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สุรชิต แวงโสธรณ  และ เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

แนะนำตวัอยางอางองิ
จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

หนูขนเสีย้นเขาหนิปูน (Niviventer hinpoon)

หนขูนเสีย้นเขาหนิปนู (Niviventer hinpoon) เปนหนปูระจำถิน่ของไทย พบในประเทศ
ไทยแหงเดียวในโลก มสีถานภาพปจจุบนัในระดบัสากลตามบญัชีรายชือ่ของ 2006 IUCN Red
List of Threatened Species วา เปนสัตวใกลถูกคุกคาม (Baillie, 1996) มีสถานภาพ
การอนรุกัษระดบัในประเทศ วา เปนสตัวใกลสญูพันธ ุ (Nabhitabhata and Chan-ard, 2005)
และเปนสัตวปาคมุครอง ตามพระราชบญัญัตสิงวนและคมุครองสตัวปา พ.ศ. 2535

ถกูคนพบครัง้แรกโดย William
A. Neill เมื่อ พ.ศ. 2516 โดยจับจาก
เขาหินปูน บริเวณพุน้ำตก อ. แกงคอย
จ. สระบรุ ี(Lekagul and McNeely, 1988)
หลงัจากนัน้อกี 2 ป นายสงศกัด์ิ เยน็บตุร
อดตีพนกังานประจำสาขาวจิยันเิวศวทิยา
(ชือ่เดิม) วว. จบัหนตูวัเมยี 1 ตวั ไดจากถ้ำ
เขาหนิปูน บริเวณวดัถ้ำพระธาต ุอ. เมือง
จ. ลพบุรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.
2518 (ฝายวิจัยส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยา
และพลงังาน, 2549)

จากการสำรวจของผูเขียนถึงแหลงแพรกระจายในปจจุบันของหนูขนเสี้ยนเขาหินปูน
ตามโครงการ “การสำรวจสถานภาพสัตวเล้ียงลูกดวยนมเฉพาะถิ่นของไทยที่อาศัยอยู
นอกพืน้ท่ีอนุรกัษ ในเขตทีร่าบภาคกลางของไทย” โดยไดรบังบประมาณสนบัสนนุจากโครงการ
BRT เมื่อ พ.ศ. 2548-2549 ซึ่งเปนการสำรวจครั้งแรกในรอบ 30 ป นับจากการสำรวจพบ
ครัง้สดุทาย และพบวา มแีหลงแพรกระจายเพยีง 2 แหงเทานัน้ คอื ทีว่ดัถ้ำพระธาต ุอ. เมอืง

หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (N. hinpoon) ตัวเมีย สำรวจพบที่
วัดถ้ำพระธาตุ อ. เมือง จ. ลพบุรี เม่ือ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
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เอกสารอางอิง
ฝายวิจัยสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน. 2549. ฐานขอมูลตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในศูนยรวบรวมตัวอยาง

อางอิงทางชีววิทยา. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
สรุชติ แวงโสธรณ, จารุจนิต นภตีะภฏั, เธยีรศิร ิมลูจนัทร  และ กลุธดิา เมอืงคำ. 2549. การสำรวจสถานภาพ สตัวเลีย้งลกู

ดวยนมเฉพาะถิ่นของไทยที่อาศัยอยูนอกพื้นที่อนุรักษในเขตที่ราบภาคกลางของไทย. ใน: รายงานวิจัย
ในโครงการ BRT 2549, วิสุทธิ์ ใบไม และรังสิมา ตัณฑเลขา (บรรณาธิการ). หนา 285- 297. จัดพิมพโดย
โครงการ BRT. บริษัทจิรวัฒน เอ็กซเพรส จำกัด, กรุงเทพฯ.

Baillie, J. 1996. Niviventer hinpoon. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.
<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 28 August 2007.

Nabhitabhata, J. and T. Chan-ard. 2005. Thai red data: mammals, reptiles and amphibians. Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning. Bangkok, Thailand. 234 pp.

Lekagul, B. and J. A. McNeely. 1988. Mammals of Thailand. 2nd ed. Saha Karn Bhaet Co., Bangkok. 758 pp.
Waengsothorn, S., J. Nabhitabhata and T. Moonchan. 2007. The ecological distribution of Thai endemic rodents

with a new distributional range of Niviventer hinpoon.  The Thai National History Museum Journal. 1(3).
(in press).

จ. ลพบรุ ีและ บริเวณวดักุดขาม (ดอนดงึ) อ. บานหมี่
จ. ลพบรุ ีแตเปนท่ีนาเสียดายทีก่ารศึกษาครัง้นีไ้มพบ
หนขูนเสีย้นเขาหนิปนูจากแหลงตวัอยางตนแบบ (type
locality) ที่บริเวณพุน้ำตก (วัดถ้ำพระโพธิสัตวใน
ปจจบุนั)  อ. แกงคอย จ. สระบรุ ี(สรุชติ และคณะ, 2549;
Waengsothorn et al., 2007)

ปจจุบนัมตีวัอยางตนแบบ (holotype specimen) ของ
หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน เก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยาง
อางอิงทางชีววิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) เปนตัวอยางหมายเลข 54-3988
และยงัมีตวัอยางอางองิ (specimen) อืน่ ๆ สำหรบัการศกึษา
ทางดานอนกุรมวธิานอกี จำนวน 6 ตวัอยาง

แหลงแพรกระจายปจจุบัน
ของ หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน
พบบรเิวณ จ. ลพบรุ ีเทานัน้
(หมายเลข 2 และ 3) สวน
บรเิวณ จ. ลพบรุ ี(หมายเลข
1) ยังสำรวจไมพบ

ตวัอยางตนแบบหนขูนเสีย้นเขาหนิปนู
หมายเลข 54-3988

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ตกุแกปาจารจุนิต (Cyrtodactylus jarujini)

ธญัญา  จัน่อาจ
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

สตัวถิน่เดยีวจากปาในทองที ่ต. หนองเดิน่ อ. บงึกาฬ จ. หนองคาย ซึง่เปนพืน้ทีป่า
อนุรกัษ คอื เขตรกัษาพนัธสุตัวปาภูววั พบเปนครัง้แรกโดยนายจารจุนิต นภตีะภฏั เม่ือวันท่ี 2
มิถุนายน พ.ศ. 2534 เมื่อครั้งที่ยังปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.)

ตวัอยางตนแบบ (holotype specimen) หมายเลข ZMB 50648 (หมายเลขเดมิ TNRC
52-3881) ตวัผ ูวยัเจรญิพนัธ ุปจจบุนัเกบ็อยทูีป่ระเทศเยอรมน ี(Ulber, 1993) สวนตวัอยางตนแบบ
(paratype specimen) หมายเลข TNRC 52-3882 ตวัผ ูและ TNRC 52-3883 ตวัเมยี ปจจุบนันี้
เก็บรกัษาไวที ่สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

ตัวอยางตนแบบ (paratype specimen) ตุกแกปาจารุจินต (C. jarujini) หมายเลข TNRC 52-3882 (ตัวผู)
และ TNRC 52-3883 (ตัวเมีย) ปจจุบันเก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยางอางอิงทางชีววิทยา วว.
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เอกสารอางอิง
Ulber, T. 1993. Bemerungen uber cyrtodactyline Geckos aus Thailand nebst Beschreibungen von zwei neuen

Arten (Reptilia: Gekkonidae).  Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. 69 (1993) 2:
187-200.

ลักษณะเดนของตุกแกปาชนิดนี้ มีตุมใหญกระจายหนาแนนบนผิวหนังแทรกระหวาง
เกล็ดที่เปนตุมขนาดเล็ก โดยมีการกระจายตั้งแตบริเวณตนคอมาทางดานสีขางและแนวสันหลัง
รูตอมบริเวณเกล็ดหนาทวารรวมและตนขาเรียงเปนรูปงาม จำนวนทั้งสิ้น 52-54 รูตอม
สขีองตวัสัตว ในน้ำยาเอธานอล จางลงกวาทีพ่บในธรรมชาต ิ โดยดานบนของลำตวัสีน้ำตาลออน
บนหัวมีจุดใหญ ๆ สีเขมกระจายอยูทั่วไป ไมมีแถบเขมวงรอบทายทอย แตมีแถบยาวสีเขม
พาดจากดานทายของตามาทีบ่ริเวณเหนอืชองห ูตัง้แตตนคอมา มจีดุใหญ ๆ สเีขมเรยีงเปนแถบ
ตามขวาง รปูรางไมแนนอน มาถงึเอว จำนวน 7-9 แถบ หางมลีายพาดวงรอบหาง 7 แถบ ดานทองสี
เหลอืงออน ทองหางสีน้ำตาลเขม ขนาดของลำตวัวดัจากปลายปากถงึกน 82-90 มม. หางยาว
86-118 มม.

ดานทองของตนขาแสดงรตูอมบนเกลด็หนาทวาร
และเกลด็ตนขาของตกุแกปาจารจุนิต

(Cyrtodactylus jarujini)

ภาพฝาตีนหลงัขางขวาของตกุแกปาจารจุนิต
(C. jarujini)

ภาพวาดของตุกแกปาจารุจินต (C. jarujini)
โดย ปญจพร ศรีบุญชวย



สุรชิต แวงโสธรณ  และ เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

บนัทกึธรรมชาติ
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พบแหลงแพรกระจายแหงใหมของ

คางคาวสามศร (Stoliczka's trident bat) เปนคางคาวกนิแมลงในสกลุ Aselliscus วงศ
Hipposideridae ตัวอยางตนแบบ (type specimen) ของคางคาวสามศรจับไดจากเกาะปนัง
ทางตะวนัตกของประเทศมาเลเซยี (Simmons, 2005) ทัว่โลกมคีางคาวสกลุนีเ้พยีง 2 ชนดิ เทานัน้
คอื A. tricuspidatus และ S. stoliczkanus คางคาวชนดิ A. tricuspidatus พบอาศยัอยบูรเิวณ
หมเูกาะโมลคัคา ประเทศอนิโดนเีซยี สวนคางคาวสามศร (S. stoliczkanus) พบกระจายตัง้แต
ตอนใตของจนีลงมา จนถงึทางตอนเหนอืของเวยีดนามและลาว ทางตะวนัออกของพมา และพบใน
ประเทศมาเลเซยี (Lekagul and McNeely, 1988; Corbet and Hill,1992)

ขอมูลการแพรกระจายในอดีตของคางคาวหนายักษสามศรในประเทศไทย พบวา
คางคาวชนดิน้ีถกูจับได จากพ้ืนท่ี 8 จงัหวดั ไดแก จ. เชียงใหม จ. เชยีงราย จ. นาน จ. ลำปาง
จ. ราชบรุ ีจ. กาญจนบรุ ีจ. อทุยัธาน ีและ จ. พงังา (ฝายวจิยัส่ิงแวดลอม นเิวศวทิยาและพลงังาน,
2549)

แหลงแพรกระจายของคางคาวสามศร
(A. stoliczkanus) พบบริเวณพื้นที่
ในเสนรอบรูปสีแดง  แหลงแพร
กระจายแหงใหมของประเทศไทย
พบในทองที่ จ. เลย (จุดสีเหลือง)
ปรบัปรงุจาก Lekagul and McNeely
(1988) และ Corbet and Hill (1992)

คางคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus)



การสำรวจความหลากชนดิของสตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดเลก็ โดยศนูยรวบรวมตวัอยาง
อางอิงทางชวีวทิยา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) เม่ือวันท่ี 17
มนีาคม พ.ศ. 2550  เวลา 7.00 น. พบซากคางคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus) ถกูรถชนตาย
1 ตวั ใกลจดุชมววิ บนถนน รพช. หลัก กม.14 พกิดั UTM (Indian 1975) X:795351 Y:1887601
เปนคางคาวตวัผ ูขนาดชวงความยาวแขน (FA) 41 มม. (กระดูกแขนหกั) หมายเลขสนาม (field
number) SW00213 ในทองทีบ่านปวนพ ุต. ปวนพ ุกิง่ อ. หนองหนิ จ. เลย การพบนีเ้ปนรายงาน
การพบคางคาวสามศรเปนครัง้แรกในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและเปนรายงานแหลงแพรกระจาย
แหงใหมของคางคาวสามศรในประเทศไทย
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ซากคางคาวสามศร (A.stoliczkanus) ถกูยานพาหนะ

ทบัตาย พบบรเิวณใกลจดุชมววิ บานปวนพ ุต. ปวนพุ
กิง่ อ. หนองหนิ จ. เลย

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

เอกสารอางอิง
ฝายวิจัยส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน. 2549. ฐานขอมูลตัวอยางสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในศูนยรวบรวมตัวอยาง

อางอิงทางชีววิทยา. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
Corbet, G. B. and J. E. Hill. 1992. The mammals of the Indomalayan region: A systematic review. Oxford

University Press, New York. 488 pp.
Lekagul, B. and J. A. McNeely. 1988. Mammals of Thailand. 2nd ed. Saha Karn Bhaet Co., Bangkok. 758 pp.
Simmons, N. B. 2005. Order Chiroptera:  Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic

Reference, 3rd ed. Wilson, E. D. and D. M. Reeder. The Johns Hopkins University Press. 2000 pp.

คางคาวสามศร (A.stoliczkanus)
ภาพจาก http://www.bio.bris.ac.uk/research/
bats/China%20bats/images/aselliscusweb.jpg



คางคาวหนายกัษจมูกปมุ (Hipposideros halophyllus) สตัวประจำถิน่ของไทย  ซึง่เปน
สัตวที่พบในประเทศไทยเพียงแหงเดียวในโลก เปนคางคาวกินแมลงขนาดเล็ก อยูในวงศ
Hipposideridae (Simmons, 2005) มีสถานภาพในระดับประเทศเปนสัตวใกลสูญพันธุ
(Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) มแีหลงประชากรทีใ่หญทีส่ดุบริเวณเขาสมอคอน อ. ทาวงุ
จ. ลพบรุ ีมจีำนวนประชากรประมาณ 500-700 ตวั อาศัยอย ู ในถ้ำจำนวน 5 แหง และยงัพบ
คางคาวชนดิน้ีบรเิวณเขาสงิหโต อ. เมือง จ. สระแกว อกี 1 ถ้ำ จำนวน 200-300 ตวั มปีระชากร
รวมกันประมาณ 700-1000 ตัว เทาน้ัน (สุรชิต และคณะ, 2549) ในอดีตเคยมีรายงาน
พบบริเวณถ้ำข้ีนก ในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง (Ecological Research Department,
1991) อกีประมาณ 400 ตวั โดยแหลงทีพ่บคางคาวชนดินีท้ัง้ 3 แหง อาศยัอยหูางกนัประมาณ
200 กม. จึงไมนาจะมีการอพยพและถายทอดยีนระหวางประชากร ซึ่งจะสงผลใหมีความ
หลากหลายทางพนัธกุรรมต่ำ เฉกเชนสิง่มชีวีติประจำถิน่อืน่ ๆ ทัว่โลก

รองรอยการเจาะปกคางคาวหนายักษจมูกปุม เพื่อเก็บ
เนื้อเยื่อศึกษาพันธุกรรม โดยใช wing punch ขนาดเสนผา
ศนูยกลาง 4 มม. รอยเจาะนีจ้ะถกูรักษาและหายไปเองภายใน
1-2 สัปดาห
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กนกพร ไตรวิทยากร* สุรชิต แวงโสธรณ** และสิทธิชัย ศราวุธานุกูล**

*สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

คางคาวหนายกัษจมูกปมุ:

พบพฤติกรรมการยายถ้ำของ

ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงไดทำการ
ศกึษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
คางคาวหนายกัษจมกูปมุ ทัง้ 3 ประชากร
โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครง
การ BRT ประจำป 2550 เพื่อจะไดเปน
แนวทางในการอนุรักษคางคาวหนายักษ
จมูกปุมตอไป

การจบัคางคาวนัน้ ไดใชอปุกรณ
สลิงขงึแนวตัง้ (harp trap) ดกัจับคางคาว
จากบริเวณปากถ้ำ ในชวงเวลาที่คางคาว
ออกหากินประมาณ 19.00 น. บรเิวณเขา
สมอคอน อ. ทาวุง จ. ลพบุรี แลวเก็บ
ตัวอยางเนื้อเยื่อจากแผนหนังบริเวณปก



โดยใช wing punch ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 มม. แลวเกบ็ตวัอยางเนือ้เยือ่ใวในสารละลาย lysis
buffer เพือ่นำมาสกดั DNA ในหองปฏบิตักิาร  โดยเกบ็ตวัอยางถ้ำละ 30 ตวัอยาง ในชวงเวลา
กลางวันไดสำรวจถ้ำที่คาดวาจะมีคางคาวหนายักษจมูกปุมอาศัยอยู เพื่อที่จะไดระบุจำนวนถ้ำ
ที่อยูอาศัยและเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อเพิ่มเติมในภายหลัง

คางคาวบริเวณเขาสมอคอนมักมีการยายถ้ำอยูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงจากแรงกดดันจาก
การลา จากการสอบถามประชาชนทีเ่คยลาคางคาวซึง่ไมมคีวามรใูนการจำแนกชนดิคางคาว พบวา
คางคาวในถ้ำที่ถูกรบกวนจากการลามักยายถ้ำหนีไปอยูที่ถ้ำอ่ืนและกลับมาในภายหลัง (สุรชิต
และคณะ, 2549) อยางไรกต็ามยงัไมมหีลกัฐานยนืยนัวาคางคาวหนายกษจมกูปมุมกีารยายถ้ำ

จากการสำรวจคางคาวในตอนกลางวันโดยใชสวิงโฉบจับคางคาวใน “ถ้ำฝาชี”
ซึง่ยงัไมเคย มกีารสำรวจมากอน บรเิวณพกิดั UTM (Indian 1975) X:661717  Y:1648685 เมือ่วนัที่
25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดจับคางคาวตัวผูที่โตเต็มวัยและมีรอยเจาะที่ปกอันเนื่องมาจากการ
เก็บตัวอยางเนื่อเยื่อเพื่อศึกษาดานพันธุกรรม แสดงใหเห็นวา คางคาวหนายักษจมูกปุมมีการ
อพยพยายจากถ้ำใดถ้ำหนึ่งที่เคยเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อมาอาศัยอยูใน “ถ้ำฝาชี” ซ่ึงยังไมสามารถ
ระบไุดแนชดัวา เปนการอพยพมาชัว่คราวเพือ่หลบหนกีารรบกวนจากการศกึษา หรอืการยายถ้ำ
ตามปกติ หรือเปนการอพยพตามฤดูกาล อยางไรก็ตามการพบครั้งนี้แมจะเปนผลการศึกษา
ในเบื้องตนแตก็เปนหลักฐานยืนยันวา คางคาวหนายักษจมูกปุมมีการอพยพระหวางถ้ำ
อาจเปนไปไดวา การอพยพระหวางถ้ำเปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหคางคาวหนายักษจมูกปุมสามารถ
เอาตวัรอดจากการลาของคนในทองถิน่มาไมนอยกวา 33 ป นบัจากการพบครัง้แรกโดย นายกติติ
ทองลงยา ซึง่จะไดมกีารตดิตามศกึษาอยางละเอยีดตอไป
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Resources and Environmental Policy and Planning. Bangkok, Thailand. 234 pp.



นกพริาบปา (rock pigeon) เปนนกท่ีอาศัยอยทูัว่ทกุมมุโลก ทัง้ในทวปียโุรป แอฟรกิา
เอเชยี และออสเตรเลยี เปนนกในวงศเดียวกบันกเขา คอื วงศ  Columbidae มชีือ่วิทยาศาสตรวา
Columba livia ในประเทศไทยมีนกในวงศนี้ 28 ชนิด (Lekagul and Round, 1991)
นกพิราบปาเปนนกขนาดเลก็จนถงึขนาดเลก็-กลาง ลำตวัยาวประมาณ 33 ซม. ในประเทศไทย
นกพริาบปามกัอาศัยตามทองไรทองนา ซึง่ตอมาไดปรบัตวัเขามาอยใูนเมอืง ตามอาคารบานเรอืน
ตามวดัวาอารามตาง ๆ

นกพิราบปาไดรับการขึ้นบัญชีที่ตอง “ถูกกำจัด” ในอันดับตน ๆ ของบริษัทกำจัด
สัตวรบกวนทั่วโลก จากการคนหาในเว็บไซต www.google.com โดยใชคำวา pigeon control
มีผลแสดงออกมามากถึง 2,140,000 รายการ มีขอมูลนำเสนอวิธีการขับไลและกำจัดนกชนิดนี้
อยางหลากหลาย เชน การปองกนั ไมเขามาเกาะในบรเิวณทีต่องการ การขบัไลดวยเสยีงความถีส่งู
การขบัไลโดยใชคลืน่แสง การดกัจบัดวยตาขาย การชอ็ตดวยไฟฟา รวมทัง้การทำลายลางชีวติ
ของนก โดยการใชปนยงิและการใชสารพษิ เพราะดวยเหตผุลทีว่านกพริาบปาเปนนกทีม่จีำนวน
ประชากรมากและทำความสกปรกแกอาคารสถานท ี่

นกพิราบปา (C. livia) ถูกขึ้นบัญชีใหเปนศัตรู
ของมนุษย ที่มีการคิดคนสารพัดวิธีเพ่ือกำจัด
ใหพนไปจากวิถีชีวิต
ภาพจาก http://www.visindavefur.hi.is/

myndir/dufa_231105.jpg
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กองประชาสัมพันธ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

อปุกรณทีใ่ชในการขบัไลและกำจดันกพริาบ
มหีลากหลายรปูแบบ

นกพริาบปา (Columba livia)



ตามเหตผุลทางชวีวทิยาและนเิวศวทิยาแลวนกพริาบปาเปนองคประกอบหนึง่ ในระบบ
นิเวศ ที่มีความเสถียรภาพมาก มีความแข็งแรงและอดทนอยางยิ่ง จึงมีโอกาสสูญพันธุนอยมาก
แลวทำไมมนษุยตองจองตามลาตามลางนกชนดินี?้ ในขณะทีม่นษุยเองตางกท็มุเทเงนิทอง มหาศาล
เพื่อที่จะปกปองและอนุรักษนกที่หายากที่ใกลสูญพันธุอีกหลายชนิด ซึ่งมีความออนแอ
และเปราะบาง ในระบบนเิวศ

แฟลตที่ผูเขียนอาศัยอยูเปนอาคาร 5 ชั้น บริเวณบางบัว เขตหลกัส่ี สวนผูเขียนเอง
อาศัยอยูที่ชั้นที่ 4 ดานหลังหองมีระเบียงกวางประมาณ 60 ซม. เปนท่ีวางคอมเพรสเซอร
ของเครื่องปรับอากาศ และเหลือชองวางอีกประมาณ 20 ซม. ระหวางเครื่องปรับอากาศ
กับผนังหอง ตรงนี้แหละครับที่เปนสวรรคของนกพิราบปาที่มาทำรัง ซึ่งผูเขียนไดติดตาม
ถายภาพและสังเกตการทำรังและใชประโยชนจากบริเวณนี ้ โดยใชกลองดิจิตอลทีส่ามารถ
บันทึก วัน-เวลา ที่ถายภาพได

แมนกพิราบปาทำรังแบบงาย ๆ เพียงใชกิ่งไมเล็ก ๆ วางซอนกันอยางลวก ๆ
ซึง่นาจะประหยดัเวลาในการสรางรงัไดพอสมควร แมนกพริาบปาวางไขใบแรกในวันที่ 6 มกราคม
พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นอีก 2 วันจึงวางไขใบที่ 2 ผูเขียนมัวแตยุงอยูกับงาน จึงกลับมา
ถายภาพอีกครั้ง ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 เห็นลูกนกมีขนขึ้นพอสมควร คาดวา
ฟกเปนตัวมาแลวประมาณ 2 วัน นัน่กห็มายวาแมนกใชเวลาฟกไข 20 วัน
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 6 มกราคม พ.ศ. 2550
วางไขใบแรก

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล

8 มกราคม พ.ศ. 2550
วางไขใบท่ีสอง

30 มกราคม พ.ศ. 2550
ลูกนกอายุ ประมาณ 2 วัน

10 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550
ลูกนกอายุ 13 วนั

25 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550
ลูกนกอายุ ประมาณ 28 วัน

พรอมออกจากรงั

  นกพริาบมีเคลด็ลบัปองกนัการสญูพนัธอุยางไร?



ลกูนกพัฒนาตวัเองไดเรว็ ใชเวลาเพยีง 13 วนั กม็ขีนขึน้เตม็ตวัแตยงัมขีนอยุเหลอือยบูาง
จนกระทัง่อายไุด 18 วนัจงึมขีนขึน้เตม็ทีเ่หมอืนนกทีโ่ตเตม็วยั ครัง้ลาสดุทีพ่บเหน็นกในครอกนี้
และยงัอยกูบัแมในรงัคือวันท่ี 25 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550 คาดวาลูกนกนาจะออกจากรงัในชวงเวลานี้
หรือใชเวลาพฒันาตวัเองตัง้แตฟกเปนตวัจนบนิไดประมาณ 28 วนั

หลงัจากนัน้ผเูขยีนกล็มืแมลกูนกครอบครวันี ้จนกระทัง่วนัที ่18 มนาคม พ.ศ. 2550 หรอื
หลงัจากทีค่าดวาลกูนกออกจากรังไปเผชญิโลกขางนอก 21 วนั กไ็ดสงัเกตเหน็แมนกพริาบปา
ทำรังอยูที่เดิมพรอมลูกท่ีฟกออกมาเปนตัว อายุประมาณ 1 วัน เทานั้น ถาแมนกพิราบปา
ตัวนี้ใชเวลาฟกไข 20 วัน เทากันกับแมนกในครอกที่ผานมา แสดงวา แมนกพิราบปา
ตวันีว้างไขใบแรกราว ๆ  วนัที ่25 หรอื 26  กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2550 หรอืคาดเดาไดวา ทนัททีีล่กูนก
ในครอกทีแ่ลวออกจากรงั กม็แีมนกพริาบปามาใชรงัวางไขในทนัใด !

       ผูเขียนไมสามารถบอกไดวาแมนกที่กำลัง
ทำรงันี ้เปนแมนกตวัเดมิหรอืไม เพราะนกพริาบปา
ทกุตัวก็หนาตาเหมอืน ๆ กนัหมด มคีวามเปนไปได
2 ทาง คือ ถาแมนกที่กำลังทำรังอยูนี้ เปนแมนก
ตวัเดิม แสดงวาการสบืทอดเผาพันธขุองนกพริาบปา
มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ลูกนกออกจากรังไดเพียง
วนัเดยีว แมนกกส็ามารถวางไขตอไดเลยในวนัถดัมา
หรอืถาเปนแมนกตวัใหม แสดงใหเหน็วา นกพริาบปา
มกีารใชพืน้ท่ีทำรงัไดอยางคมุคาและ มปีระสทิธิภาพ
สงูสดุ โดยไมปลอยใหรงัวางแมแตวนัเดยีว

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

457 pp.
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หรอืวา นีเ่ปนเคลด็ลบัของนกพริาบปา
ที่สามารถรักษาเผาพันธุตัวเองไมใหสูญพันธุ
และเปนเหตใุหถกูมนษุยไลลาในปจจบุนั25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ลูกนกครอกใหม

ฟกออกมาเปนตวั หางจากครอกแรกทีล่กูนก
ออกจากรัง ประมาณ 21 วัน

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล



ธัญญา  จั่นอาจ  สญัชยั  เมฆฉาย และสทุธณิี  เหลาแตว
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
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ตกุแกสกุล Gekko ตัง้ชือ่โดย Laurenti (1768) โดยใช ตกุแกบาน (Gekko verticillatus)
ซึง่ตอมาเปลีย่นชือ่เปน Gekko gecko (Linnaeus, 1758) เปนตวัอยางตนแบบ ลกัษณะ ของตกุแก
สกลุนีค้อื "นิว้ตนีมแีผนพงัผดืยดึเพยีงบางสวน หรอืไมมเีลย กระดกูปลายนิว้ของสีน่ิว้ดานนอก
เรยีว แบนทางตัง้ มกีรงเลบ็ และแตะกบัสวนทีแ่ผแบน ออกมาทางดานขาง นิว้ดานใน (นิว้โปง)
เจรญิดีแตไมมกีรงเลบ็ เกลด็คลุมลำตวัดานบนมขีนาดเลก็ ไลเล่ียกัน หรือแทรกดวยตมุท่ีมขีนาด
ใหญกวา รมูานตารใีนแนวดิง่ ตวัผมูรีตูอมทีด่านหนา ทวารรวมและใตตนขา" (Smith, 1935)

Kluge (1991) รายงานจำนวนชนดิของตกุแกสกุลนีไ้ว 25 ชนดิ คอื G. athymus, G.
auriverrucosus, G. chinensis, G. gigante, G. hokouensis,  G. japonicus, G. kikuchii, G.
liboensis, G.  mindorensis, G. palawanensis, G. palmatus, G. petricolus, G. porosus, G.
romblon, G. scabridus, G. smithii, G. subpalmatus, G. swinhonis, G. taibaiensis, G. tawaensis,
G. tuberculatus, G. verreauxii, G. vittatus และ G. yakuensis รายงานครัง้ลาสุดพบอกี 4 ชนดิ
คือ G. grossmanni (Gunther, 1994), G. ulikovskii (Darevsky and Orlov, 1994), G.
scientiavendtura (Rostler et al., 2005) และ G. erntkellri  (Rostler et al., 2006)

ตุกแกบาน (G. gecko)
ใชเปนตวัอยางตนแบบ

ของตุกแกในสกุล Gekko

พบตุกแกสีเทา (Gekko smithii) ที่เขานัน



ตุกแกสีเทา (Gekko smithii Gray, 1842) พบครั้งแรกที่เกาะปนัง ผูตั้งชื่อบรรยาย
ลกัษณะไววา ลำตวัยาว เกล็ดท่ีทายทอยเลก็กวาเกลด็ท่ีปลายปาก และแทรกดวยตมุยอดแหลม
ทีม่ขีนาดใหญกวา เกลด็ทีค่อเล็ก เกลด็ทีห่ลงัเลก็ ทกุ ๆ  5-8 เกลด็จะแทรกดวยตมุเปนแนวตามยาว
หางแบนทางราบ หนาตัดขวางเปนรปูไข เกล็ดดานบนของหางมขีนาดเลก็ แตละปลองม ี 10-11
เกลด็ ในแนวตามยาว เกลด็ดานลาง ในแนวขวางมขีนาดใหญกวาอยรูะหวางรองยาวทีส่มมาตรกนั
ตวัผมูรีตูอมหนาทวารรวม 10-16 ร ูมเีขตการแพรกระจายในหมเูกาะอนัดามนั คาบสมทุรมลายู
ขึน้มาถงึปตตาน ี(เดมิรวม จ. นราธวิาสไวดวย) และหมเูกาะมลาย ู(Smith, 1935) ในประเทศไทย
มรีายงานพบตกุแกชนดิน้ีใน จ. นราธวิาส (Taylor, 1963) ในปาฮาลา-บาลา (Chan-ard และคณะ,
2003) และปาพรโุตะแดง และใน จ. พงังา (Pauwels และคณะ, 2002)

15

ตีนของตุกแกบาน แสดงนิ้วตีนดานบนและดานขาง (จาก Smith, 1935)

ตกุแกสีเทาท่ีพบในทองที ่อ. สชิล จ.นครศรธีรรมราช  บรเิวณน้ำตกยอดน้ำ ใกลเคียงกบั
หนานนเรศ ระดับความสูงประมาณ 700 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง

ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ



ในการปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาความหลากหลายของสัตวเล้ือยคลานและสัตว
สะเทนิน้ำสะเทนิบก ในอทุยานแหงชาตเิขานนั จ. นครศรธีรรมราช ซึง่สนบัสนนุโดยโครงการ BRT
ผศูกึษา (คณะผเูขยีน) ไดพบตกุแกสเีทาในทองที ่อ. สชิล จ. นครศรธีรรมราช ทีบ่รเิวณน้ำตก
ยอดน้ำ ใกลเคียงกับหนานนเรศ ระดับความสูงประมาณ 700 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง
ทีโ่คนตนไทรใหญ เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2550 เวลาประมาณ 22.00 น. ตกุแกตวันีล้ำตวั
ดานบนสีเทาอมน้ำตาล มีตุมสีขาวเรียงเปนแถวตามขวาง 8 แถว เริ่มตั้งแตทายทอย
ไปถึงโคนหาง หางมีลายพาดเปนปลองเชนเดียวกับขาหนาและขาหลัง ทองสีขาวอมเทา
บนหวัมลีายเขมรปูตวั Y พาดจากหนาผากผานระหวางตาทัง้สองขางมาทีป่ลายปาก ตาสีเขยีว
การพบครัง้นีถ้อืเปนการพบตกุแกสเีทา ณ จดุเหนอืทีส่ดุของทวิเขาหลวง และของประเทศไทย

เอกสารอางอิง
Chan-ard, T., Y. Chuaynkern and S. Thong-aree.  2003.  The Diversity of Herpetofauna in Hala-Bala Wildlife

Sanctuary, Yala and Narathiwat Provinces.  BRT Research Report 2003: 245-258.
Darevsky, I. S. and N. L. Orlov.  1994.  Eine bemerkenswerte neue, grosswuchige Art der Gattung Gekko:

Gekko urikovskii sp. Nov. aus Zentralvietnam. Salamandra, Frankfurt/ M., 30(1): 71-75.
Gunther, R.  1994.  Eine neue Art der Gattung Gekko (Reptilia, Squamata, Gekkonidae) aus dem Suden

Vietnam.  Zoologischer Anzeiger., Jena, 233 (1/2): 27-30.
Kluge, A. G.  1991.  Checklist of Gekkonid Lizards.  Smithsonian Herpetological Information Service no. 85
Pauwels, O.S.G., O. Laohawat, W. Naaktae, C. Puangjit, T. Wisutharom, C. Chimsunchart and P. David.

2002. Reptile and Amphibian Diversity in Phang-Nga Province, Southern Thailand.  The Natural
History Journal of Chulalongkorn University . 2(1): 25-30.

Rostler, H., C. D. Siler, R. F. Brown, A. D. Demegillo and M. Gaulke.  2006.  Gekko ernstkelleri sp.n.- a new
gekkonid lizard from Panay Island, Phillipines.  Salamandra. 42(4): 197-211.

Rostler, H., T. Ziegler, N. T. Vu, H. W. Hermann and W. Bohme.  2005.  A new lizard of the Genus Gekko
Laurenti, 1768 (Squamata: Sauria: Gekkonidae) from the Phong Nha-Ke Bang National Park, Quang
Binh Province, Vietnam.  Bonner Zoologische Beitraege, 53(1/2): 135-148.

Smith, M. A.  1935.  The Fauna of British India, including Ceylon and Burma.  Reptilia and Amphibia. Vol.2-
Sauria.  London.

Taylor, E. H.  1963.  The Lizards of Thailand. The University of Kansas Science Bulletin. 44(14): 687-1077.
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มดเปนแมลงทีอ่าศัยอยรูวมกนัเปนสงัคมขนาดใหญประชากรในรงั มจีำนวนแตกตางกัน
ตัง้แตประมาณ 50 ตวั จนถงึมากกวา 10,000 ตวั แลวแตชนดิ (Holldobler and Wilson, 1990;
Gotwald, 1995) โดยปกติมดแตละชนิดสรางรังเปนอิสระไมอยูรวมกับมดชนิดอ่ืนและมีการ
แบงอาณาเขตกันแนนอน แตมีมดบางชนิดมักพบสรางรังอยูรวมกันตลอดเวลา มดที่วานี้ คือ
มดกระโดดเหลืองและมดคัน

วยีะวัฒน ใจตรง และ ศศธิร หาสนิ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

มดกระโดดเหลือง (Odontomachus rixosus Smith, 1857)
ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง

จากการสำรวจมดท่ัวประเทศของคณะผูเขียน พบวา มดกระโดดเหลืองมีการกระจาย
ไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย มักสรางรังอยูรวมกับมดคัน 2 ชนิด คือ ถาไมอยูรวมกับ
มดคันกระโดด (Pheidole inornata Eguchi, 2001) ก็ตองอยูรวมกับมดคันทานโจ (P.
tandjongensis Forel, 1913) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Jaitrong and Ting-nga (2005)
ที่ทำการศึกษาความหลากชนิดของมดในสวนพฤกษศาสตรภาคใต (เขาชอง) จ. ตรัง พบวา
มดกระโดดเหลืองและมดคันสรางรังอยูดวยกันในดินหรือในขอนไมผุ ไมเพียงแตในประเทศไทย
เทานั้นที่พบมดทั้ง 2 ชนิดนี้สรางรังอยูดวยกัน ในเกาะบอรเนียว ประเทศอินโดนีเซีย
พบมดทัง้คกูม็พีฤตกิรรมเชนนีเ้หมอืนกนั (Eguchi, 2001)

การสรางรงัอยรูวมกันของ มดกระโดดเหลือง
(Odontomachus rixosus Smith, 1857) และมดคนั
(Pheidole spp.)



เอกสารอางอิง
วียะวัฒน ใจตรง. 2550. ความสัมพันธระหวางมดสกุล Cladomyrma และพชืสกุล Sphenodesme.

หมายเหตนุิเวศวทิยา: บันทกึธรรมชาตหิลากเผาพันธุ. 1(1): 16.
Eguchi, K. 2001. A revision of the Bornean species of  the ant genus Pheidole (Insecta: Hymenoptera:

Formicidae: Myrmicinae). TROPICS Momograph series 2: 1-154.
Gotwald, W. R. Jr. 1995. Army Ant: The Biology of Social Predation. Cornell University Press. 302 pp.
Holldobler, B. and E. O. Wilson. 1990. The Ant. Harvard University Press. 732 pp.
Jaitrong, W. and T. Ting-nga. 2005. Ant fauna of Peninsular Botanical Garden (Khao Chong), Trang Province,

Southern Thailand (Hymenoptera: Formicidae). The Thailand Natural History Museum Journal. 1(2):
137-147.

ปจจุบันยังไมมีรายงานวิจัยที่แนชัดเกี่ยวกับความสัมพันธของมดกระโดดเหลือง
และมดคันทั้ง 2 ชนิด วาทำไมตองสรางรังอยูดวยกัน แตจากการสังเกตของคณะผูเขียน
พบมดทั้งคูไดประโยชนรวมกัน คือ มดกระโดดเหลืองซึ่งมีขนาดลำตัวที่ใหญกวา มีกรามยาว
และมีพิษรายแรงคอยปองกันอันตรายใหแกมดคัน  สวนมดคันซึ่ งมีขนาดเล็กกวา
จำนวนประชากรในรังมากกวาคอยหาอาหารและทำความสะอาดรังใหแกมดกระโดดเหลือง
การอยรูวมกนัของมดกระโดดเหลอืงและมดคนัอาจมกีารปลอยสารเคมหีรือฟโรโมนดงึดูดตอกัน
และกันเชนเดียวกับการปลอยสารเคมีดึงดูดกันของมดสกุล Cladomyrma และไมเถาสกุล
Sphenodesme (วยีะวฒัน, 2550 อางตาม Fujiwara et al., 2004) ซึง่จำเปนตองทำการศกึษา
อยางละเอียดตอไป

การอยูรวมกันระหวางมดกระโดดเหลือง (ตัวใหญ) และมดคัน (ตัวเล็ก)
ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง
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จนัทนหอม  Mansonia gagei  J.R.Drumm. ex  Prain วงศ  Sterculiaceae มชีือ่พ้ืนเมอืง
หลายชือ่  เชน  จนัทน  จนัทนพมา จนัทนขาว  และจนัทนชะมด  พบเฉพาะบนเขาหนิปนู (Phengklai,
2001) จัดเปนพืชหายาก (rare species) (ธวัชชัย, 2543) และเปนพันธุไมมงคลพระราชทาน
ประจำจงัหวดันครปฐม  (กรมปาไม, 2537)

สมยักอนนยิมใชทำดอกไมจนัทน เนือ่งจากเนือ้ไมมกีล่ินหอม ปจจุบนัเปนพชืหายาก ดงันัน้
ดอกไมจันทนที่ทำจากจันทนหอมนิยมใชเฉพาะในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพ
สวนดอกไมจนัทนทีใ่ชในงานศพทัว่ไป มกัทำจากไมสตับรรณหรอืไมโมกมนั ทอนจนัทนทีใ่ชสำเร็จ
โทษพระรฏัฐาธิราชกุมาร กษตัรยิกรงุศรอียธุยา ซึง่ขึน้ครองราชย ขณะมพีระชนมายเุพยีง ๕ พรรษา
และสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช กเ็ปนไมจนัทนชนดินี้

พงษศักดิ ์พลเสนา
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)

สำนักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

แหลงอนรุักษพันธุกรรม

          “จันทนหอม” ที่เขาฉกรรจ

เขาฉกรรจ แหลงอนุรักษพันธุกรรมในถิ่น
กำเนดิ (in-situ conservation) ของจนัทนหอม
ทีส่ำคญัของประเทศและของโลก

ภาพโดย พงษศกัด์ิ พลเสนา



            จากการสำรวจของคณะผูวิจัยโครงการความหลากหลายของพรรณไมเขาหินปูน
ในภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ BRT
พบจนัทนหอมทีเ่ขาฉกรรจ เขาเลือ่ม เขาตางอก และเขาชะอางคโอน  โดยเฉพาะบรเิวณ เขาฉกรรจ
จ. สระแกว เปนแหลงทีพ่บจนัทนหอมขึน้หนาแนนกวาพืน้ทีอ่ืน่เทาท่ีเคยสำรวจมากอน  ซึง่พบทัง้
ไมโตเต็มวัย ไมหนุม และกลาไม ขึ้นตามซอกหินบนเขา และบริเวณดินลึกเชิงเขา มีตนโต
ขนาดเสนรอบวง 150-180  ซม. กระจายอยทูัว่ไป  แมวาเขาฉกรรจจะเปนเขาหนิปนูขนาดเลก็
มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร ลอมรอบดวยวัด ชุมชน และสถานที่ราชการ แตจันทนหอม
ก็ไมไดถูกลักลอบตัดฟน หรือขุดไปขายแตอยางใด เขาฉกรรจจึงเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรม
ในถิ่นกำเนิดของจันทนหอมท่ีสำคัญของประเทศและของโลก

ในทางสมนุไพร  เนือ้ไมและแกน  ใชขบัลมในลำไส  แกจกุเสยีด  แนนเฟอ  แกปวดทอง
แกบิด แกธาตุพิการ ขับระดู และบำรุงหัวใจ ใบ บำรุงประสาท แกปวดตับ ดีพิการ แกบิด
และขับโลหิตระดู นอกจากน้ันยังนิยมนำเนื้อไมมาแกะสลักหรือกลึงเปนตลับเครื่องแปง พัด
พระพทุธรปู หรอืงานศลิปาชีพช้ันสูง
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ลกัษณะชอดอกจันทนหอม
ภาพโดย พงษศกัด์ิ พลเสนา

ลกัษณะผลจนัทนหอม
ภาพโดย พงษศกัด์ิ พลเสนา



จนัทนหอมขยายพนัธไุดหลายวธิ ี แตวธิทีีง่าย  สะดวก  และเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีมากท่ีสดุ
คอื เพาะเมลด็ ถานำกลาไมทีเ่พาะไดไปปลกูในพืน้ท่ีเขาหนิปนูแหงอ่ืน ๆ  ใหประชากรของจนัทนหอม
ในธรรมชาติเพิ่มขึ้น จะทำใหลดความเสี่ยงที่จันทนหอมจะสูญพันธุ และยังสามารถนำมาใช
ประโยชนดานตาง ๆ ไดในอนาคต เชน ใชเปนพืชสมุนไพรและใชในพระราชพิธีพระบรมศพ
หรือพระศพ  นอกจากนัน้ หากสงเสรมิใหเกษตรกรทีอ่าศัยอยรูอบ ๆ   เขาหนิปูนปลกูเพ่ือนำเนือ้ไม
มาแกะสลกัหรือกลงึออกจำหนาย นาจะเปนทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะสรางรายไดใหแกชมุชน

เอกสารอางอิง
กรมปาไม. 2537. พันธุไมมงคลพระราชทานประจำจังหวัด. กรมปาไม, กรุงเทพฯ.
ธวัชชัย สันติสุข. 2543. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย. สำนักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ.
Phengklai, C. 2001. Mansonia, pp. 588-591. In T.Santisuk and K.Larsen, eds. Flora of Thailand. Vol.7(3). The

Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.
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ตนจันทนหอมขนาดใหญทีพ่บบรเิวณ
เขาฉกรรจ จ. สระแกว

ภาพโดย พงษศกัด์ิ พลเสนา

ลกัษณะใบจนัทนหอม
ภาพโดย พงษศกัด์ิ พลเสนา
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คำวา ปาลม (palm) หรอื หมาก หมายถงึ พชืใบเลีย้งเดีย่วทีอ่ยใูนวงศปาลม (Family
Palmae หรือ Arecaceae) สวนใหญขึ้นอยูในเขตรอน ทั่วท้ังโลกมีปาลมอยูประมาณ 3,800
ชนดิ เฉพาะในประเทศไทยมปีาลมพืน้เมอืงขึน้กระจายอย ู 161 ชนดิ (ปยะ, 2540. )

พืชถิ่นเดียว (endemic) เปนพืชที่มีขึ้นอยู เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ถามีอยเูฉพาะในประเทศไทย กเ็รยีกวา พชืถิน่เดยีวของไทย (endemic to Thailand) จงึมขีึน้
อยู เฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ไมมีขึ้นอยูในท่ีอื่นของประเทศอื่นอีกเลย จึงนับวามี
ความจำเปนท่ีจะตองอนุรักษพันธุกรรมของพืช เหลาน้ีเอาไวใหได เพราะถาพืชถ่ินเดียว
ของไทยตายไป หรือสูญพันธุไปจากประเทศไทย ก็เรียกไดวาสูญพันธุไปจากโลกนี้ดวย
ในหลักการแหงความเปนจริงก็คือ หากพืชใดตายไปหรือสูญพันธุไปแลว ยังไมมีวิธีการใด
ทีจ่ะเรยีกใหกลับคืนใหฟนกลับมามชีวีติไดอกี เรียกวา “สญูแลว สญูเลย" (Once they' re gone,
they' re gone forever) ดงันัน้ หลกัการอนรุกัษพรรณไม จงึตองหาทางชวยกนัอนรุกัษ ใหพรรณไม
ใหมชีวีติอยรูอดตอไป มใิหสญูพนัธ ุ (ปยะ และคณะ, 2547)

สำหรับปาลมถิ่นเดียวของไทย ก็เชนเดียวกัน คือเปนปาลมที่มีอยูตามธรรมชาติ
เฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน นับเปนทรัพยากรธรรมชาติ เปนมรดก เปนความภาคภูมิใจ
ของคนไทยทุกคน ที่คนชาติอื่นๆ ไมมีปาลมเหลาน้ี แตในเวลาเดียวกันก็จะตองเปนความ
รับผิดชอบของคนไทยรวมกัน ที่จะตองรวมมือกันอนุรักษ ปกปกรักษาใหปาลมเหลาน้ี
ใหมีชีวิตยืนยาวอยูตอไป ไมสูญพันธุ

ปาลม ถิน่เดียวในเมอืงไทย
ปยะ  เฉลิมกล่ิน  พัชรินทร เกงกาจ  จิรพันธ ศรีทองกุล และ อนันต พิริยะภัทรกิจ

ฝายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เขาหนิปนูอนัสงูชนัในอทุยานแหงชาติ
เขาสก จ. สุราษฎรธานี เปนแหลงท่ี
พบหมากพระราหู ปาลมถิ่นเดียวอีก
ชนิดหน่ึงของไทย

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ



พระยาถลาง หรือบางคนเรียกวา ปาลมเจาเมืองถลาง คนทองถิ่นเรียกกันวา
ชงิหลงัขาว หรือทังหลงัขาว Kerriodoxa  elegans J.Dransf. มรีายงานการคนพบในป พ.ศ. 2526
เปนปาลมท่ีพบขึ้นอยูเฉพาะในพื้นท่ีสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว
จ. ภเูก็ต และอทุยานแหงชาตเิขาสก จ. สรุาษฎรธาน ีขึน้อยใูนปาดบิชืน้ทีร่ะดบัความสงู 100-
400 ม. เปนปาลมทีม่ลีำตนเดีย่ว สงูไดถงึ 5 ม. ลำตนขนาด 20 ซม. มทีางใบอยบูนตน 20-30
กาน ใบรปูพัดแผกาง ขนาด 1.5-2 ม. ขอบใบจกัเวาลึกคร่ึงตวัใบ ความสวยงามอยตูรงทีม่กีานใบ
สดีำเรยีวยาว 1-2 ม. ซึง่จะมสีตีดักบัดานลางของใบทีม่สีขีาวนวลคลมุอยอูยางโดดเดน

จากการจัดทำบัญชีรายชื่อปาลมที่มีอยูในประเทศไทย และตีพิมพในรายงาน Thai
Forest Bulletin  ของกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื ในป พ.ศ. 2547 (Dransfield et
al., 2004) รายงานวา มีปาลมถิ่นเดียวของไทยอยูถึง 13 ชนิด ไดแก หมากตอก Iguanura
divergens Holdel หมากตอกเขาสก I. tenuis Holdel หมากตอกถลาง I. thalangensis C.K.Lim
พระยาถลาง Kerriodoxa elegans J.Dransf. กะพอส่ีสบิ Licuala distans Ridl. กะพอเขาจนัทร
L. poonsakii Hodel หมากพระราห ู Maxburretia furtadoana J.Dransf. หมากเขา Pinanga
badia Hodel หมากงาชางดำ P. fractiflexa Hodel หมากวัฒนา P. watanaiana C.K.Lim ระกำเขา
Salacca stolonifera Hodel คอดอย Trachycarpus  oreophilus Gibbons & Spanner และ
เตารางแดง Wallichia marianneae Hodel

ปาลมถิน่เดยีวในเมอืงไทยบางชนิดทีน่าสนใจ
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ปาลมเจาเมอืงถลาง
K. elegans J.Dransf.

ภาพโดย ปยะ  เฉลิมกล่ิน
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กะพอส่ีสิบ Licuala distans Ridl. มีรายงานการคนพบในป พ.ศ. 2463
เปนปาลมท่ีขึน้อยบูนภเูขาในปาดิบช้ืนในภาคใตตอนกลางเฉพาะใน จ. ระนอง  จ. สรุาษฎรธานี
และ จ. พงังา ทีร่ะดบัความสงู 300-500 ม. เปนปาลมตนเดีย่ว ลำตนขนาด 5-7 ซม. สงูไดถงึ 7
ม. มีทางใบอยูบนตน 12-15 กาน กานใบยาว 2-2.5 ม. ตามขอบกานใบมีหนามแข็งหาง ๆ
แผนใบกลมแผกวาง 1.2-1.5 ม. ความสวยงามอยูที่แผนใบจักเวาเปนใบยอยลึกถึงกลางใบ
มใีบยอย 30-35 ใบ ปลายใบยอยหอยลลูงและเปนจกัเวาตืน้

คอดอย Trachycarpus oreophilus
Gibbon & Spanner มรีายงานการคนพบในป
พ.ศ. 2540 เปนปาลมทีข่ึน้อยบูนเขาหนิปนู บน
ยอดดอยหลวงเชยีงดาว จ. เชยีงใหม ที่ระดบั
ความสูง 1,600-2,000 ม. เปนปาลมตนเดี่ยว
ลำตนขนาด 10-20 ซม. สูงไดถึง 12 ม.
มทีางใบอยบูนตน 15-20 กาน ใบรปูพดั กานใบ
ยาว 50-80 ซม. แผนใบกวาง 1 ม. จกัเวาลกึ
เกอืบถงึกลางใบ ทางใบแหง ตดิแนน กบัลำตน

กะพอส่ีสิบ L. distans Ridl.
ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน

คอดอย T. oreophilus Gibbon & Spanner
             ภาพโดย ปยะ  เฉลมิกลิน่



เอกสารอางอิง
ปยะ เฉลิมกล่ิน. 2540. ไมประดับในวงศปาลม. เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับนิสิตในภาควิชาภูมิสถาปตย,

คณะสถาปตยกรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปยะ เฉลิมกลิ่น พัชรินทร เกงกาจ และ อนันต พิริยะภัทรกิจ. 2549. ปาลมถิ่นไทย. พิมพพินิจการพิมพ. กรุงเทพฯ.

140 หนา.
Dransfield, J., A.S. Barfod  and R. Pongsattayapipat. 2004. A Preliminary Checklist to Thai Plams. Thai Forest

Bulletin. (Bot.) 32: 32-72.

หมากพระราห ูMaxburretia furtadoana J.Dransf. มรีายงานการคนพบในป พ.ศ. 2521
เปนปาลมท่ีมขีึน้อยเูฉพาะบนเขาพระราห ูซึง่เปนเขาหนิปนูใน จ. สรุาษฎรธาน ีทีร่ะดบัความสงู
400-800 ม. เปนปาลมกึง่อากาศและไมตองการดนิปลกูทีแ่ฉะ ลำตนแตกหนอได 3-5 ตน ลำตน
ขนาด 5 ซม. สงูไดถงึ 4 ม. มรีกหมุลำตนเปนหนามแขง็สานกนั แผนรกหลดุออกเมือ่ลำตนสูง
มากขึน้ ใบรปูพัด แผนใบกวาง 80 ซม. จกัเวาลึกมากกวาคร่ึงตวัใบ กานใบเรยีว ยาว 50 ซม.

การรวมมือกันปกปกรักษาตนไมที่มีอยูในถิ่นกำเนิดใหมีชีวิตอยูรอด นับเปนสวนหนึ่ง
ของการอนุรักษพรรณไม หากไดมีการรวมมือกันขยายพันธุใหมีจำนวนตนมากขึ้น แลวมีการ
นำไปปลกู นำไปใชประโยชนกนัใหแพรหลายขึน้ กจ็ะเปนการอนรุกัษไดอยางครบวงจร ทีเ่รยีกวา
การอนุรักษอยางยั่งยืน ผูใดท่ีมีวิธีการใชประโยชนที่แตกตางหลากหลายออกไป แลวนำออก
เผยแพร กเ็ทากบัไดชวยจรรโลงใหมกีารอนรุกัษอยางยัง่ยนืไดมากขึน้

หมากพระราห ูM. furtadoana J.Dransf.
             ภาพโดย ปยะ  เฉลมิกลิน่
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นับตั้งแตครั้งแรกที่ประเทศไทยไดมีการรวบรวมรายชื่อสัตว เลี้ยงลูกดวยนม
ของไทยมาจนถึงปจจุบัน พบวา กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนมที่มีจำนวนมากที่สุดคือ กลุมคางคาว
ซึ่งมีมากถึง 120 ชนิด ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทั้งหมดที่พบในประเทศไทย 302 ชนิด
หรือประมาณรอยละ 40 คางคาวในประเทศไทยสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
คางคาวกินผลไมและคางคาวกนิแมลง โดยทีค่างคาวกนิผลไมจะใชสายตาและกลิน่ในการหาอาหาร
สวนคางคาวกนิแมลงจะใชระบบโซนา (echolocation) ในการเสาะหาแมลงและจบักนิเปนอาหาร

ในการสำรวจและศึกษาวิจัยชนิดคางคาว สวนใหญจำเปนตองจับตัวมาเพื่อถายภาพ
และวัดขนาดสัดสวนตางๆ ของรางกาย เพื่อที่จะใชเปนขอมูลจำแนกชนิด การจับคางคาว
จะตองมีความระมัดระวังเพื่อไมใหคางคาวไดรับบาดเจ็บ วิธีการจับคางคาวมาศึกษาวิจัยนั้น
วิธีที่นิยมใชกันก็คือ การใชตาขายขึงดักจับคางคาว ใชสวิงตวัดจับในถ้ำ และใช Harp trap
ดักจับบริเวณปากถ้ำ

เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

เทคนคิธรรมชาติ

กบัดักแบบสลิงขงึแนวต้ัง Harp Trap

จากประสบการณการสำรวจหาคางคาว
หนายักษจมูกปุม (Hipposideros halophyllus)
สั ต ว เ ลี้ ย ง ลู ก ด ว ยนมป ร ะ จำถิ่ น ข อ ง ไทย
โดยฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) ไดทำการสำรวจบริเวณ

26

วธิจีบัคางคาวอยางมปีระสิทธิภาพ (1)

คางคาวหนายกัษจมกูปมุ (H. halophyllus) สตัวประจำถิน่
ของไทย ที่ไมเคยดักจับไดโดยใชตาขาย
             ภาพโดย สรุชติ แวงโสธรณ
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แหลงตวัอยางอางองิ (type locality) และพืน้ทีท่ีเ่คยมรีายงานการพบคางคาวชนดินีม้ากอนในอดตี
ใชวิธีการดักจับโดยใชตาขายในเวลากลางคืนและใชสวิงจับในถ้ำในเวลากลางวัน พบวา
การใชตาขายดักจับคางคาวในทุกพ้ืนที่ที่เคยมีรายงานวา พบคางคาวหนายักษจมูกปุมนั้น
ไมสามารถดักจับคางคาวชนิดน้ีไดเลย ซึ่งทำใหคณะสำรวจเกิดความสงสัยเปนอยางมาก

ทางคณะผวูจิยัจงึคดิวา อาจเปนเพราะไมทราบเวลาในการเริม่ออกหากิน จงึไดทดลอง
วางตาขายดกัจับ บรเิวณปากถ้ำทีท่ราบแนชดัแลววามคีางคาวหนายกัษจมกูปมุ อาศยัอยภูายใน
จากการเฝารอตัง้แตพลบค่ำหรือประมาณ 18.30 น. ซึง่เปนเวลาปกตทิีค่างคาวชนดิอ่ืน ๆ  ออกหากนิ
จนถึง 22.00 น. ก็ไมพบคางคาวหนายักษจมูกปุมบินมาติดตาขาย ยิ่งทำใหเกิดความสงสัย
เพิ่มขึ้นไปอีก

ความลมเหลวจากการใชตาขายในการ
ดักจับคางคาวหนายักษจมูกปุม (H.
halophyllus) จึงตองหาวิธีการอื่น
ทีม่ปีระสทิธิภาพสงูกวา
ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล

การที่ไมสามารถใชตาขายดักจับคางคาวหนายักษจมูกปุมได จะทำใหการศึกษา
ทางดานชวีวทิยาและนเิวศวทิยาของคางคาวชนดินีเ้ปนไปไมไดเลย การใชสวงิจบัในถ้ำกเ็ปนการ
รบกวนคางคาวมากเกนิไป ทำใหคางคาวบาดเจบ็ และจบัคางคาวไดนอยมาก ดงันัน้ คณุสุรชติ
แวงโสธรณ นักวิจัยจากฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน วว. จึงไดสืบคนหาขอมูล
จากอินเทอรเน็ต และพบวากับดักแบบสลิงขึงแนวตั้ง (harp trap) ประสิทธิภาพในการดักจับ
จะสงูกวาใชตาขายดกัจบัคางคาว (Nicholas et al., 2004) แตมรีาคาแพงระยบั...

กับดักแบบสลิงขึงแนวตั้ง หรือ harp trap จึงนาจะเปนคำตอบที่ดีที่สุดตามที่นักวิจัย
ทางดานคางคาวท่ัวโลกนิยมใชกัน อยางไรก็ตามกับดักแบบสลิงขึงแนวตั้งที่มีจำหนาย
ในตางประเทศ และทีร่บัจางผลติในประเทศไทยนัน้ มกัมีขนาดทีต่ายตวั และไมเหมาะตอการดกั
คางคาวทั้งภายในและภายนอกถ้ำ ซึ่งขนาดของถ้ำบริเวณเขาสมอคอนแตกตางกันท้ังขนาด
และรปูราง ดงัน้ันกบัดกัแบบสลงิขงึแนวตัง้ จะตองมีคณุสมบตัทิีส่ำคญัคอื “ตองสามารถยดืหดได
ในทกุมิต ิและทีส่ำคญัตองมีราคาถกู”

โปรดอานตอฉบบัหนา



...โดย มะฟา

คอลัมน ลำเนา-พนาจร

วนัจนัทรปดเลมนะ เสยีงบงัคบัแกมขอรองดงัขามหองมาดงั ๆ  เพราะนองคนนัน้สงเรือ่ง
แลว ออ ! ที่แทที่มีเวลาเหลือก็เพราะรมใบบุญนองนี่เอง เปนคนสุดทายในฉบับอีกคร้ัง
ทีส่งเรือ่งลาชา อาทติยกอนพึง่ถลงึตาใสนอง เฮยเองอยาพึง่สงนะ พีย่งัไมเสรจ็ จรงิ ๆ   ยงัไมเริม่เลย
นองพยักหนายิ้มฟนขาวดูไมออกวานองจะเอาอยางไร แตอยางไรก็ตาม ลำดับการสงเรื่อง
ก็ยังเปนคนสุดทาย ไดตำแหนงที่โหลสามเลมซอน (เคยอานไหมนายที่โหล) ฉบับนี้แจงกับ
คนอานตรงนี้เลยนะครับวา ไมมีเรื่องนกในรายทางอยางเลมกอน ๆ ก็เรื่องราวของนกที่มันมี
มากกวาวาเจอที่ไหน สวยอยางไร แตการแปลชื่อวิทยาศาสตรและเรื่องนารูอื่น ตองใชเวลา
และตำราอานมากก...ชวงนี้หัวหางไมวางเวนเลย ตองขออนุญาตเวนไวหนึ่งฉบับครับ

เย็นวันศุกร วันสุดทายของเดือนสิงหาคม เตรียมตัวอยางดีวาเชาวันเสารจะใสบาตร
แลวใสเกียรหา ปนตนฉบบัใหเสรจ็ภายในสองชัว่โมง เพราะมงีานรอตอคิวท่ีจะตองสงอกี สามเรือ่ง
รายงานความกาวหนา และอกีสามชดุขอเสนอโครงการ (รายการงานดแูลวนารวยจรงิ ๆ  แตกย็งัจน
อยางเสมอตนเสมอปลาย แถมเคพไีอย่ิงอนาจ ฮาฮา) แตกลายเปนวาเชาวนัเสาร ตองตืน่ตัง้แต
ตีหาคร่ึงเขาหวยขาแขงเปนเพื่อนกัลยาณมิตรที่ผูกกรรมกันมาแตปางบรรพ วันนี้ดูทาจะไมได
ใสบาตรให “พีส่บื” (นาคะเสถยีร) เนือ่งในวนัครบรอบการเสยีชวีิตแลว

ยอนรอยหวยขาแขง
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รูปปนของ “สืบ นาคะเสถียร” ตั้งโดดเดนอยูบริเวณ
ที่ทำการเขตรักษาพันธุสตัวปาหวยขาแขง

 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต
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ใชแลวครับวันนี้ผมตั้งใจจะสงความ
ปรารถนาดใีหแก “พีส่บื” ผทูีเ่ปนทัง้อาจารย
รุนพี่ และคนที่ไดมีชีวิต เจอะเจอเกื้อกูลกัน
ในปาผานการใสบาตร ระหวางทางมอง
ไมเห็นหนทางวา เราจะไดใสบาตรพระ
ยงัไงได กบ็น มอเตอรเวยและถนนทางหลวง
หมายเลขหนึ่ง คงยากที่ไดเห็นพระเดิน
บิณฑบาต ไมไดเราตองทำ ! ไมอยางนั้น
ชาตินี้ไมมีไดทำ เลยลั่นปากแกมหามิตร
แวะซื้อผลไมทำบุญ ถวายสังฆทานใหแกคน
ที ่เคารพรกั และคนทีเ่คยหวงัดแีกกนัเถอะนะ

ผมไมไดรจูกั “พีส่บื” มากนอยไปกวาใคร ๆ  ในรนุราวคราวเดยีวกนัหรอกครบั แตผมวา
“พีส่บื” คนนีน้ีเ่องทีไ่ดเปนคนเปดประตปูาเช้ือเชิญใหเด็กหนมุสาวหลายคน เขาสชูวีติท่ีบากบ่ัน
หมายมาด และทุมเท (วิญญาณไพรมีจริง อยาพึ่งสยอง ! พบไดในดวงตาของหลาย ๆ
คนหากคุณจะเคย ไดสบตากับเขาเหลานั้น หรือแมสบตากับผม) ที่ผมทำบุญให “พี่สืบ”
มันก็เปนเหตุผลเดียวกันกับท่ีผมทำบุญใหกับคนที่ผมรักและเคารพนั่นแหละ

ในจังหวะของรถแลนลิ่วดวยความเร็วรอยกวา ๆ ตนไม บานเรือนระหวางทาง
ถูกความเร็วของรถตอนมันทิ้งไวขางหลัง เรื่องในปาผุดขึ้นมาในความคิดยอนใหเห็นฉากตอน
ของชีวิตในหวยขาแขง หวยขาแขงผืนปาท่ีเหมือนอาณาจักรศักด์ิสิทธ์ิ เปนเมกกะของ
พวกเราเหลานักเรียนสัตวปา เหมือนวาหากยังไมไดเขาหวยขาแขงแลวละกอ เหมือนยังไมได
ปฏสินธใินครรภมารดาของโลกนัน่เลย (อนันีผ้มเวอร ของผมเอง)

หวยขาแขงฉากแรกของผมเริม่ทีห่นวยพทิกัษปาไซเบอรเพือ่ฝกงานงานรายวชิา 'ปกษ'ี
ทริปเดินทางตะลุยดูนกของเด็กสัตวปา กับอาจารย “โอภาส” (ขอบเขตต) ปจจุบันไดลวงลับ
ไปแลว เปาหมาย คือ ชนิดนกในหนวยพิทักษปาของ “พี่เสือ” พงศกร (ปตตพงศ) ซึ่งก็ได
ลวงลบัไป แลวเชนกนั “พีเ่สือ” เปนจาวแหงการลางอดัภาพ ทีถ่ายทอดภาพสตัวอยางทรงพลงั
ที่สุด ในยุคที่ปราศจากกลองอัตโนมัติ นาเสียดายที่ทั้งสองทานไดลาวงการไปกอนเวลาอันควร
ตามเหตุของสังขารและพยาธิภัย จากนั้นวงชีวิตของผมก็เวียนอยูในหวยขาแขงตามเหตุปจจัย
เหมอืนทีว่ากนัวา หากเราไดย่ำรอยเทาของเราไปในทีใ่ด และหากวาเราเคยไดผกูพนักบัทีท่ีน่ัน้

กระทงิ (Bos guarus)
 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต



ผานพธิกีรรมทางศาสนาและแนใจไดแลววาอยางนอยวนันี ้คนทีอ่ยอูกีฝงในโลกวญิญาณ
จะไดรับ ลองกอง ลำไย มังคุดท่ีสงใหแลว ก็ขึ้นรถนึกอะไรไปเรื่อยเปอย ก็ถึง “ลานสัก”
แวะเติมน้ำมันและซื้อของฝากใหคนเฝาปา เหมือนทุกครั้งที่ไมมีอะไรดูมีไมตรีเทาสุราไทย
ระหวางทางจงึนกึไดอยางจรงิจงัวา วนันีม้กีารจัดพิธรีำลกึถงึ “พีส่บื” ในหวยขาแขงนีน่า เพราะเจอ
ปรากฏการณของกองทพักลมุคนทีม่งุหนาเขาหวยขาแขง ทัง้ขดัตาและขำขนั เชน กลมุเดก็รวย
ขบัรถจีป๊เปดประทนุทีน่าเอน็ดมูาก ๆ  (ย้ำ วานาเอน็ด)ู นีเ่ลย ! เดก็สาวหนาแฉลมหกคน ในชดุสดุ
แอบแบว (นา ๆ  จะนกึออกไหมนี ่เอา เอางี ้แนวกางเกงสัน้ ปากแดง กระเปาคกิข)ุ คงแบบวานอง
ชวนกนัขึน้รถไฟฟาไปงาน “นาสืบ” ในเมอืงแลวแทนทีม่นัจะไปสถานสียาม มนัดนัทะลมุติมิาลง
“ลานสกั” อะ

นองเลยยนืเก ๆ  กงั ๆ  ทลุกัทุเลบนถนน อยางไรกต็าม แมวานองจะตกบทเรยีนบทแรก
ของการโบกรถ คือโบกตรงทางแยกถนนอยางจอ ๆ ชนิดท่ีกะวา ไมวารถมันจะมาเสนไหน
ขาจะไดโบกทกุคนัเลย ใครเคยใชถนน “ลานสกั”  ถนนใหญไปหวยฯ กบัจดุเล้ียวเขาออกตลาด
หนะ  ! ตรงนัน้เลยทีน่องยนืโบกรถกนั แตนองก็นารกัจังเราตองใหอภยั แหมคนเรามนัจะโบกเปน
มาต้ังแตเกิดเลยเรอะ ยิ่งทาโบกรถของนองนะ โอว จอรจ ทำอยางนี้เลย กำมือยกหัวแมโปง
โบกขึน้ลงแบบวยัรนุอเมรกินัเลย ฮาฮา มนิา ไมมใีครจอดรบัสกัคน

ชาวบานแถวนัน้คงงงจรงิ ๆ  วาอีสาวหมนูีย้นืทำหยงั อยางหมัน่ไสในความนารัก เราเลย
จอดรถบนจดุทีเ่สยีวทีส่ดุบนทองถนน และโบกมอืเสีย่ว ๆ ของเราใหนองรบี ๆ ขึน้รถ โชคดทีี่
“ลานสัก” การจราจรไมหนาแนนเหมอืนแยกรชัดาฯ ไมงัน้โดนประณาม

บนถนนที่มุงสูหวยขาแขงก็ไดเห็นแก็งคเด็กแวน (ศัพทคำนี้พึ่งไดมาจากผูตรวจ
ประเมินตอนไปตรวจบริษัททัวรที่นครศรีฯ) ราวยี่สิบคน ยี่สิบคัน กับกีตารโจว เปนหวงวา
มนัจะไดเขางานหรอืเปลานี ่ห ึห ึโอ พลงัของความหนมุสาว
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รอยเทาของเราจักพาเราหมุนเวียนกลับไปที่นั้นอีก ผมเลยไดเขาหวยขาแขงเรื่อยมา (สงสัย
จะเคยเปนกะเหรี่ยงในหวยขาแขง)

นกยูง (ฺPavo muticus)
 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต
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ชวงที่ผมเคยทำงานในปาเก็บขอมูลวิทยานิพนธเมื่อหลายปกอนนั้น เปนปกติที่
ผมจะเห็นพิทักษปาหนาตาเซียว เดินลงมาจากสบกระดิ่งน้ำตื้น เพื่อแบกขาวสารสามสิบกิโล
กับอาหารแหงเล็ก ๆ นอย ๆ เทาท่ีจะสามารถแบกได ขึ้นไปเฝาปาลึก บนถนนระยะทาง
สิบส่ีกิโลเมตร ที่แมมีรถยังตองใชเวลามากกวาสองชั่วโมงกับการรบรากับไมลม หลมถนน
สะพานขามน้ำหาย และฝูงชางปาแมลูกออน ลองนึกถึงพิทักษปาท่ีตองเดินลงไปแบกขาวสาร
จากเขตฯ วามันนาสังเวชใจขนาดไหน ใครเขาปาคนเดียวโดยมีเหตุจำเปนไมไดเรียกวาซา
แตเรียกวาบาและซวย แตกรณีของพิทักษปาน้ันผมบอกไมถูกหรอกวาเรียกวาอะไร

พอถึงเขตฯ จอดรถโบกมือลานองๆ นารัก เราก็ขับรถขามน้ำผานอนุสาวรีย “พี่สืบ”
ไกล ๆ  เหน็คนมาจากตางที ่เหน็ความกระตอืรอืรน ในการเหน็นัน้มนัมคีวามรสูกึหลายอยางปนกนั
เราขบัรถผานไปเปดดานถนนขึน้นางรำและคลองพล ูผมลงไปเปดดานและนกึถงึเจาของผลงาน
'ดานสีช่ัน้' ของหวัหนาเขตฯ สมยัหนึง่ทีไ่มชอบ “หานกั”  ใครท่ีทำงานในหวงเวลานัน้คงจำไดดวีา
มีนักอะไรบาง ตอนขับรถเขาดานเราบีบแตรอยางคุนเคย ทักทายเจาหนาที่พิทักษไพร
ที่เหลือแตเสาไม บอกช่ือวันเวลาที่ตายในหนาท่ี

ถนนขึ้นหนวยกะเปยง คลองพลูที่ไดขับในวันนี้ดีมากเหมือนทุกครั้งที่มีเจานายมาจาก
สวนกลาง มนัชวยไมไดจรงิ ๆ ทีค่วามเปนจรงิในชวีติมนัเปนความจรงิทีโ่หด ๆ ผมไมอยากเตมิ
คำวาราย เพราะมนัดฟูมูฟายเกนิไป

วัวแดง (Bฺos javanicus)
 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต

วัวแดง (Bฺos javanicus)
 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต



ครัง้หนึง่เรือ่งความบาและซวย ไดเกดิขึน้กบัผม หลงัจากแนใจแลววา คนงานทีน่ดัไวที่
“ลานสัก” ไมมาตามนัด ผมตองตัดสินใจเขาหวยฯ คนเดียวในเวลาสองโมงครึ่ ง
วันนั้นผมทำเวลาไดไมเลว ในเสนทางที่ทรหด กะวาจะถึงคลองพลูกอนแสงของวันลับ
นกึภาวนาในใจวาขอใหคนงานเขตฯ ขึน้มาจดัการตนเชยีดท่ีลมขวางทางเมือ่สองอาทติยทีแ่ลว
ใหพนทางดวยเถิด ปรากฏวา เมื่อถึงจุดเล้ียวดงตะเคียนเลยทางแยกหนวยน้ำตื้น ตามคาด !
ตนเชียดขนาดเสนผาศูนยกลางตนยี่สิบกวาเซ็นตฯ ตนนั้นยังนอนแนนิ่งท่ีเดิม (หนกอน
หนาท่ีผานลงเขตฯ ไดเพราะความพยายามเบยีดรถเปดทางใหม โดยมนีองคอยตะโกนบอกให
เบี่ยงหลบตนไมที่ยืนขวาง) โพลเพล หาโมงเย็น ปาครึ้ม เริ่มมืด แสงสุดทายของวันลับ
ลงดงไมไปแลว

โดยไมตองนกึนานนกัวาจะทำอยางไรกบัทอนไมเจากรรมนัน่ !! มนักต็องเปนผมเทานัน้
ทีต่องลงไปนัง่ฟน ฟน และฟน สลบักบั เหลยีวหลงัหนาเหลยีวหลงัเหมอืนคนเลนไพในงานศพ
คอยระวงัตำรวจ ฟนใหกิง่ทีย่นั ลำตนสงูจากพืน้ใหมนัหกัลง พอฟนขาดสำเรจ็ ดนัมอีกีสองกิง่
ทีย่นัพ้ืนอยรูสูกึวาแรงทีท่มุลงไปนัน้ งาวทีส่ดุและนาโมโหทีเ่สยีเวลาฟนผดิกิง่ไปตัง้สบิกวานาที
เหงือ่ทีโ่ซมกาย กบัใจอนัระทกึ กเ็สอืดาวมนัชมุนีน่า ! เลยโหมพลงัทีเ่หลอืฟนลำตนทีต่อกบั กิง่พมุ
เรือนยอด อยางมุมานะ นึกภาพชายหนุมขนหัวลุกชัน นั่งฟนตนไมทามกลางลำไฟ
สองจากรถกลางปา ชางโรแมนตกิเหลือหลาย

มันหักภายในเวลาสี่สิบนาท่ี สี่สิบนาทีที่ยาวนาน พอเสร็จก็จนปญญาที่จะดัน
มนัออกใหพนทางได (คนนะไมใชชางหรอืแงซาย จะดันตนไมยาวเปนสิบเมตรได) เลยตดัสินใจ
กระโดดขึน้รถใสเกียรโลวโฟรวลิลปนขามมนัซะ เสียงทองรถครดูโครมคราม ประทวงทีถ่กูถูลถูกูงั
ขามทอนไมอยางนาเหน็ใจ คนืวนันัน้ผานมาหลายปแลว แตความรสูกึหลอน ๆ เหงือ่ทีไ่หลรนิ

กวางปา (Cervus unicolor)
 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต
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พอถายขอมูลอากาศเสร็จ คนงานขน litter ใสรถเสร็จ เราล่ำลากันแลวกลับลงมา
บทสนทนาของเราไมพนเรื่องงาน เรื่องหัวขอวิจัย เรื่องอะไรตอมิอะไร เม่ือจะออกจากเขตฯ
ผานที่ที่จัดงาน ผมสงใจสักการะ “พี่สืบ” ในระยะหารอยเมตร และคิดในใจเอาวา
การระลกึถงึพีส่บืนัน้ อยใูนงานทีเ่ราไดตัง้ใจทำนีแ่ลว

และบนถนนดำกอนถึง “ลานสัก” เราเจอกลุมเด็กแวนอีกคร้ัง คร้ังนี้เขาท้ังหลาย
มีทาทางเหมือนจอดรถปรึกษาหารือกัน ไมรูวาจะปรึกษาเรื่องอะไร แตคงเก่ียวกับงานที่กำลัง
เกิดขึ้นที่เขตฯ “งานรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร”  ผมไมรูวา นองอยากมาฟงดนตรีหรือ
มาทำอะไรในงาน ถาปายกำหนดการที่หนวยทุงแฝกชัดเจนกวาน้ี ผมคงจะเดาออกไดบางวา
ทำไมเดก็แวนเหลานีต้องมาอยทูีข่างถนน ในขณะทีง่านกำลงัดำเนนิอย ูเลยไมกลาคดิแทนเดก็
หรอกวา เดก็ไมมทีีจ่ดัวางตวัเอง และไมรวูาตวัเองจะอยตูรงไหนในงาน แตอยางหนึง่ทีผ่มเหน็

มือที่เจ็บเพราะแรงดีดของมีด ยังสดทุกครั้งที่นึกถึง
กลับมาบนเสนทางสายเดมิอีกคร้ัง คร้ังนี ้ทางรถเสนทางเดยีวกนักับเมือ่หลายปกอน

เราใชเวลาแคหน่ึงช่ัวโมงหนอย ๆ  (อืม ! ถนนดีเพราะมีการซอมบำรุงเปนเรื่องจริง)
ถึงหนวยพิทักษ กะเปยงที่เรียบโลงสะอาด เห็นรถกระบะจอดขางบานพักแลวนึกดีใจ
กับพิทักษปา ที่หัวหนาคนใหมใหความ สำคัญกับรถทำงาน เจาหนาที่พิทักษปาออกมาสวัสดี
ตอนรับเรา ทักทายกันอยางไมมีพิธี และรูสึกคุนเคยกันอยางเปนธรรมชาติ แมวาจะไมเคย
เหน็หนาตา กนัมากอน ระหวางทีก่ลัยาณมติรของผมเขาโปงโสรง ถายขอมลูอากาศกลางสนาม
ผมก็เดิน ระลึกชาติดูนั่นนี่ ในที่ที่เคยอยู ตนไมใหญสูง น้ำในหวยทับเสลาที่ไหลเรื่อยริน
แผนกระดาน ตะเคียนแผนใหญยังถูกมัดกับตนเลี่ยนที่ทาอาบน้ำ ทำใหใจที่วุนวายหยุด
และออนโยนลง และนึกอยากกลับมาทำงานที่นี่อีก เดินลูบคลำพูดคุยกับตนไมแลวเลยไปดู
บานมวงที่เปลี่ยนเปน สีเขียว ถึงมันจะเปลี่ยนไปแลวแตก็ยังทำใหรูสึกดี

นกกะลิง (Psittacula finschii)
 ภาพโดย ศราวธุ ซาวคำเขต
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โลกนั้นเปลี่ยนไปแลว คนหนุมสาวของโลกนี้ไดเปลี่ยนไปแลวเชนกัน (ถามวา
ใครเปลี่ยน ก็ใครละ ! ) ครั้งหนึ่งพี่ชัชไดตอบคำถามในงานสัมมนาสัตวปาเมือไทยป 49 วา
มีความคิดเห็นอยางไรกับการท่ีจะใหมีการทองเที่ยวในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
พี่ตอบวา มันไมสำคัญหรอกวานโยบายมันจะออกมาอยางไร มันสำคัญท่ีวา เราจะรับมือ
มันอยางไรตะหาก และก็คงเชนกันที่มันคงไมสำคัญหรอกเด็กที่แตงตัวแอบแบว ยืนโบกรถ

คอื เด็กทีใ่หความสนใจใน “งานรำลกึ สบื นาคะเสถยีร”  ไมวาจะเปนเจตนาอะไร ผมกย็งั
เห็นเปนความบริสุทธิ์ของเด็กอยูนั่นเอง

เมือ่ไมนานปทีผ่านมา ในวงการปาไมมหีมายเหตทุีน่าอ้ึง คอื ในการสมัภาษณงาน เพือ่
ทำงานเก็บขอมูลในปาน้ันมีคำถามจากผูสัมภาษณงานอยางออมแอมแตชัดเจนวา “ในปามี
สัญญาณโทรศัพทไหมคะ?” เลนเอาผูสัมภาษณ ควันออกหูหนาแดง บอกเสียงสะกดอารมณ
วามันจะมไีดยงัไง (วะ !) นอง เร่ืองนีเ้ปนประเดน็นานาชาตเิหมอืนกนันะครบั

ในวงสนทนาในสนามนักวิจัปาเขตรอน หลังจากที่ผมเลาเรื่องขำและที่นาเศราเรื่องนี้
นักวิจัยสาวชาวไตหวันเลากรณีของเจาหลอนอยางมีอารมณวา เด็กของไอนะถามเลย
มอีนิเทอรเน็ตไหม โอกอ็ด ! ถายูถามวา จะไดเจอชาง หมี เสือไหม จะดีมาก แลวไงตอละ?
เสยีงลอยมาจากเดก็ญีป่นุ โอว ! ยยูงัจะคดิวาไอจะจางหาพระแสงของาวอะไรละ? ก ็โอ-ก-็อด
ฮาตึงกันทั้งวง แตหลังจากนั้นประเด็นนี้ก็แอบแฝงขึ้นมาในระหวางการสนทนาอีกเรื่อย ๆ
วาอะไรคอืประเดน็ในการทำงานในปา ทำไมจำนวนเดก็เขาท ำงานในปานอยลง เพราะอะไร?

 สมเสรจ็ (Tapirus indicus) ภาพโดย ศราวุธ ซาวคำเขต
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หมายเหตุนเิวศวิทยา: บนัทกึธรรมชาตหิลากเผาพนัธุ ฉบบัที ่3 ยงัคงเนือ้หาและ
รูปรางคลายเดิม ตามสไตลเชย ๆ ของจุลสารเชิงวิชาการ ซึ่งเปนจุลสารที่ยังไมมีการ
บอกรับสมาชิก สองฉบับแรกนั้นตีพิมพโดยใชงบประมาณโครงการทดลองตลาด
ของกองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) แตดวยที่จุลสารหมายเหตุนิเวศวิทยา ไมสามารถจำหนายได ทำใหไมมีเงินหมุนเวียน
ในการจัดพิมพ ดังนั้นในการจัดพิมพฉบับที่ 3 ทางคณะผูจัดทำจึงไดขอรับการสนับสนุน
จากแหลงทุนอื่น และไดรับความอนุเคราะหเปนการสวนตัวจาก คุณอรรณพ จาฏามระ
นักวิชาการ 8 ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน วว. สนับสนุนงบประมาณสวนตัว
(ขอย้ำวาเงินสวนตัว) ทางคณะผูจัดทำจึงขอขอบคุณอยางสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้ และ
ทางผูดำเนินการไดจัดทำรายละเอียด แสดงประวัติการทำงานของ คุณอรรณพ จาฏามระ
ผสูนับสนนุไวในหนาท่ี 2 เพ่ือเปนเกยีรตสิบืไป

นอกจากนีท้างทมีงานยงัไดรบัความเอือ้เฟอภาพถายสตัวปาท่ีถายจาก เขตรกัษาพนัธุ
สตัวปาหวยขาแขง จ. อทุยัธาน ีนำมาประกอบบทความ “ยอนรอยหวยขาแขง” จากคุณ ศราวธุ
ซาวคำเขต แหง บ.ไทยเมจฟิารมาซวิตคิลั จำกดั ทางทีมงานตองขอขอบพระคณุเปนอยางสงู

และที่ขาดไมไดในบันทึกสงทายก็คือ ทางฝายบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกทาน
ที่มีโอกาสไดอานจุลสาร “หมายเหตุนิเวศวิทยา” สงบันทึกธรรมชาติหรือขอเขียน
ของทานประกอบภาพถาย 1-3 ภาพ ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 มายังกอง
บรรณาธิการ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนาท่ี 2 ของจุลสารเลมนี้ เพื่อจะไดตีพิมพและเผย
แพรตอไป

ผดิท่ีผดิทาง เดก็แวนทีแ่บกกตีารเขาปาเปนกลมุใหญ ๆ และเดก็ของยคุสมัยทีต่องการส่ือสาร
อยูตลอดเวลานั้นเปนอยางไร มันสำคัญท่ีวาจะมีผูใหญใจดีที่มีความรูสักก่ีคน พาเขาไปในที่
ทีสมควรและชี้แนะใหวา “นองเอย นี่นะปาใหญ มรดกโลกตองการพลังของเยาวชน
เชนเจาเฝาดูแล”

บนัทึกสงทาย



    ไมถึงผูรับโปรดสงคืน

ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
196 ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900




