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หนูถ้ำ (Neill’s rat) สตัวประจำถิน่ของไทย

สุรชิต แวงโสธรณ 
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli) เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประจำถิ่น 1 ใน 3 ชนิดของ
ไทยที่ยังไมสูญพันธุ สัตวเล้ียงลูกดวยนมประจำถิ่นของไทยอีก 2 ชนิด ไดแก คางคาว
หนายกัษจมกูปมุ (Hipposideros halophyllus) และหนขูนเสีย้นเขาหนิปนู (Niviventer hinpoon)
สวนคางคาวทองสีน้ำตาลสุราษฎร (Eptesicus demissus) ถูกจัดเปนสัตวประจำถิ่นโดย
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ (2547) แต Myers et al. (2000) ไดระบวุาเปนชนดิเดียวกนั
กับคางคาวทองสีน้ำตาล (E. dimissus) ที่พบในประเทศเนปาล จึงไมถือเปนสัตวเฉพาะถิ่น
อีกตอไป

จับไดครั้งแรกโดย William A. Neill เมื่อวันที่
17 มถินุายน พ.ศ. 2516 จากบริเวณวดัถ้ำพระโพธสิตัว
อ. แกงคอย จ. สระบุรี เปนหนูตัวผู (Lekagul and
McNeely, 1988) และเปนตวัอยางตนแบบของหนถู้ำ
(holotype specimen) ปจจุบันเก็บรักษาไวที่ศูนย
รวบรวมตัวอยางอางอิงทางชีววิทยา วว. หมายเลข
ตัวอยาง 54-4330

หนูถ้ำเปนหนูในกลุมท่ีมีหางยาวและมีขนาด
ใหญ หัวและลำตัวยาว 217 มม. หางยาว 270 มม.
เปอรเซ็นตความยาวของหางตอความยาวหัวและ
ลำตวัเปน 120%  หนาสีเทา ดานหลงัสนี้ำตาลปนเทา
ทองสีขาว หางยาว ใตหางสีจาง ดานบนหางสีดำ
ตรงปลายหางสจีางทัง้ดานบนและลาง มโีครโมโซม 44
ค ู(Lekagul and McNeely, 1988)ตัวอยางตนแบบหนูถ้ำหมายเลข 54-4330

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

แนะนำตวัอยางอางองิ
จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)



จากขอมูลท่ีปรากฏในฐานขอมูลของศูนยรวบรวม
ตัวอยางทางชีววิทยา วว. พบวา มีตัวอยางหนูถ้ำ อีก 5
ตวัอยาง ไดแก

1. ตัวอยางหมายเลข 54-4007 เปนตัวผู
จับไดจากถ้ำธรรมทัศน วัดถ้ำพระโพธิสัตว อ. แกงคอย
จ. สระบรุ ีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ซึง่เปนสถานที่
แหงเดียวกันกับตัวอยางตนแบบ

2. ตัวอยางหมายเลข 54-4009 และ 54-4010
เปนตัวผูทั้งคู จับไดจากปาดิบชื้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2517 จากบานทามะปราง อ. ปกธงชยั จ. นครราชสมีา

3. ตัวอยางหมายเลข 54-7216 เปนตัวผู จับโดย
G. J. Wiles จากปาเบญจพรรณ บรเิวณจดุตรวจ เขตรกัษา
พนัธสุตัวปาสลักพระ  จ. กาญจนบรุ ีเมือ่วนัที ่14 ตลุาคม พ.ศ.
2519 และหมายเลข 54-7215 เปนตัวเมีย จับจากบริเวณ
เดยีวกนั เมือ่วนัที ่23 มถินุายน พ.ศ. 2520 แต 1 ใน 2 ตวัอยาง
มีลักษณะคลายหนูหวาย (L. sabanus) และไมมีตัวอยาง
กระโหลก จงึยังไมสามารถระบชุนิดได

หนใูนสกลุ Leopoldamys ของไทยมเีพียง 3 ชนดิ
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เทาน้ัน คอื หนูถ้ำ หนูหวาย และหนเูขาสงู (L. edwardsi) แตการจำแนกชนดิของหนใูนสกลุนี้
ยังมีความสับสนอยูมาก ไมสามารถใชสัดสวนและขนาด รางกาย จำแนกชนิดไดอยางถูกตอง
เพราะมสีดัสวนและขนาดรางกายคาบเกีย่วกัน โดยเฉพาะ การจำแนกความแตกตางกนัระหวาง
หนถู้ำกบัหนูเขาสูง จากการตรวจสอบตวัอยางในศนูย รวบรวมตวัอยางอางองิทางชวีวทิยา วว.
พบวามีตัวอยางหนูไมนอยกวา 10 ตัวอยาง ที่มีลักษณะคลายหนูถ้ำ แตไดรับการบันทึกชนิด
วาเปนหนูหวาย ดังนั้นการจำแนกชนิดหนูในกลุมนี้ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียดตอไป

ลักษณะกระโหลกของตัวอยาง
ตนแบบหนถู้ำหมายเลข 54-4330
ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

เอกสารอางอิง
สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ.  2547. ทะเบยีนรายการชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคามของประเทศไทย : สตัวมกีระดกูสนัหลงั

(Thailand Red Data : Vertebrates). สืบคนขอมูลจาก http://chm-thai.onep.go.th/RedData/index.html
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2549.

Lekagul, B. and J. A. McNeely. 1988. Mammals of Thailand. 2nd ed. Saha Karn Bhaet Co. Bangkok. 758 pp.
Myers, P., J. D. Smith, H. Lama, B. Lama, and K. F. Koopman. 2000. A recent collection of bats from Nepal,

with notes on Eptesicus dimissus. Zeitschrift f�r S�ugetierkunde. 65:149–156.
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

จากหนึง่ตวัอยางท่ีเก็บจากปาเขาสอยดาวในจงัหวดัจันทบรุ ี เมือ่วนัที ่ 28 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2514 โดยนายสุขุม พงษพิพัฒน นักวิทยาศาสตรผูลวงลับไปแลวของสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรประยกุตแหงประเทศไทย (สถาบันวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
ในปจจุบนั) และตวัอยางตวัตอมาทีเ่กบ็จากปาเดยีวกนัโดย Doyl  Damman เมือ่วนัที ่26 กนัยายน
พ.ศ. 2522 เปนปรศินาท่ีลีล้บัมาอยางยาวนาน ยงัไมมผีใูดยนืยนัวาเปนอึง่กรายชนดิใดกันแน แมวา
จะมีการพบอึ่งกรายชนิดเดียวกันนี้โดยนักวิจัยอีกหลายทาน ในพื้นที่อีกหลายแหง อาทิ เชน
ปาเขาใหญ จ. นครราชสมีา ปาปางสดีา จ. สระแกว ปาน้ำตกพลิว้ จ. จนัทบรุ ีเปนตน

ในทีส่ดุเม่ือวิทยาการกาวหนาทางดานการศกึษาลำดบัของดเีอนเอ เพ่ือพิสจูนผลทางดาน
อนุกรมวิธานรุงเรืองถึงขีดสุดและเปนท่ียอมรับในสากล อึ่งกรายชนิดน้ีก็ถูกต้ังช่ือวา
อึง่กรายหมอบญุสง (Megophrys lekaguli) เม่ือวันที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 โดยตพีมิพในวารสาร
Fieldiana Zoology ฉบับท่ี 111 แตมกีารเผยแพรจริง ๆ ในป พ.ศ. 2550 อนัเปนปที ่100 (Stuart
et al., 2006) นับจากวันเกิดของนายแพทยบุญสง เลขะกุล ผูบุกเบิกการอนุรักษสัตวปาของ
ประเทศไทย

อึง่กรายหมอบญุสง (Megophrys lekaguli)

ธญัญา  จัน่อาจ
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ตัวอยางตนแบบ ตัวเมียวัยเจริญพันธุ หมายเลข
FMNH 213946 เก็บโดย Doyl  Damman เม่ือวันท่ี
26 กนัยายน พ.ศ. 2522

ลกูออดของอึง่กรายหมอบญุสง
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อึง่กรายหมอบญุสงมขีนาดปานกลาง วดัจากปลายปากถงึกน 56.6-66.6 มม. ในตวัผู
และ 71.8-94.0 มม. ในตวัเมยี ปลายปากแหลมแตไมยืน่ออกมาเปนแผนหนงัเหมอืนกบัอึง่กราย
หัวแหลม ผิวหนังคอนขางเรียบ สีน้ำตาลอมเทา มีแถบสีเขมระหวางตา และลวดลายรูป
นาฬกิาทรายบนแผนหลงั ลกูออดมปีากลกัษณะรปูกรวย แสดงถงึลกัษณะของการหากนิบนผวิน้ำ
อึ่งกรายหมอบุญสงอาศัยอยูในปาดิบช้ืน มีการแพรกระจายตั้งแตปาเขาใหญและปาปางสีดา
ในทิวเขาสันกำแพง ตอเนื่องลงมาทางใตในทิวเขาจันทบุรี ในปาเขาสอยดาว ปาเขาคิชกูฏ
และปาน้ำตกพลิว้ จ. จนัทบรุี

เอกสารอางอิง
Stuart, B. L., Y. Chaunkern, T. Chan-ard and R. F. Inger.  2006.  Three new species of frogs and a new tadpole

from Eastern Thailand.  Fieldiana Zoology. New Series. 111:1-18.

ปาดิบช้ืนบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จ. จันทบุรี เปนแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีสำคัญอีกแหงหนึ่ง
ของอึ่งกรายหมอบุญสง ภาพจาก http://www.khlong-u-taphao.com/upload/forum/s3010125.jpg



สุรชิต แวงโสธรณ  และ เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

บนัทกึธรรมชาติ
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ที่ผานมามีรายงานพบคางคาวหนายักษหมอบุญสงไมมากนัก จากฐานขอมูล
ตัวอยางสตัวเลีย้งลกูดวยนมของศนูยรวบรวมตวัอยางอางองิทางชีววทิยา วว. มบีันทกึการพบ
คางคาวหนายกัษหมอบญุสง 7 แหง คอื (1) ต. โคกโพธิ ์อ. นาประด ูจ. ปตตาน ีในป พ.ศ. 2516
(2)  อ. กระบรุ ีจ. ระนอง ในป พ.ศ. 2516 (3) เขาวงกต อ. ทาใหม จ. จนัทบุร ีในป พ.ศ. 2517
(4) ถ้ำเขาสงิหโต อ. เมือง จ. สระแกว ในป พ.ศ. 2517 (5) ถ้ำตาส ีอ. เมือง จ. นครสวรรค ในป
พ. ศ. 2517 (6) ถ้ำสองสตางค อ. เมือง จ. นาน ในป พ.ศ. 2518 หลังจากนั้นไดทิ้งชวง
ระยะเวลาหางถงึ 19 ป จงึมรีายงานการพบอกีคร้ังในถ้ำไมมชีือ่ บริเวณเขายงิหม ีอ. ปลายพระยา
จ. กระบี ่เมือ่วนัที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2537 (ฝายวจิยัสิง่แวดลอม นเิวศวทิยาและพลงังาน, 2543;
Yenbutra and Felten, 1986)

ในตางประเทศนัน้ มรีายงานการคนพบทีร่ฐัเกดะห
ประเทศมาเลเซยี ในป พ.ศ. 2528 (Corbet and Hill , 1992)
และพบที่เกาะลูซอน ประเทศฟลิปปนส ในป พ.ศ. 2538
(Balete et al., 1995)

คางคาวหนายักษหมอบุญสงที่พบ
ทางภาคใตมีแผนจมูกและหูสีเทาเขม
และมสีขีนสอีอกน้ำตาลแดง

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

คางคาวหนายักษหมอบุญสง (Hipposideros lekaguli) เปนคางคาวกินแมลง จับได
ครัง้แรกโดยนายแพทยบญุสง เลขะกุล เมือ่วนัที ่26 มถินุายน พ.ศ. 2513 จากในถ้ำบรเิวณพนุ้ำตก
(วัดถ้ำพระโพธิสัตวในปจจุบัน) ต. ทับกวาง อ. แกงคอย จ. สระบุรี ไดรับการตั้งชื่ออยางเปน
ทางการ อีก 4 ปตอมาหรือในป พ.ศ. 2517 (Thonglongya and Hill, 1974) มีสถานภาพ
เปนคางคาวทีม่แีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (สำนกัความหลากหลายทางชวีภาพ, 2547)

คางคาวหนายักษหมอบญุสง (Hipposideros lekaguli)

แหลงการแพรกระจายของ



ในวนัที ่6 เมษายน พ.ศ. 2549 นกัวิชาการจากฝายสิง่แวดลอม นเิวศวทิยาและพลงังาน
วว. ไดเขาเย่ียมชมสถานทีท่องเท่ียวในถ้ำขมิน้ อทุยานแหงชาตใิตรมเยน็ จ. สรุาษฎรธานี ไดพบ
คางคาวหนายกัษหมอบญุสงอาศยัอยเูปนฝงูขนาดใหญ  และพบวา มคีางคาวหนายกัษ หมอนโคง
(Hipposideros diadema) ซึ่งเปนคางคาวที่มีขนาดใกลเคียงกัน อาศัยกระจายแทรกอยู
ในฝงูของคางคาวหนายักษหมอบญุสง โดยมสีดัสวนของคางคาวหนายักษหมอบญุสง : คางคาว
หนายักษหมอนโคง ประมาณ 20 : 1 ยงัพบวาในถ้ำเดยีวกนัมคีางคาวชนดิอ่ืนทีอ่าศยัอยรูวมกนั
ไดแก คางคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) คางคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)
และคางคาวหหูนูตนีเลก็เข้ียวสัน้ (Myotis siligorensis)

ในการสำรวจครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดสำรวจพบคางคาว
หนายักษหมอบญุสงอาศยัในถ้ำระฆงั พกิดั UTM X : 662198 Y : 1648518 บริเวณเขาสมอคอน
อ. ทาวงุ จ. ลพบรุ ีมจีำนวนประมาณ 50-100 ตวั จากขอมลูดังกลาวจงึระบไุดวา ประเทศไทย
เปนแหลงประชากรที่ใหญที่สุดของคางคาวหนายักษหมอบุญสง
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ค า งคาวหน ายั กษหมอบุญส งที่ พบบริ เ วณ
เขาสมอคอน อ. ทาวุง จ. ลพบุรี มีแผนจมูกและหู
สีเทาจางกวา คางคาวหนายักษหมอบุญสงท่ีพบ
ทางภาคใต และมสีขีนสอีอกน้ำตาลเทา

ภาพโดย เธยีรศริิ มลูจนัทร
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วัชระ สงวนสมบัติ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

นกเดาลมแมน้ำโขง (Mekong Wagtail : Motacilla samveasnae) เปนนกชนดิใหม
ของโลก ทีไ่ดรบัการตัง้ชือ่ทางสตัววทิยาในป พ.ศ. 2544 โดย Will Duckworth และคณะ ซึง่คน
พบและทำการศกึษานกชนดินีใ้นแมน้ำแมโขง ประเทศกมัพชูา นบัเปนเรือ่งทีเ่หนอืความคาดหมาย
สำหรบัวงการปกษีวิทยาในภมูภิาคนี้ที่มีการพบนกชนดิใหม (new species) โดยเฉพาะในพืน้ท่ี
ทีไ่มไดลกึลบัหรือซอนเรนใด ๆ  (Duckworth et al., 2001)

ในขณะเดียวกันไดมีการตรวจสอบตัวอยาง 2 ตัวอยางของนก ที่เขาใจวาเปน
นกอุมบาตร (White Wagtail: Motacilla alba) ชนิดยอย M. a. alboides ซึ่งถูกจับไดจาก
บานดานเกา อ. โขงเจยีม จ. อบุลราชธาน ี เมือ่วันที ่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515 พบวา เปนนก
ชนิดเดียวกันกับนกชนิดใหมที่พบในประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และเปนหลักฐาน
ที่แสดงวาเคยมีการพบนกชนิดนี้มาแลวในประเทศไทย ปจจุบันตัวอยางดังกลาวถูกเก็บไวใน
คลงัตวัอยางนกของศนูยรวบรวมตวัอยางอางองิทางชวีวทิยา วว. เปนตวัอยางหมายเลข 53-3712
(ตวัเมยี) และหมายเลข 53-3708 (ตวัผ)ู ผทูีเ่ก็บตวัอยาง คอื นายกติต ิทองลงยา นกัอนกุรมวธิาน
ผเูชีย่วชาญดานนก และสตัวเลีย้งลกูดวยนมของไทย ผลูวงลบัไปแลว

นกชนดิใหมของโลก กบัรายงานอีกคร้ังในรอบ 34 ปของไทย

นกเดาลมแมน้ำโขง (Motacilla samveasnae )

ตวัอยางนกเดาลมแมน้ำโขงตวัผหูมายเลข 53-
3708 นายกิตต ิทองลงยา เกบ็จากบานดานเกา
อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี เม่ือ พ.ศ. 2515
กอนทีจ่ะรายงานวาเปนนกชนดิใหมของโลก

ภาพโดย วัชระ สงวนสมบัติ
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นกเดาลมแมน้ำโขงเปนนกขนาดเลก็ มคีวามยาวจากปลายปากถงึปลายหาง ประมาณ 17-
18 ซม. ขนลำตัวสีขาว-ดำ คลายกับนกอุมบาตร จึงอาจทำใหเขาใจผิดหรือถูกละเลยได แมแต
หนงัสอืคมูอืดนูก A Guide to the Birds of Thailand ฉบบัพมิพป 2534  ยงัใชตวัอยางนกทีเ่กบ็
ไดจาก อ. โขงเจยีม เปนแบบวาดภาพนกอุมบาตรชนิดยอย Motacilla alba alboides (Lekagul
and Round, 1991) เปนอกีเหตผุลหนึง่ทีท่ำใหนกชนดิใหมของโลกถกูมองขามมานานหลายสบิป
แตหากสังเกตใหดีก็จะพบวา นกเดาลมแมน้ำโขงมีความแตกตางจากนกอุมบาตรทุกชนิดยอย
อยางเหน็ไดชดั โดยมจีดุเดนอยทูีค่ิว้กวางสขีาวตัดกับหัวและลำตวัดานบนสดีำ คอสขีาว ขางคอ
มีจุดสีขาวเล็กๆ อยูบนพื้นตอเนื่องกับแถบอกรูปครึ่งวงกลมสีดำ มีความแตกตางระหวางเพศ
เลก็นอย กลาวคอื นกตวัเมยีหลงัมสีแีกมเทามากกวาตวัผู

แหลงการแพรกระจายของนกเดาลม
แมน้ำโขง พบบริเวณภูมิภาคลุมแมน้ำแมโขง
ซึ่งเริ่มจากบรเิวณ บาน Mounlapamok แขวง
จำปาสกั ทางตอนใตสดุของประเทศลาว ลงไป
ตามแนวลำแมน้ำแมโขงจนถึงเมือง Kampi
ในประเทศกัมพูชา และบรเิวณลำน้ำสาขาของ
แมน้ำแมโขง ไดแก แมน้ำของ ในประเทศลาว
และกัมพูชา แมน้ำ San และแมน้ำ Srepok
ในประเทศกมัพชูา แหลงแพรกระจายทางตอน
เหนอืสดุของนกเดาลมแมน้ำโขง คอื อ. โขงเจยีม
จ. อบุลราชธาน ี(Duckworth et al., 2001)

แหลงแพรกระจายของนกเดาลมแมน้ำโขงในประเทศไทย
(1) จับไดคร้ังแรกโดยนายกิตติ ทองลงยา ที่ อ.โขงเจียม
จ. อบุลราชธาน ี(2) และ (3) พบโดยผเูขยีน ที ่อ. ชานมุาน
จ. อำนาจเจรญิ และ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

จากการสำรวจและเก็บขอมูลนกและ
ถิ่นที่อยูอาศัยตามแนวแมน้ำแมโขงตอนลาง
โดยนักวิจัยจากพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
ไดพบนก ชนิดนี้อีกครั้ง ในวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ที่แกงชางหมอบ อ. เขมราฐ
จ. อุบลราชธานี นับเปนการคนพบครั้งแรก
ในรอบ 34 ป หลังจากมีการเก็บตัวอยาง

แหลงแพรกระจายของนกเดาลมแมน้ำโขง กระจายตาม
แนวแมน้ำโขงและลำน้ำสาขาในประเทศกมัพูชาและลาว
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และพบอกีครัง้อยางนอย 3 ตวั ในบริ เวณแกงหนิขนั อ. ชานมุาน จ. อำนาจเจรญิ ในวนัท่ี 27
มกราคม พ.ศ. 2549 โดยสามารถถายภาพนกตัวหนึ่งเปนหลกัฐานไวได ซึง่การพบทัง้สองครัง้
เปนขอมูลใหมที่แสดงแหลงการแพรกระจายของนกชนิดนี้ ขึ้นมาทางเหนือจากเดิมไมนอยกวา
200  กม. ตามแนวแมน้ำแมโขง นบัจาก อ.โขงเจยีม จ. อบุลราชธานี

        การพบนกเดาลมแมน้ำโขงทั้งสองครั้ง
ถอืเปนรายงานทีน่าต่ืนเตนอยางยิง่ เพราะเปนราย
งานการพบแหลงแพรกระจายแหงใหมในประเทศ
ไทย ซึ่งเปนแหลงแพรกระจายทางตอนเหนือสุด
ของนกชนดินี ้และยงัเปนสิง่ยนืยนัสถานภาพของ
นกเดาลมแมน้ำโขงในประเทศไทย จากเดิมทีเ่คย
มหีลกัฐานจากตวัอยางเพยีง 2 ตวัอยาง ทีพ่บจาก
บรเิวณ อ. โขงเจยีม จ. อบุลราชธาน ีเทานัน้

นอกจากนีย้งัพบวาในวนัที ่27 มกราคม
พ.ศ. 2550 นั้น สังเกตเห็นนกตัวผูตัวหนึ่ ง
แสดงทาทางหวงถิ่นกับนกตัวผูตัวอื่นที่เขามาใน
อาณาเขตของมนั  รวมทัง้ยงัสงเสยีงรองเมือ่ขบัไล
ผูบุกรุกไปได ในขณะที่ไมแสดงอาการกาวราว
กับนกตัวเมียท่ีหากินอยูใกลกันเลย การแสดง
พฤตกิรรมเชนนีอ้าจเปนไปไดวานกเดาลมท่ีลกึลับ
ชนิดนี้จะสรางรังวางไขในประเทศไทยดวย

                                                   เอกสารอางองิ
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A new species of wagtail from the lower Mekhong basin. Bulletin of the British Ornithology Club.
121:152-182.

Lekagul, B. and P. D. Round. 1991. A guide to the birds of Thailand.  Saha Karn Bhaet Co., Ltd.
Bangkok. 457 pp.

ภาพนกเดาลมแมน้ำโขง ที่ถายจาก อ. ชานุมาน
จ. อำนาจเจรญิ วันที ่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549
เปนภาพถายแรกของนกชนิดนี้ในประเทศไทย
และเปนหลักฐานยืนยันการมีอยูของนกชนิดน้ี

ภาพโดย สุจินต เจตนเกษตรกร
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นกเดาลมแมน้ำโขงเปนนกชนดิใหมของโลกและยงัเปนนกประจำถิน่ (endemic) ของ
ภมูภิาคอนิโดจนี พบเฉพาะลมุน้ำแมโขงในประเทศลาว กมัพูชา และไทยเทาน้ัน (Duckworth et
al., 2001) และถอืเปนนกทีย่งัมขีอมูลการศึกษานอยมากชนดิหนึง่โดยเฉพาะในประเทศไทยทีม่ี
รายงานจากการเกบ็ตวัอยางเพยีงครัง้เดยีว จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิตอไปอยางเรงดวน



อาหารในธรรมชาติของ

ธัญญา  จั่นอาจ  สัญชัย  เมฆฉาย และ สุทธิณี  เหลาแตว
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
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งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus) เปนงูพิษอันตราย จัดอยูในวงศ Elapidae ซึ่งงู
สกุล Bungarus มลีกัษณะเดน คอื เขีย้วพษิยาว 1 ค ูอยทูางดานหนาของขากรรไกรบน มรีอง
หรือโพรง ซึ่งจะนำน้ำพิษมาจากตอมพิษท่ีมีตำแหนงอยูใตตา ลำตัวมีรูปหนาตัดเปนรูปสาม
เหลี่ยม เกล็ดท่ีอยูในแนวสันหลัง 1 แถว มีขนาดใหญกวาเกล็ดในแถวขางเคียง 2 เทา งูสกุล
Bungarus  พบการกระจายอยใูนปาเขตรอนของเขตภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก และมจีำนวนชนดิ
ในโลกทัง้หมด 12 ชนดิ ไดแก B. andamanensis, B. bungaroides, B. caeruleus, B. candidus,
B. ceylonicus, B. fasciatus, B. flaviceps, B. lividus, B. magnimaculatus, B. multicinctus, B.
niger และ B. sindanus (Welch, 1988; David and Ineich, 1999; Iskandar and Colijn, 2000)
ในประเทศไทยมีงูสกุลนี้ 3 ชนิดคือ งูทับสมิงคลา (B. candidus) งูสามเหลี่ยม (B. fasciatus)
และ งสูามเหลีย่มหวัแดง (B. flaviceps) (Smith, 1914a; Smith 1923; Taylor, 1965; Soderberg,
1973; Nabhitabhata et al., 2000)

งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus)
ตัวอยางพบที่น้ำตกคลองยอดน้ำ
จ. นครศรีธรรมราช

ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ

เปนที่ทราบกันวางูสกุล Bungarus สวนใหญกินงูชนิดอื่นเปนอาหาร แตก็มีบันทึก
กลาวถึงอาหารตามธรรมชาตินอยมาก โดยเฉพาะมีหลักฐานกลาวถึงวา พบงูทับสมิงคลา 1
ตัวอยาง กินกิ้งกาที่ไมระบุชนิด (Slowinski, 1994) 1 ตัวอยาง พบที่ศรีราชา กินงูดินบาน
(Ramphotyphlops braminus) (Smith, 1914b) และอกี 1 ตวัอยาง พบที ่จ. ระนอง กนิเขยีดงู
(Ichthyophis sp.) (Grossmann and Shaffer, 2000)

งทูบัสมงิคลา  (Bungarus candidus)



         ในการปฏบิตังิานสำรวจความหลากหลายของสตัวเลือ้ยคลานทีอ่ทุยานแหงชาตเิขานนั
จ. นครศรธีรรมราช ของกลมุผเูขยีน เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 เวลา 20.40 น. พบงทูบั
สมิงคลา ขนาดความยาวทัง้ตวั 1,057 มม. กำลังกินเขยีดง ูซึง่ตรวจสอบภายหลงัพบวา เปนชนดิ
เขยีดงูศภุชยั (Ichthyophis suphachaii)  ขนาดความยาวทัง้ตวั 467 มม. ทีบ่ริเวณน้ำตกคลอง
ยอดน้ำ บนลานหนิแคบ ๆ รมิลำธาร หางจากลำธาร ประมาณ 0.5 ม. ใกลเคยีงกบัพกิดั UTM
X : 580593 Y : 985749 นับเปนตัวอยางที่ 4 ของประเทศไทยที่มีบันทึกเปนหลักฐานการ
กนิอาหารของงชูนดินี ้ ในขณะทีม่หีลกัฐานจำนวนมากแสดงใหเหน็วา งสูามเหลีย่ม (Bungurus
fasciatus) รอยละ 80 กนิงชูนดิอ่ืน โดยเฉพาะกลมุงสูายรงุ (Enhydris spp.) สวนงสูามเหลีย่ม
หวัแดง (B. flaviceps) กนิงชูนดิอ่ืน ๆ  ถงึ 100% (Slowinski, 1994).

เอกสารอางอิง
David, P. and I. Ineich. 1999. Les serpents venimeu du monde: systematique et repartition. Dumerilia. 3:1-500.
Grossmann, W. and C. Shaffer. 2000. Eine Blindwuhl der Gattung Ichthyophis Fitzinger, 1826 als Beute des

Malayen-Kraits Bungarus candidus (Linnaeus, 1758). Sauria Berlin. 22(2):45-46.
Iskandar, D. T. and E. Colijn. 2000. A Checklist of Southeast Asian and New Guinean Reptiles -Part I:

Serpentes. Biodiversity Conservation Project (BCP).
Nabhitabhata, J., T. Chan-ard and Y. Chauyngern. 2000. Checklist of Amphibians and Reptiles in Thailand.

Office of Environmental Policy and Planning, Bangkok.
Slowinski, J. B. 1994. The Diet of Kraits (Elapidae: Bungarus). Herpetological Review. 25(2):51-53.
Smith, M. A. 1914a. The Snakes of Bangkok. Journal of the Natural History Society of Siam. 1:5-18.
Smith, M. A. 1914b. Occurrence of the Krait (Bungarus candidus) and the Small-spotted Coral Snake

(Calliophis maculiceps) in Siam. A New Color Variety of the Latter. Journal of the Natural History
Society of Siam. 1:123-125.

Smith, M. A. 1923. The Poisonous Land Snakes of Siam. Journal of the Natural History Society of Siam
 6:55-64.

Soderberg, P. 1973. On Eleven Asian Elapid Snakes with Specific Reference to Their Occurrence in
Thailand. Journal of the Natural History Society of Siam. 24:203-317.

Taylor, E. H.  1965.  The Serpents of Thailand and Adjacent Waters. The University of Kansas Science
Bulletin. 45(9):609-1096.

Welch, K. R. G. 1988. Snakes of the Orient: A Checklist.  Robert E. Krieger Publishing Company, Malabar.

13

เขียดงูศุภชัย (Ichthyophis suphachaii)
ทีง่ทูบัสงิคลา (ภาพซายมอื) สำรอกออกมา

ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ
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หญางวงชางท่ีเราพบทั่วไป คือ หญางวงชางที่มีดอกสีมวง-ขาว ตรงกลางสีสม มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Heliotropium indicum L. เปนวัชพืชในพืชไรหลายชนิด ในนาหลังจากการ
เกบ็เกีย่วขาวแลว หรอืตามท่ีวางเปลา

การสำรวจพืชตางถิ่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2549 พบวชัพืชในนาหลงัเกบ็เกีย่วซึง่เกษตรกรเพาะปลกูถ่ัวเขยีว ที่ จ. เพชรบรูณ มลีกัษณะ
ดอกคลายหญางวงชาง คือ ชอดอกแยกเปน 2-4 แฉก ดอกติดอยูดานบนของชอดอก ตั้งแต
โคนถึงปลายชอดอก กลีบดอกสีขาว ตรงกลางสีเหลือง ขนาด 2-4 มม. ชอดอกออก
ที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกลยอด เมื่อเจริญเต็มท่ียาวถึง 20 ซม. ลำตน สูง 30-50 ซม.
แตกแขนงตั้งแตโคนตนและตามซอกใบ ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับที่คอนขางแนน ปลายแหลม
ฐานปาน กวาง 8-12 มม. ยาว 19-26 มม. กานใบ ยาว 6 -10 มม. มขีนปกคลมุทัง้ตนและใบ
ผลเมื่อแหงแลวจะแตกออก มี 4 เมล็ด สีน้ำตาล มีขนปกคลุมตลอดทั้งเมล็ด เมื่อนำพืชนี้
มาเปรยีบเทยีบกบัตวัอยางพชืทีพ่พิธิภณัฑพชืกรุงเทพฯ กรมวชิาการเกษตร (BK) พบตวัอยาง
พชืในสกลุ Heliotropium นอกเหนอืจากหญางวงชาง อกี 3 ชนิด ไดแก

หญางวงชางดอกขาว

จากจงัหวัดเพชรบรูณ
ศริิพร ซงึสนธิพร

กลมุวจิยัวชัพืช
สำนกัวิจัยพฒันาการอารกัขาพชื กรมวชิาการเกษตร

ลักษณะตน (ซายมือ) และชอดอกแก (ขวามือ) ของหญางวงชางดอกขาว Heliotropium sp.
ภาพโดย ศริิพร ซงึสนธพิร



- H. bracteatum R. Br. ตวัอยางหมายเลข 228493 เก็บโดย Dr. Kerr ผกูอตัง้พพิธิภณัฑ
พชืกรงุเทพฯ เปนแหงแรกในประเทศไทย โดยเกบ็ตวัอยางจากอรัญประเทศ เม่ือเดือนเมษายน
พ.ศ. 2479

- หญาดอกรัก H. scabrum Retz. ตัวอยางหมายเลข 228511 ซึ่งเกบ็จากเมืองสิงห
โดยนายพฒุ (เขาใจวาเปน จ. สงิหบรุใีนปจจุบนั) เม่ือวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2473 และ

 - H. strigosum  Willd. ตวัอยางหมายเลข 228517 เกบ็โดย Dr. Kerr จากกานบรุี
(เขาใจวาเปน จ. กาญจนบรุใีนปจจุบนั) เม่ือ 13 กนัยายน พ.ศ. 2474 และยงัม ีตวัอยางพชืชนดิน้ี
จาก จ. สระบรุี

ลักษณะชอดอกออน-ใบ (ซายมือ) และเมล็ด (ขวามือ) ของหญางวงชางดอกขาว Heliotropium sp.

ภาพโดย ศริิพร ซงึสนธพิร

ลักษณะตน (ซายมือ) และชอดอก (ภาพขวามือ) ของหญางวงชาง
H.  indicum L.

 ภาพโดย ศริพิร ซงึสนธพิร
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หญางวงชางดอกขาวที่พบนี้ มีลักษณะใบแตกตางจากตัวอยางของพืชทั้ง 3 ชนิด
ของพพิธิภณัฑพชืกรุงเทพคอนขางมาก คอืพชืทัง้สามชนดิมกีานใบสัน้หรอืไมม ี  สวนชอดอกนัน้
ตัวอยางแหงเดิมยังมีขนาดที่เล็กมาก อยางไรก็ตามหญางวงชางดอกขาวที่พบนี้เปนพืชอายุสั้น
ฤดูเดยีว ออกดอกในชวงเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม ซึง่มชีวงออกดอกและลักษณะอื่น ๆ  ใกลเคียงกบั
Heliotropium lasiocarpum Fisher & C. A. Meyer ซึง่มรีายงานพบในมณฑลเหอนาน ซานซี
และซินเจียง ของประเทศจีน ในรัฐแคชเมียร ประเทศอินเดีย ประเทศคาซัคสถาน ประเทศ
คีร กีซสถาน ประเทศปากีสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศเติรกเมนิสถาน
ประเทศอซุเบกสิถาน และเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใต (Zhu et al., 1995) แตอยางไรกต็ามยงัตองศกึษา
รายละเอยีดเพิม่เตมิ เพือ่ตรวจสอบชือ่วทิยาศาสตร ทีถู่กตองของพชืนีต้อไป

เอกสารอางอิง
Zhu, G., H. Riedl and R. V. Kamelin. 1995. Boraginaceae.  Flora of China.16:340. data downloaded

from http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=210000687 on 25 February,
2007.

ตัวอยางพืชแหงจากพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร
1 = Heliotropium bracteatum Br.  2 = Heliotropium scabrum Retz.

3 = Heliotropium strigosum Willd.

1 2 3
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เข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K.Schum. เปนพืชหายากของไทย พบเฉพาะเขต
ภาคตะวันออกเฉียงใต แถบจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีเขตการกระจายพันธุที่จำกัด
จำนวนประชากรจึงนอย (Chamchumroon, 2006) เปนชนิดพันธุที่กำลังถูกคุกคามอยางหนัก
เนื่องจากถิ่นที่อาศัย ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย เชน การบุกรุกพื้นที่เพื่อสรางรีสอรต
หรือการบุกรุกพื้นที่ทำสวน จนไมอาจพบในถิ่นอาศัยดั้งเดิมที่เคยมี และพบวา เข็มดอกขาว
กระจายพนัธทุีเ่กาะชางดวย แตกย็งัหายากเพราะประสบปญหาเชนเดยีวกนั (วรดล, การตดิตอ
สวนบุคคล)

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติรวมมือกับศูนยวิทยาศาสตรทางทะเล
และชายฝงอาวไทยตะวันออก ไดการสำรวจทรัพยากรชีวภาพตามโครงการสำรวจทรัพยากร
ชีวภาพ บริเวณหมูเกาะมัน จ. ระยอง เปนระยะเวลา 2 ป ซึ่งไดเริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต
เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2550 ทีผ่านมา

ภานุมาศ จันทรสุวรรณ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ภาพชอดอกของเข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum.
ภาพโดย ภานุมาศ จันทรสุวรรณ

พชืถิน่เดยีวของไทย ทีจ่งัหวดัระยอง

พบ เข็มดอกขาว Ixora dolichophylla K. Schum.
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เอกสารอางอิง

วรดล แจมจำรูญ. 2550. การติดตอสวนบุคคล
Chamchumroon, V. 2006. A checklist of the genus Ixora L. (Rubiaceae) in Thailand. Thai Forest

Bulletin (Botany). 34:4-24.

คณะสำรวจไดมีการสำรวจพบพชืจำพวกเขม็ชนดิหนึง่ทีเ่กาะมนั มลีักษณะเปนไมพมุ
สงูประมาณ 1-1.5 ม. ใบเด่ียว เรยีงตรงขาม แผนใบรปูหอกกลบั ดอกออกเปนชอตามปลายกิง่
และชอดอกไมมกีาน กลบีดอกเปนหลอด ปลายกลีบแยกออกเปน 4 แฉก มสีขีาว ผลทรงกลมมี
2 พ ูบรเิวณพกิดั UTM X : 792010 Y : 1395965 ทางคณะผสูำรวจไดเกบ็ตวัอยางไว เพือ่เปน
ตัวอยางสำหรับการอางอิงทางวิทยาศาสตร

เมือ่ไดทำการศกึษาในรายละเอยีด และสอบถามจาก ดร.วรดล แจมจำรญู ผเูชีย่วชาญ
พรรณไมวงศเขม็ พบวา พชืชนดินี ้คอื เขม็ดอกขาว Ixora dolichophylla K.Schum. ซึ่งเปนพชื
หายาก พบเฉพาะเขตภาคตะวนัออกเฉยีงใตของไทยดงัทีไ่ดกลาวมาแลว เขม็ขาวทีพ่บมเีพยีง
4-5 กลุม คาดวา มีจำนวนอยูไมมากนัก แตยังนับวาโชคดีที่เกาะมันอยูในความดูแลของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมีโครงการอนุรักษเตาทะเลอีกดวย พื้นที่จึงไดรับการ
คมุครองเปนอยางดี อนัเปนหลกัประกนัไดวา เขม็ดอกขาวจะไมสญูพนัธไุปจากประเทศไทย

ภาพชอผลของเข็มดอกขาว I. dolichophylla K.Schum.
ภาพโดย ภานุมาศ จันทรสุวรรณ
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สำรอง  เปนพรรณไมในสกลุ  Scaphium  อยใูนวงศ  Sterculiaceae ในประเทศไทย
มพีรรณไมสกลุนี ้2 ชนดิ  คอื  สำรอง  S. scaphigerum (Wall. ex G.Don) Guibourt ex G.Planch.
และทายเภาขาว S. linearicarpum (Mast.) Pierre (Phengklai, 2001) จากการศกึษาทบทวน
อยางละเอยีดของนายพงษศกัด์ิ พลเสนา นกัวชิาการปาไม กรมอทุยานแหงชาต ิ สตัวปา  และพนัธพุชื
โดยการชวยเหลอืของผเูชีย่วชาญดานพฤกษศาสตร จากหอพรรณไมไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด
พบวา สำรองมชีือ่พฤกษศาสตรใหมวา S. lychnophorum (Hance) Pierre  ซึง่ H. F. Hance พบที่
ประเทศกมัพูชาเมือ่รอยกวาปมาแลว (Pierre,1889) สวนชือ่พฤกษศาสตรเดมิทีเ่คยใชกบัสำรอง
กลบัเปนชือ่พฤกษศาสตรของสำรองกะโหลก  และไดสงตพีมิพรายงานนีล้งใน Thai Forest Bulletin
(Botany) เลมท่ี 35 เรียบรอยแลว

พงษศักดิ ์พลเสนา
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)

สำนักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

     พรรณไมชนิดใหมของไทยสำรอง
ที่คนไทยรูจักและนำมาใชประโยชนมาชานาน

ภาพของตนสำรอง (ขวามือ) ผลตนสำรอง (บน)
และดอกสำรอง (ลาง)

ภาพโดย พงษศักดิ ์พลเสนา
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จากผลการศกึษาทำใหทราบวา ประเทศไทยมพีรรณไมสกลุสำรองเพิม่จาก 2 ชนดิ  เปน
3 ชนิด ไดแก สำรอง สำรองกะโหลก และทายเภาขาว และถือวาสำรอง S. lychnophorum
(Hance) Pierre เปนพรรณไมชนิดใหมของไทย (new record) แมวาสำรองจะเปนพรรณไม
ที่คนไทยรูจักกันเปนอยางดีและนำเมล็ดมาแชน้ำใชเปนเครื่องดื่มสมุนไพรมาหลายรอยป
แลวกต็าม

สำรองมีเขตการกระจายพันธุในปาดิบทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต
และภาคใตของประเทศไทย ทีค่วามสงูจากระดบัทะเล  80-700 ม. ชาวบานใน จ. จนัทบรุ ีและ
จ. ตราด เรยีก สำรอง ชาวบานใน จ. อบุลราชธาน ีเรยีก จองหรอืหมากจอง คนกรงุเทพ ฯ เรยีก
พงุทะลาย สวนชาวจนีเรยีก Pungtahai

ชอดอกสำรองกะโหลก (บน)
ดอกสำรองกะโหลก (ซายมอื) และ
ผลสำรองกะโหลก (ขวามอื)
ภาพโดย พงษศักดิ ์พลเสนา

เอกสารอางอิง

Phengklai, C. 2001. Scaphium, pp. 621-624. In T. Santisuk and K. Larsen, eds. Flora of Thailand. Vol. 7 (3). The
Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.

Pierre, L. 1889. Flore Foresti re de la Cochinchine 3. Paris.
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มหาพรหมและมหาพรหมราชนิี เปนพรรณไมพืน้เมอืงของไทยทีอ่ยใูนวงศกระดังงา
(Family Annonaceae) และอยูในสกุลมหาพรหม (Genus Mitrephora) เดียวกัน จึงมี
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) หรือรูปทรงโดยรวมคลายคลึงกัน อาทิ เชน
มขีนาดของลำตนเปนไมตนขนาดเลก็ สงู 5-6 ม. มใีบเรยีงสองขางในระนาบเดยีวกนั (distichous)
ดอกมีกล่ินหอม มรีปูทรงกระเชาหรือหมวก (mitreform) คอืมีกลีบดอก 6 กลีบ เรียงเปน 2 ชัน้
ชั้นนอกมี 3 กลีบสีขาวกางแผออก ชั้นในมี 3 กลีบ ขอบกลีบประกบ ติดกันเหมือนกระเชา
มีผลเปนแบบผลกลุมท่ีมีผลยอยแตละผลแยกจากกัน แตในทามกลางความเหมือนนั้น
หากพิจารณาในรายละเอยีดแลวจะพบวา ทัง้มหาพรหมและมหาพรหมราชนิ ีมขีอแตกตางกัน
จนแยกออกเปนคนละชนิด

ความแตกตางของมหาพรหมและมหาพรหมราชินีนอกจากมีถิ่นกำเนิดท่ีมีสภาพ
นิเวศวิทยาแตกตางกันแลว ยังมีขอสังเกตที่สามารถใชแยกออกจากกันได (ปยะ, 2549)
คือมหาพรหมมีเปลือกลำตนหนาสีดำ ใบหนานุม สีเขียวออนมีขนหนานุม ปลายใบแหลม
ดอกมเีสนผานศนูยกลาง 7-8 ซม. กลีบดอกชั้นในสีเลือดนก  ผลยอยลักษณะกลม ขนาด 1-
1.5 ซม. สวนมหาพรหมราชนิมีเีปลอืกลำตนหนา สนี้ำตาลปนเทา ใบบางเหนยีว เรียบเปนมนั
สีเขียวเขม ปลายใบเรียวแหลม ดอกมีเสนผานศูนยกลาง 8-10 ซม. ซึ่งมีขนาดใหญกวา
มหาพรหมแตมกีล่ินหอมออนกวา กลีบดอกชัน้ในสมีวง ผลยอยรปูทรงกระบอก ยาว 5-5.5 ซม.

มหาพรหมและมหาพรหมราชินี
กับความเหมือนที่แตกตาง

ปยะ  เฉลิมกล่ิน พัชรินทร เกงกาจ และ จิรพันธ ศรีทองกุล
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

ลกัษณะทีแ่ตกตางกนัของใบมหาพรหม (ซายมอื) และมหาพรหมราชนิ ี(ขวามอื)
ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน
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มหาพรหมราชินี  มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Mitrephora sirikitiae  Weerasooriya, Chalermglin
& R.M.K.Saunders เปนพรรณไมที่มีการ
เกบ็ตวัอยาง จำแนกชือ่และตัง้ชือ่ รวมกัน 3 คน โดย
ดร. ปยะ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการของสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)
รวมกับ Dr. Aruna Weerasooriya และ Dr. R. M. K.
Saunders นักพฤกษศาสตรแหงมหาวิทยาลัย
ฮองกง (Weerasooriya et al., 2006) ไดประกาศการ
คนพบในป พ.ศ. 2547 โดยไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานญุาตจากสมเดจ็พระนางเจาพระบรม
ราชนินีาถ ใหใชชือ่พระนามาภไิธย เปนชือ่พรรณไม
ชนิดใหม นับเปนพรรณไมถิ่นเดียวของไทยที่มีถิ่น
กำเนดิ อยเูฉพาะใน จ. แมฮองสอน (ปยะ, 2547)

มหาพรหม มีชื่อวิทยาศาสตร Mitrephora winitii Craib เปนพรรณไมที่ตั้งชื่อ
ใหเปนเกยีรตแิก พระยาวนิจิวนนัดร ผเูกบ็ตวัอยางพรรณไมนีเ้ปนครัง้แรก เมือ่วนัที ่ 28 มถินุายน
พ.ศ. 2464 จาก จ. ประจวบครีขีนัธ มกีารตพีมิพรายงานในป พ.ศ. 2465 ระบวุาเปนพรรณไม
ถิน่เดยีวของไทยทีห่ายากและใกลสญูพนัธ ุ(Weerasooriya, 2001) ในปจจบุนัพบวา มกีารกระจาย
พนัธอุยใูน จ. ประจวบครีขีนัธ จ. เพชรบรุ ีจ. ราชบรุ ีและ จ. กาญจนบรุี

ภาพดอก (ซายมือ) และผล (ขวามือ) ของมหาพรหม
ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน

ภาพดอก (บนขวา) และผล (ลางขวา) ของมหาพรหมราชินี
ภาพโดย ปยะ  เฉลิมกล่ิน



เนื่องจากพรรณไมทั้งสองชนิดมีดอกดกขนาดใหญสวยงาม และมีกลิ่นหอมจึงมีการ
ขยายพันธุกันเปนจำนวนมาก โดยการทาบกิ่งที่ใชมะปวนเปนตนตอ แลวนำไปปลูกในพื้นที่
ตาง ๆ  ทัว่ประเทศ จนกลาวไดวา พรรณไมทัง้สองชนดิน้ี พนจากสภาพทีห่ายากและใกลสญูพันธุ
แลว สำหรับการปลูกเปนไมประดับที่สวยงาม ควรปลูกลงแปลงกลางแจง ใหมีระยะปลูกหาง
จากตนขางเคยีงอยางนอย 2 ม. สามารถปลกูไดในพ้ืนทีร่าบทีม่ีอากาศรอนเหมอืนกนั แมวา
มหาพรหมมีถิ่นกำเนิดเดิมจากพื้นที่เขตรอนในระดับต่ำและมหาพรหมราชินี มีถิ่นกำเนิด
เดิมจากพื้นท่ีเขตหนาวในระดับสูงก็ตาม ทั้งสองชนิดสามารถเจริญเติบโตไดดี มีทรงพุม
โปรงเมื่อไดรับแสงแดดทั่วทั้งทรงพุม ถาดินปลูกรวนระบายน้ำดีจะออกไดเต็มตน
อยางสวยงามในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม และจะมีชวงออกดอกไดยาวนาน
มากกวาในถิน่กำเนดิเดิมท่ีออกดอกบานเฉพาะในเดอืนพฤษภาคม
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เอกสารอางอิง
ปยะ  เฉลิมกล่ิน. 2547. มหาพรหมราชินี พรรณไมในพระนามชนิดใหมของโลก. วารสาร  Nature  Explorer.

57:14.
ปยะ  เฉลิมกล่ิน. 2549. มหาพรหมราชินี พรรณไมพระราชทานนาม. หจก. พิมพพินิจการพิมพ.

กรุงเทพฯ. 51 หนา.
Weerasooriya, A. D. 2001. Systematics, Phylogeny and Reproductive Biology of Mitrephora

(ANNONACEAE). Ph.D. thesis. University of Hong Kong. 342 p.
Weerasooriya, A. D., P. Chalermglin and R. M. K. Saunders. 2006. Mitrephora sirikitiae

(Annonaceae) : a remarkable new species endemic to northern Thailand. Nordic
Journal of Botany. 24:201-206.

 ดอกมหาพรหม (ซายมือ) และดอกมหาพรหมราชินี (ภาพขวามือ)
ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน
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                  จากความในฉบบัทีแ่ลวเมือ่ไดสตูดิโอขนาดเล็กท่ีจำลองขึน้มา เพื่อการถายภาพ
ตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กแลว เนื่องจากพื้นที่ของถังน้ำที่นำมาใชทำสตูดิโอนั้น
มีลักษณะเปนลอนเพื่อเปนการเสริมความแข็งแรงของตัวถังและขอบของพื้นถัง และตั้งเปน
มมุฉากกบัผนงัของตวัถงัดานขาง ดงันัน้ตองมกีารตกแตงพืน้บรเิวณนีใ้หดเูปนธรรมชาติ

การตกแตงลักษณะพื้นใหคลายคลึงกับธรรมชาตินั้น สำหรับผูที่ตองการทำ
เปนพื้นอยางถาวร ใหใชสำลีผสมกับน้ำยางพาราซึ่งเปนน้ำยางที่ใชทำแมพิมพของงาน
ปฏิมากรรมตาง ๆ  ซึง่มขีายตามรานอุปกรณชางศิลปหรืออาจใชพวกซิลิโคนแทนกไ็ด การแตงพืน้
โดยใชสำลแีละน้ำยางพารากม็วีธิีการทำงาย ๆ โดยใชสำลชีบุกับยางพาราหรอืซิลิโคนนำมาวาง
ปดพ้ืนถังแลวทำการตกแตงลักษณะของพื้นผิวไดตามที่ตองการ กอนที่น้ำยางจะแหง
โรยดวยทรายเพื่อใหดูเหมือนพ้ืนดิน อาจหาเศษกิ่งไมแหง หรือใบไมแหงมาประดับ แตไมควร
มากเกนิไปและไมควรใหมชีองวางใตใบไมหรือก่ิงไม สตัวอาจมดุเขาไปหลบซอนได หลังจากนัน้
รอจนยางพาราหรือซิลิ โคนแหงสนิท ก็จะไดพื้นของสตูดิโอที่ เปนลักษณะของพื้นดิน
ทีด่เูปนธรรมชาติ

เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

เทคนคิธรรมชาติ

รูป
กา
รถ
าย  สตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดเล็ก

 ใหดูเปนธรรมชาติ (2)

บางคนอาจชอบลักษณะของพื้นแตกตาง
กันไปตามลักษณะทางนิเวศวิทยาของสัตวชนิด
นัน้ๆ กใ็ชวสัดุทีห่าไดในพืน้ทีท่ีถ่ายภาพวางประดบั
บนพืน้ถงั เชน เปลอืกไม ใบไม กอนหนิ ฯลฯ แลวแต
ชนิดของสัตวที่จะถาย เชน อาจใชเปลือกไมวาง
สำหรับถายกระรอก ใชกอนหนิวางประดับสำหรับ
ถายหน ู หรอืถาตองการถายภาพคางคาวกใ็ชกิง่ไม
วางพาดปากถงัเพือ่ใหคางคาวเกาะ  เปนตน ภาพกระแต (Tupaia glis) ใชเปลือกประดูปา

วางประดับบนพ้ืนถัง
ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
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ภาพหนูฟานเหลือง (Maxomys surifer)
เปนภาพหนูวัยออน ตกแตงพื้นดวยกอน
หนิปูน

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

นอกจากใชถายภาพสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กแลว ยังสามารถนำถังดังกลาวไป
ประยกุตถายภาพสตัวปาขนาดเลก็ประเภทอืน่ ๆ ได เชน การถายภาพสตัวสะเทินน้ำสะเทนิบก
การถายภาพสัตวเลื้อยคลาน เปนตน ขอควรระวัง คือ การถายภาพสัตวเลื้อยคลานนั้น
ตองใชวัสดุตกแตงปดพื้นใหสนิทเพื่อปองกันสัตวเลื้อยคลานมุดเขาไปหลบ สวนการถายภาพ
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ตองใชกระจกปดดานบนเพื่อปองกันสัตวกระโดดหนี

คางคาวมงกฎุเทาแดง (Rhinolophus
affinis) ใชกิ่งไมวางพาดบนขอบถัง
เพือ่ใหคางคาวเกาะ
ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล

อึง่ขาคำ (Microhyla pulchra) ใชใบไมสดวางพืน้ถงั
ใชกระจกปดดานบนปองกนัการกระโดดหนี

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

ลูกตุกแกปา (Phyllodactylus sp.) ใชใบหูกวางสด
วางพื้นถัง ถายภาพในที่รมปองกันการเกิดเงาเขม

ภาพโดย เธยีรศิริ มลูจนัทร
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...โดย มะฟา

คอลัมน ลำเนา-พนาจร

ฉบับท่ีแลวเลาเรื่องนกกินปลีหางยาวเขียวพันธุใต พอถึงตอนทายกลายเปนวาไมได
พบเห็นไปเสียอยางนั้น ฉบับนี้จะเลาเรื่องทั้งเห็นตัวและในที่สุดก็หายไป มาใหอานกันนะฮะ

ดูเหมือนวาเดือนเมษายนจะเปนเดือนตนฝนของไทยไปแลว มีฝนที่ตกลงมาเกินขั้น
ชุมเย็น โดยสวนตัวแลวชอบหนาฝนมาก มากเทากับหนาอื่น ๆ ปนี้ยิ่งชอบหนาฝนมากเปน
พิเศษเพราะพื้นที่เก็บขอมูลเปนเขาหินปูนที่ใครก็คงรูดีวาทั้งดูดและสะทอนรังสีดวงอาทิตย
ซึ่งดีตอผิวมากแคไหน แตเรื่องผิวไมใชเรื่องใหญโตที่นากังวลมากกวา heat stroke แน
ถงึขนาดโทรหาขอมลูจากพยาบาลสวนตวัวา “ไอโรคลมแดดนี ่กอนตายจะมเีวลาไดสัง่เสยีมัย๊”
(แหม...กข็าวออกโครม ๆ เร่ืองคนเปนลมแดดตาย)

กอนเดินทางตระเตรียมซักซอมกับบรรดาลูกชางฝกงานจากเชียงใหม ใหระดม
ทุกของขลังที่นองคิดวามันชวยใหนองไมหนาดำ...ไมใช...หนามืดเปนลมได เอาไปแบบ
ไมตองกลัวหนัก ออ! อยาลืม เอาเสื้อผาใสถุงพลาสติกกันน้ำกอนใสกระเปาดวยนะ...นองเลย
งง...งง...เมือ่ก้ีพึง่บอกวารอนมากอย ู (อาว ! อยใูตฟาเขาปาอยาประมาท บรุษุสดุฉกาจหลายคน
พลาดมาแลว อ ิอ ีโอะ โอ...) เดมิทีก่ลวัวากวาทำงานเสรจ็จะกลายเปนนกเกรยีม กลายเปนวา
วันกอนเดินทางพี่สาวกระเตงหลานมาสงขึ้นแท็กซ่ีหนาบาน (ปกติบานเราไมแหววอยางนี้)
บอกหนาตาเปนหวงเปนใยวา “นี่รอบนี้ตองลงถ้ำหรือเปลา? ระวังถ้ำถลม เม่ือคืนฝนตกที่
ลพบุรหีนัก”  อืม !!! บอกไดตรงประเด็นดี อยากโทรไปถามนางพยาบาลสวนตัวอีกวา เนี่ย !
ถาเปนโรคถ้ำถลม จะมเีวลาสัง่เสยีหรอืเปลา กเ็ดีย๋วหาวาเราเซาซี ้เลยไปทัง้อยางนัน้แหละ

แซงแซว

เขาสมอคอน ตัง้โดดเดนอยกูลาง
นา เปนเขาหินปูนสีขาวลวนลูก
เล็ก ๆ สะทอนแสงแดดดีนักแล
สรางความระคายเคื่องตอคนผิว
บางยิง่นกั
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ทีเ่ขาสมอคอนไมมเีงือ่นงำวา อากาศและดนิจะมกีล่ินฝนเลยสกันดิ แดดสดุสดใสเปรีย้ง
ไหนวาเม่ือวานฝนตกหนกัท่ีลพบรุ ีอะ!! พอขนขาวของไวบนเรอืนพีเ่จาหนาท่ีนำทาง กไ็ดความวา
เม่ือวานฝนตกหนักมากจริง แตในเมืองโนน ที่นี่ไมตกมานานแลว มองดูยอดเขาเห็นไอแดด
เตนระยบิบนหมหูนิระเกะระกะสขีาว แลวใหรสูกึรอนขึน้มาอกีทบเทา นัง่เฉาแดดรอตะวนัลงแสง
อยอูยางเนิน่นาน พอถงึเวลากแ็ยกยายกนัลงถ้ำ

ผมรีบอาสาอยางแข็งขันตามประสาคนขยัน เอาถ้ำหลังบานนี่แหละ เสร็จงานจะได
รีบกลับมาอาบน้ำ ปะแปง นอนเปลใหสบาย คิดไดดังนี้แลวเลยกมหนากมตาสับเทา
ขึน้เขาไปลงถ้ำ ถงึโพรงถ้ำโอบ (ชือ่ถ้ำ) ตนไทรไกวใบเฉา ๆ  บนปากถ้ำทกัทายมาแตไกล นองผู
สามารถลำเลียงอุปกรณไตแผล็วลงไปยืนยิ้มฟนขาว รอขางลางในเวลาสั้นๆ สวนผมตองเล็ง
อยนูานกวาไดแงง มมุหิน จกิสอดนิว้มือและวางเทาเล้ือยไถคบืลงไป อยางเก ๆ  กงั ๆ  อนัท่ีจริงถ้ำน้ี
เม่ือเทียบกับโพรงอื่นในเขาสมอคอนแลว เรียกวาสุดชิว “พี่อวน” คนนำทางบอกอยางภาคภูมิ
วาคนชำนาญถ้ำแถวนั้นกระโดดลงไปยืนขางลางไดเลย

แลวพวกเราก็ประคับประคองรถแลนครุยเซอรยุควัยอลเวง นักรักรุนกระเตาะ
ขางนอกหลอสดใส ขางในหลอแบบโก ที่แบบแคมีน้ำมันสตารทใหติดกับใจเกา ๆ ก็ไปไดแลว
เปนท่ีนาเกรงขามมาก แอบสาธุอยางนอบนอมในใจ กวาจะพากันพนหลักส่ีตองมีพนักงาน
ขับอยางนอยสองคน มีเจาหนาท่ีใสเกียร สวนผมคอยประคองพวงมาลัย กับเหยียบคลัช
แถมนองยังกี๋ใหขึ้นโทลลเวย ซะอีก “เฮยแลวตำรวจไมเรียกเหรอไมมีอะไรสักอยาง”
นองตอบหนาตารับผิดชอบตอสังคมมากวา “ถาจับ เราก็ทิ้งรถไวที่ตำรวจ และใหคุณตำรวจ
ขับไปคืนที่สถาบันฯ ดวย ถาพี่ขับขางลางตองทำใหใครตอใครลำบากใจกันแน ๆ”
“อืม...มีเหตุผล ๆ” ตอนจายคาผานทางก็ตองอาศัยนองอีกคนแงมประตูจายเงิน จากน้ันก็
คอย ๆ   ปเุลง ๆ  ไป โดยมเีสียงลกูชางกิว๊กาวเปนกำลงัใจ วยุ วาย วยุ ไปตลอดทาง พอถงึท่ีหมาย
ตางแยงกนัตะกายลงจากรถ สหีนาดูโลงอกโลงใจ

แลนครยุเซอรรนุกอต้ัง วว. พาหนะ
เดินทางที่แสนจะสะดวกสบาย

รถยังดูใหมและนานั่งเปนที่สุด
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แตชากอนโพรงที่อยูขางใตลงไปขางลางที่จะลงตอนี้ฮากวา ความลึกที่สูสี แตลึกดิ่ง
เปนบอน้ำ ตัวชวยอันเดียวที่มีคือ ทอนตนสะแกขนาดเทานอง พาดพิงผนังถ้ำแบบหมิ่น ๆ
ผิวเรียบเกลี้ยงของมัน บอกถึงความยาวนานที่มันยืนรองมือรองเทาของนักลาคางคาว
มานานนับปไดเปนอยางดี ลงโพรงชวงนี้ ตองใชลูกบาสวนตัวหนอย ๆ ที่จะฝากสวัสดิภาพ
ไวกับตนสะแกทอนนี้ ถาหากวางเทาไมไดจังหวะ ทอนไมก็จะกระดุกกระดิกเหมือนมีชีวิต
พลิกขยับใหลุนตัวโกง ชวงงามก่ิงสำหรับเหยียบตางขั้นบันไดตองเหยียดขาสุด (แตก็มัก
จะวางเทาไมถึง) เมื่อลงไปยืนได ก็ตองมุดรูขนาดคนนอนลอด และจำเปนตองคลานศอก
แถกแบบหงาย (โอ ! ไมเสยีแรงทีฝ่กมาอยางดสีมัยอยปูหนึง่ทีโ่รงเรยีนกวางนอย แถวทงุบางเขน
โวว ! อยากจะบอกเพือ่น ๆ นอง ๆ ทีฟ่มูฟายกับการฝกฝนนัน้วา ของเคาดจีรงิ ๆ เลย !)

แตดวยไมไดลงถ้ำมาตั้งนานแลว เลย
เหมือนคนแปลกหนาท่ีตองทำความคุนเคยกันใหม
ความลกึของโพรงถ้ำตอนบนไมมากนกั ประมาณ 5
เมตร ถาเปนพ้ืนธรรมดาความสูงเทาน้ีอาจทำให
คนหาม ๆ  โดดตกลงไปแคยอก แตกม็หีนิโผลขนาด
ชางหมอบบนพืน้ดนิ อยางนีค้อย ๆ คบืเลยีบลงไป
ยนืดมูปีญญากวา แมวามนัจะดไูมคอยแมน เทาไหร
ในทีส่ดุก็เก ๆ กงั ๆ ลงไปได ทามกลางความโลง
ใจของนอง ๆ ทีย่นืลนุใหกำลงัใจดวย ใจระทกึ

ไตลงถ้ำโอบ ดูงาย ๆ แตตองลุนกันทุกจังหวะ
ปลายเทาท่ีกาวสืบ ขางลางเปนหินโผลลูกโต
ทีไ่มเหมาะกบัการเอาหัวโขกยิง่นกั

มุดเขาถ้ำโอบ ตองนอนหงายเหยียดยาว
ใชศอกดันตัวเขาไป



พอลอดผานไดก็จะเขาไปอยูในโถงถ้ำดานใน จากนั้นก็ใชวิชาและวิทยายุทธที่มีอยู
คืบปนไถลไปเรื่อย ๆ จนไดงานตามความประสงคออกมา พอเก็บงานคางคาวเสร็จสรรพ
ถดัมาอีกวนักต็องไปเกบ็ขอมลูนก สวนนองฝกงานหนาแฉลมกต็องลงวดัคุณภาพน้ำ เกบ็ตวัอยาง
สาหรายและหอย

สวนผมนั้น ครั้งนี้เปนงานแรกที่เขาสำรวจชนิดนกในพื้นที่และเปนครั้งแรกท่ีเขาพื้นที่
แลวจังหวะตรงกับชวงสรางรังวางไขของบรรดานกเล็กนกนอยทั้งหลาย เลยไดเห็นแมนก
และพอนกแซงแซวหางปลาตวัดำมะเมือ่ม ผลดักนัฟกไขในรงัปลายกิง่ตนกามปูอยางนายกยอง
และนาเห็นใจในความอดทนของมัน ก็แดดรอนซะขนาดนั้น แลวตำแหนงรังก็ไมไดอยูในรมเงา
ใบหนาทึบสักมากนอยเทาไร ในขณะที่ตัวหนึ่งฟกไขนิ่งๆ อีกตัวหนึ่งก็เกาะเปนเพื่อนอยู
บนก่ิงไมไมหางไปมากนัก เหมือนกับวาเราทนดวยกันนะ ตัวท่ีไมไดฟกไขก็จะบินหายไป
และกลบัมาพรอมอาหารในปาก มาปอนใหตวัทีน่ัง่ฟกไขกนิ อากาศท่ีรอนฉาแดดแจไดเหน็อะไร
ที่ซึ้ง ๆ อยางนี้ก็ทำใหใจเย็นและมีความอดทนท่ีจะทำงานกลางแดดตอได ฉบับนี้ก็จะเลาเรื่อง
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) ใหอานกนันะครบั (เฮอ ! ในทีส่ดุก็ขึน้ตนลงทายได)

นกในวงศแซงแซว Dicruridae ในโลกใบนี้มีทั้งหมด 24 ชนิด ใน 2 สกุล คือ สกุล
Chaetorhynchus มเีพยีงชนดิเดียวเทานัน้ และสกลุ Dicrurus สวนในเมอืงไทยมรีายงานพบ 7
ชนดิ อยใูนสกุล Dicrurus เมือ่เปดตำราคนหาชือ่กไ็ดความวา Dikroos = dikros เปนภาษากรกี
หมายถงึ เปนสอม (forked) -oura หมายถงึ หาง (tail) นัน่คอื เปนสกุลนกทีม่ขีนหางเปนรปูสอม
ขนาดลำตวัใกลเคยีงและไลเลีย่กนั 25-32 ซม. สขีนคลมุกายเปนสดีำมนั บางทกีจ็ะมองเหน็เปน
สีเหลือบได ขนหางแยกเปนแฉกเวาลึก อาศัยอยูในปาโปรงหรือพ้ืนท่ีที่ติดตอกับพ้ืนที่โลง เชน
ทงุนา หาอาหารดวยการบนิโฉบจบัแมลงกลางอากาศ และโฉบหากนิบนพืน้ดนิ
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นกแซงแซวหางปลาทำรงับนปลายกิง่
ตนกามปู ใกล ๆ กับ “ทะเล” บริเวณ
เขาสมอคอน



สวนเจานกแซงแซวหางปลา ที่ผมจะเลาเรื่องตอไปนี้นั้น มีชื่อบงชนิด (specific
epithet) วา macrocercus  เอือ้มมอืควาตำรา A Dictionary of Scientific Bird Names
ที่วาดวยเรื่องความหมายของชื่อนก ก็ไดความวา macrocercus = makrokerkos
เปนภาษากรีก หมายความวา หางยาว (long-tailed) เหลานักวิชาการนกท้ังหลาย
ตางกบ็อกเปนเสยีงเดยีวกันวาเหนอืคอคอดกระขึน้มาทางเหนอื เจาตวันีเ้ปนนกประจำถิน่
คือสรางรังและวางไขในประเทศไทยนี่แหละ สวนใตคอคอดกระลงไปก็จะกลายเปน
นกอพยพ คอืพบไดเฉพาะตอนอพยพมาในหนาหนาว ไมมกีารทำรงั แตอยางใด

มีครั้งหนึ่งเห็นนกเอี้ยงดาง
(นีก่ป็ระเภทขาโจเหมือนกัน) สองตวัเดิน
หากินกระจุ งกระจิ๋ งที่ ริมบึงอยูดี  ๆ
เจาแซงแซวตวัหนึง่กบ็นิลงมาดา ทาทาง
มันเปนอยางนั้นจริง ๆ มันลอยตัวอยู
กลางอากาศแลวสงเสียงเจี๊ยวจาว ฉอด
ฉอด จนเจาเอี้ยงดางสองตัวตองบินหนี
ดวยความระอาใจ

แซงแซวหางปลา ภาพจาก
http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/
thumb/c/c7/Dicrurus_
macrocercus.jpg/317px-
Dicrurus_macrocercus.jpg

แซงแซวหางปลา ภาพจาก
h t t p : / / www . o i s e a u x . n e t / o i s e a u x /
passeri formes/images/drongo.royal.

nefi.1g.jpg
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นิสัยโดยทั่วไปแซงแซวหางปลา นับวามันเปนนก
มีลีลาที่นามองไมนอย เวลาที่มันบินรอนโฉบแมลงกลางอากาศ
อยางที่ เราคุนเคยกันดีวามันเปนนกนิสัยกากั่น เปนปกติ
ที่จะเห็นมันไลตีหรือแยงนกอ่ืนกินน้ำหวานดอกไมอยาง
หนาตาเฉยเปนท่ีสุด พอฤดูจับคูผสมพันธุ เราจะไดเห็นเจานก
แซงแซวจอมซาส ซากวาปกติ (ฮอรโมนความเปนพอเปนแม
กระฉูดปร๊ิด) ไลตีสารพัดนกที่ เขามาในบริเวณรังของมัน
ไมเวนแมแตนกลาเหยื่ออยางเหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
ทำนองตัวเล็กใจใหญและมันก็ไลเหยี่ยวขาวไปไดเสียดวย
บางทีก็ดูเหมือนมันไมมีเหตุผลเอาเสียเลย



เจานกแซงแซวคูที่ไปเจอในพื้นที่บริเวณ
บึงน้ำสาธารณะเขาสมอคอน ชาวบานเรียกชื่อ
บงึนีว้าทะเล (คดิอยาง positive thinking จงัเลย)
เปนนกแซงแซวคูเดียวกับท่ีเลาใหฟงตอนตน
ทำรังเปนรูปถวยตรงปลายกิ่งไมที่มีงามขนานกัน
ของตนกามปู เปนพฤติกรรมการสรางรังเฉพาะ
ของนกชนิดน้ี ชวงกอนท่ีจะมาพอดีวาจะตองทำ
กิจกรรมพาเด็กดูนก และตั้งใจวาจะพาเด็กมาเฝา
เจาแซงแซวปอนลูก แตพอกลับอีกคร้ังปลายกิ่ง
ไมสูงไมเหลือรองรอยของซากรังติดแมแตหญา
คิดเอาเองวา นาจะเปนพายุลมฝนพัดพาหอบไป
พอเลาเรือ่งพดูคุยกบัเดก็ ๆ  นกัดูนก เลยไดเรือ่งวา

แซงแซวหางปลา ภาพจาก
http://www.birding.in/images/Birds/rajiv/

black_drongo.jpg
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บันทึกสงทาย
ในทีส่ดุ หมายเหตนุเิวศวทิยา : บนัทกึธรรมชาตหิลากเผาพนัธุ ฉบบัท่ี 2 กแ็ลวเสรจ็

เปนรปูเลมออกมาสสูายตาอกีครัง้ตามกำหนดการทีไ่ดวางไว  กวาจะปดเลมไดกเ็ลนเอาเหนือ่ย
กันหลาย ๆ ฝาย ตองขอขอบคุณทีมนักเขียนทุกทานที่ไดชวยเรงมือเขียนตนฉบับสงมาให
ขอขอบคุณฝายศิลปกรรมที่เรงทำรูปแบบและจัดรูปเลม

ฉบบัทีแ่ลวไดเกดิความผดิพลาดในการนำเสนอภาพนกกนิปลหีางยาวพนัธใุต  ในหนา
25 และหนา 27 ซึง่ คณุวชัระ  สงวนสมบตั ิผชูนะเลศิรายการแฟนพนัธแุท  (ดนูก) ในป 2546
จากองคการพพิธิภัณฑ วทิยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.) ไดกระซบิเบา ๆ  วา “พีค่รับ รปูท่ีเอาโชว
นัน้เปนนกกนิปลหีางยาวพนัธเุหนอืนะครบั” คณะผจูดัทำกข็ออภยัอยางสดุซึง้ในความผดิพลาด
และขอขอบคุณ คุณวัชระ สงวนสมบัติ มา ณ ที่นี้ดวยที่ทวงติงมา สุดทายก็ตองขอขอบคุณ
บรรณาธกิารทุกทานท่ีสละเวลาชวยตรวจแกไขตนฉบบั และทางฝายบรรณาธกิารขอเชญิชวน
ทุกทานที่มีโอกาส ไดอานจุลสาร “หมายเหตุนิเวศวิทยา” สงบันทึกธรรมชาติหรือขอเขียน
ของทานประกอบ ภาพถาย 1-3 ภาพ ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 มายังกอง
บรรณาธิการ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในหนาท่ี 2 ของจุลสารเลมนี้ เพื่อจะไดตีพิมพและเผย
แพรตอไป
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มีพี่ในหมูบานมาสอยเอาลูกนกไปเลี้ยงเสียแลว เปนอีกคร้ังท่ีกลไกของรูปแบบพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของสัตวที่ผานการพัฒนามาอยางยาวนานไมสามารถปองกันตัวมันจากมนุษยได
นาเวทนาเจานกแซงแซวผูกากั่นที่ไมสามารถปองกันรังและลูกของมันได ทำใหนึกถึง
วลทีีคุ่นเคยวา “มนุษยเปนทั้งผูสราง และผูทำลายอยางแทจริง”



    ไมถึงผูรับโปรดสงคืน

ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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