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สุรชิต แวงโสธรณ
 ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

แนะนำตวัอยางอางองิ
จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)

นกแตวแลวทองดำ (Pitta gurneyi)

นกแตวแลวทองดำ (Gurney’s Pitta: Pitta gurneyi) เปนนกในวงศนกแตวแลว
(Family Pittidae) ในประเทศไทยมนีกในวงศนี ้12 ชนดิ (Lekagul and Round, 1991) ในหนงัสอื
นกเมืองไทยเลมที่ 4 (โอภาส, 2544) ไดใชชื่อ "แตวแรว" โดยไดอางตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ซึง่เมือ่ไดตรวจสอบจาก พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ฉบบั
พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2550 แลวพบวา มทีัง้คำวา “แตวแรว” และ “แตวแลว” โดยมกีารใหคำนยิาม
ในคำวา "แตวแรว" สวนคำวา "แตวแลว" นัน้ ถกูระบใุหดนูยิามจากคำวา "แตวแรว" ดงันัน้ชือ่
"แตวแลว" จงึนาจะถูกตองตามพจนานกุรมฉบับราชบณัฑติยสถานและเปนชือ่ท่ีนยิมใชกนัทัว่ไป

ขอมูลจาก BirdLife International (2001) ไดแจงวา นกแตวแลวทองดำถูกคนพบ
คร้ังแรกในป พ.ศ. 2418 ที่ประเทศพมา หลังจากน้ันมีรายงานการพบและเก็บตัวอยางเรื่อย

ตัวอยางนกแตวแลวทองดำ (P. gurneyi) ตัวผู หมายเลข
CTNRC 53-5111 ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

มาในชวงป พ.ศ. 2453-2463 จนกระทัง่มรีายงานทาง
วิทยาศาสตรการพบครั้งสุดทายในป พ.ศ 2479
หลงัจากนัน้ไมพบอกีเลยตดิตอกนันานถงึ 50 ป จงึมี
รายงานการพบอกีครัง้ ทีป่าดิบชืน้ทีร่าบต่ำ บรเิวณ
บานบางเตยีว ใกลเขานอจจูี ้จ. กระบี ่ เมือ่วนัที ่ 14
มถินุายน พ.ศ. 2529 (Round and Treesucon, 1986)

ในอดีตนกแตวแลวทองดำมีเขตการแพร
กระจายคอนขางกวางขวาง BirdLife International
(2001) รายงานวา มเีขตการแพรกระจายทางภาคใต
ของไทย ตั้งแต จ. ประจวบคีรีขันธ ลงไปจนถึง
เขาชอง จ. ตรัง รวมถึง จ. ภูเก็ต และทางตอนใต



เอกสารอางอิง
โอภาส ขอบเขตต. 2544. นกในเมืองไทย เลม 4. สำนักพิมพสารคดี, กรุงเทพฯ. 270 น.
BirdLife International. 2001. Threatened Birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book. Cambridge, UK:

BirdLife International.
BirdLife International. 2005. Pitta gurneyi. In: IUCN 2007. 2007 IUCN Red List of Threatened Species.

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 31 October 2007.
Eames, J. C., Htin Hla, P. Leimgruber, D. S. Kelly, Sein Myo Aung, Saw Moses and U Saw Nyunt Tin. 2005.

Priority contribution. The rediscovery of Gurney's Pitta Pitta gurneyi in Myanmar and an estimate of
its population size based on remaining forest cover. Bird Conservation International. 15:3-26.

Lekagul, B., and P. D. Round. 1991. A Guide to the Birds of Thailand. Saha Karn Bhaet Co., Bangkok. 457pp.
Round, P. D. and U. Treesucon. 1986. The rediscovery of Gurney's Pitta, Pitta gurneyi. Forktail. 2:53-66.

ตัวอยางนกแตวแลวทองดำ (P. gurneyi) ตัวเมีย หมายเลข
CTNRC 53-5112 ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

ของประเทศพมา มีสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (CR) อยางไรก็ตามไดมีการสำรวจพบ
ในประเทศพมาอกีครัง้เมือ่ พ.ศ. 2546 พบวา มนีกแตวแลวทองดำอาศยัอย ู4 พืน้ที ่ๆ ละ 10-12
ค ูในบรเิวณปาดิบช้ืนท่ีราบต่ำ ทัง้ท่ีเปนปาด้ังเดมิและปารนุสองระดบัต่ำกวา 100 ม. ปาลักษณะ
ดงักลาวมพีืน้ทีม่ากถงึ 4,705 ตร.กม. สามารถรองรบันกแตวแลวทองดำไดมากถงึ 5,152-8,586
ค ู(Eames et al., 2005) ขอมลูดงักลาวบงชีว้า สถานภาพของนกแตวแลวทองดำ อาจไมนาเปน
กงัวลอยางท่ีเคยคดิ และอาจทำใหนกแตวแลวทองดำถกูลดระดบัสถานภาพของการถกูคุกคาม
(BirdLife International, 2005)
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         ตวัอยางอางองิ (specimen) ของนกแตวแลว
ทองดำ ณ ศนูยรวบรวมตวัอยางอางองิทางชวีวทิยา
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย
(วว.) มเีพยีงแค 2 ตวัอยางเทานัน้ เปนตวัอยางนกตวั
ผูหมายเลข CTNRC 53-5111 ซึ่งซื้อมาจาก
ตลาดขายนก สนามหลวง เมือ่วนัที ่20 กนัยายน พ.ศ.
2511 โดยนายสขุมุ พงษพพิฒัน อดีตพนกังาน วว.
ผูลวงลับไปแลว จึงไมทราบแหลงที่มา และอีก
ตัวอยางหนึ่ง เปนตัวอยางนกตัวเมีย หมายเลข
CTNRC 53-5112 จับไดจากปาดิบช้ืนท่ีราบต่ำ
บรเิวณบานทบัปลกิ อ. เมอืง จ. กระบี ่ เมือ่วนัที ่ 8
มิถุนายน พ.ศ. 2516 โดยคุณปรีชา ลือชา อดีต
พนกังาน วว. ทีเ่กษยีณอายรุาชการไปแลว
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กบอโีมหนิ  (Fejervarya triora)

ธญัญา  จัน่อาจ
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กบอีโมหิน (Fejervarya triora) เปนท่ีรูจักกันดีของชาวบานท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
บริเวณภสูฐีาน จ. มกุดาหาร ภผูาผึง้ อ. อำนาจเจรญิ จ. อบุลราชธาน ีหรือท่ีภจูอง อ. นาจะหลวย
จ. อบุลราชธาน ี โดยเปนกบทีช่าวบานจบัมากินเปนอาหาร  พบอาศยัอยใูนแหลงภูเขาหินทราย
ทีค่อนขางแหงแลง สามารถหาไดในฤดฝูนเทานัน้ แมวาตวัอยางจำนวนหนึง่จาก อ. อำนาจเจรญิ
จะถกูนำมาศกึษาโครโมโซม โดย ดร. ถาวร สภุาพรม แหงมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีซึง่พบความ
แตกตางเมือ่เปรยีบเทยีบกบักบอโีม หรอืกบหนอง (F. limnocharis) ทีร่จูกักนัดอียแูลว แตยงัหา
ขอสรุปทางอนุกรมวิธานไมได

ตวัอยางตนแบบ (holotype) กบอโีมหนิ
(F. triora) หมายเลข THNHM 05325
ปจจุบันเ ก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑ
วทิยาศาสตรแหงชาติ
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เอกสารอางอิง
Stuart, B. L., Y. Chuayngern, T. Chan-ard and R.F. Inger.  2006.  Three new species of frogs and a new

tadpole from eastern Thailand.  Fieldiana Zoology new series.111:1-19.

ตวัอยางจำนวนหนึง่ของกบอโีมหนิ จาก อ. นาจะหลวย จ. อบุลราชธาน ี ไดถกูนำมา
ตรวจสอบอยางละเอียดอีกครั้งโดยนักวิชาการขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
และนกัวจิยัจากพพิธิภณัฑฟลด แหงนครชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในป พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
พบวา ลกัษณะภายนอกหลายประการทีต่รวจสอบจากจำนวนตวัอยางทีเ่พยีงพอ สามารถตัง้ชือ่
เปนกบชนดิใหมได โดยใหชือ่วา Fejervarya triora และไดตพีมิพ เผยแพรในวารสาร ฟลเดยีนา
ฉบบัสตัววทิยา ในชดุพเิศษลำดบัที ่111 ในอกีสองปตอมา (Stuart  et al., 2006) โดยใชตวัอยาง
หมายเลข  THNHM 05325 ซึง่ปจจบุนัเก็บรกัษาไวทีพ่พิธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา องคการพพิธิภณัฑ
วทิยาศาสตรแหงชาต ิ เปนตวัอยางตนแบบ (holotype)

ลกัษณะเดนทีบ่รรยายจากตวัอยางตนแบบ (holotype และ paratype) คอื ตวัเมยี ขนาด
54.9-60.2 มม. หวัขนาดใหญกวางกวาความยาว สนัตอมเหนอืแผนห ู(supratympanic fold) กวาง
ปรากฏทีข่อบดานบนเยือ้งไปทางขางหลงัของแผนห ูผวิหนงัทีห่ลงัและสขีางขรขุระดวยตอมรปูไข
ขนาดใหญ ซึง่บางตอมยาวในบรเิวณสวนทาย ๆ ของหลงัและซอกขาหลงั นิว้ตนีหนานิว้ทีส่อง
สัน้กวาน้ิวท่ีสี ่ตอมฝาตีนอันนอก (outer metatarsal tubercle) มปีรากฏ  ตาทีส่าม (pineal body)
มปีรากฏ และครึง่หนึง่ของแผนห ู (tympanum) สเีหลอืงหรอืสมเมือ่ยงัมชีวีติอยู

ชือ่ระบชุนดิ (specific epithet) ของกบอโีมหนิ triora หมายถงึ ถิน่อาศยัอยใูนบรเิวณ
รอยตอของสามประเทศ คอื ไทย ลาว และกมัพชูา ในบรเิวณทวิเขาพนมดงรกันัน่เอง

กบอีโมหนิ (F. triora)
ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ



เรืองฤทธิ์ พรหมดำ
กลุมพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)
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ปฤูๅษีสองขดี (Calappa bilineata Ng, Lai and Aungtonya, 2001) เปนปูน้ำเคม็
ที่ไดรับการบรรยายลักษณะมาเมื่อไมกี่ปที่ผานมานี้ จึงยังไมแพรหลายเปนที่รูจักกันในวงการ
วชิาการมากนกั กอนหนาท่ีจะไดรบัการบรรยาย และมชีือ่วิทยาศาสตรเปนของตวัเอง ปชูนิดน้ี
ถูกเขาใจผิดวา เปนชนิดเดียวกับปูฤๅษีสี่จุด (C. philargius) มาเปนระยะเวลานาน แมแตใน
โปสเตอรสัตวน้ำของไทย โดยกรมประมง ผูเขียนก็สันนิษฐานวาภาพวาดในโปสเตอร
เปนปฤูๅษสีองขดีมากกวา เนือ่งจากมมุมองดานบนเชนนีใ้นปฤูๅษสีองขดี จะมองเหน็จุดวงกลม
สเีขมทีก่ามไดชดัเจนหรอืบนสวนขอศอก (carpus) เปนอยางนอย ทีเ่หลอือกี 2 จดุจะอยดูานนอก
ของมือ (propodus) สวนบนกระดองจะไมมีขีดสีแดงใหเห็นชัดเจนเชนในภาพ (ลองไปหาดูใน
โปสเตอรเองนะครับ) ซึ่งผูเขียนเองเพิ่งมาสังเกตพบรายละเอียดเหลานี้ก็เมื่อไดอานรายงาน
ตพีมิพของ Ng et al. (2002)

ผทูีพ่บวาป ู2 ชนดิดงักลาวตางชนดิกนัคอื ศาสตราจารย Peter Ng แหง Raffles Museum
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ซึ่งไดเดินทางมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)  จ. ภเูก็ต (ในสมยันัน้ชือ่ สถาบนัวจิยัชวีวทิยาและประมงทะเล)
ในการประชมุเชงิปฏิบตักิารเกีย่วกบัสตัวกลมุครสัเตเชยีนของทะเลอนัดามนั เมือ่ป พ.ศ. 2541
เมือ่ไดพบตวัอยางปฤูๅษชีนดิหนึง่จากกองปลาเปดท่ีแพปลา ป. พชิยั จ. ภเูก็ต ทีไ่มนาจะเปน

ปฤูๅษีสองขีด (Calappa bilineata)

แนะนำตัวอยางอางอิง

ตัวอยางตนแบบ (holotype) ปูฤๅษีสองขีด
(Calappa bilineata) หมายเลข PMBC 15789

ทีม่า: Ng et al., 2002

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)



ปฤูๅษสีีจ่ดุ (C. philargius) แมวาจะมรีปูรางคลายกันก็ตาม จงึไดทำการตรวจสอบและทบทวน
ชนดิปูฤๅษีที่พบทางฝงอนัดามันและในมหาสมุทรอินเดีย จึงพบวาปูฤๅษีชนดิดังกลาว มีความ
แตกตางจากปฤูๅษสีีจ่ดุอยางแนนอน และยงัไมไดรบัการบรรยายลกัษณะ จงึไดตัง้เปนชนดิใหม
ทีช่ือ่ Calappa bilineata โดยชือ่ระบชุนดิ (specific epithet) bilineata อางองิถงึลายเสน 2 ขดี
สีแดงบนกระดอง โดยไดตีพิมพรวมใน Ng et al. (2002) พรอมกับปูฤๅษีและปูหนุมาน
ที่มีรายงานพบในประเทศไทย

รายละเอยีดของลกัษณะอืน่ๆ ทีแ่ตกตางจากปฤูๅษสีีจ่ดุอีก คอื หนามทีข่อบทายกระดอง
ของปูฤๅษีสองขีดจะมีปลายมนกวา รอยเวาระหวางหนามจะดูเวาเขาไปนอยกวาทำให
มมุแหลมกวา หนามอนักลางจะมคีวามยาวเกอืบเทากบัอนัถดัไปทัง้สองขาง ทัง้สามอนัปลายจะชี้
คอนขางตรงออกไป (ในปูฤๅษีสี่จุด ฟนอันกลางสั้นกวาอันดานขางและในสามอันนี้ปลายคอน
ขางงอนขึ้นดานบนเล็กนอย) ตุมที่ผิวและโคนหนามในปูฤๅษีสองขีดจะมีขนาดเล็กและมีความ
หนาแนนมากกวาปฤูๅษสีีจ่ดุ แตในปฤูๅษสีีจ่ดุตมุจะกระจายสงูขึน้มาบนกระดองสงูกวา ขอบดาน
ขางของทองปลองทีส่อง ในปฤูๅษสีองขดีคอนขางเปนมมุเหลีย่มมากกวา ขอบดานหนาของปลอง
อกปลองที่หาคอนขางตรง สวนปูฤๅษีสี่จุดจะโคงกวา อวัยวะเพศผูคูแรกของปูฤๅษีสองขีด
จะมสีวนโคนกวางกวา

8

ปูฤๅษีสองขีด (Calappa bilineata) ขณะที่ยังมีสีสด
ตดิมากบัเครือ่งมอืประมงที ่จ.ระนอง

ภาพโดย มนตรี สมุณฑา



เอกสารอางอิง
Ng, P. K. L., J. C. Y. Lai and C. Aungtonya. 2002. The box and moon crabs of Thailand, with description of a

new species of Calappa (Crustacea: Brachyura: Calappidae, Matutidae). Phuket Marine Biological
Center. Special Publication. 23(2):341-360.
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การแพรกระจายของปูฤๅษีสองขีด ในรายงานระบุวา นอกจากทะเลอันดามันแลว
[ยังพบท่ีศรีลังกาและทะเลแดงอีกดวย และคาดวาจะพบไดทั่วไปในเขตมหาสมุทรอินเดีย
ตอนเหนอื ในขณะทีป่ฤูๅษสีีจ่ดุมีการแพรกระจายตัง้แตออสเตรเลยี มหาสมทุรแปซฟิก ถงึเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต และชองแคบมะละกา ซึง่มคีวามเปนไปไดทีเ่ขตการแพรกระจายปทูัง้ 2 ชนดินี้
อาจจะมาพบกนัท่ีทะเลอนัดามนั ในแนวใดแนวหนึง่ เราคงตองรอการคนพบกนัตอไป

ปจจบุนัตวัอยางตนแบบ (holotype) ของปฤูๅษสีองขดี เกบ็รกัษาไวทีห่องเก็บตวัอยาง
ตนแบบชนดิใหมของโลก  สวพ. เปนปตูวัผ ูตวัอยางหมายเลข PMBC 15789 ซึง่รวบรวมไดจาก
แพปลา ป. พชิยั จ. ภเูก็ต นอกจากนัน้ยงัมีตวัอยางท่ีเปน paratype อกี 4 ตวัอยาง เก็บจากทะเล
ใกล จ. ภเูกต็ เกาะสรุนิทร จ.ระนอง และโครงการ BIOSHELF ในทะเลอนัดามัน จดุพกิดั 07o52’N
098o40’E

หมายเหตุ ชื่อ “ปูฤๅษีสองขีด” เปนชื่อท่ีผูเขียนคิดขึ้น เพื่อใหสั้นกะทัดรัด เขากันกับ
ชื่อปูฤๅษีสี่จุด และไดความหมายเชนเดียวกับชื่อวิทยาศาสตรและลักษณะของปูชนิดนี้
ขอขอบคณุ ดร. จรสัศรี อางตนัญา นกัวชิาการประมง 7ว  กลมุพพิธิภณัฑสตัวและพชืทะเล สวพ.
ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการถายภาพตัวอยางอางอิง

ตวัอยางตนแบบ (holotype) ของ ปฤูๅษสีองขดี (C. bilineata) หมายเลข PMBC 15789 (ซาย) และตวัอยางตนแบบ
ที่เปน paratype (ขวา) ปจจุบันเก็บรักษาไวที่ สวพ. ภาพโดย เรืองฤทธิ ์พรหมดำ



สุรชิต แวงโสธรณ และสิทธิชัย ศราวุธานุกูล
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

บนัทกึธรรมชาติ

การบาดเจ็บของคางคาวอนัเน่ืองมาจาก

สิ่งท่ีนักวิจัยทางดานสัตวปาจะตองคำนึงเปนอันดับแรกก็คือ การระมัดระวังไมให
เกิดผลกระทบตอสัตวทีก่ำลงัทำการศกึษาวจิยั โดยเฉพาะการบาดเจบ็ อยางไรกต็ามผลกระทบ
บางอยางอาจเกิดขึ้นได แมวานักวิจัยจะใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่งแลวก็ตาม การศึกษา
คางคาวตองมีการดักจับโดยใชตาขายหรือกับดักซ่ึงกอใหเกิดการบาดเจ็บไดเชนกัน
การศึกษาคางคาวเองก็ไมอาจหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได ยกตัวอยาง เชน Dietz et al., (2006)
ไดศึกษาการอพยพและโครงสรางประชากรคางคาวมงกุฎ 3 ชนิดทางตอนเหนือของประเทศ
บลัแกเรยี โดยการตดิกำไลทีแ่ขนพบวามีการบาดเจ็บเนือ่งจากกำไลแขน ประมาณรอยละ 15 ของ
คางคาวที่ติดกำไลแขนทั้งหมด

ในการสำรวจประชากรและการติดตามตรวจสอบการยายถ้ำของคางคาวหนายักษ
จมูกปุม (Hipposideros halophyllus) สัตวประจำถิ่นของไทย ซึ่งไดงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยจากโครงการ BRT ไดดักจับคางคาวเพื่อติดกำไลแขน จำนวน 450 ตัว เพื่อศึกษา
จำนวนประชากรและตดิตามการยายถำ้ของคางคาว โดยใชกบัดักแบบสลงิขึงแนวตัง้ (harp trap)
พบวา มกีารบาดเจบ็มาจาก 2 สาเหตใุหญ ๆ คอื การบาดเจบ็เนือ่งจากกบัดักโดยตรง และการ

กบัดกัแบบสลิงขงึแนวตัง้

กับดักแบบสลิงขึงแนวตั้ งที่ วางไว
หนาปากถ้ำ ขึงดวยเอ็นตกปลาขนาด
0.20 มม. คางคาว จะบินชนทะลุเขาไป
ในแนวเอ็นที่ขึงในแนวตั้ง 4 แถว แลว
รวงลงสเูปลผาท่ีแขวนไวดานลาง

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล
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บาดเจบ็จากการจบัคางคาวจากกบัดกั โดยมคีางคาวไดรบับาดเจบ็จากทัง้สองสาเหต ุจำนวน 69
ตวั หรอืรอยละ 15.33 ของคางคาวทีจ่บัไดทัง้หมด

1. การบาดเจ็บเนื่องจากกับดักโดยตรงเกิดจากการที่คางคาวบินพุงชนเอ็นที่ขึงไวดวย
ความเร็วสูง กอใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง อยางไรก็ตามการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในกรณีนี้มีนอย
พบเพยีง 7 ตวั หรือรอยละ 10.15 ของจำนวนคางคาวทีบ่าดเจบ็ ลกัษณะของการบาดเจบ็มี 3
ลกัษณะ คอื
1) ปกฉกีขาด พบรอยฉกีขาดของแผนหนงัทีป่กระหวางนิว้กลางและนิว้นาง 1 ตวั (รอยละ 1.45)
2) กระดูกน้ิวหัก พบขอนิว้ทอนบนของนิว้นางหกั 2 ตวั (รอยละ 2.90) และ
3) แขนทอนปลาย (forearm) หกั พบ 4 ตวั (รอยละ 5.80)

คางคาวทีป่กฉีกขาดและกระดกูน้ิวหักจะปลอยไปโดยไมตดิกำไลแขน สวนคางคาวทีแ่ขน
ทอนปลายหกั ไมสามารถบนิไดจะถกูเกบ็เปนตวัอยางอางองิ (specimen) เพือ่การศึกษาตอไป

ลกัษณะการบาดเจบ็เนือ่งจากกบัดักแบบสลงิขงึแนวตัง้
1. อาการปกฉีกขาด (บนซาย) 2. กระดูกนิ้วหัก
(บนขวา) และ 3. กระดกูแขนทอนปลายหกั (ลางซาย)

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ



2. การบาดเจบ็เนือ่งจากการจบัคางคาวจากกบัดัก เมือ่คางคาวทีบ่นิชนกบัดักจะรวงลงสู
เปลผาทีแ่ขวนไวดานลางกับดกั จากน้ันจะจบัคางคาวแยกใสถงุผาถงุละ 1 ตวั เพือ่นำมาตดิกำไล
แขน เมือ่คางคาวอยใูนเปลผาและถงุผาจะมกีารดิน้และขยบัปกถกูบัเปลหรอืถุงผา ทำใหเกดิการ
บาดเจ็บท่ีขอมือ นอกจากนีค้างคาวบางตวัอาจอยใูนถงุนานเกนิไปเพือ่รอการตดิกำไลแขน ทำใหมี
อาการเหนือ่ยออน อยางไรกต็ามการบาดเจบ็เนือ่งจากการจบัคางคาว จากกับดัก เปนการบาดเจบ็
เพยีงเลก็นอย แตเกดิขึน้ไดบอย ซึง่มคีางคาวบาดเจบ็ในกรณนีี ้มากถงึ 62 ตวั หรอืรอยละ 89.86
ของคางคาวที่บาดเจ็บ โดยมีคางคาวเหนื่อยออน 6 ตัว (รอยละ 8.70) และบาดเจ็บที่ขอมือ
ซึง่บางตวัอาจบาดเจบ็เพยีงขางเดยีว หรือท้ังสองขางรวมกนั จำนวน 56 ตวั (รอยละ 81.16)

การลดอาการบาดเจ็บของคางคาวสามารถทำไดโดยการจับคางคาวจากเปลผาอยาง
รวดเร็วและระมัดระวัง การใชผาท่ีออนนุมมาทำเปนเปลรองรับคางคาว รวมทั้งการเพิ่มทีมงาน
ติดกำไลแขนเพื่อลดระยะเวลาที่คางคาวถูกจับไวในถุงผา สวนผลกระทบจากการติดกำไลแขน
ในคางคาวหนายักษจมูกปมุจะไดมกีารตดิตามศกึษาตอไป
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เอกสารอางอิง
Dietz, C., I. Dietz, T. Ivanova and B. M. Siemers. 2006. Effects of forearm bands on horseshoe bats

(Chiroptera: Rhinolophidae). Acta Chiropterologica. 8(2):523-535.

ลกัษณะการบาดเจบ็เนือ่งจากการจับคางคาวออกจากกับดัก คางคาวบางตวัจะเหนือ่ยออนไมสามารถบนิไดทนัที
หลงัจากตดิกำไล และจะเริม่บนิหากนิไดอกีครัง้หลงัจากเกาะพกั1-5 นาท ี(ซาย) และการเกดิรอยแผลถลอกตรงขอมอื
(ขวา) ภาพโดย สรุชิต แวงโสธรณ



พฤติกรรมการทำความสะอาดรางกาย (grooming) ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปน
พฤตกิรรมทีเ่สรมิสรางความสมัพันธทางสงัคม  การลดหรอืกำจดัตัวเบยีนทีอ่าศัยอยตูามบรเิวณ
ผิวหนัง ทำใหรางกายสะอาดและมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ

สัตวจำพวกคางคาวเปนสัตวที่อาศัยอยูเปนกลุมใหญและมักมีแมลงตัวเบียนอาศัย
หลบซอนอยูตามขนที่ผิวหนังคอนขางมาก การทำความสะอาดรางกายใหแกสมาชิกภายในฝูง
จึงเปนสิ่งที่จำเปนในการกำจัดแมลงตัวเบียนในบริเวณที่ตัวเองไมสามารถกระทำได

คางคาวแวมไพร (Desmodus rotundus) ซึง่เปนคางคาวกนิเลอืดเปนอาหาร มพีฤตกิรรม
การทำความสะอาดรางกายใหแกตวัเองและตวัอืน่ ๆ  (Wilkinson,1986)  การคนพบครัง้นี ้ไดนำมาสู
การควบคุมประชากรคางคาวชนิดนี้ในประเทศเม็กซิโก เนื่องจากคางคาวแวมไพรเปนพาหะ
นำโรคพษิสนุขับามาสสูตัวเลีย้ง  โดยการทาสารพษิทีป่องกนัการแขง็ตวัของเลอืด (anticoagulant
poison) บนตวัคางคาวทีจ่บัได แลวปลอยตวัไป สารพษินีท้ำใหเกดิการตกเลอืด ภายในรางกาย
เมื่อคางคาวบินกลับท่ีอาศัย ก็จะกระจายสารพิษไปยังคางคาวตัวอื่น ๆ ผานทางพฤติกรรม
การทำความสะอาดรางกาย ปจจุบันยาพิษชนิดน้ียังคงมีการใชอยางไดผลในประเทศเม็กซิโก
อเมรกิากลางและทวีปอเมรกิาใต (Department of Systematic Biology, 2005)

คางคาวแวมไพร (D. rotundus) ถูกกำจัดโดยการแพรกระจาย
สารพิษไปยังคางคาวตัวอื่นในฝูง ผานพฤติกรรมการทำความ
สะอาดรางกาย
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กนกพร ไตรวิทยากร* สุรชิต แวงโสธรณ** และสิทธิชัย ศราวุธานุกูล**

*สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
**สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

คางคาวหนายักษจมูกปมุ (Hipposideros halophyllus)

มพีฤตกิรรมชวยกนัทำความสะอาดรางกาย

ดวยเหตุที่ผูเขียนไดทำการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของคางคาวหนายักษ
จมูกปุม (Hipposideros halophyllus) โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ BRT ประจำป
2550 ไดดักจับคางคาวจากบริเวณปากถ้ำและเก็บ
ตัวอยางเนื้อเยื่อจากแผนหนังบริเวณปก โดยใช
wing punch ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 มม. เพ่ือนำ
มาสกัด DNA ในหองปฏบิตักิาร
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Department of Systematic Biology. 2005.  Bat Facts. Vertebrate Zoology, National Museum of Natural
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การเจาะปกคางคาวโดยใช wing punch เพ่ือเก็บเนือ้เยือ่
สำหรบัศกึษาความหลากหลายทางพนัธกุรรม

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล

คางคาวทุกตัวที่ถูกเจาะปกจะถูก
แตมดวยปากกาเมจิกชนิดถาวรที่ ไมมีพิษ
สำหรับการศึกษาจำนวนประชากรและติดตาม
การยายถ้ำ โดยแตมบรเิวณทอนแขนเพือ่ระบตุวั
คางคาว และแตมบรเิวณดานหลงัลำตวัเพ่ือระบุ
ถ้ำท่ีคางคาวอาศัยอยู ซึ่งไดดำเนินการระหวาง
วันที่ 10-16 มิถุนายน พ.ศ. 2550 พบวา จับ
คางคาวทีม่รีอยเจาะปกไดทีถ่้ำฝาช ี1 ตวั และที่
ถ้ำเจดยี 1 ตวั โดยจบัไดในคนืถดัมานบัจากวนัที่
เจาะปก

คณะผู เ ขี ยนสั ง เกต เห็นค า งคาว
หนายกัษจมกูปมุทีจ่บัไดนัน้ ไมมรีอยแตมสขีอง
ปากกาเมจิกท่ีทำเครือ่งหมายไวทั้งบนทอนแขน
และบรเิวณดานหลังลำตวั แสดงวาคางคาวหนา
ยักษจมูกปุมสามารถเลียทำความสะอาดบริเวณ
ชวงแขนสวนหนาออกเองได สวนบริเวณ
ดานหลัง ลำตัวท่ีคางคาวไมสามารถทำความ
สะอาด ไดเองนัน้ ตองมคีางคาวตวัอืน่ ๆ  ชวยทำ
ความสะอาดให ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันวา
คางคาวหนายักษจมูกปุมมีพฤติกรรมการทำ
ความสะอาด รางกายใหแกตัวเองและคางคาว
ตัวอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยูในถ้ำเดียวกัน พฤติกรรม
ดังกลาว มีประโยชนในการกำจัดแมลงตัวเบียน
ที่อาศัยอยูบนตัวคางคาวได เพราะไดสังเกต
เห็นวา คางคาวหนายักษจมูกปมุแทบไมมแีมลง
ตัวเบียนเกาะบนลำตัว

การแตมสีบนตัวคางคาวเพื่อศึกษาจำนวนประชากร
และตดิตามการยายถ้ำ ผลปรากฏวาคางคาวไดทำความ
สะอาดออกจนหมด ภายในชวงระยะเวลาเพยีงคนืเดยีว

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล



อาหารหลักในธรรมชาติของงูสกุล Bungarus สวนมากเปนสัตวเลื้อยคลานโดยเฉพาะ
กลมุง ู(Smith, 1914; Slowinski, 1994; Grossmann and Shaffer, 2000) สวนเขยีดงซูึง่เปนสตัว
สะเทินน้ำสะเทินบกยังถือวาเปนหนึ่งในอาหารหลักของงูทับสมิงคลา (Bungarus candidus
(Linnaeus, 1758)) ซึง่เปนสมาชกิของงใูนสกลุนีอ้กีดวย ซึง่ผเูขยีนไดถายภาพยนืยนัเปนหลกัฐาน

วันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในชวงพลบค่ำมีฝนตกหนักแลวเหลือแตฝนปรอยๆ
ผเูขยีนและทมีงานไดขออนญุาตเจาหนาท่ีสถานพีฒันาและสงเสรมิการอนุรกัษสตัวปาเขาพระแทว
อยูในเขตพื้นท่ี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เพื่อถายภาพสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน
หลงัจากเตรยีมอปุกรณพรอมแลว จงึเดนิมงุสนู้ำตกโตนไทร เมือ่เวลา 20.15 น. กม็าถงึบริเวณ
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 มนตรี สมุณฑา
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง

ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน (ภูเก็ต)

บนัทกึภาพ งทูบัสมงิคลา (Bungarus candidus)

กนิ เขยีดงูศภุชยั (Ichthyophis suphachaii)

ในธรรมชาติ

งูทับสมิงคลา (B. candidus) กำลังคาบเขียดงูศุภชัย (Ichthyophis suphachaii Taylor, 1960)
เพ่ือกินเปนอาหาร บริเวณน้ำตกโตนไทร จ.ภูเก็ต ภาพโดย มนตรี สมุณฑา



ปลาไหลนา (M. albus) อาหารอกีประเภทหนึง่ของงทูบัสมงิคลา ภาพจาก
http://www.columbia.edu/itc/cerc/danoff-burg/invasion_bio/inv_spp_summ/Monopterus_albus.jpg

อางเกบ็น้ำ รมิทางเดินทีเ่ปนดนิและหนิ หางจากขอบอางเกบ็น้ำประมาณ 3 ม. และหางจากน้ำตก
โตนไทรชัน้ลางประมาณ 50 ม. พบงทูบัสมิงคลา (B. candidus) ยาวประมาณ 1 ม. กำลงัคาบเขยีดงู
ชนิดหนึ่ง จึงไดบันทึกภาพไว แตเนื่องจากเปนการสำรวจสวนบุคคล จึงไมไดเก็บตัวอยางสัตว
ดงักลาว เมือ่นำภาพเขยีดงทูีบ่นัทกึไดมาเทียบเคยีงกบัคำบรรยาย ลกัษณะและรปูวธิานเขยีดง ูของ
ธญัญา (2546) และ Taylor (1962) พบวา เปนเขยีดงศูภุชยั (Ichthyophis suphachaii Taylor,
1960) ซึ่งสอดคลองกับผลการสำรวจของธัญญาและคณะ (2550) ที่พบงูทับสมิงคลาสำรอก
เขยีดงูศภุชยั ระหวางการสำรวจความหลากหลายของสตัวเลือ้ยคลานและสตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก
ทีอ่ทุยานแหงชาตเิขานนั จ. นครศรธีรรมราช

นอกจากงูทับสมิงคลากินเขียดงูศุภชัยเปนอาหารแลว ผูเขียนยังเคยพบงูทับสมิงคลา
กนิปลาไหลนา (Monopterus albus (Zuiew, 1793)) ทีอ่าศยัอยใูนธรรมชาตอิกีดวย สวนงทูบัสมงิ
คลาในที่เลี้ยงยังยอมรับปลาไหลเปนอาหารไดอยางดี

เอกสารอางอิง
ธัญญา จั่นอาจ. 2546. คูมือสัตวสะเทินน้ำสะเทินบกในเมืองไทย. ดานสุธาการพิมพ จำกัด, กรุงเทพฯ. 176 น.
ธัญญา จั่นอาจ, สัญชัย เมฆฉาย และ สุทธิณี เหลาแตว. 2550.  อาหารในธรรมชาติของงูทับสมิงคลา (Bungarus

candidus). หมายเหตนุเิวศวทิยา. 1(2):12-13.
Grossmann, W. and C. Shaffer. 2000. Eine Blindwuhl der Gattung Ichthyophis Fitzinger, 1826 als Beute des

Malayan-Kraits Bungarus candidus (Linneaus, 1758). Sauria Berlin. 22(2):45-46.
Slowinski, J. 1994. The diet of kraits (Elapidae: Bungarus). Herpetological review. 25(2):51-53.
Smith, M. A. 1914. 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.

Taylor, E. H. 1962. The amphibian fauna of Thailand. The University of Kansas Science Bulletin. 43(8):265-
599.

การบันทึกภาพถายครั้งนี้ นอกจากไดภาพงูทับสมิงคลากินอาหารในธรรมชาติ
ที่เปนหลักฐานที่ 5 ของประเทศไทย ยังนับเปนรายงานการพบงูทับสมิงคลาและเขียดงูศุภชัย
คร้ังแรกใน จ. ภูเก็ตอีกดวย ซึ่งในสวนของงูทับสมิงคลานั้นสามารถจำแนกชนิดไดอยางชัดเจน
แตเขียดงูศุภชัยนั้นควรเก็บตัวอยางอางอิง (specimen) เพื่อเปนหลักฐานและรายงานอยางเปน
ทางการในภายหลงั
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ธญัญา  จัน่อาจ  สัญชัย  เมฆฉาย และยุทธพงษ  รศัมี
 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

กบดอยชาง (Nanorana aenea) ถกูพบครัง้แรกทีด่อยชาง จ. เชยีงใหม ทีร่ะดบั
ความสูง 1,500 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง (สันนิษฐานวา คือ ดอยอินทนนทในปจจุบัน)
มชีือ่วทิยาศาสตรเมือ่แรกตัง้วา Rana aenea ตัง้โดย ดร. มลัคอลม สมิธ ซึง่ตพีิมพเผยแพรใน
วารสารธรรมชาตวิทิยาของสยามสมาคม ปที ่4 ฉบบัที ่4 หนา 210-212 (ค.ศ. 1922) และ ดร.
เอด็เวริด  เทยเลอร (1962) ไดบรรยายลกัษณะเดนของตวัอยางตนแบบ ซึง่ปจจบุนัถกูเกบ็รกัษาไว
ณ พพิธิภณัฑแหงสหราชอาณาจกัร ไววา "เปนกบขนาดเลก็ ความยาวของหวัและลำตวั 38 มม.
ไมมีโครงสรางของเขี้ยวที่ดานหนาของขากรรไกรลาง กรอบหนาคม ความกวางระหวางตา
นอยกวาความกวางของเปลือกตา แผนหูเห็นไมชัด นิ้วตีนหนานิ้วแรกยาวกวานิ้วที่สอง
ถาพบัขาหลงัมาทางดานหนา ตำแหนงของขอตนีของตนีหลงัเลยปลายปากออกไป ไมมสีนัยาว
ทีฝ่าตนีหลงั ตมุทีฝ่าตนีหลงัมเีพยีงตมุเดยีว ผวิหนงัทีล่ำตวัเรยีบ มสีนัตอมบาง ๆ ทีข่อบหลงั"

เราคงเชื่อวากบดอยชางคงจะเปนสัตวถิ่นเดียวของไทยตลอดไป ถาไมมีการพบ
กบชนดินีอ้กีครัง้หนึง่ในประเทศเวยีดนาม ในป ค.ศ. 1999 และตพีมิพเผยแพรในป ค.ศ. 2005
โดย ดร. อแลง ดบูวัส และ ดร. แอนมาร ี โอหเลอร ใน วารสารธรรมชาตวิทิยา ปที ่39 ฉบบัที ่20
หนา 1759-1778 (Dubois and Ohler, 2005) ในเอกสารฉบับนี้ระบุวา ตัวอยางตนแบบของ

กบดอยชาง (Nanorana aenea)

ในขอมูลใหมหลังปสหัสวรรษ

กบดอยชาง (N. aenea) ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ
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กบดอยชางท่ี ดร. สมิธ ตั้งชื่อไวนั้น เปนกบวัยออนตัวเมีย โดยเปรียบเทียบกับตัวอยางใหม
จากประเทศเวยีดนาม (Rana fansipan Bourret, 1939) ซึง่เปนชือ่พองของกบดอยชาง พบวาตัวผู
วยัเจรญิพนัธขุองกบดอยชาง แสดงลักษณะในฤดผูสมพนัธไุวอยางนาตืน่ใจยิง่ โดยพวกเขาพบวา
ทีห่นาอกของกบตวัผ ู(ขนาด 69.1 มม.) มหีนามใหญสดีำเปนกลมุ แตละกลมุมตีำแหนงทีแ่ยกกนั
นอกจากนีย้งัพบหนามแบบเดยีวกนั แตมขีนาดเลก็กวาทีใ่ตคอ รวมทัง้หนามขนาดใหญทีต่นขา
หนา (ตนแขน) ดวย

ลักษณะทางเพศที่พบในกบตัวผูในฤดูผสมพันธุเชนนี้ แสดงใหเห็นความสัมพันธ
กับกลุมกบอกหนาม (Paa spp.) ซึ่ง ดร. ดูบัวส ไดจัดกบดอยชางไวในสกุลยอย Chaparana
ตัง้แตป ค.ศ. 1992 (Dubois, 1992) แตในป ค.ศ. 2006 มนัไดถกูเปล่ียนชือ่สกลุเปน Nanorana
ซึง่เปนกลมุทีม่กีบอกหนามชนดิอืน่รวมอยดูวย โดยเหตผุลดานความสมัพนัธทางดานววิฒันาการ
(Frost et al., 2006)

โดยโครงการศกึษาความหลากหลายของสตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก ในระบบนเิวศลำธาร
บนภูเขาสูงในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยกลุมผูเขียนนี้ ไดพบตัวอยาง
กบดอยชางในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอีกท่ีดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
และดอยชาง อทุยานแหงชาตหิวยน้ำดัง จ. เชยีงใหม ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 และมหีลกัฐาน
จากภาพถายยนืยนัวา พบทีอ่ทุยานแหงชาตดิอยผาหมปก (ชือ่เดมิของอทุยานแหงชาตแิมฝาง)
จ. เชยีงใหม ในปเดยีวกนันีอ้กีดวย ซึง่ถอืเปนขอมลูการแพรกระจายทีก่วางขึน้จากเดมิ ตวัอยาง
ทีพ่บทีด่อยอินทนนทและดอยชาง มลีกัษณะทางเพศของกบตวัผวูยัเจรญิพนัธ ุซึง่สอดคลองกบั
รายงาน ของ ดร. อแลง ดบูวัส และ ดร. แอนมาร ี โอหเลอร
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พงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ. ชลบุรี

ปแูสมภเูขา (Geosesarma krathing)

ปแูสมภูเขา (Geosesarma krathing Ng and Naiyanetr, 1992) จดัอยใูนวงศปแูสม
(Family Grapsidae) เปน “ปแูสมน้ำจืดเพยีงชนดิเดยีวของประเทศไทย” ในขณะทีส่มาชกิ
อืน่ ๆ  ในวงศนีเ้ปนปนู้ำเค็ม (Naiyanetr,1998) มขีอบเขตการกระจายทีแ่คบ มรีายงานวา พบเฉพาะ
บรเิวณ จ. จนัทบรุเีทาน้ัน (Ng and Naiynetr, 1992)

ปูแสมภูเขามีกระดองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระดองดานบนโคงนูนออกดานขาง
ขนาดความกวางกระดองประมาณ 2.0-2.5 ซม. ดานขางกระดองมีฟนดานละ 2 ซี่ กระดอง
คร่ึงสวนหนาและกามหนีบสีสม กระดองครึ่งสวนหลังและขาเดินอีก 4 คู ที่เหลือสีดำ มักอาศัย
ตามพืน้ทีท่ีเ่ปนพร ุมนี้ำทวมถงึตลอดทัง้ป แตไมอาศยัอยใูกลน้ำเหมอืนกบัปนู้ำจดืชนดิอ่ืน ในเวลา
กลางวนัจะหลบซอนตวัอยใูตขอนไมหรอืใบไม และออกหากินเวลากลางคนื ซึง่มกัพบปแูสมภเูขา
ปนปายอยูบนก่ิงไม หรือใบไมในพื้นที่ที่อาศัยอยู

ปูแสมภูเขามีการลอกคราบเพื่อการเติบโต
เหมอืนกนักบัปูชนดิอืน่ การลอกคราบมักเกดิขึน้ในเวลา
กลางคืนโดยปูจะปนขึ้นไปบนใบไมที่สูงจากพื้น
พอสมควร และมใีบไมบงั เมือ่ใกลลอกคราบ ปจูะอยนูิง่
ไมเคลื่อนไหว หลังจากนั้น รอยตอทางสวนทายของ
กระดองกับจับปงก็จะเปดออก ปูจะคอย ๆ เคลื่อนตัว
ออกมาทางรอยแยกนั้น โดยสวนทายและขาเดินคู
สุดทายจะออกมากอน ตอจากนั้นสวนอื่น ๆ ก็จะ

แหงจันทบุรี

ปแูสมภเูขาออกหากนิกลางคนื มกัพบปนปาย
อยูบนกิ่งไม ภาพโดย อรุณ รอยศรี และ
สุจินต เจตนเกษตรกรณ



เคลื่อนออกมาตามลำดับ เมื่อถอดตัวเองออกจากคราบเกาแลว ปูก็จะอยูนิ่ง ๆ รอจนกระทั่ง
กระดองแขง็แลว จงึปนปายจากตนไมลงไปยงัพืน้ดนิ

จากการศึกษากระเพาะอาหารของปูแสมภูเขา พบวา อาหารสวนใหญเปนดินและ
เศษซากใบไม มีพวกแมลงตัวเล็ก ๆ บาง จึงพออนุมานไดวา ปูชนิดนี้เปนพวกกินเศษซาก
ปูแสมภูเขามีการปฏิสนธิภายในตัวเชนเดียวกันกับปูอื่น ๆ ชวงเวลาที่พบไขนอกกระดองปู
ระหวางเดือนมกราคม-เมษายน ไขมีขนาดใหญประมาณหัวเข็มหมุด ประมาณ 50 ฟองตอตัว
ถอืวามจีำนวนไมมากนกัเมือ่เทียบกบัปแูสมชนดิอ่ืน ๆ   แมปจูะอมุไขเอาไวในจบัปง และปลอยให
ไขฟกเปนลกูปูตวัเลก็ ๆ บนจบัปง เมือ่ลูกปูแขง็แรงพอ แมปกูจ็ะปลอยลกูปูลงในลำธารเพือ่แพร
กระจายพันธุตอไป

เอกสารอางอิง
Naiyanetr, P. 1998. Checklist of Crustacean Fauna in Thailand (Decapoda and Stomatopoda). Bangkok: Office
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66(34):449-452.
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วียะวัฒน ใจตรง* พรนรินทร คุมทอง** และพรเพ็ญ โกศลปญญาภิวัฒน*
 *พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

**เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

มดงานของมดเขี้ยวโงง (H. venator)
ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง

มดเขีย้วโงง Harpegnathos venator (Smith, 1858) เปนมดขนาดใหญ ความยาว
ลำตวัประมาณ 16-17 มม. (รวมความยาวของเขีย้ว) สวนหวั อก และเอวมผีวิไมเรยีบ สวนทองผวิ
คอนขางเรยีบ มหีนวดจำนวน 12 ปลอง เขีย้วยาวมากกวาความยาวสวนหวั ตารวมขนาดใหญ
อยูชิดกับฐานของเขี้ยว มีตาเดี่ยว 3 ตา อยูตรงกลางสวนหัว อกและเอวรูปทรงกระบอก
ระหวางทองปลองที่ 1 และ 2 คอดเล็กนอย มดชนิดนี้มีความสามารถกระโดดได เชนเดียวกับ
มดกระโดดเหลอืง (Odontomachus rixosus) (วยีะวฒัน, 2550) จากการสังเกตพบวา สามารถ
กระโดดไดไกลประมาณ 15-20 ซม. โดยการใชกรามทีย่าวกดพ้ืนดีดตัวชวยในการกระโดด

มดเขี้ยวโงงกระจายเฉพาะภูมิภาคอินโด-ออสเตรเลีย (Indo-Australian region)
ถูกคนพบและตั้งชื่อครั้งแรกในประเทศอินเดีย (Smith, 1858) สวนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พบกระจายในประเทศมาเลเซยี อนิโดนเีซยี และประเทศไทย (Ito et al., 2001; Jaitrong and

พบแหลงกระจายใหมของ มดเขีย้วโงง
(Harpegnathos venator) ในประเทศไทย

Nabhitabhata, 2005) สำหรบัในประเทศไทยพบ
มดชนิดน้ีไดนอยมาก Jaitrong and Nabhitabata
(2005) ไดจัดทำบัญชีรายชื่อมดของประเทศไทย
และรายงานแหลงที่พบมดชนิดนี้ไว 2 แหง คือ
ปาดิบแลงบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช
จ. นครราชสมีา และปาริมหวยในทงุหญา อทุยาน
แหงชาตทิงุแสลงหลวง จ. พษิณโุลก ทัง้สองพืน้ที่
ที่พบไมทราบขอมูลการสรางรังของมดที่แนนอน
เน่ืองจากพบเฉพาะมดงานเดินอยูตามพื้นปา
ตอมาไดตรวจสอบตัวอยางมดเขี้ยวโงงเพิ่มเติม
จากพิพิธภัณฑมด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จงึไดพบแหลงกระจายของมดเขีย้วโงงอกีแหงหนึง่
คอื พบรงัมดชนดินีใ้ตกอนหนิ ในปาดิบแลง บรเิวณ
น้ำตกนางรอง จ. นครนายก
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มดกระโดดเหลือง (Odontomachus rixosus) ซึ่งสามารถ
กระโดดไดไกลเชนเดียวกับมดเขี้ยวโงง (H. venator)
ภาพโดย เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
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จากการสำรวจมดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะสำรวจมดของพิพิธภัณฑ
ธรรมชาตวิทิยา องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิในวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2550 คณะผวูจิยั
พบแหลงกระจายของมดเขีย้วโงง (Harpegnathos venator) แหงใหมของประเทศไทย ณ บรเิวณ
ปาเบญจพรรณรมิลำหวย ในหมบูานแกงชางเนยีม อ. คำชะอี จ. มกุดาหาร มดชนิดนีส้รางรงัในดนิ
ใตตนไม โดยสรางรงัเปนโพรงดนิอยางงาย ๆ   2-3 ชอง มจีำนวนประชากรในรงั 25-30 ตวั ซึง่ถอื
เปนความรูใหม ทั้งแหลงการกระจายของมดและลักษณะสังคมพืชท่ีมดอาศัยอยู อยางไรก็ตาม
พืน้ท่ีทีพ่บมดเขีย้วโงงท้ังส่ีพืน้ท่ีเปนปาธรรมชาตทิีส่มบรูณ จากขอมูลดังกลาว อาจใชมดเขีย้วโงง
เปนดชันบีงชีส้ภาพความสมบรูณของปาไมไดอกีทางหนึง่ นอกจากนีย้งัพบวา มดเขีย้วโงงกินสตัว
ขาขอในดนิเปนอาหาร เชน กิง้กือ (Golovatch et al., 2007)



23

หอยงวงทอ เปนหอยทากบก กลุมท่ีมีฝาปดเปลือก (land operculate snails)
จดัอยใูนวงศ Cyclophoridae มลีกัษณะเดน คอื ในตวัเตม็วยับางสวนของเปลอืกวงสดุทายจะแยกออก
จากชัน้รองสดุทาย บางชนดิแยกออกมาก บางชนดิแยกออกนอยและมกับิดโคงลงดานลางลกัษณะ
คลายงวงชาง ขอบปากเปลอืกหนาหรอืบานออก ขอบปากเปลอืกดานบนมทีออากาศยาว ไปจนจรด
ตัวเปลือก แตในบางชนิดพบเปนทอท่ีไมสมบูรณหรือเปนเพียงติ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
ฝาปดเปลือกเปนสารหินปูนแข็งรูปทรงกระบอก ผิวดานนอกเปนรอยหมุนวนเปนเกลียว
ผวิดานในเรยีบมนัวาว

หอยงวงทอมคีวามสำคญัตอหวงโซอาหารในระบบนเิวศของปาในบรเิวณภเูขา กลาวคอื
หอยงวงทอซ่ึงจัดวาเปนผบูริโภคซาก (detritivore) มกัพบอาศยัและหลบซอนตวัอยใูตกองเศษซาก
ใบไมที่กำลังเนาเปอยผุพัง ซึ่งหอยงวงทอจะบริโภคซากใบไมเหลาน้ีเปนอาหารและขับถายมูล
ที่มีลักษณะเปนกอนกลม ๆ ออกมามีสีน้ำตาลเขมถึงดำขนาดเล็กกวาเมล็ดงาเล็กนอย
ซึ่งนอกจากจะชวยกำจัดซากใบไมบนพื้นปาแลวยังชวยเพิ่มปริมาณดินที่มีความรวนซุยใหกับ
ผืนปาในบริเวณนั้นอีกดวย หอยงวงทอมักถูกบริโภคโดยลิงหรือสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก
ในบริเวณชะงอนผาหรือซอกหลืบหินบริเวณตีนเขาหินปูนมักพบกองซากเปลือกของหอยงวงทอ
ทีถ่กูกดักนิกองรวมอยกูบัเปลอืกหอยทากบกขนาดใหญชนดิอืน่ ๆ เชน หอยหอม (Cyclophorus
spp.) และหอยเดือ่ (Hemiplecta distincta)

ศักด์ิบวร  ตุมปสุวรรณ
ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หอยงวงทอ (Rhiostoma spp.)

มหัศจรรยแหงธรรมชาติของปาเมืองไทย

หอยงวงทอเกาะสมุย (Samui snorkel snail: Rhiostoma samuiense Tomlin, 1931)
พบบนเกาะสมุย ภาพโดย ศักด์ิบวร ตุมปสุวรรณ



หอยงวงทอมีหลายชนิดพบกระจายตามเทือกเขาและภูเขาในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต โดยพบในประเทศพมาพบ 2 ชนดิ ลาว 2 ชนดิ เวยีดนาม  1 ชนดิ กมัพชูา 2 ชนดิ
มาเลเซยี 3 ชนดิ และประเทศไทย 14 ชนดิ เปนชนดิทีต่รวจสอบชือ่วทิยาศาสตรไดแลว 6 ชนดิ อกี
8 ชนดิ อยูในขั้นรอการตรวจสอบกับตัวอยางตนแบบในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหลายแหงใน
ตางประเทศ จากการศกึษาไมพบหอยสกลุนีใ้นบรเิวณภเูขาบนทีร่าบสงูโคราช (Tumpeesuwan,
2001; ศกัด์ิบวร และ สมศกัด์ิ, 2546) ซึง่ลกัษณะการกระจายดงักลาวนีม้คีวามนาสนใจในเชงิชวีภมูิ
ศาสตร (biogeography) เปนอยางยิง่

เอกสารอางอิง
ศักด์ิบวร ตุมปสุวรรณ และ สมศักด์ิ ปญหา. 2546. อนุกรมวิธานและซิสเต็มมาติกสของหอยงวงทอสกุล Rhiostoma

Benson, 1860 ในประเทศไทย. ใน: รายงานการวิจัยในโครงการBRT 2546, วิสุทธ์ิ ใบไม และ รังสิมา
ตัณฑเลขา (บรรณาธิการ). หนา 144-153. จัดพิมพโดยโครงการ BRT. หางหุนสวนจำกัดโรงพิมพ
ชวนพิมพ. กรุงเทพ ฯ.

Tumpeesuwan, S. 2001. Taxonomy 0f snorkel snails Genus Rhiostoma Benson, 1860. in Thailand. Master's
Thesis. Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University. 178 pp.

24

หอยงวงทอชูปง (Chuping snorkel snail: Rhiostoma chupingense Tomlin, 1938) พบบริเวณเทือกเขาหินปูน
ในภาคใตฝงอาวไทยและประเทศมาเลเซีย (ซาย) และ หอยงวงทอสีน้ำตาล (Jalor snorkel snail: R. jalorensis
Sykes, 1903) พบบริเวณเทือกเขาหินปูนในภาคใตฝงทะเลอันดามัน (ขวา) ภาพโดย ศักดิ์บวร ตุมปสุวรรณ

หอยงวงทอใหญ (Haines's snorkel snail: R. hainesi
Pfeiffer, 1862) พบบรเิวณเทอืกเขาในภาคตะวนัออก
และประเทศกมัพชูา

ภาพโดย ศักด์ิบวร ตุมปสุวรรณ
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เรวหอม  Etlingera  pavieana  (Pierre  ex  Gagnep.)  R.M.Sm. เปนพรรณไมวงศ
Zingiberaceae อยใูนสกลุเดยีวกบัดาหลาและปดุ ไมใชอยใูนสกลุเรว (Amomum) อยางทีห่ลายคน
เขาใจ ชอดอกของเรวหอมแทงออกจากเหงาหรือไหลใตดิน กลีบดอกสีแดงสด ทุกสวนมีกล่ิน
หอมแรงเฉพาะตวั ชอบขึน้ในปาดิบท่ีมดีนิอดุมสมบูรณ มคีวามชืน้สงู และมรีมเงาของไมใหญ

พบครัง้แรกเมือ่ ค.ศ. 1870 หรอื 133 ป ทีผ่านมา ทีป่ระเทศกมัพชูา โดย  J.B.L.Pierre
นกัพฤกษศาสตรชาวฝรัง่เศส  ตัง้ชือ่พฤกษศาสตรวา  Amomum  pavieanum  Pierre  ex  Gagnep.
ตอมา L.E.T.Loesener ไดยายเรวหอมจากสกลุ Amomum มาอยสูกุล Achasma ตัง้ชือ่ใหมวา
Achasma pavieanum (Pierre ex Gagnep.) Loes. ลาสดุเมือ่ ค.ศ. 1986 R.M.Smith ไดยาย
เรวหอมมาอยใูนสกลุ Etlingera ดงัทีป่รากฏในปจจบุนั (Burtt and Smith, 1986)

พงษศักดิ ์พลเสนา
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)

สำนักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

เรวหอม พันธุไมชนิดใหมของไทย
และรายงานการพบ “ผลเรวหอม” คร้ังแรก

เรวหอม E. pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm. พันธุไมชนิดใหมของไทย
ภาพโดย พงษศกัด์ิ พลเสนา



ลักษณะดอก (ซาย) และผล (ขวา) ของเรวหอม ภาพโดย พงษศักดิ ์พลเสนา

เอกสารอางอิง
Burtt,  B. L. and  R. M. Smith.  1986. New  combinations in Etlingera. Notes from the Royal Botanic Gardens

Edinburgh. 4(2):248.
Larsen, K. 1981. Notes on some species of Achasma (Zingiberaceae).  Nordic Journal of Botany. 1(1):45-47.
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เรวหอมมเีขตการกระจายพนัธใุนประเทศกมัพชูา  ลาว  และเวยีดนาม  (Larsen,  1981)
ในประเทศไทยพบมากในภาคตะวนัออกเฉยีงใต  บรเิวณเขาชะเมา  จ. ระยอง  บรเิวณเขาสอยดาว
จ. จนัทบรุ ี และเกาะชาง  จ. ตราด

ชาวสวนใน จ. จันทบุรีไดนำเรวหอม
จากปามาปลูกตามสวนหลังบานหรือปลูกแซมใน
สวนผลไม  เพือ่นำไหลมาใสแกงเนือ้หรอืใสในหมอ
กวยเตีย๋ว (กวยเตีย๋วเลยีง) เพือ่ดับกล่ินคาว เพิม่
รสชาตแิละชวยขบัลม สวนหนอออนนำมาตมหรอื
แกงเปนอาหาร นอกจากนั้นยังไดนำไหลเรวหอม
มาอบแหง บดเปนผง ผสมกับเครื่องเทศอื่น

บรรจุซองออกจำหนายอีกดวย แตหนาซองระบุชื่อพฤกษศาสตรของเรวหอมวา Amomum
utriculosum หรือ Amomum sp. ซึง่เปนชือ่ทีไ่มถกูตอง

จากการศึกษาของ Dr. Axel Dalberg Poulsen ผูเช่ียวชาญพันธุไมสกุล Etlingera
จากสวนพฤกษศาสตรหลวงเอดินบะระ รวมกับนายพงษศักดิ์ พลเสนา นักวิชาการปาไม
กรมอทุยานแหงชาต ิ สตัวปา  และพนัธพุชื  พบวา ยงัไมมรีายงานทางพฤกษศาสตรวา เคยพบพชื
ชนิดน้ีในประเทศไทยมากอน จึงถือวาเรวหอมเปนพันธุไมชนิดใหมของไทย (new record)
และเมือ่วันท่ี  6  กนัยายน  พ.ศ. 2550  ทีผ่านมา  ผเูขยีนยงัไดพบ “ผลเรวหอม” ทีอ่ทุยานแหงชาติ
เขาใหญ ซึง่นาจะเปนรายงานการพบ “ผลเรวหอม” เปนครัง้แรก  เพราะ เรวหอมตดิผลยากมาก
ทัง้นี ้จะรวบรวมขอมลูเพือ่ลงตพีมิพในวารสารทางพฤกษศาสตรตอไป



ภูกระดึงเปนอุทยานแหงชาติลำดับที่ 2 ของไทย (ตอจากอุทยานแหงชาติเขาใหญ)
ไดรบัการประกาศจดัตัง้เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2505 มเีนือ้ที ่217,581 ไร ตัง้อยใูนเขต
อ. ภกูระดึง จ. เลย ยอดภกูระดึงเปนทีร่าบกวางใหญ มคีวามสงู 1,200-1,300 ม. เหนอืระดับ
ทะเล บนยอดภมูอีากาศหนาวเยน็ ในแตละปจะเปดใหนกัทองเทีย่วเขาศกึษาธรรมชาตไิด 8 เดอืน
นับตัง้แตวันที ่ 1 ตุลาคม ถงึ วันที ่ 30 พฤษภาคม และมชีวงปดอุทยานเพือ่ใหผืนปาไดฟนตวั
ในชวงวนัที ่1 มถินุายน ถงึวนัที ่30 กนัยายน ของทกุป (ธวชัชยั, 2537)

จากการติดตามขอมูลของพรรณไมที่เจริญเติบโตและกระจายพันธุอยูบนอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง จ. เลย เคยมีพรรณไมที่สำรวจพบเปนครั้งแรกและมีการเก็บตัวอยางแหง
แลวนำไปจำแนกชื่อวิทยาศาสตร ไดเปนพืชชนิดใหมของโลก (new species) หลายชนิด
จึงนับไดวา ตัวอยางแหงดังกลาวเปนตัวอยางตนแบบ (type specimen) และถือวา ภูกระดึง
เปนแหลงตวัอยางตนแบบ (type locality) ของพชืเหลาน้ัน เราขอนำทานเดนิทางขึน้ไป บนภกูระดงึ
เพือ่ตดิตามดพูรรณไม ยอนรอยนกัสำรวจพรรณไมในรนุเกา ๆ  วามพีรรณไมทีพ่บครัง้แรกของโลก
บนภกูระดงึ ทีย่งัมชีวีติเหลอืรอดอยจูนถงึทกุวนันี ้จงึขอแนะนำใหรจูกั 6 ชนดิ ไดแก

พรรณไมทีพ่บครัง้แรกของโลกบนภูกระดงึ

ปยะ  เฉลิมกล่ิน  พัชรินทร เกงกาจ  จิรพันธ ศรีทองกุล และอนันต พิริยะภัทรกิจ
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เหงาน้ำทิพย Agapetes saxicola Craib อยูในวงศ Vacciniaceae
เปนไมพมุอิงอาศยั เกาะอยตูามกอนหนิ สงูไดถงึ 1.5 ม. รากสะสมอาหารเปนกอนใหญ ใบรปูไข

เหงาน้ำทิพย
A. saxicola Craib

ภาพโดย
อนันต พิริยะภัทรกิจ
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กระดุมกระดึง E. kradungense Satake ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

กระดมุกระดงึ Eriocaulon kradungense Satake วงศ Eriocaulaceae
เปนไมลมลุกปเดียวหรือหลายป ลำตนสั้นมากหรือเปนเหงาส้ัน ๆ ใบออกเปนกระจุกท่ีโคนตน
มกีานชอดอก 1-3 กาน ยาว 20-35 ซม. ชอดอกกลมสีขาว มเีสนผานศนูยกลาง 8-9 มม. T.Shimizu
ชาวญ่ีปนุและคณะ สำรวจพบบนภกูระดึงเปนครัง้แรก มกีารจำแนกชือ่และรายงานในป พ.ศ. 2517
มตีวัอยางแหงตนแบบ เกบ็อยทูีห่อพรรณไม กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื กรงุเทพฯ
เปนพรรณไมทีข่ึน้ในทีช่มุน้ำ ตามทงุหญาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ในระดบัความสงู
280-1,300 ม. ออกดอกในเดอืนกรกฎาคม-กมุภาพนัธ บนภกูระดึงพบไดตามลานหนิและตามรมิ
ทางเดนิทีช่มุน้ำหรอืในทงุหญาในระดบัความสงู 280-1,300 ม.

ยาว 1-3 ซม. ดอกสขีาวหรอืขาวแกมชมพอูอน รปูระฆงั ยาว 1 ซม. ผลรปูกลมขนาด 4 มม.
เหงาน้ำทพิยเปนพืชถิน่เดยีวของประเทศไทย (endemic) คอืมขีึน้อยฉูพาะในประเทศไทยเทานัน้
และหายาก (ธวชัชยั, 2543; Pooma et al., 2005) หมอคาร (A.F.G.Kerr) ชาวไอรชิ สำรวจพบบน
ภกูระดงึเปนครัง้แรก เม่ือวันท่ี 12 มนีาคม พ.ศ. 2467 มตีวัอยางแหงตนแบบ (type specimen)
เก็บอยูที่พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ เปนพรรณไมที่ออกดอกในชวง
เดือนธนัวาคม-พฤษภาคม ตดิผลชวงเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน มชีือ่เรยีกในทองถิน่วา ยางขน
(กรมปาไม, 2544)
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ดอกหรดีกอ  Gentiana hesselina Hosseus var. lakshnakarae
(Kerr) Toyok เปนไมลมลุกขนาดเล็ก ตนเตี้ยติดผิวดิน สูง 3-5 ซม. ขึ้นเปนกระจุก
แตกกิ่งกานสาขา ใบยาว 2-5 ซม. ดอกออกที่ปลายยอดเปนกระจุก 2-8 ดอก โคนกลีบดอก
เช่ือมกันเปนรปูถวยสนี้ำเงนิออน ยาว 1.2 ซม. ปลายแยกเปน 5 กลีบ เม่ือดอกบานมขีนาด 0.5-
1 ซม. ผลแบบผลแหง รูปไขกลับ เมื่อแกจะแตกตามยาว ดอกหรีดกอเปนพรรณไมถิ่นเดียว
ของไทย ออกดอกเดือนตลุาคม-เมษายน

หมอคาร (A.F.G.Kerr) ชาวไอริช สำรวจพบบนภูกระดึงเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 14
มนีาคม พ.ศ. 2467 มตีวัอยางแหงตนแบบ (type specimen) เก็บอยทูีพ่พิธิภัณฑพชืกรงุเทพ
กรมวิชาการเกษตร กรงุเทพฯ สำหรบัชือ่ var. lakshnakarae ตัง้ขึน้เปนเกียรตแิก หมอมเจา
ลกัษณากร เกษมสนัต  (Smitinand et al., 1991) นกัพฤกษศาสตรและนกัสำรวจพรรณไมของไทย
ในระยะเริม่แรก (มชีวีติอยใูนชวงป พ.ศ. 2445-2520)

จุกนกยูง Eriocaulon siamense Moldenke วงศ Eriocaulaceae
คลายคลงึกบักระดมุกระดงึ คอื เปนไมลมลกุปเดยีวหรอืหลายป ลำตนสัน้มากหรอืเปนเหงาสัน้ๆ
ใบสแีดงออกเปนกระจกุท่ีโคนตน มกีานชอดอกจำนวนมาก ยาว 10-25 ซม. ชอดอกกลม สขีาว
มีเสนผาศูนยกลาง 5-9 มม. จุกนกยูงเปนพรรณไมถิ่นเดียวของประเทศไทย ศ. ดร. เต็ม
สมิตินันทน สำรวจพบบนภูกระดึงเปนครั้งแรก มีการจำแนกชื่อและรายงานในป พ.ศ. 2497
มตีวัอยางแหงตนแบบ เกบ็อยทูีห่อพรรณไม กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื กรงุเทพฯ
เปนพรรณไมทีข่ึน้ในทีช่มุน้ำ ตามทงุหญาบนภกูระดงึ ในระดบัความสูง 1,100-1,300 ม. ออกดอก
ในเดอืนตลุาคม-กมุภาพนัธ

จุกนกยูง E. siamense Moldenke ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ
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สาดรากลำเทียน Lactuca siamensis
Kerr วงศ Compositae เปนไมลมลกุ สงู 30-50 ซม. มใีบรปู
ขอบขนานเปนกระจกุอยทูีโ่คนตน ยาว 5-9 ซม. มกีานใบเรยีวยาว
ออกชอดอกท่ีปลายยอด เปนชอยาว 10-15 ซม. มีดอกยอย
ขนาดเลก็ 10-25 ดอก เม่ือดอกบานมขีนาด 5-8 มม. ออกดอกชวง
เดอืนตลุาคม-มนีาคม หมอคาร (A.F.G. Kerr) ชาวไอรชิ สำรวจพบ
บนภกูระดงึเปนครัง้แรกเมือ่วันท่ี 13 มนีาคม พ.ศ. 2467 (Craib,
1925) มีตัวอยางแหงตนแบบ (type specimen) เก็บอยูที่
พพิธิภณัฑพชืกรงุเทพ กรมวชิาการเกษตร กรงุเทพฯ

ดอกหรีดกอ  Gentiana hesselina Hosseus var. lakshnakarae (Kerr) Toyok
ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ

สาดรากลำเทยีน Lactuca siamensis Kerr
ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ



หญาบวัแบ Xyris kradungensis B.Hansen วงศ Xyridaceae เปนพชื
ลมลกุ ลำตนเปนเหงาหรือหวัอยใูตดนิ ใบออกเปนกระจกุทีโ่คนตน ใบแบนหรอืเปนรปูรางน้ำ กวาง

การที่นักสำรวจพรรณไมแตละทานไดสำรวจพบพรรณไมทั้งหกชนิด เปน
ครัง้แรกบนภกูระดึงในชวงทีผ่านมานัน้ ได มกีารนำตวัอยางแหงของพรรณไม  แตละชนิด
มาตรวจสอบแลวตัง้ชือ่ จงึนบัวา เปนเกยีรติตอสถานทีพ่บเปนครัง้แรก นัน่กค็อื อทุยาน
แหงชาตภิกูระดึง แตอยางไรกต็าม พรรณไมดงักลาวแตละชนิดยงัคงมชีวีติอยจูนถงึวนันี้
รอเวลาใหผูที่สนใจไดขึ้นไปศึกษาหาความรูจากพรรณไมแตละชนิดที่กลาวมาขางตน

เอกสารอางอิง
กรมปาไม. 2544. ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม สมิตินันท.ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544. บริษัทประชาชน จำกัด,

กรุงเทพฯ 810 น.
ธวัชชัย  สันติสุข. 2537. อุทยานแหงชาติภูกระดึง ปาไมและพรรณพฤกษชาติ. หางหุนสวนจำกัด ส.มงคลการพิมพ,

กรุงเทพฯ. 86 น.
ธวัชชัย  สันติสุข. 2543. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย. อักษรสัมพันธ (1987) จำกัด, กรุงเทพฯ. 117 น.
Craib, W.G. 1925. Flore Siamensis Enumeratio. Vol. 1 Part 1. The Bangkok Times Press Ltd. 809 p.
Pooma, R., S. Suddee, V. Chamchumroon, N. Koonkhunthod, K. Phattarahirankanok, S. Sirimongkol, and M.

Poopath. 2005. A Preliminary Check-list of Threatened Plants in Thailand. Forest Herbarium, Thailand,
193 pp.

Smitinand, T., K. Larsen and T. Santisuk. 1991. Flora of Thailand. Vol. 5(1). Forest Herbarium, Royal Forest
Department, Bangkok.
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หญาบัวแบ X. kradungensis B.Hansen
ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ

5-8 มม. ยาว 5-9 ซม. เนือ้ภายใน
ใบพรุนแบบฟองน้ำ ชอดอก
ออกท่ีปลายยอด มีกานชอดอก
ยาว 8-15 ซม. ปลายกานเปนตมุ
ดอกท่ีมีกาบโคงสีแดงคล้ำเรียง
สลับซอนติดกันแนนเปนกอน
กลม มเีสนผาศูนยกลาง 5-8 มม.
ระหวางกาบมกีลบีดอกบาง ๆ   สี
เหลืองยื่นพนออกมากาบละ 3
กลีบ กลีบดอกบานอยูไดวัน
เดียว แลวกลีบอ่ืนจะบานในวัน
ถดั มา เมือ่ผลแกจะแหงและแตก

เปน 3 เสี่ยง หญาบัวแบออกดอกในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม พบไดตามลานหินและตามริม
ทางเดนิทีช่มุน้ำในเสนทางตาง ๆ บนภกูระดงึ
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แหลงแพรกระจายแหงใหมของ อัว้เกาะไม

เสฐียร  ดามาพงษ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Platanthera angustilabris Seidenf.

กลวยไมถิน่เดยีวของประเทศไทย

กลวยไมสกลุ Platanthera Rich. ของไทยมอีย ู2 ชนดิ (Schuiteman & Vogel, 2000)
ชนดิแรก คอื Platanthera angustata (Blume) Lindl. เปนกลวยไมดนิ สำรวจพบที ่จ. ปตตานี
(Seidenfaden, 1977) สวนชนิดท่ีสองเปนกลวยไมอิงอาศัย สำรวจพบครั้งแรกโดย รศ. ดร.
อบฉันท ไทยทอง บนดอยอินทนนท จ. เชียงใหม ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 ม.
เม่ือสงตวัอยางไปให Prof. Gunnar Seidenfaden ผเูช่ียวชาญกลวยไมไทยตรวจสอบแลวพบวา
เปนกลวยไมทีย่งั ไมเคยมรีายงานพบทีใ่ดในโลกมากอน จงึไดทำการตพีมิพเปนกลวยไมชนดิใหม
ของโลก (new species) ในวารสารทางวชิาการ Opera Botanica เลมที ่124 เมือ่ป ค.ศ. 1995
โดยใชชื่อวา Platanthera angustilabris Seidenf. มีชื่อเรียกภาษาไทยวา “อั้วเกาะไม”
ทัง้นีต้วัอยางดังกลาว (Thaithong 511) ถกูเก็บไวที ่มหาวทิยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก
และถือวาเปนตัวอยางตนแบบดวย นอกจากนั้นมีการสำรวจพบที่ดอยเชียงดาว จ. เชียงใหม
ทีร่ะดบัความสงูประมาณ 1,700 ม. โดย รศ. ดร. กติตเิชษฐ ศรีดษิฐ ตวัอยางทีเ่ก็บได (Sridith
172) ถกูเก็บไวทีม่หาวทิยาลยัโคเปนเฮเกน ดวยเชนกัน (Seidenfaden, 1995)

เปนที่นาสังเกตวากลวยไมในสกุล
Platanthera Rich. ทัว่โลกพบประมาณ 150
ชนดิ สวนใหญพบในประเทศจนี คอื ประมาณ
41 ชนดิ แต “อัว้เกาะไม” ไมพบในประเทศ
จีน กลับพบเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
จงึจดัวาเปนกลวยไมถิน่เดยีว (endemic ) ของ
ประเทศไทย และถอืเปนกลวยไมทีถ่กูคกุคาม
(threatened plant) อกีดวย (Pooma et al.,
2005; Santisuk, 2006)

วิสัยของอั้วเกาะไม P. angustilabris Seidenf.
เปนกลวยไมอิงอาศัย ซึ่งหายากที่กลวยไมในกลุมนี้
จะเปนพืชอิงอาศัย ภาพโดย เสฐยีร  ดามาพงษ



จากการสำรวจกล วยไมบริ เ วณดอย
ผาหมปก จ. เชยีงใหม โดย นายเสฐยีร ดามาพงษ และ
ดร. เชิดศักดิ์ ทัพใหญ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระหวางป พ.ศ. 2549-2550 โดยไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากโครงการ BRT พบ “อั้วเกาะไม” ใน
หลายแหลงที่อยูอาศัยและระดับความสูงตางกัน คือ
บริเวณปาดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,796 ม. และ
1,929 ม. และบรเิวณปาเมฆท่ีระดับความสงู 2,120 ม.
จงึเปนเรือ่งทีน่ายนิดทีีพ่บแหลงการกระจายพนัธ ุของ
“อัว้เกาะไม” กวางขวางยิ่งขึ้น อันจะชวยลดโอกาส
การสูญพันธุจากธรรมชาติ แมวาจากการศึกษา
ประชากรของกลวยไมชนิดนี้ในพื้นที่ดอยผาหมปก
จะพบอยูเพียงนอยนิดก็ตาม แตหากชวยกันดูแล
รักษาแลว เชื่อวาจะสามารถแพรกระจายพันธุใน
สภาพธรรมชาตใิหมจีำนวนประชากรเพิม่มากขึน้ และ
อยูคูกับประเทศไทยตราบนานเทานาน

เอกสารอางอิง
Pooma, R., S. Suddee, V. Chamchumroon, N. Koonkhunthod, K. Phattarahirankanok, S. Sirimongkol, and M.

Poopath. 2005. A Preliminary Check-list of Threatened Plants in Thailand. Forest Herbarium, Thailand,
193 pp.

Santisuk, T., K. Chayamarit, R. Pooma and S. Suddee. 2006. Thailand Red Data: Plants. Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning. Bangkok, 219 pp.

Schuiteman, A. and E.F.de Vogel. 2000. Orchid Genera of Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. State University
Leiden, Nederland, 118 pp.

Seidenfaden, G. 1977. Orchid genera in Thailand V  Orchidoideae. Dansk Botanisk Arkiv. 31(2). 149 pp.
Seidenfaden, G. 1995. Contributions to the Orchid flora of Thailand XII: Opera Botanica. 124. 90 pp.

ขณะดอกบานใบประดับจะเหี่ยว
แหงลง (ซาย) ฝกอั้วเกาะไมมีสี
เขียวเขม (ขวา)
ภาพโดย เสฐยีร  ดามาพงษ
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ดอกตมูของอัว้เกาะไมถูกรองรบัดวยใบประดบั
ขนาดใหญ  ภาพโดย เสฐียร  ดามาพงษ



อุทยานแหงชาติภูกระดึง หรือท่ีหลายคนรูจักนามของ “ภูกระดึง” เปนภูเขาหินทราย
ยอดตัด พื้นที่สวนใหญของภูเขาตั้งอยูที่ความสูงจากระดับทะเล 400-1,300 ม. เปนแหลง
ธรรมชาติที่มีความสวยงาม ไมวาจะเปนน้ำตก ทะเลหมอก แหลงดูนก สัตวปา และพรรณไม
นานาชนิด โดยเฉพาะพันธุพืชที่มีดอกสวยงาม เชน กุหลาบขาว กลวยไม ที่อวดโฉมของดอก
ที่สวยงามตามฤดูกาล รวมทั้งกระดุมเงินท่ีออกดอกในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกป

สำหรับเรื่องของการเดินทางขึ้นสูภูกระดึง นั้นเปนที่ทราบกันดีวา ทุกคนคงตอง
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาในการพิชิตระยะทางและความลาดชันของภูเขา แตหลังจากที่มาถึง
ยอดภูกระดึงบริเวณที่เรียกกันวา “หลังแป” และตองเดินทางตอเพ่ือจะไปใหถึงลานกางเต็นท

กระดมุเงนิ บนอุทยานแหงชาติภกูระดึง

อนันต พิริยะภัทรกิจ และจิรพันธ ศรีทองกุล
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

บริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยววังกวาง
เมื่อมองไปสองขางทางจะเห็นทิวสน
สองใบที่สวยงาม ตลอดจนดอกไม
นานาชนิดท่ีขึ้นอยูตามทุงหญาแลว
ยังไดมีโอกาสพบเห็นดอกกระดุมเงิน
สีขาว ออกดอกชูชอท่ีริมธารน้ำขางทาง
เดิน  นับวา เปนดอกหญา ท่ีมีความ
สวยงามและเปนที่สนใจของนักทอง
เที่ยวที่พบเห็นหลายคนตองบันทึกภาพ
ความงามของดอกไมเหลานี ้ไวเปนภาพ
ที่ระลึกนำกลับบาน นอกจากนี้แลว
ยังสามารถพบ เห็นไดโดยทั่วไปบริเวณ
ทีโ่ลง ลานหนิทราย และทีช่มุชืน้ ตลอดจน
ตามแนวทางเดินไปจุดชมวิวตาง ๆ
บนภูกระดึง

สภาพทั่วไปบนอุทยานแหงชาติภูกระดึง จ. เลย
เปนแหลงที่พบกระดุมกระดึง จุกนกยูง และ
กระดุมจ๋ิว ภาพโดย อนนัต พริิยะภัทรกจิ
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กระดุมเงิน มีชื่อทองถิ่นวา กระดุม หญากระจอน หญาตุมหู (กรมปาไม, 2544)
ซึ่งอยูใน วงศ Eriocaulaceae จัดเปนไมลมลุกปเดียว มีเหงาอยูใตดิน ใบเดี่ยวออกเปนกระจุก
เหนอืดนิ รปูแถบ ปลายใบแหลม โคนหมุลำตน ขอบใบเรยีบ ดอกออกเปนชอกระจกุแนน กลม
สีขาว ขึ้นตามท่ีราบลุม หรือท่ีราบระดับสูง ตามพื้นท่ีโลงหรือชายปาโปรงและชุมช้ืน ในแถบ
ภาคตะวนั ออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย (ราชบณัฑติยสถาน, 2538)

จากการจัดจำแนกกระดุมเงิน
พบวา มอีย ู17 ชนดิ ทีม่กีารกระจายพนัธุ
ในประเทศไทย (อมรรตัน, 2543) ตวัอยาง
เชน มณีเทวา ซึ่งไดรับพระราชทานนาม
จากสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ
หรือช่ือท่ัวไปเรียกวา กระดุมนายเต็ม
Eriocaulon smitinandii Moldenke
ทัง้นีก้ระดมุเงนิอกี 3 ชนดิ ซึง่มกีารสำรวจ
พบที่อุทยานแหงชาติภูกระดึง ไดแก
กระดุมกระดึง Eriocaulon kradungense
Satake จกุนกยงู E. siamensis Moldenke
และ กระดุมจ๋ิว E. minimum Lam. โดยมี
ลักษณะและขนาดของตน ใบ และดอก
แตกตางกนั

นับเปนเรื่ องที่น าสนใจว า
กระดุมเ งิน ท้ังสามชนิดที่มีอยูบน
ภูกระดึงนี้ แตกตางกันอยางไร มีขอ
สงัเกตอะไรบาง แลวเราจะไปเดนิเทีย่ว
ชมกันไดตรงไหนบาง ดังรายละเอียด
ของแตละชนิด ดงันี้

ภาพเปรียบเทียบ กระดุมกระดึง E. kradungense Satake
(ตนสูงสุดซายมอื) จกุนกยงู E. siamensis Moldenke (กลาง)
และกระดุมจ๋ิว E. minimum Lam. (ตนเตี้ยสุดขวามือ)

ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ
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กระดุมกระดึง Eriocaulon kradungense Satake เปน “กระดุมที่มีขนาด
ใหญทีส่ดุบนภูกระดงึ” แตละตนมกีานชอดอก 1-3 กาน ยาวถงึ 35 ซม. ชอดอกเปนตมุสขีาว
รูปทรงกลม ยาว 4-6 มม. เสนผาศูนยกลาง 8-9 มม. สามารถเดินชมกระดุมกระดึงได
นับตั้งแตขึ้นมาบนหลังแป แลวเดินไปตาม
เสนทางทีจ่ะไปยงัสำนกังานบรกิารนักทองเท่ียว
ซึ่งมีระยะทาง 3 กม. พบอยูตามริมทาง
ทีเ่ปนทางระบายน้ำ หรือบอน้ำ หรือตามทงุ
หญา  เมือ่ถงึสำนกังานบรกิารนกัทองเทีย่ว
ยังพบตามริมทางในเสนที่จะไปยังลาน
พระพทุธเมตตา หรอืตามเสนทางไปผาหลม
สัก หากไดชมดอกกระดุมกระดึงในชวง
เชาตรู จะเห็นน้ำคางเกาะอยู บางดอกจะมี
หยดน้ำใส ๆ หอยอยู เมื่อถายภาพให
สองประกายกับลำแสงอาทิตย ก็จะเห็น
ความงาม นาประทับใจเกินบรรยายได

กระดุมกระดึง E. kradungense Satake
ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ

จุกนกยูง Eriocaulon siamensis Moldenke เปนกระดุมเงินอีกชนิดหนึ่งที่มี
อยูบนภูกระดึง มีขนาดเล็กกวาและแตกตางจากกระดุมกระดึง คือ แตละตนมีกานชอดอก
จำนวนมาก 10-20 กาน แตละกานยาวไดถงึ 25 ซม. แตสวนใหญจะยาว 10-15 ซม.  ชอดอกสขีาว
รูปครึ่งวงกลมถึงรูปทรงกลม ยาว 5-7 มม. เสนผาศูนยกลาง 5-9 มม. ขอสังเกตที่เดนชัด คือ
“มีใบและกาบหุมโคนกานดอกสีแดง”

การเดินชมจุกนกยูงที่มีขึ้นอยูรวม
กันมาก ๆ ในบริเวณลานหินรอบ ๆ พระพุทธ
เมตตา โดยเฉพาะตามริมเสนทางที่อยูดานขาง
องคพระไปยงัถ้ำหรอืไปยงัผาหลมสัก แตสำหรบั
ผูที่ไมตองการเดินไปไกล ทางอุทยานแหงชาติ
ไดจัดปลูกไวในสวนรวมพรรณไมภูกระดึงไว
ที่ดานหนาของศูนยบริการนักทองเที่ยว แต
นักทองเที่ยวหลายคนบอกวาไดเห็นตนท่ีขึ้น
อยูในสภาพธรรมชาติตื่นเตนกวา และยังได
ศึกษาสภาพนิเวศวิทยาในแหลงกำเนิดดวย

จุกนกยูง E. siamensis Moldenke
ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ
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วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 228 น.

กระดมุจิว๋ Eriocaulon minimum Lam. เปน “กระดมุเงนิชนดิทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุ
ทีข่ึน้อยบูนภูกระดึง”  แตละตนมกีานชอดอกจำนวนมาก ยาวถงึ 12 ซม. แตสวนใหญจะยาว 5-
6 ซม. ชอดอกสีขาวออนถงึสนี้ำตาล รปูทรงกลมถงึรปูไข ยาว 2-4  มม. เสนผาศนูยกลาง 3-4
มม. เรียกวาตุมดอกมีขนาดเทาหัวไมขีดไฟ จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา กระดุมหัวไมขีดไฟ
(อมรรตัน, 2543)

แหลงที่พบกระดุมจิ๋วเปนบริเวณกวาง หรือมีจำนวนมาก ก็ตามลานหินรอบองค
พระพุทธเมตตา หรือตามริมทางใกลลานหินบริเวณองคพระ ซึ่งอยูหางจากศูนยบริการ
นักทองเที่ยววังกวาง 500 ม. นอกจากนี้ยังพบกระดุมจิ๋วไดอีกตามริมทางเสนทางไปยังผา
หมากดูกและผาหลมสัก

จะเห็นไดวา กระดุมเงินทั้งสามชนิดท่ีขึ้นอยูบนภูกระดึงกระจายตัวอยูในพื้นที่ชุมน้ำ
ตามรมิทาง ขางบอน้ำ ขางทางระบายน้ำ โดยเฉพาะอยางยิง่ตามลานหนิรอบองคพระพทุธเมตตา
จะพบทั้งสามชนิดขึ้นอยู เปนจำนวนมากปะปนกันอยู เปนเรื่องของผูที่สนใจขึ้นไปบน
ภูกระดึงจะไดไปศึกษาวา แตละชนิดที่พบนั้นมีชื่ออะไรบาง มีรูปรางหนาตาอยางไร
มีลักษณะแตกตางกันอยางไร หรือมีขอสังเกตตรงไหน และตองขอกระซิบวา กระดุมเงินทั้ง
สามชนิดสามารถเห็นพรอมกันไดอยูบนภูกระดึง ใครไมขึ้นภูกระดึงรับรองวาไมไดเห็น

กระดุมจิ๋ว E. minimum Lam.
ภาพโดย อนันต พิริยะภัทรกิจ
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จากการทีท่ราบวากับดักสลิงขงึแนวตัง้ (harp trap)  มปีระสทิธิภาพในการดกัจับคางคาว
สูงกวาตาขายดักจับคางคาว ทางคณะผูวิจัย โดยคุณสุรชิต แวงโสธรณ นักวิจัย วว. จึงไดผลิต
กับดักสลิงขึงแนวตั้งขึ้นมาใชเองเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทำการศึกษาวิจัย กับดักสลิง
ขึงแนวตั้งใชหลักการสะทอนของคลื่นมาประยุกต โดยหาระยะหางท่ีเหมาะสมของแนวสลิง
ที่ขึงไวในแนวตั้งและระยะหางของชุดขึงสลิงในแตละแถวที่มีผลตอการตัดสินใจในการบินผาน
กับดักของคางคาว

เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เทคนคิธรรมชาติ

กบัดักแบบสลิงขงึแนวต้ัง Harp Trap

38

วธิจีับคางคาวอยางมปีระสทิธิภาพ (ตอนจบ)

เนื่องจากทางคณะผูวิจัยไดตั้งโจทย
สำหรับการผลิตกับดักสลิงขึงแนวตั้ งไววา
"ตองสามารถยดืหดไดในทกุมิตแิละทีส่ำคญั
ตองมีราคาถูก"  กลาวคือ ตองปรับเปลี่ยน
ขนาด ความกวางและความสูงของตัวกับดัก
ไดเพื่อความเหมาะสมกับการใชงานในแตละ
สถานที่ ตองปรับระยะหางของเสนสลิงขึงได
เพื่ อ ดักจับ  คางคาวที่มีขนาดแตกตางกัน
อุปกรณที่นำมา ผลิตราคาไมแพงหาไดงายตาม
ทองตลาด น้ำหนักเบา สะดวกในการติดตั้งและ
จัดเก็บ ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกใชทออะลูมิเนียม
กลม ขนาด 8 หนุ และ 6 หนุ หนา 1.8 มม. ยาว
1.5 ม. มาทำเปนโครงสรางหลกั ทออะลมูเินยีม
สองขนาด นำมาสวมกนัไดพอดแีละสามารถปรบั
เปลี่ยนระยะโดยเจาะรูทะลุทอท้ังสองทอนท่ีนำ
มาสวมเขาไวดวยกันโดยใชน็อตยึดลักษณะโครงสรางกับดักแบบสลิงขึงแนวตั้งของ

ตางประเทศ ไมสามารถปรับระยะดานกวาง ระยะหาง
ของเอ็นที่ขึง และระยะหางระหวางคานได ภาพจาก
Francis (1989)
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โครงสรางของกับดัก 1) คานขึงสลิง 2) คานรับสลงิบน
3) เสา 4) เอ็นตกปลา 5) คานรับเปลผา 6) คานรับสลิงลาง

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล

โครงสรางหลัก
โครงสรางหลักของกับดักสลิงขึงแนวตั้งประกอบดวย
1) เสา 2 ตนและคานขงึสลงิ 8 คาน (ขางบน 4 คานและขางลาง 4 คาน) เสาและคาน

แตละอนัประกอบดวยทออะลมูเินยีมกลมขนาด 8 หนุ ยาว 1.5 ม. ภายในมทีออะลมูเินยีมขนาด
6 หนุ หนา 1.8 มม. ยาว 1.5 ม. เจาะรทูะลทุัง้สองทอนเพือ่ใสนอ็ตยดึ เมือ่ปรบัเปลีย่นขนาด กจ็ะยาว
ในชวงระหวาง 1.6-2.8 ม.

2) คานอะลมูเินยีมสำหรบัยดึคานขงึสลงิ 4 ทอน ขนาด 8 หนุ ยาว 30 ซม.
3) คานยดึเปลผาอกี 2 คาน  ยาว 40 ซม. ขนาด 8 หนุ ยาว 30 ซม.
4) สายสลงิ ใชเสนเอน็ตกปลา ขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ  0.2 มม.  4 มวน
5) แคลมปยดึทอน้ำ 8 หนุ จำนวน 480 อนั และ ขนาด 6 หนุ 320 อนั
6) ตะขอขนาดเล็กใชยึดแคลมปยึดทอน้ำ
7) นอ็ตและสกรขูนาดตาง ๆ
8) ผาดิบท่ีมาตัดเย็บใหลักษณะคลายเปล

แคลมปยึดทอน้ำติดเขากับคานขึงสลิง เปนแคลมป
ทีใ่สตะขอสำหรับเก่ียวกับเอ็น สามารถเล่ือนระยะหาง
ระหวางแคลมปยึดทอได (บน) ตรงปลายคานขึงสลิง
ติดแคลมปยึดกับคานรับสลิง สามารถเล่ือนระยะ
ไปมาระหวางคานขึงสลิงได (ลาง)

ภาพโดย สิทธิชัย ศราวุธานุกูล



เมื่อไดอุปกรณครบแลวก็นำมาประกอบเขา
ดวยกนัโดยตัง้เสาทัง้ 2  เสา หาจดุยดึใหมัน่คง
ยดืระยะความสงูของเสาและความยาวของคาน
ติดตั้งคานอะลูมิเนียมสำหรับขึงสลิง แลว
ประกอบแคลมป ทีต่ดิตะขอยดึบนคานขงึสลงิ
ใหครบตามความยาวของคาน ยึดคานขึงสลิง
ใหตดิกับคานบนเสา   โดยมรีะยะหางของคาน
แตละชุดประมาณ 10-15 ซม. ขึ้นกับขนาด
ของคางคาวทีจ่ะจบั ถามขีนาดเลก็ใหขยบัคาน
ใกลกันมากขึ้น หลังจากนั้นขึงเอ็นใหตึงพอ
ประมาณ ไมตึงหรือไมหยอนเกินไป จัดระยะ
หางของเสนเอน็แตละเสนใหเทา ๆ กนั โดยมี
ระยะประมาณ 2.5-3.5 ซม. ขึ้นอยูกับขนาด
ของคางคาวที่จะจับ ถาคางคาวที่มีขนาดใหญ
ระยะตองหางมากขึน้ หลงัจากนัน้ประกอบคาน
อะลมูเินยีมทีใ่ชยดึเปลผา แลวนำเปลผาตดิตัง้
ไวดานลางของชดุสลิง โดยใหขอบผาอยเูหนอื
คานแนวสลงิดานลาง

เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว ควรปด
ชองทางเขาออกอ่ืนของคางคาวดวยผาใบ
หรอืก่ิงไม  เพราะคางคาวจะตดัสินใจบนิผาน
ตวักับดักเม่ือไมมชีองทางอืน่ท่ีดกีวาและจากการ
สังเกตของคณะผูวิจัยพบวา ระยะหางของ
สลิงระยะหางของคานชุดขึงสลิง ความสวาง
ของแสงไฟขณะทำงาน  ระยะหางจากสิง่กดี
ขวางอื่น ๆ บริเวณดานหลังตัวกับดัก มีผล
ตอการตัดสินใจบินผานกับดักของคางคาว
ผูศึกษาควรสังเกตและจดจำไวในการดัก
คร้ังตอ ๆ ไป

ประกอบสวนตาง ๆ ของกับดักเขาดวยกันบริเวณ
ปากถ้ำ แลวขึงดวยเอ็นตกปลาขนาด 0.20 มม.

ภาพโดย เธยีรศิริ มลูจนัทร

เม่ือขึงเอ็นตกปลาเสรจ็ แลวจึงขึงเปลผารองรบัคางคาว
ที่จะรวงลงมา หากิ่งไมมาปดชองทางที่คางคาวอาจ
หลบหนีจากกับดัก แลวก็รอจับคางคาวที่บินมาชน
เอ็นท่ีขึงไวกอนจะรวงลงสูเปลผา

ภาพโดย เธยีรศริิ มลูจนัทร

เอกสารอางอิง
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...โดย มะฟา

คอลัมน ลำเนา-พนาจร

สวัสดตีนหนาวครบั ปนีห้นาวดนีะครบั!!
ผานมาสามฉบบัแลวนะครบัสำหรบับนัทกึนเิวศ  ขอแสดงความยนิดแีละดใีจอยางจรงิใจ

กบัทานผอูานทีย่งัมบีนัทกึทางนเิวศฉบบัทีส่ีอ่ยใูนมอืของทาน และตองขอชืน่ชมในเจตนา ของพี่
คนนัน้ทีพ่ยามปลกุปนประคบัประคอง ใหบนัทกึเลมเลก็เลมนีใ้หไดมโีอกาสสัมผสั มวลอากาศเยน็
ลมหนาวชื่นจากขั้วโลกเหนือ เหตุปจจัยของความลุลวงของบันทึกทางนิเวศ มีมากมายหลาย
ประเดน็เหมอืนกบัการงานอืน่นัน่แหละครบั แตปจจัยในการจดัพิมพและการจดัสงมนักย็งัเปนเงนิ
อยูนั่นเองครั้งนี้ตองขอ “นอมเย” ให “พี่อรรณพ” ผูสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพให
กบัเราในฉบบัท่ี 3 ทีผ่านมา “ขอเย” ใหพีว่า เอาอีก! เอาอีก... (ฮา ฮา..ไมชาย คอืเรากจ็ะพยาม
หาทางหาเงนิมาจดัพมิพจดัสงตอไปใหสมกบัความเกาความกี ๋แบบงบไมมใีหแตใจรกัครบั ฮดื...
เสียงสูดกอนสะอื้น!!)

ครับ! ผมตองเขาเรื่องตามภาระผูกพันกับพื้นที่ของคอลัมนนี้เสียทีแลว ชวงสิงหาคม-
ตลุาคมทีผ่านมา เปนฤดเูดนิปาของผมครบัเหมอืนเดมิ คอื ไปทำงานแตครัง้นีเ้ปนการทำงานแบบ
โอลั่นลาไปดูนักทองเท่ียวเที่ยวปาหนาฝนครับ อืม... ครับ! เที่ยวปาหนาฝน ถาเปนเมื่อกอน
หากใครเปรยขึ้นมาในวงคงไดเห็นอาการสายหนาระอาใจในความโรแมนติกแบบผิดฤดูกาล
ของบรรดาสมาชิกวงจอกนี้จอกไหน เขาปาเพื่อทองเที่ยวหนาฝนชวงกอนป 2000 นั่นเปน
เรื่องของนักดูนกมีฐานะและนักถายภาพธรรมชาติเทานั้นครับ เหลาจอมยุทธนักพิชิตยอดดอย
ยอดภูที่นาเลื่อมใสในความฮารทคอรทั้งหลายนั่นก็เที่ยวปาในหนาหนาวเทานั้น ไมมีเหตุผล
อะไรมากไปกวา วาเปนบรรยากาศชวนอนุไอในวงแขนเธอ ดาวบนฟาก็เจดิจรสั (ถาไมมวักมหนา
นับเลข) กลางวันสีทองฟาก็สดใส เหมาะแกการเดินเกี่ยวกอย รวมแลวก็คือทุกอยางเพอรเฟก
แตเปลอืงสุรา และทีแ่นๆ  ไมเปยก

 แตชวงสีห่าปนีก้ารทองเทีย่วเดนิปาในชวงฤดฝูนนัน้เปนเทรนอบุตัขิองการทองเทีย่วทีเ่ปน
ที่นิยมของชนกลุม HIP เลยลองเขาไปตามหนาเว็บเพจเที่ยวปาจะเห็นชุมชนนักนิยมเดินปา
ขาตะลุยจำนวนโอฬาร คนเถื่อนอยางผมเห็นครั้งแรกนี่ตองรอง โอแมเจา! ดังดัง เลยครับ
จำนวนสมาชิกอุนหนาฝาคั่งดีแท สาวสาวเพียบ! (ทาทางอยากมีคนรักเปนวนกร จะพาตะลอน
ทำงานในปา) เที่ยวปาหนาฝนจึงเปนเรื่องของคนที่มีความมุงมั่นที่จะโรแมนติกโดยแท

ย่ำภูสอยดาวเมือ่ปลายฝน



นองคนหนึง่บอกเลาถึงความสวยงามของภกูระดึงในฤดฝูนช่ำ ความงดงามของมวลอากาศ
กึ่งฝนกึ่งละอองไอน้ำที่โลมไลทิวสน เปนความงามที่นาหลงใหลและตราตรึง และแนนอนวา
เปนความงามทีไ่มจอแจ แออดัพลุกพลาน (แมนแทนอ! เพราะเปนชวงปด อช.) และเปนอกีหนึง่มมุ
ดวงหนาของความงามของปาตามที่ใครหลายคนเคยบอก

โดยสวนตวัผมและคนทำงานปาท้ังหลายฝนอาจทำใหชมุเยน็ในตอนแรก แตหลงัจากนัน้
สกัสบินาทีมนักก็ลายเปนอกีเรือ่ง ความฉ่ำเยน็กลายเปนความชมุโฉก เยน็เยยีบ ไมสะดวกสบาย
และฝนกเ็ปนอปุสรรคของการทำงานทีเ่ราไมสามารถใชรมได  เสือ้กนัฝนกไ็มอำนวยใหเราทำงาน
ไดอยางคลองตวั รวมแลวความรสูกึของสายฝนตอนทำงานนัน้ไมอำนวยตอการชืน่ชมธรรมชาติ
หรือทองเที่ยวเอาเสียเลย... อันนี้เปนความเห็นสวนตัวนะครับ...

ตนปที่แลวผมและรุนนองอีกสามคนตองกลายเปนนักทองเที่ยวเดินปาจำเปน
ที่ปาใตเขาหลวง รวมกับนักทองเที่ยวสองสาวเอวบาง ยังไมพนสวนยางตีนเขาเขาดงดี
เรากเ็หงือ่โทรมกันทัว่หนา หญงิสาวเจาของตากลมโตรางบางคนหนึง่ เธอถงึกบัทรดุตวัหนาซดี
โดยมพีวกเรายนืเหงือ่แตกพลัก่ใหกำลงัใจเธอ ในทีส่ดุเราก็ชวยกนัถายเทจดัสรรสมัภาระกนัใหม
ผมในฐานะลูกทัวรสปริตแรง จัดแจงสั่งนองใหชวยลูกหาบเทาท่ีจะชวยได สวนผมนั้นรับหนาท่ี
แบกสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ “ลิกอร” หนึ่งกิโลกรัมแปดขีด (บอกแลววาสปริตแรง
ในเวลานั้นแมมีน้ำใจอยากเอากระเปาเธอมาแบกใหเสียเองก็ยังตองหักหามใจ ก็ยอดเขา
มันยังอีกไกล น้ำหนักเปของตัวเองบนหลังก็มิใชนอย) จากนั้นหมูเฮาและเธอก็พยายามดั้นดน
จนทะลยุอดผาเหยยีบเมฆ ผมอดถามเธอไมไดวา “ทำไมถงึเลอืกมาเทีย่วปาสูงอยางนี?้” ถามดวย
ความจรงิใจ และอยากรใูนคำตอบ (พวกผมนัน้ครางเพลงอยบูานดดีไีมชอบมาตัง้แตกลางเขาแลว)
เธอตอบดวยดวงตาเปนประกายวา “อยากเที่ยวปาอยางนี้สักคร้ังและคิดวาจะมีคร้ังตอไป”
ผมและนองไดแตพยกัหนาหงกึ ๆ ออื... พวกรกัปาไมนีเ่อง นาจบัไปทำงานอทุยานฯ นกั

เมื่อวันบนเทือกเขาหลวงที่ตองผจญฝนผิดฤดูที่ตกราวฟาร่ัวในเดือนเมษาฯ
ทำเอาเสือ้กนัฝนมชีาตติระกลูอยางแคมเบล ไมสามารถปองกนัสายฝนทีท่ะลทุะลวงได เสยีงฟาผา
ฟารองครืน ๆ ทำเอานักสาบานอยางเราหนาตาเลิกลั่กใจตุมตอม ธารน้ำเชี่ยวที่ถะถั่งในหุบ
ชนัจนไมหาญ นัง่รอรมิน้ำ (เหตกุารณโคลนถลมเขาหลวง กะทนู น้ำกอ ผดุขึน้มาเปนฉาก ๆ)
เราใชเวลากวาครึ่งชั่วโมง รอใหน้ำลดความแรงจึงจะหักใจขาม และอะไรอีกหลาย ๆ อยางใน
ทริปนั้น ทำใหผมไมเห็นดวยกับการเดินปาหนาฝนเลย ใหตาย! มันเปนการทองเที่ยวที่
ไมสมเหตุสมผล และเปนการเอาชีวิตท่ีมีตนทุนสูงไปเสี่ยงอยางแอบแบวไปหนอย

มาปนีท้ีอ่กีคร้ังตองตามไปเปนนกัทองเท่ียวจำเปน ทีภ่สูอยดาวในเดอืนกนัยายน แมจะรวูา
เปาหมายของการทองเท่ียวของเขาและเธอเหลานั้นคืออะไร ผมก็ยังอดตั้งคำถามนักทองเท่ียว
ไมไดวาทำไมถึงเที่ยวปาหนาฝน คำตอบที่ไดก็ยังหางไกลจากความรับรูของผมหลายขุม
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ซาย: สมัภาระของหลากบรุษ  บน
หลังของเอกบุรุษ การมีสวนรวม
ของคนในทองถิน่ ตอการทองเทีย่ว
มีเพียงเทาน้ีหรือ..?
ขวา: เยาวชนของชาติ

ไปดทูงุดอกไมบาน ปาหนาฝนสวย พรอมประกายสายตานีม่แีววฝน “ไมกลวัเปยก หรอืครบั?”
“อาว! เขาปาหนาฝนกต็องเปยกสิครับ” เออเนาะ! คนืนัน้ผมเตรยีมของอยางออนใจ และเลง็เหน็
อนาคตท่ีชุมโชกไดลวงหนาอยางแจมแจว จึงเอาเสื้อผาใสถุงพลาสติกซอนสองชั้น ไมไวใจ
เปกนัน้ำสญัชาตญิีป่นุเลยแมแตนอย (ห ึห)ึ เสรจ็จงึนกึออกวา ลมืกำชบัผรูวมงานอกีสองทานวา
“โนยนีส” แตเหลอืบดนูาฬกิาตหีนึง่กวาไปแลวเลยตามเลย

 เชาอีกวนัเราถงึทีห่มายชาเกือบสามชัว่โมงและตามทีไ่ดนดัหมายกบัคณะทวัรเอาไวกอนวา
ทุกทานไมตองรอ เจอกันท่ียอดภูครับ แตอยางไรก็รอกินขาวเย็นดวย เม่ือไปถึง พี่คนขับรถ
ของบริษัททัวรที่รอรับเรารีบกุลีกุจอเอาสัมภาระของเราไปชั่งน้ำหนักและใหหมายเลข
ยื่นหอขาวใหพรอมกับกระตุนใหเรารีบออกเดิน เราจ้ำเพื่อทำเวลาเพื่อที่จะหมดแรงยกแรก
ทีก่ลาง “เนินสงญาต”ิ (จะมาเดนิมาสงกันทำไมนะ!)

ระหวางนัน้ลกูหาบท่ีแบกกระสอบใบมหมึา แวะนัง่พกักบัพวกเรา เหน็ขนาดกระสอบแลว
อดถามถึงน้ำหนักไมได คำตอบทำเอาความรูสึกเปนชายของผมต่ำตอยลงทันที กระสอบ
บนหลงั ทีเ่หน็นัน่ หนักรวมสีส่บิกโิลกรมั โอ! พระพทุธเจา!!!  แถมยงัออกเดนิลวงหนาไปกอน
พลางแนะนำเราวา “หากนัง่นานขาจะแขง็ครบั” แลวแกกแ็บกของ เดนิไตขึน้ตามเสนความสงูหาง
ไปเรื่อย ๆ กอนท่ีพี่ลูกหาบจะลับหายไปบนสันเขาเราก็ออกไตตามไป ฝนเริ่มโปรยสายกอน
กลายเปนฝนตกพอชื้น พอฝนซาเม็ดเวนชวงเราก็ถือโอกาสลดภาระน้ำหนักของขาวและน้ำ
พอเหมาะพอเจาะอิ่มกอนที่ฝนจะเทลง

จากนัน้เรากเ็ดนิทองน้ำในทางเดนิทีก่ลายเปนทางน้ำขนาดเลก็ไมตองพดูถงึวาจะเปยกโชก
แคไหน เส้ือกันฝนเพียงชวยกักไอรอนจากตัวไมใหระเหยหายไปกับความเย็นอยางรวดเร็ว
เกินไปเทานั้น และไอรอนจากตัวของเราก็เกิดจากการสับเทากาวไปกาวไป สองโมง สามโมง
สีโ่มง หาโมง เรายงัตวมเตีย้ม ฉอกแฉก บนทางเสนทางแคบ ๆ ทีต่ัง้หนาตัง้ตาชนัขึน้เร่ือย ๆ
สวนทางกบัคณะลกูหาบท่ีเดนิลงภหูลายคน (ในจำนวนนัน้มเีดก็ ๆ วิง่ราเรงิลงมา ดวยเทาเปลา
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ซึง่ทำใหผมท่ึง และมคีวามรสูกึบางอยางปนอยใูนนัน้) เขาเหลานัน้มทีัง้พยายามใหกำลงัใจเราวา
อกีไมไกล และมทีัง้บอกใหเราเรงฝเทากอนทีฟ่าจะมดื เฮอืก! สบัสนตกลงมนัไกลหรอืใกลกนัแน

แสงสลัวของปาทำใหรูสึกวาหนทางขางหนายืดยาว ยังดีที่เรายังมีกลุมเด็กหนุมสาวเปน
เพื่อนรวมทางขบวนสุดทายที่ผลัดกันพักผลัดกันแซง และผมก็แซงพวกเขาที่เนินสุดทาย
กอนถึงลานสน “เนนิมรณะ” ตามความเห็นของผมมันไมใชเนิน มันเปนอะไรดีหละ ความชัน
ขนาดนั้นมันเกินคำวาเนินไปหลายขุม ฝนเทโครมจากฟาลงมาอีกโครมใหญ กลางฝนหนาเม็ด
ทางเดินกลายเปนรองน้ำตกขนาดยอมเพราะความชันและปริมาณน้ำที่ไหลบา กับที่เราเดินมา
กวาหกช่ัวโมง รวมกนัแลวผมเหน็ใจและเขาใจในพีร่วมงานทีข่อพกัทุก ๆ  หากาว ในขณะทีอ่กีคน
ซีดลงเรื่อยๆ จนผมตองออกปากกำกับอัตราเรงของขบวนเพื่อคงอุณหภูมิในรางกายไมใหมี
คนเขียวตายไปกอน (หากยังจำหนังเรื่องไททานิกได พี่แจ็ค ไมไดจมน้ำตาย แตแข็งตาย
ผูรวมทางผมอาจไมแข็งตายแตอาจกลับไปเปนปวดบวมได)

ในที่สุดเราก็ไตปนทะลุ “เนินมรณะ” อยางทรหดถึงลานสนและดั้นดนเดินตามหา
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กลุมทัวรของเรา ในที่สุดเราก็เจอคณะทอง
เที่ยว ที่กำลังสาละวนกับการจัดเต็นทและ
ที่นอนลูกทัวรที่มากอนเราดูอุนในเสื้อผาแหง
สบาย เราสามคนเลยเตรไปขอน้ำรอนจาก
ครัวมาดื่ม และยายไปนั่งหนาหนวยอีกฟาก
หนึ่ง เพื่อไมตองนั่งสั่นใหเปนที่เวทนาแกลูก
ทวัรคนอืน่ไมนานกลมุเดก็หนมุสาวท่ีเราแซงกม็า
ถึง ยืนนั่งส่ันหนาวรอกระเปาสัมภาระที่ยังมา

ไมถึงรวมกับพวกเรา เรารออยางไรเงื่อนไขพลางชะเงอคอดูโคงเนินสนหวังจะไดเห็นลูกหาบ
จนตะวนัลาแสงสดุทาย  ในทีส่ดุแสงไฟฉายของคชูายหญงิลกูหาบกม็าถงึ ดใีจยิง่กวาเจอคนรกั
แต... มันไมใชสัมภาระของพวกผมหรอกครับ เขาบอกวาวันนี้นักทองเที่ยวเยอะ ลูกหาบไมพอ
ของของเรานั้นยังหาลูกหาบไมได ตองไปตามมาจากอีกหมูบานหนึ่ง หึ! หึ! ผมไปวิ่งขอเจา
หนาทีใ่หวทิยลุงไปตรวจสอบทีห่นวยขางลางวา “ของของผมนัน้หาคนหาบขึน้ มาไดหรอืเปลา?”
และคำตอบจากเจาหนาที่ก็คือ “วิทยุแบตเตอรี่หมดครับ” ฮา ครับฮา! เด็กหนุมสาวกลุมนั้น
เอยปากใหยืมเสื้อผาและอาหารใหอยางอาทร เราไดแตยิ้มซีดเซียวและขอบใจในไมตรี

อยางเรงรอนในการจัดลำดับและตัดสินใจ เม่ือไมมีเส้ือผาแหงและสิ่งใด ๆ หมกตัวหนาว
บนนีไ้มเปนการดแีน ในระหวางนัน้ผมขอใหคลูกูหาบรอเผือ่จะไดเดนิลงพรอมกบัเขา กอนทีผ่ม
จะไปแจงใหกับผูนำเที่ยววา “ไมมีสิ่งของผมขึ้นมาในตอนนี้และถาไมมีเสื้อผาที่ปลอดความ
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เปยกช้ืนก็เปนการทองเที่ยวท่ีขมขื่นไมนอย รบกวนถาพี่ไกดชวยหาเสื้อผาแหงใหผมและพวก
“หากจัดใหไดก็จะนอนถาหาใหไมไดก็หาไฟฉายมาเถอะครับ ไสออนผมและเพื่อนขดเย็น
เปนไขแลว” “ครบั ๆ เดีย๋วผมชวยดใูห” พีไ่กดรบัปากหนาตาตืน่

ในระหวางทีเ่ขากำลงัหาอะไรทีผ่มไมทราบได อาจเปนเสือ้ผาหรอืไฟฉาย ผมกข็ามคลอง
มาอีกฝงเพื่อบอกกับผูรวมทีมวา คืนนี้เราคงตองเดินลงไปนอนขางลาง เพราะไมรูวา ขางลาง
จะหาลกูหาบไดหรอืเปลา  และบนนีไ้มคดิวาจะมใีครมเีตรยีมเสือ้ผามาเผือ่นกัทองเทีย่วอืน่ “หา!
เราจะเดนิลงหรอื?” “เออ! หรือจะนอนกอดกนัหนาวบนนีเ่ลา” (เลอืกเอา จะเดนิลงหรอือยากจะ
โดนกอด เพ่ือนพยกัหนาอยางแขง็ขนัวา ลง! ลง! เธอ... นกึวาจะแนฮา ฮา) ในระหวางทีถ่กกนันี้
คูลูกหาบยืนกระสับกระสาย ผมจึงออกปากใหเขาออกเดินลวงหนาไปกอนและมั่นใจวา
จะสามารถคลำทางพาอกีสองคนลงไปไดเอง (เฮอ! คนเรามนัอวดตวัวากินหญาไดอยางสาหสั!!)

ขอรวบรดัเลยนะครบัสรปุเราไมตองเดินลง พีไ่กดไปหาเสือ้ผาขนาดตาง ๆ มาใหผลดั
และทานอาหารอิม่ พอเสรจ็เราแยกตวัออกจากคณะทวัรอยางต่ำตอย ไปนอนทีเ่รอืนพกัเจาหนาท่ี

(ไมมขีวญักลาท่ีจะนอนเตน็ท หลงัจาก
แชฝนมามากวาหกช่ัวโมง ทนเยน็มา
ไมต่ำกวาแปดชั่วโมง เดี๋ยวไมสบาย
เพ่ือนมนัจะพากนัสรรเสรญิ)

 กอนเราเขานอนลกูหาบของเรากม็าถงึ ภาพของ “พอกบัลกูชาย” ทีล่กูอายไุมนาจะเกนิ
สบิขวบมแีผลทีห่นาผาก เพราะลืน่ลมระหวางทางการแบกสมัภาระขึน้มาใหนกัทองเทีย่วอยางผม
ในวนัทีฝ่นตก ในเวลาสองทมุกวา... ฝนหนาวลมพรตูองกายสะทาน รปูเงาของพอลกู ในค่ำคืนนัน้
กลับ ตดิตามมาในความคดิของผมตัง้แตวนันัน้ (วาอะไรคอืการทองเทีย่วเชงินเิวศ ในความหมาย
ของการมสีวนรวมของชมุชน) ทกุคร้ังท่ีคดิถึงทรปิภูสอยดาว และมนัชวยไมไดทีจ่ะโยงไปสกูาร
เท่ียวปาหนาฝน

 วันท่ีเหลือบนภูสอยดาวนั้นผมไดรวมชื่นชมดงดอกหงอนนาครวมกับนักทองเที่ยวอื่น
และนอนบนภอูกีหนึง่คนื แลวเรากล็าจาก “ภสูอยดาว” เพือ่ไปเดนิปาใตตอ วนัขบัรถเขาเมอืง
เสนทางจาก “ภสูอยดาว” เขาพษิณโุลก ขาวดวนทัง้ทางวทิยแุละในขอความ  สัน้รายงานเรือ่ง
เครือ่งบนิวนัทโูกตกท่ีภเูกต็เปนสิง่ยนืยนักบัผมอกีครัง้ครบั วา “ไปเทีย่ว ปาหนาหนาวดกีวา”
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“สถานการณโลกรอนทำใหสภาพอากาศเปลีย่นแปลงและมสีิง่ไมคาดหมายเกดิขึน้
อยบูอยครัง้ ดงันัน้นกัทองเทีย่วเดนิปาทีช่ืน่ชอบการทองเทีย่วเชิงผจญภยั จงึควรเรยีนรู
ที่ จะรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเดินปา ” อยางนอยการดูพยากรณ
อากาศ ก็ชวยปองกันความสูญเสียจากน้ำปาไดครับ

ออ! เขาหนาหนาวแลวขอใหทานมีความสุขกับการดูนกอพยพและหากเที่ยวแคมปง
กร็ะวงัฟนไฟและอยานำเตาถานเขาไปไวในเตน็ทนะครบั ดวยความปรารถนาดี

มะฟาหากาว

สิบความเสี่ยงในการเที่ยวปาหนาฝน
1. เปยก 2.ทากชมุ 3. ลืน่ลมไดงาย 4. สตัวมพีษิมกัเขามาขอองิไออนุ 5. ความสามารถ

ในการอุมน้ำของกิ่งไมเหนือหัวคุณจะลดลงและพรอมหลนใสหัวอันปราศจากหมวกนิรภัย
ถึงมีหมวก น้ำหนักก่ิงไม บวกกับความเร็ว และแรงโนมถวงของโลกก็จะทำใหคอคุณยนหักได
6. โอกาสโดนฟาผามมีากกวา 7. โคลนถลมมสีงู 8. น้ำปาไหลหลาก 9. หากมเีหตุฉกุเฉนิแนนอน
การลำเลยีงเปนไปไดยาก และ 10. อาจเปนหวดังอมแงม

กรณตีวัอยางของความสญูเสยีจากเหตกุารณทองเทีย่วป 2550 เดอืนเมษายน น้ำปาครา
ชีวิตนักทองเที่ยว จ. ตรัง เดือนตุลาคม น้ำปาไหลบาคราชีวิตนักทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติ
เขาสก จ. สรุาษฎรธานี
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เผลอแปบเดยีว หมายเหตุนิเวศวิทยา: บันทึกธรรมชาติหลากเผาพันธุ ก็มีอายุ
ครบ 1 ป พอด ีในฉบบัที ่4 ทีท่านกำลงัถอือยนูี ้เปนฉบบัฉลองสิน้ปเกา พ.ศ. 2550 และตอนรบั
ปใหม พ.ศ. 2551 กข็อถอืโอกาสนีอ้วยพรปใหมแกนกัผอูานทกุทาน ขอใหมคีวามสขุ ความเจรญิ
ยิ่งขึ้นไปตลอดปใหมนี้เทอญ

เวลาที่เพียง 1 ป ของจุลสาร “หมายเหตุนิเวศวิทยา” มีการพัฒนากาวหนาไป
เกินกวาท่ีคิดไวตั้งแตแรกเริ่ม ยอนหลังไปราวปลายป 2549 กระผมไดมีโอกาสเก็บขอมูล
ภาคสนามที ่เขาสมอคอน จ. ลพบรุ ีบายวนัหนึง่ขณะทีก่ำลงันัง่พกัผอนรมิลำหวยกไ็ดยนิเสยีง
เขียดอีโมรอง จากประสบการณทำใหรูวา เขียดอีโมตองถูกงูจับกินแนนอน จึงมองหาแหลงที่
มาของเสียง แตไมเปนไปตามคาด กลับพบจิ้งเหลนบานตัวหนึ่งกำลังพยายามจะกลืนกิน
เขยีดอโีมตวันัน้อย ูจงึเกดิแนวความคดิวา ขอมลูเลก็ ๆ  นอย ๆ  แบบนีข้องประเทศไทย คงจะสง
ไปตีพิมพเพื่อบันทึกเปนหลักฐานในการอางอิงในวารสารตาง ๆ ไมได จึงคิดจัดทำวารสารนี้
ขึน้มา โดยใชงบประมาณโครงการประจำปของฝายวจิยัส่ิงแวดลอม นเิวศวทิยาและพลงังาน วว.
กเ็ลยปรกึษากบัทาง อาจารยจารจุนิต นภตีะภฏั ใหชวยเขยีนบทความให แรกเริม่กะจะพมิพ
กนัเอง เยบ็เลมกนัเอง ฉบบัละประมาณ 50 เลม แลวสงใหนกัวชิาการทีร่จูกัเทานัน้ เมือ่นำเรือ่ง
เสนอรองผวูาการ วว. วจิยัและพฒันา จงึไดรบัการสนบัสนนุการจดัพมิพ จาก วว. ใน 2 ฉบบัแรก
แตดวยเหตผุลทางการตลาดทำใหไมไดรบัการสนบัสนนุในการจดัพิมพในฉบบัท่ี 3 จงึไดมองหา
ผสูนบัสนนุการจดัพมิพ และกไ็ด คุณอรรณพ จาฎามระ สนับสนนุคาจัดพิมพใหเปนคนแรก!!
เพ่ือใหจลุสารเปนท่ีแพรหลาย (คมุกับเงนิท่ีเสียไป) จงึไดมกีารบอกรบัสมาชิก ผานทางเวบไซต
siamensis.org และ เวบบอรดของลานนาเบริด จงึมสีมาชิกเพิม่ขึน้อยางลนหลาม

จลุสารฉบบัที ่ 4 นีไ้ดรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการจดัพมิพจาก คณุพงษศกัด์ิ
พลเสนา นกัวชิาการ 8 ว หวัหนาสวนพฤกษศาสตรภาคตะวนัออก (เขาหนิซอน) จ. ฉะเชงิเทรา
สงักดัสำนกังานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธพุชื ทางคณะผจูดัทำจึงขอ
ขอบคุณอยางสูงยิ่งมา ณ ที่นี้ เพราะ คุณพงษศักดิ์ พลเสนา เปนทั้งบรรณาธิการ เปนทั้ง
นักเขียนประจำจุลสาร “หมายเหตุนิเวศวิทยา” ในโอกาสนี้จึงไดจัดทำรายละเอียดแสดง
ประวตักิารทำงาน ของ คณุพงษศกัด์ิ พลเสนา ผสูนบัสนนุไวในหนาที ่2 เพือ่เปนเกยีรตสิบืไป

ทายที่สุดทางฝายบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกทานสงบันทึกธรรมชาติหรือขอเขียน
ของทาน ประกอบภาพถาย 1-3 ภาพ ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 มายังกอง
บรรณาธกิาร ดงัรายละเอยีดท่ีปรากฏในหนาที ่2 ของจลุสารเลมนี ้เพือ่จะไดพมิพและเผยแพร
ตอไป

บนัทึกสงทาย



    ไมถึงผูรับโปรดสงคืน

ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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