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สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) มีพิพิธภัณฑที่รวบรวมตัวอยางอางอิงของนกและสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมที่ใหญที่สุดในประเทศ มีตัวอยางนก  661 ชนิด จำนวน 5,870
ตัวอยาง และตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 360 ชนิด จำนวน 7,890
ตัวอยาง ใหบริการในการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานของสัตวปา
การเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบชนิดของสัตวปากับตัวอยางอางอิง
ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณทุกๆ ปภายใตโครงการสำรวจและเก็บ
รวบรวมตัวอยางสัตว เพื่อดูแลรักษาตัวอยางอางอิงทางชีววิทยาของ
นกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ใหอยูในสภาพดีอยู เสมอและพรอม
ใหบริการแกนักวิจัยธรรมชาติและผูที่สนใจ ทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ

อยางไรก็ตามในแตละปมีนักวิจั ยทางธรรมชาติ และผูที่
สนใจเขาเยี่ยมชมไมมากนกั ทำใหการเผยแพรขอมลูเกีย่วกบัตวัอยางสตัว
ประวัติการคนพบ แหลงการแพรกระจายในอดีตของตัวอยางสัตว
อยูในแวดวงนักวิชาการแคบๆ ไมเปนที่รูจักกันแพรหลาย โดยเฉพาะ
ขอมูลของสัตวปาท่ีหายากในธรรมชาติ ประกอบกับนักวิจัยของ
พิพิธภัณฑ  มีโอกาสออกปฏิบัติงานในภาคสนามอยู เปนประจำ
มขีอมลูการสำรวจ  การสงัเกตทางนเิวศวทิยาทีน่าสนใจ และเทคนคิการ
เก็บขอมูลในสนาม จึงเปนขอมูลทางวิชาการที่มีคุณคาแกการบันทึก
สำหรับการอางอิงตอไปในอนาคต

 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทำจุลสาร “หมายเหตุนิเวศ
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โดยไดรับความรวมมือจากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร แหงชาติ
ในการเสนอขอมูลตัวอยางอางอิงของสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทิน
น้ำสะเทินบก และจากนักวิจัยที่ปฏิบัติหนาท่ีในภาคสนามที่นำเสนอ
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นกเจาฟาหญงิสรินิธร เปนนกประจำถิน่ (endemic species) เพยีงชนดิเดียวของไทย

(สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2547) สำรวจพบครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2511

จากบรเิวณบงึบอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค โดยคณุกติต ิทองลงยา จบัไดทัง้หมด 9 ตวัอยาง

แรกเริ่มใชชื่อวิทยาศาสตรวา Pseudochelidon sirintarae มีลักษณะคลายกันกับนกนางแอน

คองโก (P. eurystomina) ซึ่งอาศัยอยูหางจากประเทศไทยมากกวา 10,000 กิโลเมตร

(Thonglongya, 1968)

ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล เปน Eurochelidon โดย BirdLife International

(2001) ซึง่ไดอางคำอธบิายของ Brook (1972) วาลกัษณะของปากและตาทีม่ีขนาดใหญ ดังนัน้
จึงสามารถกินอาหารที่มีชิ้นสวนขนาดใหญกวา และอาจอาศัยอยูในถิ่นที่อยูอาศัยจำเพาะ (mi-
crohabitat s) ที่แตกตางกันดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการผากระเพาะอาหารที่พบวามีชิ้นสวน
ของดวงขนาดใหญ (Thonglongya, 1968) ซึ่งไดรับการยอมรับจาก IUCN ใชชื่อสกุลในการ

ประเมนิสถานภาพในป ค. ศ. 2004 โดยมสีถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (CR)

นกเจาฟาหญงิสริินธร
(Eurochelidon sirintarae)

แนะนำตวัอยางอางองิ
จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

สุรชิต แวงโสธรณ 
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

ตวัอยางตนแบบของนกเจาฟาหญงิสรินิธร ทีส่ตฟัฟไวในทาทางธรรมชาติ
ปจจุบัน เก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยางอางอิงทางชีววิทยา วว.

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
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ยังคงมีขอถกเถียงเกี่ยวกับแหลงตัวอยางตนแบบ (type locality) เนือ่งในเอกสารของ
Birdlife International (2001) ที่ไดอางถึง Round (in litt.1998) ซึ่งไดระบุผลการสอบถาม
เจาหนาทีท่ีเ่คยรวมทมีไปกบัคณุกติต ิทองลงยา วาทมีสำรวจไดพกัในโรงแรมทีจ่งัหวดันครสวรรค
และชาวบานไดนำตัวอยางนกมาขายใหที่โรงแรมและไดอางวาจับมาจากบริเวณบึงบอระเพ็ด
ดังนั้นจึงไมสามารถระบุแหลงที่จับนกไดอยางแนชัด

เพื่อความกระจางชัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ผูเขียนไดโทรศัพทสอบถาม

คุณลุงปรีชา ลือชา อดีตเจาพนักงานของ วว. ซึ่งเคยรวมโครงการวิจัยกับคุณกิตติ ทองลงยา
ในขณะนัน้ พบวานกเจาฟาหญงิสรินิธร จบัโดยชาวบาน 2 คน ชือ่ สาคร และบญุสง (ไมทราบ
นามสกลุ) อาศัยอยทูีห่มบูานยางเอน ตำบลบานมะเกลอื อำเภอเมอืง หางจากจังหวดันครสวรรค
ทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ชาวบานไดอางวาจับนกมาจากบึงบอระเพ็ด
ลงุปรชีามคีวามแนใจวาสองคนจบันกมาจากบงึบอระเพด็จรงิ เพราะในขณะนัน้บงึบอระเพด็เปน
พืน้ทีแ่หงเดยีวทีม่นีกอพยพมาอาศยัอยมูากทีส่ดุ (ปรชีา, การตดิตอสวนตวั) เมือ่ตรวจสอบจาก
แผนที่พบวาบึงบอระเพ็ดเปนบึงที่มีขนาดใหญที่สุด ในบริเวณใกลเคียงไมมีบึงขนาดใหญ
ที่นาจะเปนแหลงอพยพที่สำคัญของนก และบานยางเอนอยูใกลบึงบอระเพ็ดมากท่ีสุด
ชาวบานยางเอนตองมาจับนกจากแหลงที่มีนกมากที่สุดและอยูใกลที่สุดเชนกัน เพื่อเปน
หลักประกันวาตองจับนกไดแนนอน การเดินทางสะดวก และลดคาใชจายในการจับนก ดังนั้น
จึงมีความเปนไปไดสูงที่บึงบอระเพ็ดยังคงเปนแหลงตัวอยางตนแบบของนกเจาฟาหญิงสิรินธร

แผนทีร่ะวาง 5040 III และ 5040 IV  ของกรมแผนทีท่หาร ระบตุำแหนงของบานยางเอน
ซึ่งอยูหางจากบึงบอระเพ็ด ประมาณ 12 กิโลเมตร และคาดวาบึงบอระเพ็ดเปนพื้นที่
ที่ชาวบานจับนกเจาฟาหญิงสิรินธร มาขายใหกับทีมสำรวจของ คุณกิตติ ทองลงยา
ในขณะนัน้บงึบอระเพด็เปนแหลงทีม่นีกอพยพมาอาศยัอยมูากท่ีสดุ

4



เอกสารอางอิง
ปรีชา ลือชา. 2550. การติดตอสวนตัว (การสอบถามทางโทรศัพทเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550).
สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ . 2547. ทะเบียนรายการชนิดพันธุที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตวมีกระดูก

สันหลัง (Thailand Red Data : Vertebrates). สืบคนขอมูลจาก http://chm-thai.onep.go.th/RedData/
Documents/Red_List_Thai-21-8-49-Table.pdf  เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2550.

BirdLife International. 2001. Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red DataBook. Cambridge, U.K.:
BirdLifeInternational.

GoogleEarth. 2007. GoogleEarth version 4.0.2737.  http://earth.google.com/  Downloaded on 22 February  2007.
Thonglongya, K. 1968. A new martin of the genus Pseudochelidon from Thailand. Thai National Scientific

Papers: Fauna Series No. 1. Applied Scientific Research Corporation of Thailand.

                 ปจจบุนัมตีวัอยางอางองิของนกเจาฟา
หญิงสิริธร ในประเทศไทย จำนวน 6 ตัวอยาง
เปนตัวอยางตนแบบ (paratype) จำนวน 4
ตัวอยาง เก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยาง
อางอิงทางชีววิทยา วว. มีตัวอยางที่พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาตอิกี 1 ตวัอยาง และทีพ่พิธิภณัฑสวนสตัว
ดุสิต 1 ตัวอยาง เปนตัวอยางที่ประกอบขึ้นจาก
ตัวอยางของนกเจาฟาหญิงสิรินธร ที่ชำรุด 2
ตวัอยาง (ปรชีา, การตดิตอสวนตวั)

ตวัอยางนกเจาฟาหญงิสรินิธร เปนตวัอยางตนแบบ
(paratype) ของนกวยัออนตวัผ ูหมายเลข 53 -1218
ปัจจุบันเก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยาง
อางองิทางชวีวทิยา วว.

ภาพโดย สุรชติ แวงโสธรณ

ภาพจาก  GoogleEarth (2007) แสดง
ใหเห็นบริเวณที่ลุมและบึงตลอดแนว
แมน้ำนาน จะเหน็วาบงึบอระเพด็ เปน
แหลงน้ำธรรมชาติ ขนาดใหญที่สุดใน
ละแวกนั้น และเปนแหลงที่นกอพยพ
มาอาศยัอยมูากทีส่ดุ บานยางเอนตัง้อยู
หางจากบงึบอระเพด็เพยี 12 กิโลเมตร
โดยอาศยั สมมตฐิานทีว่า  “ชาวบานจะ
ตองจับนกจากแหลงที่มีนกมากที่สุด
และอยูใกลที่สุดเพื่อจับนกใหไดมาก
ทีส่ดุ และมตีนทนุในการจบันอยทีส่ดุ”
จึงคาดวาบึงบอระเพ็ดยังคงเปนแหลง
ตัวอยางตนแบบของนกเจาฟาหญิง
สรินิธร
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จารุจินต  นภีตะภัฏ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กบอกหนาม (Quasipaa fasciculispina)

ในบริเวณปาดิบชื้นอันรกชัฏของจังหวัดจันทบุรีตอเนื่องไปกับจังหวัดระยอง ไดเคย
มกีารคนพบทีย่ิง่ใหญทางดานธรรมชาตวิทิยาเกดิขึน้ทีน่ี ่ เมือ่วนัที ่ 5 กรกฎาคม 2504 ซึง่นบัได
วาเปนเรื่องที่นาสนใจ และไดรับการกลาวขวัญถึงอยางกวางขวางในขณะนั้น คือ การคนพบ
กบอกหนาม เปนกบชนดิใหมของโลกในบรเิวณทีไ่มนาจะมใีนธรรมชาติ และไดรบัการตัง้ชือ่
วทิยาศาสตรในป พ.ศ. 2513 หรอือกี 9 ป ตอมาวา Rana  fasciculispina  โดยผเูชีย่วชาญดาน
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกชาวอเมริกันชื่อดังในยุคนั้น คือ ดร.โรเบิรต อิงเกอร แหงพิพิธภัณฑ
ฟลดแหงกรงุชคิาโก สหรฐัอเมรกิา (Inger, 1970) ตอมาไดมกีารเปลีย่นชือ่สกุลจากเดมิ Rana
ไปเปน Paa และ Quasipaa ตามลำดบั (Frost, 2007)

ที่นับวาแปลกอยางยิ่งเกี่ยวกับกบอกหนามมี 2 ประการ ประการแรกกบชนิดนี้
มีแผนที่มีหนามสีดำขึ้นอยูเปนกลุมๆ บนหนาอก พบในเฉพาะตัวผูโตเต็มวัยในฤดูผสมพันธุ
เมื่อสิ้นฤดูผสมพันธุหนามเหลานี้จะหลุดหายไป เหลือเพียงรอยสีคล้ำๆ ตรงตำแหนงเดิม

อีกประการหนึ่ง คือแหลงที่คนพบบริเวณเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุร ี ก็อยหูางไกล
จากกบชนดิอ่ืนๆ  ในกลุมเดียวกันถงึ 1,000 กิโลเมตร ลงไปทางทิศใตของทวีปเอเชยี นบัเปน
การพบที่เหลือเชื่อ หรือแทบไมนาจะเปนไปได แหลงแพรกระจายโดยทั่วไปของกบกลุมนี้ คือ
บริเวณเทือกเขาสูงทางทิศเหนือของอินเดีย จีนตอนใต พมา ลาว และเวียดนามตอนเหนือ

แนะนำตัวอยางอางอิง
จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กบอกหนาม

(Quasipaa fasciculispina)

ภาพวาดโดย ปญจพร  ศรบุีญชวย
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ปจจุบัน ตัวอยางตนแบบ (holo-
type) ของกบอกหนามถูกเก็บรักษาไวที่
ศูนยรวบรวมตัวอยางอางอิงทางชีววิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) เปนตวัอยางหมาย
เลข 513-1385 และมีสัตวตัวอยางอางอิง
(specimen) อีกหลายตวัอยาง เพือ่การศึกษา
ทางดานอนกุรมวธิาน เกบ็รกัษาไวทีพ่พิธิ-
ภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี ตำบล
คลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี

ปจจุบันกบอกหนามชนิดนี้ พบอาศัยอยูเฉพาะในบริเวณแคบๆ ตั้งแตบริเวณทิศตะวันออก
เฉยีงใตของไทย ไปจนถงึเทอืกเขาคาดามอน  (Cardamon  mountains)  ทางทศิตะวันตกเฉียงใต
ของกัมพูชา (Ohler et al., 2002)

ตวัอยางตนแบบ (holotype speimen) ของกบอกหนาม
(Quasipaa  fasciculispina) หมายเลข 513-1385
ปจจุบันเก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยางอางอิง
ทางชีววิทยา วว. ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

เอกสารอางอิง
Inger, R. F. 1970. A new species of frog of the genus Rana from Thailand. Fieldiana: Zoology.

51(14):169-174.
Ohler, A., S. R. Swan and  J. C. Daltry. 2002. A recent survey of the amphibian fauna of the

Cardamom Mountains, southwest Cambodia with descriptions of three new species.
The Raffles Bulletin of Zoology. 50(2):465-482.
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สุรชิต แวงโสธรณ 
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

 ในป 2548 ผูเขียนไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากโครงการ BRT ไดสำรวจพบประชากรคางคาว
หนายักษจมูกปุม มีแหลงประชากรที่ใหญที่สุดบริเวณ
เขาสมอคอน ไดประเมินจำนวนประชากร  ไวประมาณ
500 - 700 ตวั อาศัยอยใูนถ้ำ จำนวน 5 แหง และยงัพบที่
ถ้ำใตดิน บรเิวณเขาสงิหโต อำเภอเมอืง จงัหวดัสระแกว
จำนวน 200 - 300 ตวั (สรุชติ และ คณะ, 2549ก) เมือ่รวม
กับจำนวนประชากรทีพบบริเวณ ถ้ำขี้นกในเขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขงอีกประมาณ 400 ตัว จึงมี
ประชากรรวมกนัทัง้สิน้ไมเกนิ 1,400 ตวั (สรุชติ และ คณะ,
2549ข; สรุชติ, 2549)

ครัง้ลาสุดเมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2549 ผเูขยีน

บนัทกึธรรมชาติ

ไดสำรวจพบถ้ำทีอ่ยอูาศยัของคางคาวหนายกัษจมกูปมุ บรเิวณเขาสมอคอน อกี 1 ถ้ำ คือถ้ำระกา
พิกัด UTM X:661883 Y:1648447 มีจำนวนประชากรประมาณ 50 – 100 ตัว ดังนั้นจึง
มปีระชากรคางคาวหนายกัษ จมกูปมุทัง้หมดในโลกไมเกิน 1,500 ตวั ซึง่เปนจำนวนทีน่อยมากๆ
เมือ่เทยีบกบัสตัวปาใกลสญูพนัธหุลายชนดิ เชน ววัแดง (Bos javanicus) มปีระชากรประมาณ

คางคาวหนายักษจมูกปุม (Hipposideros halophyllus) เปนคางคาวประจำถิ่น
หรอืเปนคางคาวทีพ่บเฉพาะในประเทศไทยเทานัน้ (สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ,  2547)
อดีตทีผ่านมาไมเคยมกีารบนัทกึเก่ียวกบันเิวศวทิยา และการสำรวจคางคาวชนดินีม้าไมนอยกวา
33 ป นับแตมีการสำรวจพบที่เขาสมอคอน อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ในป 2516 ซึ่งเปน
แหลงตวัอยางตนแบบ (type locality) ของคางคาวชนดินี้

คางคาวหนายักษจมูกปุม สัตวเฉพาะ
ถิ่นของไทย มีจำนวนนอยมาก กำลัง
เสี่ยงตอการสูญพันธุ เนื่องจากการลา
และการทำลายแหลงทีอ่ยอูาศัย

ภาพโดย สุรชติ  แวงโสธรณ

จำนวนประชากรปจจบัุนของ

    คางคาวหนายักษจมูกปุม
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1,750 - 5,600 ตวั (Hedges, 2000) และควายปา (Bubalus bubalis) มปีระชากรนอยกวา 4,000
ตวั และมปีระชากรทีโ่ตเตม็วยันอยกวา 2,500 ตวั (Hedges, 1996) เปนตน คางคาวหนายกัษ
จมกูปมุซึง่มจีำนวนประชากรไมเกนิ 1,500 ตวั จงึเสีย่งตอการสญูพนัธอุยางยิง่

ถาใชจำนวนประชากรนี้เปนเกณฑวินิจฉัยตามกฎเกณฑขององคการ IUCN (2006)
คางคาวหนายกัษจมกูปมุ จะมสีถานภาพใกลสญูพนัธ ุ (EN) ดังเกณฑวนิจิฉยัใน ขอ C (จำนวน
ประชากรในวยัเจรญิพนัธโุดยประมาณนอยกวา 2,500 ตวั) แตในปจจบุนั   IUCN ไดกำหนดสถาน
ภาพวา มสีถานภาพเปนกงัวลนอยที่สดุในกลุมใกลถกูคุกคาม (LR/nt; Chiroptera Specialist
Group, 1996) ตามเวอรชั่น 2.3 (1996) ซึ่งไมสอดคลองกับสภาพการณที่เปนจริงในปจจุบัน
อยางไรก็ตามสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ (2547) ไดกำหนดใหคางคาวหนายักษ
จมูกปุมมีสถานภาพใกลสูญพันธุ ซึ่งนาจะเปนสถานภาพที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด

คางคาวหนายักษจมูกปุม เปนคางคาวกินแมลงขนาดเล็ก
หนักประมาณ 4 กรัม ราษฎรในบริเวณใกลเคียงนิยม
ลามาเปนอาหาร และลามาชำแหละขาย ราคา กิโลกรัมละ
150 บาท เมื่อชำแหละแลวจะเหลือน้ำหนัก เพียงตัวละ 2
กรัม ดังนั้นใน 1 กิโลกรัม จึงมีคางคาวมากถึง 500 ตัว
สตัวปาใกลสญูพนัธขุองไทย จงึมรีาคาเฉลีย่ตวัละ 30 สตางค
เทานัน้ ภาพโดย สุรชติ แวงโสธรณ

เอกสารอางอิง
สุรชิต แวงโสธรณ, จารุจินต นภีตะภัฏ, เธียรศิริ มูลจันทร และ กุลธิดา เมืองคำ. 2549 ก. แหลงแพรกระจายและโครง

สรางประชากร ของคางคาวหนายกัษจมกูปมุ (Hipposideros halophyllus) สตัวเลีย้งลกูดวยนมเฉพาะถิน่
ของไทย. วารสารสตัวปาเมอืงไทย. 13:43-60.

สุรชิต แวงโสธรณ, จารุจินต นภีตะภัฏ, เธียรศิริ มูลจันทร และ กุลธิดา เมืองคำ. 2549ข. การสำรวจสถานภาพสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมเฉพาะถิ่นของไทยที่อาศัยอยูนอกพื้นที่อนุรักษ ในเขตที่ราบภาคกลางของไทย. ใน:
รายงานวจิยัในโครงการ BRT 2549, วสิุทธิ์ ใบไม และรงัสิมา ตณัฑเลขา (บรรณาธิการ). หนา 285-297.
จัดพิมพโดยโครงการ BRT. บริษัทจิรวัฒนเอ็กซเพรสจำกัด. กรุงเทพฯ.

สรุชติ แวงโสธรณ. 2549. ปฏบิตักิารลาฝน: การคนหาคางคาวหนายกัษจมกูปมุสตัวเลีย้งลกูดวยนมเฉพาะถิน่ของ
ไทย. จดหมายขาวราย 3 เดือนโครงการ BRT. 21: 21- 29.

สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ.  2547. ทะเบยีนรายการชนดิพันธทุีถ่กูคุกคามของประเทศไทย : สตัวมกีระดกู
สันหลัง (Thailand Red  Data : Vertebrates).  http://chm-thai.onep.go.th/RedData/
Documents/Red_List_Thai-21-8-49-Table.pdf'. สบืคนขอมลูเมือ่วนัที ่18 มกราคม 2550.

Chiroptera Specialist Group. 1996. in: IUCN 2006. Hipposideros halophyllus. in 2006. IUCN Red List of
ThreatenedSpecies. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 18 January 2007.

Hedges, S. 1996. Bubalus bubalis. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>.  Downloaded on 20 February 2007.

Hedges, S. 2000. Bos javanicus. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
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พบการแพรกระจายของ
อึง่กรายขางแถบ ในภาคใตของไทย

ธญัญา  จัน่อาจ,  สัญชยั  เมฆฉาย และ สุทธณิ ี เหลาแตว
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

อึ่งกรายขางแถบ (Brachytarsophrys carinensis) เปนกบที่มีลักษณะ
โบราณที่สุดของไทย จัดอยูในวงศ Megophryidae รูจักเปนครั้งแรกในชื่อ Leptobrachium
carinensis  ซึ่งตีพิมพเผยแพรโดย G. A. Boulenger (1889) โดยระบแุหลงตวัอยางตนแบบ
(type locality) เปน “ Western slope of Karen Mountains, East of Toungoo” ในประเทศพมา
การกระจายพบเฉพาะเขตภูมิศาสตรอินโดจีนบนแผนดินใหญ เริ่มตั้งแตในภาคใตของพมา
บริเวณภูเขาทางตอนใตของจีน ภาคเหนือของลาวและเวียดนาม พื้นที่ ในภาคเหนือและ
ภาคตะวนัตกของไทย (Taylor, 1962)

สำหรับในภาคใตของประเทศไทย มีรายงานเขตการแพรกระจายจากบริเวณทิวเขา
ทีต่อเนือ่งมาจากทิวเขาตะนาวศร ี  ทางดานทิศตะวันตกซึ่งติดกับชายแดนของพมา ในจังหวัด
สุราษฎรธานี โดยพบลูกออดในลำธาร บริเวณปาดิบช้ืนในเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง
เขตอำเภอ บานตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธานี (วฒิุ และ คณะ, 2547) สำหรบัทางดานทิศ ตะวนัออก
พบบริ เวณทิวเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีภาพถายจากแหลงธรรมชาติ 1 ตัว
บนเขาพรหมโลก ซึ่งเปนยอดสูงอยูใกลเคียงกับยอดเขาหลวง เผยแพรโดย หัสนัย บุญเนือง
(2547) แตไมมีรายละเอียดระบไุว

อึง่กรายขางแถบ เลขลำดับภาคสนาม
(field number) 18506 พบบริเวณ
หวยเลข พืน้ทีอ่ทุยานแหงชาตเิขานนั
อำเภอนบพติำ จังหวดันครศรีธรรมราช
ซึ่งเปนแหลงแพรกระจายที่ต่ำสุด

ของโลก ภาพโดย ธญัญา  จัน่อาจ
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การคนพบครัง้ลาสุดโดยกลมุผเูขยีน ในวนัที ่22 ตลุาคม 2549 เวลาประมาณ 21.20 น.
ไดพบอึง่กรายขางแถบ 2 ตวั ในบรเิวณหวยเลข พืน้ทีอ่ทุยานแหงชาตเิขานนั อำเภอนบพติำ จังหวดั
นครศรีธรรมราช ทีพ่กัิด UTM X:568600 Y:980076 ความสงูจากระดบัน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ
300 เมตร โดยสามารถจบัมา บนัทกึภาพและวดัขนาดได 1 ตวั คือตวัทีไ่ดเลขลำดับภาคสนาม
(field number) 18506

ขนาดลำตัววัดจากปลายจมูกถึงกนยาว 97.7 มิลลิเมตร เปนเพศผู มีลักษณะเดน
เหมือนคำบรรยายของตัวอยางตนแบบ คือขอบตาบน มีหนามแหลมแบนๆ ยืน่ออกมา 3 อนั
แผนหูมองไมเห็นจากภายนอก ผิวหนังมีสันนูนพาดจากตามาที่เหนือซอกขาหนา บนหลัง
คอนขางเรยีบแตมสีนันนู  1 คู พาดโคงจากหวัมาทีไ่หล สวนสันนูนคูที่ 2 พาดยาวมาตามขอบหลัง
และสันนูนคูที่ 3 ไมคอยมีรูปแบบที่แนนนอนอยูเหนือซอกขาหลงั ขาหนาและหลังสั้น  นิ้วตีน
มีพังผืดขงึระหวางนิว้ประมาณ 1/3 ดานใตของขอนิว้ไมมตีมุอยางกบชนดิอ่ืน ตมุฝาตนีทางดาน
ขอบในชัดเจน

ตอนยังมีชีวิตบนหัวจะมีสีน้ำตาลออกเทา ที่ขอบหลังสีน้ำตาลออน บริเวณใตตาและ
ดานลางของตาสเีขม ใตคางดำ อกแตมดวยสีเทา  ทองดานใตของขาหนาและหลังสีน้ำตาลขุน
ฝาตีนหนาและหลังมีสีคล้ำ

สภาพอากาศขณะที่พบตัวอยางนี้ ทองฟามีเมฆปกคลุม ฝนตกเบาบางเปนละออง
ตัวอึ่งกรายขางแถบ รองอยใูตกอนหนิใหญ ในลำหวยบนพืน้ทราย ซึง่สงูจากผวิน้ำประมาณ 10
เซนตเิมตร

การคนพบครัง้นี ้จงึถอืเปนรายงานทางวทิยาศาสตรชิน้แรก ในเขตแพรกระจายต่ำสดุ
ของโลกของอึง่กรายขางแถบ (Brachytarsophrys carinensis)

เอกสารอางอิง
วุฒิ  ทักษิณธรรม, วีรยุทธ  เลาหะจินดา และ บุษบง  กาญจนสาขา.  2547.  ความหลากชนิดของกบในพื้นที่เขตรักษา

พันธุสัตวปาคลองแสง จ. สุราษฎรธานี.  รายงานการวิจัยในโครงการ BRT (2547). 126-133.
หัสชัย  บุญเนือง.  2547.  บทสำรวจบนผืนปาดิบแหงขุนน้ำแดนใต ... เขาหลวง.  Nature Explorer.  56:19-27.
Boulenger, G. A.  1889.  Description of a new bratachian of the genus Leptobrachium  obtained by M. L. Fea in

the Karens Mountains, Burma.  Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. 7:748-750.
Tayor, E. H.  1962.  The Amphibian Fauna of Thailand.  Univ. Kansas Sci. Bull. 43(8):265-599.
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ปรศินาปลงิทะเล  (Cladolabes spp.)

อารมณ มุจรินทร
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ตัวอยางปลิงทะเลที่ไดจากเกาะไผนั้น มีรูปแบบการดำรงชีวิตโดยการฝงตัวอยูใตพื้น
ทรายทีค่อนขางละเอยีด และโผลเฉพาะชอหนวดออกมา ทีร่ะดบัความลกึ 5 - 6 เมตร เมื่อพบ
ตัวหนึ่งแลวคณะสำรวจก็พยายามจะหาตัวอื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบแตก็ไมประสบความสำเรจ็
จงึไดมาแคตวัอยางเดยีวเทานัน้ ลำตวัมสีคีอนขางดำ แปปลี (papillae) มีสีขาว ตรงปลายสีเหลือง
สดใส มคีวามยาว 75 มลิลเิมตร (ขณะดองในเอธานอล 75 เปอรเซ็นต)

จนกระทั่งในชวงวันที่ 1 - 7 เมษายน
2547 คณะสำรวจของพพิธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ไดมี
โอกาสเขาเก็บตัวอยางสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและชลบรุ ี รวมกบัศนูยวจิยั
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวนัออก
โดยเรือสำรวจปะการัง “บุญประกอบ” บริเวณ
เกาะไผนีเ้อง คณะสำรวจไดพบกบัปลงิทะเลสกลุ
Cladolabes อีกครั้ง

ปลงิทะเล  (sea cucumbers)  สวนใหญมกัจะมรีปูรางและสสีนัไมคอยนาดูนกั แตถา
เปนผทูีร่จูกัปลงิทะเลอยางแทจรงิแลว จะพบวายงัมปีลงิทะเลอกีหลายชนดิท่ีมขีนาดคอนขางเลก็
กะทัดรัดและมีสีสันสดใส ซึ่งสวนใหญจะจัดอยูในอันดับปลิงทะเลหนวดกิ่งไม (Order
Dendrochirotida)

ปลิงทะเลหนวดกิ่งไม จัดเปนปลิงที่มีขนาดเล็ก ดำรงชีวิตอยูบนพื้นทราย ในซอกหิน
หรอืฝงตวัอยใูตพืน้ทรายกไ็ด กินอาหารจำพวกแพลงคตอนหรอือนิทรยีสารทีล่อยมา กับมวลน้ำ
ในประเทศไทยมีอยู 28 ชนิด (Putchakarn and Sonchaeng, 2004) และหนึ่งใน
จำนวนนี้มีปลิงทะเลสกุล Cladolabes อยู 1 ชนิด คือ Cladolabes schmeltzii  ซึ่งมีรายงาน
การคนพบในประเทศไทยครัง้สดุทายในป 2525 หรอืเมือ่ 25 ปทีผ่านมา (กรณุา, 2525)

                    ในนานน้ำไทย
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ภาพปลิงทะเล Cladolabes spp. เปนภาพที่ถายไว
หลังจากที่จับขึ้นมาไวในถังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู

ภาพโดยอารมณ มุจรนิทร



จากการคนควาขอมูลทั่วไปของปลิงทะเลสกุล Cladolabes พบวา ปลิงทะเลสกุล
Cladolabes ถูกพบและตั้งชื่อครั้งแรกในป 1835 โดยมี C. limaconotus Brandt, 1835
เปนชนิดตนแบบของสกุลนี ้ปจจบุนัมีปลิงทะเลสกุลนีอ้ย ู 6 ชนดิ ไดแก C. limaconotus, C.
perspiclillum, C.  crassus, C.  schmeltzii, C. hamatus, C. aciculus, C.  roxasi และ C.  bifurcatus
(Heding and Panning, 1954) จัดไดวาเปนสกุลที่มีจำนวนชนิดคอนขางมากเมื่อเทียบกับ
สกุลอื่นๆ ในอันดับปลิงทะเลหนวดกิ่งไม

โดยทัว่ไปปลงิทะเลหนวดกิง่ไมมรีปูรางคอนขางกลม ขนาดความยาวประมาณ 30 - 150
มิลลิเมตร แปปลีกระจายอยูทั่วลำตัว มีหนวดแบบกิ่งไม 20 เสน โดยมีรูปแบบการเรียงของ
หนวดนาสนใจกลาวคอื หนวดจะเรียงเปนวงแหวน 2 วง (15 + 5) หรอื 3 วง (10 + 5 + 5)
ซอนกนัอย ู และชอหนวดนีส้ามารถถกูดึงเขาไปไวภายในลำตวัได (introvert) มสีปคุล (spicules)
แบบโตะ (tables) ประกอบจากขาโตะ (pillars) 1 - 2 อนั มกีลมุหนามขนาดเลก็อยบูนยอดโตะ
ฐานโตะ (disc) มรี ู2 - 3 ร ูและสปคุลทีม่ลีกัษณะคลายใบหอกซึง่ปลายขางหนึง่ เปนหนามแหลม
1 อนั ตรงกลางปองออกเลก็นอย และอกีดานหนึง่จะมรีเูลก็ๆ อย ู1 - 3 รู

สำหรับชนิดของปลิงทะเลตัวนี้ยังอยูในชวงการศกึษา ไมสามารถจำแนกชนดิท่ีแนนอน
ไดในตอนนี ้เนือ่งจากมลีกัษณะหลายประการทีก่่ำกึง่กนัระหวาง C. schmeltzii และ C. hamatus
ถาพสิจูนไดวาเปน C. schmeltzii ก็จะนบัไดวาเปนการพบครัง้ที ่ 2 ในประเทศไทยในรอบ 25 ป
แตถาพิสูจนไดวาเปน C. hamatus จะเปนการคนพบครั้งแรกไมเฉพาะประเทศไทยเทานั้น
แตรวมถึงการพบครั้งแรกในทะเลจีนใต (Lane et al., 2001) อีกดวย ซึ่งอีกไมนานก็จะได
ทราบคำตอบนั้นกันอยางแนนอน
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รายงานถิน่การกระจายของผเีสือ้ Julia โดยเวบไซตของ Butterflies and Moths of North
America (2007) ของมหาวทิยาลยัมอนทานา พบวาอาศยัอยเูฉพาะตอนกลางของทวปีอเมรกิา
ตั้งแตตอนใตของรัฐเท็กซัส และฟลอริดา ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไปจนถึงประเทศบราซิล
สวนในประเทศไทยนั้นยังไมเคยมีรายงานการพบอาศัยในธรรมชาติ จากการสอบถามพบวา
ไดเคยมีการนำเขาผีเสื้อ Julia มาเลี้ยงในสวนผีเสื้อตามจังหวัดทางภาคใตของประเทศไทย

ประมาณปลายเดือนมกราคม 2550
ที่ผานมา คณะผูเขียนจากพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
ไดเดินทางไปสำรวจแมลงทางภาคใต ในทองที่
จงัหวดันครศรธีรรมราช พบผเีสือ้ Julia อาศัยอยใูน
บริเวณที่โลงและพื้นที่เกษตรกรรม ใกลกับปา
ธรรมชาติของเทือกเขาหลวงตอนบน การศึกษา
เขตการแพรกระจายพบวา ไมเคยมีรายงานถึง
ถิ่นการกระจายในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียเลย การพบครั้งนี้ถือเปนการรายงาน
ทางวชิาการครัง้แรก ทีค่นพบผเีสือ้ตางถิน่ชนดิใหม
ในประเทศไทย คาดวานาจะหลุดออกมาจาก
สวนผเีสือ้ แลวแพรกระจายอยใูนธรรมชาติ

ทัศนัย จีนทอง และ วียะวัฒน ใจตรง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

พบผเีสือ้ Julia ผเีสือ้ตางถิน่ชนดิใหม

ในประเทศไทย

ผเีสือ้ Julia เปนผเีสือ้กลางวนัชนดิหนึง่ มชีือ่วทิยาศาสตรวา Dryas  iulia (Fabricius,
1775) อยใูนวงศผเีสือ้ขาหนาพ ู(Family Nymphalidae) มขีนาดไมใหญมากนกั ความกวาง ของ
ปกประมาณ 8-9 ซม. พื้นปกดานบนสีสม มีลายแถบสีดำท่ีขอบปกดานขางของปกคูหลัง
จนถงึบรเิวณมมุปลายคหูนา ในเพศเมยีมสีเีขมกวาและมแีถบดำพาดขวางจากขอบปกดานหนา
ไปยังขอบปกดานขาง สวนดานใตปกสีเหลือง มีแถบสีขาวพาดทับบริเวณเสนปกเสนที่ 8
ของปกคูหลัง มีจุดสีน้ำตาลแดง 2 จุดเล็กๆ ตอกันที่โคนปกใกลกับแถบสีขาว และมีขีด
สนี้ำตาลแดงสัน้ๆ ทีบ่รเิวณโคนปกคหูนา (Butterflies and Moths of North America, 2007)

ผเีสือ้ Julia (Dryas iulia) เปนผเีสือ้ทีอ่าศยัอยบูรเิวณ
ตอนกลางของทวปีอเมรกิา ปจจบุนัสำรวจพบอาศยั
อย ูตามธรรมชาต ิทางตอนเหนอืของเทอืกเขาหลวง
จังหวัด นครศรีธรรมราช คาดวานาจะเปนผีเสื้อที่
หลดุรอด ออกมาจากสวนผเีสือ้

ภาพโดย ชิน นาสำราญ
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ในการสำรวจพบวาผีเสื้อ Julia ดูดกินน้ำหวานของดอกไมที่ขึ้นอยูขางทาง
และบริเวณที่ เปดโลง ไดแกสาบเสือ และผกากรอง สวนพืชอาหารของตัวหนอนนั้น
จากขอมลูในเวบไซต wikipedia (2007) รายงานวาพชือาหารของตวัหนอนไดแก พชืในกลมุเสาวรส
และกระทกรก (passion vines) วงศ Passifloraceae (David, 1992) ซึ่งเปนพืชที่ขึ้น
กระจายทั่วไปตามพื้นที่โลงและพื้นที่ เกษตรกรรมในบริเวณเขาหลวง แสดงใหเห็นวา
ผีเสื้อชนิดนี้สามารถปรับตัวใหอาศัยอยูในพื้นที่ตางถิ่นไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามควรมีการ
ติดตามศึกษาผีเสื้อชนิดนี้อยางใกลชิดโดยเฉพาะผลกระทบที่อาจมีขึ้นตอระบบนิเวศ
และพืชผลทางเกษตรของไทย

ผีเสื้อ Julia ที่คณะสำรวจพบหากิน
ในธรรมชาติ บริเวณที่โลงและพื้นที่
เกษตรกรรมทางตอนเหนือของเทือก
เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนรายงานการพบผีเสื้อตางถิ่น
ชนิดนี้ เปนครั้งแรกในทวีปเอเชีย

ภาพโดย ชิน นาสำราญ

ภาพผีเสื้อ Julia ตัวผู  เปนภาพตัวอยางจาก
http://www.inra.fr/papillon/papilion/nymphali/

texteng/d_iulia.htm

เอกสารอางอิง
David, J. C. 1992. Butterflies and Moths. Dorling Kindersley Limited, Great Britain, London.
wikipedia. 2007. http://en.wikipedia.org/wiki/Dryas_julia. Dowloaded on 7 February 2007.
Butterflies and Moths of North America. 2007. http://pick4.pick.uga.edu/mp/

20q?search=Dryas+julia&guide=Butterflies. Dowloaded on 7 February 2007.
http://www.inra.fr/papillon/papilion/nymphali/texteng/d_iulia.htm. Dowloaded on 7 February 2007.
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จากการสำรวจมดในภาคตะวั นออกของ
ประเทศไทย ระหวางป 2547 ถึง 2549 พบสกุ ล
Cladomyrma  สรางรงัอยเูฉพาะในลำตนของไมเถาสกลุ
Sphenodesme ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอาง
ฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา อุทยานแหงชาติน้ำตกพลิ้ว
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จั งหวัด จันทบุ ร ี
พบเป นครั้ ง แ รกในประเทศไทย ซึ่ ง เดิมมดสกุลนี้ มี
รายงานเฉพาะในประเทศมาเลเซยี เกาะสมุาตรา  และเกาะ
บอรเนยีว ประเทศอินโดนีเซียเทานั้น (Agost i ,  1999)

จากการเปรยีบเทยีบจากตัวอยางตนแบบ  ( type
specimen) ของมดสกุลนี้พบวามดชนิดท่ีพบในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยนี้ เปนมดชนิดใหมของโลก
และกำลังอยูระหวางการตั้งชื่อ

การอาศัยอยูรวมกันของมดสกุล Cladomyrma
และไมเถาสกุล Sphenodesme เปนการอยูรวมกันแบบ
พึ่งพาอาศัยโดยพืชไดมดชวยปองกันตัวหนอนที่กัดกินใบ
สวนมดใชแกนกลางลำตนของไมเถาวสกุลนี้ซึ่งมีลักษณะกลวงเปนทีท่ำรงั ทัง้มดและพชืจะปลอย
สารเคมบีางอยางเพือ่เปนการดงึดดูกัน (Fujiwara et al., 2004) ทำใหมดและพชืทัง้สองชนดินี้
ไดอาศัยอยูรวมกันตลอดเวลา

เอกสารอางอิง
Agosti, D., J. Moog and U. Maschwitz. 1999. Revision of the Oriental plant-ant genus Cladomyrma. American

Museum Novitates. 3283:1-24.
Fujiwara, N., K. Murase., R. Yamaoka., D. Wiwatwitaya, W. Jaitrong, and Se. Yamane. 2004. ANeT Newsletter.

7:9-13.

ความสัมพนัธระหวาง มดสกลุ Cladomyrma

วียะวัฒน ใจตรง
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

และพชืสกลุ Sphenodesme ในประเทศไทย

มดสกุล Cladomyrma

การอยูรวมกันของมดและพืช
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พรรณไมสกุล Geostachys วงศ Zingiberaceae มีเขตการกระจายพันธุในคาบ
สมทุรมาลายา สวนใหญเปนพชืเฉพาะถิน่ (endemic species) และพบบนเขาสงู ในประเทศไทยมี
4 ชนิด พบทางภาคใต 3 ชนิด (Larsen and Larsen, 2006) และอีกชนิดคือ ปุดเต็ม  G.
smitinandii K.Larsen เปน พรรณไมชนิดใหมของโลก พบเพียงแหงเดียวที่เขาเขียว
อทุยานแหงชาตเิขาใหญ (Larsen, 2001)

จากการออกสำรวจและเกบ็ตวัอยางพรรณไมของ นายพงษศกัด์ิ พลเสนา นกัวชิาการ
ปาไม จากกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื และ  Dr. Christian Puff จากมหาวทิยาลยั
เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่
4 - 6 กรกฎาคม 2549  พบ “ปดุเตม็” ทีเ่ขาพะเนนิทงุ บรเิวณ กม. 27 - 30  สงูจากระดบัทะเล
ประมาณ 900 - 1,000 เมตร การพบครัง้นีจ้งึเปนการคนพบปดุเตม็แหงทีส่องของโลก และยงั
อยคูนละเขตการกระจายพนัธขุองถิน่กำเนดิเดิมอกีดวย

เอกสารอางอิง
Larsen, K.  2001. Geostachys smitinandii K.Larsen  (Zingiberaceae),  a new species from  Thailand.  Thai  For.

Bull. (Bot.). 29:17-22.
Larsen, K. and S. S. Larsen.  2006.  Gingers of Thailand.  Queen Sirikit Botanic Garden, The Botanic Garden

Organization, Chiang Mai, Thailand.

พงษศกัดิ ์พลเสนา
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)

สำนักหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

จงัหวดัเพชรบรีุ

พบ ปุดเตม็ ท่ีอทุยานแหงชาติแกงกระจาน

ชอผล (ภาพซายมือ) และชอดอก (ภาพขวามือ) ของปุดเต็ม ภาพโดย พงษศกัดิ ์พลเสนา
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ปยะ  เฉลมิกลิน่, พชัรนิทร  เกงกาจ และ จริพนัธ ศรทีองกลุ
ฝายเทคโนโลยกีารเกษตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

ในการสำรวจพรรณไมในวงศจำปา
ทัว่ประเทศของคณะผเูขยีน ซึง่ไดรบัทนุอดุหนนุ
การวิจัยจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับตั้งแตป
พ.ศ. 2539 ไดคนพบจำปดอย บนแนวสันเขา
ชายแดนไทยและพมา ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ทีร่ะดบัความสงู 1,300 เมตร (ปยะ, 2545) ซึง่
อยูไกลจากแหลงกำเนิดเดิมในแควนอัสสัม
มากกวา 1,000 กิโลเมตร มกีารนำภาพของดอก
และผลออกเผยแพร ยังความตื่นเตนใหกับผูที่
นิยมแมกโนเลียเปนอยางมาก นับเปนครั้งแรก
ของโลกที่จำปดอยไดมี โอกาสเผยโฉมตอ
สายตาชาวโลก

จำปดอย Magnolia gustavii King

ยังไมสูญพันธุ

จากรายงานการตรวจสอบรายชื่อพรรณไมในวงศจำปาทั่วโลกของสวนพฤกษ-
ศาสตรคิว แหงประเทศองักฤษ ในป ค.ศ. 1996 (Frodin & Govaerts, 1966) ระบวุามรีายงาน
การคนพบจำปดอย ในป ค.ศ. 1891 ทีอ่างองิโดย Ann. Roy. Bot. Gard. (Calcutta) 3(2) หนา
209 วามีการเก็บตัวอยางจากปาโมคุม ในแควนอัสสัม ตอนเหนือของพมา และหลังจากนั้น
ไมมรีายงานการเกบ็ตวัอยางจำปดอยไดอกีเลย นบัตัง้แตป ค.ศ. 1891 โดยทีห่นงัสอืหรอืรายงาน
ที่เกี่ยวกับแมกโนเลียในยุคตอๆ มาก็จะกลาวถึงบริเวณที่เก็บตัวอยางไดในครั้งแรกเทานั้น
ดังเชนในหนังสือแมกโนเลียของ Callaway (1994) นับเปนเวลากวา 100 ป ที่ขาวคราวของ
จำปดอยเงียบหายไป จนกระทั่งนักวิจัยและนักสำรวจแมกโนเลียทั่วโลกลงความเห็นกันวา
จำปดอยอาจจะสูญพันธุไปแลว
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ดอกจำปดอย เปนจำปเพียงชนิดเดียวของไทย
ทีม่ดีอกหอยลงเนือ่งจากมกีานดอกทีย่าวมาก
           ภาพโดย ปยะ เฉลมิกลิน่



สิง่ทีน่ายนิดสีำหรบัชาวไทยและชาวโลกกคื็อ ไดมกีารขยายพนัธโุดยวธิกีารเพาะเมลด็
และปลกูตนกลาลงในพืน้ทีแ่นวสนัเขาชายแดนไทยและพมา ในเขตจงัหวดักาญจนบรุ ีในป พ.ศ.
2548 ในระดับความสูงเดียวกัน พบวาตนกลาเจริญเติบโตไดดี และหวังวาจำปดอยจะออก
ดอกและตดิผลไดใน 4 - 5 ปขางหนานี ้นบัเปนหลกัฐานยนืยนัไดวา จำปดอยยงัไมสูญพนัธุ

การขยายพันธุของจำปดอย ปยะ (2545) รายงานวาตามธรรมชาติมีการขยาย
พันธุโดยเมล็ด แตในปจจุบันมีจำนวนตนเหลืออยูในถิ่นกำเนิดนอยมาก จึงมีโอกาสขยาย
พนัธตุามธรรมชาตไิดนอย จนอยใูนสภาพใกลจะสญูพนัธ ุสวนการขยายพนัธทุีท่ำโดยมนษุยนัน้
ยังไมมีวิธีการขยายพันธุที่ใชไดผลดีกับพืชชนิดนี้ แมวาจำปดอยจะออกดอกจำนวนมาก
แตก็ติดเมล็ดนอยมาก ตนกลาท่ีไดจากการเพาะเมล็ดมีความออนแอและตายเกือบหมดในเวลา
ตอมา การขยายพนัธโุดยวธิตีอนกิง่ ทาบกิง่ และเสยีบยอดนัน้ ยงัไมมกีารทดลองทำ สวนการ
ขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากยอดออนและเมล็ดออนพบวายังไมประสบผลสำเร็จ
และในขณะนี้จึงยังไมมีการปลูกเลี้ยงจำปดอย

                                เอกสารอางองิ
Callaway, D.J. 1994. Magnolias. London. 260 p.
Frodin, D. G. and R. Govaerts. 1996. World Checklist and Bibliography of

Magnoliaceae. Royal Botanic Gardens, Kew. 72 p.
ปยะ เฉลมิกลิน่. 2545. แมกโนเลยีเมอืงไทย. สำนกัพมิพบานและสวน.

กรงุเทพฯ. 185 หนา.

ลักษณะตางๆ ของจำปดอย ภาพซาย
สดุเปนดอกตมู ตรงกลางเปนดอกบาน
และขวาสุดเปนเมล็ด
ภาพโดย ปยะ เฉลมิกลิน่
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ผกัแวนทีเ่ราคนุเคยพบเหน็เปนวชัพชืในนาขาวทีน่้ำทวมขงั หรอืทีม่คีวามชืน้สงู  มชีือ่
วทิยาศาสตรวา Marsilea crenata K.Presl เปนเฟรนน้ำในวงศ Marsileaceae สามารถทนแลงไดดี
และสรางสปอโรคารป (sporocarp) เปนกลุมที่ซอกใบ ยอดออนของพืชนี้เปนผักพื้นเมือง
ในหลายทองที่ จากรายงานเกี่ยวกับวัชพืช (Holm et al., 1979) ระบุวาในประเทศไทยมีพืช
ในสกลุนี ้ 2 ชนดิ คือ M. crenata K.Presl และ M. quadrifolia L. ซึง่ผกัแวนชนดิหลงัจะสราง
สปอโรคารปทีก่านใบเมือ่สภาพแหงแลง หรอืไมอยใูนน้ำ กานสปอโรคารปมกัแตกแขนง สวนที่
ไมแตกแขนงจะพบสปอโรคารป 2 - 3 อันแยกกันอยูบนกานใบซึ่งพบไดนอย (PIER, 2006)
นอกจากนี้เว็บไซต Fernsiam (2007) ระบุวาไดนำผักแวนขน M. drummondii A.Braun
ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย เขามาปลูกเปนไมน้ำประดับ ผักแวนขนนี้มีการสราง
สปอโรคารปในทีแ่หงและออกเปนกลมุคลายกบั M. crenata K.Presl

ผกัแวน (Marsilea sp.)

ศริพิร ซงึสนธพิร
กลมุวจิยัวชัพชื

สำนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื กรมวชิาการเกษตร

 ผกัพืน้เมืองทีป่ราจนีบรุี

ผักแวน M. quadrifolia L.
ภาพจาก http://www.nhm.ac.uk/

hosted_sites/bps/rasbach/RAS008M.JPG

ผักแวนขน M. drummondii A.Braun
ภาพจาก http://milksci.unizar.es/

bioquimica/temas/vitamins/
auxvitaminas/Marsilea.jpg
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เอกสารอางอิง
Fernsiam. 2007.  http://www.fernsiam.com/FernWorld/Taxonomy/Marsileaceae/ Downloaded on 16 February 2007.
PIER. 2006. Paicfic Island Ecosystems at Risk. Marsilea quadrifolia  L., Marsilaceae.

http://www.hear.org/pier/species/marsilea_quadrifolia.htm Downloaded on 16 February 2007.
Holm, L., J. V. Pancho, J. P. Herberger, and D. L. Plucknett. 1979.  A Geographical Atlas of World Weeds. John

Wiley, New York. 391 pp.

จากการสำรวจวัชพืชในเขตจังหวัดปราจีนบุรี พบพืชที่มีลักษณะเหมือนกับผักแวน
จำหนายในตลาด มรีาคาแพงกวาผกัแวน ซึง่มขีอบใบออนเปนสแีดง และสรางสปอโรคารป 2 -
12 อันบนกานใบ กานสปอโรคารปไมแตกแขนง ยาวประมาณ 4 -10 มิลลิเมตร โดยเรียง
เปนแถวหางจากโคนกานใบ 9 -18 มลิลเิมตร สปอโรคารปรปูไข กวาง 2 - 3 มลิลเิมตร ยาว 3.4
มิลลิเมตร ผิวเรียบ มีขนออนปกคลุม เมื่อแกมีสีดำ และขนมักหลุดรวงไป (ภาพดานลาง)
ซึ่งแตกตางจาก ผักแวนทั้งสามชนิดขางตนอยางชัดเจน ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ
ชือ่วทิยาศาสตรทีถ่กูตอง คาดวาอาจเปนพชืชนดิใหม (new record) ของไทยดวย

ผกัแวน M. crenata K.Presl ผกัพืน้เมอืงในหลายทองทีข่องไทย (ภาพซายมอื) ลกัษณะสปอโรคารปตรงซอกกานใบ
(ภาพขวามือ) ภาพโดย ศริพิร ซงึสนธพิร

ลกัษณะใบออนทีค่ลีเ่ตม็ทีข่องผกัแวน จากจงัหวดัปราจนีบรุ ี(ภาพซายมอื) และลกัษณะสปอโรคารปของผกัแวน
จากจังหวัดปราจีนบุรีที่ออกตรงกานใบ (ภาพขวามือ) ภาพโดย ศริพิร ซงึสนธพิร

21



สำหรับฉบับปฐมฤกษฉบับนี้ เรามาวากันดวยเรื่องการถายภาพไวประกอบการศึกษา
และจัดทำรายงานทางวิชาการ กอนที่จะไดปลอยสัตวที่เราจับไดกลับสูแหลงที่จับ การใชภาพ
แทนคำบรรยาย ชวยใหผรูบัสาร สามารถเขาใจไดชดัเจนขึน้เหมอืนกบัคำกลาวทีว่า “หนึง่ภาพ
แทนคำบรรยายพนัคำ” การถายภาพประกอบรายงานทางวชิาการ เพือ่ใหไดภาพทีเ่ปนธรรมชาติ
สามารถทำไดไมยาก แตก็ไมงายนกัถาไมรเูทคนคิ

ในโอกาศนีผ้มจะขอกลาวถงึการถายสตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดเลก็ โดยเฉพาะสตัวทีดั่ก
หรือจับไดโดยการใชกรงดัก เชน หนู กระรอก กระแต การถายภาพสัตวที่อยูในกรง
จะดไูมเปนธรรมชาตแิละเหน็รายละเอยีดของสตัวไมครบถวน  แตการปลอยสตัวออกมาจากกรง
ก็จะทำใหสัตวเหลานั้นหนีไป สิ่งที่จำเปนตองมีก็คือ อุปกรณถายภาพและการเตรียมอุปกรณ
หรือสตูดิโอสำหรับใสสัตวที่จะถายภาพ ในสวนของอุปกรณถายภาพประกอบดวย

1. กลองถายภาพ การถายภาพสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก สามารถใชไดทั้งกลอง
คอมแพ็กต (compact) หรือกลองเลนสเดี่ ยว
สะทอน (SLR ยอมาจาก Single – lens reflex)
ท้ังที่ ใชฟ ล ม ในการบันทึกภาพ และใชหนวย
ความจำแบบดิจิตอลในการบันทึกภาพ กลอง
ทีใ่ชควรมีแฟลชในตัว เพื่อใชกระตุนแฟลช เสริม
(ดูรายละเอยีดเรือ่งแฟลช) หรือถามีงบประมาณ
พอขอแนะนำใหใชกลองเลนส เดี่ยวสะทอน
แบบดจิติอล (Digital - SLR) สามารถเปลีย่นขนาด
ชวงความยาวโฟกัสของเลนสไดหลากหลาย
ตามความตองการและดภูาพถายไดทนัที

รปู
กา
รถ
าย

เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายสิง่แวดลอม นเิวศวทิยาและพลงังาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

เทคนคิธรรมชาติ

  สัตวเล้ียงลกูดวยนมขนาดเลก็
 ใหดเูปนธรรมชาติ (1)

กลองถายภาพควรเปนกลองที่มีแฟลชในตัวเอง
เพื่อใชกระตุนแฟลชเสริม
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2. เลนส ควรเปนเลนสซมูระยะ 35 – 70 มลิลเิมตร แตถาตองการถายภาพในระยะใกลๆ
มีอัตราขยายของภาพไดมากเปนพิเศษ มีความคมชัด และเห็นรายละเอียดมากขึ้น ควรใช
เลนสมาโคร (Macro lens) เหมาะสำหรับถายภาพสัตวที่มีขนาดเล็ก เชน หนูผี หนูหริ่ง
ระยะทางยาวโฟกัสที่แนะนำควรจะเปน 60 มิลลิเมตร หรือ 105 มิลลิเมตร เพราะราคา
ไมแพงนักและใชถายในระยะที่ใกลกับสัตวโดยไมตองกังวลวาสัตวจะหนีไป

หลังจากที่ไดอุปกรณถายภาพครบแลว เราก็ตองจัดเตรียมสตูดิโอสำหรับ
ถายภาพสตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดเลก็ทีท่ำเองไดงาย เปนสตูดโิอราคายอมเยา สามารถ
พกพาไปในภาคสนามไดสะดวก ที่สำคัญก็คือไมทำใหสัตวที่เราตองการถายวิ่งหนีไป
การจดัองคประกอบภายในสตดูโิอนัน้ตองมลีกัษณะคลายธรรมชาตทิีสั่ตวอาศยัอยมูากทีสุ่ด

3. แฟลช การถายภาพสตัวเลีย้งลกูดวยนม
ขนาดเล็ก เราควรจะมีแฟลชแบบแยกจากตัวกลอง
เพื่อที่จะชวยใหเราสามารถกำหนดทิศทางของแสง
ได การถายภาพนั้นเราก็จะใหแฟลชที่ติดมากับตัว
กลองเปนไฟหลัก (main light) และเเฟลชที่แยก
ออกมานัน้เปนไฟเสรมิ (fill light) หรอืไฟลบเงา เพือ่
ใหภาพที่ไดดูมีมิติ

การใชแฟลชมีความจำเปนมากเนื่องจาก
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก มักหากินกลางคืน
การถายภาพสตัวเหลานีใ้นตอนกลางวนัทีม่แีสงจา จะ
ทำใหสัตวหงอย ไมตื่นตัว และดูไมเปนธรรมชาติ
ดังนัน้ตองถายภาพในบรเิวณทีม่แีสงนอย

4. ขาตั้งกลอง ใชขจัดปญหาความสั่นไหวของภาพในการถายภาพที่ใชเลนสที่ให
อัตรากำลังขยายภาพสูงๆ หรือเลนสมาโคร ถาไมมีตองตั้งคาความเร็วชัตเตอรไมต่ำกวา
ระยะทางยาวโฟกสัของเลนส (เชนถาใชเลนส 105 ม.ม. ความเรว็ชตัเตอรตองไมต่ำกวา 1/125)
แตกลองบางประเภทอาจมีปญหาในเรื่องของการตั้งคาความเร็วชัตเตอร ดังนั้นจึงควรใช
ขาตั้งกลองจะเปนการดีที่สุด
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แฟลชเสริมจะตองมี “ตาแมว” ทำหนาที่กระตุนใหแฟลชทำงานสัมพันธกับแฟลช
จากกลองหรอืถาไมมตีาแมวกอ็าจใชสายพวงแฟลชกไ็ด ถาเปนแฟลชสมยัใหมจะม ีเซน็เซอรในตวั
สามารถรับสัญญาณจากกลองหรือแสงจากแฟลชหลักไดโดยตรง ไมจำเปนตองซื้อตาแมว
หรือสายพวงแฟลชใหยุงยาก

“ตาแมว” ทำหนาท่ีรับแสงจากแฟลชหลัก
เพือกระตุนแฟลชเสริมใหทำงานสัมพันธ
กับแฟลชหลัก ใชติดตั้งตรงฐานของแฟลช
รุนเกาๆ



การสรางสตูดิโอขนาดเล็กเพื่อถายภาพสัตวตัวอยาง ไดแนวความคิดจาก คุณสุรชิต
แวงโสธรณ นกัวจิยั ของ วว. ซึง่ไดประยกุตจาก "กลองถายภาพสตัว" ของคณุหมอบญุสง เลขะกลุ
ซึง่เปนกลองไมอดั ปดทึบ ดานหนาเปนกระจกใส ใชสำหรบัถายภาพสตัวในหนงัสอื Mammals
of Thailand โดยใชวสัดุทีส่ามารถหาไดงาย ราคาถกู และมขีายทัว่ไปตามทองตลาด ไดแก

1. ถงัน้ำพลาสตกิสีดำขนาดใดกไ็ด แลวแตขนาดของสตัวทีจ่ะถาย
2. กระจกใส 2 แผน มีขนาดพอที่จะปดดานหนาและบนถังน้ำ หนาไมนอยกวา 5

มลิลเิมตร เพราะมคีวามแขง็แรงพอทีจ่ะรบัแรงกระแทกของสตัว
3. สเปรยสดีำดาน
4. เลือ่ยตดัเหลก็ หรอืคตัเตอร

วิธีการสรางสตูดิโอใหดำเนินการดังนี้
1. ตัดถังน้ำพลาสติกสีดำ ดานขางถังตามแนว

ยาวประมาณ 1 ใน 3 ของถัง ตัดพื้นที่แนวเสนเหลืองออก
โดยใหเหลอืสวนกนถงัไวและตดัหขูองถงัออก (ภาพขวามอื)

3. นำถงัทีเ่ตรยีมไวไปทีร่านขายกระจก ใหชางตดักระจกใสใหพอดกัีบดานหนาของถงั
ที่ตัดไว เผื่อความยาวของกระจกใหเลยจากขอบถังประมาณดานละ 1 นิ้ว สวนขนาดความสูง
ใหพอดีกับความสงูของถงทีต่ดัเปนรอง สวนกระจกใสอกีแผนมขีนาดเทากัน เพือ่ใชปดดานบนถงั
ปองกนัสตัวกระโดดหน ีกระจกควรหนาอยางนอย 5 มม. เพือ่ความแขง็แรง ไวปองกนัสตัวทีอ่าจ
พุงชนกระจก เมื่อตัดกระจกใสเรียบรอยก็ทดลองประกอบเขาดวยกัน ใหตรวจสอบดูความ
เรียบรอยวาสามารถประกอบเขาดวยกัน พอดีหรือไม ถาไมไดใหทำการปรับแตงถังอีกครั้ง
ก็เปนอนัวาเสรจ็เรยีบรอย (ตดิตามตอไปฉบบัหนา)............
                  ฉบับหนาจะนำเสนอวธิปีรับแตงสตดูโิอใหเหมอืนสภาพธรรมชาตแิละเทคนคิในการ
ถายภาพสัตวที่อยูในสตูดิโอใหมีทาทางที่เปนธรรมชาติ...โปรดอดใจรอครับ....

2. ทำการเจาะรองยาวบรเิวณขอบ ตามแนวยาวของ
ถงั หนาประมาณ 1/2 - 1 เซนตเิมตร รองกวางประมาณ  6 - 7
มิลลิเมตร (กวางพอที่จะใสกระจกหนา 5 มิลลิเมตร ไดโดย
ไมหลวมหรือคับจนเกินไป) ดังในภาพซายมือ ดานในถังน้ำ
พลาสติกสีดำ นั้นจะมีความมันวาว และจะสะทอนแสง
จากแฟลช ใหลางดวยน้ำสะบจูนสะอาด ตากใหแหง แลวใชสี
สเปรยสีดำดาน พนบริเวณภายในถังทั้งหมด
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karenensis; แมวงศ อุมผาง)  เมื่อเห็นชื่อชนิดยอย Aethopyga nipalensis australis
ก็บอกอะไรไดหลายอยางนะฮะ ตั้งแตชื่อวงศ Aethopyga มีรากศัพทมาจากภาษากรีก ( มิใช
ภาษาละตินอยางที่มักจะเขาใจกัน) aithod = burnt (red-brown); puge = rump หมายถึง
นกที่กนมีสีน้ำตาลแดงหรือสีเปลวเพลิง (แตที่เห็น ไมเห็นเปนสีน้ำตาลแดงแตอยางใด
สเีหลอืงเจอืสมสดซะอยางนัน้ สเีปลวเพลงิเขาทีกวา) ชือ่บงชนดิ (specific epithet) ก็คงเดาไดนะฮะ

วงศนกกินปลีไมวาจะเปนชนิดไหน
สีขนที่จัดจาของนกตัวผูนั้น ทำใหนกัดูนกสามญั
อยางผมตองรองแมเจา! ในใจไดทุกครั้ง ไมวา
จะเห็นครั้งแรกหรือครัง้ไหน แตที่แนๆ นกวงศนี้
เปนนกเฉพาะถิ่นในบานเราถึง 3 ชนิดยอยเลย
นะครับ นักสองทั้งหลายมักจะเกบ็กริยาไมอยู
ทุกครั้งที่ยินแววเสียงรองของมันตองออกอาการ
คอยืดคอยาวมองหา ก็สัจจะธรรมดานั่นแหละ
ครับ ที่ ว า “ยิ่งหายากยิ่งอยากดู” นกกินปลี
หางยาวเขียวพันธุใต (Aethopyga nipalensis
australis) เปน 1 ใน 3 ชนดิยอย (อกี 2 ชนิดยอย
คือ A. n. angkanensis; อินทนนท และ A. n.

คิดลกึอยากเขยีนเยอะจนเปนทีล่ำบากใจคนอืน่วาเมือ่ไหรตนฉบบัจะเสรจ็ (หา!) วนันีเ้ลยรสูกึได
ถงึบรรยากาศมาคุทีฉ่ายแผซานบบีคัน้ทะมนึมดืดำ ปลาวครบั ไมมกีารเอามดีจ้ีตวัประกนัแตอยางไร
แตฝนตกครับ และตกอยางชุมฉ่ำเสียดวย ฝนแรกของปี 50 เชียวนะครับ ฝนผิดฟาอยางนี้
ทำใหนึกถึงการเดินปาท่ีชุมโชก และนกกนิปลีหางยาวเขียวชนิดยอยทางภาคใต ที่เขาหลวง
เมือ่ตนเดอืนเมษาของปกอน อยางนีเ้รยีกไดวาบรรยากาศพาไป

สวัสดีเปนปฐมฉบับครับ ผมก็ไดรับมอบหมายใหเขียนหนึ่งคอลัมน ในจุลสารฉบับนี้

คอลัมนนี้จะนำเสนอขอมูลเล็กนอยๆ เกี่ยวกบัสตัวปาของไทยผานการเดินทางทำงานในสนาม
เปนแนวขอมลูเชงิวชิาการ แทรกเรือ่งเรงิรา น้ำคลอ และความหมายชือ่วทิยาศาสตรในภาษาตางๆ
มาเรยีงรอยพอเรยีกรอยยนบนใบหนาทานผอูาน  ฉบบัแรกแบบไมทนัต้ังตวั และดวยความเปนคน

นกกินปลีหางยาวเขียว(Green-tailed sunbird)
ความทรงจำคร้ังลาสุด  ........โดย มะฟา

นกกนิปลหีางยาวเขียวพันธุใต ตัวผู
ภาพจาก  http://www.zyworld.com/NAKARIN/
HTMLgreentailedsunbird.htm

คอลัมน ลำเนา-พนาจร
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เรื่องนกตัวกินปลีหางยาวเขียวนี้แหละ ขอมูลนกก็หลั่งไหลมาจากอาจารย มันสำคัญระดับ
เปนนกชนิดยอย เปนนก endemic พบไดในพืน้ทีย่อดเขาสงูจากระดบัน้ำทะเล 900 เมตรขึน้ไป
ทายชัว่โมงหนมุใตหนาคมคนทงุสง บอกเพือ่นเสยีงเรยีบๆ  “ไอ  endemic ตวันี ้ตอนเดก็แถวบานขา
เอาเปนเปาซอมมือแถวสวนลองกองหลังบานกันบอยๆ วะ” (หา!... สวนลองกองบาน
นองสูงขนาดนั้นเหรอ มันจำผิดหรือเปลาวะ แตที่แนๆ หมอเปนคนซื่อและยืนยันวา..เจงเจง!!!
ขอมลูประเภทนีห้ลายครัง้ทำเอานักวิชาการขวยไดเหมือนกัน แตย้ำโปรดใชวจิารณญาณ)

กาลเปนเชนทุกครั้งของบรรดา “กวางเถือ่น” ที่นานๆ ไดเจอกัน เดินไปคยุไปคกึคัก
แบตไมมหีมด ลมหนาฟาดขอนไมยงัขำเลย หวัเราะตัง้แตตนีเขายนัผาเหยยีบเมฆ (ของเขาดีจรงิๆ)
นัง่ลอมวงเสวนากนั มีคนเปรยขึ้นมาวา “ไมเหน็นกกนิปลหีางยาวเขียวเลย” โดยไมไดนัดหมาย
ผูนำทางสองทานเอยวาจาพรอมกันวา “ก็พวกคุณเดินปาแตกกันอยางนี้ คงเห็นหรอก”
ทำเอาเขินกันซะทุกคน เอื้อมมือตบบาใหกำลังใจตัวเองไมเปนไรพรุงนี้เราจะไมคุย เราจะดูนก
นองคนหนึ่งเลยเลาเรื่องนกกินปลีหางยาวเขียวใหฟงวา วันหนึ่งขณะเรียนวิชาปกษีวิทยา

สวนชื่อชนิดยอยไมมีอะไรเกี่ยวของกับประเทศออสเตรเลียหรอกฮะ แตรากศัพท autralis
หมายถงึเกีย่วกบัทางตอนใต การกระจายพบในพืน้ทีเ่ขาสงูทางใตทีม่คีวามสงูระดบัมากกวา 900
เมตร ดังนัน้จงึหมายมัน่ปนมอืวาจะตองเหน็นกชนดินีใ้หได (จะไดเอาไปโมน้ำลายแตกฟองเวลา
หลุดเขาไปนัง่ในดงแฟนพนัธแุท พวก...โหย ไอนกนัน่เหน็จนเบือ่ ตัง้กะป 39 โนนแลว)
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วันถัดมาเรา เดินลงเขาดวยความ
เงยีบเชยีบ หวงัจะไดเหน็นกเฉพาะถิน่ ขนาดลืน่
ยังคอยๆ เอากนกระแทกเลย อา..แลวพระ
เจาก็เปนใจ ประทานฝนปรอยใหเย็นและลื่นลม
ตลอดทางถงึทีพ่กั คืนนีต้องนอนกลางธารน้ำตก
มองหนากันเลิกลั่ก ดวยความวิตกจริต อาบน้ำ
เสรจ็ แพค็กระเปาเนยีนเรยีบรอย มคีำถามลอย
มา “ไมเตรยีมที่นอนเหรอ” ตอบเสยีงแผว “ยังไม
งวงอะพี”่ โอว! ถาจอรจมาตาย ในปา โคลนถลม
แถวนี้วิญญาณหาทางกลับบานไมถูกแน และที่
สำคัญยังไมเห็นนกเลย พอแกวแมขวดชวย
ลูกดวย วาพลางสาดขวัญกำลังใจเขาปาก
ดวยมือซีดเล็บเขียว

http://www.zyworld.com/NAKARIN/HTMLgreentailedsunbird.htm
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บันทึกสงทาย

โดย.....กองบรรณาธิการ

หมายเหตนุเิวศวทิยา: บนัทกึธรรมชาตหิลากเผาพนัธ ุเปนจลุสารฉบบัเลก็ๆ ราย 3 เดอืน
ประกอบไปดวย 4 คอลมัน ใหญๆ  คือ แนะนำตวัอยางอางองิ บนัทกึธรรมชาต ิเทคนคิธรรมชาติ
และลำเนาพนาจร ในคอลมันแรกจะแนะนำตวัอยางสตัวจากพพิธิภณัฑ วว. และจากพพิธิภณัฑ
ธรรมชาติวิทยา อพวช. คอลัมนบันทึกธรรมชาติ จะนำเสนอขอมูลที่นาสนใจของธรรมชาติ
เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตในภาคสนามของนักวิจัยทางธรรมชาติและสมควรไดรับ
การบนัทกึไวเพือ่เปนขอมลูอางองิในอนาคต คอลัมนเทคนิคธรรมชาติ จะนำเสนอเทคนคิตางๆ
ของนกัวจิยัทีน่ำมาประยกุตใชในงานวจิยั ของตวัเอง เพือ่ใหงานวจิยับรรลวุตัถปุระสงค ตามทีต่ัง้ไว
สวนคอลัมนสุดทายจะเปนคอลัมนสบายๆ จะเลาถึงประสบการณของนักวิจัยที่ไดออกไป
สมัผสักับธรรมชาต ิสำหรบับนัทกึความประทบัใจไวแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนนักวิจัย สงบันทึกธรรมชาติหรือขอเขียนของทาน ประกอบ
ภาพถาย 1-3 ภาพ ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 มายังกองบรรณาธิการ
เพือ่จะไดตพีมิพและเผยแพรตอไป ไดที่

ฝายวิจัยส่ิงแวดลอม นิเวศวิมยาและพลังงาน

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
196 ถ. พหลโยธนิ จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 1121 - 30 ตอ 1122

โทรสาร 0 2561 4771 อเีมล surachit@tistr.or.th

วันกลับฟาใตยังคงยืนยันใหฝนหา
ใหญๆ นานกวาสองชั่วโมง ใหญมากถึงขนาด
ขามหวยไมได ธรรมชาติอันยิ่งใหญ ใตตนไม
ใหญ ฝนเมด็ใหญ หวงัวาก่ิงไมใหญๆ  จะไมหลน
โครมลงบนหวัคณะลกูชางปากมาก เมือ่มานฝน
บางลงเหลอืแคระดบัหนกัธรรมดา มคีนปากคอสัน่
ถามหานก กลับไดพบสายตาคอนมาจากวง
สวยคมเนียน ขนตายาวงอน ลมตึงซัดสายฝน
ไหลผานจมกู ดูเหมอืนกรามพีจ่ะนนู ดวยแรงขบ
สะบดัหนาหนีพรืด...พรอมเสียงแคนแซวแหมม
นักดูนก...เลย ไมไดสบตากับนกกินปลีหางยาว
เขยีวพนัธใุตอยางทีต่ัง้ใจ..

นกกนิปลหีางยาวเขียวพันธุใต ตัวผู
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