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การจดัพิมพ ฉบับท่ี 1 ปที ่2

ฝายส่ิงแวดลอม นเิวศวิทยาและพลงังาน วว.
มุงเนนการวิจัยและรองรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาดาน
สิง่แวดลอมและผลกระทบตอระบบนเิวศ รวมทัง้การใช พลงังาน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
1. ศึกษาวิจัย ออกแบบระบบบำบัดน้ำท้ิงและมูลฝอย
2. พัฒนา สงเสริมการผลิตในอุตสาหกรรม โดยใชเทคโนโลยี
    สะอาด
 3.ศกึษาวจิยัดานชวีวทิยาและนเิวศวทิยาเพือ่จดัการส่ิงแวดลอม
    อยางเปนระบบ รวมทั้งการฟนฟูระบบนิเวศ
4. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใชและการ
    ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
5. วิเคราะหและใหคำปรึกษาดานสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและ
    พลังงาน
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สุรชิต แวงโสธรณ
 ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เพยีงพอนเสนหลังขาว (Mustela strigidorsa)

เพียงพอนเสนหลังขาว (Mustela strigidorsa) เปนสัตวที่หายากมาก ซึ่ง Lekagul and
McNeely (1988) รายงานวา ทัว่โลกมตีวัอยางอางองิ เพยีง 8 ตวัอยาง เทานัน้ คอื ตวัอยางจากแควน
สกิขมิ ประเทศอนิดยี 3 ตวัอยาง จากประเทศเนปาล ลาว เวยีดนาม พมา และไทย ประเทศละ 1
ตัวอยาง จากการที่มีตัวอยางนอยมาก จึงไมพบลักษณะที่ผันแปรของชนิดและไมมีชนิดยอย
อยางไรกต็าม Treesucon (1989) ไดอางถงึรายงานของ Wirth (1989) วา มตีวัอยางอางอิงอยางนอย
21 ตวัอยาง ที ่British Museum (Natural History) ประเทศสหราชอาณาจกัร และม ี10 ตวัอยางที่
Kunmimg Institute of Zoology ประเทศจนี เมือ่รวมกบัตวัอยางทีร่ายงานไวใน Lekagul and McNeely
(1977) แลวมจีำนวนมากถงึ 39 ตวัอยาง นอกจากนี ้ Treesucon (1989) ยงัไดอางขอมลูจากการ
ตดิตอกบั Jonh MacKinnon วา ยงัมตีวัอยางอางองิของเพยีงพอนเสนหลงัขาวอยทูี ่Biology Museum
มหาวทิยาลยัฮานอย และที ่Mammal Collection of the Institute of Zoology ประเทศเวยีดนาม

เพยีงพอนเสนหลงัขาว ถูกจดัอยใูนวงศเพยีงพอน (Family Mustelidae) มสีถานภาพปจจบุนั
ในระดบัสากลตามบญัชีรายชือ่ของ 2006 IUCN Red List of Threatened Species พบวาเปนสัตว
ทีม่แีนวโนมจะสญูพันธ ุ(Mustelid Specialist Group, 1996) สวนสภาพการอนรุกัษระดบัในประเทศ
ถือวา เปนสัตวใกลสูญพันธุ (Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) และเปนสัตวปาคุมครอง
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคมุครองสตัวปา พ.ศ. 2535 มเีขตการแพรกระจายทางตะวนัออกของ
ประเทศเนปาล จนถงึแควนอสัสมั ประเทศอนิเดยี ตอนใตมลฑลยนูาน ประเทศจนี ตอนเหนอืของ
ประเทศไทยและ เวยีดนาม  และทางตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศพมาและลาว (Corbet and Hill,
1992)

ในประเทศไทยเพยีงพอนสนัหลงัขาวเปนสัตวปาท่ีหายากมาก  มหีลักฐานยนืยนัการพบเหน็
นอย Treesucon (1989) ไดรายงานวา พบท่ีเขตรกัษาพนัธสุตัวปาภหูลวง จ. เลย เมือ่วนัที ่29 มกราคม
พ.ศ. 2531 บรเิวณปารนุสอง ใกลลำหวย ทีร่ะดบัความสงู 350 ม.  สวน Grassman Jr. et al., (2002) ดกัจับ
ไดจากการใชกรงดักท่ีมไีกเปน ๆ  เปนเหยือ่ลอ ตวัทีจ่บัไดเปนเพยีงพอนเหลอืง ตวัผวูยัออน โดยดกัได
จากบริเวณทงุกะมงั ในเขตรกัษาพนัธสุตัวปาภูเขียว จ. ชยัภมู ิ เม่ือวันท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2544
และยงัมีรายงานการพบเหน็ในบรเิวณใกลเคียงอกี 3 ครัง้ นอกจากน้ี  Nabhitabhata and Chan-ard
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(2005) ยงัไดรายงานแหลงแพรกระจายเพิม่เตมิวา พบท่ีดอยอางขางและดอยผาหมปก จ. เชียงใหม
และทีด่อยโมโกจ ูจ. กำแพงเพชร

ลกัษณะเดนของเพยีงพอนสนัหลงัขาว
คือ มีลำตัวเรียวยาว ลำตัวและหางสีน้ำตาล
เหลือง แกม คอ และอก สีเหลืองออน ทองสี
จางกวาดานบนลำตวัอมเหลอืง มแีนวเสนสขีาว
พาดตามยาวบนกึ่งกลางหลังจากทายทอย
จนถงึโคนหาง หวัและลำตวัยาว 275-325 มม.
หางยาว 145-205 มม.

ปจจบุนัมตีวัอยางอางองิ (specimen)
ของเพียงพอนเสนหลังขาว เพียง 1 ตัวอยาง
เทาน้ัน เก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยาง
อางอิงทางชีววิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนตัว
อยางตวัผ ู หมายเลข CTNRC 54-1401  เกบ็โดย
นายกติต ิทองลงยา (อดีตพนกังาน วว. ผลูวง
ลบัไปแลว) เมือ่วนัที ่6 มถินุายน พ.ศ. 2512 จาก
บรเิวณปารนุสอง ทีร่ะดบัความสงู 700 ม.  เหนอืระดบั
ทะเลปานกลาง ใกลกบับานนาขา อ. เมือง จ. นาน

ตวัอยางอางองิเพยีงพอนสนัหลงัขาว (Mustela strigidorsa)
ตัวผู หมายเลข CTNRC 54-1401

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
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 กบชะงอนผาภหูลวง (Odorrana aureola)

ธญัญา  จัน่อาจ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ราวป พ.ศ. 2542 ผเูขยีนไดเดนิทางไปศกึษานเิวศวทิยาของชางปาในบรเิวณเขตรกัษาพนัธุ
สตัวปาภูหลวง จ. เลย ระหวางท่ีพกัแรมบรเิวณรมิหวย ทีร่ะดับความสงูมากกวา 1,000 ม. เหนอืระดบั
ทะเลปานกลาง ขณะที่ตามรอยชางปาฝูงหนึ่งนั้น ไดพบกบชะงอนผา ซึ่งมีลักษณะแตกตางจาก
กบชะงอนผาในแหลงอืน่ ๆ ทีเ่คยพบมา ภายหลงัไดตพีมิพไวในคมูอืจำแนกสตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก
ของไทยในป พ.ศ. 2546 (Chan-ard, 2003) โดยยงัไมระบชุือ่ทางอนกุรมวธิาน

ตอมา ตวัอยางจำนวนหนึง่จากแหลงท่ีพบ ไดถกูนำมาตรวจสอบโดยละเอยีดโดยนกัวิชาการ
ทีมเดียวกันกับที่ตั้งชื่ออึ่งกรายหมอบุญสง (Megrophrys lekaguli) และเขียดอีโมหิน (Fejervarya
triora) และตพีมิพไ็วในวารสารฉบบัเดยีวกนั (Stuart et al., 2006) โดยใชตวัอยางเลขที ่ THNHM
05341 ซึง่ปจจุบนัเกบ็รกัษาไวทีพ่พิธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา องคการพิพธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาติ
เปนตวัอยางตนแบบ (holotype specimen)

ลักษณะทั่วไปของกบชะงอนผาภูหลวง ภาพโดย ธญัญา  จั่นอาจ
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ลกัษณะเดน ทีบ่รรยายจากตวัอยางตนแบบ (holotype) และ ตวัอยางตนแบบรวม (paratype)
คือ ปลายนิ้วตีนทุกนิ้วแผขยายออกกวางกวาลำนิ้วมาก และมีรองโดยรอบขอบแผนนี้ นิ้วตีนหนา
นิว้แรกยาวกวานิว้ท่ีสอง ผวิหนงัเรยีบ ตวัผมูขีนาด 63.6-67.4 มม. ตวัเมยี มขีนาด 87.1-96.5 มม.
ตัวผูบางตัวมีหนาม ละเอียดสีขาวที่บริเวณขมับ ขอบแผนหู สันตอมหลังแผนหู (rectal gland)
ขอบปากบนและลาง บรเิวณทีใ่กลกบัมมุปาก และดานขางของลำนิว้ทีห่าสวนทาย ๆ  พืน้ผวิของตนแขน
สวนหนาและทายของตนขา และดานบนของตีนสีดำมีจุดละเอียดสีเหลืองสดเปนลวดลายเดน
ขอบปากบนมแีถบยาวสเีหลอืง ตวัผมูถีงุใตคอ ไขไมมเีมด็สี

 ชื่อระบุชนิดของกบชะงอนผาภูหลวง aureola หมายถึง สีสดใสเหมือนทองคำ นั่นคือ
ลกัษณะเดนของลวดลายสเีหลอืงตามแขง ขา และสขีาง ของกบชนดิน้ี

เอกสารอางอิง
Chan-ard, T. 2003.  A Photographic Guide to Amphibians in Thailand.  Darnsutha Press Co., Ltd., Bangkok. 175pp.
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.
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ลักษณะทั่วไปของตัวอยางตนแบบ กบชะงอนผาภูหลวง
 ภาพจาก Stuart et al,, 2006
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)

7

นอกฝงทะเลอันดามัน ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับสามประเทศ คือ ประเทศไทย พมา
และมาเลเซยี เมือ่ออกนอกชายฝง จะเปนบรเิวณของลาดทวปี (continental slope) ทีม่คีวามลาดชนัและ
ความลึกท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไปจนถึงที่ที่ลึกท่ีสุดของทะเลอันดามัน 3,035 ม. ในบริเวณนี้ยังมี
การสำรวจนอยและยงัรอการศกึษาในอกีหลายดาน ไมวาจะเปนความหลากหลายทางชวีภาพ ขอมูล
พืน้ทองทะเล กระแสน้ำ องคประกอบทางเคมขีองท้ังน้ำและดนิ

ในบริเวณที่มีลักษณะระบบนิเวศแตกตางจากบริเวณชายฝงอยางมาก เชน แรงดันน้ำที่
เพิม่ขึน้ตามความลกึ ตะกอนซากสิง่มชีวีติทีท่บัถมมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนตน สิง่มชีวีติทีพ่บ
ในบรเิวณนีจ้งึมลีกัษณะทีแ่ตกตางจากทีพ่บบรเิวณชายฝง เชน มขีนาดตวัทีใ่หญ มสีแีดงสด หรอืสดีำ
สนมิ ตาบอด มปีากและฟนขนาดใหญมาก ดวยเหตนุีจ้งึเกดิโครงการสำรวจรวมไทยเดนมารก เพ่ือ
ทำการ สำรวจความหลากหลายบรเิวณไหลทวีปของทะเลอนัดามนั (Biodiversity of the Andaman
Sea Shelf- BIOSHELF) ตัง้แตชายแดนประเทศพมาลงมาจนเขตตอนเหนอืของประเทศมาเลเซยี ซึง่เปน
เขตเศรษฐกจิจำเพาะของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2539-2545 ดวยเรอืสำรวจจกัรทอง ทองใหญ
(R. V. Chakratong Tongyai)

 Bathynomus lowryi (Bruce and Bussarawit, 2004)

กรอร วงษกำแหง1 และเรอืงฤทธิ ์พรหมดำ2

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน

แมลงสาบทะเลยกัษ แหงทองทะเลอันดามัน

ลักษณะของแมลงสาบทะเลยักษ ดานบน (ซาย) และดานลาง (ขวา)
ภาพโดย เจาหนาที ่สวพ.
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ในป พ.ศ. 2542 โครงการสำรวจรวมไทยเดนมารก โดย ดร. จรสัศรี อางตนัญา และ น.ส.
วราริน วงษพานิช นักวิชาการประจำพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล เก็บตัวอยางแมลงสาบทะเล
ขนาดใหญไดเพยีงตวัเดยีว ทีค่วามลกึ 690 ม. เปนแมลงสาบทะเลตวัเมยี มแีผนอมุไขขนาดใหญเหน็ได
ชดัเจน แตไมมไีขตดิมาดวย ในการออกเรอืสำรวจในครัง้ตอ ๆ มา กไ็มพบตวัอยางแมลงสาบทะเล
ชนิดน้ีอกีเลย ภายหลงัตวัอยางนีไ้ดรบัการตัง้ช่ือเปนสัตวน้ำชนดิใหมของโลก วา “ แมลงสาบทะเลยกัษ”
โดยมชีือ่วทิยาศาสตรวา Bathynomus lowryi  ในป พ.ศ. 2547 (Bruce and Bussarawit, 2004)

แมลงสาบทะเลยักษตัวนี้นอกจากจะเปนตัวอยางชนิดใหมของโลกแลว ยังเปนรายงาน
การพบแมลงสาบทะเลสกลุ Bathynomus เปนครัง้แรกในนานน้ำไทยดวย อยางไรกต็ามไดมกีารนำ
แมลงสาบทะเลทีม่ลีกัษณะใกลเคียงกบัแมลงสาบทะเลยกัษมาจดัแสดงท่ีสยามโอเชีย่นเวริล 2 ชนดิ
คอื B. doederlini  ในธรรมชาตมิกัพบกระจายทัว่ไปนอกฝงประเทศญีป่นุไปจนถงึประเทศออสเตรเลยี
และ B. giganteus ทีพ่บครัง้แรกบรเิวณนอกฝงประเทศเมก็ซิโก แมลงสาบทะเลยกัษ (B. lowryi) มลีกัษณะ
ทีแ่ตกตางจากสองชนดิท่ีนำมาจดัแสดงขางตน โดยมรีปูทรงของหางทีเ่วามากกวา และมจีำนวนหนาม
ทีป่ลายหาง 7 ซี ่ขณะทีแ่มลงสาบทะเลอกีสองชนดิมีหนาม 9 ซี่

แมลงสาบทะเลสกลุ Bathynomus เปนกลมุท่ีมขีนาดใหญม ีเขตการกระจายทัว่โลก  และมกั
พบอาศัยบรเิวณพืน้ทองทะเลในบรเิวณน้ำลกึ กนิซากและอนิทรยีสารบรเิวณพืน้ทองทะเลเปนอาหาร
และในแถบทะเลแครเิบยีนแมลงสาบทะเลสกลุนี ้ เปนสตัวเศรษฐกจิทีน่ยิมบรโิภคเปนอาหารอกีดวย

คณะทีมสำรวจผูคนพบ “แมลงสาบทะเลยักษ”
ภาพโดย เจาหนาที ่สวพ.
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ชือ่ระบชุนดิ lowryi ของแมลงสาบทะเลยกัษ ไดมาจากชือ่ของ Dr. Jim Lowry แหง Australian
Museum ซึง่เปนนกัวิทยาศาสตรทีท่ำงานอนกุรมวธิานของสตัวกลมุแมลงสาบทะเล (isopods) และ
กงุเตน (amphipods) มาเปนระยะเวลายาวนานและมสีวนสำคญัในการพฒันาระบบการจดัจำแนกชนดิ
สตัวกลมุนี้

เอกสารอางอิง
Bruce, L. N. and S. Bussarawit. 2004. Bathynomus lowryi sp. nov. (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae), the first record

of the 'giant' marine isopod genus, from Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 65: 1-8.
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ตวัอยางตนแบบแมลงสาบทะเลยกัษ Bathynomus lowryi
เก็บรักษาไวในแอลกอฮอล 70% การที่ตัวอยางลอย
เนื่องจากเปนตัวอยางที่อาศัยในที่ลึกมากอยูภายใตแรง
กดดันมากกวาบนพืน้โลกเกอืบ 70 เทา การทีต่วัอยางลอย
ไมมีผลตอลักษณะโครงรางแข็งของตัวอยางที่ใชในการ
จำแนกชนิด (บน) และหุนจำลองแมลงสาบทะเลยักษ
จัดแสดงใหผู เขาชมในสวนนิทรรศการสัตวน้ำลึก
(ขวาบนและขวาลาง) ภาพโดย เรอืงฤทธิ ์พรหมดำ

ตวัอยางตนแบบ (holotype specimen)
ของแมลงสาบทะเลยักษ (Bathynomus lowryi)
จึงเปนตัวอยางอางอิงและการรายงานพบเพียง
ตัวอยางเดียวของโลก ปจจุบันเก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปา
ชายเลน (สวพ.) เปนตวัอยางหมายเลข PMBC
19562 นอกจากนีย้งัมหีนุจำลองทีใ่ชตวัอยางจรงิ
เปนตนแบบอกี 1 ตวั ไวสำหรบัจดัแสดงแกผ ูเขาชม
ในสวนของนิทรรศการสัตวน้ำลึกของทางพิพิธ-
ภณัฑฯ แทนตวัอยางจรงิทีจ่ะตองเกบ็รกัษาไวเพือ่
การศึกษาตอไปในอนาคต

ขอขอบคุณ
ดร. จรสัศร ีอางตนัญา นกัวชิาการประมง 7ว พพิธิภณัฑสตัวและพชืทะเล สวพ. ทีเ่อือ้เฟอภาพถาย
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บนัทกึธรรมชาติ

10

สุรชิต แวงโสธรณ
 ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

คางคาวแมไกภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่

วดัโพธิ ์จ. ฉะเชงิเทรา

คางคาวแมไก (Flying fox: Pteropus spp.) เปนสตัวเลีย้งลกูดวยนมขนาดใหญทีส่ดุท่ีบนิได
จดัอยใูนวงศคางคาวแมไก (Family Pteropodidae) ทัว่โลกมจีำนวน 59 ชนดิ ในจำนวนนี ้ IUCN
ไดระบุวา สญูพนัธไุปแลว 4 ชนดิ (IUCN, 2007) สวนในประเทศไทย Corbet and Hill (1992) รายงานวา
ม ี4 ชนดิ คอื คางคาวแมไกภาคกลาง (P. lylei) คางคาวแมไกเกาะ (P. hypomelanus) คางคาวแมไก
ปาฝน (P. vampyrus) และคางคาวแมไกนครสวรรค (P. intermediate)

คางคาวแมไกภาคกลาง เปนคางคาวท่ีพบเห็นไดงายในบริเวณภาคกลางเนื่องจาก เปน
คางคาวที่อาศัยอยูตามวัดตาง ๆ ซึ่งคางคาวมักเลือกตนไมเกาะนอนที่มีลักษณะเปนไมที่มีลำตน
ใหญที่เปนเรือนยอดชั้นรองเพื่อปองกันแสงแดด (กัลยาณี และคณะ, 2548) จากการศึกษาของ
กลัยาณแีละไสว (ไมระบปุทีพ่มิพ) พบอาศยัอยตูามวดัและสถานทีอ่ืน่ในบรเิวณภาคกลาง จำนวน 16
แหง ประชากรรวมกนัมากกวา 37,000 ตวั แหลงที่
พบประชากรมากทีส่ดุก็ คอื วดัโพธ์ิ อ. บางคลา
จ. ฉะเชงิเทรา มากกวา 11,000 ตวั แมวาคางคาว
แมไกภาคกลางจะอาศัยอยูในวัดและเปนสัตวปา
คมุครองตามกฎหมายกต็าม แตกถ็กู รบกวนจาก
มนษุยอยางนาเปนหวง ทำใหคางคาวชนดินีห้ายไป
จากวดัแลวอยางนอย 2 แหง คอื วดัธรรมกิาราม
จ. ลพบรุ ีและวดับางเลน  จ. สพุรรณบรุ ีจากการทีม่ี
ประชากรคอนขางมาก แตมกีารกระจายคอนขาง
จำกดั จงึไดรบัการจดัสถานภาพในระดบัประเทศวา

แหลงการแพรกระจายของคางคาวแมไกภาคกลาง พบ
เฉพาะพื้นที่ในแนวแคบ ๆ บริเวณภาคกลางเทานั้น จุดสี
น้ำเงินหมายถึงแหลงประชากรในปจจุบัน สวนจุดสีแดง
หมายถึงแหลงที่ประชากรไดสูญพันธุไปแลว (ขอมูลจาก
กัลยาณีและไสว, ไมระบุปที่พิมพ)
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เอกสารอางอิง
กัลยาณี บุญเกิด, ไสว วังหงษา, สุภาภรณ วัชรพฤษาด และ ธีระวัฒน เหมะจุฑา. 2548. การเลือกที่เกาะนอนของคางคาว
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Corbet, G. B. and J. E. Hill. 1992. The mammals of the Indomalayan region: A systematic review. Oxford University
Press, New York. 488pp.
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and Environmental Policy and Planning. Bangkok, Thailand. 234 pp.
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มสีถานภาพใกลถกูคุกคาม (Nabhitabhata and Chan-ard, 2005)
ผเูขียนไดมโีอกาสเขาเยีย่มชมคางคาวแมไกภาคกลาง ทีว่ดัโพธิ ์อ. บางคลา จ. ฉะเชงิเทรา

และไดพบขอมูลเก่ียวกับคางคาวแมไกที่จารึกในแผนหินแกรนิต สำหรับเปนขอมูลแกนักทองเที่ยว
และผทูีส่นใจเขาเยีย่มชม โดยใชชือ่วา “คางคาวแมไก (Flying foxes) มชีือ่วิทยาศาสตรวา Pteropus
vampyrus” ชือ่วทิยาศาสตรทีใ่หไวนัน้ ทีจ่รงิแลวเปนชือ่ของ “คางคาวแมไกปาฝน” ดงันัน้จงึเปน
ชือ่ท่ีคลาดเคลือ่นจากชือ่ท่ีถูกตอง  จึงขอแจงใหทราบขอมูลทางวชิาการทีถู่กตองวา คางคาวแมไก
ทีว่ดัโพธ์ิ คอื “คางคาวแมไก ภาคกลาง (Pteropus lylei)”

ลักษณะของ “คางคาวแมไก
ภาคกลาง” ทีแ่ตกตางอยางเหน็ไดชดัจาก
“คางคาวแมไกปาฝน” กค็อื มขีนาดเลก็กวา
คางคาวแมไกภาคกลาง มคีวามยาวของ
แขนทอนปลาย (FA) 145-160 มม. ขณะที่
คางคาวแมไกปาฝน ซึ่งเปนคางคาวที่มี

ขนาดใหญทีส่ดุในโลก มคีวามยาวมากกวา คอื 180-220 มม.
(Corbet and Hill, 1992) บรเิวณอกและคอของคางคาวแมไก
ภาคกลางมีสีเหลืองอมน้ำตาลตัดกับสีดำของลำตัวอยาง
ชัดเจน บางตัวมีทองสีเดียวกับหนาอก สวนคางคาวแมไก
ปาฝนนัน้ หนาอกและทองมสีดีำ ขางคอสนี้ำตาลเขม อยางไร
ก็ตามสีของคางคาวอาจผันแปรไปตามเพศและอายุ

ปายหินแกรนติขนาดใหญทีใ่หขอมลูเก่ียวกบัประวตัขิองคางคาวแมไก
ที่อาศัยอยูในวัดโพธ์ิ จ. ฉะเชิงเทรา ภาพโดย สรุชิต แวงโสธรณ

คางคาวแมไกภาคกลาง มีทองสีดำตัดกับ
สเีหลอืงอมน้ำตาลของอกอยางชดัเจน

ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ



1
12

 กบเขาสอยดาว ควรใชชือ่วิทยาศาสตรชือ่ใด?

ธัญญา  จั่นอาจ1 ธงชยั  เสีย่งเทยีนชัย 2 สญัชยั  เมฆฉาย1 และไมเคิล  โคตา1

1 พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จ. ปทุมธานี
2เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จ. จันทบุรี

เราเคยเชือ่กนัวา กบเขาสอยดาว จดัอยใูนชนดิ Rana montivaga Smith, 1921 จากตวัอยาง
เพยีงตวัเดยีวที ่ Doyl Dhaman เกบ็ไปจากเขาสอยดาวกวา 20 ปมาแลว และปจจบุนัตวัอยางตวันี้
อยทูีพ่พิธิภณัฑฟลด นครชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา

Dr. Malcolm Smith ไดตัง้ชือ่ Rana montivaga จากตวัอยางทีไ่ดจากเมอืง Dalat ในทีร่าบสงู
Langbian ทีร่ะดบัความสงู 1,500 ม. เหนอืระดบัทะเลปานกลาง ประเทศเวยีดนาม และตพีมิพในวารสาร
Proceeding of the Zoological Society ป ค.ศ. 1921 หนา 424-440 (Smith, 1921) ลกัษณะของ
กบชนิดนี้ มีลำตัวดานบนสีน้ำตาลอมเหลือง หรือน้ำตาลอมเทา มีลวดลายสีดำที่ไมเปนรูปแบบท่ี
ชดัเจน ดานขางของหวัสเีขม  ขามลีายพาดตามขวางลกัษณะเดนทีเ่หน็ไดชดั คอื เมือ่พบัขาเขาหากัน
สนเทาของขาทัง้สองจะเหลือ่มกนัมาก ขนาดของตวัอยรูะหวาง 46-71 มม. ตวัเมยีมขีนาดใหญกวา
ตวัผ ู มภีาพลายเสนดงัแสดงในรปูดานลาง

ในป ค.ศ. 2002 Annemarie Ohler และคณะ ไดตี
พมิพผลงานการตัง้ชือ่กบชนดิใหม ทีพ่บในทวิเขาคารดามอน
ในประเทศกัมพูชา กบชนิดนี้ถูกตั้งชื่อวา Rana (Sylvirana)
faber โดยตัง้เปนเกยีรตแิก Dr. Malcolm Smith (Ohler et al.,
2002) นาสังเกตวากบชนิดที่ตั้งชื่อใหมนี้มีลักษณะคลายกับ
Rana montivaga ของ Dr. Smith มาก และสสีนัคลายคลงึกัน

ลกัษณะของ R. (S.) faber กบชนดิ
ใหมที่พบในประเทศกัมพูชา
ภาพจาก Ohler et al., 2002
(ซาย) คลายกนักบั R. motivaga
กบอีกชนิดหน่ึงที่พบในประเทศ
เวยีดนาม ภาพจาก  Smith, 1921
(ขวา)
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กลาวคอื ลำตวัดานบนสนี้ำตาลเขม มลีวดลายสนี้ำตาลออน สขีางสนี้ำตาลเขม (รปูขวามอืหนา 12)
แต Ohler และคณะ ไมไดเปรยีบเทยีบลกัษณะ ของกบชนดิใหมกบักบของ Dr. Smith เลย การแพร
กระจายของกบชนดิใหมไดรบัการยนืยนัโดยรายงานของ Grismer et al. (2007) และโดยทีต่ัง้ทาง
ภมูิศาสตรที่พบเปนแนวทวิเขาทีเ่ช่ือมตอกับทิวเขาจนัทบรุ ีซึง่เรารจูกักันในนามเขาสอยดาวนัน่เอง
ปญหาก็คือ ตัวอยางอางอิงของกบเขาสอยดาวที่อยูในพิพิธภัณฑฟลด มีลักษณะตรงกันกับ Rana
(Sylvirana) faber ซึ่งตรวจสอบโดย Dr. Bryan Stuart (pers. comm.) และ Dr. Bryan Stuart
ยังมีตัวอยางกบดังกลาวจำนวนหนึ่งท่ีเก็บจากประเทศกัมพูชาดวยเชนเดียวกันแตยังไมไดตีพิมพ

เม่ือคณะเจาหนาท่ีของพพิธิภัณฑธรรมชาตวิทิยา ไดแวะสงัเกตการณการแพรกระจายของ
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก ที่เขาสอยดาว ระหวางวันที่ 17-26 มกราคม พ.ศ. 2551 ไดพบ
กบเขาสอยดาว ที่ระดับความสูงประมาณ 900 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง ที่เขาสอยดาวเหนือ
และระดบัเหนอืกวา 1,000 ม. เหนอืระดบัทะเลปานกลาง ทีเ่ขาสอยดาวใต ในทองที ่จ. จนัทบรุ ีจงึนำ
ขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลของ Dr. Smith และของ Annemarie Ohler และคณะ พบวา
ลักษณะของกบเขาสอยดาวมีลักษณะสอดคลองกับ Rana (Sylvirana) faber ซึ่งปจจุบันใชชื่อวา
Sylvirana faber มากกวา Rana montivaga หรือ Sylvirana montivaga ทีใ่ชในปจจบุนั แมวายงัไม
สามารถหาตัวอยางตนแบบของ Sylvirana  montivaga มาตรวจสอบอยางละเอียดได การโตแยง
ทางดานอนกุรมวธิานควรจะยตุแิละ “กบเขาสอยดาว ควรใชชือ่วิทยาศาสตรวา Sylvirana faber”

เอกสารอางอิง
Smith, M. A.  1921.  New or Little-known Reptiles and Batrachians from Southern Annam (Indo-China).  Proceeding of

the Zoological Society of London. 1921: 423-440.
Ohler, A., S. R. Swan and J. C. Daltry.  2002.  A recent survey of the amphibian fauna of the Cardamom Mountains,

Southwest Cambodia with descriptions of three new species. The raffles Bulletin of Zoology. 50(2): 465-481.
Grismer, L. L., T. Chav, T. Neang, P. L. Wood, J. L. Grismer, T. M. Youmans, A. Ponce, J. C. Daltry and H. Kaiser.

2007. The Herpetofauna of the Phnom Aural Wildlife Sanctuary and Checklist of the Herpetofauna of the
Cardamom Mountains, Cambodia. Hamadryad. 31(2): 216-241.
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ลักษณะของกบเขาสอยดาว ที่พบโดยคณะเจาหนาที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551
 ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ
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พบนกพงนาพนัธอุนิเดยี

กุลธิดา อิทธิพร และไกรรัตน เอี่ยมอำไพ
สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

Blyth's Reed Warbler ครัง้แรกในประเทศไทย

บงึบอระเพด็ จ. นครสวรรค เปนบงึน้ำจดืขนาดใหญทีส่ดุในประเทศไทย มเีนือ้ท่ี 132,737 ไร
มนี้ำเกบ็กกัตลอดป สามารถเกบ็กกัน้ำไวไดระดบัมาตรฐานทีก่ำหนด คอื 23.80 ม. เหนอืระดบัทะเล
ปานกลาง มีเกาะ และมีทุงหญาลอมรอบ ถือเปนสวรรคของนกหลากชนิด ทั้งนกอพยพและนก
ประจำถิน่ ถามีการศึกษาความหลากชนดิของนกอยางละเอียดจะมโีอกาสสูงคนพบนกชนดิใหม ๆ

เชามืดของวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทีมวิจัยโครงการ "การศึกษาการอพยพ
ของนกโดยการตดิหวงขา" ของสถานวีจิยัสตัวปาบงึบอระเพด็ ประกอบดวย นางสาวกลุธดิา อทิธพิร
ผชูวยนกัวิจยั นายมงคล โมรา ผชูวยนกัวจิยั นายสนุทร มัน่แถว พนกังานราชการ นายวษิณ ุปนชศูรี
พนักงานราชการ ไดตั้งตาขายดักจับนกบริเวณเกาะวัด ซึ่งเปนเกาะที่อยูทางทิศตะวันตกของบึง
บอระเพด็ โดยตัง้ตาขายครอบคลมุถิน่ทีอ่ยอูาศยัของนก 3 ลักษณะ คอื ปาพงบรเิวณชายน้ำ ปาโปรง
(มตีนไมขนาดใหญ ไมมไีมพืน้ลาง และมปีาพงลอมรอบ) และ ปาพงทีข่ึน้แนนทบึ สวนใหญนกทีจ่บัได
ในโครงการนีจ้ะเปนนกในสกลุ Acrocephalus หรอืท่ีคนไทยเรยีกกนัวา "นกพง" ในประเทศไทยพบ
8 ชนิด ทั่วโลกพบ 34  ชนิด (Birdlife International, 2007) มักอาศัยตามปาพง หรือปาเต้ีย ๆ
ใกลแหลงน้ำ เปนนกกนิแมลงแตกก็นิอาหารทีม่ขีนาดเลก็ ๆ ดวย

14

ภาพจาก Point Asia แสดงใหเห็นลักษณะการใชที่ดินของ
เกาะวดั บงึบอระเพด็ ซึง่เปนท่ีจบันกได (บน) และลกัษณะพชื
พรรณบรเิวณทีจ่บันกพงนาพนัธอุนิเดยี มตีนพงขึน้หนาแนน
(ซาย) ภาพโดย มงคล โมรา
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เมื่อเวลา 9.30 น. โดยประมาณ ทีมวิจัยไดพบนกพงขนาดเล็กซึ่งมีความคลายคลึงกับ
นกพงนาพนัธจุนี (Blunt-winged Reed Warbler : Acrocephalus concinens) ตดิตาขายบรเิวณปาพง
ที่ขึ้นแนนทึบ จึงไดทำการเก็บขอมูลทางชีวสัณฐานพรอมทั้งใสหวงขาเพื่อศึกษาถึงเสนทางอพยพ
ตอไป แตเนือ่งจากนกพงทีจ่บัไดในครัง้นีม้ลีกัษณะทีแ่ตกตางจากนกพงชนดิอ่ืน ๆ  ทีเ่คยจบัได (Robson,
2000) คอื มปีากทีย่าว จงึไดทำการปรกึษากบั ผศ. ฟลลปิ ด ีราวด นกัปกษวีทิยาของ ประเทศไทย
ซึ่งมาชวยปฏิบัติงานวิจัยในขณะนั้นและไดใหคำแนะนำวา ควรเก็บขอมูลทางชีวสัณฐานเพิ่มเติม
โดยการวดัสูตรปก (wing formula) ซึง่ขอมูลท่ีได คอื นกพงชนดินีม้คีวามยาวปก 60.5 มม. ความยาวหาง
51 มม. ปากยาว 18.4 มม. ขนปลายปกเสนท่ี 3 และ 4 มคีวามยาวมากทีส่ดุ ขนปลายปกเสนท่ี 1
มคีวามยาวเทากับขนคลมุปลายปก และขนปลายปกเสนที ่ 2 มคีวามยาว เทากับขนปลายปกเสนที่
6 และ 7 มนี้ำหนกัตวั 9 ก.

เอกสารอางอิง
Robson, C.  2000. A Field guide to the Birds of Thailand and south-east Asia. Asia Books Co., Ltd. Bangkok. 504 pp.
BirdLife International. 2007. Species factsheet: Acrocephalus dumetorum. <http: // www.birdlife.org> Downloaded on 26

February 2008.
Wikipedia. 2007. http://en.wikipedia .org/wiki/Blyth's_Reed-Warbler. Downloaded on 14 February 2008.
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จากขอมูลขางตนทำใหทราบวา
นกพงที่ดักจับได เปนนก Blyth's Reed
Warbler (Acrocephalus dumetorum) ซึง่ได
รบัคำแนะนำจาก ผศ. ฟลลปิ ด ีราวด ใหตัง้ชือ่
ภาษาไทยวา "นกพงนาพันธุอินเดีย"
เนื่องจากในชวงฤดูอพยพลงมาทางใตนั้น
พบที่ประเทศอินเดียจำนวนมาก อยางไร
กต็าม เคยมกีารคาดการณกนัมานานแลววา
นาจะพบนกชนดินีไ้ดในประเทศไทย

นกพงนาพันธุอินเดียที่จับไดมีขน
คลุมตัวที่ เปนขนที่ ใหมซึ่งบงบอกไดวา
พึง่ผลดัขนเสรจ็ส้ินไดไมนาน นกชนดินีว้างไข
คร้ังละ 4-6 ฟอง (Wikipedia, 2007) ทางตอน
เหนือของยูเรเซีย ในฤดูหนาวสวนมากมัก
อพยพลงมาทีป่ระเทศอินเดยี สวนเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใตพบทีป่ระเทศพมา (Round, pers.
comm.) การพบในครั้งนี้ถือวา เปนการ
คนพบครั้งแรกในประเทศไทย

นกพงนาพนัธอุนิเดยี ทีจ่บัไดจากเกาะวดั บรเิวณบงึบอระเพด็
ภาพโดย มงคล โมรา
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การทำรังวางไขคร้ังแรกในประเทศไทยของ

ฑฐิิ  สอนสา กุลธดิา  อิทธพิร ไกรรตัน  เอีย่มอำไพ บรรดาศกัดิ ์ ปองศร ีและสุทธริักษ  วงษแกว
สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

นกชอนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)

ในประเทศไทย นกชอนหอยดำเหลอืบ (Glossy Ibis: Plegadis falcinellus) เปนนกอพยพ
ทีพ่บไดยาก (โอภาส, 2543; Lekagul and Round, 1991; Robson, 2002) แตในรอบหลายปทีผ่านมา
ในบริเวณเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด สามารถพบเห็นนกชนิดนี้ไดบอยครั้งและพบจำนวนตัว
เพ่ิมข้ึนทุกป กลาวคอื กอนป พ.ศ. 2546 จะสามารถพบเหน็เพยีง 2-4 ตวั/ป ในชวงเดอืนมกราคม
ถงึกุมภาพนัธ หลังจากนัน้พบมากขึน้เรือ่ย ๆ จากนอยกวา 10 ตวั จนถงึเดอืนกมุภาพนัธ ป พ.ศ. 2549
พบจำนวนมากกวา 80 ตวั และมปีระชากรบางสวนอาศยัอยใูนบรเิวณเขตหามลาสัตวปาบงึบอระเพด็
ตลอดทัง้ป  จงึคาดวานาจะมกีารทำรงัและวางไขอยใูนบรเิวณนี ้ (โอภาส, 2543)  ซึง่ในประเทศไทย
ยงัไมพบรายงานการสรางรังวางไขของนกชนดิน้ี

จนเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 เจาหนาท่ีสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดไดออก
สำรวจนกน้ำในพื้นท่ีบึงบอระเพ็ด พบวา มีนกชอนหอยดำเหลือบจำนวนหนึ่งมีการจับคูและ
ทำรงับรเิวณเกาะวดั ซึง่อยทูางทิศตะวนัออกของบงึบอระเพด็ เมือ่ทำการสำรวจพบวา ในรงัมไีขนก
ซึง่มลีกัษณะไมเหมอืนกบันกทีส่รางรงัวางไขอยใูนบรเิวณนัน้ ซึง่ถอืไดวา “เปนการพบนกชอนหอย
ดำเหลือบ ทำรังวางไขครั้งแรกในประเทศไทย”

นกชอนหอยดำเหลอืบกำลงัคาบก่ิงไมสรางรงั
บริเวณเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด
(ซาย) และขนาดของไขนกชอนหอยดำ
เหลอืบ เมือ่เทยีบกบัไขของนกแขวก (ขวา)

ภาพโดย ฑฐิ ิ สอนสา
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โอภาส ขอบเขตต. 2543. นกในเมืองไทย เลม 3. พิมพครั้งที่ 1. สำนักพิมพสารคดี, กรุงเทพฯ. 259 น.
Lekagul, B. and P. D. Round. 1991. A guide to the Birds of Thailand. Saha Karn Bhaet Co., Ltd. Bangkok, 457 pp.
Robson, C. 2002. Birds of South-East Asia. New Holland Publishers, Ltd. London. 504 pp.

หลงัจากน้ันจึงไดเฝาสงัเกตพฤตกิรรมการทำรงั แตเปนทีน่าเสียดายทีไ่ขนกถกูทำลาย รงัถกู
นกแขวกและนกยางเขีย่ทิง้ จงึทำใหนกทิง้รงัและหายไปจากพืน้ทีเ่กาะวดั จนกระทัง่ วนัที ่2 เมษายน
พ.ศ.2550 เจาหนาที่สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดไดพบนกชอนหอยดำเหลือบประมาณ 20 ตัว
มพีฤตกิรรมการจบัคแูละการสรางรงัวางไขอกีคร้ังบรเิวณเกาะเลก็ ๆ  ใกลกบัเกาะวดั ทางทิศตะวนัออก
เฉียงเหนือของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด จึงไดศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลดานชีววิทยา และ
พฤติกรรมตาง ๆ ของนกชอนหอยดำเหลือบกลุมนี้ เพื่อที่จะไดเปนประโยชนดานอนุกรมวิธาน
การเปนฐานขอมลูนกในประเทศไทย และการอนรุกัษนกชนดินีต้อไป
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ผลการศึกษาพบวา นกชอนหอยดำเหลือบวางไขอยูในชวงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
โดยจะทำรังอยูรวมกับแหลงทำรังวางไขของนกยางควาย นกแขวก นกกาน้ำเล็ก บนตนไมสูง
จากพืน้ดินประมาณ 3-5 ม. ในแตละรงัพบไข 2-4 ฟอง มลีกัษณะเปนรปูไข (oval) ไขมสีฟีาอมเขยีว
และมสีนี้ำตาลเปอนอยทูัว่ท้ังไข ขนาดไขเฉลีย่ 50.50 x 35.29 มม. (n=12) ระยะเวลาในการฟกไข
ยังไมทราบแนชัด ลูกนกอยูในรังตั้งแตฟกจนเริ่มบินไดใชเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห โดยแมนก
จะเริ่มปอนอาหารตั้งแตลูกนกตั้งแตอายุ 3-4 วัน จนกระทั่งลูกนกสามารถบินตามพอแมนกไปหา
อาหารไดเม่ืออายปุระมาณ 7-8 สปัดาห

พอและแมนกชอนหอยดำเหลือบกำลังเลี้ยงลูก 2 ตัว บริเวณเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด
ภาพโดย ฑฐิ ิ สอนสา
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นกแสกทงุหญา: The ghost in trembling land!

น.สพ. ไชยยันต เกษรดอกบัว เอกลักษณ คันศร และชัยวัฒน วงศไชย
กลุมศึกษาเหย่ียวและนกอินทรีในประเทศไทย

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

นกแสกทงุหญา (Grass Owl: Tyto capensis Jerdon, 1839) เปนนกแสกในวงศ Tytonidae
และสกลุ Tyto เชนเดยีวกบันกแสก (Barn Owl) แตลกัษณะของชดุขนและถิน่ท่ีอยตูางกันโดยสิน้เชงิ
ชื่อสามัญระบุประเภทของถิ่นที่อยูแบบทุงหญาสำหรับทำรังวางไข แมวาลักษณะทางกายวิภาคจะ
คลายคลงึกนั แตความแตกตางของชดุขนระหวางนกแสกรวมสกลุ (congener) 2 ชนดินี ้สามารถจำแนก
จากกนัในภาคสนามไดอยางชดัเจน นกแสกทงุหญาแพรกระจายพนัธเุฉพาะ ในโลกเกา ประกอบดวย
ทวีปแอฟรกิา อนทุวีปอินเดยี จนีตอนใต เกาะไตหวัน ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ในสวนของ
หมเูกาะของประเทศฟลปิปนสและอนิโดนเีซยี และทวปีออสเตรเลยี ตำราบางเลมยกฐานะชนดิยอย
ในทวปีเอเชยีและหมเูกาะตางๆ รวมเปนชนดิโดยสมบรูณ เรยีกวา Eastern หรอื Australasian Grass
Owl: Tyto longimembris  (Sibley and Monroe, 1990; Clements, 2007) เชน T. (capensis) longimembris
ทีอ่นุทวีปอินเดยี ประเทศลาว เวยีดนาม อนิโดนเีซยี และออสตรเลยี T. (l.) chinensis ทีป่ระเทศจนี
ตอนใตและเวยีดนาม T. (l.) pithecops ทีเ่กาะไตหวนั เปนตน เนือ่งจากเขตแพรกระจายพนัธไุมมี
รอยเชื่อมตอหรือทับซอนระหวางประชากรในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย (allopatric species)

นกแสกทุงหญา ตัวเต็มวัย จับใสหวงขาเพื่องานวิจัยกำลังผลัดขนปก (remix molt)
ที่ขนปลายปกช้ันนอก ภาพโดย น.สพ. ไชยยันต เกษรดอกบวั
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ในอดีตไมปรากฏหลักฐานพบนกแสกทุงหญาในประเทศไทย จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2549 นายไชยวฒัน วงศชยั ไดถายภาพนกแสกทงุหญา จำนวน 1 ตวั ณ ทงุหญากลางพืน้ทีช่มุน้ำ
แบบพรใุน อ. แมจนั จ. เชียงราย (ชยัวฒัน, 2550) นบัเปนรายงานแรกทีม่หีลักฐานภาพถายยนืยนั

นกแสกทงุหญาเปนนกลาเหย่ือในเวลากลางคนื ขนาดกลาง วดัจากจะงอยปากจรดปลายหาง
ยาว 35-38 ซม. โดยเฉลีย่ใหญกวานกแสก (T. alba) เลก็นอย จากการตรวจชดุขนของนกแสกทงุหญา
ทีจ่บัใสหวงขาเพือ่งานวจิยั พบวา ขนใบหนาขาวปลอด  ชดุขนโดยรวมมสีเีขมกวานกแสก กระหมอม
สนี้ำตาลเขมแบบสชีอ็คโกแลต ตางจากนกแสกท่ีเปนสีเทา ใบหนายาวรกีวานกแสก บริเวณอกมแีถบ
กวางสนี้ำตาลออนตดักับพืน้ทองสขีาว ประดวยจดุดำ ขนคลมุใตปกมีสขีาวประจดุดำเหมอืนพืน้ทอง
ปลายปกโดยเฉพาะขนปลายปกช้ันนอก (outer primary) มแีถบดำบนปก (upperwing) และบนหาง
(uppertail) มแีถบดำพาดขวาง (เกิดจากจดุดำเรยีงตวัเปนแนวเสน) ตดักับสีน้ำตาลออนของเสนขน

ขนคลุมบนปกสีน้ำตาลเขมเสมอขนบนกระหมอม ประเมินจากลักษณะของชุดขนนกแสกทุงหญา
ตวันีเ้ปนชนดิยอยหลกั (nominate subspecies) คอื T. (l.) longimembris พบแพรกระจายพนัธตุัง้แต
ประเทศอนิเดยี ลาว เวยีดนาม ลงไปทีห่มเูกาะของ อนิโดนเีซยี และออสเตรเลยี (Clements, 2007)
ซึง่จะพสิจูนยนืยนัดวยวธิเีทคโนโลยเีชงิโมเลกลุ โดยเปรยีบเทยีบชนดิยอยตางๆ ในพืน้ทีต่างประชากร
ตอไป

ลกัษณะทางกายวภิาคทีแ่ตกตางจากนกแสกท่ีเดนชดั ไดแก ความยาวแขง (tarsus length)
ของนกแสกทงุหญา ยาว 9.66-10 ซม. (n = 2) (ไชยยนัตและคณะ ขอมลูเบือ้งตน; Choudhury, 2005)
แตแขงของนกแสกยาว 7.37 ซม. (n = 1) ทำใหนกแสกทุงหญาขณะเกาะมีรูปลักษณสูงโปรง

นกแสกทุงหญาขณะบิน สังเกตขายื่นยาวกวาปลายหางทำใหเห็นตีนและกรงเล็บชัดเจน
ภาพโดย ชัยวัฒน วงศไชย
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และขณะบินจะเห็นตีนและกรงเล็บยื่นยาวเลยปลายหางชัดเจน ในขณะที่ตีนของนกแสกจะหลบ
อยูภายใตขนหาง

โดยสรุป นกแสกทุงหญาเปนนกประจำถิ่น ผสมพันธุในประเทศไทย การจำแนกชนิด
นกแสกทงุหญา ประกอบดวยถิน่ทีอ่ย ูคอื พบนก "แสก" ในทงุหญาระดับสงู รปูลกัษณขณะบนิมขีา
ยื่นยาวกวาปลายหาง และลักษณะของชุดขนมีกระหมอมสีน้ำตาลเขม แถบอกสีน้ำตาลออนตัดกับ
ทองขาว ปลายปกคาดแถบดำ ขนคลุมบนปกสีน้ำตาลเขมตัดกับบนปกสีน้ำตาลออนมีแถบดำ
พาดขวาง

ขอมูลเกี่ยวกับประชากรและชีววิทยาการสืบพันธุของนกแสกทุงหญาในประเทศไทย
ยงัไมทราบชดั แตในเบือ้งตนพบวา ระหวางวนัท่ี 24-26 มกราคม พ.ศ. 2551 ขณะสำรวจเหยีย่วทงุ
ในทงุหญากลางพรนุ้ำจดืท่ีเคยพบนกแสกทงุหญาครัง้แรก พบรงัของนกแสกทงุหญา จำนวน 2 รงั
และตัวเต็มวัย จำนวน 3 ตัว ภายในรังไมมีวัสดุรอง มีเพียงหญาแหงสานทับกันเปนพื้นรัง
มีลักษณะเปนอุโมงคมีทางเขาดานขาง และมีโพรงหลายโพรงเชื่อมตอกัน ซอนอยูในทุงหญา
ซึง่ประกอบดวยหญาไซและหญาคา สงูราว 100 -150 ซม. ทีร่งัแรกพบนกตวัเตม็วยั 1 ตวั และลกูนก
2 ตัว อายุประมาณ 2 สัปดาห มีขนอุยสีน้ำตาลออนขึ้นทั่วตัว และรังที่สองมีโพรง 2 โพรงตอกัน
คลายตัวอักษรแอล พบนกตัวเต็มวัย 2 ตัว และลูกนก 4 ตัว อายุประมาณ 3 สัปดาห มีขนอุย
สีน้ำตาลออนขึ้นทั่วตัว แตขนปกและขนหาง (pin feather) กำลังงอก ในรังที่สองนกสำรอกกอน
กากอาหาร (pellet) มากองรวมกนัไวในโพรงแยกจากอโุมงคหลกัท่ีลกูนกนัง่พกัอย ู เสมือนเปนหอง
ขบัถาย จากการตรวจกอนกากอาหารเบือ้งตน พบช้ินกะโหลกของหน ูเปนการตอกย้ำความสำคญัของ

นกแสกทุงหญา ตัวเต็มวัย สังเกตลักษณะของขนคลุมบนปก บนปกและบนหาง
ภาพโดย ชัยวัฒน วงศไชย
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นกแสกทงุหญา ในฐานะตวักำจดัหนูในธรรมชาต ิเชนเดียวกับนกแสก  จงึสรปุไดวา นกแสกทงุหญา
เปนนกประจำถิน่ ทำรงัวางไขในประเทศไทย คาดวา มฤีดูผสมพนัธขุองนกแสกทงุหญาอยรูะหวางเดอืน
ธนัวาคมถงึมนีาคม

ภัยคุกคามของนกแสกทุงหญาในพื้นที่ไมพบการลาโดยตรง จากการสอบถามชาวบาน
ในชมุชนรอบพืน้ที ่พบวา ชาวบานเรยีกนกแสกทงุหญาวา "นกเกาจาง" และไมนยิมเลีย้งในบาน เพราะ
ถือวา เปนสัตวอัปมงคลเชนเดียวกับนกแสก แตมีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย กลาวคือ 2
วนัหลงัจากสำรวจพบรงัของ นกแสกทงุหญา ปรากฏวามีชาวบานทีเ่ขาไปใชประโยชนในพืน้ที ่เพือ่หา
ของปาและอาหารโดยการเผาหญาหนาแลง จงึไมนาจะมเีจตนารบกวนนกเนือ่งจากไมทราบวามีรงันกอยู
ผลจากการเผาหญาครั้งนี้ ไดทำลายรังและลูกนกในรังที่สองท้ังหมด แตในรังแรกนกตัวเต็มวัย
และลูกนกปลอดภัย ในเบื้องตน ผูเขียนไดแจงองคการบริหารสวนทองถิ่น ใหขอความรวมมือจาก
ชาวบานที่เขาใชประโยชนในพื้นท่ี ใหระงับการเผาหญาไปจนกวาจะถึงเดือนเมษายน ซึ่งคาดวา
ลกูนกจะเตบิโตเตม็ทีแ่ละบนิออกจากรงัแลว ดงันัน้การสำรวจประชากรและเกบ็ขอมลูการสบืพนัธขุอง
นกแสกหายากชนิดนี้เปนความจำเปนเรงดวนเพื่อใชเปนฐานกำหนดแผนการอนุรักษนกและถิ่นที่
อยูอาศัยแบบพรุทุงหญาลักษณะนี้ที่หาไดยากยิ่งในประเทศ  โดยใหประสานสอดคลองกับการใช
ประโยชนของพื้นที่ตามวิถีทองถิ่น

หากผอูานทานใดพบนกแสกทงุหญาในพืน้ท่ีอืน่ ๆ ขอความรวมมอืรายงานการพบนกและ
ลักษณะของถิ่นอาศัย ที่ trogon@gmail.com หรือ www.thairaptorgroup.com จะเปนประโยชน
ตอการรวบรวมขอมูลของนกแสกชนิดนี้ในเมืองไทยใหสมบูรณยิ่งขึ้น

นกแสกทงุหญาถกูปลอยคนืถิน่หลงัจากเกบ็
ขอมลูชวีรปูพรรณและใสหวงขา
ภาพโดย น.สพ. ไชยยันต เกษรดอกบวั
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ตกุแกปาจารุจนิต

มนตรี สุมณฑา1  กีรติ กันยา2 และ O. S. G. Pauwels3

1สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
2สวนสัตวนครราชสีมา

3Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique

(Cyrtodactylus jarujini) ในธรรมชาติ

หลงัจากการคนพบตกุแกปาจารุจนิต (Cyrtodactylus jarujini Ulber,1993) คร้ังแรกเมือ่ป
พ.ศ. 2534 บริเวณเขตรกัษาพนัธสุตัวปาภูววั ในทองท่ี อ. บงึกาฬ จ. หนองคาย ซึง่ไดรบัการบรรยาย
ลกัษณะทางอนกุรมวธิานโดย Ulber ในป พ.ศ. 2536 (Ulber, 1993)  ตกุแกปาจารจุนิต มสีถานภาพ
ใกลถกูคุกคาม ในประเทศไทยมรีายงานพบเฉพาะทีเ่ขตรกัษาพนัธสุตัวปาภูววั จ. หนองคาย เทาน้ัน
(Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) จากการสบืคนขอมลูและภาพของตกุแกปาชนดินี ้ปรากฏเพยีง
ภาพถายตวัอยางตนแบบรวม (paratype) โดย นณณ ผาณติวงศ (การตดิตอสวนบคุคล) และ ธญัญา
จั่นอาจ ซึ่งเปนตัวอยางที่เก็บรักษาไวที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(ธญัญา, 2550) และยงัมีภาพวาดตกุแกปาชนิดดังกลาวเกาะบนกอนหนิขนาดเลก็ ของ นางปญจพร
ศรีบญุชวย โดยวาดจากตวัอยางทีเ่ก็บในน้ำยารกัษาสภาพเปนตนแบบ (สรุชิต, การตดิตอสวนบคุคล)
ดังนั้นจึงยังไมมีภาพถายใด ๆ ที่แสดงใหเห็นลักษณะ สีสัน และลวดลาย ที่แทจริงในธรรมชาติ
รวมทัง้ลกัษณะความเปนอยขูองตกุแกปาชนิดน้ีเลย

จากการเดนิทางเพือ่สำรวจและถายทำสารคดเีพือ่ตามรอยตกุแกปาจารุจนิตและกิง้กาภวูวั
(Mantheyus phuwuanensis (Manthey and Nabhitabhata, 1991)) บรเิวณเขาหนิทราย ในพืน้ท่ีของ
จ. หนองคาย ในป พ.ศ. 2549  ปรากฏวา ทมีงานไดพบตกุแกจารจุนิตอาศยัอยรูวมกนักบักิง้กาภวูวั
ที่ภูทอกและภูสิงห โดยอาศัยอยูตามผนังถ้ำหินทรายที่มีลักษณะผิวคอนขางเรียบที่เปนโพรงหิน

22

ภาพที่ถายจากสภาพธรรมชาติของ ตุกแกปาจารุจินต (C. jarujini ) พบในถ้ำหินทราย (ซาย)
และลักษณะเกล็ดใตโคนขาหลัง (ขวา) ภาพโดย มนตรี สุมณฑา
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เอกสารอางอิง

ธัญญา จั่นอาจ. 2550. ตุกแกปาจารุจินต (Cyrtodactylus jarujini). หมายเหตุนิเวศวิทยา. 1(3): 5-6.
Nabhitabhata, J. and T. Chan-ard, 2005. Thailand red data: mammals, reptiles and amphibians. Office of Natural

Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok. 234 p.
Ulber, T. 1993. Bemekrungen uber cyrtodactyline Geckos aus Thailand nebst Beschreibungen von zwei neuen Arten

(Reptilia: Gekkonidae). Mitteilungen aus dem Zoologichen Museum in Berlin. 69(2): 187-200.
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แนวดิ่งขนาดใหญและตามรากไมในถ้ำ สวนก้ิงกาภูวัวมักอาศัยตามซอกหินทรงจั่วในถ้ำหินทราย
ในเวลากลางวัน มีสวนนอยที่เกาะตามผนังถ้ำในที่โลง อากาศคอนขางช้ืนเย็น ถายเทสะดวก
และจากการติดตามพฤติกรรมพบวา สัตวทั้งสองชนิดเริ่มออกจากท่ีซอนหากินเวลาพลบค่ำ
แตไมสามารถติดตามจนสัตวทั้งสองชนิดกินอาหารได

ภทูอกและภสูงิห อยใูนพืน้ท่ี  อ. ศรีวไิล  จ. หนองคาย
ลกัษณะทัว่ไปของเปนแนวเขาหนิทรายรปูโตะ ขนาดไมใหญ
นกั ถกูลอมรอบดวยสวนยางพาราและชมุชน ตลอดจนมกีาร
ดดัแปลงพืน้ทีบ่างสวนเปนศาสนสถาน ยงัไมพบการคกุคาม
ตอสัตวทั้งสองชนิดโดยตรง แตมีการดัดแปลงและปรับ
เปลี่ยนพื้นที่อาศัยซึ่งอาจกระทบตอแหลงอาศัยของสัตวทั้ง
สองชนิด

จากการสำรวจครั้งนี้ นอกจากเปนการพบ
ตกุแกปาจารจุนิตในสภาพธรรมชาตอิกีครัง้แลว ยงัเปน
การพบสัตวทั้งสองชนิดในเขตที่อยูอาศัยแหลงใหม
นอกพื้นที่ที่เคยมีรายงานเดิมอีกดวย

กิง้กาภวูวั (Mantheyus phuwuanensis) พบอยู
ในถ้ำหินทรายรวมกับตุกแกปาจารุจินต (บน)
และลกัษณะของภทูอกแหลงทีอ่ยอูาศยัแหงใหม
ของตกุแกปาจารุจนิตและกิง้กาภูววั สภาพพืน้ท่ี
ถกูลอมดวยสวนยางพารา (ลาง)

ภาพโดย มนตรี สมุณฑา
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ความพิการของ ปลาพลวงตะวันตก

นณณ ผาณิตวงศ
www.siamensis.org: Thailand Nature Explorer

(Neolissocheilus stracheyi) ในอทุยานแหงชาติ

เอราวณั จงัหวดักาญจนบรุี

ลกัษณะผดิปกตหิรอืพกิารของปลา มกัเกดิกับปลาทีเ่พาะพนัธใุนท่ีเลีย้งหลายชนดิ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ปลาบา (Leptobarbus hoevenii) และปลายีส่กไทย (Probarbus jullieni) ซึง่มสีาเหตมุาจาก
สาเหตหุลัก 4 ประการ ดวยกนั คอื สารเคม ีสภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง การขาดสารอาหาร และ
การผสมพันธุในพวกเดียวกัน (inbreeding) สวนปลาที่อาศัยอยูในธรรมชาตินั้นมีการสังเกตและ
บนัทกึขอมลูไวนอยมาก  ถงึแมวาในปจจบุนัจะมกีารพบเหน็มากขึน้ก็ตาม

ผเูขยีนไดมโีอกาสไปเท่ียวสำรวจธรรมชาตทิีอ่ทุยานแหงชาตเิอราวณั จ. กาญจนบรุ ีในวนัที่
23 ตลุาคม พ.ศ. 2550 โดยตัง้ใจไปถายภาพปลาพลวงตะวนัตก (Neolissocheilus stracheyi) และ
ปลาเลยีหนิ (Garra sp.) เพือ่ไวประกอบการเขยีนบทความ

อทุยานแหงชาตเิอราวณั มนี้ำตกเอราวณัเปนแหลงทองเทีย่วทีส่ำคญั เกดิจากภเูขาหินปนู
น้ำตกแบงออกเปน 7 ชัน้หลกั ๆ ซึง่ชัน้ทีเ่ดน คอืช้ัน 2 ซึง่มชีือ่วา วงัมจัฉา เปนจดุท่ีพบปลาพลวง
ตะวนัตกเปนจำนวนมากและเปนแองน้ำขนาดใหญ เหมาะทีจ่ะลงเลนน้ำ ชัน้ที ่5 เปนอกีชัน้ทีม่คีวาม
สวยงาม และชั้นท่ี 7 หรือช้ันบนสุดซ่ึงตกลงจากหนาผาสูง มีหินลักษณะคลายชางสามเศียรหรือ
ชางเอราวณั อนัเปนทีม่าของชือ่ "น้ำตกเอราวณั"

น้ำตกชั้นที่ 2 “วังมัจฉา” เปนแอง
น้ำขนาดใหญและเปนจุดที่พบ
ปลาพลวงตะวนัตกจำนวนมาก
ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
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บริเวณน้ำตกชั้นที่ 2 หรือ ชั้น
วงัมจัฉา ผเูขยีนพบปลาพลวงตะวนัตก มี
ลกัษณะภายนอกทีน่าสนใจมาก เน่ืองจาก
ปลาหลายตัวมีลักษณะผิดปกติหรือ
พิการอยางเห็นไดชัด คือ หัวหักทูลง
ปากงมุลงดานลาง แผนปดเหงอืกโปงออก
บางตัวตาบอด และมีกานครีบท่ีบิดคด
ปลาที่มีลักษณะภายนอกที่ผิดปกติดัง
กลาว มีปริมาณมากถึงรอยละ 40 ของ
จำนวนปลาทัง้หมด สวนสาเหตขุองความ
ผิดปกติในกรณีของปลาพลวงตะวันตกที่

น้ำตกเอราวณันัน้ ยงัไมเปนทีท่ราบแนชดั มคีวามเปนไปไดทีจ่ะเกิดจากปจจยัทีก่ลาวมาแลว ขางตน
เพียงปจจัยเดียวหรือหลายปจจัยรวมกัน

ทั้งนี้ไมวาจะเปนสาเหตุใด
ก็ตาม ควรรีบดำเนินการศึกษาเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางเรงดวน
มิเชนนั้น ความพิการจะสะสมเพิ่ม
มากขึน้เรือ่ย ๆ และในทีส่ดุแลวปลา
พลวงตะวนัตก ซึง่เปนจดุเดนสำคญั
ในการทองเทีย่วบรเิวณน้ำตกเอราวณั
และน้ำตกในอทุยานแหงชาตหิลายแหง
ของประเทศไทยอาจสญูพันธไุปจาก
น้ำตกก็เปนได

ปลาพลวงตะวันตกที่มีลักษณะพิการ
หนาหดสัน้ (บน) และปลาพลวงตะวนัตก
ที่มีลักษณะกระโหลกพิการและมีกาน
ครีบหางของตัวลางบิดคดดวย (ซาย)

ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ

ปลาพลวงตะวนัตก (Neolissocheilus stracheyi) ทีม่ลีกัษณะปกติ
(ปลาตวัโต) สวนปลาตวัเลก็ดานบน คอื ปลาจาด (Poropuntius sp.)

ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
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แมลงปอเข็มจันทบรุ:ี

นพปฎล มากบุญ
www.siamensis.org : Thailand Nature Explorer

แมลงปอประจำถ่ินของไทย

แมลงปอเขม็ยาว (Copera spp.) เปนแมลงในวงศ Platycnemididae มกัพบอยตูามปา น้ำตก
พงหญาขางหนองน้ำ หรือบริเวณบอน้ำหรือหนองน้ำที่มีตนไมใหญลอมรอบ ในประเทศไทยพบ
แมลงปอเข็มยาวในสกุลนี้อยูทั้งหมด 4 ชนิด (พิสุทธิ์, 2538; Asahina, 1984; Hamalainen and
Pinratana, 1999)  คอื แมลงปอเขม็ยาวเขาดำ (C. ciliata) แมลงปอเขม็ยาวปลายเดน (C. marginepes)
แมลงปอเขม็ยาวขาส้ัน (C. vittata) และแมลงปอเขม็ยาวจนัทบรุ ี (C. chantaburii) แมลงปอเขม็ยาว
ชนิดสุดทายนี้ ถือเปนหน่ึงในแมลงปอประจำถิ่นที่ของประเทศไทย
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แมลงปอเขม็ยาวจันทบรุี ถกูคนพบครัง้แรกเมือ่วันที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2523  จากการที่
ดร. ไซโอซโิร อาซาฮนิา (Dr. Syoziro Asahina) นกักีฏวิทยาชาวญ่ีปนุ ทีไ่ดสำรวจและ เก็บตวัอยาง
แมลงปอเขม็ชนิดหนึง่ในบรเิวณปาหญาใกลหนองน้ำขางทางของตวัเมอืงจันทบรุ ีแมลงปอเขม็ทีจ่บั
มานัน้เปนตวัผ ู2 ตวัและตวัเมยี 1 ตวั เมือ่ไดตรวจสอบตวัอยางดงักลาวกพ็บวา เปนแมลงปอเขม็ยาว
ชนดิใหม จงึตัง้ช่ือวา Copera chantaburii  ขึน้ในป พ.ศ. 2527  ตามสถานทีท่ีค่นพบครัง้แรก หลงัจากนัน้
กไ็มมรีายงานการคนพบหรอืภาพถายของแมลงปอชนดินีอ้กีเลย นอกจากภาพลายเสนของ ดร. อาซาฮนิา
เทานัน้ ตอมาในหนงัสอื Atlas of the Dragonflies of Thailand (Hamalainen and Pinratana, 1999)
ไดรายงานการคนพบอกีคร้ังที ่จ. ลำปาง แตไมม ีภาพถายหรอืขอมลูตวัอยางท่ีเกบ็มาแตอยางใด

แมลงปอเข็มยาวชนิดอื่น ๆ ที่พบในประเทศไทย เชน แมลงปอเข็มยาวเขาดำ (C. ciliata) ตัวผ ู(ซาย)
และแมลงปอเข็มยาวขาสั้น (C. vittata) ตัวผู (ขวา) ภาพโดย นพปฎล มากบญุ



2

เม่ือวันท่ี 17-18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ผเูขียนไดไปสำรวจแมลงปอในเขตพืน้ท่ี อ. ตาคลี
จ. นครสวรรค และไดพบแมลงปอเข็มชนิดหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นผูเขียนเชื่อวามันเปนแมลงปอเข็มยาว
ปลายเดนที่พบไดงาย เนื่องจากสีตัวและขาสีเหลือง ดวยความไมแนใจวา เปนแมลงปอเข็มชนิดนี้
หรือไม  จงึไดเก็บตวัอยางดังกลาว และตวัอยางแมลงปอเขม็ชนดิอ่ืนอกีจำนวนหนึง่สง ใหอาจารยพสิทุธ์ิ
เอกอำนวย นักกีฏวิทยาผูเคยทำงานวิจัยเรื่องแมลงปอมากอน ทำการตรวจสอบและจำแนกชนิด
อกีครัง้ จงึพบวา เปนแมลงปอเขม็ยาวจนัทบรุ ีแมลงปอเขม็ลึกลบัทีไ่มมภีาพถายมานานถงึ 24 ป

หลงัจากนัน้ เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 อาจารยพสิทุธิ ์เอกอำนวย ไดพบแมลงปอ
เข็มยาวจันทบุรีอีกครั้ง ที่ จ. นครนายก โดยพบเปนจำนวนมากบริเวณคูน้ำ ริมทางเขาโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ทำใหทราบแหลงแพรกระจายพันธุของแมลงปอเข็มชนิดนี้เพิ่มขึ้นเปน 4
จงัหวดั คอื จนัทบรุ ีลำปาง นครสวรรค และนครนายก ซึง่เปนนมิติหมายทีด่วีาแมลงปอเขม็จนัทบรุี
อาจพบตัวไมยากอยางที่คาดคิดไว เราสามารถพบแมลงปอเข็มชนิดน้ีในชวงเดือนตุลาคมจนถึง
เดอืนพฤศจกิายน (Hamalainen and Pinratana, 1999)
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ลักษณะปลายหางแมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii) ตัวผู (ซาย) ภาพโดย พิสุทธ์ิ เอกอำนวย
และแมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii) ตัวผูวัยออน (ขวา) ภาพโดย นพปฎล มากบุญ

ภาพวาด ลักษณะเดนตาง ๆ  ของแมลงปอเข็มจันทบุรี
1.ลายบนสวนอกปลองใหญที่รวมกัน 2. อกปองหนา
ท่ีมสีวนยืน่รปูสามเหลีย่มของตวัผ ู3. อกปลองหนาท่ีมี
สวนยื่นรูปสามเหลี่ยมของตัวเมีย 4-6. รยางคปลาย
ทองดานบนและดานลางในมุมตาง ๆ ของตัวผู 7.
รยางคปลายทองดานขางของตัวเมีย (ดัดแปลงจาก
Asahina, 1984)
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ถามองโดยผวิเผนิจะพบวา แมลงปอเขม็ยาวจนัทบรุคีลายกับแมลงปอเขม็ยาวปลายเดนมาก
เนือ่งจากเปนแมลงปอเขม็ขนาดเลก็ท่ีมสีนี้ำตาลและมขีาสเีหลอืงเหมอืนกนั อยางไรกต็าม แมลงปอเขม็
จนัทบรุมีลีกัษณะเดน คอื ตวัผมูสีวนอกปลองหนา (prothorax) ยืน่ออกเปนรปูสามเหลีย่มทัง้สองขาง
สวนอกปลองใหญ (pterothorax) มแีถบสขีาวเฉยีงลง และมสีเีขมข้ึนเมือ่อายมุาก ขาคแูรกสีเหลืองสม
สวนขาคูอื่นสีเหลือง สวนทองดานบนสีน้ำตาล และเขมขึ้นในสวนทายของปลองที่ 3-6 ปลอง
ทองปลองท่ี 7-9 สนี้ำตาลเขม สวนปลองท่ี 10 และรยางคปลายทองมสีขีาว รยางคปลายทองดานบน
(superior appendage) มลีกัษณะงมุลง และรยางคปลายทองดานลาง (inferior appendage) สัน้กวา
ตรงปลายมีลักษณะกลม ตัวเมียมีสวนอกปลองหนาย่ืนเปนรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับตัวผู สวนอก
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ปลองใหญมีแถบสีจางลากเฉียงลงมา ขาสีขาว
ปลองทองสีเหมือนกับตัวผู แตปลองทองปลองที่
8-9 มสีนี้ำตาลเขมท้ังหมด ปลองทองปลองที ่ 10
และรยางคปลายทองสีขาว

ปจจุบันยังไมมีรายงานการพบแมลงปอ
เขม็ยาวจนัทบรุใีนประเทศเพือ่นบาน จงึถอืไดวา
แมลงปอเขม็ชนดินีเ้ปนแมลงปอเขม็ท่ีพบเฉพาะใน
ประเทศไทยเทานั้น

แมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii) ตัวผูเต็มวัย (ซาย) มีลักษณะคลายกันกับแมลงปอเข็มยาวปลายเดน (C.
marginipes) ตัวผูเต็มวัย (ขวา) เนื่องจากมีสีน้ำตาลและมีขาสีเหลืองเหมือนกัน  ภาพโดย นพปฎล มากบญุ

แมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii)
ตัวเมียเต็มวัย ภาพโดย นพปฎล มากบญุ
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อาหารของ หนอนผีเส้ือมอธ
ทัศนัย จีนทอง และนนทชา สังขน้ำมนต

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

 ผีเส้ือมอธ (Liphyra brassolis Westwood, 1864) จัดอยูในวงศผีเสื้อสีน้ำเงิน (Family
Lycaenidae) มขีนาดใหญ ความกวางของปกวัดจากมมุปลายปกซายถงึมมุปลายปกขวา (wingspan)
6-9 ซม. พื้นปกสีสมมีแตมสีดำที่บริเวณกลางปกและขอบปก ตัวผูมีแตมสีดำมากกวาตัวเมีย
ลำตวัอวบอวนและมขีนสสีมปกคลมุ คลายผเีส้ือกลางคนื (moth) แตมหีนวดแบบกระบอง (clavate)
นอกจากน้ียงัพบพวกมนัออกหากนิชวงพลบค่ำ จงึเปนท่ีมาของชือ่ Moth Butterfly

ผีเสื้อมอธมีถิ่นการกระจายอยูในเขตสัตวภูมิศาสตร 2 เขต คือ Oriental Regions และ
Australian Regions โดยพบตัง้แตประเทศอนิเดยี เลยขามมาประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
และตอนเหนอืของประเทศออสเตรเลยี (Carter, 1992) สำหรบัในประเทศไทย คาดวานาจะกระจาย
ทัว่ประเทศ แตพบไดนอยและคอนขางหายาก Pinratana (1981) รายงานไววา พบที ่จ. เชียงใหม
กรุงเทพฯ จ. ราชบรุ ีและ จ. สงขลา สวน Ek-Amnuay (2006) รายงานเพิม่เตมิวา พบท่ี จ. จนัทบุรี
และ จ. ระนอง และจากการสำรวจผเีสือ้ภาคสนามของนกัวชิาการประจำพพิิธภณัฑธรรมชาตวิทิยา
องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิตัง้แต พ.ศ.  2549 จนถงึปจจบุนั พบเพยีง 2 ครัง้ เทานัน้
คอื ที ่จ. สระแกว และ จ. นครศรธีรรมราช โดยพบในชวงเวลาเยน็และบนิมาเลนแสงไฟตอนพลบค่ำ
ซึง่พืน้ทีท่ีพ่บนัน้เปนพืน้ทีเ่ปดโลง

ตวัหนอนของผเีสือ้สวนใหญจะกนิใบไมเปนอาหาร บางชนดิกนิพชืเปนอาหารเพยีงชนดิเดยีว
บางชนดิสามารถกนิพชืไดหลายชนดิ แตอาหารของหนอนผเีสือ้มอธกลบัไมใชใบไม แตเปนตวัออน

ลักษณะผีเส้ือมอธ (L. brassolis Westwood, 1864) ดานบนปก (ซาย) และดานใตปก (ขวา)
ภาพโดย ทัศนัย จีนทอง
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ของมดแดง (Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775) ทีท่ำรงับนตนไม (Ehrlich, 1960; Eastwood
and Fraser, 1999) ผเีสือ้จะวางไขไวทีก่ิง่ไมใตรงัมด โดยวางไขเดีย่ว ๆ  หรอืเปนกลมุ กลมุละประมาณ
6 ฟอง ตวัหนอนมขีนาดเลก็ ลำตวัแบน รปูไข ผวิเกลีย้งไมมขีน หลังออกจากไข ตวัหนอนจะเขาไป
อาศยัอยใูนรงัมดแดงคอยกนิตวัออนของมดเปนอาหาร จนโตเปนดกัแดอยใูนนัน้ หลงัออกจากดักแด
ตัวเต็มวัยจะบินออกจากรัง โดยมีเกล็ดแบบพิเศษที่ติดแนนกับปกและมีขน หนาแนนปกคลุมลำตัว
ชวยปองกันอันตรายจากการถูกมดทำรายกอนท่ีจะออกสูโลกภายนอกได (Ehrlich, 1960)

หนอนผีเสื้อมอธกินตัวออนมดแดง
เปนอาหาร จึงไมตองไปแยงชิงกินใบไมกับ
หนอนผเีส้ืออ่ืน ๆ การท่ีมนัสามารถเขาไปอาศยั
อยูในรังมดแดงไดเนื่องจากมันปลอยสารที่
คลายกับตัวออนของมดแดง ทำใหปลอดภัย
จากการถกูมดทำราย และมดแดงยงัคอยปองกนั
อนัตรายตาง ๆ ใหแกหนอนผเีสือ้มอธอกีดวย

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดท่ีอาศัยอยูในระบบ
นเิวศเดยีวกนัยอมมคีวามสมัพนัธซึง่กนัและกนั

นีค่อื กฎเกณฑของธรรมชาต ิไมเวนแมแตแมลง
ตวันอยนดิ ทีห่ลาย ๆ  คนมกัมองขามไป ทีจ่รงิแลว
แมลงเปนตัวอยางของรูปแบบความสัมพันธที่
หลากหลายและพบเห็นไดงายที่สุด ธรรมชาติ
ไดสรางสรรคความงดงามไวบนโลกใบนี้ พรอม
กนันัน้ก็ไดวางกฎเกณฑเพือ่รักษาความสมดลุไว
อยางลงตวั แตมนษุยไดทำลายกฎเกณฑอนันัน้ลง
และคงตองเตรียมรับมือกับผลกระทบที่กำลัง
ตามมา

ผีเสื้อมอธ (L. brassolis) ในสภาพธรรมชาติ
ภาพโดย ทัศนยั จีนทอง

หนอนผเีสือ้มอธในรงัมด
ภาพจาก Darlyne A. Murawski  (2003)
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ผึง้สฟีา กบัพฤติกรรมการนอนแบบไรรงั

ศีลาวุธ ดำรงศิริ
ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผึง้สีฟา เปนชือ่ทีผ่เูขยีนใชเรยีกเนือ่งจากเปนผึง้ทีม่ขีนหนาสฟีาเกอืบทัง้ตวั จากการตรวจ
เอกสารเพิ่มเติม พบวา ผึ้งชนิดนี้เปนผึ้งจำพวกผึ้งกาเหวา (cuckoo bee) ซึ่งเปนผึ้งที่แอบเขาไป
วางไขในรงัของผึง้ชนดิอืน่ กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื (2551) ไดรายงานไววา เปนผึง้
ในสกลุ Thyreus อยใูนวงศ Apidae ในประเทศไทย ม ี3 ชนดิ ไดแก T. ceylonicus lilacinus Cockerell,
T. ramosus (Lepepetier) และ T. reductus (Cockerell) เปนผึง้ทีม่พีฤตกิรรมทีแ่ปลก

วนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. ผเูขยีนไดออกไป ฝกหัดถายรปู
ตามปกตบิรเิวณใกลบานพกัซึง่มทีีด่นิวางทีม่ตีนหญาข้ึนอยจูำนวนมาก แขวงปากคลอง เขตภาษเีจรญิ
กรุงเทพฯ ไดพบผึ้งสีฟา (ดวยขอจำกัดของขอมูลทำใหไมสามารถระบุชนิดได) ซึ่งเปนผึ้งที่ผูเขียน
พบเหน็มาแลวหลายครัง้แตไมเคยถายภาพไดเลย จากเดิมทผีเูขยีนตัง้ใจไปถายรูปวยัออนของมวน
สกลุ Leptocorisa ทีอ่าศยัอยใูนบรเิวณนัน้ แตโชคดกีวาเมือ่พบผึง้สฟีา แมลงอกีชนดิหนึง่ทีผ่เูขยีน
ตองการจะถายรูปใหได

ผึ้งสีฟา (Thyreus sp.) ขณะใชปากงับยอดดอกหญาในยามเย็น
ภาพโดย ศีลาวุธ ดำรงศิริ
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ปกตแิลวผเูขยีนมกัพบผึง้สีฟาน้ีในเวลากลางวนั ในขณะทีบ่นิกินน้ำหวานตามดอกไมตาง ๆ
ที่ขึ้นอยูในบริเวณนั้น การบินของมันคอนขางเร็วกวาผึ้งมิ้ม (Apis florea frabicius) แตการพบ
ในวันนี้เปนเวลาเย็น ซึ่งเปนเวลานอนของแมลงทั่วไป ผึ้งสีฟาท่ีพบบินวนไปมาและเกาะตามยอด
ดอกหญาหลาย ๆ แหง คาดวา กำลงัมองหายอดดอกหญาทีแ่ขง็แรง เหมาะสมทีส่ดุ ทีเ่กาะแลวยอด
ไมลลูงเกนิไป จนมาถงึยอดดอกหญาดอกท่ีอยใูกลกบัผเูขยีน ผึง้สฟีาทดลองเกาะดูประมาณ 2-3 ครัง้
แลวจงึ "เอาปากงบั" ยอดดอกหญาไว ขยับขา ปก และหนวด แลวจึงพบัเกบ็ จากนัน้เกาะนิง่สนทิ
ราวกับวานอนหลับไปแลว
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ผูเขียนพึ่งเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้เปนครั้งแรก รูสึกแปลกใจกับพฤติกรรมการนอน
แบบแปลก ๆ ของผึง้สฟีา เพราะทัว่ไปแลว ผึง้ควรจะกลบัรงั ไมวาจะเปนรงับนตนไม หรอื รงัในรดูนิ
สวนแมลงชนิดอ่ืนมักใชขาเกาะกับตนไม หรือก่ิงไมขณะที่พักผอน ดังนั้นผูเขียนจึงไดเคลื่อนไหว
เขาไปใกล ๆ อยางชา ๆ ทำการถายรปูไวอยางระมดัระวงัไมใหผึง้ตกใจตืน่ อยางไรก็ตามผเูขยีนได
สะดดุเหยยีบตนหญาจนสะเทอืน ทำใหผึง้สฟีาบนิหนไีป แตไมนานนกักบ็นิกลบัมายงัยอดดอกหญา
ที่เดิม แสดงวา ยอดดอกหญาดอกนี้เปนท่ีเหมาะสมที่สุดในการเกาะนอนคืนนี้ และเชนเดิมขณะที่
ใชปากคาบยอดดอกหญาใหม ๆ ผึง้จะขยบัขา ปก หนวด อกีสกัพกั คดิวาคงทำความสะอาดตัวเอง
กอนที่จะพับเก็บและเขาสูหวงนิทรารมณตอไป

ผึ้งสีฟา (Thyreus sp.) เก็บแขน ขา ปก และหนวด กอนท่ีจะเกาะนิ่งนอนหลับ
ภาพโดย ศีลาวุธ ดำรงศิริ
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กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2551. ORDER  HYMENOPTERA.
http://www.dnp.go.th/FOREMIC/Entomology/Forest_Insect_in_Thailand/Hymenoptera.htm
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จากการรวมสนทนากบักลมุผสูนใจในเวบ็ไซต www.siamensis.org พบวา พฤตกิรรมนอน
ที่ปลายไมหรือยอดหญาแบบนี้มักพบไดบอยในสัตวพวกกิ้งกา ซึ่งมีประโยชนดานความปลอดภัย
ในแงทีว่า หากมผีลูาทีจ่ะเขาถงึตวัมนั กย็อมทีจ่ะตองทำกิง่ไมหรอืยอดหญาเคลือ่นไหวใหมนัรตูวักอน
นอกจากนี้สังเกตเห็นวา ลักษณะการนอนแบบนี้ทำใหผึ้งเปนเหมือนสวนหนึ่งของตนหญา
ปลวิไปมาตามจงัหวะลม ทำใหไมเปนทีส่งัเกตของนกัลาในยามค่ำคนื

ผึ้งสีฟาใชปากงับยอดดอกหญา
เก็บขาและปก แนบนิ่งสนิทกับ
ลำตัว ดูเหมือนเปนสวนหนึ่งของ
ยอดดอกหญาท่ีเกาะอยู

ภาพโดย ศลีาวธุ ดำรงศริิ

ผึง้กาเหวา ในสกลุ Thyreus นีเ้ปนผึง้ทีอ่าศัยในลกัษณะเปนกาฝากของผึง้ในสกลุ Amegilla
ที่ทำรังในพื้นดิน (Cardale, 1968; Mixed Metamorphs, 2007) ซึ่งมักทำรังอยูใกลกันกับรังอื่น
ที่ปลายสุดของรูจะมี Cell ที่บรรจุไขหน่ึงใบ รวมถึงเกสรดอกไมและน้ำหวาน ซึ่งใชเปนอาหารของ
ตวัออนทีจ่ะฟกออกมา (Wildlife of Sydney, 2008) และเปนทีเ่หมาะสมสำหรบัผึง้สฟีาทีอ่าศยัวางไข
ในรังของผึ้งในสกุล Amegilla เมื่อไขฟกออกมาจะทำลายไขหรือตัวออนตัวอื่นแลวอาศัยอยูแทนที่
แลวตวัออนของผึง้สฟีากจ็ะไดรบัการเลีย้งดแูทน ลกัษณะเดยีวกบันกกาเหวา (Mixed Metamorphs,
2007; McGavin, 2000) ซึง่กเ็ปนเหตเุปนผลเกีย่วเนือ่งกบัพฤตกิรรมการนอนทีแ่ตกตางจากผึง้ชนดิอ่ืน
ทีม่กัทำรังและอาศยัอยรูวมกนั เชน ผึง้หลวง ผึง้มิม้ หรือผ้ึงท่ีทำรงัในรดูนิ ฯลฯ นอกจากนี ้ผึง้สีฟา
กไ็มเก็บเกสรดอกไมและไมม ี scopa (ขนสำหรบัเกบ็เกสร) บนขา ทำใหไมสามารถเก็บสะสมเกสร
ดอกไมและน้ำหวานวัตถุดิบสำคัญท่ีใชเปนอาหารสำหรับเลี้ยงตัวออนของผึ้ง (คณะเกษตรศาสตร
มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน,ี 2551)  ซึง่สอดคลองกบัพฤตกิรรมท่ีไมเลีย้งลกูเอง
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การกระจายและลักษณะรงัของ มดตีนหนามแดง

วยีะวัฒน ใจตรง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

Centromyrmex feae ทีพ่บในประเทศไทย

มดตนีหนามแดง หรือ Centromyrmex feae (Emery, 1889) เปนมดขนาดไมเลก็ ไมใหญ
เกินไป ความยาวลำตวัประมาณ 4.65-4.62 มม. มลีกัษณะเดนตรง tibia หรอืหนาแขงของขาคกูลาง
มหีนามแขง็จำนวนมาก ลำตวัสีแดง ไมมตีารวม เข้ียว (mandible) รปูสามเหลีย่มงมุลง มเีอว 1 ปลอง
ปลายสวนทองมีเหล็กใน เปนมดที่อาศัยอยูในดิน (เดชา และวียะวัฒน, 2544) และดวยสีของ
ลำตวัเปนสแีดงสดจงึมีชือ่เรยีกอีกชือ่หนึง่วา “มดแดงดิน” (ตรงั)

มดชนิดนี้พบกระจายไดทุกประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกคนพบและตั้งชื่อ
ครัง้แรกในประเทศพมา (Emery, 1889) สำหรบัในประเทศไทย Jaitrong and Nabhitabhata (2005)
รายงานการกระจายวา พบไดทัว่ทุกภาคของประเทศ พบไดทัง้ในปาธรรมชาต ิปาเส่ือมโทรม หรือใน
พืน้ทีเ่กษตร แตยงัไมมขีอมลูเกีย่วกบัการสรางรงัและลกัษณะรงัของมดชนดินี้

จนกระทัง่ผเูขยีนทำการสำรวจความหลากชนดิของมดในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื บรเิวณ
ทองที ่จ. มกุดาหาร เมือ่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2550 พบรงัของมดตนีหนามแดง ซึง่มลีกัษณะรงัทีแ่ปลกและ
แตกตางจากมดชนดิอ่ืน โดยพบมดชนดิน้ีในปาดิบแลง ความสูงประมาณ 300 ม. จากระดบัทะเลปานกลาง
สรางรงับรเิวณผวิดานนอกของจอมปลวก Macrotermes sp. ลกัษณะรงั สวยงาม แบงเปนชัน้  ๆจำนวน 6 ชัน้
แตละชัน้ มผีวิดานในคอนขางเรยีบ เปนรปูวงกลม สงูประมาณ 0.9 - 1.0 ซม. เสนผานศูนยกลาง ประมาณ

มดตีนหนามแดง (C. feae) ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง
34
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โครงสรางรงัมดตนีหนามแดง (Centromyrmex  feae) พบแบงเปนชัน้ ๆ  (ซาย) ชัน้ลางสุดเปนทีอ่ยขูองมดราชนิ ี(ขวา)
ภาพโดย วยีะวัฒน ใจตรง
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ดักแดมดตีนหนามแดง (C. feae) มีปลอกหุมเพื่อกันอันตราย
ภาพโดย วยีะวัฒน ใจตรง

6.0-7.0 ซม. ชัน้ลางสดุเปนทีอ่ยขูองมดราชนิ ี(queen) สวนชัน้ทีอ่ยดูานบน ใชเปนทีเ่ลีย้งดูตวัออนและ
เปนทีอ่ยขูองมดงานตวัเตม็วยั ระหวางชัน้ของรงัมกีารสรางทางเดนิเลก็ ๆ เชือ่มตอกนัไปยงัทางเขา
ออกของรัง

นอกจากนี้ผูเขียนทำการนับจำนวนตัวมดตัวเต็มวัยทุกตัวในรัง พบวา มีจำนวนนอยมาก
โดยพบมดงาน 32 ตวั มดราชนิ ี1 ตวั ยงัไมพบมดทีม่ปีก ดกัแด มปีลอกหมุเนือ่งจากตวัหนอนของมด

ชนดิน้ีไมตองใชเสนใยในการสรางรงัเหมอืน
กบัมดแดง (Oecophylla samragdina) จงึมี
เสนใยเหลือพอท่ีจะสรางปลอกหุมดักแด
และการที่มีปลอกหุมดักแดนั้น เปนการ
ปองกนัอนัตรายจากศตัรผูลูาในดนิ จากการ
สังเกตภายในรังพบวา มดชนิดน้ีเปนมด
ที่รักความสะอาดมาก โดยภายในรังไมมี
เศษอาหารหรอืเศษขยะ คาดวา มดงานนำ
เศษอาหารทีเ่หลือจากการกินไปทิง้นอกรงั
ทั้งหมด
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หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor)

ประทิน บุญงาม และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

กบัรายงานการคนพบคร้ังแรกในประเทศไทย

หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor Hutton, 1834) เปนหอยทากกินเนื้อ จัดอยูในวงศ
หอยนกัลา (Family Streptaxidae) สำหรบัท่ีมาของชือ่ “หอยแครอทนกัลา” นัน้ มาจากสขีองตวัหอย
ที่ เปนสีสมแดงคลายกับสีแครอทบวกกับการที่มันลาหอยชนิดอื่นกินเปนอาหาร สวนชื่อ
วิทยาศาสตรนั้น ในปจจุบันยังมีความสับสนในระดับสกุล มีการใชชื่อสกุลแตกตางกันออกไป เชน
Gulella, Huttonella, Ennea, Indoennea เปนตน ตอมาไดมรีายงานวา หอยชนดินีค้วรจะจดัอยใูนสกุล
Gulella มากท่ีสดุ (Naggs, 1989) สวนชือ่ระบชุนิด "bicolor" ซึง่แปลวา "สองส"ี นัน้หมายถงึหอยชนดิ
นีม้สีองสี คอื สสีมแดงและสขีาว

ลักษณะทั่วไปของหอยชนิด คือ เปลือกขนาดเล็ก ทรงกระบอก บางใส ปลายยอดมน
ผวิเปลอืกเรยีบ บริเวณขอบวงเปลอืกมีแนวสนัเลก็ ๆ  เรียงวนรอบ ชองเปดปากแคบ ในชองปากมฟีน
2-3 ซี ่รมิขอบปากหนา ขนาดของเปลอืกเม่ือโตเตม็ท่ีจะมคีวามยาวประมาณ 5-7 มม.  โดยทัว่ไปมกั
อาศัยอยูตามดินบริเวณโคนตนไมที่ชื้น ๆ ในเวลากลางวันจะหลบซอนในดินและออกหากินเวลา
กลางคนื มรีายงานวา พบการกระจายอยใูนบรเิวณทวปีแอฟรกิาใต ประเทศอนิเดยี และในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต  (Annandale and Prashad,1920; Dundee,1970; Naggs,1989; Vermeulen
and Whitten,1998) สำหรบัประเทศไทยนัน้ยงัไมพบวามรีายงานเกีย่วกบัหอยชนดินีม้ากอน

ประมาณเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะสำรวจจากภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดทำการสำรวจปาละเมาะ บริเวณใกลกับมหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจเก่ียวกับ
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หอยแครอทนักลา (G. bicolor) หอยตางถิ่นชนิดใหมของไทยมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ 1 บาท
ภาพโดย พงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
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ความหลากหลายชนดิของหอยทากบกในพืน้ที่
ไดเกบ็ตวัอยางหอยทากและนำมาจำแนกชนดิ
ในหองปฏบิตักิาร พบวา บรรดาเปลอืกหอยทาก
และหอยทีย่งัมชีวีติอยทูีเ่ก็บได  มหีอยแครอท
นกัลาปะปนอยดูวย  “จงึถอืเปนการคนพบหอย
แครอทนักลาครั้งแรกในประเทศไทย”

หอยแครอทนักลาเปนหอยทากกิน
เนือ้ชนดิพนัธตุางถิน่ (introduced species) ที่
แพรเขามาในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งนับจาก
หอยนกัลาสีชมพู (Euglandina rosea) ทีเ่คยมผีู

37

นำเขามาเพือ่กำจัดหอยทากยกัษแอฟรกินั (Achatina fulica) แตโชคดทีี ่หอยนกัลาสชีมพไูมสามารถ
แพรพนัธใุนสภาพธรรมชาตขิองบานเราได การทีพ่บหอยแครอทนกัลาในประเทศไทยนัน้คาดวา หอย
หรือไขอาจติดมากับไมประดับนำเขาจากตางประเทศ และตอมาก็ไดหลุดออกไปแพรพันธุในสภาพ
ธรรมชาต ิสวนผลกระทบของการปรากฏของหอยนกัลาชนดินีต้อสัตวไมมกีระดูกสันหลงัขนาดเลก็อ่ืน ๆ
ทีเ่ปนชนดิพนัธพุืน้เมอืง (native species) ของไทยยงัคงตองศกึษากนัตอไป

 หอยแครอทนกัลาทีเ่ลีย้งในหองปฏบิตักิาร
ภาพโดย คมสัน หงภัทรครีี และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา

ลูกของหอยแครอทนักลา ภาพโดย คมสัน หงภัทรคีรี
และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
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พฤติกรรมการกินอาหารของ

คมสัน หงภัทรครีี1 และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา2

1 ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
2 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor)

หอยแครอทนกัลา (Gulella bicolor Hutton, 1834) เปนหอยทากกนิเนือ้ชนดิพนัธตุางถิน่
(Annandale and Prashad, 1920; Naggs,1989) ที่แพรเขามาในประเทศไทย คาดวาหอยหรือ
ไขของหอยทากชนดินีต้ดิมากับไมประดบันำเขาจากตางประเทศ มรีายงานวา พบครัง้แรกที ่จ. ชลบรุี
เพ่ือศึกษาในเบื้องตนถึงพฤติกรรมการกินอาหารของหอยชนิดน้ีอันจะนำไปสูการคาดคะเนถึง
ผลกระทบของการปรากฏของหอยนักลาชนิดนี้ตอสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอ่ืน ๆ ที่เปน
ชนดิพันธพุืน้เมอืง (native species) ของไทย จงึไดทดลองเลีย้งหอยแครอทนกัลาตวัเตม็วยั จำนวน
2 ตวั ขนาดความยาวเปลอืก 0.42 ซม. และ 0.5 ซม. ตามลำดบั โดยเลอืกจากตวัอยางท่ีมชีวีติทีเ่กบ็ได
จำนวน 6 ตวั โดยเลีย้งรวมกนัในโหลพลาสตกิกลมใส ขนาดเสนผานศนูยกลาง   25  ซม. ปรูองพืน้ดวย
พทีมอสหนา 3 ซม. และปคูลุมผวิหนาดวยมอสแผน โดยใหหอยขาวสาร (Lamellaxis gracilis) คละขนาด
เปนอาหาร

จากการสงัเกตพฤตกิรรมตาง ๆ หอยเปนเวลา 1 เดือน พบวา ในเวลากลางวนัหอยแครอท
นกัลามักมุดและหลบซอนตวัอยใูตผวิดิน ทีร่ะดบัความลกึประมาณ 1 ซม.  หรอืหลบซอนตวัใตขอนไม
และกอนหินภายในโหลเลี้ยง เชนเดียวกับหอยขาวสารซึ่งมักหลบซอนตัวในเวลากลางวันเชนกัน
ในเวลากลางคนืหอยนกัลาจะคลานขึน้สผูวิดนิหลงัเวลา 23 นาฬกิาเปนตนไป หรอืเมือ่มกีารพรมน้ำ
ทำใหความชื้นในดินหรือความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่สังเกตพบ คือ หอยแครอทนักลา
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แรดูลา (radula) หรือโครงสรางของฟน
ในปากของหอยแครอทนกัลา
ภาพโดย พงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
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มักเดินบนผิวดินและมุดหัวลงไปในดินเพื่อหาเหยื่อเปนระยะ ๆ แตยังไมพบการเดินตามเหยื่อแลว
จับเหยื่อกินเหมือนกับหอยนักลาชนิดอื่นในวงศเดียวกัน หากพบเหยื่อก็จะมุดดินลงไปจับกิน

จากการสงัเกตพบวา หอยนกัลามักจะจบัและกนิเหยือ่อยใูตผวิดินเปนสวนใหญ โดยขนาด
ของหอยขาวสารทีถ่กูจบักนิสวนใหญ รอยละ 75 มขีนาดเลก็กวาตวัหอยผลูา กลาวคอื มขีนาดเปลอืก
อยใูนชวง 0.20 - 0.30 ซม. และยงัพบวา กนิหอยขาวสารทีม่ขีนาดเทา ๆ  กนั (0.40 -0.50 ซม.) จำนวน
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3 ครัง้ จากท้ังหมด 12 ครัง้เทานัน้ (รอยละ 25)  แตยงัไมสงัเกตเหน็พบหอยนกัลาจบัหอยขาวสารทีม่ี
ขนาดใหญกวากินเปนอาหารแตอยางใด จากขอมูลดังกลาวอนุมานไดวา สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ชนิดพันธุพื้นเมืองท่ีจะไดรับผลกระทบจากหอยชนิดนี้จะมีขนาดใกลเคียงกับหอยแครอทนักลา
หรอืมขีนาดเลก็กวา

ขอมูลที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อหอยนักลาจับเหยื่อไดจะใชเวลาในการกินเหยื่อ
ประมาณครึง่ชัว่โมง และหลงัจากกินเหยือ่แตละครัง้จะเวนระยะไป 2-3 วนั จงึจะออกลาเหยือ่ใหมอกีครัง้
ทีผ่านมายงัไมพบวาหอยนกัลาออกลาเหยือ่ในตอนกลางวนั สวนขอมูลเกีย่วกบัแบบแผนพฤตกิรรม
การลาของหอยชนิดนี้ยังไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนสมบูรณ ขอมูลที่สังเกตไดสวนใหญมักเปน
ชวงเวลาที่หอยกำลังจับและกินเหยื่อแลว อีกทั้งพฤติกรรมดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นใตผิวดิน ทำให
สงัเกตแบบแผนพฤตกิรรมในการลาเหยือ่ไดยาก จำเปนตองทำการเกบ็ขอมลูเพิม่เตมิตอไป

การกนิอาหารของหอยแครอทนกัลา (Gulella bicolor Hutton, 1934) ตวัสชีมพูขวามอื โดยมหีอยขาวสาร (Lamellaxix
gracilis) ตัวสีขาวซายมือเปนเหยื่อ ภาพโดย คมสัน หงภทัรคีรี
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หอยเตาปูนเบงกอล Conus bengalensis

สมหวัง ปทมคันธิน
พิพิธภัณฑเปลือกหอย

ตู ป.ณ. 123 ถ. มนตรี อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

ยอดหอยนกัลาแหงทะเลอันดามัน

หอยเตาปูน (Cone shells: Conus spp.) จดัอยใูนวงศ (Family) Conidae เปนหอยนกัลาที่
ออกหากินตอนกลางคืน (nocturnal) และมักฝงตัวมุดตามพื้นทราย หอยเตาปูนทุกชนิดมีพิษและ
เข็มพิษสำหรับใชลาเหยื่อ ซึ่งสามารถจำแนกหอยเตาปูนออกได 3 ประเภท ตามลักษณะของ
พษิและสตัวทีเ่ปนเหยือ่ ไดแก พวกกนิหอย (molluscivore) พวกกนิหนอนทะเล (vermivore) และ
พวกกินปลา (piscivore)

หอยเตาปูนเบงกอล (Bengal cone: Conus bengalensis Okutani, 1968) เปนพวก
Operculate snails คำวา Operculate มคีวามหมายวา มฝีาปด กลาวคอื หอยเตาปนูเบงกอลจดัอยู
ในกลุมหอยที่มีฝาปดเนื้อ หอยผูและตัวเมียแยกเพศออกจากกัน พบครั้งแรกที่อาวเบงกอล
ประเทศอินเดีย มีการกระจายบริเวณประเทศพมาและทางฝงทะเลอันดามันทางภาคใตของไทย
(Rockel et al.,1995)  เปนหอยอกีชนดิหนึง่ทีย่งัไมมขีอมลูทางดานนเิวศวทิยาและไมมขีอมลูชีช้ดัวา
กนิสตัวกลมุใดเปนอาหาร เนือ่งจากอาศัยอยใูตทะเลลกึยากตอการสังเกตพฤตกิรรม

วนัท่ี 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 มเีรืออวนลาก
จากทะเลลกึ (ทีค่วามลกึปานกลางประมาณ 80-120 ม.)
จบัไดหอยเตาปูนเบงกอลทีย่งัมชีวีติอยมูาสองตวัจากนอก
ชายฝงเกาะราชา จ. ภเูก็ต  ปกตเิรอือวนลากแวะพกัหรอื
ลากอวนตอเปนเวลา 2-3 วนั แตชวงนัน้มลีมมรสมุและ
คล่ืนจัด เรือจึงแวะเขาฝงเร็วขึ้น ดังนั้นหอยจึงมาถึงฝง
โดยทีไ่มตาย จากการสงัเกตของ คณุสมนกึ ปทมคันธิน
(คณุพอของผเูขียน) เคยเลาใหฟงวา  สตัวในทะเลหลาย
ชนิดจะมีการเจริญพันธุมากเปนพิเศษในชวงคลื่นลม
แรงจดั โดยเฉพาะในทะเลลกึ ณ กนทะเล หางจากผวิทะเล
จะนิง่สงบมาก แตในชวงทีม่คีล่ืนลมแรง แรงกระแทกของ
ลกัษณะเปลอืกของหอยเตาปูนเบงกอล มคีวามสวยงาม และเปนท่ี
นิยมของนักสะสมเปลือกหอย ภาพนี้เปนเปลือกหอยที่ไดจาก
ชาวประมง จ. ภูเก็ต

ภาพจาก http://www.jaxshells.org/1227u.htm
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คลื่นที่ระดับบนจะนำออกซิเจนปริมาณมหาศาลตามแรงสงของกระแสเบื้องบนลงไปสูพื้นทะเล
เอ้ือใหเกิดการเจริญพันธุของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ มากขึ้นและตอเนื่องกันเรื่อยมาเปนหวงโซอาหาร
ทางแถบทะเลอันดามันชวงตนและปลายฤดูฝนมักมีลมมรสุมแรงจัด จึงมักมีหอยซึ่งสวนใหญเปน
พวกหากนิตอนกลางคืนออกมาจากใตผืนทรายเพือ่หากินหรอืแมแตในเวลากลางวนัทีม่ีเมฆปกคลมุ
ทองฟาคลายตอนกลางคืน ดังนั้นการที่ไดหอยเตาปูนเบงกอลที่ยังมีชีวิตอยู จึงเปนโอกาสอันดี
ที่จะทำการเลี้ยงและเฝาสังเกตพฤติกรรม จึงไดซื้อตูปลาที่ใชในบานขนาดกลางมาชุดหนึ่ง
เพือ่ทำการเพาะเลีย้ง

เม่ือปลอยหอยเตาปูนเบงกอลลงในต ูชวงแรกหอยจะนิง่อยนูานมาก จนหลายนาทผีานไป
หอยเตาปูนเบงกอลจึงเริ่มโผลงวงออกมาทักทายกับสถานที่แหงใหม แลวเริ่มออกสำรวจพื้นท่ี
รอบตวัในตปูลาอยางชา ๆ  เดมิมหีอยเตาปนูเบงกอลเลีย้งอยกูอนแลวตวัหนึง่ เมือ่มหีอยสองตวัใหม
เขามาตอนแรก หอยตัวเกาก็คลืบคลานมาทักทาย แตก็โดนหนึ่งในสองตัวใหมแสดงอาการ
ขับไลออกไป โดยการเคลื่อนเขาใสอยางเร็ว ตอมาจึงทำการแยกหอยตัวเกาออกไป

สองสามวนัตอมา หอยเริม่เคลือ่นไปรอบ ๆ ตพูรอมสายงวงเวลามนัหวิ จากประสบการณ
ของผเูขียนทีเ่คยเลีย้งและสงัเกตพฤตกิรรมหอยเตาปูนไทยแลนด (Conus thailandis da Motta, 1978)
ซึ่งเปนหอยในสกุลเดียวกันกับหอยเตาปูนเบงกอล พบวา หอยเตาปูนไทยแลนดชอบกินหอยวงศ
Strombidae หรอืพวกหอยชกัตนีเปนพเิศษ  จงึสนันษิฐานจากระดบัความลกึและถิน่ทีอ่ยอูาศัยของ
หอยเตาปนูเบงกอล ทีม่กัพบหอยปกนางฟา (Strombus listeri T. Gray, 1852) ซึง่เปนหอยในวงศ
เดียวกันกับหอยชักตีน อาศัยปะปนอยูดวยเปนจำนวนมาก จึงอนุมานวา หอยปกนางฟานาจะเปน

หอยเตาปูนเบงกอลออกมาสำรวจที่อยูแหงใหมในตูเลี้ยง (ซาย) และกำลังใชงวงโจมตีเหยื่อโดยใชเข็มพิษ
ซึ่งจำทำใหเหยื่อขยับเขยื้อนไมได กอนจะกินเปนอาหาร ภาพโดย สมหวัง ปทมคนัธิน
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อาหารหลักของหอยเตาปูนเบงกอล และเมื่อเทียบเคียงกลิ่นและขนาดของหอยปกนางฟากับ
หอยชกัตนีตวักลม (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ทีอ่ยใูนวงศเดยีวกนัแลวใกลเคยีงกนัมาก
ดงันัน้หอยชกัตีนพนัธตุวักลมจงึนาจะใชเปนอาหารของหอยเตาปูนเบงกอลในการทดลองเลีย้งเพือ่สังเกต
พฤตกิรรมได จงึไดนำหอยชกัตนีพนัธตุวักลมเปน ๆ  ทีม่ขีายตามทองตลาด มาปลอยลงตเูลีย้งเพือ่เปน
อาหารหรือเหยื่อของหอยเตาปูนเบงกอล

สมมตฐิานท่ีตัง้ไวกเ็ปนความจรงิ เมือ่หอยเตาปนูเบงกอลทัง้สองตรงเขาหาหอยชกัตนีตวักลม
ทนัทีแลวเริม่สอดงวงพษิแตะสมัผสัและทิม่เขาใสจนเหยือ่น่ิงไป ถารอสกัพักแลวเหยือ่ยังไมนิง่ หอยเตาปูน
เบงกอลจะทิม่เขม็พษิอกีครัง้ หลงัจากเหยือ่นิง่แลวกใ็ชเวลาอกีหลายชัว่โมงในการกนิและยอยเหยือ่
ซึง่นาจะมลีกัษณะคลายกันกับงู เพราะผเูขียนเคยเหน็หอยเตาปูนลายง ู (Conus aulicus Linnaeus,
1758) พนกางปลาออกมามากมายจากงวงขนาดใหญ

ผเูขียนไดใชเวลาเลีย้งและศกึษาพฤตกิรรมตาง ๆ ของมนัอยอูกีนานพอสมควร ไดทดลอง
ใหอาหารแกหอยเตาปนูเบงกอล โดยใชทัง้เหยือ่ทีย่งัมชีวีติอยแูละเหยือ่สด (เชน เนือ้ปลาสดท่ีแลแลว)
หลายชนิด แตหอยเตาปูนเบงกอลยังคงเลือกหอยชักตีนตัวกลมเปนอาหารหลัก

หลงัจากเลีย้งได 23 วัน ในคนื วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 ตอกบัชวงเชามดืวนัที ่5 ธนัวาคม
พ.ศ. 2545 หอยท้ังสองหยดุลาเหยือ่และเริม่จบัคผูสมพนัธ ุหลายชัว่โมงผานไป หอยตวัเมยีเริม่วาง
กระเปาะไข สขีาวสะอาดรปูทรงคลายขนมกะหรีป่บมจีบียนตรงขอบกระเปาะโดยรอบ ในชวงนีจ้ ูๆ
หอยตวัผกูป็รีอ่อกไปอยหูาง ๆ พวกเราดใีจกันมากท่ีหอยเตาปนูเบงกอลไดวางไขชดุประวตัศิาสตร
(อยางนอยกข็องครอบครวัผม) ในเชาวนัมหามงคลนี้
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หอยเตาปูนเบงกอลที่เลี้ยงไววางกะเปาะไขในเชามืดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ภาพโดย สมหวัง ปทมคนัธิน
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หอยตวัเมยีเริม่ใชเนือ้สวนเทา (foot) ไลไปมาบนกลมุกระเปาะไข และเฝากกไขอยสูกัพกั
ขณะทีก่กไขแมหอยมอีาการคลายระแวงทกุอยางทีอ่ยรูอบตวั ไมเวนกระทัง่หอยตวัผ ูบางครัง้มนัจะ
เคลือ่นเขาหาตวัผอูยางรวดเรว็ผดิปกติหากตัวผเูริม่ขยบัเขามาใกล จนตวัผตูองขยบัไป ไกลสุดขอบตู
อกีฝงทกุครัง้ จากขอมลูของ CONUS BIODIVERSITY WEBSITE (2008) พบวา กระเปาะไขของ
หอยเตาปูนเบงกอลประกอบดวยไขประมาณ 800 ฟอง ขนาดเสนผานศนูยกลาง 375-425 ไมครอน
การวางไขแตละครัง้อาจมากถงึ  58,000 ฟอง

ดวยขอจำกัดดานความชํานาญหลายดานของครอบครัวทำใหไมสามารถเลี้ยงหอยเตาปูน
เบงกอลตอไปได ครอบครับของผูเขียนจึงติดตอไปยังสถาบันศูนยชีววิทยาทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
(สวพ.) ซึง่ตอมาไดมารบัหอยท้ังค ูตเูลีย้ง และอปุกรณในการอนบุาลเพาะเลีย้งไปสงให คณุจนิตนา
นักระนาด นักวิชาการประมง 7ว ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ ไดทำการ
เลีย้งศกึษาตอไป  ซึง่คณุจนิตนาและทมีงาน ไดแจงวาหอยในกระเปาะไดฟกลกูเปนตวั และไดฟกไข
อนุบาลลูกหอยจากตัวออนระยะวายน้ำ เลี้ยงจนกระทั่งเขาระยะลงพื้น ศึกษาบันทึกขอมูลรวมทั้ง
ถายภาพพัฒนาการของลูกหอยไวจนถึงระยะที่เปนหอยเตาปูนตัวจิ๋วลักษณะคลายพอแม
ซึง่เพาะฟกและเลีย้งลกูหอยไดหลายรนุ การอนบุาลลกูหอยระยะวายน้ำสามารถทำไดดี

เนือ่งจากธรรมชาตหิอยเตาปนูเบงกอลทีอ่าศยัอยใูนระดบัทะเลลกึ จงึยงัขาดขอมลูพืน้ฐาน
อีกมากมายเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมของลูกหอยเตาปูนเบงกอล ลูกหอยจึงไมสามารถเจริญ
เติบโต เปนตัวเต็มวัยไดในที่เพาะเลี้ยง เพราะวาเมื่อลูกหอยเบงกอลเขาสูระยะลงพื้นไมสามารถ
หาอาหารทีเ่หมาะสมสำหรบัใหลกูหอยกนิได ไดทำการทดลองหลายอยางแตลกูหอยกย็งัไมสามารถ
เจรญิเตบิโตจนเปนตวัโตได ขนาดใหญสดุท่ีเราเลีย้งไดคอืความยาวเปลอืก 4  มม. เทานัน้ (จนิตนา,
การติดตอสวนบุคคล)

เอกสารอางอิง
จินตนา นักระนาด. การติดตอสวนบุคคล.
Okutani, T. 1968. A New Cone from the Bay of Bengal, Darioconus bengalensis, n. sp. Venus, 26 (3 & 4): 66-69.
Rockel, D., W. Kom and A. J. Kohn. 1995. A Manual of Living Conidae. Verlag Christa. Wiesbaden: Hemmen. 358 pp.
CONUS BIODIVERSITY WEBSITE. 2008.  http://biology.burke.washington.edu/conus/information/RKKcorrigenda.php

data downloaded on 21 February 2008.

ขอขอบคุณ  เจาหนาที่สถาบันศูนยชีววิทยาทางทะเลจังหวัดภูเก็ต และสถาบันศูนยชีว
วิทยาทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธทุกทานดวยครับที่กรุณาชวยประสานงานและมารับหอย
ไปทำการเพาะเลีย้งและดแูลเปนอยางดี ขอบคณุเวบไซต www.siamensis.org ทีเ่ปดพืน้ทีใ่หแสดง
ขอมลูอนัอาจเปนประโยชนกบัสาธารณชน ขอบคณุคณุสรุชติ แวงโสธรณ ทีเ่ลง็เหน็ถงึความสำคญัของ
บทความนี้แลวนำมาตีพิมพเปนบทความและยังกรุณาตรวจทานแกไขคำผิดใหอีกดวย สุดทาย
ขอขอบพระคณุคณุพอสมนกึ ปทมคนัธนิ ผใูหกำเนดิผเูขยีน ทีใ่หชวีติ หนทาง ความร ูและความรกัใน
วิชาเปลือกหอย
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ปลงิขาว Holothuria (Metriatyla) scabra

ทีห่มเูกาะมัน จ. ระยอง
อารมณ มุจรินทร และวันชัย สุขเกษม

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

 หมเูกาะมนั  เปนหมเูกาะขนาดเลก็ทีต่ัง้อยใูนพืน้ที ่ต. กร่ำ  อ. แกลง จ. ระยอง   ประกอบดวย
เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะมันนอก และกองหินฝรั่ง สำหรับเกาะมันในนั้น เดิมเปนทรัพยสิน
สวนพระองคของสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ตอมาพระองคไดทรงมอบใหกรมประมง
ใชในงานวิจัยและเพาะพันธุเตาทะเล ปจจุบันเกาะมันในอยูในความดูแลรับผิดชอบของศูนยวิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยฝงตะวนัออก (ศวทอ.)  กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง

ในปลายป พ.ศ. 2549 - 2550  ทีผ่านมา  องคการพิพธิภัณฑวทิยาศาสตรแหงชาต ิ(อพวช.)
ไดมโีครงการรวมกับ ศวทอ. ในการสำรวจทรพัยากรชวีภาพ บริเวณหมเูกาะมนั ทัง้บนบกและในทะเล
โดยผลการสำรวจในปแรกพบวา หมเูกาะมนัมคีวามหลากหลายของทรพัยากรสงู มสีิง่มชีวีติหลายชนดิ
เปนชนิดท่ีพบประจำถิ่น (endemic species) และบางชนิดนับเปนการพบครั้งแรกของหมูเกาะมัน
อกีดวย  ตวัอยางเชน  ปลงิขาว

จุดที่สำรวจพบปลิงขาวบริเวณคอกเลี้ยงเตาเกาะมันใน จ. ระยอง (รูปดาวสีแดง) ภาพโดย ศวทอ.

ปลงิขาว (Sand fish)  มชีือ่วิทยาศาสตรวา Holothuria (Metriatyla) scabra Jaeger, 1833
จดัเปนปลงิทะเลทีน่ยิมบรโิภคมากทีส่ดุชนดิหนึง่  อกีทัง้ยงัมคีวามสำคญัทางเศรษฐกจิเปนอยางยิง่
ในกลมุประเทศทีม่กีารคาขายปลงิทะเล เชน จนี ไตหวนั ฮองกง ดวยเหตผุลนีเ้อง ปลิงขาวจงึถกูเก็บไปขาย
เปนจำนวนมาก ปรมิาณในธรรมชาตจิงึลดลงอยางรวดเรว็ และประเทศไทยกไ็ดรบัผลกระทบนีเ้ชนกนั

44



2

เอกสารอางอิง
อารมณ มุจรินทร, 2545. ปลิงทะเลบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก. วิทยานิพนธภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร,

มหาวิทยาลัยบูรพา, 242 หนา.
Putchakarn, S. and P. Sonchaeng. 2004. Echinoderm Fauna of Thailand : History and Inventory Reviews. ScienceAsia

30: 417-428.

จากการตรวจเอกสารพบวา ปลงิขาวมกีารแพรกระจายทัง้ทางฝงทะเลอาวไทยและฝงอนัดามนั
(Putchakarn & Sonchaeng, 2004) แตกไ็มชกุชุมมากนกั ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเคยม ีรายงานวา พบปลงิขาว
ปะปนมากบัปลาเปดทีท่าเทียบเรอืแหลมฉบงั ในป พ.ศ. 2538 ในเขตพทัยา พบซากปลงิขาวนอนเกยตืน้
บนหาด และพบขณะกำลงักนิอาหารในแนวปะการงัของเกาะลาน บรเิวณ จ. ชลบรุ ีในป พ.ศ. 2542
(อารมณ, 2545)  หลงัจากนัน้กย็งัไมมรีายงานวาถกูพบอีกเลยในพืน้ที ่ภาคตะวนัออก  จวบจนคณะสำรวจ
ของ อพวช. ไดเขาไปสำรวจในพืน้ทีห่มเูกาะมนั จ. ระยอง  ในเดอืน ธนัวาคม พ.ศ. 2549 ขณะน้ำลง
ที่บริเวณคอกเตาดานหลังของเกาะมันใน พบปลิงขาวขนาดใหญหน่ึงตัวกำลังนอนแชน้ำอยูบน
พืน้ทีม่ลีกัษณะเปนทรายหยาบ ทรายละเอยีดและโคลนผสมปนกนั  ในน้ำมตีะกอนฟงุอยบูางเลก็นอย

ตวัอยางทีไ่ดมลีำตวัสเีทา แตสวนทองทีแ่นบกบัพืน้มสีขีาว  ขนาด 114 x 235 มม.  ผนงัลำตวั
หนา 4.50 มม. มหีนวดแบบจาน (peltate) 19 เสน เทาทอ (tube feet) มลีกัษณะเปนจดุเลก็กระจายทัว่
ทัง้ดานทอง ไมมเีสนใยขาว (cuvierian tubles) ทีใ่ชปองกันตวั เมือ่นำเนือ้เยือ่มาสลายเพือ่ตรวจสอบ
สปคลุ (spicule) พบวา มรีปูรางทีส่ำคญัทัง้หมด 4 แบบ ไดแก สปคลุแบบแทง (rod) ขนาด 130-
600 ไมครอน พบในเนือ้เยือ่หนวด สปคลุแบบโตะ (table) ขนาด 65-70 ไมครอน สปคลุแบบแผนกระดมุ
(button)  ขนาด 39-90 ไมครอน และสปคลุแผนรพูรนุ (perforate plate) ขนาด 45-123 ไมครอน
พบในเนื้อเยื่อผนังลำตัว

การพบปลิงขาวครั้งนี้ เปนการพบการแพรกระจายแหงใหมและเปนการพบ
ปลิงขาว Holothuria (Metriatyla) scabra ครัง้แรกในพืน้ทีห่มเูกาะมัน จ. ระยอง

ตัวอยางปลิงขาวเก็บรักษาในแอลกอฮอล 70% (ซาย) และสปคุลแบบตางๆ (ขวา) A: สปคุลแบบแทง, B: สปคุล
แบบแผนกระดุม, C: สปคุลแบบโตะ และ D: สปคุลแบบแผนรูพรุน ภาพโดย วนัชัย สขุเกษม
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พบ ประทดันอยภูคา

เสฐียร  ดามาพงษ1 และสันติ วัฒฐานะ2

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
2สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ องคการสวนพฤกษศาสตร

Agapetes inopinata Airy Shaw ทีด่อยผาหมปก

ประทัดนอยภูคา Agapetes inopinata Airy Shaw สำรวจพบครัง้แรก เมือ่เดอืนเมษายน
พ.ศ. 2472  ทีเ่มือง Loimwe รฐัฉาน ประเทศพมา (ตวัอยางหมายเลข F. Kingdon Ward 8788, Herb.
Chicago Mus., dupl. in Herb. Stockholm) และไดรายงานเปนพรรณไมชนดิใหม (new species)
ใน Kew Bulletin ฉบับท่ี 14 เม่ือป พ.ศ. 2503 (Shaw, 1960) จากนัน้เมือ่เดือนเมษายน พ.ศ. 2479
ไดมีการสำรวจพบอีกแหงหนึ่งท่ีเมือง Cangyuan ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของมณฑลยูนนาน
ประเทศจนี (ตวัอยางหมายเลข C.W. Wang 73251, HP, Herb. Inst. Bot., Acad. Sin., Beijing.)
โดย Fang & Pan (1981) ไดรายงานเปนพรรณไมชนดิใหมในชือ่วา Vaccinium glandulosissimum
C.Y.Wu ex W.P.Fang & Z.H.Pan ในวารสาร Acta Phytotaxonomic Sinica 19(1) ตอมาในป พ.ศ.
2526 ไดเปลีย่นมาใชชือ่ Agapetes glandulosissimum (C.Y.Wu ex W.P.Fang & Z.H.Pan) S.H.
Huang โดยมชีือ่พืน้เมอืงในภาษาจนีวา cang yuan shu luo bo ซึง่เปนชือ่ทีเ่รยีกตามสถานทีค่นพบ
นัน่เอง โดยทัง้สองชือ่ท่ีตัง้ขึน้ภายหลงันัน้เปนชือ่พอง (synonym)

สำหรบัประเทศไทยมกีารสำรวจ
พบคร้ังแรกทีอ่ทุยานแหงชาตดิอยภูคา
จ. นาน (ตวัอยางหมายเลข Watthana
& Suksathan 214, QBG, Herb. Queen
Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai)
และไดตีพิมพเปนพรรณไมชนิดใหม
ของประเทศไทย (new record) ในวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบบัที่
27 เมือ่ป พ.ศ. 2542 (Watthana and
Trisonthi, 1999)

จากการสำรวจพรรณไมบรเิวณ
ดอยผาหมปก จ. เชยีงใหม โดย นายเสฐยีร
ดามาพงษ และ ดร. เชดิศกัดิ ์ทพัใหญ

แผนทีก่ารกระจายของประทดันอยภคูา 1) แหลงพบครัง้แรกทีเ่มอืง Loimwe รฐัฉาน ประเทศพมา  2) เมอืง Cangyuan
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 3) อุทยานแหงชาติดอยภูคา จ. นาน 4) ดอยผาหมปก จ. เชียงใหม  (ที่มา: ดัดแปลงจาก
Watthana & Trisonthi (1999) โดยเปลีย่นจาก Tsang-Yuan เปน Cangyuan ตาม Fang & Pan, 1981)
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ชอดอกของประทดันอยภคูา
ภาพโดย เสฐยีร  ดามาพงษ

จากมหาวทิยาลัยนเรศวร ในระหวางวนัที ่11-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยไดรบัทุนสนบัสนนุการวจิยั
จากโครงการ BRT พบประทดันอยภคูา มลีกัษณะเปนไมพมุองิอาศยัเกาะอยบูนตนกอ (Castanopsis sp.)
ทีล่มลง บริเวณปาดิบเขาต่ำ ทีร่ะดบัความสงู 1,769 ม. (ตวัอยางหมายเลข S. Damapong 162, PNU,
Herb. Dept. Biology, Naresuan University, Phitsanulok) การสำรวจพบประทัดนอยภูคา
ที่ดอยผาหมปกในครั้งนี้ จึงเปนการสำรวจพบ แหลงกระจายพันธุเปนแหลงที่ 4 ของโลก
และแหลงที ่2 ของประเทศไทย

สำหรับพืชสกุล Agapetes D.Don ex G. Don นั้น ทั่วโลกมีอยูประมาณ 80 ชนิด
กระจายพนัธจุากทางตะวนัออกของเทอืกเขาหมิาลยัตลอดจนถงึเอเชยี ตะวนัออกเฉยีงใต (Fang &
Stevens, 2005) ในประเทศไทย พบประมาณ 11 ชนดิ (สนัต,ิ 2543; Pooma et al., 2005; Santisuk
et al., 2006) เปนพชืถ่ินเดยีวของไทย (endemic) 2 ชนดิ คอื เหงาน้ำทิพย (Agapetes saxicola
Craib) พบทีภ่เูมีย่ง จ.พษิณโุลก ภหูลวง และภกูระดงึ จ. เลย และประทดัสเุทพ (Agapetes thailandica
S.Watthana) พบทีด่อยอนิทนนท ดอยเชียงดาว และดอยสเุทพ จ. เชยีงใหม พชืในสกุลนีท้กุชนดิ
เปนพชืท่ีถกูคุกคาม (Pooma et al., 2005) เนือ่งจากมสีรรพคณุทางยา พบวา ทัง้ชาวเขาและชาวบาน
นิยมใชสวนโคนของลำตนมาฝานเปนแผนบาง ๆ แลวนำมาดองเหลาขาวดื่มบำรุงกำลังกันอยาง
แพรหลาย หากไมมวีธิกีารจดัการท่ีเหมาะสมพชืในสกลุนีห้ลายชนดิอาจสูญพนัธไุดในทีส่ดุ

เอกสารอางอิง
สันติ วัฒฐานะ. 2543. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลสะเภาลมและสกุลชอไขมุก วงศกุหลาบพันปในประเทศไทย.

วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Airy Shaw, H. K. 1960. Studies in the Ericales: XIII. Kew Bulletin. 14: 229-230.
Fang, R. Z. and P. F. Stevens. 2005. Agapetes D.Don ex G. Don . In: Yi, W.Z. & Raven, P. H. (eds), Flora of China

.14: 514.
Fang, W. P. and Z. H. Pan. 1981. New species of Vaccinium from China. Acta Phytotaxonomica Sinica. 19(1): 109-110.
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.
Watthana, S. and C. Trisonthi. 1999. Agapetes inopinnata Airy Shaw, a New Record for Thailand. Thai Forest Bulltin.

27: 19-23.
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หมายเหต ุผเูขยีนพบการสะกดชือ่
ระบชุนดิ (specific epithet) ในเอกสารอางองิ
หลายเลมแตกตางกนั มทีัง้ inopinnata และ
inopinata จึงไดสืบคนเอกสารที่ไดบรรยาย
ลักษณะครั้งแรกพบวา ชื่อ วิทยาศาสตรที่
สะกดถกูตอง คอื  Agapetes inopinata Airy
Shaw
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พงษศักดิ ์พลเสนา
สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)

สำนักหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

พบ พดุใต ทีเ่ขาหินปูน ในภาคตะวนัออกเฉยีงใต

พดุใต Tabernaemontana  macrocarpa Jack จดัอยใูนวงศ Apocynaceae เปนพรรณไม
หายากของโลก (Suntisuk et al., 2006) มีเขตการกระจายพันธุในประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย
อนิโดนเีซยี และบรไูน ประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต (Middleton, 1999; Pooma, 2005) จากการท่ี
“พุดใต” เปนพรรณไมหายากจึงมีตัวอยางอางอิงของพุดใตในหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ
สตัวปา และพนัธพุชื (BKF) เพยีง 2 ตวัอยาง และมลีกัษณะไมสมบรูณ

จากการสำรวจของคณะผวูจิยัโครงการความหลากหลายของพรรณไมเขาหนิปนูในภาคตะวนัออก
เฉียงใตของประเทศไทย  ซึง่ไดรบัทุนสนบัสนนุการวจิยัจากโครงการ  BRT  พบพดุใตทีเ่ขาเลือ่มและ
เขาตางอก  อ. คลองหาด  จ. สระแกว  ขึน้เปนหยอมขนาดเลก็  ในท่ีโลง  บนเขาหนิปนูชายแดนไทย-
กมัพูชา นอกจากนี ้ เม่ือวันท่ี 21 มนีาคม พ.ศ. 2550 คณะนกัวิจยัจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) ยงัพบพดุใตบรเิวณเขาหนิปนู บานปวนพ ุกิง่ อ. หนองหนิ จ. เลย

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

48

ลักษณะของผลพุดใต ถายจากเขาหินปูนในทองท่ี จ. สระแกว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ภาพโดย พงษศักดิ ์พลเสนา
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เอกสารอางอิง
Middleton, D. J.  1999.  Tabernaemontana, pp.  27-36.  In T. Santisuk and K. Larsen, eds.  Flora of Thailand. Vol.  7(1).
Pooma, R., ed.  2005.  A Preliminary Check-list of Threatened Plants in Thailand.  The Forest Herbarium, National Park,

Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok.
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.
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ที่ระดับความสูงประมาณ 400 ม.
พกิดั UTM (Indian 1975) โดยประมาณ
X:795703 Y:1889532 อีกดวย
(สรุชติ, การตดิตอสวนบคุคล)

การคนพบครั้ งนี้ ถื อว า
เปนการคนพบเขตการกระจายใหม
ของ “พุดใต” ในประเทศไทยเพิ่ม
ขึน้อีก  2 เขต คอื ภาคตะวนัออกเฉยีง
ใตและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และ
ยังพบวา “พุดใต ” ที่พบใน 2 เขต
การกระจายพนัธนุี ้เปนไมพมุถงึไมตน
ขนาดเลก็  สงู 2-5  ม. ขึน้ในระดบั

ลักษณะใบและดอกของพุดใตที่พบบริเวณเขาหินปูน จ. เลย
ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

ลักษณะของดอกพุดใต ถาย จาก จ. เลย เม่ือวันท่ี 21 มนีาคม พ.ศ. 2550 ภาพโดย สรุชิต แวงโสธรณ

ความสูง150-400 ม. จากระดบัทะเล  และพบวา ดอกบานท้ังวนั ซึง่แตกตางกบัขอมลูของ  Middleton
(1999) ทีร่ายงานวา “พดุใต” เปนไมตน สงูถงึ 15 ม. ขึน้ในระดบัความสงู 100 ม. จากระดับทะเล
และดอกบานในเวลากลางคนื
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พบ สรินิธรวัลลี ทีจ่งัหวดัมุกดาหาร
ภานุมาศ จันทรสุวรรณ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

สรินิธรวลัล ีเปนไมเถาเนือ้แขง็ อยใูนวงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE มชีือ่
วิทยาศาสตรวา Bauhinia sirindhorniae K.& S.S. Larsen เปนชื่อที่กรมปาไมขอพระราชทาน
พระราชานญุาต ใชพระนามาภไิธยของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี มาตัง้เปนช่ือ
ชนดิของพชืชนดินี ้เพือ่เปนการเทดิพระเกยีรตอิงคสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ทีท่รงสนพระทยัและใหการสนบัสนนุงานทางพฤกษศาสตร (ฝายวชิาการ อพ.สธ., 2551)

นกัพฤกษศาสตรหลาย ๆ  ทาน ไดรายงานไววา สรินิธรวลัลเีปนพชืหายาก พบเฉพาะทางภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน บรเิวณ จ. หนองคาย นครพนม และสกลนคร ขึ้นทัว่ไปตามชายปา
ดบิแลงและทีโ่ลง ระดบัความสงู 150-200 ม. จากระดบัทะเล (Santisuk et al., 2006)

เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ทีผ่านมา ผเูขยีนไดเดินทางไปยงั จ. มกุดาหาร จงึถอืโอกาส
แวะไปเทีย่วชมธารน้ำตกศกัด์ิสทิธิ ์ในเขตรกัษาพนัธสุตัวปาภสูฐีาน ฝงทางดาน บ. แกงชางเนยีม อ. คำชะอี
จ. มกุดาหาร ระหวางทางเขาส ูบ. แกงชางเนยีม มสีภาพเปนไรสวนยางพาราสลบักับพ้ืนท่ีรกรางและ
ปาเตง็รงั ผูเขียนพบตนสิรินธรวัลลี ขึ้นตามพื้นที่โลงตลอดทั้งสองขางทาง จึงขอรายงานเขตการ
กระจายแหงใหมของพชืชนิดน้ีวา พบท่ี จ. มกุดาหาร อกีแหงหน่ึง

เอกสารอางอิง
ฝายวิชาการ อพ.สธ. 2551. สิรินธรวัลลี. สำนักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร.ี สบืคนขอมลูจาก http://www.plantgenetic-rspg.org/hrs_flower/hrs_flowers2.htm
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551.

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.

ลักษณะใบและดอก (ซาย) และผล (ขวา) ของสิรินธรวัลลี ภาพโดย สรุชิต แวงโสธรณ
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ผลขนาดใหญอนัเปนทีม่าของชือ่ “จำปชาง”
ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน

บนัทกึของ จำปชาง

ปยะ  เฉลิมกล่ิน  พัชรินทร เกงกาจ  จิรพันธ ศรีทองกุล และอนันต พิริยะภัทรกิจ
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

หลายคนอาจสงสยัและอยากถามวา ทำไมจำปชนดิน้ี จงึมีชือ่วา “จำปชาง” คำตอบกค็อื
มผีลขนาดใหญทีส่ดุ (ในโลก) ในจำพวกจำปจำปาดวยกนั ผลมลีกัษณะกลมร ียาว 5-7.5 ซม. และหาก
กลาววา “จำปชางนีเ้ปนจำปชนิดใหมของโลก” กน็บัวาเปนเร่ืองทีน่าสนใจ แตกวาจะมาเปน “จำป
ชนิดใหม” มคีวามเปนมาอยางไร เปนเรือ่งนาร ูเราลองมาตดิตามบนัทกึของจำปชางกนัดกีวา

จำปที่เรารูจักกัน เปนพรรณไมที่อยูในวงศ Magnoliaceae หรือที่เรียกวา ไมวงศจำปา
เคยจัดอยใูนสกุล (Genus) Michelia โดย Dandy มาตัง้แตป พ.ศ. 2470 จนกระทัง่ถงึป พ.ศ. 2543
ไดมกีารยบุเปนสกุลยอย รวมเขาไปไวในสกลุ Magnolia (Figlar, 2000) โดยมลีกัษณะเดนท่ีแตกตาง
จากสกุลยอยอืน่ ๆ คอื ออกดอกทีซ่อกใบ จากขอกำหนดในการเรยีกชือ่ ระบวุา “จำปมดีอกสขีาว
สวนจำปามดีอกสเีหลอืงหรอืสีอืน่ ๆ”

พรรณไมทีอ่ยใูนวงศ Magnoliaceae มอียทูัว่โลก 220 ชนดิ (Frodin and Govaerts, 1996)
มอียใูนประเทศไทยประมาณ 20 ชนิด เชน จำปา จำปปา ทงัเก มณฑาดอย มณฑาปา มณฑาภู
แกวมหาวนั ฯลฯ เปนพรรณไมพืน้เมอืงท่ีขึน้กระจายอยทูัว่ประเทศ สวนใหญขึน้อยใูนปาท่ีมคีวามชืน้สูง
และอยใูนพืน้ท่ีระดับสูงท่ีเรียกวา ปาดิบเขา มเีพียงชนดิเดียวของไทยและของโลกทีส่ามารถขึน้อยไูดใน
พืน้ทีน่้ำแชขงั คอื “จำปสรินิธร” ซึง่มกีารประกาศการคนพบไปในป พ.ศ. 2543 หลังจากนัน้ก็มกีาร
ประกาศการคนพบจำปชนดิใหมของโลกอกีครัง้ในป พ.ศ. 2545 คอื “จำปศรเีมอืงไทย”  (ปยะ,2545)

พรรณไมถิน่เดียวของไทยชนิดใหมของโลก

ในการเกบ็ตวัอยางจำปของ
ศาสตราจารย ดร. เตม็ สมตินินัทน
เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2533
จาก อ. แมแตง จ. เชียงใหม ทีร่ะดบั
ความสงู 1,200 ม. แลวนำตวัอยาง
แหงมาเก็บไวในหอพรรณไม กรม
อทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธพุชื
(BKF) ไดจำแนกชื่อวา Michelia
tignifera ตอมาช่ือระบชุนดิ tignifera
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ถกูยบุเปนชือ่พองของชือ่ระบชุนดิ lacei เนือ่งจากเปนชือ่ทีต่ัง้ขึน้ภายหลงั และหลงัจากป พ.ศ. 2543
เม่ือมีการยุบสกุล Michelia เขาไปไวในสกุล Magnolia จำปชนิดนี้จึงไดชื่อวา Magnolia lacei
(W.W.Sm.) Figlar

จากการสำรวจพันธุกรรมพืชในวงศไมจำปาทั่วประเทศของผูเขียน ซึ่งไดรับทุนอุดหนุน
การวจิยัจากโครงการอนรุกัษพนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุาร ีไดเกบ็ตวัอยางในป พ.ศ. 2541 ทีเ่ปนกิง่ยอด ใบ ดอก ผล และเมลด็ของจำปชาง
จากตนเดมิท่ีศาสตราจารย ดร. เตม็ สมตินินัทน เคยเกบ็ในป พ.ศ. 2533 มาตรวจสอบอยางละเอยีด
และเมื่อนำไปเทียบกับตัวอยางตนแบบ (holotype) ของ Magnolia lacei (W.W.Sm.) Figlar
ที่อยูในหอพรรณไมของประเทศจีน พบวา เปนคนละชนิดกัน เนื่องจากมีความแตกตางกันหลาย
ประการ และเมือ่ไดตรวจสอบซ้ำโดย Dr. Hans P. Nooteboom นกัพฤกษศาสตรแหงหอพรรณไม
ไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด จงึไดรวมมอืกันตัง้ช่ือเปนชนดิใหมของโลก มชีือ่วา Magnolia citrata
Noot. & Chalermglin ตพีมิพรายงานการตัง้ชือ่ในวารสาร BLUMEA ฉบบัที ่52 หนา 559-562 เมือ่วนัที่
18 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ชือ่ระบุชนดิ citrata ตัง้ขึน้เนือ่งจากเยือ่หมุเมลด็มกีลิน่เหมอืนตะไครรนุแรงมาก
(Chalermglin & Nooteboom, 2007)

ลักษณะของจำปชางเปนไมตนขนาดใหญ สูง 20-35 ม. เปลือกลำตนหนาและมีกลิ่นฉุน
ใบเดีย่วเรยีงเวยีนรอบกิง่ รปูรจีนถงึเกอืบกลม แผนใบหนาและเหนยีว กวาง 12-18 ซม. ยาว 20-25 ซม.

ลักษณะดอกของจำปชาง ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน
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เอกสารอางอิง
ปยะ เฉลิมกล่ิน, 2545. แมกโนเลียเมืองไทย. กรุงเทพฯ. บานและสวน. 188 น.
Chalermglin, P. and H. P. Nooteboom. 2007. A new species of and a new combination in Magnolia (Magnoliaceae).

Blumea. 52:559-562.
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มีใบเกล็ดหุมยอดออนแตไมมีรอยแผลบนกานใบ ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกมี 9-12 กลีบ
ผลกลมุมีผลยอย 2-8 ผล ผลกลมรยีาว 5-7.5 ซม. เปลอืกผลหนามากและมชีองหายใจเปนจดุนูนเดน
สีขาวกระจายทั่วผล

ลกัษณะเดนของจำปชางทีส่งัเกตไดงาย คอื มใีบรปูรางคอนขางกลม ใบใหญและหนาคลาย
ใบสะทอน มีผลขนาดใหญที่สุดในพวกจำปจำปา และเยื่อหุมเมล็ดสีแดง มีกลิ่นคลายตะไครแต
กลิน่รนุแรงมาก
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มสีถานภาพของจำปชางในถิน่กำเนดิ จดัเปนพรรณไมทีห่ายากและใกลสญูพนัธ ุเปนพรรณ
ไมถิน่เดยีวของไทย มตีนแมพนัธเุหลอือยใูนถิน่กำเนดิเพยีงไมกีต่น มกีระจายพนัธอุยเูฉพาะบนยอด
เขาสูงมากกวา 1,200 ม. ใน จ. เชยีงใหม เลย และนาน

การขยายพันธุจำปชางโดยวิธีการเพาะเมล็ดทำไดยากมาก เนื่องจากเมล็ดมีเปอรเซ็นต
การงอกต่ำมาก ต่ำกวา 5 เปอรเซน็ต วธิกีารขยายพนัธทุีไ่ดผลด ีคอื การทาบกิง่ โดยใชจำปาเปนตนตอ
ถงึแมวาจำปชางจะมถีิน่กำเนดิอยบูนภเูขาสงู มลีมพดัแรง และมอีากาศหนาวเยน็ตลอดป แตเม่ือขยาย
พนัธแุละนำมาทดลองปลกูแลว พบวา สามารถปลกูใหเจรญิเตบิโตไดดใีนพืน้ท่ีทัว่ประเทศ รวมทัง้ตาม
พืน้ราบในภาคกลางทีไ่มมนี้ำขงัแฉะ

ลักษณะดอกบาน (ซาย) และเมล็ด (ขวา) ของจำปชาง ภาพโดย ปยะ เฉลิมกล่ิน
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เทคนคิธรรมชาติ
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นพปฎล มากบุญ
นักนิเวศวิทยาอิสระ ประจำ www.siamensis.org

เทคนคิธรรมชาติ

ไมรวูาคุณจะเปนเหมอืนผมหรอืไม ในชวงแรกทีส่นใจแมลงปอนัน้ ผมรสูกึท่ึงกับภาพถาย
แมลงปอที่บอกเพศมาเสร็จสรรพมากครับ ตอนนั้นผมพยายามมองที่รูปเพื่อหาจุดที่ใชจำแนกเพศ
แตกห็าไมเจอ ตอนหลงัจงึรวูาการจำแนกเพศแมลงปอนัน้ไมใชวธิทีีย่งุยากหรอืสลบัซบัซอนอะไรเลย
ครบั แลวคณุคดิวาเราจะรเูพศแมลงปอจากอะไรครบั?

หลายคนอาจจะตอบออกมา (ในใจ) วา "สสีนั" คำตอบนีก้ถ็อืวาถูก แตมนัไมสามารถใชกบั
แมลงปอทุกชนิดและทุกวัยไดครับ ปกติแลวแมลงปอตัวผูและตัวเมียที่โตเต็มที่แลวจะมีสีสันที่
แตกตางกัน แตสำหรับตัวผูที่เพิ่งออกจากคราบหรือยังโตไมเต็มที่ (teneral) นั้น สีสันจะซีดจาง
เหมือนกับตัวเมียเต็มวัยครับ นอกจากนี้สีสันของแมลงปอโดยเฉพาะตัวผูยังเปลี่ยนแปลง
ไปตามอายอุกีดวยครบั นีอ่าจจะทำใหคณุสบัสนและอาจจะคดิเลยเถดิไปวาเปนคนละชนดิก็ไดนะครบั
แลวจะตองดตูรงไหนละ?

มาแยกเพศแมลงปอกันดกีวา

ในขัน้ตน ผมจะใชรปูภาพของแมลงปอแตละเพศจากสองกลมุ (ทีพ่บไดงาย) คอื กลมุแมลงปอ
(dragonfly) และกลุมแมลงปอเข็ม (damselfly) ไดแก แมลงปอบานผูปกเปอนสม (Brachythemis
contaminata) และแมลงปอเขม็ดำ (Onychargia atrocyana) ตามลำดบั เพือ่ใหเหน็ความแตกตาง
ของแมลงปอทั้งสองกลุมนี้ครับ

 จดุสังเกตวาแมลงปอทีค่ณุจองมองอยนูัน้เปนเพศใดมอียดูวยกนั 2 ตำแหนงคอื

สสีนัก็ไมสามารถจำแนกเพศแมลงปอไดเสมอไป เชน แมลงปอเขม็น้ำตกแคระ (Libellago lineata lineata) แมวาตวัผู
(ซาย) และตัวเมีย (ขวา) ที่โตเต็มที่จะแตกตางกันอยางเดนชัด แตตัวผูที่ยังโตไมเต็มที่ (กลาง) จะมีสีสันคลายกับตัว
เมียมาก ดังนั้นการใชสีสันจำแนกเพศแมลงปออาจทำใหสับสนได ภาพโดย นพปฎล มากบุญ
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1) ปลองทองปลองที่
สอง ดานใตปลองทองปลองทีส่อง
ทัง้กลมุแมลงปอและแมลงปอเขม็
มีรูเปดถายน้ำเช้ือ (secondary
genitalia) ซึง่เราจะเหน็เหมอืนกบั
หัวเข็มหมุดครับ สวนประกอบ
ของโครงสรางนีจ้ะมคีวามจำเพาะ
กับชนิดของแมลงปอหนึ่ง ๆ
ซึ่งสามารถใชในการจำแนกชนิด
ไดดวย ในตัวเมียจะไมมี ทำให
ดานใตทองเรยีบเนยีน ซึง่มองเหน็
ไดชัดจากทางดานขางครับ

2) รยางคปลายทอง ตวัผู
มีรยางคปลายทองอยูติดกัน จนดู
เหมือนเปนสามเหลี่ยม รยางคนี้มี
ประโยชนในการลอ็กสวนบนของหวั
หรือคอ (ตรงบริ เวณที่ เรียกวา
mesostigmal plate) ในตวัเมยี เรยีก
ไดวา ไมยอมใหแมลงปอสาวหนไีป
ไหนเลยครบั ในแมลงปอเขม็ รยางค
ปลายทองของตวัผมูกัยาวกวาตวัเมยี
และโคงงอเขาหากันเหมือนตะขอ
สวนตัวเมีย รยางคนี้จะอยูหางกัน
มขีนาดเลก็กวาตวัผแูละมกัมีรปูราง
เหมือนกรวยหรือใบไมครับ

ในแมลงปอเขม็นัน้บางครัง้การสงัเกตรยางคปลายทองอาจ
เปนเรือ่งยากเพราะมขีนาดเลก็ แตแมลงปอเขม็ตวัเมยีทุกชนดิ
(และแมลงปอบางชนิด) มีอวัยวะสำหรับวางไข (ovipositor)
บรเิวณสวนปลายปลองทอง (ปลองที ่8 และ 9) ทำใหสวนปลาย
ทองพองปอง แตตัวผูไมมีจึงไมพองหรือพองออกเล็กนอย

หวังวาเทคนิคเล็กๆ นอยๆ นี้จะเปนประโยชนแกผู
ที่ชื่นชอบหรือพบเจอ แมลงปอในธรรมชาติตอไปครับ ขอให
สนุกกับการดูแมลงปอครับ

แมลงปอ (ซาย) และแมลงปอเข็ม (ขวา) มีรูเปดถายน้ำเชื้อของตัวผู
ใตปลองทองปลองที ่2 (ลาง) เหน็ไดอยางชดัเจนจากดานขาง สวนตวัเมยีไมมี
ทำใหทองแบนราบ ภาพโดย นพปฎล มากบุญ

แมลงปอตวัผมูรียางคปลายทองอยตูดิกันจนดเูหมือนสามเหลีย่ม (ซายลาง)
สวนแมลงปอเข็ม รยางคปลายทองของตัวผูมักยาวกวาตัวเมียและ
โคงเขาหากัน (ขวาลาง) ภาพโดย นพปฎล มากบญุ

แมลงปอเข็มตัวเมียมีปลายปลองทองท่ี
พองปอง ภาพโดย นพปฎล มากบญุ

ตวัผู ตวัผู

ตวัเมยี ตวัเมยี

ตวัเมยี

ตวัผู ตวัผู

ตวัเมยี ตวัเมยี
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ดกัหนอูยางไรไมใหบาดเจบ็

เธียรศิริ มูลจันทร 
ฝายส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

วธิกีารจบัหนสูำหรบัการศึกษาความหลากชนดิท่ีเปนทีน่ยิมกนั กค็อื การใชกรงดกัหน ูเพราะ
เปนวิธีที่ไมทำใหหนูตาย อยางไรก็ตาม กรงดักหนูที่มักใชในประเทศไทย มี 3 แบบใหญ ๆ คือ
กรงดักหนูที่ซื้อขายตามทองตลาดทั่วไป กรงดักหนูที่สั่งทำขึ้น และกรงดักหนูแบบพับได หรือ
Sherman trap กรงดกัหนแูตละแบบ กอใหเกดิการบาดเจบ็ หรอืกอใหเกดิอนัตรายแกหนใูนกรงดกั
ดงันี้

1) กรงที่ซื้อขายตามทองตลาดทั่วไปและกรงที่สั่งทำข้ึน มักมีฝาปดกรงท่ีปดสนิท มีสปริง
ขึงระหวางฝาปดกับตัวกรงดานบน ทำใหสปริงไมแนบกับผนังกรง เมื่อหนูเขาไปในกรงมักมีอาการ
เครียดและเดนิวนไปมาตลอดเวลา หนทูีม่หีางยาวในสกลุหนหูวาย (Leopoldamys) มกัปนปายวนรอบ
สริงทำใหหางมวนตดิอยกูบัสปรงิ บางครัง้หนกูระชากหางอยางแรงทำใหหนังหมุหางตดิอยกูบัสปรงิ
เหลอืแตหางท่ีเปลอืยเปลา จงึมโีอกาสตดิเชือ้ไดงาย นอกจากนี ้ฝากรงทีป่ดกระแทกลงมาขณะทีห่นู
เขาไปในกรงแตหางหนยูงัอยดูานนอก ทำใหหนหูางขาด บางครัง้หนกูระชากหางจนหนงัหมุหางหลดุ
นอกจากนีล้วดเกีย่วเหยือ่ยังมคีวามคม หนขูนาดใหญทีข่ยบัตวัไปมาในกรงลำบาก มกัถูกลวดเกีย่ว
บริเวณทองทำใหเกิดแผลขนาดใหญได

กบัดักหนทูีส่ั่งทำขึน้ แตบรเิวณฝาปดแนบสนทิกับตวักรง เมือ่หนเูขาไปในกบัดักอาจถกูฝาปดตจีนหางขาดได (ซาย)
กบัดกัแบบพบัเกบ็ไดมผีนงัทกุดานหนาทึบ การระบายอากาศไมดอีาจทำใหหนเูหนือ่ยลาผดิปกต ิ(ขวา)

ภาพโดย สุรชิตแวงโสธรณ
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2) กรงแบบพบัได เปนกรงอลมูเินยีม
ขนาดเล็กท่ีมีฝาปดมิดทุกดาน ไมสามารถมอง
เห็นหนูที่ติดอยูภายในกรงได ทำใหการระบาย
อากาศไมด ีถาเกบ็กรงชา และหนตูดิอยใูนกรง
เปนเวลานาน หรือมีแดดจัดอาจทำใหหนูตายได

แนวทางแกไข
1) กรงท่ีซื้อขายตามทองตลาดทั่วไปและกรงที่สั่งทำขึ้น ใหยายสปริงมาเกี่ยวฝาปดใหชิด

ขอบและดานขางกรง โดยใหสปรงิแนบกบัผนงักรงใหมากทีส่ดุ หนไูมสามารถมดุเขาไปได สวนฝากรง
ทีป่ดสนทิเวลาดกัหนใูหหาก่ิงไมเล็ก ๆ  ยาวประมาณ 1 คบื ทีแ่ขง็แรง ขนาดเสนผานศนูย กลางไมเกิน
1 ซม. วางไวตรงปากกรงปองกันฝาปดกรงตีกระทบหางหนูโดยตรง สวนปลายลวดที่เกี่ยวเหยื่อ
ตองใชตะไบลบัใหมนโคง กรณขีองกรงทีส่ัง่ทำนัน้ ตองใหผรูบัจางเวนชองวางของฝาปดกับปากกรง
ประมาณ 1 ซม. ตดิต้ังปรงิใหแนบผนงักรง และลบัปลายลวดเกีย่วเหยือ่ ใหมนโคง เชนกัน

กับดักหนูแบบพับเก็บได เมื่อพับแลวทำใหประหยัด
พื้นที่จัดเก็บ จึงสามารถพกติดตัวไปไดจำนวนมาก
โดยเฉพาะการดักหนูในพื้นที่หางไกล จึงเปนการเพิ่ม
โอกาสในการจบัหนมูากขึน้

ภาพโดย สุรชิตแวงโสธรณ

2)  กรงแบบพบัเกบ็ได ตองมกีารเจาะรู
ระบายอากาศดานขางและดานบนของกรง
พรอมทั้ง ตองลบคมที่เกิดจากการเจาะให
เรียบรอยเพ่ือปองกันการกรงบาดผิวหนัง

นอกจากทีก่ลาวมาแลว หนทางหนึง่ที่
ชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ การตรวจ
สอบกรงที่ดักต้ังแตเชามืด เนื่องจากอากาศไม
รอนและลดความเครียดของสัตว (Species
Inventory Unit, 1998) แลวปดกรงไวในตอน
กลางวนั และเปดกรงอกีครัง้ตอนเยน็ เพือ่ดกัทิง้ไว

เอกสารอางอิง
Species Inventory Unit, 1998. Inventory Methods for Small Mammals: Shrews, Voles, Mice & Rats. Ministry of

Environment, Lands & Parks. Canada. http://www.for.gov.bc.ca/ric.

คางคืน อยางไรกต็ามอาจมคีวามจำเปนในการ สำรวจ สตัวเลีย้งลกูดวยนมชนดิอืน่ทีอ่าจหากนิกลางวนั
ตองทำการตรวจสอบกรงอยางนอย 2 ครั้งตอวัน ในตอนเชาและเย็น เพื่อปองกันสัตวติดอยูใน
กรงนานเกนิไปจนไดรบัอันตราย

กรงที่ฝาปดชิดกับตัวกรง ตองใชกิ่งไมวางที่ปากกรง เพื่อ
ปองกันฝาปดกรงกระแทกหางหนูโดยตรง และยายสปริง
ใหมาชิดกับผนังกรง ภาพโดย สรุชิตแวงโสธรณ
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คอลัมน ลำเนา-พนาจร

 ขอถอืโอกาสสวสัดปีใหมฝรัง่ พ.ศ. 2551 กบัทานผอูานครบั พึง่ผานการเฉลมิฉลองปใหมไป
สด ๆ รอน ๆ เวลากร็ีไ่หลเขาเดือนทีส่องท่ีสามอยางไมทนัไดตัง้เนือ้ตัง้ตวั เผลออกีนดิเดียวกจ็ะเขา
เดือนเมษาฯ ปใหมไทยอกีซะแลว

อากาศเชาวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธปอธิกมาศ วันนี้นอกจากท่ียังไมมีทีทาวาจะเขา
ฤดูรอน แถมมีฝนตกตลอดอาทิตย อากาศเย็นที่สบายนานอนอยางนี้ กวาผมจะงัดตัวเองออกจาก
ที่นอนไดก็พลิกหัวกลับหางอยูหลายมวน (โดนผีที่นอนอำ) ตื่นสายยังไมพอกวาจะจัดขบวน
หาสนุขัออกไปฝากบานพ่ีได เวลาออกบานเลยเปนเวลาวกิฤตเจด็โมงกบัอกีหานาท ีรบัสภาพตวัเอง
ลวงหนาวา เลขหนึ่งอีกแลวตู (สแกนนิ้วเลขหนึ่งหมายถึงมาสาย) แตเปนอัศจรรยถึงที่ทำงานตอน
เจ็ดโมงครึง่ครบั

ถนนโลงอยางนีแ้สดงวา..ไชโย.. เดือนมนีาคมมาแลว เวลาปดเทอมความดใีจของผมถกูทำ
ใหมัน่ใจอกีคร้ังดวยเสยีงฝเทาเล็ก ๆ  กบัเสียงหวัเราะตามทางเดนิ ตอนบายแก ๆ  มองลอดหองทำงาน
รุนพี่หองหนึ่ง ก็อดขำไมไดที่เห็นผานประตูกระจกมันเหมือนกับวา พนักงานชายหญิงในหองนั้น
ถกูมนตยอขนาดกลายรางเปนพนกังานจิว๋ นัง่จดจอเอาจรงิเอาจงั อยางมงุมัน่ราวกบักำลงัทำโปรเจก็
หยดุการละลายของน้ำแขง็ขัว้โลกกนัเลยทเีดยีว หนารอนเวลาของเดก็เวลาทีค่วามเสถยีรของจกัรวาล
ของผูใหญเขาสูภาวะถูกสั่นคลอน นึกดูสิครับ ระบำวาว ตารางตั้งเตบนถนน แก็งคจักรยานของ
หมูทโมนที่ยึดถนนในหมูบาน เสียงหมาเหาเด็ก เพลงขายไอศกรีม และอีกกวารอยเสียงจากปศาจ
ตวัเลก็จอย ทีจ่ะเสกใหผใูหญใหปวดหวั หงดุหงดิ และหวัเราะกวาง... จนนาจะจดัมวีนัใหพนกังานไดลา

...โดย มะฟา หากาว

เดนิปาตามหามาตรฐานการทองเทีย่วเชงินเิวศ

หยุดงานออกปราบปรามเหลาราย
ตัวจิ๊ดในวันหยุดเทอมมั่ง ฮาฮา...
(ผใูหญคนไหนไมเคยลาพกัรอนไปใช
เวลากบัอนาคตของชาตผิมขอเรยีกรอง
ใหทาน ลาสามครับ..)

เอาเถอะ! แมวาจะไมได
หยดุเทอมหรอืตองไปใชเวลากบัอนาคต
ของชาติกับใคร แตปนี้จะเปนอีกป
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สำหรบัผมทีจ่ะตองออกไปทำงานสนามเรือ่งการทองเทีย่วเดนิปาอีกครัง้ เปนปทีต่ัง้ใจไววา จะทำให
ตัวเองในปที่แลวไดกอดอกยิ้มยินดีกับตัวเองในปนี้ใหได

ตรวจประเมนิมาตรฐานกจิกรรมเดนิปาเปนงานทีใ่คร ๆ  มกัจะบอกวา ดจีงั! นาอจิฉานะ ไดทำงาน
และไดเทีย่วไปดวย นัน่แหละครบั ทกุครัง้ผมกอ็ดท่ีจะหวัเราะอยางฝดฝน หหึ ึเขาใจอะไร พทีหรอืปลาว?
เท่ียว หมายถงึ การไดไปเทีย่วอยางสบายอกสบายใจ ไมใชเหรอ? การท่ีตองไปคอย สงัเกต ตัง้คำถาม
คอยเตมิขอวชิาการทัง้แฝง ทัง้เปดเผยกบัประเดน็ละเอยีดออน ทีม่ักมีแงมุมท่ิมแทงบรรยากาศการ
พกัผอนของคนอืน่อยางเลีย่งไมได มนัไมใชเรือ่งทีน่าสนกุหรอกครบัแคคณุอาปาก เรือ่งโลกรอนกบัการ
ลดการใชขยะสิ้นเปลืองแลวละก็ ถึงจะใสมุขใหโคตรฮาแตลองปรายตาดูความเหยเกในหนา
ของคนที่อยูแถวนั้นดูนะครับ รับรองไดดื่มด่ำบรรยากาศของการทองเที่ยวที่แสนจะอิ่มใจเชียว
นี่แคเรื่องเดียวนะครับ แตเรื่องที่ผมจะไปตรวจเขานี้นับไลเรียงดูแลวก็สองในสามของศีลของพระ
แลวหละครบั ผมเคยพลาดทัง้ไดมโีอกาสไปเทีย่วกบัมนษุยถัว่เขยีวทีไ่มผาน กรรมวธิแีละทัง้เปนมนุษย
ถัว่ทีเ่ขยีวปเอง ทัง้ทีก่ร็อูยวูามนัเปนแหลงโปรตนีทีด่ ีแตกลิน่ความเขยีวชวนหนามดืไดทัง้ทรปิ

การออกทำงานอยางนี้ เลยเปนแคเรื่องของความโชคดีที่เปนแคความเหมือนกับไดเที่ยว
เทานั้นเอง พี่คนหนึ่งเวลาใครบอกวานาอิจฉาทีไร เนี่ย..จิ๊ดทันที อดไมไดที่จะตองยืนอธิบาย
คอเปนเอน็วา มนัจะเรยีกวาเท่ียวไมไดนะคะ (เสียงเจจะปริด๊หนอย ๆ) เพราะใจพีก่บัสังขารรางกาย

ไมไดพรอมเพ่ือการเดินปาเลยสักนิด (ก็คือพ่ี
ชอบเทีย่วทะเลสำราญคะ) อมึ! นาเหน็ใจทีท่รปิ
ตรวจประเมินถูกจำกัดดวยเงื่อนไขเวลาทอง
สองเดือนในหนาฝน เลยตองตะลุย ตรวจกัน
ติดตอจอคิวทั้ง pre ทั้ง initial พี่ผูจัดก็เกงจัง
ทีส่ลับคตูรวจ จดัคิวเงนิยมื ไดราวกบัดีดน้ิวมอื
(ไมรวูาแอบกรอกไทลนิอลไปกีเ่มด็ ตวัผมยงัเคย
โกยเสื้อผาไปนั่งพับใสกระเปาบนแท็กซ่ีเลย)
แลวทีต่องไปแตละที ่เรยีกวาตามฝนนกัทองเทีย่ว
ของจริงเลย โนน! ยอดดอย ยอดเขา ยอดภู

เดินจนนองโปง เล็บถอด อันนี้พี่นาสงสารจริง ๆ ครับ เล็บหัวแมเทาทั้งสองขางของพี่หลังจาก
ทริปภสูอยดาว เปนสีมวงคล้ำ นาสยดสยอง อดรสูกึละอายใจ ทีเ่ลบ็ตวัเองปลอดภยัในรองเทาและ
ความถึกของตัวเองไมได พี่อีกคนเสริมแบบบาดลึกวา ที่สำคัญท่ีการทำงานนี้เปนไดแคเหมือนกับ
ไดเท่ียว ก็คือ การไมไดไปกับคนที่อยากจะเดินเกี่ยวกอย รอยแขน แหงนหนาดูดาวดวยกัน
แตกลบักลายเปนเอง็! เอง็! เอง็! พลางชีน้ิว้จิม้ไปทีน่อง ๆ  ทีน่ัง่ลอมวง แตไหง องศานิว้มนัทำมมุมาทีผ่ม
คนเดียวก็ไมรู ฮา ฮา! ทำไมอะพ่ี? คำตอบของพี่เปนคำจำกัดความที่บรรจุความหมายไดอยาง
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ครบถวน คอื สายหนาอยางเหนด็เหนือ่ยกอนท่ี
จะเงบิหงายหลงัพมึพำเปน โอว! ทฮิวย วาเหนือ่ย
ฉบิเปง แจบ...แจบ... แลวเงยีบเสยีงไป (วยัและชรา
มจีรงิ ฮา ฮา)

แตมผีรูวมงานของผมอกีคนท่ีดเูหมอืน
วา เขาเกิดมาเพ่ือจะรอมชอมโลก เขาใจ
เอาใจใสในทกุคน ยกเวนผม ใหความเหน็อยาง
มีเมตตาจิตอยางจริงใจกับทุกนักทองเท่ียว
และผปูระกอบการ ไมไดชมเพือ่หวังผลใหเขาชวยแบกเหลาไปใหกนิในอกีอยางนอยส่ีปาหรอกครบั
เขาเปนอยางนัน้จรงิๆ  (แตเขามกัมีปญหาเรือ่งโหลดของเหลวขึน้เครือ่ง หหึ)ึ

ทุกทริปหากมองลอดยอดไมในมุมของแสงลานไฟตะเกียงสองเนี่ย จะเห็น “มนุษยน้ำ”
(เขาไดกับทุกภาชนะ) ที่พยักหนาหงึกหงักกับทุกถอยความคำของคูสนทนาเขาใจในทุกขอจำกัด
(คนอะไรเขาใจโลกซะทุกเร่ือง) กับปศาจคาดหวัง หนายังกะ “เมนหิน” (ทื่อและตัวเปนหนาม)
ทีม่โีทนเสยีงแบบ “เมน” จงัหวะสายหวัแบบ “เมน” ตาทอดออกไปในความมดืกับจติจอมบงการแบบพี่
นาจะทำอยางนัน้ อยางนีไ้ดนะพี ่เสยีงนีเ่ปนไอหวงัสดุ ๆ  ในทีส่ดุ “เมนหนิ” อยางผมกถ็กูภาพความจรงิ
ฟาดความรสูกึสะดดุลมคว่ำคะมำไมเปนทากบัมาตรฐานทีเ่ปนความวาดหวงัลวน ๆ   โดย เฉพาะเรือ่ง
การมสีวนรวมกับทองถิน่ ประเดน็ทีอ่อนไหวทีส่ดุ ทีห่วงัใหผปูระกอบการนำทองถิน่เขามามบีทบาท
ในจดัการการทองเทีย่ว ในการเขาถงึรายไดทีเ่กดิจากการทองเทีย่วอยางเทาเทยีมและสมศกัดิศ์รขีอง
ประชาชนเจาของทรัพยากร

ความจรงิทีผ่มตองยอมรบัวา ไมมีใครทีจ่ะนำชมุชนเขามายนืในเวทขีองการตลาดไดดีเทา
การรับรูตระหนักในสิ่งท่ีควรไดของชุมชนเอง การจัดวางตัวของชุมชนวา จะเปนฝายรุกหรือรับ
พยักหนา หรือสายหัว กับกลุมทุนจากเมืองหลวง พูดใหชัดอีกคร้ังก็คือวา ในที่สุดแลวการมี

สวนรวมของทองถิน่จะเปนจรงิอยาง
ยัง่ยนืได มนัตองมาจากทาท ีความ
พรอมและความสามารถในการ
รบัมอืกบัการไหลบาของกระแสการ
ทองเท่ียวอยางเขมแขง็ของชมุชน
โดยแท ถึงผมจะเรียกรองใหผู
ประกอบการสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมา
แตถาชุมชนไมพรอมและไมมี
ศักยภาพ มันเปนความผิดของ
ผูประกอบการหรือครับนอง?
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ใชครบั! ความจรงิท่ีตองกมหนายอมรบัโดยดี
แตผมก็ยงัหวงัวาเจตนาด ีจะมสีวนในการกระตนุใหผปูระกอบการไดนำชมุชนเขารวมในการ

ทองเที่ยวอยางที่ควรเปน (ไอหวัง)
ในทรปิท่ีจะมาถงึขางหนาเลยตัง้ใจวา หากมตีาทอดลอดสมุทุมพมุไมในปาลงมาทีล่านตะเกยีง

อีกละก็ จะไดเห็นมนุษยน้ำ ก็ผูตรวจทานนั้นนั่นแหละ กับปศาจ “เมนเก็บหนาม” ลอมวงอยูกับ
ปญหาและทางออกแกผูประกอบการอยางประนีประนอมมากขึ้น (ถั่วจะไดเปนถั่วที่ผานกรรมวิธี
เหมาะแกกินและยอย) แรงบันดาลใจของผมครั้งนี้เกิดจากประโยคชวนคุย ขางบนนั่นแหละครับ
รวมกับหลาย ๆ เรื่องทั้งหลายท่ีกำลังตั้งอกตั้งใจกับการฝกเดิน และเด็กสองคนในหองทำงาน
ในบายวันนั้นนั่นเอง ความคาดหวังของผม ความจริง และแงมุมของคนอื่น ทำใหผมตั้งใจจะเลิก
“นัง่เมน” และจะเปดประตอูอกไปสโูลกทีแ่ตกตางดวยทศันคต ิ (attitude) ในการมอง ในการดำรงอยู
กบัมนัในทาทีทีผ่อนคลายมากขึน้ จะไดเปนการทำงานทีน่าอิจฉา อยางทีใ่คร ๆ  วากัน เตรยีมตวัอจิฉา
ผมไดเลยครบั ผมอาจจะไมทกุขไดทกุขณะจติ เหมอืนทีต่ชินทัฮนัมตีอการดายหญา แตจะตัง้ใจมากขึน้

ครับ !  กอนจะลากันในฉบับน้ีขอเลาเ ร่ืองนกใหทานไดอานพอเพลินกันนะครับ
รางเรือ่งนกมานาน เร่ิมจะโดนสายตาพีใ่หคอน ขอดวา มแีตเร่ืองเดินดง ไมมเีร่ืองแนวชือ่ วทิยาศาสตร
กำลังไลหารูปนกตามรายทางที่เคยถายรูปไดแตไมมีรูปไหนที่จะเขาอารมณยางฤดูรอนเลย พอดี
“พีบ่ญุสัน” เดนิมาเลาเรือ่ง “นกกินปลอีกเหลอืง (Nectarinia jugularis)” วา นกยดึไมแขวนเสือ้ทีแ่ขวน

ไวนอกบานไปทำเปนท่ีแขวนรัง และตอนนี้
กำลงั ขะมกัเขมนฟกไขอย ู(เออหนอ! มนักช็าง
ปรับตัวใหอยูกับขอจำกัดกับชีวิตในเมือง
อยางนาเลื่อมใส) หนาตาคนเลามีความสุข
เชยีวครบั เลยนกึไดวาแวบ ๆ ทีเ่หน็ตอนผาน
ระเบยีงทางเดนิตกึ ตรงทีท่ำงาน วว. บางเขน
เปนเจา “นกกนิปลอีกเหลอืง” กำลงัถกัรงัอยใูน
สระสนานของสถาบันฯ ของเราจอ ๆ นี่เอง
ไมรูวาเปนคู เดิมของปที่แลวหรือเปลา?

ถาใครยังพอจะจำไดวาในปที่แลว ชวงเดือนกันยายนที่เราเคยปดทางเดิน ใหพอแมนกไดมีเวลา
ปอนอาหารลกู ซึง่สรางรงัตรงกิง่โมกบานทีย่ืน่มาตรงทางเดนิ หางเพยีง 2 ม. แตปนีม้าอกีแลวนะครบั
แตมมุก่ิงยายจากเดมิไปดานหลงั ใครทีเ่ดินผานแถวนัน้ ลองสงัเกตดนูะครบั จะไดเห็นความพยายาม
ความมงุมัน่ ความรกั ทีแ่มวา ตามความเหน็ทางทฤษฎพีฤตกิรรมแลว มนัจะเปนแคสญัชาตญาณในการ
สืบทอดเผาพันธุ แตที่แนๆ ไดเห็นความนารักครับ ออ! คุณพอคุณแมที่ยังไมไดมีโอกาสลาสาม
ไปสรางชาตทิีไ่หน ผมขอชวนอยางสุดพลังใหพาลูกหลานมาเกาะหนาตาง แอบดคูนูนิจาจิว๋ปากยาว
คนูีด้นูะครบั คดิวา กวาเลมนีจ้ะอยใูนมอืของทาน ในอกีสองสามอาทิตยขางหนานาจะไดเหน็ชวงเวลา
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ปอนลกู จะไดเหน็วา ลกูนกปากกวางขนาดไหน และถดัจากนัน้กเ็ปนชวงฝกบนิ  มาเอาใจชวยภาระกจิ
ของ “นกกนิปลอีกเหลือง” คนูีด้วยกนันะครบั

เจานกกนิปลอีกเหลอืง นกจิว๋ ทีป่ราดเปรยีว ปรดูปราด หากนิไดทัง้วนั ทีส่ำคัญมนัเปนนก
ที่สรางสีสันใหกับชีวิตเมืองไดเปนอยางดี วาไหมครับ?

นกกินปลีอกเหลือง หรือ Olive-backed
sunbird ชือ่นีม้ทีี่มาทีไ่ป ทำไมชือ่กินปล?ี ทำไมเรยีก
Sunbird?

Sunbird เปนช่ือท่ีฝร่ังใชเรียกกลุมนกขนาด
เล็กท่ีมสีสีนัของขน อวดประกายสวยเมือ่ลอกับแสงของ
ดวงอาทติย ชือ่วทิยาศาสตร คอื Nectarinia  jugularis
Linnaeus, 1766 อยู ในวงศนกกินปลี (Family
Nectarinidae)  ชือ่สกุลและชือ่วงศ: Nactarinia, nidae
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ลกูนกกินปลอีกเหลอืงทีย่งัไมหดับนิ
ภาพจาก http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/5/50/Nectarinia_jugularis.jpg/
479px-Nectarinia_jugularis.jpg

 นกกินปลีอกเหลืองตัวผู
ภาพโดย บลัลงัค ศริพิพิฒัน

 นกกินปลีอกเหลืองตัวเมีย
ภาพโดย บลัลงัค ศริพิพิฒัน

มาจากภาษาละตนิ nectar ทีแ่ปลวาน้ำหวานและน้ำผึง้
หมายถึง กลุมนกในวงศที่กินน้ำหวานจากดอกไมเปน
อาหารหลัก แตก็กินแมลงขนาดเล็กเปนอาหารใน
ปรมิาณทีม่ากพอ ๆ กบัน้ำหวานดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชวงที่ขาดแคลนน้ำหวานดอกไม สวนชื่อ “กินปลี”
ก็คงเดาไมยากครับ เนื่องจากเรามักจะเห็นนกกลุมนี้
หอยหัวสอดจะงอยปากโคงยาว ดูดกินน้ำหวานจาก
ดอกในกาบปลีกลวยนั่นเอง
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บนัทึกสงทาย

ในทีส่ดุ “จลุสารหมายเหตนุเิวศวิทยา: บนัทกึธรรมชาตหิลากเผาพนัธ”ุ กเ็ริม่ท่ีจะตัง้ตวั
ไดอยางเขมแข็งเนื่องจากไดรับบทความจากนักวิชาการรุนใหม ๆ มากขึ้น สงบทความมาตีพิมพ
อยางตอเนื่อง ทำใหมีจำนวนหนามากถึง 64 หนา ซึ่งมากที่สุดตั้งแตเริ่มจัดทำจุลสาร ทางกอง
บรรณาธกิารคิดวา เปนจำนวนหนาทีพ่อเหมาะสำหรบัการจดัพมิพฉบบัตอ ๆ ไป เนือ่งจากจลุสาร
นีม้ขีนาด 16 หนายก ตองใชเพลทพมิพ 4 เพลทพอด ีทำใหตนทนุการพมิพตอจำนวน หนามคีาใชจาย
ต่ำทีส่ดุ ฉบบัทีท่านกำลงัอานอยนูีไ้ดรบังบประมาณสนบัสนุนการตพีมิพจากงบกลางของฝาย สิง่แวดลอม
นเิวศวทิยาและพลงังาน สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) โดยความกรณุา
ของ คณุสุชาติ ทฆีกุล รกัษาการในตำแหนงผอูำนวยการฝายฯ ทางกองบรรณาธกิารตองขอขอบ
พระคณุมา ณ ทีน่ีด้วย

“จลุสารหมายเหตนุเิวศวทิยา” เปนจลุสารท่ีนำเสนอเรือ่งราวท่ีนาสนใจทางธรรมชาตอิกี
ฉบบัหนึง่ของไทย ทีค่ดิวาเปนประโยชนอยางมากสำหรบันกัวจิยัชาวไทย ในการคนควา รวบรวม และ
บนัทกึขอมลูไวเปนหลักฐานอยางเปนทางการ อยางไรกต็าม ทางกองบรรณาธกิารคดิวา ถาสามารถ
ทำใหนักวิจัยชาวตางชาติไดใชประโยชนจากขอมูลนี้บาง ก็นาจะเปนการยกระดับมาตรฐานของ
“จลุสารหมายเหตนุเิวศ” ใหอยใูนระดบันานาชาตไิดและมปีระโยชนมากยิง่ขึน้  จงึพจิารณาวา นาจะมี
“บทคดัยอ” เปนภาษาองักฤษสัน้ ๆ ในแตละบทความ อยางไรกต็ามขณะนีย้งัเปนแนวความคดิอยู
ซึง่จะตองมกีารปรกึษาหารือกนัอกีครัง้ ถาสมาชิกทานใดมขีอเสนอแนะใด ๆ  ในการ ปรบัปรงุ “จลุสาร
หมายเหตุนิเวศวิทยา” ใหดียิ่งขึ้น กรุณาสงขอเสนอนะของทานไดที่กองบรรณาธิการ ตามที่อยู
ทีป่รากฏขางลางขางลาง

ในจลุสารหมายเหตนุเิวศวทิยา ปที ่1 ฉบบัที ่1 หนา 20-21 ตามที ่ดร. ศริพิร ซงึสนธพิร
นกัวชิาการจากกลมุวจิยัวชัพชื สำนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื กรมวชิาการเกษตร ไดรายงานวา
พบผักแวน (Marsilea sp.) ผักพื้นเมืองจาก จ. ปราจีนบุรี ซึ่งยังไมสามารถระบุชนิดที่แนนอนได
ตอมาไดทำการตรวจสอบชนดิแลวพบวา เปนชนดิ M. scalaripes D.M. Johnson และเปนพรรณไม
ชนิดใหมของไทย (new record) โดยใชชื่อภาษาไทยวา “ผักแวนใบมัน” จึงขอแจงใหทราบ
โดยทัว่กนั

สุดทายนี้ขอเชิญชวนนักวิจัย สงบันทึกธรรมชาติหรือขอเขียนของทาน ประกอบภาพถาย
1-3 ภาพ ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 มายงักองบรรณาธกิาร  เพือ่จะไดตพีมิพและเผยแพร
ตอไป ไดที่

ฝายวิจัยส่ิงแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)
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    ไมถึงผูรับโปรดสงคืน

ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

196 ถ. พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปลิงขาว

ปลาพลวงตะวันตก

นกชอนหอยดำเหลือบ

ตกุแกปาจารจุนิต

หอยเตาปนูเบงกอล

ประทดันอยภคูา

หอยแครอทนักลา

รงัมดตีนหนามแดง

พดุใต

ผึง้สีฟา

สรินิธรวัลลี

ผีเส้ือมอธ

นกพงนาพันธอุนิเดีย


