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¿¬¢k¿´¡¢´Ç + 4 MASS EXTINCTION À¤¯ ´¦³¦°±±¢ ±µq·° Â¯´ÇÃÁ¿©±¢kµÇÀÆÀ¢À¤¯ÂªgÁ¦g±ª¤±¡¿g±¤°©¸
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«¡²c²Ä®¢µh²À¢¢¹h Ã ²ÃiÄ¢
¶Ç¬  ª ±b±Ã¡´g±
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± °¬±§°¡¬¡¸gÂÈ² ª±³¤±¶ Â¢³¿¦´Ç¿r·gªh± À¤¯b±¤¯¿ ±¯
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¬±ª±¢  hÃg
ª¤°±  ¬©³¤q  ´Ç ÂÈ²´Ç°ª¦°°¡¸ ³ ¬©³¤q¢±   ´Ç ¢± ¤g±  ´Ç ´ÇÈ²±g¬ °ª¦°
À gg¬©¬
ª ´Àh±´Ç¿ªÆ± ©¦©°¦k ªh±±g±¢°g±° ´©±±´Çg±¿rªg¦ q··°¿ª¤¶¬¬¡¸¸gÃ gµ  
°¦ ¬±§°¡¿±¯¸¿±±±¯¦°¿´¡Âh¬¢¯¿§´ ´Ç ¤±´ ¿©¦ À¤¯°¸ ¢¯°¦± ©¸
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©°¦k³¿¶È¬°¿r©°¦k¿¤´È¡¤¸¸ h¦¡ ´Ç ´¦± ª¤±ª¤±¡¤··g ªµÇ q··° ´ ±¦g±  ³ °ÈÀgÀ ¦h±
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ห้องสมุดธรรมชาติ

ตามรอย  

“SUE”

ฟอสซิล T. rex ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
ปรากฏตัวในประเทศไทย 7 กรกฎาคม 2550 – 13 มกราคม 2551 ในไดโนเสาร์เอ็กซ์โป

ที.เร็กซ์ “ซู”  & ไดโนเสาร์ ไทย

เรียบเรียง เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
รังสิมา ตัณฑเลขา สมศักดิ์ ปัญหา และวราวุธ สุธธี ร
ข้อมูล/ภาพ The Field Museum, Chicago, USA

“SUE = ซู” คือ ใคร
“ซู” คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์กินเนื้อพันธุ์ ที.เร็กซ์ (Tyrannosaurus rex) ที่
สมบูรณ์ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีการขุดค้นพบ และได้ประกาศความยิ่งใหญ่ไปทั่ว
โลก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ The Field Museum, Chicago, USA โครงกระดูกของซู
มีสภาพที่สมบูรณ์ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ขาดแต่เพียงส่วนเท้าข้างหนึ่ง แขนข้างหนึ่ง
ซี่โครง และข้อกระดูกสันหลังบางส่วน ฟันและกระดูกอื่นๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ที่สำคัญไปกว่านั้น ได้พบกระดูกที่ไม่เคยพบมาก่อน ได้แก่ ส่วนกระดูกปลายหาง
กระดูกหูส่วนที่เป็นรูปโกลน กระดูกข้อมือ และกระดูกบริเวณหน้าท้องที่คล้ายกับ
ซี่โครง นอกจากนั้นยังพบส่วนของกล้ามเนื้อขาที่ไม่เคยมีราย
งานมาก่อนเช่นกัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสปะติด
ปะต่อโครงสร้างของสะโพกถึงเท้าเป็นครั้งแรก จนพบว่า
ขาหลังมีลักษณะคล้ายกับสัตว์พวกนก ด้วยเหตุนี้ ซู จึง
ได้รับการยกย่องจากนักวิทยาศาสตร์ด้านบรรพชีวิน
ทั ่ ว โลกให้ เ ป็ น โครงกระดูกไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์ ที่มี
คุณค่าแก่การศึกษาวิจัยและสร้างจินตนาการโลกใน
อดีต
ซูเป็นไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์ ที่เคยยิ่งใหญ่ใน
ทวีปอเมริกาเหนือเมื่อ 67 ล้านปีก่อน ถือว่า
เป็นหนึ่งในกลุ่มสุดท้ายก่อนที่ไดโนเสาร์สูญ
พันธุ์ไปจากโลก หลังจากตายลงอย่างไม่
ทราบสาเหตุ ซู ได้รับการขุดค้นพบ
โดย Sue Hendrickson นั ก ขุ ด
ฟอสซิลสมัครเล่น เมื่อวันที่ 12
สิ ง หาคม ค.ศ. 1990 ซึ ่ ง ใน
ขณะนั้นได้ร่วมทีมนักล่าซาก
ฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ ที ่ เ มื อ ง
เฟท รัฐเซาท์ดาโกตา
สหรัฐอเมริกา ซาก
ฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ ด ั ง
กล่าวจึงได้รับการตั้ง
ชื ่ อ ว่ า ซู เพื ่ อ เป็ น
เกี ย รติ แ ก่ ผู ้ ข ุ ด ค้ น
พบนั่นเอง
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Sue Hendrickson นักขุดฟอสซิลสมัครเล่น

ประวัติของ ซู

	
หลังจากซูถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1990 โดย Sue Hendrickson นักขุด
ฟอสซิลสมัครเล่น ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 40 ปี ซูก็เริ่มมีชื่อเสียงเนื่องจากความ
สมบูรณ์ของโครงกระดูกที่ไม่เคยขุดค้นพบมาก่อนในโลก ทำให้เรื่องราวของ
ไดโนเสาร์ซูได้รับความสนใจไปทั่วโลก ซูเริ่มเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีคนพูดถึงอย่าง
กว้างขวาง พร้อมกับข้อพิพาทเกี่ยวกับ “ผู้ที่ควรเป็นเจ้าของซู” จนในที่สุดศาลได้
ตัดสินให้เจ้าของที่ดินที่ซูฝังอยู่เป็นผู้มีสิทธิในซู หลังจากนั้นเจ้าของที่ดินได้นำซูไป
เปิ ด ประมู ล เมื ่ อ วั น ที ่ 4 ตุ ล าคม ค.ศ.1997 The Field Museum ซึ ่ ง เป็ น
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แห่งเมืองชิคาโก ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของซู ท ี ่ ม ี ต ่ อ วงการ
วิทยาศาสตร์และเยาวชนของชาติในอนาคต จึงได้
ยอมจ่ายเงินถึง 8.4 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 300
ล้านบาท เพื่อชนะการประมูล โดยมี McDonald เป็น
สปอนเซอร์รายใหญ่ Jack Greenberg ซึ่งเป็น CEO ของ
McDonald’s Corporation ได้กล่าวถึงการสนับสนุนเพื่อประโยชน์
แก่คนอเมริกันว่า “The traveling Sue exhibition is our way of
ensuring that families nationwide have the opportunity to enjoy
and learn from this unprecedented scientific discovery” “การเดิน
ทางของ Sue ไปแสดงในที่ต่าง ๆ คือหนทางของเราที่จะมั่นใจได้
ว่า ครอบครัวอเมริกันจะได้มีโอกาสชื่นชมและเรียนรู้จากการค้น
พบทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในครั้งนี้”

รู้จัก “ซู” เมื่อมีชีวิต
ซูมีชีวิตอยู่เมื่อราว 67-65 ล้านปีก่อน ซึ่งเป็นยุคครี
เตเชี ย สตอนปลาย เธอมี น ้ ำ หนั ก ประมาณ 6.4 เมตริ ก ตั น
ประกอบด้ ว ยกระดู ก ถึ ง 321 ชิ ้ น น้ ำ หนั ก รวมของกระดู ก
ประมาณ 1,360 กิโลกรัม มีลำตัวยาว 12.8 เมตร ส่วนสูงถึง
สะโพกประมาณ 4 เมตร หัวกะโหลกมีขนาดใหญ่ประมาณ
1.5 เมตร มี ฟ ั น แหลมคมจำนวน 58 ซี ่ ฟั น มี ค วามยาว
ประมาณ 7.5 -12 นิ้ว
นักวิทยาศาสตร์คาดเดาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ว่า ซู ตายเมื่ออายุประมาณ 28 ปี จากร่องรอยฟอสซิลที่พบ
ยังคาดเดาสาเหตุการตายไม่ได้ เข้าใจว่าอาจเกิดจากการถูก
ทำร้ายหรืออาจเกิดจากการติดเชื้อ จนถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์
ก็ยังไม่ทราบว่า ซู เป็นไดโนเสาร์ตัวผู้หรือตัวเมีย
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กว่าจะมาเป็นนิทรรศการ ซู และเดินทางไปทั่วโลก

	
หลังจากฟอสซิลซูถูกค้นพบ นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาถึง 17 วัน ในการนำกระดูกซูทั้งหมดออกจากหลุมขุด และใช้
เวลา 30,000 ชั่วโมงหรือ 2 ปี ในการทำความสะอาดและซ่อมแซมชิ้นกระดูกที่มีมากกว่า 250 ชิ้น โดยใช้นักวิทยาศาสตร์
จาก 10 พิพิธภัณฑ์ระดมกำลังทำงานร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีขั้นตอนการสร้างรูปหล่อเหมือนจริง (cast skeleton) อีก
หลายขั้นตอน พร้อมกับพัฒนาวัสดุการศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์ซู และวีดีทัศน์เกี่ยวกับการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้ โดย
นิทรรศการซูตระเวนจัดแสดงไปทั่ว 30 เมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และ Dinosaur Expo 2005 ใน 4 เมืองใหญ่ของญี่ปุ่น มี
ผู้คนสนใจเข้าชมหลายล้านคน และมีรายได้จากการเข้าชมมากมาย
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ผลงานวิจัยโครงกระดูก ซู
ค้นพบความลับของไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์

	
นักวิทยาศาสตร์จาก The
Field Museum ได้ค้นพบความลับ
ของซูหลายประการ
- จากร่องรอยของโครงกระดูก
ซู นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานชิ้น
ใหม่ ท ี ่ ส นั บ สนุ น ทฤษฎี น กมี
วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์กลุ่ม
กินเนื้อหรือ Theropod dinosaur
- จากการทำ CT (computerized
tomography) scan กว่า 500 ชั่วโมง
นักวิทยาศาสตร์สามารถประกอบ
กะโหลกศีรษะของซูได้สำเร็จ และ

ทำให้หมุนดูได้ถึง 360 องศา จากการ
วิจยั พบว่าซูมขี นาดสมองยาวประมาณ
30.5 ซม. ซึ่งขนาดสมองดังกล่าวไม่
สามารถตอบคำถามว่า ขนาดสมองมี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ความฉลาดของ
ไดโนเสาร์หรือไม่ เพราะความฉลาด
ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต
และสื บ ทอดเผ่ า พั น ธุ ์ ข องสั ต ว์ เ ช่ น
ไดโนเสาร์ แต่การสั่งงานให้เกิดกลไก
ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การดมกลิน่ หรือ
การเคลื่อนไหวจะเป็นประเด็นที่สำคัญ
กว่าในการอยู่รอด
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- เป็นที่ทราบกันดีว่าไดโนเสาร์กลุ่มกินเนื้อมักมีสายตาที่ดีเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อ แต่นัก
วิทยาศาสตร์จาก The Field Museum ได้ค้นพบว่าสมองของซูมีประสาทการดมกลิ่นขนาดใหญ่
บ่งบอกได้ว่า ที.เร็กซ์ ได้พัฒนาและปรับตัวให้มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นดีขึ้น ซึ่งคงจะเป็นเหตุผล
หนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไม ที.เร็กซ์ ถึงเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกสีฟ้าใบนี้ได้ถึง 2 ล้านปี หรือ
ยาวนานกว่ามนุษย์ที่ครอบครองโลกขณะนี้ถึง 20 เท่า
- ข้อมูลวิจัยด้านกระดูกบ่งบอกว่า ซูตายเมื่ออายุได้ 28 ปี ในขณะที่ ที.เร็กซ์ ทั่วไปมีขนาดโต
เต็มที่ที่อายุ 14-18 ปี ซูจึงตายเมื่ออายุมากแล้ว ข้อมูลกระดูกยังบ่งบอกอีกว่า ขณะที่ ที.เร็กซ์ โตเต็มที่
จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถึงวันละ 2.1 กิโลกรัม และจะพัฒนาน้ำหนักมากขึ้นจนกระทั่งมีน้ำหนักสูงสุดได้ถึง
5,000 กิโลกรัม ที.เร็กซ์ จึงจัดว่าเป็นสัตว์กลุ่มกินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เชือ
่ หรือไม่? บรรพญาติ ที.เร็กซ์ อยู่ ในประเทศไทย
ที.เร็กซ์ เป็นไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่งในกลุ่มเธอโรพอด หรือกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อ ที่พบมากทาง
แถบอเมริกาเหนือ แต่ใครจะทราบบ้างว่าแท้จริงแล้วบรรพบุรุษของ ที.เร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่ดุร้ายและมีถิ่น
อาศัยอยู่ในแถบอเมริกาเหนือนั้น แท้จริงแล้วบรรพบุรุษของมันเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาก่อน
โดยหลักฐานที่ยืนยันก็คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่ภูเวียง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็น
กระดูกเก่าแก่ของไดโนเสาร์เธอโรพอด ที่คาดว่ามีอายุราว 130 ล้านปี ชื่อว่า สยามโมไทรันนัส อิสาน
เอนซิส ซึ่งมีลักษณะกระดูกที่โบราณที่สุดของพวกวงศ์ไทรันโนซอริเด ดังนั้นนักบรรพชีวินจึงเชื่อกันว่า
กลุ่มไทรันโนซอริด เริ่มวิวัฒนาการขึ้นครั้งแรกในเอเชียแล้วจึงแพร่หลายออกไปทางเอเชียเหนือจนไป
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อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปในที่สุด หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า สยาม
โมไทรันนัส อิสานเอนนิส ก็คือบรรพญาติ หรือเจ้าคุณปู่ของที.เร็กซ์ ที่มีอายุ 67-65 ล้านปี
อย่างไรก็ตาม สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส มีขนาดยาวประมาณ 6.5 เมตร ซึ่งยาวเพียง
ครึ่งหนึ่งของที.เร็กซ์ เท่านั้น

“ซู” มาประเทศไทยได้อย่างไร?

	
ใช่แล้ว “ซู” ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ใช้ชื่อในการจัดแสดงว่า
ไดโนเสาร์เอ็กซ์โป “ที.เร็กซ์ ซู & ไดโนเสาร์ไทย” (Dinosaur Expo : A T. rex named SUE
& Thai Dinosaurs) ภายใต้การสร้างสรรค์ของโครงการ BRT ที่ได้ติดต่อประสานงานใน
การนำซูเข้ามาที่ประเทศไทย โดยมีกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ยินดีจ่ายเงินค่าเช่า “ซู” มูลค่า
สูงถึง 3.8 ล้านบาท เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การค้นพบ
ฟอสซิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่
ทำหน้าที่เจ้าบ้านที่อบอุ่นให้กับซู ความอนุเคราะห์จากกรมทรัพยากรธรณีที่ได้นำผลงาน
วิ จ ั ย ฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ ไ ทยหลากหลายชนิ ด เข้ า มาร่ ว มจั ด แสดง รวมถึ ง กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศูนย์
พั น ธุ ว ิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ช ี ว ภาพแห่ ง ชาติ , สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ั ย ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิสวิตา ที่ได้ให้เกียรติเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ยิ่ง
ใหญ่นี้ พบกับความยิ่งใหญ่ของซูได้ในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 – 13 มกราคม
2551 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ทำไมต้องนำซูมาประเทศไทย?

	
คำตอบด้านล่างนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
• ประกาศให้โลกรู้ว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งโลกล้านปีที่แท้จริง และเป็นถิ่น
กำเนิดของไดโนเสาร์ ที.เร็กซ์ ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก
• สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ให้มองเห็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
ที่ทุกคนสามารถทำได้เช่น Sue Hendrickson นักขุดฟอสซิลสมัครเล่นของ
สหรัฐอเมริกา
• “ฟอสซิล” เป็นตัวอย่างที่ดีในการเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่าง
สาขาวิชาการ เพราะกว่าจะมาเป็นนิทรรศการซูที่ยิ่งใหญ่ ต้องการความรู้
ที่มากกว่าชีววิทยา ซูจึงได้เข้าไปในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ด้วย
34
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ซึ่งสามารถค้นหาการเชื่อมโยงที่ยิ่งใหญ่นี้ได้ในนิทรรศการนี้เท่านั้น
• เผยแพร่งานวิจัยด้านบรรพชีวินที่โครงการ BRT ได้ร่วมประสาน
งานวิจัยในทุกแง่มุมของความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ มีการสร้างผู้
เชี ่ ย วชาญของไทย ที ่ ม ี ค วามสามารถทั ด เที ย มกั บ ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญชาวต่ า ง
ประเทศจำนวนหลายคน ผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนดังกล่าวมีจำนวน
มากมาย เช่น ไดโนเสาร์ที่ขุดค้นพบในประเทศไทย รวมทั้งฟอสซิลอื่นๆ
เช่น หมีหมา ที่พึ่งรายงานไปในสื่อมวลชนต่างๆ เมื่อประมาณต้นปี 2549
ที่ผ่านมา และฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น อุรังอุตัง ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร Nature มาจัดแสดงด้วย นอกจากนั้นการแสดงผลงานอีกส่วนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบันที่สืบทอดมานับจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว จะ
ทำให้เห็นความเชื่อมโยงจนถึงยุคของมนุษย์ที่ครองโลกอยู่ใน
ขณะนี้
การจัดการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ถือว่าเป็น
มหกรรมทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นับแต่มีการจัดมา และที่สำคัญก็คือ คุณค่า
ทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้จะเป็นอานิสงส์ที่ประเมินค่ามิได้แก่เยาวชนและ
คนไทยทั้งประเทศ
	

สถิติของ SUE  
(Sue’s Vital Statistics)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tyrannosaurus rex (มาจากภาษากรีกว่า tyrannos แปล
ว่า ผู้ปกครอง หรือ ผู้ยิ่งใหญ่ และ sauros แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน หรือ
กิ้งก่า ส่วนชื่อสปีชีส์ rex มาจากภาษาละตินว่า regis หรือ regulus แปลว่า
king สามารถแปลโดยรวมว่า “tyrant lizard king” หรือ “พญากิ้งก่าผู้เกรี้ยว
กราด”)
ถิ่นที่อยู่ : อเมริกาเหนือฝั่งตะวันตก
ค้นพบ : 12 สิงหาคม ค.ศ.1990, บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ของอินเดียแดง
(Cheyenne River Sioux Indian Reservation) ใกล้เมืองเฟท (Faith) เซาท์
ดาโกตา (South Dakota) โดย Sue Hendrickson
ความยาว : 42 ฟุต (หรือ 12.8 เมตร)
ความสูงถึงสะโพก : 13 ฟุต (4.0 เมตร)
น้ำหนักขณะมีชีวิต : 6.4 เมตริกตัน
น้ำหนักกะโหลก : 600 ปอนด์ (272 กิโลกรัม)
ความยาวกะโหลกศีรษะ : 5 ฟุต (1.5 เมตร)
ฟัน : 58 ซี่
ขนาดฟัน : ยาว 7.5 - 12 นิ้ว (19.05 - 30.5 เซนติเมตร)
อาหาร : เนื้อสัตว์
เพศ : ยังไม่ทราบแน่ชัด
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จากความรู้สู่การใช้ประโยชน์

ประเทศไทย

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
งานวิจัยบรรพชีวินในเวที โลก
(บทบาทของ BRT กับงานวิจัยบรรพชีวิน)

วราวุธ สุธีธร และ รังสิมา ตัณฑเลขา เรียบเรียง
วราวุธ สุธีธร และ เยาวลักษณ์ ชัยมณี ภาพประกอบ  
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หุ่นจำลองของ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส
ยืนคอยต้อนรับหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์สิรินธร

1. ทำไมต้องวิจัยซากดึกดำบรรพ์

ฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรพ์ คือ ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่ตายลง
ไปแล้วถูกเก็บรักษาโดยธรรมชาติไว้ในหิน ฟอสซิลที่เราค้นพบจากแหล่งต่างๆ จะทำให้สามารถ
เรียนรู้และศึกษาความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำ สัตว์บกและพืชในแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในระหว่างช่วงอายุมากกว่า 500 ล้านปี ซึ่งสามารถนำไปเทียบกับชีวิตความเป็นอยู่
ของสัตว์และพืชที่พบในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา ในช่วงอายุเดียวกันก็จะ
หาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นดินแดนแห่งหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่
พบฟอสซิลตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิก มีโซโซอิก และซีโนโซอิก
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แผนที่แสดงตำแหน่งฟอสซิลที่ค้นพบในประเทศไทย
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ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากทางด้านธรณีวิทยา เป็นต้นว่า
บอกถึงอายุของหินที่พบฟอสซิลและยังเป็นหลักฐานแสดงถึงการเคลื่อนตัวของ
ทวีปและการเชื่อมต่อกันของเปลือกโลก ตามข้อสมมติฐาน ประเทศไทยประกอบ
ด้วยแผ่นดิน 2 ผืน มีประวัติทางธรณีวิทยาต่างกัน แผ่นดินส่วนหนึ่งเคยเป็น
ชายฝั่ งตอนเหนื อของทวี ป ออสเตรเลี ย ที ่ เ รี ย ก
กอนวานาแลนด์ ได้แยกตัวออกมาในช่วงปลาย
มหายุคพาลีโอโซอิก แล้วเคลื่อนตัวมาทางเหนือ
มาเชื่อมต่อกับแผ่นดินที่เรียกว่า ลอเรเซีย ซึ่งเป็น
บริเวณตอนใต้ของประเทศจีน จนกลายมาเป็น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จาก
การค้ น พบฟอสซิ ล ของ ซิ ต ตะโกซอรั ส สั ต ยารักษ์กิ ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ชนิดเดียวกันกับที่เคยพบ
ในประเทศจีน นอกจากนี้ จากการค้นพบฟอสซิล
ไดโนเสาร์ครั้งแรกทางภาคใต้ในจังหวัดกระบี่ และ
ทางภาคเหนือในอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
เป็นการสนับสนุนความคิดเรื่อง แผ่นฉาน – ไทย
ชนกับแผ่นอินโดจีนและเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกับ
แผ่นดินใหญ่เอเชีย ตั้งแต่ช่วงแรกของมหายุคมี
คณะครูฝึกขุดสำรวจฟอสซิลในแหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น
โซโซอิกและน่าจะก่อนยุคจูแรสสิก และการค้นพบ
เอปที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ถือเป็นการ
ค้ น พบฟอสซิ ล เอปครั ้ ง แรกในเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้มีอายุราว 13.5 – 10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีนตอนกลาง ลักษณะ
ฟอสซิลที่พบคล้ายคลึงกับอุรังอุตังมาก ชี้ให้เห็นว่าฟอสซิลเอปจากเชียงม่วนอาจ
เป็นบรรพบุรุษสายตรงของอุรังอุตัง โดยที่ ศิวะพิเธคัส และลูแฟงพิเธคัส มี
วิวัฒนาการเป็นอย่างอื่นไม่ได้วิวัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นอุรังอุตังดังที่เคย
สันนิษฐานไว้ และจากการศึกษาพันธุ์พืชที่พบในบริเวณเดียวกันเป็นพันธุ์พืชของ
แอฟริกา มีความเป็นไปได้ว่ามีการแลกเปลี่ยนพืชและสัตว์ระหว่างเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และแอฟริกาในช่วงเวลาดังกล่าว และในการค้นพบฟอสซิลเอป ที่
บ่อทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา คือ โคราชพิเธคัส พิริยะอิ
ในปีพ.ศ. 2547 ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าต้นตระกูลของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกน่า
จะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. งานวิจัยบรรพชีวินในประเทศไทย

โครงการ BRT, สถาบัน CNRS จากฝรั่งเศส, กรมทรัพยากรธรณี ศูนย์
บรรพชีวิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้าน
บรรพชีวินในประเทศไทย โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจำนวน 7 โครงการ ดังนี้
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		 2.1 ความหลากหลายและวิวัฒนาการของฟอสซิล
หอยกาบคู่ยุคจูแรสสิก – ครีเตเชียสในประเทศไทย
		 2.2 ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมขนาดเล็กในประเทศไทย
2.3 การเปลีย่ นแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชในมหายุคซีโนโซอิกของประเทศไทย
		 2.4 ความหลากหลายทางชี ว ภาพและสภาพแวดล้อมบรรพกาลในช่วงมหายุคซีโนโซอิกของไทย
		 2.5 วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ
บรรพกาลในช่วงมหายุคมีโซโซอิกของไทย
2.6 สภาพภูมิศาสตร์บรรพกาลของฟอสซิลพืชยุคเพอร์เมียนในประเทศไทย: ความสัมพันธ์กับเพลทเทคโทนิค โดยการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลซากสัตว์ทะเลดึกดำบรรพ์

3. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิชาการในเวที โลก

ผลงานวิจัยด้านบรรพชีวินในประเทศไทยที่ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการทั้งสิ้น
80 เรื่อง  ในจำนวนนี้มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชา
การระดับโลกเข้าไปตีพิมพ์ผลงานในวารสาร “Nature” ซึ่งมีชื่อ
เสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่
		 3.1) Buffetaut,E., Suteethorn,V., and Tong,H. (1996).
The earliest known tyrannosaur from the lower Cretaceous of
Thailand. Nature 381, 689-691
		 3.2) Buffetaut,E., Suteethorn,V., Cunny,G., Tong,H.,
Le Loenff,J., Khansubha,S., and Jongautchariyakul,S. (2000). The
eariest known sauropod dinosaur. Nature 407, 72-74

3.3) Chaimanee,Y., Jolly,D., Benammi,M.,
Tafforeau,P., Duzer,D., Moussa,I., and Jaeger,J-J.
(2003). A new middle Miocene hominoid from
Thailand and orangutan origins. Nature 422,61-65.
3.4) Chaimanee,Y., Suteethorn,V.,
Jintasakul,P., Vidthayanon,C., Marandat,B., and
Jaeger,J-J. (2004). A new orang-utan relative from
the Late Miocene of Thailand. Nature 427, 439-441

โลก

4. การค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ของ

การศึกษาด้านบรรพชีวินในประเทศไทย
ทำให้พบฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใหม่
19 ชนิด โดยเป็นสกุลใหม่ 10 สกุล  ดังนี้
สกุลใหม่  10  สกุล ประกอบด้วย
1 ไดโนเสาร์ Isanosaurus attavipachi
Buffetaut et al., 2000(2543)
2 กระจง Archaeotragulus krabiensis
Metais et al., 2001 (2544)
3 สัตว์เคี้ยวเอื้อง Krabimeryx primitivus Metais et al., 2001 (2544)
4 เต่า Siamochelys peninsularis Tong
et al., 2002 (2545)
5 เอป Khoratpithecus piriyai Chaimanee
et al., 2004 (2547)

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทย
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6
		
7
		
8
		
9
		
10
		

ฉลามน้ำจืด Isanodus paladeji Cuny et al., 2005 

(2548)
ปลา Isanichthys palustris Cavin & Suteethorn, 

2006 (2549)
ไพรเมต Muangthanhinius siami Marivaux et al., 

2006 (2549)
หมาหมี Maemohcyon potisati Peigne et al., 

2006 (2549)
สัตว์กนิ เนือ้ Chaprongictis phetchaburiensis Peigne
et al., 2006 (2549)

ชนิดใหม่ 19 ชนิด ประกอบด้วย
1 หนู Prohadromys varavudhi Chaimanee, 1998 

		 (2541)
2 หนู Saidomys siamensis Chaimanee, 1998 

		 (2541)
3 กระรอกบิน Belomys thamkaewi Chaimanee & 

		 Jaeger, 2000 (2543)
4 หนู Baluchimys krabiense Marivaux et al., 2000 

		 (2543)
5 ไดโนเสาร์ Isanosaurus attavipachi Buffetaut et 

		 al., 2000 (2543)
6 กระจง Archaeotragulus krabiensis Metais et al., 

		 2001 (2544)
7 สัตว์เคี้ยวเอื้อง Krabimeryx primitivus Metais et 

		 al., 2001 (2544)
8 เต่า Siamochelys peninsularis Tong et al., 2002 

		 (2545)
9 เอป Khoratpithecus chiangmuanensis Chaimanee 

		 et al., 2003 (2546)
10 ปลา Lepidotes buddhabutrensis Cavin et al., 

		 2003 (2546)
11 เอป Khoratpithecus piriyai Chaimanee et al., 

		 2004 (2547)
12 ฉลามน้ำจืด Lonchidion khoratensis Cuny et al., 

		 2005 (2548)
13 ฉลามน้ำจืด Isanodus paladeji Cuny et al., 2005 

		 (2548)

14 ฉลามน้ำจืด Acrorhizodus khoratensis 

		 Capetta et al., 2006 (2549)
15 ปลา Isanichthys palustris Cavin & 

		 Suteethorn, 2006 (2549)
16 บ่าง Dermotherium chimaera Marivaux 

		 et al., 2006 (2549)
17ไพรเมต Muangthanhinius siami Marivaux 

		 et al., 2006 (2549)
18 หมาหมี Maemohcyon potisati Peigne et 

		 al., 2006 (2549)
19 สั ต ว์ ก ิ น เนื ้ อ Chaprongictis phetcha		 buriensis Peigne et al., 2006 (2549)

5. เกิดแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว
จากการวิจัยบรรพชีวิน

จากการสนับสนุนงานด้านการสำรวจ ขุดค้น
และศึกษาวิจัยฟอสซิลตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิก มีโซ
โซอิก และซีโนโซอิกทำให้แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่อง
เที่ยวทางบรรพชีวินได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น
5.1 แหล่ ง ขุ ด ค้ น ไดโนเสาร์ ภู กุ้ ม ข้ า ว
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารคลุมแหล่งขุดค้นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
มีผู้มาเยี่ยมชมปีละกว่าสองแสนคน เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านบรรพชีวินวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ยังได้งบประมาณต่อเนือ่ งให้จดั สร้างพิพธิ ภัณฑ์ไดโนเสาร์
จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ในช่วง
มหายุคพาลีโอโซอิก มีโซโซอิก และซีโนโซอิก จนถึง
ปัจจุบันได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 380 ล้าน
บาท และได้ ร ั บ พระราชทานพระราชานุ ญ าต จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้
ใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์สิรินธร
		 5.2 แหล่งไดโนเสาร์เชียงม่วน จังหวัด
พะเยา เป็ น ครั ้ ง แรกทางภาคเหนื อ ที ่ ม ี ก ารค้ น พบ
กระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอดในยุคจูแรสสิกของแผ่นอิน
โดจีน เป็นการสนับสนุนความคิดเรื่อง แผ่นฉาน –
ไทย ชนกับแผ่นอินโดจีนและเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกับ
แผ่นดินใหญ่เอเชีย ตั้งแต่ช่วงแรกของมหายุคมีโซโซ
อิกและน่าจะก่อนยุคจูแรสสิก จากการค้นพบดังกล่าว
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ภาพวาดสภาพแวดล้อมบรรพกาลของแหล่งภูเวียง (ซ้าย) และแหล่งภูพอก (ขวา) ผลงานของคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ ครุวิจัย

ทำให้อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแหล่งไดโนเสาร์
เชียงม่วนให้เป็นวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทาง
ธรรมชาติ
		 5.3 แหล่งสะสมตะกอนควอเทอร์นารีบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา มีการค้นพบ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ช้างโบราณ ยีราฟโบราณ ม้าโบราณ แรดโบราณ และ
จระเข้ยักษ์ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเข้ามามีบทบาท เสนอแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
5.4 พิพิธภัณฑ์เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยหลังจากที่ได้มีการขุดค้นพบฟอสซิลหลายชนิดที่โด่งดังในบริเวณดังกล่าว เช่น หอยขม หมีหมา
แม่เมาะ และฟอสซิลสัตว์กัดแทะจำพวกหนู ที่กำลังรอการตีพิมพ์ กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงให้
ความรู้ที่จังหวัดลำปาง

6. ร่วมพัฒนาการศึกษาและสร้างเครือข่ายท้องถิ่น

ได้มีการก่อตั้งชมรมรักษ์ไดโนเสาร์และจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนในช่วงปิดเทอม ผลการดำเนิน
งานดังกล่าวทำให้เกิดโครงการย่อยขึ้น คือ ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ เกิดชมรมยุวมัคคุเทศก์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของไดโนเสาร์ให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมชมได้รับทราบความเป็นมา และยังเป็นเครือข่ายในการ
ค้นหาฟอสซิลในพื้นที่ ทำให้สามารถพบแหล่งฟอสซิลแหล่งใหม่ขึ้นคือ แหล่งภูสิงห์
นอกจากนี้ยังได้ร่วมในโครงการครุวิจัยของ สกว. เพื่อสนับสนุนให้ครูได้เข้าทำงานวิจัยกับนัก
วิจัยอาชีพ ในส่วนของงานด้านฟอสซิลนี้ ก็ได้มีครูเข้ามาทำงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว  เพื่อ
ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในแหล่งธรณีวิทยา และนำกลับไปพัฒนาการศึกษานอกห้องเรียน
ร่วมกับนักเรียน
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7. พัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษา

จากผลงานวิจัยด้านฟอสซิลของไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากการสนับสนุนของโครงการ BRT
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรพชีวิน (หลักสูตร
นานาชาติ) โดยที่สาขาดังกล่าวเดิมอยู่ในสาขาชีววิทยา เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท-เอก
ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทไปแล้ว 5 คน

8. พิพิธภัณฑ์สิรินธร อีกหนึ่งความภูมิ ใจของคนไทย

การที่ประเทศไทยได้มีการขุดค้นพบฟอสซิลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค้นพบตัวอย่างมากมาย โดย
เฉพาะซากกระดูกของไดโนเสาร์ ซึ่งทั้งหมดได้เก็บรักษาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
จังหวัดกาฬสินธุ์ พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์สิรินธร ได้มีการพัฒนาอย่าง
มาก โดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการด้านบรรพชีวิน ได้แก่
โซนแสดงธรณีวิทยาของประเทศไทย (Geology of Thailand)
โซนแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์ ยุคไทรแอสสิก ยุคจูแรสสิก และยุคครีเตเชียส
โซนแสดงฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย (Dinosaur of Thailand)
พิพิธภัณฑ์สิรินธรได้จัดฐานการเรียนรู้ด้านฟอสซิลให้กับครูและเยาวชน เช่น
ฐานการเรียนรู้ก้อนหินและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไดโนเสาร์
ฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์และการจำลองฟอสซิล
ฐานการเรียนรู้การเกิดฟอสซิล
ฐานการทำชิ้นฟอสซิลจำลอง
ฐานการเรียนรู้การขุดสำรวจจากชั้นหินทราย
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จึงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นแหล่งเก็บรักษาฟอสซิลที่สำคัญของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการทัศนศึกษาของประเทศไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
ประกาศต่อโลกว่า ประเทศไทยเป็นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ทินทินนิด...ผู้เชื่อมโยงสายใยอาหารในแหล่งน้ำ
ทินทินนิด! ความมหัศจรรย์ของสิง่ มีชวี ติ ในกลุม่ แพลงก์ตอนสัตว์ อาศัยล่องลอยทัง้ ในทะเลและน้ำจืด
มีรปู ร่างหลากหลายแปลกตา ช่วยบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ
ทินทินนิด (Tintinnid) เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโปรโตซัวมีขนาดอยู่ระหว่าง 20 – 200 ไมโครเมตร พบได้ทั้งใน
น้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำทะเล โดยพบในทะเลมากกว่าน้ำจืด จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมโยงสายใยอาหารใน
ทะเล กินพวกพิโคแพลงก์ตอน แบคเทอริโอแพลงก์ตอน  ออโตโทรฟิค และเฮทเทอโรโทรฟิคนาโนแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นผู้
ผลิตในมวลน้ำเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังกินพวกไมโครแพลงก์ตอนกลุ่มไดอะตอม และไดโนแฟลกเจลเลตด้วย ในขณะ
เดียวกันทินทินนิดเป็นอาหารที่สำคัญของผู้บริโภคในลำดับสูงขึ้นไป ได้แก่ โคพีพอด ยูฟอสิด ตัวอ่อนของครัสตาเชียน
ลูกปลาวัยอ่อน หนอนธนู หวีวุ้น ฟอแรม  เรดิโอเลเรียน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่หน้าดิน และแม้แต่เป็น
อาหารของทินทินนิดบางชนิดด้วยกันเอง มีการสืบพันธุ์ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศ แบบไม่อาศัยเพศโดยแบ่ง
จากหนึ่งเป็นสอง (binary division) ส่วนแบบอาศัยเพศโดยการจับคู่กันแบบคอนจูเกชัน (conjugation)  
จากรูปลักษณ์และบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศแหล่งน้ำทำให้แพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโปรโตซัวนี้เป็นกลุ่มที่น่า
สนใจ เนื่องจากมีการแพร่กระจายที่กว้างขวาง จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนที่บริเวณปาก
แม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม พบทินทินนิด 23 ชนิด 12 สกุล โดยสกุลที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด
คือ Tintinnopsis (10 ชนิด) ชนิดที่พบส่วนใหญ่มีการแพร่กระจายอยู่ในบริเวณน้ำกร่อย ได้แก่ Tintinnopsis sp.1,
Tintinnopsis sp.2, T. gracilis, T. meunieri, T. mortensii เป็นต้น และชนิดที่พบในบริเวณน้ำจืด คือ Tintinnopsis
lohmanni โดยชนิดที่พบมีการแพร่กระจายตลอดทั้งปี ได้แก่ Tintinnopsis meunieri, T. gracilis และ T. tocantinensis
ข้อมูลและภาพ  นางศิริพร บุญดาว, ศ.ลัดดา วงศ์รัตน์ และอาจารย์ณรงค์  วีระไวทยะ
ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำทิ น ทิ น นิ ด ที ่ ม ี รู ป ร่ า งหลากหลาย พบบริ เ วณปากแม่ น ้ ำ แม่ ก ลอง จ.สมุ ท รสงคราม จากซ้ า ยไปขวา
Leprotintinnus nordqvisti, Codonella sp., Tintinnidium semiciliatum, Tintinnopsis meunieri, Tintinnopsis radix,
Eutintinnus sp., Favella panamensis, Codonellopsis ostenfeldi, Tintinnopsis tocantinensis, Amphorellopsis acuta
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“ม่วงมณีกาญจน์” มณีแห่งผืนป่าเมืองกาญจน์
ม่วงมณีกาญจน์หรือกันภัยมหิดล พันธุ์ ไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล มีเขตการกระจายพันธุท์ แี่ คบมาก
พบเฉพาะบริเวณเขาหินปูนของจังหวัดกาญจนบุรเี ท่านัน้ และพร้อมทีจ่ ะสูญพันธุ์ ได้ทกุ เวลา
กั น ภั ย มหิ ด ลหรื อ ม่ ว งมณี ก าญจน์ (Afgekia
mahidolae Burtt et chermsirivathana) ไม้
งามนามมงคลอั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
พันธุ์ไม้ในสกุลกันภัยหรือถั่วแปบอีกชนิดหนึ่งที่มี
ความสวยงามไม่แพ้กัน ชื่อว่า กันภัยพายัพ

กั น ภั ย มหิ ด ลหรื อ ม่ ว งมณี
กาญจน์ (Afgekia mahidolae Burtt et
Chermsirivathana) ไม้งามนามมงคลอันเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี
ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง อายุยืน
หลายปี มีขนนุ่มสีขาวปกคลุมทั้งบริเวณ
ลำต้นและใบ ออกดอกสีม่วงบานสะพรั่งเต็ม
ทั ่ ว บริ เ วณในช่ ว งฤดู ฝ น พบเฉพาะบริ เ วณเขา
หินปูนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น
พืชชนิดนี้พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2510
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุพิน จันทรประสงค์ (เจิมศิริวัฒน์) และ
อาจารย์เกษม จันทรประสงค์ เมื่อครั้งที่เดินทางโดยรถไฟไปยัง
จังหวัดกาญจนบุรี ลงที่สถานีวังโพและเดินทางขึ้นภูเขาเตี้ยๆ หลัง
สถานีทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำแควน้อย ท่านได้
พบดอกของพืชชนิดดังกล่าวร่วงอยู่กับพื้น เมื่อพิจารณาดูพบว่ามี
ลักษณะคล้ายดอกของกันภัยหรือถั่วแปบช้างแต่มีสีดอกแตกต่าง
ออกไป จึงได้ปีนต้นไม้ขึ้นไปเก็บมาทำตัวอย่างแห้ง อีก 2 เดือนถัด
มา ท่านได้เดินทางกลับไปที่เดิมเพื่อเก็บฝักที่เริ่มจะแก่เพื่อให้ได้
ตัวอย่างที่สมบูรณ์และขุดต้นกลับมาปลูกที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อ
ระบุชนิดของพรรณไม้ดังกล่าว เมื่อศึกษาโดยละเอียดจึงพบว่าเป็น
ชนิดใหม่ อาจารย์จิรายุพินจึงได้เก็บตัวอย่างซึ่งใช้เป็นตัวอย่าง
ต้นแบบ (type specimen) เขียนคำบรรยายเป็นภาษาลาตินและวาด
ภาพส่งไปให้ Mr.B.L.Burtt พิสูจน์ชื่อที่ประเทศสก๊อตแลนด์ พร้อมทั้ง
ขอพระราชทานชื่อเพื่อฉลองพระเกียรติพระชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศ
ในขณะนั้น) โดยเสนอชื่อ “ศรีสังวาลย์” หรือ “มหิดล” Mr.Burtt ได้
แนะนำว่าให้ใช้ “มหิดล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาละตินว่า “mahidolae”  
เมื่อผลงานการค้นพบและตั้งชื่อพืชชนิดนี้ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสาร Notes from the Botanic Garden Edinberg Vol.31 No.1
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2514 พืชชนิดนี้จึงมีชื่อวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ทางการว่า Afgekia mahidolae Burtt et Chermsi. แต่ยังไม่มีชื่อไทย
ศาสตราจารย์เต็ม สมิตินันทน์ ผู้เชี่ยวชาญทางพฤกษศาสตร์ กรมป่า
ไม้ จึงได้เสนอให้เรียกว่า กันภัยมหิดล โดยท่านได้เล่าเกร็ดเล็กเกร็ด
น้อยในเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า ตอนที่ขุนแผนย่างกุมารทองนั้นได้ใช้
เถากันภัยมัดกุมารทอง ประกอบกับขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในแถบจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี เถากันภัยดังกล่าว
จึงน่าจะเป็นพืชชนิดเดียวกับพืชที่เพิ่งค้นพบนี้ ต่อมาในปี 2542 ซึ่ง
เป็นปีครบรอบ 30 ปีแห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

กันภัยหรือถั่วแปบช้าง พันธุ์ไม้
ในสกุลเดียวกับกันภัยมหิดล 
จึงมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการประกวดต้นไม้สัญลักษณ์ และใน
ท้ายที่สุด สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานพระกรุณาธิคุณทรงมีพระวินิจฉัย
ชี้ขาดให้กันภัยมหิดลเป็นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลว่า
เป็นต้นไม้ที่พบเฉพาะในประเทศไทย สวยงามปลูกเลี้ยงง่าย อีกทั้งมี
นามอันเป็นมงคลและพ้องกับชื่อของมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะเป็นไม้
เถา แต่ก็สามารถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ มีอายุยืนหลายปี
เถาที่แห้งไปในหน้าแล้งก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ใหม่เมื่อได้รับ
ฝนในปีถัดไป นอกจากนี้การเป็นไม้เถายังสื่อความหมายถึงความ
เจริญก้าวหน้าและความสามารถที่จะปรับตัวให้พัฒนาไปตามสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
กันภัยมหิดลมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่เฉพาะบริเวณเขา
หินปูนของจังหวัดกาญจนบุรี เท่าที่ได้ทำการศึกษาและสำรวจตัว
อย่างเก่าๆ พบว่าแทบทุกตัวอย่างต่างเก็บมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งสิ้น และจากการสำรวจด้วยตัวเองก็ยังไม่พบพรรณไม้ชนิดนี้ใน
พื้นที่ธรรมชาติบริเวณอื่นเลยแม้ในจังหวัดใกล้เคียงก็ตาม จึงสรุปได้
ว่าพรรณไม้ชนิดดังกล่าวมีเขตการกระจายพันธุ์ที่แคบมาก และพร้อม
ที ่ จ ะสู ญ พั น ธุ ์ ไ ด้ เ สมอหากไม่ ม ี ก ารจั ด การและการอนุ ร ั ก ษ์ ท ี ่ ด ี
นอกจากนี้แหล่งที่พบกันภัยมหิดลในปัจจุบันถูกคุกคามโดยการบุกรุก
ทำลายและเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัย ถนนหนทาง รวมถึงเรือก
สวนไร่นา จนน่าเป็นห่วงว่าสักวันเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นพืชชนิดนี้ใน
สภาพธรรมชาติอีก สำหรับชื่อ “ม่วงมณีกาญจน์” นั้นแม้จะไม่ได้เป็น
ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเหมือนชื่อกันภัยมหิดล และทุกวันนี้ก็ยังเป็น
ปริศนาว่าใครหนอเป็นคนตั้งชื่อ แต่ก็เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความงาม
ของพรรณไม้ดอกม่วงที่เป็นดั่งอัญมณีแห่งผืนป่าเมืองกาญจนบุรี
อย่างแท้จริง
ข้อมูลและภาพ นายยศเวท สิริจามร
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สังเกตยางสีแดงที่เกิดบริเวณรอยแผลจาก
การตัดเถาของกันภัยพายัพ จึงมีชื่อท้องถิ่น
ว่า “เครือเลือด”

ใบอ่ อ นของกั น ภั ย พายั พ มี ล ั ก ษณะต่ า งจาก
กันภัยและกันภัยมหิดล คือจะมีสีน้ำตาลอ่อน
แกมแดง และจะมีขนปกคลุมน้อยกว่า
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อ่าวไทยตอนใน...สวรรค์ของนกชายเลน
อ่าวไทยตอนในพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำทีม่ คี วามสำคัญระดับนานาชาติตอ่ การอพยพของนกน้ำและนกชายเลน
และเป็นพืน้ ทีห่ นึง่ ในสามแห่งของโลกทีเ่ ป็นแหล่งอพยพทีส่ ำคัญของนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed
Sandpiper) ซึง่ ประชากรทัว่ โลกลดลงอย่างมาก และจัดอยู่ ในสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์
อ่าวไทยตอนในเป็นพื้นที่หนึ่งในเส้นทางอพยพ “เอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย” (East Asian-Australasian Flyway) ที่นก
น้ำและนกชายเลนนับแสนตัวเลือกใช้เป็นที่พักพิงทุกปี ด้วยความยาวของหาดเลนที่มีความต่อเนื่องถึง 195 กิโลเมตร ทอดตัว
จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี มีแนวหาดเลนน้ำท่วมถึงซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของนกชายเลนกว้างใหญ่กว่า 235 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดรวมของปากแม่น้ำสายหลัก 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง ที่ได้พัดพาเอา
ตะกอนและธาตุอาหารจากพื้นที่ราบลุ่มตอนบนไหลลงสู่อ่าวไทยตอนใน หล่อเลี้ยงให้ตลอดแนวหาดเลนอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
สัตว์หน้าดินจำนวนมากมายมหาศาล ลักษณะระบบนิเวศแบบนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากและมีเพียงแห่งเดียวใน
ประเทศเท่านั้น 
ปัจจุบันมีรายงานการพบนกน้ำทั้งที่เป็นนกอพยพและประจำถิ่นในอ่าวไทยตอนในมากกว่า 100 ชนิด ในจำนวนนี้
มากกว่า 54 ชนิดเป็นนกชายเลน มีการประมาณว่าน่าจะมีนกอพยพที่ใช้พื้นที่อ่าวไทยตอนในอย่างน้อยประมาณ 100,000 –
135,000 ตัวต่อปี และในจำนวนดังกล่าวนี้มีมากกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรในเส้นทางอพยพ ซึ่งตามอนุสัญญาพื้นที่ชุ่ม
น้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Convention) สามารถพิจารณาให้อ่าวไทยตอนในเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติต่อ
การอพยพของนกน้ำและนกชายเลนได้   ยิ่งไปกว่านั้นอ่าวไทยตอนในยังเป็นแหล่งอพยพที่สำคัญของนกชายเลนปากช้อน
(Spoon-billed Sandpiper) ซึ่งมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered Species) ตาม IUCN Red List ประชากรทั่วโลกมีจำนวนลด
ลงมากกว่าร้อยละ 80 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาจนมีจำนวนน้อยกว่า 1,000 ตัว นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการติดตามศึกษาระบุว่า มีพื้นที่
เพียงสามแห่งในโลกเท่านั้น ที่เป็นแหล่งอพยพหลักของนกชายเลนปากช้อน ได้แก่ อ่าวไทยตอนใน ศรีลังกา และเวียดนาม   ทำให้มี
นักดูนกจำนวนมากจากทั่วโลกลงทุนบินมายังประเทศไทยเพื่อหวังจะได้เห็นนกชนิดนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากนี้ยังมีนกชายเลน
อีกสองชนิดที่หายากแต่ใช้พื้นที่อ่าวไทยตอนในเป็นประจำทุกปีเช่นกัน ได้แก่ นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank)
ประชากรทั่วโลกเหลือเพียงแค่ประมาณ 250 – 999 ตัว และมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์เช่นกัน อีกชนิดหนึ่ง คือ นกซ่อมทะเลอกแดง
(Asian Dowitcher) ประชากรทั่วโลกเหลือเพียงประมาณ 23,000 ตัว อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคามหรือ Near-threatened Species
เมื่อไม่นานมานี้ Birdlife International ได้จัดให้ที่ราบภาคกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยตอนในเป็น Key Wetland Regions for
Threatened Birds in Asia 
เอกสารอ่านประกอบ
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นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) Photo by 
Chaiwat Chinuparawat From www.orientalbirdimages.org 

ตะกวด..สัตว์ผู้น่าสงสาร
นักวิจยั ชีป้ ระชากรตะกวดภาคอีสานกำลังลดลง เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ า่ ถูกบุกรุกและการจับจำหน่าย
เพือ่ ประกอบอาหาร ในขณะทีพ่ นื้ ทีป่ า่ ชุมชนอย่างป่าดอนปูต่ ากลายเป็นถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำคัญ
ตะกวดหรือที่คนอีสานเรียกว่า แลน มีชื่อสามัญว่า clouded monitor ชื่อวิทยาศาสตร์ Varanus
bengalensis nebulosus จัดเป็นสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ตะกวดและเป็นหนึ่งในสี่ชนิดที่พบในประเทศไทย ได้แก่
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus) เหี้ย (Varanus salvator) เห่าช้าง (Varanus rudicollis) และตุ๊ดตู่
(Varanus dumerilii) 
จากการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของตะกวดในพื้นที่ป่าบ้านท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดย
นายวีระ ทองเนตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าตะกวดเป็นสัตว์
เลื้อยคลานที่กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ปลา อึ่ง เขียด จิ้งเหลน กิ้งก่า นก หนู รวมไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดเล็ก
อย่างแมลง ไส้เดือน ปลวก ตะกวดจะอาศัยโพรงเป็นที่หลบซ่อนตัว ซึ่งจะพบได้ตามไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขนาด
ใหญ่ เช่น ต้นค้อ ตะแบก มะขาม โพรงดังกล่าวจะมีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 424 ซม. ไปจนถึง 1,235 ซม.
อย่างไรก็ตามแม้ว่าตะกวดจะอาศัยอยู่ตามโพรงไม้ แต่พวกมันกลับวางไข่ในดินโดยเฉพาะตามรังปลวก และ
จากการสอบถามพรานในชุมชนพบว่าตะกวดจะวางไข่ครั้งละประมาณ 10-25 ฟอง ตะกวดมักออกหาอาหาร
ในช่วงฤดูฝนในวันที่มีแสงแดด พื้นที่ในการหาอาหารค่อนข้างกว้าง ทั้งตามพื้นดิน พื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า ตามทุ่ง
นา หรือตามริมแหล่งน้ำ  เป็นต้น
ปัจจุบันตะกวดจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อของ IUCN และ CITES จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งประกาศใน
ปีพ.ศ. 2546 ที่สมควรได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน ปัจจุบันประชากรตะกวดมีจำนวนลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว
และมีแนวโน้มที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการคือ 1) ถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลาย 2) ถูก
ล่าเพื่อนำไปบริโภคหรือนำหนังไปขาย นอกจากนี้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตะกวดกับชุมชน พบว่า
ในชุมชนชนบทนั้นมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของตะกวด โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อ เช่น ที่จังหวัด
สุรินทร์และร้อยเอ็ดจะไม่ฆ่าตะกวดที่อาศัยอยู่ในป่าดอนปู่ตา เพราะให้ความนับถือผีปู่ตา และแทบทุกพื้นที่ใน
ภาคอีสานจะใช้หางแลนน้อย (ลูกตะกวดอายุไม่เกิน 1 ปี) ทำนายว่าฝนจะดีหรือฝนจะแล้ง แต่บางพื้นที่กลับ
พบว่ามีการจับตะกวดไปขายตามหมู่บ้านข้างเคียง เนื่องจากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้าน
ได้แก่ ไก่ เป็ด ไข่เป็ด ไข่ไก่ นอกจากนี้ชาวบ้านยังนิยมนำตะกวดมาเป็นอาหาร ทั้ง ลาบ ผัดเผ็ด อ่อม ทำให้
จำนวนประชากรของตะกวดลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ในวงศ์ตะกวดกับชุมชนเมืองนั้น พบว่า เนื่องจากสังคมเมืองเป็น
ชุมชนที่ต้องแข่งขันกับเวลา ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ความผูกพันกับธรรมชาติมีน้อยกว่าชนบท ดังนั้นกับคำ
กล่าวที่ว่า “เหี้ยเป็นสัตว์อัปมงคล” จึงเป็นเรื่องของความเชื่อและการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การกล่าวเช่นนี้
เนื่องจากคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่าตัวไหน “เหี้ย” ตัวไหน “ตะกวด” หรือตัวไหนคือ “ตุ๊ดตู่” ความสัมพันธ์
ของตะกวดที่มีกับชุมชนเมืองจึงเป็นในด้านลบมากกว่าด้านบวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อความ
มั่นคงของชีวิตสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างมาก เพราะสัตว์ในกลุ่มนี้ไม่ใช่สัตว์อัปมงคลแต่เป็นสัตว์ที่น่าสงสาร หาก
เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วในอนาคตเราอาจจะไม่เห็นตะกวดอีกเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

สภาพตะกวดที่ชาวบ้านจับมัดและนำมา
วางขายที ่ ต ลาดช่ อ งเม็ ก จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2545 แต่ปัจจุบัน
ไม่พบการขายตะกวด)
(a)

(b)

(c)

ข้อมูลและภาพ  นายวีระ ทองเนตร  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารอ่านประกอบ

(d)

Auffenberg, W.,  Arain, Q. N.  and Khurshid, N. 1991. Preferred habitat, home range, and movement patterns of 

Varanus bengalensis in Southern Pakistan. Mertesiella. 2:7-28. 
Deraniyagala, P.E.P. 1931. Some Ceylonese lizards. Spolia Zeylanica. 16:139-180. 
Lauprasert, K.  1999. Species diversity, distribution and morphological differences of monitor lizard (Family Varanae) 

in southern Thailand.  Faculty of Science Chulalongkorn University. 129 pp.
Luxmoor, R. and  Groombridge, B. 1990. Asian monitor lizards. A review of distribution, status, exploitation and trade 

in four selected species. CITES Secretariat, Lausanne, Switzerland. 
Smith, H.C. 1931. Monitor lizards of Burma. Journal of the Bombay Natural History Society. 34:367-373. 

ลองเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า ง
เห่าช้าง (a) ตุ๊ดตู่ (b) เหี้ย (C) และตะกวด
(d) สัตว์เลื้อยคลานวงศ์ตะกวดทั้ง 4 ชนิดที่
พบในประเทศไทย ด้ ว ยรู ป ร่ า งหน้ า ตาที ่
คล้ายคลึงกันอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิด
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ประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ประเมินมูลค่าประโยชน์ดา้ นนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภกู ระดึงพบว่ามีมลู ค่ามากถึง 76,427,964 บาท
ในปี 2548 ในขณะทีห่ ากมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึน้ ภูกระดึงคาดการณ์วา่ มูลค่าประโยชน์ดา้ น
นันทนาการจะมากถึง 134,895,890 บาท
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เป็น
อุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็นจำนวนมากเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่โดด
เด่ น คื อ เป็ น ภู เ ขาหิ น ทรายยอดตั ด ยอดเขาเป็ น
ที ่ ร าบขนาดใหญ่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ุ ด ม
สมบูรณ์และระบบนิเวศที่หลากหลาย ทั้งทุ่งหญ้า
ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ำตก ตลอดจนหน้าผาสำหรับชม
ธรรมชาติ ส วยๆ และอากาศที ่ เ ย็ น สบาย
เส้นทางขึ้นภูกระดึง บททดสอบสำหรับผู้
ทิวทัศน์ที่มีความงดงาม ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์
ทำให้
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นแหล่ง
ชื่นชอบธรรมชาติ 
ท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย
พื้นที่บริเวณยอดภูกระดึงอย่างเข้มข้นในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี โดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะปิดเพื่อให้ธรรมชาติได้พักตัว
จากการท่องเที่ยว 
จากการที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน การเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างลำบากต้องอาศัย
การเดินเท้าขึ้น-ลงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการเดินเท้าจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่ง
สามารถสร้างประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งในด้านการผจญภัย การพึ่งพาตนเอง และการ
ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงความภาคภูมิใจในการพิชิตยอดภูกระดึง อย่างไรก็ตามการเดินเท้าขึ้น-ลงที่ใช้เวลา
นานประมาณเที่ยวละ 6 ชั่วโมง ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางไปกลับในระยะเวลาอันจำกัด นักท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้อง
พักค้างบนยอดภูกระดึง ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่าง
เข้มข้นก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจึงถูกเสนอขึ้นเพื่อพัฒนาความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ อันอาจก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณ์จากการเดินเท้าขึ้น-ลงภูกระดึง ซึ่งส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์นันทนาการและระดับสวัสดิการที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้โครงการ BRT จึงได้สนับสนุนนางสาว
ศศิกาญจน์ รัตนทวีโสภณ นิสิตปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทำการประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการ
ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยือนอุทยานแห่ง
ชาติภูกระดึงเฉลี่ย 2,058 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการมาท่องเที่ยวที่นี่ คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพียง
อย่างเดียว โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการในปี พ.ศ. 2548 เท่ากับ 76,427,964 บาท ส่วนปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่ออัตราการมาท่องเที่ยวในกรณีที่มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง นั้นพบว่านอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว
ยังมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย ได้แก่ รายได้เฉลี่ย อายุ จำนวนสมาชิกกลุ่ม และระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว โดยอุทยานแห่ง
ชาติภูกระดึงจะมีมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการในกรณีที่มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเท่ากับ 134,895,890 บาท โดยมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากในกรณีปัจจุบันเท่ากับ 48,467,926 บาท
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง โดยระบุว่า
เป็นการทำลายธรรมชาติ และทำให้ภูกระดึงหมดเสน่ห์ ควรให้การเดินขึ้น-ลงเป็นเอกลักษณ์ของภูกระดึง โดยส่วนใหญ่ยัง
คงต้องการกลับมาเยือนอีกในอนาคต โดยระบุว่าต้องการมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเช่นเดิมไม่เกี่ยวข้องกับ
การมีหรือไม่มีกระเช้าไฟฟ้า และต้องการเดินด้วยตนเอง สำหรับกลุ่มที่ต้องการใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าระบุว่า
เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายโดยมีความยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 118.50 บาท
ต่อคนต่อครั้ง ส่วนใหญ่ยังคงต้องการพักค้างบริเวณยอดภูกระดึง โดยระบุว่า ต้องการเที่ยวบริเวณยอดภูกระดึง
รวมทั้งคาดว่าจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวเท่าเดิม
ข้อมูลและภาพ  นางสาวศศิกาญจน์ รัตนทวีโสภณ  คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
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ราชนิดใหม่ของโลก บนซากผลยางปาย
นักวิจัยพบราชนิดใหม่ของโลกที่ป่าดิบแล้งของพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช
ตั้งชื่อตามสถานที่พบว่า ‘Lauriomyces sakaeratensis’
นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในโครงการ ‘การใช้ประโยชน์
ผลผลิตจากป่าในเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช’ ซึ่งสนับสนุนการวิจัยโดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) ร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รายงานการค้นพบราชนิดใหม่ของโลกบนซากผลยางปาย (Dipterocarpus
costatus) ที่เก็บมาจากป่าดิบแล้งของพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ราชนิดใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อตามสถานที่
พบว่า Lauriomyces sakaeratensis Somrithipol, Kosol & E.B.G. Jones
ปัจจุบันราในสกุล Lauriomyces พบทั้งสิ้น 6 ชนิด ดำรงชีพโดยการเป็นผู้ย่อยสลาย อาศัยอยู่บนซาก
พืชโดยเฉพาะซากใบไม้ ส่วนใหญ่พบในเขตร้อน มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่พบในเขตอบอุ่น สำหรับราชนิดใหม่
Lauriomyces sakaeratensis นี้แตกต่างจากราในสกุล Lauriomyces ชนิดอื่นๆ อย่างเด่นชัดจากลักษณะของสปอร์
ที่มีส่วนฐานกว้างมนและส่วนปลายเรียวลักษณะคล้ายกับรูปหอก มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยสปอร์ดัง
กล่าวจะเกิดต่อกันเป็นสายยาวอยู่บนก้านชูสปอร์ที่มีส่วนปลายแตกแขนงรวมกันอยู่เป็นกระจุก สปอร์มีความ
กว้างเฉลี่ย 1.0-1.5 ไมโครเมตร และความยาวเฉลี่ย 3.0-6.5 ไมโครเมตร  

‘Lauriomyces sakaeratensis’ ราชนิดใหม่
ของโลก พบทีป่ า่ สงวน
ชีวมณฑลสะแกราช

อ้างอิง : Somrithipol, S., S. Kosol, and E.B.G. Jones. 2006. Lauriomyces sakaeratensis sp. nov., a new hyphomycete
on decaying Dipterocarpus costatus fruits from Sakaerat Biosphere Reserve, Thailand. Nova Hedwigia 82: 209-205.
ข้อมูลและภาพ  ดร. สายัณห์ สมฤทธิ์ผล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

เมื่อความจนไล่ล่า…ธรรมชาติจะช่วยให้คนอยู่รอดได้อย่างไร?
“เข่ง” เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ที่ชาวบ้านบ้านดงตากิจ ม.2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
สามารถผลิตใช้เองได้มาเป็นเวลาช้านาน เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษที่วันนี้สามารถแก้ ไขความยากจนได้
บ้านดงตากิจ ม. 2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เป็นที่อยู่ของกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีเชื้อสายลาวโซ่ง มี
สมาชิกในชุมชนไม่ถึง 100 คน ด้วยความที่ต้องเผชิญหน้ากับความแห้งแล้ง อันเนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในอดีตอย่าง
รุนแรง ทำให้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เปลี่ยนแปลงสภาพเหลือเพียงป่าไผ่ที่สามารถเจริญรอดมาได้ ชาวบ้านจึงยกให้ไผ่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่
สำคัญ “เข่ง” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านบ้านดงตากิจภูมิใจใช้ทำมาหากิน และเป็นที่น่ายินดีเมื่อเข่งของชาวบ้านเป็นที่ต้องการของ
ตลาดอันเป็นผลพลอยได้จากการเปิดตัวอย่างสวยงามด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อผลไม้ของชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น “เข่ง” จึงกลายเป็นภาชนะใส่พืชผลที่มีความจำเป็นต่อชาวสวนผลไม้ตามไปด้วย 
ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านดงตากิจประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์จึงมีอาชีพหลักคือสานเข่งขาย และอีก 50 เปอร์เซ็นต์มีอาชีพรับจ้างแต่
ก็สานเข่งขายเป็นอาชีพรอง โดยมีรายได้เฉลี่ย 300 บาท/วัน/ครัวเรือน ถือเป็นรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพของชาวบ้าน แต่เมื่อ
ความต้องการมีมาก ทรัพยากรก็ถูกนำมาใช้ในปริมาณมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้การจัดตั้งกลุ่มผู้สานเข่งจึงเกิดขึ้นในหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมตัวกันดำเนินกิจการสานเข่งให้เป็นระบบ
ยิ่งขึ้น และเพื่อร่วมกันดูแลป่าไผ่ผืนใหญ่ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่ให้ทรุดโทรม สมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มจึงต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การใช้ป่าไผ่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้
พอเหมาะกับความสามารถในการทดแทนของแหล่งทรัพยากร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจึง
เป็นคำตอบในขั้นต้นได้ว่า ทำไมทรัพยากรป่าไม้ของไทยจึงสามารถรองรับกลุ่มคนที่ถูก
ความจนไล่ล่าได้ตลอดมา ก็เพราะความเอื้ออาทรของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์โลกยังคงมีอยู่
ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ตาม   
ข้อมูลและภาพ  นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนัก
วิจัยงานป่าไม้ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เข่ง ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
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BRT แอบเม้าท์
ปี ใหม่ทผี่ า่ นมาฝ่ายเลขานุการฯ ต้องขอขอบพระคุณนักวิจยั และผู้
บริหารทุกๆ ท่านทีค่ ดิ ถึง และส่ง สคส. และขนม
อร่อยๆ มาอำนวยพรแก่พวกเราทุกคน และขอขอบคุณ
เป็ น พิ เ ศษ สำหรั บ เค้ ก ส้ ม รสเด็ ด จากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช
ศาสตราจารย์กสิน ซึง่ อร่อยจนสัง่ ซือ้ ได้ยากมาก แต่ฝา่ ยเลขา
ทำบุญไว้เยอะค่ะ เลยได้รบั ประทานขนมอร่อยๆ จากจุฬาฯ
ฝ่ายเลขาฯ สัญญาค่ะว่าปี ใหม่นี้จะทำงานอย่างสุดความ
สามารถเพราะได้รบั กำลังใจมาอย่างเต็มเปีย่ มจากทุกท่าน
และขออวยพรกลับไปให้แก่นกั วิจยั ทุกๆท่านขอให้มี
สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดปีดว้ ยค่ะ

โด่งดังจนฉุดไม่อยูอ่ กี คน สำหรับคุณ
สุรชิต แวงโสธรณ์ จาก วว. ผูค้ น้ พบค้างคาวหน้า
ยักษ์จมูกปุม่ ซึง่ แฟนๆ BRT Newsletter ได้มี
โอกาสได้ติดตามเรื่องราวของการค้นพบไปแล้ว
ด้วยสไตล์การบรรยายทีส่ นุกสนาน เร้าใจ สามารถ
ตรึงผูเ้ ข้าร่วมประชุมไว้ ได้ทกุ งาน ไม่เชือ่ อย่าลบหลู่
นะคะ ในงานสัมมนาสัตว์ปา่ เมืองไทย จัดโดย
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
ผ่านมา ระหว่างทีค่ ณ
ุ สุรชิตบรรยายไม่มี ใครลุกไป
ห้องน้ำเลยค่ะ ของเขาดีจริงๆ
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เก็บตกจากงานปี ใหม่ทผี่ า่ นมา ฝ่าย
เลขานุการโครงการ BRT เปิดศึกแย่ง
ชิงทองคำ 1 สลึง จาก ศ.วิสทุ ธิก์ นั
อย่างดุเดือด ปีนตี้ กเป็นของคุณสุ
กัญญา ประกอบธรรม นักวิเคราะห์
โครงการรุน่ ลายคราม หุน่ กะทัดรัด ที่
ได้ตดิ ต่อกับนักวิจยั มาช้านาน เอ้านัก
วิจยั ท่านใดมีธรุ ะต้องไปทวงหนีก้ บั
คุณสุกญั ญา จัดการได้เลยค่ะ น้อง
เค้ารวยแล้วค่ะ

เล่นเอาตกอกตกใจไป
ตามๆ กัน เมื่อ ศ.ดร.ประนอม
จันทรโณทัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พาหนุม่ ๆ นักศึกษา ป.โท - ป.เอก มาบุกถึง
ออฟฟิศ BRT เกือบ 10 คน ถามไถ่ดกู ร็ วู้ า่ มาดี แค่
มาคุม้ กันคุมหนังสือพรรณไม้ภเู รือมาส่งให้ถงึ ออฟฟิศ
เท่านัน้ เอง ใครยังไม่ ได้จบั จองเป็นเจ้าของต้องรีบๆ
หน่อยนะคะ ขอการันตีเนือ้ หาดี รูปสวย ช้า
หมด อดเป็นเจ้าของแน่คะ งานนี้มี
จำนวนจำกัดจริงๆ

สวยวันสวยคืน ต้องยกให้ น้องยุรี กมล
ลั ก ษณ์ ผู้ ช่ ว ยอาจารย์ ว ราวุ ธ สุ ธี ธ ร
ปรมาจารย์ดา้ นไดโนเสาร์ของเมืองไทย ไม่รู้
ว่าไปทำอะไรมาตัง้ แต่กลับจากฝรัง่ เศส ใส่ที่
ดัดฟันมาใหม่สชี มพู หน้าตาก็เลยดูสวยเดิน้
อินเทรนขึน้ เป็นกอง ไปไหนก็มแี ต่คนทักว่า
สวยขึน้ รูอ้ ย่างงีด้ ดั ไปตัง้ นานแล้วใช่ ไหมคะ

แมลงปอบอกข่าว
ประชุมวิชาการทองผาภูมิตะวันตก : เสนอผลงานวิจัย เผยของดีชุมชนห้วยเขย่ง
หลังจากการทำงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
ทองผาภูมิตะวันตกมาเป็นเวลากว่า 6 ปี โครงการ BRT
และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงจัดประชุมวิชา
การโครงการ BRT : ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก
ขึ้นเมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม
เอกไพลิน ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้
นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน
37 เรื ่ อ ง โปสเตอร์ 38 เรื ่ อ ง การเสวนา และการ
บรรยายพิเศษแล้ว ยังเป็นการเปิดตัว “ผลผลิต” ที่น่า
ภาคภูมิใจของนักวิจัยในชุดโครงการทองผาภูมิตะวัน
ตก อาทิ กระป๋ อ งกำจั ด ไรฝุ ่ น ที ่ ก ำลั ง พั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ออกวางสู่ท้องตลาดเร็วๆ นี้

การประชุมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 300 กว่า
คน นอกจากนั ก วิ จ ั ย นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาแล้ ว ยั ง มี ช ุ ม ชนและ
นักเรียนจากตำบลห้วยเขย่งมาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นด้วย

การประชุมวิชาการ
ทองผาภูมิตะวันตก
เวทีแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งนั ก
วิจัยและชุมชนห้วย
เขย่ง

BRT ร่วมกับจุฬาจัดบรรยายพิเศษ โดย Robert F. Inger
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำถ้าจะอนุรักษ์ต้องเก็บข้อมูลกัดติดกันเป็นเวลา 100 วัน
ต้อนรับปีหมูทองด้วยการบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Prof. Robert F. Inger
จาก The Field Museum, Chicago, USA ซึ่งได้อุทิศตนเพื่อวิทยาศาสตร์มาทั้งชีวิต ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะมีอายุ 86 ปีแล้ว
ก็ตามแต่ก็ยังคงทำงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากมายโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาคุมโครงการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ รัฐ
ซาบาห์ เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย (จนท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์ ที่เรียกว่า “ดาโต๊ะ” จากผู้
บริหารรัฐซาบาห์ เป็นตำแหน่งระดับเจ้าเมือง) โครงการ BRT ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เชิญท่านแวะมา
ประเทศไทย เพื่อบรรยายพิเศษให้นิสิตนักศึกษาและแฟนพันธุ์แท้ความหลากหลายทางชีวภาพได้เปิดหูเปิดตา และ
เกิดพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 ณ ตึกชีววิทยา 1 มีนิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
ประมาณ 30 คน
กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการพูดคุยในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง เน้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไต่ถามถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการ
ทำงานวิจัยแบบมืออาชีพ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Conservation significance, if any, of tree
plantations in the tropics of Southeast Asia” ซึ่งอาจารย์ Inger ได้เน้นถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบกัดติด และการ
มองความเชื่อมโยงของชีวภาพหลาย ๆ อย่าง จึงจะเข้าใจว่าทำไมจึงหลากหลาย หลากหลายแล้วได้อะไร จึงจะไปถึง
การอนุรักษ์ได้ ประเด็นสำคัญคือการเก็บตัวอย่างในพื้นที่เดียวในเวลาติดต่อกันเป็นร้อยวันจะทำให้ได้ข้อมูลสะสมที่
มองภาพได้ครบทุกมิติ หลังจบการบรรยายได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์ Inger ในฐานะผู้สร้างคุณ
ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ จากงานที่ท่านเคยเข้ามาศึกษาสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ.19691970 และมีนิสิตจำนวนมากได้ขอความกรุณาอาจารย์ Inger เพื่ออยู่คุยต่อเรื่องประสบการณ์ต่อจากตอนเช้า ซึ่งใน
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ภาคบ่ายนี้อาจารย์ได้มีโอกาสถามนิสิต นักศึกษา
แต่ ล ะคนเกี ่ ย วกั บ งานวิ จ ั ย ที ่ ก ำลั ง ทำ พร้ อ มตั ้ ง
คำถามต่าง ๆ มากมาย ทำให้เกิดแนวคิดที่เป็นงาน
วิจัยแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาหลายคนยัง
เสียดายเวลาที่มีไม่มากนัก และขอให้จัดรายการ
แบบนี ้ บ ่ อ ย ๆ เรื ่ อ งนี ้ โ ครงการ BRT ถื อ ว่ า เป็ น
นโยบายหลักสำคัญการทำงานในระยะที่สามนี้ ดัง
นั้นขอให้แฟนพันธุ์แท้ทุก ๆ ท่านโปรดติดตามข่าว
สาร และรอเป็นส่วนหนึ่งความยิ่งใหญ่เช่นนี้อีกในเร็ว
ๆ นี้
Prof. Robert F. Inger และนักศึกษาพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง

  

BRT โชว์พันธุ์ไม้ชนิดใหม่และสัตว์หลากหลายชนิดในงานพฤกษาสยาม ครั้งที่ 3
เนื ่ อ งในนิ ท รรศการพฤกษาสยาม ครั ้ ง ที ่ 3 จั ด ขึ ้ น
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2550 ที่ห้อง MCC HALL
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่
โครงการ BRT ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดงาน พร้อมกันนี้ได้เสด็จ
ทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการ “Beautiful Plants and Animals” ที่
ได้จัดแสดงพันธุ์ไม้ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก “เครือเทพ
รัตน์” และกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “ว่านเพชรหึง” พร้อมด้วย
นิทรรศการกิ้งกือไทยหลากหลายชนิด ทั้งกิ้งกือกระบอก กิ้งกือ
กระสุนที่มีสีเขียวสวยงาม รวมทั้งสัตว์ที่คนกรุงน้อยคนนักจะ
รู ้ จ ั ก นั ่ น คื อ แย้ แ ละจิ ้ ง เหลนตั ว เป็ น ๆ มาจั ด แสดงให้ เ ห็ น
ธรรมชาติและความน่ารัก จึงมีผู้สนใจแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม
อย่างไม่ขาดสายคาดว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 คน

ซุ้มนิทรรศการโครงการ BRT ได้รับความสนใจอย่างไม่ขาดสายโดย
เฉพาะเด็กๆ ที่ชักชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูพืชสวยและสัตว์น่ารัก
เครือเทพรัตน์ พันธุ์ไม้ชนิดใหม่
ของโลกที่นำมาโชว์ในงาน
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BRT

BRT จัดนิทรรศการ
Biodiversity in Isan

หลังจากจัดตั้งทีมสำรวจป่าเมฆในชื่อ Expedition
Khaonan และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้หลาย
ครั้ง เพื่อขึ้นสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและเก็บ
ข้อมูลทางกายภาพบริเวณพื้นที่สันเย็น ที่ระดับความสูง
1,400 เมตรจากระดั บ น้ ำ ทะเล อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขานั น
จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16 – 23 เมษายน 2550
โดยมีนักวิจัยชั้นนำของประเทศไทยหลายท่าน รวมทั้งเจ้า
หน้าที่อุทยานฯ ปฏิบัติภารกิจในรูปแบบทีมสำรวจที่ไม่เคยมี
มาก่อนในประเทศไทย
งานนี้ทีมสำรวจทั้งทีมพืชและทีมสัตว์ต่างรายงาน
ผลการสำรวจเบื้องต้นว่าได้พบพืชและสัตว์ที่หายาก ชนิด
เฉพาะถิ่น และคาดว่าน่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลกหลายชนิด
ซึ่งแม้การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะมีอุปสรรคและความยาก
ลำบากอยู่บ้าง แต่นักวิจัยทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ติดตามผลการ
สำรวจและเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเมฆได้ใน BRT Magazine
ฉบับหน้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2550 และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
จากโครงการ BRT
“Biodiversity in Isan” เป็ น หั ว ข้ อ หลั ก ที ่
โครงการ BRT  ได้หยิบยกสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญและ
มีศักยภาพในภาคอีสานมาจัดแสดง ได้แก่ เห็ดหลาก
หลายชนิด โดย รศ.นิวัฒน์ เสนาะเมือง คณะเกษตร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พรรณไม้ไทยในถิน่ อีสาน
มากกว่า 40 ชนิด โดย ศ.ประนอม จันทรโณทัย ภาค
วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากนีย้ งั มีการเพาะเลีย้ งไรน้ำนางฟ้า สัตว์เศรษฐกิจ
ตัวใหม่ โดย ศ. ละออศรี เสนาะเมือง ศูนย์วิจัยอนุกรม
วิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสัตว์หน้าดิน
กับการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดย รศ.นฤมล แสงประดับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยา-ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ชุ ด นิ ท รรศการทั ้ ง หมดเป็ น ผลงานวิ จ ั ย ที ่
โครงการ BRT ให้การสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ส่งทีมนักวิจัยขึ้นสำรวจป่าเมฆ

คณะจัดนิทรรศการ ‘Biod
ขอนแก่น ร่วมขนของดีม iversity in Isan’ จากมหาวิทยาลัย
นางฟ้าและสัตว์หน้าดิน เหากมายมาร่วมจัดแสดง อาทิ ไรน้ำ
็ดและพรรณไม้ท้องถิ่น

นักวิจัยกำลังถ่ายรูปเฟิร์นที่พบอยู่หลายชนิดบนสันเย็น
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ชุมนุมนักวิจัยนิเวศวิทยาครั้งใหญ่ใน 2nd  
International Field Ecology Symposium
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน 2nd International Field Ecology Symposium เป็นการชุมนุมนักนิเวศวิทยาครั้งใหญ่ทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(วิทยาเขตบางขุนเทียน) โดยมีโครงการ BRT เป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนผลงาน และประสบการณ์ของ
ผู้ทำงานวิจัยด้านนิเวศวิทยา ภายใต้หัวข้อ “Biodiversity Management” การชุมนุมครั้งนี้มีการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
55 เรื่อง และโปสเตอร์ 18 เรื่อง โดยหลังจากพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแนะนำโครงการ BRT ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับงานนิเวศวิทยา
และพยายามพัฒนานักนิเวศวิทยารุ่นใหม่ๆ ให้เข้ามาสืบสานงานด้านนี้ต่อไป และก็เป็นที่น่ายินดีที่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นอกจากมีนักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์จากสถาบันต่างๆ แล้วยังได้เห็นนิสิตนักศึกษา และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100 คนทีเดียว
นั บ เป็ น เวทีระดับนานาชาติอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาทางด้านนิเวศวิทยาที่จะมาแลกเปลี ่ ย น
ประสบการณ์กับนักวิจัยผู้มีประสบการณ์  ผู้สนใจเอกสารประกอบการประชุมกรุณาติดต่อ อจ.จอร์จ เกล
         อีเมล์  george.and@kmutt.ac.th

นักวิจัยนิเวศวิทยาทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างชุมนุมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันอย่างเป็นกันเองในงาน 2nd International Field Ecology
Symposium

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับ BRT มุ่งผลิตบัณฑิตใหม่ด้านนิเวศวิทยา
ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านนิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับโครงการ BRT เปิดหลักสูตรใหม่
ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีกำหนดเปิดการสอน
เป็นครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 หลักสูตรใหม่นี้จะเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้รอบลึกในสาขานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถทำงานวิจัยและค้นหาคำตอบของปัญหาที่
กำลังเป็นที่สนใจของสังคมหรือตนเอง โดยมุ่งเน้นโจทย์วิจัยท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน มีความใฝ่รู้และติดตามสถานภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ และรู้จักการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
โครงการ BRT มีทุนสนับสนุนนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ด้านนิเวศวิทยาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจ
ต้องสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ขอทุนได้
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เวที BRT Student Forum พัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย
วันที่ 18 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา โครงการ BRT ได้จัดงาน
student forum ครั้งที่ 1/2550 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน
จากโครงการ BRT พัฒนาศักยภาพด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยของ
ตนเอง อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะพูดคุยระหว่าง
กลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันและกับผู้เชี่ยวชาญ การจัดงาน
ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกแต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
เพราะได้คอมเม้นเตเตอร์ (commentator) ที่มากประสบการณ์อย่าง
Prof. William H. Beamish อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้
ข้ามน้ำข้ามทะเลจากแคนาดามาปักหลักในประเทศไทย  เพื่อมาให้ข้อ
เสนอแนะทางวิชาการที่ท่านได้สะสมมากว่า 40 ปีแก่นักศึกษาไทย ถึง นิสิตปริญญาโทกำลังเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
โดยมี Prof. William H. Beamish ให้ข้อเสนอแนะการ
แม้ว่า Prof. Beamish จะกล่าวชมเชยให้กำลังใจนักศึกษาที่มานำเสนอ ทำงานวิจัย
ตลอดเวลาว่า “ยอดเยี่ยม” แต่ท้ายที่สุด ท่านก็ได้ฝากคำถามหลาย
ประการ เช่น
“จากข้อมูลที่ได้ ตอบโจทย์วิจัยที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกอย่างไร”
“คำถามวิจัยในเชิงชีววิทยา (Biological Question) ที่ตั้งเป็นโจทย์ไว้ก่อนเริ่มทำวิจัยคืออะไร”
“ระวังจุดทศนิยมในการนำเสนอผลงานด้วย เพราะจะทำให้คุณค่าทางวิชาการลดลง”
ปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆ จาก Prof. William H. Beamish ที่กล่าวไว้ว่า “ผลงานวิจัยของทุกคนล้วนน่าสนใจและ
เป็นประโยชน์อย่างมาก ซึ่งน่าจะมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิจัยคนอื่นๆ ในระดับสากล ด้วยการตี
พิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ”

ทำไม? ต้องศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร
โครงการ BRT เริ่มชุดโครงการใหม่ “ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตร” ซึ่งครอบคลุมการศึกษาความ
หลากหลายและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ แมลง รวมทั้งจุลินทรีย์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ในการทำการ
เกษตร ซึ่งมิได้หมายถึงพื้นที่ในส่วนที่ทำการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์เท่านั้น แต่ยังหมายรวมโดยครอบคลุมถึง ห้วยหนอง
คลองบึง แม่น้ำ ลำธาร พื้นที่ที่ยังลักษณะของป่าหรือแม้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นในแปลงเพาะปลูก และรวมถึงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ คันนา คันคลอง ขอบถนน เป็นต้น

ทำไมต้องมีการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่เกษตร? ทั้งนี้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศเกษตรนั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตของชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอาหาร และก่อ
ให้เกิดรายได้หลักของชุมชนแล้ว ยังก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร เพราะโดยกลไกของระบบ
นิเวศในแปลงเกษตรและพื้นที่โดยรอบนั้นมีกลไกในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในตัวเอง มีความสมดุลระหว่างแมลง
ศัตรูธรรมชาติกับแมลงศัตรูพืช  ด้วยเหตุนี้การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรจึงสามารถนำไปสู่ความยั่ง
ยืนและวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
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งานวิจัยทองผาภูมิตะวันตก จัดแสดงใน มหกรรมพืชสวนโลก 2006
ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับงานยิ่งใหญ่ระดับโลก “มหกรรมพืชสวนโลก 2006” ที่
จัดตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานวิจัยเล็กๆ ใน
ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก ระหว่างโครงการ BRT กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนช่วยสร้างสีสันและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น พุหนองปลิง
ห้องเรียนธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก หายากและพบครั้ง
แรกในประเทศไทย รวมถึงเรื่องราวของชุมชนห้วยเขย่งกับโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาติที่เข้ามาซักถามอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะข้อมูลพืช
หายากและไม่ เ หมื อ นใครอย่ า งสิ ง โตทองผาภู ม ิ เอื ้ อ งหมาก
ทองผาภูมิ งานนี้ของดีห้วยเขย่งแห่งทองผาภูมิตะวันตกจึงดังไกล
ระดับโลก

บูธของ ปตท. งานพ
ประเทศจำนวนมากเขืชสวนโลก 2006 มีผู้สนใจทั้งชาวไทยแล
ะต่าง
้าเยี่ยมชม

BRT ร่วมจัดนิทรรศการ “อนุรักษ์หญ้าทะเลไทยอ่าวขนอม น้อมเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัว”
โครงการ BRT ร่วมกับชมรมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขนอมจัดนิทรรศการอนุรักษ์หญ้าทะเลไทย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการโครงการ BRT ได้แนะนำความเป็นมา สภาพพื้นที่ และผลงานวิจัยบางส่วนที่กำลังมีการศึกษาอยู่
ในพื้นที่หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช รวมทั้งโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในทะเล
ขนอม เช่น หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล ทากปลือย ปลิงทะเล
เป็นต้น มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังได้รับ
เกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม
และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอนันต์ คำจันทร์
เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการในช่วงค่ำ
กิจกรรมบนเวทีในช่วงภาคค่ำ หลังจากเสร็จพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพรแล้ว ก็ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “ทุน
ทางธรรมชาติของอ.ขนอมกับการพัฒนา” โดยมี ผศ.ดร.ปิติ
วงษ์ ตั น ติ โ ชดก ผู ้ อ ำนวยการอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในฐานะผู้แทนโครงการ BRT ร่วมเป็นหนึ่งในผู้
ผศ. ดร. ปิติวงษ์ ตันติโชดก ตัวแทนจากโครงการ BRT ขึ้น
เสวนา โดยมีชาวขนอมสนใจรับฟังเป็นจำนวนมาก

เวทีเสวนาร่วมกับผู้แทนชุมชน ในหัวข้อ ทุนทางธรรมชาติของ
อำเภอขนอม โดยมีผู้สนใจรับฟังคับคั่ง
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ค่ายกิจกรรมตะลุยโลกไดโนเสาร์ สนุก มันส์ เร้าใจ!
จากการเป็นพี่เลี้ยงในค่ายเยาวชนตะลุยโลกไดโนเสาร์ของไดโน
น้อย (น.ส.กมลลักษณ์ วงษ์โก) พบว่าเป็นค่ายที่ได้รับความสนใจจากเยาวชน
ไทยและผู้สนใจไม่น้อยทีเดียว ช่วงระยะเวลา 4 วันกับการทำกิจกรรมภายใน
ค่ายที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว (ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ พิพิธภัณฑ์สิรินธร)
เด็กๆ จะได้รับความรู้ด้านบรรพชีวินอย่างเต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นับตั้งแต่การเรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการสำรวจ  การใช้แผนที่และเข็มทิศ
ขุดและสำรวจฟอสซิลด้วยตัวเอง ฝึกใช้เครื่องมือในการสกัดหินออกจาก
กระดูก ฝึกการเข้าเฝือกฟอสซิล นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสทัศนศึกษาสถานที่
สำคั ญ ทางบรรพชี ว ิ น อั น เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท ี ่ ส ำคั ญ อาทิ แหล่ ง รอยเท้ า
ไดโนเสาร์ภูแฝก แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น ฯลฯ กิจกรรมดีดีแบบนี้น้องๆ และ
ผู้สนใจติดตามได้ที่ www.dmr.go.th.

เยาวชนและผู้สนใจกำลังเรียนรู้ลักษณะทางธรณีวิทยา

แนะนำพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เอสเพอราซา (Espéraza) ฝรั่งเศส
ไส้เดือนน้อย (น.ส.ธิดา แสนยะมูล) นักวิจัยจากชุดโครงการไทย-ฝรั่งเศสด้านบรรพชีวิน ฝากเล่าข่าว
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ Espéraza (Musée des Dinosaures Espéraza) เพื่อเปิดโลกทัศน์ พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เปิดให้เข้าชมทุกวัน (จำหน่ายบัตร) ภายในพิพิธภัณฑ์
จะจัดแสดงเป็นส่วนๆ ตั้งแต่ การจัดแสดงฟอสซิล โครงกระดูกจำลอง ส่วนที่แสดงวิธี
การใช้เครื่องมือ การอนุรักษ์ตัวอย่าง เป็นต้น สำหรับเด็กที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
สามารถฝึกการขุดสำรวจและต่อชิ้นส่วนที่ขุดพบได้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้
และดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ต้องเสียค่าร่วมทำกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะไปชมที่แหล่งขุดค้น Bellevue โดยจะมีเจ้า
หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์เป็นผู้บรรยาย แต่นักท่องเที่ยวต้องมีรถและเสียค่าใช้จ่าย อาจ
จะเป็นเพราะต้องจ่ายเงินสำหรับทุกอย่างคนฝรั่งเศสถึงได้เห็นคุณค่า เก็บราย
ละเอียดทุกอย่าง นิทรรศการก็อ่านทุกคำด้วยความตั้งอกตั้งใจทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 

ถ้ามีโอกาสไปทางใต้ของฝรัง่ เศสอย่าลืมไปแวะชม
โนเสาร์กับ
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นักวิจัยฝรั่งเศสที่เอส

BRT ร่วมเสวนา “หอยทากและการส่งออกกล้วยไม้”
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 รศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในนามโครงการ BRT เสวนาเรื่อง “หอยทากกับการส่งออกกล้วยไม้” ณ ห้องประชุม 3 อาคาร
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 40 คน ทั้ง
อาจารย์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการส่งออก และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
หลังจากคณบดีคณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวเปิดการเสวนาแล้ว ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต และ
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ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ อาจารย์คณะเกษตร ได้นำเสนอฐานข้อมูลงานวิจัยกล้วยไม้ที่
น่าสนใจเพราะเป็นการเชื่อมโยงกับเกษตรกรโดยตรงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร
หลังจากนั้น คุณสุวิทชัย แสงเทียน ผู้ประสานงานเครือข่ายการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
เพื่อการส่งออก ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาหอยทากกับการผลิตกล้วยไม้ ทำให้
ทราบว่าตลาดการส่งออกกล้วยไม้นับวันมีแต่จะเติบโตขึ้น ทำรายได้หลายร้อยล้าน
บาทต่อปี โดยเฉพาะตลาดนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น แต่กลับ
ประสบปัญหาอย่างสาหัสจากสัตว์ตัวเล็กๆ คือ หอยทาก โดยพบว่าผู้นำเข้าได้ตรวจ
พบหอยทากจากกล้วยไม้ที่ส่งไปขาย ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเข้มงวดมากใน
เรื่องนี้ หากมีการตรวจพบหอยทากแม้แต่ตัวเดียวจะทำการเผาสินค้าทิ้งทั้งหมด และ
ผู้นำเข้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องการเผาทำลายทั้งหมด ดูเหมือนว่าจะ
หนักข้อยิ่งกว่าการตรวจพบแมลงวันทองในผลไม้เสียอีก แม้ว่าก่อนหน้านี้มีความ
พยายามใช้สารเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือยาเบื่อที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำ
ให้ใช้ แต่สารเคมีดังกล่าวมีผลต่อการทำลายเซลล์ของต้นไม้ และยาเบื่อแม้จะฆ่า
หอยทากอาฟริกัน Achatina fulica
ทำลายพืชผลทั่วไป
หอยได้จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่บริษัทเอกชน
ก็ได้ทำการวิจัยใช้สารสกัดจากธรรมชาติซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลอง และเกษตรกรก็
เชื่อว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
รศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องชีววิทยาทั่วไปของหอย
ทาก และแสดงให้เห็นถึงสปีชีส์ที่มีรายงานว่าเป็นศัตรูทางการเกษตร นอกจากนั้นยัง
ได้เล่าถึงความสามารถของหอยทากบกที่สามารถอาศัยอยู่ในโลกนี้ประมาณ 300400 ล้านปีมาแล้ว แม้จะผ่านภัยพิบัติรุนแรงก็ยังอยู่รอดมาได้ ประเด็นที่สำคัญคือ
การที่ระบบนิเวศขาดสมดุลและการนำเข้าสปีชีส์ต่างถิ่น เพราะตัวอย่างหอยที่เป็น
ศัตรูกล้วยไม้ที่เกษตรกรนำมาแสดงทั้ง 3 สปีชีส์ล้วนเป็นสปีชีส์ต่างถิ่นทั้งสิ้น ได้แก่
หอยทาก Succinea sp. ที่เป็นตัวการ
สำคัญในการทำลายกล้วยไม้
หอยทากอาฟริกัน Achatina fulica หอยทาก Succinea หรือหอยเล็บ และหอยเลข
หนึ่ง Zonitid sp.
หลังจากนั้นมีการเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาซึ่งได้ข้อสรุป
ว่าหอยที่กำจัดยากส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าสปีชีส์ต่างถิ่นที่ติดมากับ
ตอพันธุ์กล้วยไม้ และการตรวจตราผลิตภัณฑ์ส่งออก แม้จะใช้คนเป็น
จำนวนมาก แต่อาจมีข้อผิดพลาด และคนเหล่านั้นอาจขาดความรู้ เช่น
ไม่เห็นตัวหอยและไม่รู้ว่าวุ้นใสๆ ที่ติดไปนั้นคือกลุ่มไข่ของหอย เมื่อลง
เรือไปถึงสหรัฐอเมริกาไข่ก็จะฟักออกมาเดินอวดเจ้าหน้าที่ที่ด่านกักกัน
พืช ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดูเหมือนว่านักวิชาการไม่สามารถฟันธง
ถึงการแก้ปัญหาได้อย่างถูกใจและทันใจเกษตรกรที่มาร่วมเสวนามาก
กลุ่มหอยเลขหนึ่ง Macrochlamys spp. และ Zonitid
spp. เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำลายกล้วยไม้
นั ก ทำให้ บ างรายถึ ง กั บ อภิ ป รายว่ า อยากให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์นำเรื่องหอยทากเป็นวาระแห่งชาติ (เขาคงมีปัญหามาก
จริงๆ) ในนามของโครงการ BRT รศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญ
หอยทากได้ พ ยายามประสานกั บ ผู ้ แ ทนเกษตรกรเพื ่ อ ขอเข้ า ดู
สถานการณ์จริงและช่วยกันแก้ไขต่อไป ใครจะไปรู้ว่าหอยทากทำให้
ผู้คนเป็นทุกข์ได้ถึงเพียงนี้ หวังว่านักวิจัยอย่างพวกเราอาจจะได้มี
โอกาสนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากงานพื้นฐานช่วย
หอยนักล่า Streptaxis sp. กินหอยทากหลายชนิดเป็นอาหาร
ชาติกนั ได้บา้ งนะครับ เรือ่ งหอยทากกับกล้วยไม้จะได้นำมาเล่าสูก่ นั ต่อไป
เป็นตัวควบคุมโดยธรรมชาติ
58

BRT M a g a z i n e

ใหม่! เว็บไซต์ BRT สดใส ปิ๋งปั๊ง

้ว!
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เปิดบริการแล้วสำหรับ http://brt.biotec.or.th
เว็ บ ไซต์ ข องโครงการ BRT ที ่ ป รั บ โฉมใหม่ สดใส
ปิ๋งปั๊งยิ่งกว่าเดิม ด้วยระบบสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพที ่ ง ่ า ย สะดวก และ
รวดเร็ ว อี ก ทั ้ ง มี บ ริ ก ารดาวน์ โ หลดบทคั ด ย่ อ และ
บทความทางวิชาการ ตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับการ
ขอทุน นอกจากนั้นยังให้บริการสั่งซื้อ หนั ง สื อ ของ
โครงการ BRT ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งยังเปิดกระดาน
สนทนาหรือเว็บบอร์ดให้ทุกท่านสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เชิญเยี่ยมชมและติชมได้ที่
http://brt.biotec.or.th

BRT จัดค่ายเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนด้านทะเลไทย ที่ขนอม
ผศ. ดร. อั ญ ชนา ประเทพ ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะตัวแทนจากโครงการ BRT ได้จัดค่าย
เยาวชนรักษ์ทะเล ที่หาดขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2549
เพื่อฝึกฝนการใช้สาหร่ายทะเลเป็นดัชนีชีวภาพในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของหาดขนอม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 37 คน
กิ จ กรรมค่ า ยเยาวชนในครั ้ ง นี ้ ไ ด้ เ น้ น ให้ น ั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ
นิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล และแนะนำสาหร่ายทะเลบางชนิดที่สามารถใช้ใน
การเป็นดัชนีชีวภาพในทะเลได้ นอกจากนี้ยังฝึกการจัดจำแนกสาหร่ายทะเล
อย่างง่ายๆ และขั้นตอนการเก็บตัวอย่างสาหร่ายโดยให้นักเรียนปฏิบัติจริงด้วย
ตัวเอง

นักเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง
ด้วยการออกภาคสนามที่อ่าวท้องหยี

หนังสือ พรรณไม้ภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคอีสาน นอกจากวิวทิว
ทัศน์และอากาศเย็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีพรรณไม้นานาชนิดเบ่งบานให้ชม
ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เพราะฉะนั้นผู้ที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติและพรรณไม้ไม่ควรพลาดหนังสือ พรรณไม้ภูเรือ โดย ศ.ประนอม จันทรโณทัย และคณะ
ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญและศึกษาพรรณไม้ในพื้นที่
ภาคอีสานโดยการสนับสนุนจากโครงการ BRT มาอย่างต่อเนื่องจนผลิดอกออกผลมาเป็นหนังสือ
เล่มนี้ ภายในเล่มได้รวบรวมพรรณไม้กว่า 100 ชนิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ พร้อมข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะวิสัย ลักษณะใบ ดอก ผล การกระจาย และ
ช่วงการออกดอก พร้อมรูปสีประกอบสวยงาม นอกจากนี้เนื้อหาในบทแรกยังมีข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะทางธรณีวิทยา ทรัพยากรพืชและสัตว์ป่า ซึ่ง
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

พรรณไม้ภูเรือ โดย ศ.ประนอม จันทรโณทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดพิมพ์โดยศูนย์อนุกรมวิธานประยุกต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความยาว 122 หน้า สี่สีตลอดเล่ม ราคา 150 บาท
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หน้าต่างท้องถิ่น

เถาวัลย์น้ำ...อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาพุเตย
ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพุเตย ป่าชุมชนบ้านพุเตย จ.กาญจนบุรี
แวดล้อมด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด “เถาวัลย์น้ำ” เป็นพืชจำพวก
ไม้เลื้อยพันไม้ใหญ่ แต่ไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ใหญ่ที่มันไป
โอบเกาะพึ่งพิงด้วย นายบุญมา  พันธุ์แสน หรือน้ามา ปราชญ์
แห่ ง ชุ ม ชนบ้ า นพุ เ ตย บรรยายลั ก ษณะและประโยชน์ ข อง
เถาวัลย์น้ำให้ฟังว่ามีลำต้นค่อนข้างกลม สีเทา เปลือกเป็นร่อง
ไม่ลึก เมื่อเปลือกร่อนออกมาจะเป็นสะเก็ดยาว หากเอามือจับ
ที่ต้นเถาวัลย์น้ำจะรู้สึกนุ่มมือ ต่างกับเถาวัลย์ชนิดอื่น ใบ
คล้ายกับใบพู่ระหง สีเขียว ส่วนประโยชน์นั้นน้ามาบอกว่า
สมัยก่อนถ้าหิวน้ำก็ให้ตัดที่โคนต้นแล้วค่อยตัดด้านบน จาก
นั้นน้ำที่อยู่ภายในลำต้นก็จะไหลออกช่วยแก้กระหายได้ น้ำที่
ไหลออกมาจะสะอาดกว่ า ไม้ ช นิ ด อื ่ น ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย กว่ า
เถาวั ล ย์ น ้ ำ ปั จ จุ บ ั น เถาวั ล ย์ น ้ ำ กลายเป็ น อี ก หนึ ่ ง ความ
มหัศจรรย์และเป็นความภาคภูมิใจแห่งป่าชุมชนบ้านพุเตยที่
ชุมชนหวังดูแลรักษาเก็บไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติและเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่เยาวชนลูกหลานในรุ่นๆ ต่อไป ทำให้เถาวัลย์น้ำไม่
ถูกตัดแต่กลับงอกงามและมีขนาดใหญ่
เรื่อง/ภาพ :		 ปิยะพร  พิทักษ์ตันสกุล			
				 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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เถาวัลย์น้ำขนาดใหญ่กำลังพันต้นงิ้วดอกขาว ซึ่งนับเป็น
ความสวยงามที่หาดูได้ในศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาพุเตย

ซากวาฬบรูด้าเกยตื้น
เช้าวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549 ได้มีซากของวาฬชนิดหนึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นอยู่ที่บริเวณ
บ้านท่าเข็น ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ และทีมงานของอุทยานวิทยาศาสตร์
ม.วลัยลักษณ์ จึงได้เดินทางไปเก็บข้อมูลในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จากการวัดซากที่มีความยาวประมาณ 12 เมตร โดย
เนื้อส่วนหัวและส่วนแพนครีบหางได้เปื่อยหลุดหายไป นอกจากนั้นชิ้นส่วนของกระดูกกรามก็สูญหายไปเหลือเพียงข้าง
เดียว ส่วนครีบอกหรือแขนยังเหลือข้างขวาอีก 1 ข้าง จากลักษณะร่องที่ใต้คางซึ่งมีสีเหลือง และยาวไปจนถึงส่วนท้อง
รวมถึงขนาด และบริเวณการแพร่กระจาย จึงได้สันนิษฐานว่าเป็นวาฬชนิดบรูด้า
วาฬบรูด้า มีชื่อสามัญว่า Bryde’s whale จัดอยู่ในวงศ์ Balaenopteridae เป็นวาฬที่ไม่มีฟันแต่จะมีซี่กรอง หรือ
บาลีนแทน มีชื่อภาษาไทยหลายชื่อ ได้แก่ วาฬซิทตัง, วาฬศรีตรัง, วาฬสะโตง, วาฬแกลบ และวาฬกบ ค้นพบเป็นครั้ง
แรกโดย Dr. Michael Anderson ในปีค.ศ.1878 ที่บริเวณปากแม่น้ำสะโตง (Sittang River) ประเทศพม่า และได้ตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Balaenoptera edeni ต่อมาในปีค.ศ.1912  Dr.Olsen ได้พบวาฬชนิดหนึ่งในแอฟริกาใต้ และได้ตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Balaenoptera brydei แต่ภายหลังพบว่าทั้ง B. edeni และ B. brydei เป็นวาฬชนิดเดียวกัน จึงได้สงวนชื่อ
วิทยาศาสตร์ที่ตั้งครั้งแรกเอาไว้ คือ B. edeni และใช้ชื่อสามัญว่า Bryde’s Whale
วาฬชนิดนี้หากโตเต็มที่จะมีความยาว 10–15.6 เมตร หนัก 12.1–25 ตัน ลักษณะเด่นคือ บริเวณส่วนหัวมีแนว
สันนูน 3 สัน ครีบเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่อง ยาวพ้นแนวสะดือ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นปลาขนาดเล็ก
ที่อยู่ตามผิวน้ำ สัตว์จำพวกกุ้ง และหมึก มีวัยเจริญพันธุ์ที่อายุ 9-13 ปี ให้ลูกครั้งละ 1 ตัวทุก 2 ปี ตั้งท้องนาน 10-12
เดือน ระยะให้นมน้อยกว่า 12 เดือน อายุยืนได้ถึง 50 ปี พบอาศัยอยู่ในเขตร้อนถึงเขตอบอุ่น ในบ้านเราพบได้บ่อยที่บ่อ
นอก-หินกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าที่พบเห็นในทะเลอื่นๆ ส่วนทางอันดามันก็มีผู้พบเห็นและบันทึก
ภาพได้อยู่เช่นกัน และมีการพบเห็นซากในจังหวัดชายฝั่งทะเลเกือบทุกจังหวัด ปัจจุบันทาง IUCN ได้จัดให้วาฬบรูด้าอยู่
ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์/ชนิดที่ใกล้ถูกคุกคาม (LR/nt) เนื่องจากยังคงมีการล่ารวมไปกับวาฬชนิดอื่นๆ ในบาง
ประเทศ
สำหรับสาเหตุการตายของวาฬตัวนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมาทำการพิสูจน์
ซาก เก็บข้อมูล จึงมีเพียงการสันนิษฐานกันไปต่างๆ นานา เช่น เกิดจากคลื่นลมพายุ หรือเกิดจากการกลืนกินวัตถุแปลก
ปลอมเข้าไป ทำให้ป่วยตายในทะเล ก่อนที่จะล่องลอยมาตามคลื่นลมเป็นเวลาหลายวัน และซัดขึ้นเกยฝั่งดังกล่าว
ต่อมาในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จึงได้มีการฝังซากโดยใช้รถแบ็คโฮล ขุดหลุมขนาด 3 x 12 x 1 เมตร แล้วฝัง
เอาไว้เป็นเวลา 6 – 12 เดือนจึงจะสามารถทำการขุดกระดูก เพื่อประกอบโครงร่าง และจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภายใน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชม
เรื่อง/ภาพ 	: เรืองฤทธิ์  พรหมดำ
			 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซากของวาฬบรูด้าที่เกยตื้นอยู่ที่บริเวณบ้านท่าเข็น
ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
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สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น “ข้าวก่ำจากดอกดินแดง”
ที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาร่องบอน
ข้าวก่ำ เป็นภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือที่ใช้เรียก ข้าวเหนียวดำ ตาม
ลักษณะสีของเมล็ดที่มีสีแดงเข้ม หรือที่เรียกว่า แดงก่ำ ออกสีม่วง แต่สำหรับ
ชุมชนบ้านร่องบอน อ.พาน จ.เชียงราย ศูนย์สิ่งแวดล้อมภาคเหนือมีข้าวก่ำแบบ
พิเศษไม่เหมือนใคร เพราะเป็นข้าวก่ำที่ทำจากดอกดินแดง
ภูมิปัญญาการทำข้าวก่ำจากดอกดินแดงของชุมชนบ้านร่องบอนนั้น
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นิยมทำกันในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเป็นช่วงที่
ดอกดินแดงกำลังออกดอก วิธีการทำง่ายมากเพียงเก็บเอาก้านและดอกมาตำ คั้น
เอาแต่น้ำซึ่งมีสีม่วงแดง นำข้าวไปแช่ไว้สักพัก สะเด็ดน้ำแล้วนำไปนึ่งตามปกติก็
จะได้ข้าวก่ำหรือข้าวเหนียวสีม่วงสวยคล้ายข้าวเหนียวดำ แถมยังมีกลิ่นหอม น่า
รับประทานอีกด้วย
ด้วยเหตุที่ดอกดินแดงสามารถนำมาทำข้าวก่ำจนเป็นที่ติดอกติดใจและ
สืบทอดกันมายาวนาน ชาวบ้านจึงเรียก ว่านข้าวก่ำ ชื่อท้องถิ่นที่เรียกติดปากกัน
มานาน
ดอกดินแดงนอกจากนำมาทำข้าวก่ำแล้ว ชาวบ้าน
ดอกดินแดงหรือว่านข้าวก่ำ (ชื่อท้องถิ่น) เป็นพืชกาฝากชนิดหนึ่งที่ฝังตัว ยังใช้ดอกสดหรือแห้งมาคั้นเอาน้ำสีม่วงสำหรับแต่ง
ในรากไม้ใหญ่ ปกติจะอยู่ใต้ดินบริเวณที่มีอากาศชื้น มีร่มเงาเช่นใต้ต้นไผ่ และจะ สีอาหาร  
พบเห็นได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้นซึ่งเป็นช่วงที่ก้านดอกจะชูขึ้นมาจากพื้น ดอกสีม่วง เรื่อง : วิภามาศ  ไชยภักดี		
แดงสวยงามมาก
ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝนนี้...ไปชมใบเดียวดอกเดียวที่ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาปางสีดา
ศู น ย์ ส ิ ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาปางสี ด า (BRT – สส.) ตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ อ ุ ท ยานแห่ ง ชาติ ป างสี ด า จ.สระแก้ ว ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครเพียง 256 กิโลเมตร ขับรถเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่นี่ยังเป็นแหล่งดูผีเสื้อที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทางโครงการ BRT และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ร่วมกัน
พัฒนาขึ้น มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของไทยหลายชนิดให้เลือกชม อย่างเช่น ใบเดียวดอกเดียว (Argostemma monophyllum
K. Sridith) ที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ มีใบขนาดใหญ่ 1 ใบเห็นได้ชัดเจน แต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีอีกหนึ่งใบอยู่
ตรงข้ามกันแต่มีขนาดเล็กมากจนมองแทบไม่เห็น ออกดอกสีขาวอยู่ตรง
ปลายยอด จากลักษณะดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อ ใบเดียวดอกเดียว  
ใบเดี ย วดอกเดี ย วเป็ น ไม้ ล ้ ม ลุ ก อายุ ห ลายปี มี ข นาดเล็ ก สู ง
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร ชอบขึ้นอยู่เป็นกลุ่มบนหินที่ค่อนข้างชื้นมองดู
เป็นกลุ่มดอกไม้สีขาวมีใบสีเขียวประดับอยู่บนหิน สวยงามมาก ออกดอก
ในช่ ว งฤดู ฝ นคื อ เดื อ นกรกฎาคมถึ ง สิ ง หาคม เป็ น พรรณไม้ ถ ิ ่ น เดี ย ว
(endemic species) ซึ่งหาดูได้เฉพาะในทางภาคตะวันออกและตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศไทยเท่านั้น
เรื่อง/ภาพ : วิภามาศ  ไชยภักดี
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ใบเดียวดอกเดียว (Argostemma neurocalyx Miq.) เป็นพรรณไม้ถิ่น
เดียวของประเทศไทยพบเฉพาะในภาคตะวันออก และภาคตะวัน
ออกเฉี ย งใต้ ข ึ ้ น อยู ่ บ นก้ อ นหิ น กลางธารน้ ำ ตกออกดอกช่ ว ง
กรกฎาคม-สิงหาคม

เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านเรือนแพ ทองผาภูมิ, กาญจนบุรี
บ้านรวมใจ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่นี่ยังมี
ชุมชนบ้านเรือนแพ ที่ดำรงชีพด้วยการหาปลาจากธรรมชาติ โดยไม่ต้องไปซื้อไป
หาปลามาจากที่อื่น อีกทั้งยังมีป่าดั้งเดิมเบื้องหลังแพพักที่ให้ผลิตผลจากธรรมชาติ
เป็นพืชผักมากมายหลากหลายชนิดในทุกฤดูกาล ที่แพยังปลูกพืชผักสวนครัวเป็น
สวนเล็กๆ ตรงหน้าบ้าน ซึ่งตอนนี้ต้นแคบ้าน (Sesbania grandiflora) กำลังออกดอก
อยู่เต็มต้น
“เราไม่ใช่คนร่ำรวย แต่เรามีความสุข มีอาหารที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ
อยู่ที่นี่ เราไม่ต้องมีสิ่งของฟุ่มเฟือยมากมาย แต่เราก็ไม่อดอยาก” ลุงแต่ง หัวหน้า
ครอบครัวพูด ครอบครัวของเขา 3 คน พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่ที่นี่โดยเป็นส่วนหนึ่ง
กับธรรมชาติ ลุงแต่งจะไปกู้เบ็ดราวที่วางไว้ตอนเช้ามืด เตรียมเหยื่อไส้เดือนใส่เบ็ด
ในตอนบ่าย พอถึงตอนเย็นก็จะเอาเรือออกไปวางเบ็ดอีกครั้ง เป็นกิจวัตรประจำวัน
						

เรื่อง/ภาพ : ยูโกะ ชิราอิ
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ลุงแต่ง หนึ่งในชุมชนบ้านเรือ
นแพที่มีความสุขกับการหาป
อย่างพอเพียง
ลาและอยู่กิน
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ถ่ายทอดภูมป
ิ ญ
ั ญาสูร่ นุ่ ลูก

ลูกชายของลุงแต่งเป็นผูพ้ ายเรือมารับเราไปทีแ่ พ
ทีน่ นั่ เขาอวดปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciatus)
ทีเ่ ขาตกได้ดว้ ยเบ็ดมือ และเขายังรูจ้ กั ปลาทุกชนิดรอบๆ แพพักของเขาเป็นอย่างดี
“ผมชอบอาศัยอยูบ่ นแพ และผมก็ชอบปลาด้วย” เขาพูดและยิม้ อย่างเป็นมิตร
ดวงตาบ่งบอกถึงความบริสทุ ธิส์ ดใสในหัวใจ สิง่ นัน้ มาจากไหน?
ทัง้ ทีเ่ รามีดวงตาทีใ่ ช้มองเหมือนๆ กัน แต่เราสูญเสียความสดใสนัน้ ไปนานแล้ว
ยังดีทกี่ ระแสความเจริญของสังคมและความเอารัดเอาเปรียบยังมาไม่ถงึ
และเขารูห้ นทางทีจ่ ะอยูก่ บั ธรรมชาติเหมือนพ่อของเขา
คุณค่าแห่งภูมปิ ญ
ั ญาก็จะยังคงอยูส่ บื ไปจากรุน่ สูร่ นุ่
64

BRT M a g a z i n e

