° ªí®®ÿ∫—π‡°Á∫√—°…“‰«â∑’Ë The
Field Museum, Chicago, USA
´Ÿ‡§¬‡ªìπ‰¥‚π‡ “√å∑‡’ √Á°´å∑¬’Ë ß‘Ë „À≠à„π∑«’ªÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ‡¡◊ÕË 67 ≈â“πªï°Õà π À≈—ß®“°μ“¬≈ßÕ¬à“ß‰¡à∑√“∫ “‡Àμÿ
°Á‰¥â√—∫°“√¢ÿ¥§âπæ∫‚¥¬ Sue Hendrickson π—°¢ÿ¥øÕ ´‘≈ ¡—§√‡≈àπ
‚§√ß°√–¥Ÿ°¢Õß´Ÿ∑’Ë§âπæ∫¡’ ¿“æ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∂÷ß 90 ‡ªÕ√å‡´Áπμå ¢“¥·μà‡æ’¬ß à«π‡∑â“¢â“ßÀπ÷Ëß ·¢π¢â“ßÀπ÷Ëß ´’Ë‚§√ß
·≈–¢âÕ°√–¥Ÿ° —πÀ≈—ß∫“ß à«π øíπ·≈–°√–¥Ÿ°Õ◊ËπÊ ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬‡∑à“π—Èπ
´Ÿ®–¡“‡¡◊Õß‰∑¬®√‘ßÀ√◊Õ?
„™à·≈â« ´Ÿ®–‡¥‘π∑“ß¡“ª√–‡∑»‰∑¬ ¿“¬„μâ°“√ √â“ß
√√§å¢Õß‚§√ß°“√ BRT ∑’Ëμ—Èß„®π”π‘∑√√»°“√∑’Ë¡’§ÿ≥§à“∑“ß
«‘™“°“√¬‘Ëß„À≠à√–¥—∫‚≈°¡“®—¥· ¥ß„Àâ‡¬“«™π·≈–§π‰∑¬
∑—Èßª√–‡∑»‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“™¡ Õ’°∑—Èß¬—ßμâÕß°“√‡º¬·æ√àß“π
«‘®—¬¥â“π∫√√æ™’«‘π∑’Ëª√–°“»„Àâ‚≈°√Ÿâ«à“ª√–‡∑»‰∑¬°Á‡ªìπ
·À≈àß‚≈°≈â“πªï ·≈–‡ªìπ∂‘Ëπ°”‡π‘¥¢Õß‰¥‚π‡ “√å∑’‡√Á°´å∑’Ë
‡°à“·°à·ÀàßÀπ÷Ëß¢Õß‚≈° æ√âÕ¡º≈ß“π«‘®—¬¥â“π∫√√æ™’«‘π
¢Õß‰∑¬¡“°¡“¬∑’Ëæ√âÕ¡®–‡º¬·æ√à Ÿà “¬μ“ “∏“√≥™π
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πÿ°°—∫ ´Ÿ ·≈–§âπÀ“§”μÕ∫°—∫°‘®°√√¡¡—π åÊ ∑’Ë®–∑”„Àâ√Ÿâ®—°∑’‡√Á°´å¡“°
¬‘Ëß¢÷Èπ
—¡º— °—∫∑’‡√Á°´å ç´Ÿé ∑’Ë¡’§«“¡ Ÿß¢π“¥μ÷° 4 ™—Èπ
μ◊Ëπμ“°—∫À—«°–‚À≈°¢π“¥ 1.5 ‡¡μ√ ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë ÿ¥„π‚≈°
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢ÕßÀ“ß∑’Ëæ≈‘°∑ƒ…Æ’‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¥‘π¢Õß‰¥‚π‡ “√å
—¡º— °≈‘ËπªÉ“‚∫√“≥¬ÿ§‰¥‚π‡ “√å∑’Ë®–∑”„ÀâÕ÷Èß·≈–∑÷Ëß
‡√’¬π√Ÿâª√– “∑ —¡º— ∑—Èß 5 ¢Õß‰¥‚π‡ “√å
°‘®°√√¡«‘™“°“√∑’√Ë «∫√«¡º≈ß“π«‘®¬— ¥â“π∫√√æ™’«π‘ ¢Õß‰∑¬¡“°∑’Ë ¥ÿ
¬âÕπ√Õ¬°“√°”‡π‘¥·ºàπ¥‘π‰∑¬∑’Ë§π‰∑¬‰¡à§«√æ≈“¥
Ÿà‚≈°®‘πμπ“°“√„πÕ¥’μ¥â«¬∫√√¬“°“»ªÉ“¬ÿ§‰¥‚π‡ “√å
°“√√«¡μ—«¢Õß‰¥‚π‡ “√åæ—π∏ÿå‰∑¬¡“°∑’Ë ÿ¥‡ªìπ§√—Èß·√°
°“√‡ªî¥μ—«§√—Èß·√°¢Õß ç‰¢à‰¥‚π‡ “√åé ∑’Ëæ∫„π‡¡◊Õß‰∑¬
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