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นกกระเต็นเฮอรควิลิส (Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules)

สุรชิต แวงโสธรณ
Surachit WAENGSOTHORN

ฝายเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
Environment and Resources Department,

Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Thailand.
*Corresponding author: swaengso@gmail.com

Abstract
Blyth's Kingfisher (Alcedo hercules), probably a local and rare resident in the Mekong
Drainage of northern Thailand, known from only two records. It is listed as globally
near-threatened (BirdLife International, 2001) and nationally critically endangered
(Sanguansombat, 2005). The single specimen in the TISTR collection (CTNRC 53-
3312) was taken in lowland forest along a stream at Ban Saeo, Chiang Saen, Chiang
Rai on 21 November 1972 by Kitti Thonglongya.

Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules (Coraciiformes: Alcedinidae)

นกกระเต็นเฮอรคิวลิส (Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules) เปนนกที่อยูในวงศ
นกกระเตน็ (Alcedinidae) จากขอมลูใน A Red Data Book for Asian Birds ของ BirdLife
International (2001) ไดระบวุา มกีารกระจายคอนขางกวางขวางในประเทศแถบเอเชยี ไดแก
ประเทศเนปาล ภฏูาน อนิเดยี บงักลาเทศ พมา จนี ลาว เวยีดนาม และไทย

ในประเทศไทยพบวา นกกระเตน็เฮอรคิวลสิเปนนกอพยพ มแีหลงการกระจายบรเิวณ
ดานตะวนัตกของภาคเหนอื (Lekagul and Round 1991; Robson, 2005) แตก็มรีายงานระบุ
ชีช้ดัวา พบบรเิวณแมน้ำโขง ในทองที ่อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย (ลกัขณา และนเิวช, 2543)
และทีอ่ทุยานแหงชาตดิอยผาหมปก (หรอืในอดตีเรยีกอทุยานแหงชาตแิมฝาง) จ. เชยีงใหม ซึง่
คนพบโดย Phil D. Round บรเิวณทีท่ำการอทุยานฯ ระดบัความสงู 400-500 ม. เมือ่วนัที ่20
กุมภาพนัธ พ.ศ. 2546 (Round and Jukmongkol, 2003)

แมวานกกระเตน็เฮอรคิวลสิมเีขตการกระจายกวางขวาง แตถิน่ทีอ่ยอูาศัยกลบัถกูจำกดั
แคบ ๆ ตามแนวลำน้ำเทานัน้ซึง่มกัถกูบกุรกุและยดึครองพืน้ที ่และประชากรมจีำนวนนอยและ

จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
from The Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), THAILAND

แนะนำตัวอยางอางอิง
Collection Specimens

หมายเหตุนิเวศวิทยา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551):3-4                       Ecological Notes, Vol.2, No.2 (Apr.-Jun. 2008):3-4
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            Thailand Institute of Scientific and Technological Research



เอกสารอางอิง
ลักขณา ปราการเสรี และนิเวช นาดี. 2543. ฐานขอมูลตัวอยางนกในศูนยรวบรวมตัวอยางอางอิงทางชีววิทยา. สถาบัน

วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 213 น.
Lekagul, B. & 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.
Round, P. D. & R. Jukmongkol. 2003.  Recent Reports, late October 2002-February 2003. BCST Bulletin, 20 (4):

10-20.
BirdLife International. 2001. Threatened birds of Asia: the BirdLife International Red Data Book. Cambridge, UK:

BirdLife International.
Sanguansombat, W. 2005. Thailand Red Data: Birds. Office of Natural Resources and Environmental Policy and

Planning. Bangkok, Thailand. 158 pp.

4

ตัวอยางอางอิงนกกระเต็นเฮอรคิวลิสตัวเมีย
หมายเลข CTNRC 53-3312

ภาพโดย สุรชติ แวงโสธรณ
A single specimen of adult female of Alcedo
hercules (CTNRC 53-3312) was deposited
in TISTR. Photo by Surachit Waengsothorn

กำลงัลดลง จงึถกูจดัสถานภาพในระดบันานาชาตทิี่
กำหนดโดย IUCN (2008) วา ใกลถกูคุกคาม (NT)
(BirdLife International, 2001) และมสีถานภาพใน
ระดบัประเทศของไทยวา ใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (CR)
(Sanguansombat, 2005)

ในประเทศไทยมีตัวอยางอางอิงของ
นกกระเตน็เฮอรคิวลสิเพยีงตวัอยางเดยีวเทานัน้ เปน
ตัวอยางนกตัวเมีย เก็บโดยนายกิตติ ทองลงยา
จากบรเิวณปารมิน้ำ อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย เมือ่วนัที่
21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515 ปจจบุนัตวัอยางอางองิ
นกกระเต็นเฮอรคิวลิสเก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวม
ตวัอยางอางองิทางชวีวทิยา สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) เปนตัวอยาง
หมายเลข CTNRC 53-3312

แหลงแพรกระจายของนกกระเตน็เฮอรคิวลสิในประเทศไทย
1. อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก จ. เชียงใหม
2. อ. เชยีงแสน จ. เชยีงราย
ภาพจาก Google Earth
Distributional ranges of  Alcedo hercules.
1. Doi Pha Hom Pok National Park, Chiangmai province.
2. Chiang Saen, Chiang Rai province.
Photo modified from Google Earth
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งลูายสอจุดเหลอืง

ธัญญา จั่นอาจ*
Dhanya CHAN-ARD*

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา, องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
Thailand Natural History Museum (THNHM), National Science Museum, Thailand.

*Corresponding author: dhanya_ch@hotmail.com

งูลายสอจุดเหลือง (Yellow-spotted mountain stream snake: Opisthotropis
maculosus Stuart & Chuaynkern, 2007) สำรวจพบครัง้แรกที ่อ. บงุคลา จ. หนองคาย พกัิด 18o

14' 31.0" N  103o 57' 44.5" E ความสงูจากระดบัทะเล 190 ม. งทูีพ่บถกูเก็บเปนตวัอยางอาง

รายละเอียดของสวนหัวงูลายสอจุดเหลือง ที่
ตพีมิพใน Stuart & Chuaynkern (2007)
Head detail of O.  maculosus published in
Stuart & Chuaynkern (2007)

The yellow-spotted mountain stream snake (Serpentes:

Colubridae: Natricinae)

Abstract
The yellow-spotted mountain stream snake (Opisthotropis maculosus Stuart &
Chuaynkern, 2007) was described from a single specimen collected at Bung Khla,
Nong Khai province, north-eastern Thailand, about 190 m asl. on 7 September 2004.
This specimen (THNHM 05343), the holotype, was deposited in the Thailand Natural
History Museum, National Science Museum, and remains the only known specimen in
the world.

จาก องคการพพิธิภณัฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ (อพวช.)
 from The National Science Museum (NSM), THAILAND

แนะนำตัวอยางอางอิง
Collection Specimens
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ลักษณะทั่วไปของตัวอยางตนแบบงูลายสอจุดเหลือง  ภาพโดย ธญัญา จัน่อาจ
Dorsal and vental colourations of O.  maculosus Photo by Tanya Chan-ard

องิโดย นายยอดชาย  ชวยเงนิ  นายชาตชิาย  เชือ้ชาต ินายสญัชยั  เมฆฉาย และนายไบรอนั
สตวต เมือ่วนัที ่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 เมือ่ไดทำการตรวจสอบแลวจงึพบวา เปนงชูนดิใหม
โดยไดตัง้ชือ่และตพีมิพในวารสาร Current Herpetology ปที ่26 ฉบบัที ่1 หนา 35-40 (Stuart
& Chuaynkern, 2007)

งลูายสอจดุเหลอืง จดัอยใูนวงศยอย Natricinae วงศ Colubridae มลีกัษณะเดนคอื
เกลด็ลำตวัเรยีบ แถวเกลด็ ณ ก่ึงกลางตวัม ี15 แถว เกลด็ขอบปากบนเกลด็ท่ี 4 แตะกบัขอบ
ตา เกลด็คางคทูายยาวกวาเกลด็คหูนา ลำตวัดานบนสดีำเปนเงา แตละเกลด็มจีดุเหลอืง 1 จดุ
โดยจดุดังกลาวมขีนาดใหญขึน้บนเกลด็ทางดานขางของลำตวั ขนาดความยาวทัง้ตวั 520 มม.
มแีหลงอาศยัอยใูนปาไผผสมกบัปาดิบแลง พฤตกิรรมขณะทีพ่บคอื งตูวันีก้ำลงัวายน้ำอยใูนหวย
แหงซึง่นองไปดวยน้ำฝนทีต่กลงมาอยางหนกัระดบัสงู 5 ซม.

ในขณะนี้พบงูลายสอจุดเหลืองเพียงตัวอยางเดียวเทานั้นและเปนตัวอยางตนแบบ
(specimen) ปจจบุนัเกบ็รกัษาไว ณ พพิธิภณัฑธรรมชาตวิทิยา องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตร
แหงชาต ิจ. ปทมุธาน ี เปนตวัอยางตนแบบชนดิ holotype หมายเลข THNHM 05343 เปน
ตวัอยางงตูวัผทูีโ่ตเตม็วยั
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ปลาตนี เปนปลาบชูนดิหนึง่ในวงศยอย Oxudercinae ภายในวงศปลาบ ู (Gobiidae)
ในประเทศไทยมกีารตรวจสอบพบแลวทัง้สิน้ 11 ชนดิ จาก 4 สกุล (Darumas, 1997) โดยทัว่
ไปอาศยัอยใูนแหลงน้ำกรอย โดยเฉพาะบรเิวณปากแมน้ำ ลำคลอง หาดเลน และปาชายเลน

สำหรบัปลาตนีใหญอนัดามนัทีน่ำมาแนะนำใหรจูกันี ้  ถกูศึกษาพบโดย อ. อุดมศกัด์ิ
ดรมุาศ และ ดร. ปตวิงษ ตนัตโิชดก แหงมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ (Darumas & Tantichodok,
2002) ในขณะทีก่ำลงัตรวจสอบชนดิปลาตนีทีอ่าศัยจำเพาะอยกัูบปาชายเลนลกัษณะตาง ๆ  ทาง
ภาคใตของประเทศไทย จงึไดพบวา ปลาตนีทีเ่กบ็ตวัอยางมาจากปาชายเลนใน จ. ระนอง และ
พงังาทางฝงทะเลอนัดามนั ทีดู่ผวิเผนิภายนอกแลวนาจะเปนชนดิ Periopthalmodon schlosseri
ซึง่เปนปลาตนีขนาดใหญทีพ่บไดทัว่ไปทางฝงอาวไทย แตกลบัมลีกัษณะทางอนกุรมวธิานทีไ่ม
ตรงกนั เริม่ตัง้แตลกัษณะแถวฟนบนขากรรไกรบน ทีป่ลาจากอนัดามนัมฟีนเพยีง 1 แถวอนัเปน
ปลาในสกลุ Periophthalmus ขณะที ่Periophthalmodon ม ี2 แถว ลกัษณะแตกตางตอมาคอื

เรืองฤทธิ์ พรหมดำ1*และอุดมศักดิ์ ดรุมาศ2

Rueangrit PROMDAM1* and Udomsak DARUMAS2

1พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
2สำนักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 1Reference Collection, Phuket Marine Biological Center, Thailand
2Institute of Science, Walailak University, Thailand
*Corresponding author: r_promdam@yahoo.com

ปลาตีนใหญอนัดามนั (Periopthalmus walailakae)

Walailak's mudskipper (Gobiidae: Oxudercinae)

Abstract
Walailak's mudskipper (Periophthalmus walailakae Darumas & Tantichodok, 2002), a
new species of mudskipper from Thailand, were collected from mangrove habitat in the
Phangnga province, western peninsular Thailand. The specific epithet "walailakae" was
commemorated to the Tenth Anniversary of Walailak University.  Two paratype of
Periophthalmus walailakae are deposited in the Reference Collection of Phuket Marine
Biological Center (PMBC), Thailand.

จาก สถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)
from The Phuket Marine Biological Center (PMBC), THAILAND

แนะนำตัวอยางอางอิง
Collection Specimens
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ภาพตวัอยางอางองิ (holotype) ทีต่พีมิพใน Darumas & Tantichodok (2002)
Holotype specimen of Ps. walailakae published in Darumas & Tantichodok (2002)

สสีนั ทีใ่น Pn. schlosseri มแีถบสดีำคาดจากตาไปสดุท่ีโคนหาง ซึง่ไมมใีนตวัอยางจากอนัดามนั
นี ้นอกจากนัน้ Dr. Monia Niklasson แหง Aarhus University ประเทศเดนมารค ยงัชวยยนืยนั
ความแตกตางทางพนัธกุรรมอยางชดัเจน ดวยการทำอเิลก็โตรฟอเรซสิ เปรยีบเทยีบกนัใน 2
ชนิดนี้อีกดวย

ดวยลกัษณะดงักลาวนี ้เปนลกัษณะของปลาตนีทีย่งัไมมรีายงานมากอน ทางผวูจิยัจงึ
ไดทำการบรรยายลักษณะตีพิมพเผยแพร โดยใชชื่อวิทยาศาสตรวา Periophthalmus
walailakae เพือ่เปนการรวมเฉลมิฉลองใหกับ 10 ป ในการจดัตัง้มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ตพีมิพ
ใน Phuket Marine Biological Center Research Bulletin เมื่อป พ.ศ. 2545 พรอมทำการ
เปรยีบเทยีบลกัษณะกบัปลาตนีสกลุเดยีวกนั และมลีกัษณะรวมกนัทีค่รบีอกมกีารเชือ่มรวมกนั
เปนแผนกลม คือ Periophthalmus chrysospilos โดยมจีดุสังเกตความแตกตางไดแก ครบีหลงั
อนัแรก ใน Ps. walailakae จะมขีอบสวนทายทีโ่คงมน แต Ps. chrysospilos จะตรง และมกีาน
ครบี 1 หรอื 2 อนัแรกทีย่าวออกมา สวนสสีนัใน Ps. walailakae จะมจีดุสีน้ำตาลเขมกบัเหลอืง
ครมีทีส่วนหวั ในขณะที ่Ps. chrysospilos จะมจีดุสีเทากบัเหลอืงเขมหรอืสมบนลำตวั

ภาพลักษณะถิ่นที่อยูอาศัยของปลาตีน
ใหญอันดามัน ที่ตีพิมพใน Darumas &
Tantichodok (2002)
Habitats of Ps. walailakae published
iin Darumas & Tantichodok (2002)
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ตัวอยางตนแบบ (paratype) ของ Ps. walailakae
หมายเลข 1950 และ 1951 ทีเ่กบ็รกัษาไวทีพ่พิธิภณัฑ
สัตวและพืชทะเล สวพ.

ภาพโดย เรอืงฤทธิ ์พรหมดำ
Two paratypic specimens of Ps. walailakae, No.
1950 and 1951 are now deposited in the Reference
Collection, PMBC, Thailand.

Photo by Rueangrit Promdam

สำหรบัพฤตกิรรมของปลาตนีชนดินี ้ผวูจิยัไดพบความแตกตางอยางหนึง่จากปลาตนี
ชนดิอ่ืน ๆ  คือ บรเิวณรอบรจูะมกีารสรางขอบสงูขึน้ โดยการใชปากขดุรแูลวพนออกมาโดยรอบ
ปากร ู เหมอืนกนัทัง้ในเพศผแูละเมยี ซึง่บางครัง้จะพบทัง้สองเพศอยใูนรเูดยีวกนั ในชวงเวลา
กลางวนัมักพบปลาตีนใหญอันดามันสาละวนอยูกับการตกแตงรูที่มันอาศัย ในชวงน้ำขึ้น Ps.
chrysospilos จะเกาะอยตูามวตัถตุาง ๆ เชน รากไม ลำตน หลกัไม หรอืกอนหนิ แตใน Ps.
walailakae จะแคโผลหวัหรอืลำตวัขึน้มาจากน้ำ จะเริม่ออกหากินในตอนเยน็ และกลบัมาทีร่เูดมิ
ของมนัในตอนเชาตร ูจดัเปนปลาทีอ่อกหากินตอนกลางคนื (nocturnal) และเปนปลากนิเนือ้ (ปู
กงุ หรอืแมลง ฯลฯ) เชนเดยีวกบัชนดิอ่ืน ๆ  ในสกลุ Periophthalmus และสกลุ Periophthalmodon

การแพรกระจาย ในประเทศไทยพบที ่จ. ระนอง และพงังา (type locality) และมรีายงาน
พบเพิม่เตมิทีป่ระเทศสงิคโปร ซึง่ม ีPn. schlosseri อาศยัอยใูนแหลงเดยีวกนั (Jaafar et al.,
2006) พืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีอ่ยใูนระหวางระนอง และสงิคโปรจงึมโีอกาสพบปลาตนีชนดินีด้วย รวมทัง้
อาจจะเคยมกีารจำแนกชนดิเปน Pn. schlosseri มากอน ดวยลกัษณะภายนอกทีค่ลายคลงึกนั

สำหรบัตวัอยางทีเ่กบ็รกัษาไวท่ีหองเกบ็ตวัอยางตนแบบชนดิใหมของโลก พพิธิภณัฑ
สตัวและพชืทะเลของ สวพ. เปนตวัอยางตนแบบ (paratype) หมายเลข 1950 และ 1951 เกบ็
ตวัอยางโดย อ. อดุมศักด์ิ ดรมุาศ เมือ่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2546 จากอาวพงังา จ. พงังา
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 สถานีวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Excellence Centre for Biodiversity of Peninsular Thailand, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Thailand

*Corresponding author: pipat66@gmail.com

คางคาวยอดกลวย (Kerivoula spp.) ชนดิใหมของไทย

Two new records of Thai Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae)

คางคาวยอดกลวย (สกุล Kerivoula) และคางคาวฟนรอง (สกุล Phoniscus) เปนคาง
คาวกนิแมลง จดัอยใูนวงศยอย Kerivoulinae วงศ Vespertilionidae จากรายงานอยางเปนทาง
การลาสดุในประเทศไทยพบคางคาวในวงศยอยคางคาวยอดกลวยทัง้สิน้ 8 ชนดิ (Bumrungsri
et al., 2006; Thong et al., 2006) ตอมาไดมกีารคนพบคางคาวยอดกลวยชนดิใหมของประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้อกี 2 ชนดิ คือ คางคาวยอดกลวยคะฉิน่ (Kerivoula kachinensis) ซึง่พบครัง้แรกที่
Namdee Forest, Bhamo Township รฐัคะฉิน่ ประเทศพมา (Bates et al., 2004) สวนในประเทศ
ไทยพบทีอ่ทุยานแหงชาตภิสูวนทราย จ. เลย และทีอ่ทุยานแหงชาตนิ้ำหนาว จ. เพชรบรูณ

อกีชนดิหนึง่ คือ คางคาวยอดกลวยไททาเนยี (K. titania) เปนคางคาวยอดกลวยชนดิ
ใหมของโลก มกีารกระจายตัง้แตประเทศพมา ไทย ลาว กัมพชูา และเวยีดนาม โดยตวัอยาง
ตนแบบมาจากประเทศกมัพชูา สวนตวัอยางจากประเทศไทยมเีพยีงตวัเดยีวเปนตวัอยางทีเ่กบ็

บนัทึกธรรมชาติ
Notes on Nature

Abstract
With an intensive survey of bats during last two years, 11 species of bats in subfamily
Kerivoulinae are currently recorded. Two species of these, Kerivoula kachinensis and
K. titania, are recognized as new records for the country.  K. kachinensis were captured
from Loei province, northeastern region and Petchabun province, Eastern cenral region.
K. titania has been discovered in Chiang Mai, Phetchabun and Loei Provinces, located
in northern, eastern central and northeastern regions, respectively. Moreover, the
taxonomic status of Kerivoula hardwickii depressa remains unclear although it was
classified as K. h. hardwickii. However, the clear evidence of the sympatry of these two
taxa strongly supports treating them as specifically distinct.
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คางคาวยอดกลวยไททาเนีย (K. titania)
พบทีอ่ทุยานแหงชาตภิสูวนทราย จ. เลย
อุทยานแหงชาติน้ำหนาว จ. เพชรบูรณ 
และที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย
จ. เชียงใหม

ภาพโดย พพิฒัน สรอยสุข
K. titania, initially found at Chaingmai
province in 1967 and rediscovered at
Loei and Petchabun provinces in 2007.

Photo by Pipat Soisook

โดยนายกติต ิทองลงยา เมื่อ พ.ศ.
2510 จากดอยปยุ จ. เชยีงใหม ปจจบุนั
เก็บไวที่ The Natural History
Museum ซึง่เปนชือ่เดมิของ British
Museum (Natural History) กรุง
ลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจกัร
ไดถกูรวมเขาเปนคางคาวยอดกลวย
ชนดิใหมนีด้วย (Bates et al., 2007)
และมีการคนพบเพิ่มเติมอีกเมื่อ
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 ทีอ่ทุยาน
แหงชาตภิสูวนทราย จ. เลย และอทุยาน
แหงชาตนิ้ำหนาว จ. เพชรบรูณ

นอกจากนั้นยังมีคางคาว
ยอดกลวยที่สถานภาพทางอนุกรม
วธิานยงัไมชดัเจน คือ คางคาวยอดกลวยหวัแบน (K. depressa ) ซึง่ไดรบัการพจิารณาวาเปน
ชนดิยอยของคางคาวยอดกลวยปกใส (K. hardwickii ) แตมหีลกัฐานการพบคางคาวทัง้สองชนดิ
ยอยในพืน้ทีเ่ดยีวกนัทัง้ในประเทศเวยีดนาม (Hendrichsen et al., 2001) และในประเทศไทย
(เขตรกัษาพนัธสุตัวปาโตนงาชาง จ.สงขลา และทีเ่ขตรกัษาพนัธสุตัวปาแมน้ำภาช ีจ.ราชบรุ) ีชี้
ใหเหน็วา คางคาวสองชนดิยอยนีไ้มใชชนดิเดียวกนัและนาจะยกฐานะของคางคาวยอดกลวยหวั
แบนเปนชนดิใหม คือ K. depressa แตอยางไรกต็ามควรจะตองมกีารศกึษาอยางละเอยีดและ
รายงานอยางเปนทางการตอไป

คางคาวยอดกลวยคะฉิน่ (Kerivoula kachinensis) พบทีอ่ทุยานแหง
ชาตภิสูวนทราย จ.เลย และทีอ่ทุยานแหงชาตนิ้ำหนาว จ.เพชรบรูณ

ภาพโดย พพิฒัน สรอยสุข
Kerivoula kachinensis found at Loei and Petchabun provinces

Photo by Pipat Soisook
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รายชื่อคางคาววงศยอย Kerivoulinae ของไทย
The species list of bats in subfamily Kerivoulinae of Thailand

ชนิด (Species)   เอกสารอางอิง (References)

1. คางคาวยอดกลวยปกใส (Kerivoula hardwickii) Corbet & Hill (1992); Lekagul & McNeely (1988)
2. คางคาวยอดกลวยหัวแบน (Kerivoula depressa) Lekagul & McNeely (1988)
3. คางคาวยอดกลวยเล็ก (Kerivoula minuta) Corbet & Hill (1992); Lekagul & McNeely (1988)
4. คางคาวยอดกลวยปา (Kerivoula whiteheadi) Corbet & Hill (1992); Lekagul & McNeely (1988)
5. คางคาวยอดกลวยผีเสื้อ (Kerivoula picta) Corbet & Hill (1992); Lekagul & McNeely (1988)
6. คางคาวยอดกลวยปกปุม (Kerivoula papillosa) Corbet & Hill (1992); Robinson et al. (1995)
7. คางคาวยอดกลวยปกบาง (Kerivoula pellucida) Bumrungsri et al. (2006)
8. คางคาวยอดกลวยคะฉิ่น (Kerivoula kachinensis) Soisook et al. (2007)
9. คางคาวยอดกลวยไททาเนีย (Kerivoula titania) Bates et al. (2007)
10. คางคาวฟนรอง (Phoniscus atrox) Corbet & Hill (1992); Lekagul & McNeely (1988)
11. คางคาวฟนรองเทาดำ (Phoniscus jagorii) Thong et al. (2006)
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แหลงแพรกระจายแหงใหมของคางคาวปกขนใหญ

(Harpiocphalus mordax) ในประเทศไทย

สุรชิต แวงโสธรณ* และเธียรศิริ มูลจันทร
 Surachit WAENGSOTHORN* and Tiensiri MOONCHAN

ฝายเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและทรัพยากร, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
Environment and Resources Department,

Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Thailand.
*Corresponding author: swaengso@gmail.com

Abstract
Harpiocephalus mordax, a member of family Vespertilionidae, is one of least-known
bats. The taxonomic status of H. mordax and H. harpia is unclear and they are treated as
conspecific by some authorities.  However, we follow Corbet and Hill (1992) in treating
them as specifically distinct. We reported here our discovery of a new locality of
Harpiocephalus mordax in Thailand. A single lactating female was captured using mist
net from the rainforest, Ranong province, Southern region. Our finding becomes the
third record, the second locality, and the southmost distributional range of the species
ever reported in Thailand.

New locality of Harpiocephalus mordax (Chiroptera: Vespertilionidae)

in Thailand

คางคาวปกขน (Harpiocephalus spp.) เปนคางคาวกนิแมลงอยใูนวงศคางคาวลกูหนู
(Family Vespertilionidae) ทัว่โลกมคีางคาวในสกลุนี ้2 ชนดิ เทานัน้ คือ  H. harpia และ H.
mordax (Simmons, 2005) อยางไรกต็ามการจำแนกชนดิระหวาง H. harpia และ H. mordax
ดูเหมอืนจะยงัไมมขีอยตุวิาเปนชนดิเดยีวกนัหรอืไม การวเิคราะหตวัอยางทีจ่บัไดจากทางภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของอนิเดยี โดย Das (1986) ระบวุา ตวัอยางทีร่ะบชุือ่เปน H. mordax
ซึง่มขีนาดใหญนัน้เปนตวัอยางตวัเมยีของ H. harpia อยางไรกต็าม Corbet and Hill (1992)
ไดจำแนกออกเปน 2 ชนดิท่ีแตกตางกนั โดยใชขนาดของกะโหลก ระยะหางระหวางเขีย้วบน
และขนาดของเขีย้ว ซึง่พบวา H. mordax มขีนาดใหญกวา H. harpia การจำแนกชนดิท่ีแตก
ตางกันนี้ไดรับการยอมรับในการจำแนกชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมของโลกในหนังสือ
Mammal species of the world ทีจ่ดัพิมพครัง้ที ่3 (Simmons, 2005)

ตอมา Lin et al. (2006) ศกึษาลกัษณะทัว่ไปและโครโมโซมของคางคาวปกขน H.
harpia จากเกาะไตหวนัพบวา ตวัเมยีมขีนาดใหญกวาตวัผแูละกะโหลกมกีารพฒันาดกีวา จงึ
สรปุวา เปนคางคาวชนดิเดยีวกนั คือ H.  harpia แตจำนวนของโครโมโซมของคางคาว H.  harpia
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จากเกาะไตหวนั (2n=44) แตกตางจากคางคาวปกขน H. mordax (2n=40) ซึง่เปนคางคาวตวั
เมยีทีจ่บัจากเขตรกัษาพนัธสุตัวปาหวยขาแขง จ. อทุยัธาน ี (McBee et al., 1986) สอดคลอง
กับ Robinson et al. (1995) ทีร่ายงานการคนพบคางคาวปกขนทีจ่บัจากเขตรกัษาพนัธสุตัว
ปาหวยขาแขง จ. อทุยัธาน ีและไดระบชุือ่วา H. mordax แมวา Francis (2008) ไดอางผลการ
ศกึษาในปจจบุนัวา ในประเทศไทยคางคาวปกขนมเีพยีงชนดิเดียวกต็าม แตจากหลกัฐานลกัษณะ
ของกายภาพที่มีขนาดใหญกวา และมีจำนวนโครโมโซมแตกตางจากคางคาวปกขนที่พบใน
ประเทศไตหวนั ในบทความนีจ้งึยงัคงระบวุา คางคาวปกขนของไทยม ี 2 ชนดิ คือ คางคาว
ปกขนใหญ (H. mordax) และ คางคาวปกขนเล็ก (H.  harpia) เชนเดียวกับรายงานของ
Bumrungsri et al. (2006) จนกวาจะมผีลการศกึษายนืยนัอยางแนชดัอีกครัง้

อนึง่ ในการตัง้ชือ่ภาษาไทย คางคาวปกขนใหญ  และ คางคาวปกขนเลก็ ผเูขยีน
ไดกำหนดขึน้เองเพือ่ใหสอดคลองกบัจำนวนชนดิท่ีพบในประเทศไทยและขนาดของรางกายที่
แตกตางกนั

คางคาวปกขนจบัไดครัง้แรกในประเทศไทย โดย Doyle Damman เมือ่ป พ.ศ. 2523
จากเขาสอยดาว จ. จนัทบรุ ีซึง่ไดระบชุือ่วา “คางคาวปกขน” (H. harpia) (Lekagul and McNeely,
1988) หรอืชือ่ คางคาวปกขนเลก็ ตามบทความนี้

ภาพดานหลงัคางคาวปกขน (Harpiocephalus sp.) มลีกัษณะเดนคอื มขีนสสีมขึน้บรเิวณเยือ่ปกและเยือ่หาง
ภาพโดย เธยีรศริ ิมูลจนัทร

Detail of the back of Harpiocephalus sp. indicates the remarkable characteristic, orange hair on the
wing and tail membranes, Ngao waterfall, Ranong province. Photo by Tiensiri Moonchan
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ในการสำรวจทรพัยากรสตัวปา ตามโครงการศกึษารวบรวมขอมลูวทิยาศาสตรและกจิ
กรรมทองเทีย่วเพือ่การพฒันาและเรยีนรอูยางยัง่ยนืในแหลงทองเทีย่วของจงัหวดัภเูกต็ ชมุพร
และระนอง ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.) ไดสำรวจพบ คาง
คาวปกขนใหญ ตวัเมยี 1 ตวั โดยดกัจบัดวยตาขาย สงูจากพืน้ดนิประมาณ 1.2 ม. ในปาดิบชืน้
บรเิวณน้ำตกหงาว เมือ่วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2551 มคีวามยาวหวัและลำตวั (HB) 67.4 มม.
หางยาว 53.8 มม. ขนาดห ู21.0 มม. ความยาวฝาตนีหลงั 11.9 มม. ความยาวแขนทอนปลาย
(FA) 55.2 มม. ระยะหางระหวางดานนอกเขีย้วบน 7.9 มม. และน้ำหนกั 25 ก. คางคาวปกขนใหญ
หากนิในพืน้ทีร่วมกบัคางคาวอืน่ ๆ อกี 4 ชนดิ ไดแก คางคาวมงกฎุสามใบพดั (Rhinolophus
trifoliatus) คางคาวขอบหูดำ (Megarops ecaudatus) คางคาวขอบหูขาวเล็ก (Cynopterus
sphinx) และคางคาวไผหวัแบนใหญ (Tylonycteris robustula)

การคนพบคางคาวปกขนใหญครัง้นีเ้ปนรายงานการคนพบครัง้ที ่3 เปนรายงานแหลง
แพรกระจายแหงที ่ 2 และเปนรายงานการคนพบครัง้แรกในภาคใตของประเทศไทย

คางคาวปกขนใหญ  (Harpiocephalus
mordax) ทีส่ำรวจพบที ่จ. ระนอง เมือ่วนัที่
22 เมษายน พ.ศ. 2551

ภาพโดย สุรชติ แวงโสธรณ
Harpiocephalus mordax found at Nam Tok
Ngao National Park, Ranong province,
Peninsular Thailand on 22 April 2008.

Photo by Surachit Waengsothorn
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จิง้เหลนหวยเขมร Tropidophorus microlepis Gunther,1861

จากภาคตะวันออกของประเทศไทย

ศราวธุ โกมทุธพงษ* และกำธร ธรีคปุต
 Sarawoot GOMUTTAPONG* and Kumthorn THIRAKHUPT

ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
           Department of Biology, Faculty of Sciences, Chulalongkorn University, Thailand

*Corresponding author: oldskink_scincid@hotmail.com

Abstract
Tropidophorus microlepis Gunther, 1861 is a semi-aquatic skink found in Vietnam,
Cambodia and eastern Thailand. The diagnostic characters in adults are: 3 enlarged
preanal scales, dorsal part of the body covered with keeled scales, and a yellowish
ventral side. Juveniles are distinguished by their whitish ventral side. We report here on
the courtship behavior of this species, that was observed in late December, 2007 in a
stream of Borwen Sub-district, Chanthaburi province, Thailand, and on other biological
observations.

On the Khao Sebab water skink (Tropidophorus microlepis

Gunther, 1861) in Eastern Thailand

จิง้เหลนหวยเขมร (Tropidophorus microlepis Gunther, 1861) เปนจิง้เหลนในกลมุ
จิง้เหลนน้ำ หรอืจิง้เหลนหวย จดัอยใูนวงศจิง้เหลน (Family Scincidae) ในประเทศไทยมรีายงาน
การสำรวจพบทีบ่รเิวณทวิเขาสระบาปและทวิเขาสอยดาว จ. จนัทบรุ ีสถานวีจิยัวนเกษตรตราด
จ. ตราด และอทุยานแหงชาตปิางสดีา จ. สระแกว (Nabhitabhata et al., 2000; พทิกัษ และ
คณะ, 2549)

จิง้เหลนหวยเขมร ภาพโดย
พงศกร โกฉยัพัฒน

 T. microlepis photo taken from
a creek, Klung, Chanthaburi

province.  Photo by
Phongsakorn Kochaiphat
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 จิง้เหลนหวยเขมร มลีกัษณะทัว่ไปคอื มเีกลด็หนารทูวาร (preanal scales) ขยาย
ใหญ จำนวน 3 แผน เกลด็บนหวัมลีกัษณะขรขุระหรอืเปนสนั เกลด็บรเิวณหลงัมสีนัแขง็ตอเนือ่ง
ไปถงึปลายหาง เกลด็ขางลำตวัเรยีงในแนวทแยง ลำตวัดานหลงัมสีนี้ำตาลเขม และสดีำ ในตวั
เต็มวัยดานทองมีสีครีม หรือสีเหลืองเขม เพศผูมีอวัยวะสืบพันธุที่เรียกวา hemipenis มัก
พบอาศยัอยใูกลธารน้ำตก ในเวลากลางวนัมกัจะหลบซอนตวัใตกอนหนิหรอืรากไม และออกหา
กินเวลากลางคืน ซึ่งมักพบอยูบนกอนหินในธารน้ำตกที่มีน้ำไหลผานเบา ๆ สำหรับตัวออน
(juvenile) มลีกัษณะของสสีนัทีแ่ตกตางจากตวัเตม็วยั คือ บรเิวณทองเปนสขีาวถงึสเีทา ลำตวั
ดานหลงัมสีนี้ำตาลออน และสดีำ แถบลายดานหลงัมสีคีรมี

ลักษณะของเกล็ดหนารูทวาร 3 แผน และอวัยวะสืบพันธุตัวผู ภาพโดย ศราวธุ โกมทุธพงษ
Preanal scales and hemipenes of an adult male.  Photo by Sarawoot Gomuttapong

หมายเหตุนิเวศวิทยา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551):16-19             Ecological Notes, Vol.2, No.2 (Apr.-Jun. 2008):16-19
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            Thailand Institute of Scientific and Technological Research

จากการสงัเกตพฤตกิรรมการสบืพนัธ ุในชวงประมาณปลายเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2550
ณ บรเิวณธารน้ำตก ต. บอเวฬ ุอ. ขลงุ จ. จนัทบรุ ีพบวา จิง้เหลนเพศเมยีจะกระดกิปลายหาง
คลายกบัพฤตกิรรมของจิง้จก ซึง่คาดวา นาจะเปนพฤตกิรรมในการดงึดดูเพศผ ูเมือ่เพศผเูหน็
พฤตกิรรมเชนนัน้ เพศผจูะคลานเขาไปหาเพศเมยีแลวใชสวนหวัถไูปมาบนลำตวัของเพศเมยี จงึ
คาดวา นาจะเปนพฤตกิรรมการเกีย้วพาราสขีองจิง้เหลนหวยเขมร นอกจากนีย้งัพบวา แถบสี
สมบรเิวณโคนหางทีพ่บไดทัง้ในเพศผแูละเพศเมยีนาจะมคีวามสำคญัในการเกีย้วพาราส ีซึง่สสีม
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ลักษณะตัวออนของจิง้เหลนหวยเขมร ภาพโดย ประทนิ บุญงาม
Dorsal and ventral views of young T. microlepis

Photo by Pratin Boon-ngam

ทีโ่คนหางจะมสีสีนัสดใสเมือ่เปยกน้ำ พฤตกิรรมทีก่ลาวมาขางตนพบในเวลากลางคนื บรเิวณน้ำตืน้
กระแสน้ำไหลผานเบา ๆ นอกจากนี ้Taylor (1963) ไดรายงานวา จิง้เหลนชนดินีอ้อกลกูเปนตวั
ครัง้ละ 7-9 ตวั ในชวงปลายเดอืนเมษายน

จิง้เหลนหวยเขมรทีท่ำการศกึษา มกีารลอกคราบทีแ่ตกตางจากจิง้เหลน หรอืสตัวเลือ้ย
คลานในกลมุ Lizard ชนดิอ่ืน ๆ คือ ลกัษณะของคราบทีล่อกออกมาจะเปนแผงคราบเหมอืน
กับง ูซึง่ Lizard ชนดิอืน่ ๆ อาทเิชน จิง้จกบาน (Hemidactylus spp.) ตกุแก (Gekko spp.) และ
ก้ิงกา (Calotes spp.) มกีารลอกคราบเปนแผนๆ

Honda et al. (2006) ไดทำการศกึษาสายสมัพนัธทางววิฒันาการและชวีภมูศิาสตร
ของจิง้เหลนหวย โดยใชเทคนคิทางชวีโมเลกลุ พบวา เปนเรือ่งทีน่าสนใจทีจ่ิง้เหลนหวยเขมร
และจิง้เหลนหวยเวยีดนาม (T. cocincinesis) ซึง่เปนจิง้เหลนหวยในเขตอนิโดจนีมบีรรพบรุษุ
รวมกบัจิง้เหลนหวยชนดิอ่ืนทีพ่บอยบูนเกาะบอรเนยีว สลุาเวส ีและฟลิปปนส สนันษิฐานวา ชวง
ตอนกลางของยคุ Miocene นาจะเกดิจากการแยกกันของประชากรทีเ่ปนบรรพบรุษุรวม เนือ่ง
จากการแยกกนัของแผนทวปี จงึมคีวามใกลชดิในเชงิววิฒันาการกบัชนดิบนเกาะ
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ลักษณะของคราบจิ้งเหลนหวยเขมรที่ลอกออกทั้งตัวคลายพวกงู ภาพโดย พงศกร โกฉยัพัฒน
Shed skin of a Khao Sebab water skink (T. microlepis ), entirely peeled out like in snakes, contrary

to most other lizards such as Calotes emma. Photo by Phongsakorn Kochaiphat

ขอขอบคณุ ศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางดานความหลากหลายทางชวีภาพ คณะวทิยา--
ศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ทีส่นบัสนนุงบประมาณในการวจิยั อาจารยพงษรตัน ดำรง
โรจนวฒันา ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา คุณอนชุาต ิ คุณสขุ และ
ครอบครวัคณุสขุ ทีช่วยเหลอืในการเกบ็ขอมลูในการทำงานวจิยัครัง้นี ้รวมทัง้ภาพประกอบโดย
คุณพงศกร โกฉยัพฒัน และคณุประทนิ บญุงาม
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พบงปูลองฉนวนเขมร (Lycodon cardamomensis Daltry & Wuster,

2002) ท่ีจงัหวดัชลบรีุ
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งปูลองฉนวนเขมร เปนงปูลองฉนวนทีม่คีวามสวยงามมากชนดิหนึง่ โดยพบครัง้แรก
ทีท่วิเขา Cardamom ซึง่อยทูางดานตะวนัตกเฉยีงใตของประเทศกมัพชูา เมือ่ พ.ศ. 2545 โดย
มตีวัอยางตนแบบเปนลกูงเูพยีงตวัเดยีว (Daltry & Wuster, 2002) ตอมาในป พ.ศ. 2548 ไดมี
การพบและตรวจสอบตัวอยางงูปลองฉนวนที่ไดตัวอยางจากบริเวณเขาสอยดาว อ. สอยดาว
และน้ำตกมะกอก อ. ขลงุ จ. จนัทบรุ ีจำนวน 3 ตวัอยาง พบวาเปนงปูลองฉนวนเขมร ซึง่นบั
เปนรายงานแรกของประเทศไทย (Pauwels et al., 2005) แตยงัไมปรากฏในบญัชรีายชือ่สัตว
สะเทินและเลื้อยคลานในประเทศไทย (Nabhitabhata et al., 2004) และในบัญชีกำหนด
สถานภาพสตัวของประเทศไทย (Nabhitabhata & Chan-ard, 2005)

จากการสำรวจสัตวสะเทินบกสะเทินน้ำและสัตวเลื้อยคลาน บริเวณน้ำตกชันตาเถร
จ. ชลบรุ ีในวนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลาประมาณ 21:00 น.ไดพบงปูลองฉนวนทีย่งัไม
ทราบชนิดในขณะนั้นบริเวณลำธารที่น้ำแหงในชวงฤดูแลง จึงไดนำงูมาถายรูปเพื่อตรวจสอบ
ชนดิภายหลงั พบวาเปนงปูลองฉนวนเขมร  ซึง่มลีกัษณะเดนทีส่งัเกตงาย คือ เปนงปูลองฉนวน
ทีม่ลีำตวัเรยีวยาว หวัสนี้ำตาลเขม มลีายสดีำสลบัชมพอูมสมตดักันชดัเจนในงทูีม่ชีวีติ ซึง่แตก
ตางจากตวัอยางตนแบบทีพ่บในประเทศกมัพชูาทีร่ายงานวา มสีขีาวสลบัดำเนือ่งจากเปนงวูยั
ออน ปกตแิลวงใูนกลมุงปูลองฉนวนมกัมกีารเปลีย่นสเีมือ่อายมุากขึน้และรอยตอระหวางแถบสี
เปนรอยหยักไมสม่ำเสมอ
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Abstract
Lycodon cardamomensis Daltry & Wuster, 2002 is a colorful snake, distinct from its Thai
congeneric species by its color pattern: head dark brown, alternate pinkish-orange and
black bands on dorsum and tail in adults, venter whitish. We report here on the first
record of this rare species from Chon Buri province, eastern Thailand, based on the
fourth known Thai specimen. The species is still known only from the Cardamom
Mountains in Cambodia and adjacent southeastern Thailand.

New distributional records for Lycodon cardamomensis Daltry &

Wuster, 2002 (Ophidia: Colubridae) in Chon Buri province, Thailand
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งปูลองฉนวนเขมรทีพ่บบรเิวณน้ำตกชนัตาเถร มแีถบสชีมพอูมสมบนลำตวัและหาง
จำนวน 22 แถบ ซึง่ตางจากตวัอยางตนแบบม ี17 แถบ และตวัอยางทีเ่คยพบรายงานในประเทศ
ไทยมาแลวม ี 19 แถบ ในแถบสชีมพมูจีดุสีดำจาง ๆ บรเิวณกลางแถบ แถบสดีำไมคาดผาน
ทอง จากการพบงูปลองฉนวนเขมรครั้งนี้ นับเปนรายงานแรกของจังหวัดชลบุรี และเปนการ
รายงานการพบครัง้ทีส่องซึง่เปนตวัอยางที ่ 4 ของประเทศไทย

งปูลองฉนวนเขมร (Lycodon cardamomensis) ถายจากน้ำตกชนัตาเถร จ. ชลบรุ ีเมือ่วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาพโดยมนตร ีสุมณฑา

Lycodon cardamomensis Photo taken at Chan Taten Waterfall, Chon Buri province, Thailand
   Photo by Montri Sumontha
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งทูางมะพราวแดงภหูลวง (Oreophis porphyraceus coxi (Schulz &

Helfenberger, 1998)) รายงานแรกจากจงัหวดัพษิณโุลก

หสัชัย บุญเนอืง1 และมนตร ีสุมณฑา2*
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New Record of Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger,

1998) (Serpentes: Colubridae) from Phitsanulok Province, Thailand

Abstract
Cox's Mountain Racer, Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger, 1998), is a
rare subspecies, endemic to Thailand. It is one of the most colorful Thai snakes, and is
easily diagnosed by its pinkish orange body with a pair of black paravertebral stripes on
dorsum, a conspicuous black stripe on the middle of the head dorsal surface, and the
lack of transverse bands like in the other subspecies. We report here on the first record
of this subspecies from Phitsanulok Province, Northern Thailand. The subspecies is still
poorly known. Currently, it has been reported from only three provinces, Loei, Chaiyaphum,
and presently, Phitsanulok.

งทูางมะพราวแดงภหูลวง (Oreophis porphyraceus coxi) ไดรบัการบรรยายลกัษณะ
ทางอนกุรมวธิานครัง้แรกภายใตชือ่ Elaphe porphyracea coxi โดย Schulz & Helfenberger
(1998) และตอมา Utiger et. al. ( 2002) ไดศกึษาทางชวีโมเลกลุของงสูกุล Elaphe และมกีาร
จดัลำดบัทางอนกุรมวธิานใหมโดยใหงทูางมะพราวแดงอยใูนสกลุ Oreophis ซึง่มคีวามหมาย
วา "งทูีอ่าศยับนเขาสงู" ปจจบุนัมสีมาชกิเพยีงชนดิเดยีวคอื Oreophis porphyraceus ซึ่งใน
ประเทศไทยม ี 3  ชนดิยอย ไดแก O. p. coxi, O. p. laticinctus และ O. p. porphyraceus (ปยวรรณ, 2549;
Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) โดยมีการกระจายพันธุทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื ภาคตะวนัตก และภาคใต  ซึง่งทูางมะพราวแดงภหูลวงเปนสตัวถิน่เดยีวของไทย
ในระดบัชนดิยอย มรีายงานพบในพืน้ทีป่าดิบเขาทีม่คีวามสงูเหนอืระดบั 800 ม. ขึน้ไป ทีภ่หูลวง
จ. เลย และทีภ่เูขยีว จ. ชยัภมู ิ(Chan-ard et al., 1999; Nabhitabhata & Chan-ard, 2005)

ในวนัที ่12 สงิหาคม 2550 เวลาประมาณ 15:30 น. คุณหสัชยั บญุเนอืง ไดเดนิทาง
ไปสำรวจกลวยไมทีน่้ำตกหมนัแดง ซึง่อยใูนเขตอทุยานแหงชาตภิหูนิรองกลา จ. พษิณโุลก และ
ไดพบงชูนดิหนึง่อยใูนกอกลวยไมลิน้มงักร Habenaria  rhodocheila Hance เฟรน และประดบัหนิ
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(Argostemma sp.) ใกลน้ำตก ซึง่มลีะอองน้ำจากน้ำตกกระเซน็ฟงุกระจาย อณุหภมูริะหวาง 26-
28 องศาเซลเซยีส จงึไดถายรปูมาเพือ่จำแนกชนดิภายหลงัและไมมกีารเกบ็ตวัอยางกลบัมา ซึง่
จากการตรวจสอบภายหลงั พบวา งชูนดิดังกลาวเปนงทูางมะพราวแดงภหูลวง โดยมลีกัษณะ
จำแนกที่สำคัญ คือ หัวและลำตัวสีสมแดง มีขีดหนาสีดำตามยาวกลางหัว และมีแถบลายสี
ดำขนานกบัแนวกลางสนัหลงัตัง้แตคอจรดหาง โดยแถบสดีำแตละแถบจะคลมุพืน้ทีเ่กลด็ลำตวั
แถวที ่ 6-8 ทำใหดูวาแถบหนากวางทูางมะพราวแดงชนดิยอยอืน่ ๆ และไมมลีายพาดขวางลำ
ตวั ซึง่เปนลกัษณะเฉพาะของงชูนดิยอยนี ้ การพบงทูางมะพราวแดงครัง้นีน้บัเปนรายงานการ
พบงทูางมะพราวแดงภหูลวงครัง้แรกในเขต จ. พษิณโุลก และเปนจงัหวดัท่ีสามทีม่รีายงานการ
พบงดัูงกลาว
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งทูางมะพราวแดงภหูลวง (Oreophis porphyraceus coxi) พบที่
น้ำตกหมนัแดง จ. พษิณโุลก ภาพโดย หสัชัย บุญเนอืง

Cox's Mountain Racer (Oreophis porphyraceus coxi) found
at Mandaeng Waterfall, Pitsanulok province, Thailand.

Photo by  Hasachai BOON-NUANG
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 พบถิน่อาศยัใหมของกบดอยชาง (Nanorana aenea)

และภยัคกุคามท่ียังดำรงอยู

กบดอยชาง (Nanorana aenea) เปนกบในกลมุกบอกหนาม อาศัยอยใูนแหลงอาศยั
เฉพาะ ในสงัคมพชืแบบปาดิบเขาทีช่มุชืน้บนภเูขาทีร่ะดบัความสงูมากกวา 1,000 ม. เหนอืระดบั
ทะเล มเีขตการแพรกระจายพบทีอ่ทุยานแหงชาตดิอยอนิทนนท อทุยานแหงชาตหิวยน้ำดงั และ
อุทยานแหงชาติแมฝาง จ. เชียงใหม (ธัญญา และคณะ, 2550) ถูกจัดเปนสัตวปาคุมครอง
ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคมุครองสตัวปา พ.ศ. 2535 แตก็เปนทีร่จูกักันนอย อาจเนือ่งมา
จากมขีอมลูไมปรากฏแพรหลาย หรอืขอมลูบางประการจงึถกูเกบ็งำไว ทำใหผพูบขอมลูยงัไม
สามารถจำแนกชนดิกบดังกลาวได

ในระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานภาพสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก
สำหรับเตรียมโครงการอนุรักษนอกแหลงอาศัย ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ณ คณะวนศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จดัโดยองคการสวนสตัว และโครงการ Amphibian
Ark ของ IUCN เนือ่งในปแหงการอนรุกัษกบ ไดปรากฏภาพชดุหนึง่ขึน้ในระหวางการประชมุ
ครัง้นี้
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A new locality of Nanorana aenea (Amphibians: Anura:

Dicroglossidae) and their threatened factors

Abstract
''We report here on the discovery of a new locality for Nanorana aenea in Thailand. The
new locality, discovered in 2002, is Ban Sibare, Tambon (Subdistrict) Mae Tun, Amphoe
(District) Omkoi, Chiang Mai Province. This species is nationally and globally classified
as Data Deficent (DD), but appears to have a restricted distribution and, moreover, is
hunted by local people. Therefore Nanorana aenea should be upgraded to either
vulnerable or endangered. We here provide photographs of mature adults of both sexes,
as well as an egg-clutch that was attached under a rock on the forest floor.
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ภาพชดุดังกลาวบนัทกึโดยศนูยวจิยัและพฒันาประมงน้ำจดืเชยีงใหม ในป พ.ศ. 2545
ระหวางการเกบ็รวบรวมชนดิกบเพือ่การเพาะพนัธใุนโครงการเพาะขยายพนัธกุบท่ีอาศัยอยใูน
แหลงอาศัยบนภูเขาและถูกคุกคามโดยการลาของมนุษย เปนภาพกบดอยชางในแหลงอาศัย
ทองที ่บานซแิบร ต. แมตืน่ อ. อมกอย จ. เชยีงใหม เปนชวงเวลาทีเ่หมาะสมตรงกบัฤดผูสม
พนัธพุอด ีมกีารพบกบเพศผ ูและกบเพศเมยีวยัเจรญิพนัธ ุขนาดโตเตม็ทีเ่กอืบเทาฝามอื แสดง
ลกัษณะทีแ่ตกตางระหวางเพศอยางชดัเจน โดยกบเพศผมูกีลมุหนามสัน้ ๆ  สดีำ 2 กลมุ ทีบ่รเิวณ
หนาอก แตในกบเพศเมยีไมมกีลมุหนามดงักลาว ซึง่สอดคลองกบัขอมลูของกบทีพ่บในประเทศ
เวยีดนาม (Dubois & Ohler, 2005)

จากขอมลูของศนูยวจิยัและพฒันาประมงน้ำจดืเชยีงใหมพบวา ชาวบานมกัจบักบเหลา
นีเ้ปนอาหารครัง้ละหลายตวั โดยรวูาสามารถหาจบักบเหลานีไ้ดจากซอกหนิตามพืน้ปาทีช่มุชืน้
ซึง่เมือ่พลกิตะแคงแผนหนิขนาดใหญขึน้มา จะพบไขจำนวนมาก รปูทรงกลม ขนาดใหญ ม ี 2 สี
คือ สเีหลอืงออน และสดีำ เกาะเปนกลมุทีพ่ืน้ผวิดานในของแผนหนิ เปนการย้ำวา กบดอยชาง
ไมไดวางไขในแหลงน้ำ การเจริญและพัฒนาการของลูกออดเกิดอยูภายในไขตลอดระยะของ
metamorphosis

25

ชาวบานกำลงัมองหากบดอยชาง จากแหลง
ทีอ่ยอูาศยั

 ภาพโดย สมชาต ิ ธรรมขนัทา
Local people hunting Nanorana aenea
in Omkoi District.
Photo by Somchart Dhammakhantha

ลกัษณะของกบดอยชางตัวผ ู(ซาย) และตวัเมยี (ขวา) ทีพ่บบรเิวณ อ. อมกอย จ. เชยีงใหม เมือ่ป พ.ศ. 2545
 ภาพโดย สมชาต ิ ธรรมขนัทา

''Ventral view of Nanorana aenea, an adult male (left) and an adult female (right), from Amphoe
Omkoi, Chiangmai Province, 2002. Photo by Somchart Dhammakhantha
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Nabhitabhata & Chan-ard (2005) ไดจดัสถานภาพปจจบุนัในระดบัประเทศของกบ
ดอยชางจัดวาเปนสัตวที่ยังไมมีขอมูลเพียงพอ (DD) และมีสถานภาพเดียวกันกับสถานภาพ
ระดบันานาชาต ิ (van Dijk & Chan-ard, 2004.)  แตจากขอมลูทีก่ลาวมาขางตน ควรเปลีย่น
แปลงสถานภาพในระดับประเทศและระดับนานาชาติของกบดอยชางใหเปนชนิดพันธุที่ถูกคุก
คาม (VU) จนใกลสญูพนัธ ุหรอืใกลสญูพนัธ ุ (EN) เนือ่งจากแหลงอาศยัทีเ่ปราะบาง การแพร
กระจายแคบ และถูกลาโดยชุมชนทองถิ่น สถานภาพทางกฎหมายที่เปนสัตวปาคุมครองอาจ
จะไมเพียงพอตอการรักษาความคงอยูของสัตวปาชนิดนี้ได

แหลงวางไขของกบดอยชางแผนหนิขนาดใหญ (ซาย) ไขของกบจะตดิอยใูตกอนหนิ(ขวา) แสดงใหเหน็วา กบดอย
ชางไมไดวางไขในแหลงน้ำ ภาพโดย สมชาติ  ธรรมขนัทา
Egg clutch of Nanorana aenea in Omkoi District. The eggs are layed under rocks (left) and stick on
the rock (right), indicating that they are not laid in open water. Photo by Somchart Dhammakhantha
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''Self-defence techniques of the Burmese Horned Frog

Brachytarsophrys carinensis (Anura: Megophryidae)

Abstract
Brachytarsophrys carinensis is a remarkably camouflaged frog which mainly lives along
streams in evergreen forest. It was attributed a near-threatened conservation status.
One individual was found in a dry creek in Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai
Province, northern Thailand, on 30 April 2008 during a rainfall. When disturbed the frog
first hid itself in the surrounding environment by moving under leaves and flattening its
body. When the degree of disturbance increased, the frog lifted up its body and made a
very loud noise about 6-10 seconds long. It repeated that behavior as long as the threat
remained.

อึ่งกรายขางแถบ (Brachytarsophrys
carinensis) เปนอึง่กรายทีม่ขีนาดใหญ ลำตวัคอน
ขางแบนกวาง  ลำตัวมีสีน้ำตาลเขมหรือ สี
น้ำตาลอมแดง จากไหลยาวไปตามขอบหลังมี
แถบกวางสจีาง ๆ  คางสีดำ อกมีจดุประสเีทา ทอง
สนี้ำตาลขนุ ตนีสดีำ (ธญัญา, 2546) ชอบซกุตวั
ตามกองใบไมแหงบนพื้นปาทำใหพบเห็นตัวได
ยาก ยกเวนในฤดฝูนอึง่กรายขางแถบจะลงไปสง

อึง่กรายขางแถบมลีวดลายและสลีำตวักลมกลนืกบัสิง่แวดลอม
ภาพโดย ศริวัิฒน แดงศรี
Natural camouflage of Brachytarsophrys carinensis,
Doi Suthep-Pui National Park.
Photo by Siriwat Daengsri
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 พฤติกรรมการปองกนัศตัรูของอึง่กรายขางแถบ

(Brachytarsophrys carinensis)
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เสยีงรองรมิลำธารเพือ่ผสมพนัธ ุ(จารจุนิต, 2531)  Taylor (1962) ยงัไดระบวุา สามารถไดยนิ
เสยีงรองทีร่ะยะ 1 ใน 4 ของไมล โดยมเีสยีงรองนำแลวตามดวยเสยีงเปนจงัหวะ 5-6 ครัง้ เวน
แตละจงัหวะสัน้ ๆ และรองซ้ำทกุ 10-15 นาท ีหากมกีารรบกวนอาจจะหยดุรองไปนานถงึ 45
นาท ีปจจบุนัอึง่กรายขางแถบ มสีถานภาพใกลถกูคุกคาม (NT) (Nabhitabhata & Chan-ard,
2005)

นอกจากมสีขีองลำตวักลมกลนืกบัสภาพสิง่แวดลอมในการพรางตวั อึง่กรายขางแถบ
ยงัใชเสยีงในการขมขแูละขบัไลศตัรเูพือ่ปองกนัตวัเองอกีดวย เมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2551
เวลาประมาณ 22.30 น. สภาพอากาศชืน้และมฝีนตกโปรยปราย คณะผเูขยีนพบอึง่กรายขาง
แถบ 1 ตวั ซอนตวัในกองใบไมแหงขางลำหวยขนาดเลก็ในอทุยานแหงชาตดิอยสเุทพ-ปยุ จงึ
ไดสงัเกตพฤตกิรรมการปองกนัตนเองจากผลูา พบวา เมือ่มแีสงไฟมากระทบและมสีิง่รบกวนเขา
ไปใกล อึง่กรายขางแถบจะซกุลงในใบไมและยอตวัลงใหแบนราบพืน้ ขาแนบอยดูานขางลำตวั
เปนการลดขนาดกรอบนอกของลำตัวเพื่อใหลวดลายบนตัวในการอำพรางตัวจากศัตรู

เมือ่คณะผเูขยีนพยายามใชมอืจบัพบวา อึง่กรายขางแถบแสดงพฤตกิรรมการข ู(threat
behavior) โดยพองตวัใหมขีนาดใหญและยกตวัขึน้ ซึง่เปนการขยายกรอบนอกของลำตวัใหใหญ
ขึน้ คลายกบัพฤตกิรรมของอึง่อางบาน (Kaloula pulchra) แลวอาปากกระโดดพงุเขาใสสิง่รบกวน
พรอมทัง้สงเสยีงรองดงั 1 พยางค ซึง่เปนการแสดงอาวธุ (ในทีน่ีคื้อปากท่ีมขีนาดใหญ) ใหศตัรู
เหน็ชดัเจน หลงัจากนัน้อาปากคางไวพรอมทัง้เปลงเสยีงรองทีแ่หลม ยาว และดงัมาก คลายเสยีง

เมื่อถูกรบกวนอึ่งกรายขางแถบเริ่มอาปากกวางเพื่อขูศัตร ูภาพโดย ศริวัิฒน แดงศรี
Burmese Horned Frog starting to open its mouth to scare intruders when disturbed, Doi Suthep-

Pui National Park. Photo by Siriwat Daengsri
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เมือ่บบีปลายลกูโปงแลวปลอยลมออก โดยเปลงเสยีงเปนเวลา 6.2 - 9.8 วนิาท ี (n=4) เสยีงที่
เปลงออกมาอยใูนชวงความถี ่0-4 kHz  มลีกัษณะเปน harmonic คือ มเีสยีงหลายชวงความถี่
ในขณะเวลาเดียวกัน จะหยุดเมื่อลมในปอดหมดและลำตัวแฟบลง หากส่ิงรบกวนยังคงอยูอึ่ง
กรายขางแถบจะพองลมและขซู้ำโดยใชเวลาในการเตรยีมการข ู10.0 - 13.5 วนิาท ี(n=3)

เมือ่ถกูรบกวนหนกัขึน้ อึง่กรายขางแถบจะอา
ปากกวางสดุและสงเสยีงรองดงัเพือ่ขศูตัรู

ภาพโดย ศริวัิฒน แดงศรี
Burmese Horned Frog widely opening its
mouth to produce a loud noise when
disturbed, Doi Suthep-Pui National Park.

Photo by Siriwat Daengsri

รายงานนี้แสดงใหเห็นถึงแบบแผนพฤติกรรมการปองกันตัวของอึ่งกรายขางแถบ
(Brachytarsophrys carinensis) ทีใ่ชเสยีงเพือ่ขบัไลศตัร ูนอกเหนอืจากการใชเสียงเพือ่ดึงดดู
คูผสมพันธุ การที่อึ่งกรายขางแถบเลือกใชเปนเสียงที่แหลมยาวและดังเมื่อถูกจับ (distress
scream) เพื่อใหศัตรูตกใจกลัวและหนีไป การที่อึ่งกรายขางแถบเปลงเสียงนี้ออกมา ถือวา
ประสบความสำเรจ็ อยางนอยทีส่ดุก็ทำใหคณะผเูขยีนลงัเลไมกลาจบั และใชเวลารบกวนในการ
บนัทกึภาพเพยีงไมนานเนือ่งจากทนรำคาญเสยีงทีดั่งจนแสบแกวหนูัน้ไมได

คลื่นเสียงรองของอึ่งกรายขางแถบขณะแสดงพฤติกรรมการขู ภาพโดย วรพจณ บุญความดี
Sonogram of Burmese Horned Frog producing loud noise when disturbed, Doi Suthep-Pui

National Park. Photo by Worapot Boonkhuamdee
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ปลาในวงศ Badidae เปนปลาน้ำจืดขนาดเล็ก โดยในวงศนี้มีอยูดวยกัน 2 สกุลคือ
Badis และ Dario ปลาในวงศนีม้กีารกระจายพนัธอุยใูนเขตเอเชยีใต เอเชยีตะวนัออก และเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต เชน ในประเทศอนิเดยี บงักลาเทศ พมา จนี และไทย มคีวามหลากหลายสงู
สดุอยใูนเขตประเทศเอเชยีใตและพมา สวนประเทศไทยนัน้ถอืเปนเขตตะวนัออกสดุของการแพร
กระจายพันธุของปลาในวงศนี้และประเทศจีนทางตอนใตเปนขอบการกระจายพันธุสูงสุด โดย
ปลาในวงศ Badidae นี้มีการกระจายพันธุอยูในลุมแมน้ำสำคัญของทวีปเอเชีย เชน คงคา
พรหมบตุร สาละวนิ โขง และแมกลอง (Kullander & Britz, 2002)

ในประเทศไทยมปีลาในวงศ Badidae เพยีงสกลุเดยีวคอื Badis ทัว่โลกปลาในสกลุนี้
มอียทูัง้หมด 13 ชนดิ พบในประเทศไทย 3 ชนดิ ทัง้หมดเปนปลาน้ำจดืขนาดเลก็ โดยเฉลีย่มี
ขนาดประมาณ 3-4 ซม. เทานัน้ (Froese & Pauly, 2008) จากการสงัเกตพบวา ปลาในสกลุนี้
มักอาศัยอยูในแหลงน้ำที่มีการไหลเวียนดี เชน ตามขอบตลิ่งที่มีตนไมน้ำ ไมลอยน้ำ หรือไม
ชายน้ำหนาแนนของแมน้ำขนาดใหญ หรอืในลำธารขนาดเลก็ท่ีมนี้ำไหลเอือ่ย ๆ และมทีีห่ลบ
ซอน เชน ตามรากไมชายน้ำ และตามกอพชืชายน้ำ สวนในหนาแลงทีล่ำธารมนี้ำนอยหรอืแหง
ไป มปีลาบางสวนลงมาอาศยัอยใูนพืน้ทีน่้ำขงัถาวร เชน ตามบงึน้ำรมิคนันา เปนตน (ชยัวฒุิ

ปลาหมอแคระ (Badis spp.) ท่ีพบในประเทศไทย

นณณ ผาณติวงศ*
Nonn PANITVONG*

กลุมอนุรักษปลาไทยและสิ่งแวดลอม Thailand Nature Explorer www.siamensis.org
*Corresponding author: thaikilli@yahoo.com

Badis spp. (Perciformes: Actinopterygii: Badidae) of Thailand

Abstract
Badidae, a small family of freshwater fishes, comprises of only 2 genera, Badis and
Dario. They are widespread in South Asia, East Asea, and South East Asia. Only Badis
occurred in Thailand with three known species. Badis ruber occurs in the Salween
basin, northern region, and in the Mekong basin. Badis siamensis is known from the
western drainage of peninsular Thailand, starting from Ranong province down to its
type locality; Phuket Island. Badis khwae, a Thai endemic species, is specific to upper
Khwae Noi River in the Maeklong basin. These three species inhabit forest covered
small streams with dense aquatic vegetation. This habitat is vulnerable to devastation in
order to anthropogenic activities. Developing projects in the watershed ecosystem is
highly recommended to concern about negative impacts on these species.
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กรดุพันธ, 2551 การตดิตอสวนบคุคล) ปลาในสกลุนีม้ลีกัษณะการหากนิแบบซมุโจมต ีคือ ปลา
จะลอยตวัอยนูิง่ ๆ และคอยฮบุเหยือ่ซึง่เปนสตัวน้ำขนาดเลก็ท่ีวายผานมา พฤตกิรรมดงักลาว
ทำใหปลามลีกัษณะพเิศษทีน่าสนใจ เชน สามารถเปลีย่นสตีามลำตวัไดอยางรวดเรว็เพือ่พรางตวั
ทัง้ตามสถานทีอ่าศยัและตามอารมณ นอกจากนัน้ยงัมตีาทีก่รอกไปมาไดรอบทศิ มลีกัษณะคลาย
กับตาของกิ้งกาคาเมเลี่ยน ซึ่งอาจเปนที่มาของชื่อการคาในตลาดปลาสวยงามตางประเทศวา
Chameleon fish

ปลาในวงศ Badidae เปนปลาขนาดเลก็ท่ีมคีวามสวยงาม มพีฤตกิรรมทีน่าสนใจ และ
มชีนดิใหเลอืกหลายชนดิ ทำใหปลาในวงศนีเ้ปนทีน่ยิมในตลาดปลาสวยงาม ทัง้ในประเทศไทย
และในตางประเทศ ในประเทศไทยนัน้ใชชือ่ทางการคาวา "ปลาหมอแคระ" ปจจบุนัปลาหมอแคระ
ในประเทศไทยทุกชนิดยังไมไดรับการจัดสถานภาพวา มีสถานะที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
(Vidthayanon, 2005) ปลาในสกลุ Badis ทีพ่บในประเทศไทยม ี3 ชนดิ คือ

1. ปลาหมอแคระพมา (Badis ruber Schreitmuller, 1923)
มจีดุเดนแตกตางจากปลาหมอแคระในสกลุ Badis ชนดิอ่ืนทีพ่บในประเทศไทย คือ ลำ

ตวัมจีดุสีแดงสดสลบักบัจดุสีฟาอมเทา จงึจดัเปนปลาน้ำจดืท่ีสวยงามมากชนดิหนึง่ของไทย มี
การกระจายพนัธอุยทูางตอนเหนอืของประเทศ ในลมุแมน้ำสาละวนิ เชน ในเขต จ. แมฮองสอน
และในลมุแมน้ำโขง เชน ในเขต จ. เชยีงราย การกระจายพนัธอุยใูนสองลมุน้ำของปลาชนดินี้
เปนหนึ่งในหลักฐานที่บงชี้วา ในอดีตตนน้ำของแมน้ำโขงและแมน้ำสาละวินเคยเชื่อมตอกัน
(Kullander & Britz, 2002)

ปลาหมอแคระพมา ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
Badis ruber Photo by Nonn Panitvong

ปลาหมอแคระพมา ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
Badis ruber Photo by Nonn Panitvong
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2. ปลาหมอแคระขีเ้ซา (Badis siamensis Klausewitz, 1957)
เปนปลาหมอแคระทีม่สีสีนัไมจดัจานนกั ปลาทีส่มบรูณเตม็ทีม่ลีำตวัสนี้ำตาลออน มี

จดุประสดีำตามลำตวั อาจจะมจีดุสีแดงจาง ๆ  บางเลก็นอย ทางภาคใตเรยีกวา "ปลาหมอขีเ้ซา"
เนือ่งจากพฤตกิรรมทีม่กัจะลอยซมุตวัอยนูิง่ ๆ ไมคอยขยบัตวัมากนกั

พบครัง้แรกทีจ่งัหวดัภเูกต็ แตมกีารกระจายพนัธตุามแหลงน้ำทีไ่หลลงแนวชายฝงดาน
ทะเลอนัดามนัของไทย เริม่ตัง้แต จ. ระนอง ลงไปแตไมมหีลกัฐานแนชดัวามกีารกระจายพนัธุ
ลงไปทางใตถงึระดบัใด อยางไรกดี็ เวบ็ไซต fishbase.org ระบวุา ปลาชนดินีเ้ปนปลาประจำ
ถิน่ของประเทศไทย (Froese & Pauly, 2008) แตไมปรากฏวา มใีนรายงานของ Vidthayanon
(2005)  ปจจบุนัยงัไมพบวา มกีารกระจายพนัธอุยใูนแหลงน้ำทีไ่หลลงทางฝงตะวนัออก (ฝงอาว
ไทย) ของคาบสมทุรมลาย ู (ชยัวฒุ ิกรดุพนัธ, 2551 การตดิตอสวนบคุคล)

3. ปลาหมอแคระแมกลอง (Badis khwae Kullander & Britz, 2002)
เปนปลาทีพ่ึง่ไดรบัการบรรยายลกัษณะทางอนกุรมวธิานเมือ่ป พ.ศ. 2545 (Kullander

& Britz, 2002) มชีวงลำตวั ชวงระหวางตา และจดุเริม่ตนของครบีหลงัยาว โดยรวม จงึเปนปลา
ทีม่ลีำตวัคอนขางยาวเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสองชนดิแรก ปลาทีส่มบรูณเตม็ทีม่จีดุประสสีมสลบั
ดำตามลำตวั จงึจดัเปนปลาทีม่คีวามสวยงามมากชนดิหนึง่ มกีารกระจายพนัธอุยทูางตนแมน้ำ
แควนอย เชน ใน อ. สงัขละบรุ ีและ อ. ทองผาภมู ิจ. กาญจนบรุเีทานัน้ จงึเปนปลาประจำถิน่
ของประเทศไทย (Vidthayanon, 2005)

จากประสบการณในการเลีย้งและเพาะพนัธปุลาหมอแคระในสกลุ Badis ของผเูขยีน
พบวา ปลาหมอแคระมลีกัษณะการสบืพนัธทุีน่าสนใจ กลาวคอื ปลาตวัผซูึง่มสีสีนัสดใสกวาปลา
ตวัเมยีอยางเหน็ไดชดั เปนตวัเลอืกทำเลในการสรางรงับรเิวณทีเ่ปนถ้ำหรอืโพรงขนาดเลก็ ใน

ปลาหมอแคระขีเ้ซา
ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ

Badis siamensis
Photo by Nonn Panitvong
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ทีเ่ลีย้งสามารถใชกระถางตนไมหรอืกะลามะพราวทดแทนได แลวตวัผมูกีารจบีตอนใหตวัเมยีเขา
มาวางไข โดยตวัเมยีจะวางไขตดิกับผนงัถ้ำ หลงัจากนัน้ปลาตวัผจูะเฝาดูแลไขจนกระทัง่ลกูปลา
ฟกเปนตวัโดยจะใชเวลาประมาณ 3-4 วนั ลกูปลาแรกฟกจะกนิไขแดงทีต่ดิออกมากับตวัและเกาะ
ตดิอยกัูบผนงัถ้ำหรอืวสัดุตาง ๆ จนกระทัง่ลกูปลามอีายปุระมาณ 3-4 วนัจงึเริม่วายแนวขนาน
และสามารถหาอาหารเองได พอปลาจะเลกิดูแลลกูปลาในชวงนี ้สวนลกูปลากจ็ะเตบิโตกลายเปน
ปลาหมอแคระรุนตอไป

ในธรรมชาติปลาหมอแคระอาศัยอยูในลำธารท่ีมีระบบนิเวศจำเพาะ ที่มีปรับเปลี่ยน
หมนุเวยีนไปตามฤดกูาล รวมกบัสิง่มชีวีติอกีหลายชนดิท่ีอาศยัอยใูนทีเ่ดียวกนัและไดววิฒันา
การปรบัตวัตามการผนัแปรตามฤดกูาลของลำธาร การเปลีย่นแปลงใด ๆ ตอระบบนเิวศลำธาร
อยางฉับพลันยอมสงผลตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวรวมทั้งปลาหมอแคระ การ
พฒันาหรอืดำเนนิการใด ๆ  ในระบบนเิวศลำธาร ตองคำนงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และหาทาง
หลีกเลี่ยงหรือปองกันแกไขผลกระทบเปนอันดับแรก

ขอขอบคณุ อ. ชยัวฒุ ิกรดุพนัธ อาจารยประจำสาขาวชิาประมง คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับขอมูลในการเขียนประกอบบทความ
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ปลาหมอแคระแมกลอง
ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ

 Badis khwae
Photo by Nonn     Panitvong
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Territory defending of Rhinagrion mima (Insecta: Odonata:

Megapodagrionidae) and other damselflies in Thailand

แมลงปอเปนแมลงอกีกลมุหนึง่ทีม่พีฤตกิรรมในการปกปองอาณาเขต คลายกบัแมลง
อกีหลายประเภท เชน ผเีสือ้ (Cordero & Soberon, 1990) แตน (Alcock & O'Neill, 1987) ผึง้
มด และแมงมมุ (Brase, 1995) เปนตน อยางไรกต็ามยงัไมเคยมรีายงานพฤตกิรรมดงักลาวไว
อยางเปนทางการในประเทศไทยมากอน

34

ภาพลายเสนระบุลักษณะและรายละเอียดของแมลง
ปอเข็มภูเขาหางสม (ดัดแปลงจาก Asahina,1985
Drawing shows detail of Rhinagrion mima (derived
from Asahina, 1985)

Abstract
Damselflies exhibit their habitat of territorial defense as same as many insects such as
butterflies, wasps, spiders, bees etc. Rhinagrion mima (Karsch, 1891), a damselfly species
of Megapodagrionidae, was observed its defending behavior. The visual observation
was taken during 18-19 March and 30 April-2 May, 2008 at Erawan waterfall, Kanchanaburi
province, western Thailand.  A male of R. mima occupies dry twigs or leaves in the
understorey of trees with sunlight spot along the creek. The fight begins when another
male invades its territory. They angle their tips of abdomen, chase, and fight each other
using their legs for 10-15 seconds. The fight will remain 2-3 times until another male
defeat.  This territory defending behavior is also observed in other species of damselflies.

แมลงปอเขม็ภเูขาหางสม Rhinagrion
mima (Karsch, 1891) เปนสมาชกิหนึง่ในสาม
ชนดิ ทีไ่ดรบัการตัง้ชือ่อยางเปนทางการแลว
ของวงศ Megapodagrionidae ที่พบใน
ประเทศไทย (Hamalainen & Pinratana,
1999) ตัวผูและตัวเมียมีลักษณะและสีสัน
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คลายคลงึกนั คือ สวนหวัมลีายจดุและแถบสเีหลอืงหรอืเหลอืงอมเขยีว อกปลองใหญสดีำมลีาย
สเีหลอืงหรอืเหลอืงอมเขยีว ขาสเีหลอืงซดี ปกใสและแคบ ตาปกแคบสดีำ ทองสัน้และหนา สี
สมแดง รยางคปลายทองของตวัผมูสีดีำ ปลายรยางคดานบน (superior appendage) แบนปลาย
แหลม รยางคปลายทองดานลางมองไมเหน็ (Asahina, 1985) รยางคปลายทองในตวัเมยีมขีนาด
เลก็ แหลมยาว สามารถพบไดทัว่ประเทศและพบไดตลอดปใน จ. กาญจนบรุ ี(Hamalainen &
Pinratana, 1999)

อาณาเขตของแมลงปอเขม็ภเูขาหางสม (Rhinagrion mima) มกัเปนกิง่ไมหรอืใบไม
ที่อยูตามขางริมลำธารที่มีแสงแดดสอง ในการสำรวจและถายรูปแมลงปอที่น้ำตกเอราวัณ
จ.กาญจนบรุ ีเมือ่วนัที ่18-19 เมษายน พ.ศ. 2551 และวนัที ่30 เมษายน-2 พฤษภาคม พ.ศ.
2551 ผเูขยีนไดพบพฤตกิรรมการปองกนัอาณาเขตของแมลงปอเขม็ภเูขาหางสม (R. mima)
ตวัผหูลายครัง้

จากการสังเกตพฤติกรรมการปองกันอาณาเขตของแมลงปอเข็มภูเขาหางสม (R.
mima) ตวัผ ูพบวา เมือ่มแีมลงปอเขม็ตวัผบูนิเขามาในอาณาเขตของแมลงปอเขม็อกีตวัหนึง่
แมลงปอทัง้สองตวัจะยกปลายทองขึน้ แลวขบัไลกันอยางรวดเรว็หรอืตอสกัูนโดยใชขาหนา การ
ตอสกัูนใชเวลาประมาณ 10-15 วนิาทตีอครัง้ พฤตกิรรมเหลานีจ้ะเกดิขึน้ 2-3 ครัง้ตดิตอกัน
จนกวาจะรผูลแพหรอืชนะ อยางไรกต็าม Wilson & Gilbert (2005) รายงานวา การตอสคูรัง้
หนึง่อาจจะใชเวลานานกวา 20 นาท ีการตอสนูีจ้บลงเมือ่ผแูพบนิหนไีปและผชูนะอยอูาณาเขต
ของตนเอง

นอกจากแมลงปอเขม็ภเูขาหางสมแลว ผเูขยีนไดพบพฤตกิรรมการปองกนัอาณาเขต
ในแมลงปอเข็มธาราลายเสน (Libellago lineata lineata) และแมลงปอเข็มน้ำตกสั้นผูขีด
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แมลงปอเข็มภูเขาหางสม (R. mima) ตัวเมีย (ซาย) และตัวผู (ขวา) ภาพโดย นพปฎล มากบญุ
A female (left) and a male (right) of  Rhinagrion mima Photo by Noppadon Makbun
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(Rhinocypha iridea) แมลงปอเขม็น้ำตกสัน้วงมวง (R. b. biforata) และแมลงปอเขม็น้ำตกสัน้
ผดูำ (R. f. fenestrella) เชนเดยีวกนั

สำหรบัแมลงปอเขม็ธาราลายเสน (L.  l.  lineata) การตอสมูกัใชเทาหนาโดยใชเวลา
10-15 วนิาทตีอครัง้ และการตอสคูรัง้หนึง่จะใชเวลาประมาณ 5-6 นาท ีอาณาเขตของแมลงปอเขม็
เหลานี้มีลักษณะคลายกับแมลงปอเข็มภูเขาหางสม คือ บริเวณที่มีก่ิงไมริมบึงและในบึง หรือ
ลำธารที่น้ำไหลเอื่อยและมีแดดสองถึง

การปองกนัอาณาเขตของแมลงปอเขม็ภเูขาหางสม (R. mima)
(ซาย) ภาพจาก Wilson & Gilbert (2005) และของแมลง
ปอเขม็ธาราลายเสน (Libellago lineata lineata) (ขวา)

ภาพโดย นพปฎล มากบญุ
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Territory defending of R. mima (left)  Photo from Photo from  Wilson & Gilbert (2005) and Libellago
lineata lineata (right) Photo by Noppadon Makbun
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ความสมัพนัธระหวางมด Polyrhachis สกุลยอย Myrmhopla กบัมดสกลุ

Diacamma ในดนิ

มดเปนแมลงสงัคมทีส่วนใหญสรางอาณาจกัรแยกเพือ่ความอยรูอดจากสิง่มชีวีติชนดิ
อืน่ แตมมีดบางชนดิจำเปนตองอาศยัหรอืมคีวามสมัพนัธกับสิง่มชีวีติกลมุอืน่ ๆ เชน มดสกลุ
Cladomyrma สรางรงัอยเูฉพาะในแกนกลางกิง่ของตนฮอสะพายควาย Sphenodesme mollis
Craib เพือ่เปนทีอ่ยอูาศัย เลีย้งดตูวัออน และหลบภยั (วยีะวฒัน, 2550) มดกระโดดเหลอืงมี
ความสมัพนัธแบบพึง่พากบัมดคนัสกลุ Pheidole 2 ชนดิ (วยีะวฒัน และศศธิร, 2550) ในขณะ
ที่มดหนามกะทิงอกแดง (Polyrhachis rufipes) เลียนแบบลักษณะของมดคอมอกแดง
(Gnamptogenys bicolor) และสรางรงัอยใูกล ๆ เพือ่ใหตวัเองรอดพนจากศตัรผูลูา (วยีะวฒัน,
2551)

เชนเดยีวกบัมดทีค่ณะผเูขยีนพบในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน จากการสำรวจ
บรเิวณ อ. ภเูรอื จ. เลย ประมาณปลายเดอืนเมษายน 2551 พบมด 2 ชนดิ คือ มดหนามกระทงิ
(Polyrhachis) สกุลยอย Myrmhopla และมดสกลุหนามค ู (Diacamma) สรางรงัอยรูวมกนัใน
ดินลกึประมาณ 30-40 ซม. ภายในรงัพบตวัหนอนและดกัแดของมดหนามค ูแตไมพบตวัหนอน
ของมดหนามกระทงิ เขาใจวา มดหนามกระทงิสรางรงัอยใูกล ๆ กับรงัของมดหนามคแูละใช
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Social Relationship between two subgenera of subterranean ants;

Myrmhopla and Diacamma (Hymenoptera: Formicidae)

Abstract
In the late April 2008, a survey of ant fauna in Phu Rua district, Loei province, northeastern
Thailand was conducted. Our results revealed the first time in Thailand for their co-
existing of 2 ant genera in the same subterranean nest. The ants Polyrhachis (Myrmhopla)
and Dicamma dwell together in the relationship that could enhance their survivals.
Dicamma is a fierce and dangerous for the predators. It becomes a model  of mimicry for
stingless ants.
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มดสกุลหนามคู (Diacamma) ภาพโดย พรเพญ็ โกศลปญญาภวัิฒน
An ant genus Diacamma Photo by Pornpen Kosonpanyapiwat
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อาณาเขตรวมกนัโดยไมทำอนัตรายหรอืแกงแยงกนั ถอืเปนการคนพบการอยรูวมกนัของมดทัง้
สองชนดินีค้รัง้แรกในประเทศไทย ซึง่คลายกบัที ่Maschwitz et al. (2004) พบมดหนามกระทงิ
(Polyrhachis lama) อาศยัอยใูนรงัของมดหนามคใูนประเทศอนิโดนเีซยี

จากการสงัเกตในธรรมชาต ิมดทัง้ 2 ชนดินีม้ลีกัษณะทัว่ไปคลายกนัมาก โดยมลีำตวั
สดีำ และมรีปูแบบการเดนิใกลเคยีงกนั ผเูขยีนเขาใจวา มดหนามกระทงิสกลุยอย Myrmhopla
ซึง่ปกตสิรางรงัเหนอืพืน้ดนิ (Liefke et al., 1998) เลยีนแบบมดหนามคเูพือ่ความอยรูอดโดย
ปรบัตวัสรางรงัอยใูนดนิและมกีารเปลีย่นแปลงรปูรางใหคลายกบัมดหนามคมูากท่ีสดุ ซึง่สตัวผลูา
กลมุตาง ๆ  เชน สตัวเลือ้ยคลาน สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก สตัวปก ไมกลาจับกนิเปนอาหาร เนือ่ง
จากคิดวาเปนมดหนามคซูึง่เปนมดทีม่พีษิ  การทีม่ดทัง้สองชนดิอยดูวยกนัไดนัน้ อาจเนือ่งมา

มดหนามกระทิง (Polyrhachis สกุลยอย Myrmhopla) ภาพโดย พรเพญ็ โกศลปญญาภวัิฒน
Polyrhachis, sungenus Myrmhopla Photo by Pornpen Kosonpanyapiwat
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จากมดหนามกระทงิสกลุยอย Myrmhopla ปลอยสารเคมทีี่ใกลเคียงกับสารเคมีของมดหนามคู
เชนเดียวกับการปลอยสารเคมีเพื่อดึงดูดกันของมดสกุล Cladomyrma และพืชสกุล
Sphenodesme (Fujiwara et al., 2004) ซึง่จำเปนตองทำการศกึษาอยางละเอยีดตอไป

รังของมดหนามคูและมดหนามกระทิงใน
ดินลกึประมาณ 30-40 เซนตเิมตร

ภาพโดย ทศันยั จนีทอง
Polyrhachis, sungenus Myrmhopla
shares the same habitata dep in the
soil 30-40 cm.

Photo by Thasanai Jeenthong

ดักแดของมดสกุลหนามคู
ภาพโดย ทศันยั จนีทอง

Larva of the ant genus Diacamma.
Photo by Thasanai Jeenthong
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ชีววิทยาวิทยาการสบืพนัธขุองตัก๊แตนตำขาวดอกไม

Creobroter gemmatus Stoll  แมลงตัวห้ำสวยงามในธรรมชาติ

Reproductive biology of Flower Mantids Creobroter  gemmatus Stoll

(Insecta: Dictyoptera: Hymenopodidae), a colorful predator
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Abstract
The Flower Mantids, Creobroter gemmatus Stoll could be diagnosed by hyaline

anal membrane of the fore wing, and the larger smoky patch in the female hind wing. It
is a common species of Thailand but its reproductive ecology is poorly known. We
caught 2 pregnant females in nature, brought and kept in the Living Insect Museum, and
then observed their reproductive processes. The female mantids laid a ootheca on stick
averagely hatched 8.4±2.16 nymphs. The nymph took six development stages to reach
fully grown mantids. Consecutively, the nymph spent time developing in six stages
which are 8.57±1.78, 8.10±2.25, 7.83±3.25, 8.52±1.57, 9.94±3.50, and 13.55 ±4.10
days, respectively.

ตัก๊แตนตำขาวในปจจบุนั ทัว่โลกไดสำรวจพบแลวกวา 2,300 ชนดิ (Grimaldi and
Engel, 2005) ใน 8 วงศ มลีกัษณะทีส่ำคญัคือ สวนของอกปลองแรก (prothorax)  และ coxa
ของขาคหูนายาว ขาคหูนาเปนแบบขาหนบี (grasping legs) และมหีนามแขง็ (spine) ทีส่วน
ของตนขา (femur) และหนาแขง (tibia)  เพือ่ชวยในการหนบีจบัเหยือ่ ในตวัเมยีนัน้วางไขเปน
กลมุมกีระเปาะหมุและเกาะตดิแนนตามกิง่ไมหรอืตนหญา ซึง่มลีกัษณะคลายคลงึกบัการวางไข
ของแมลงสาบ จงึจดัแมลงในกลมุตัก๊แตนตำขาว มคีวามสมัพนัธใกลชดิกับแมลงอนัดบัแมลงสาบ
(Blattodea ) (สาวติร,ี 2542)

ตัก๊แตนตำขาวดอกไม (Creobroter gemmatus Stoll, 1813) เปนตัก๊แตนตำขาวใน
วงศ Hymenopodidae อนัดบั Mantodea  เพือ่ใหสอดคลองกบัชือ่สามญัวา flower mantid จงึ
ขอเรยีกวา "ตัก๊แตนตำขาวดอกไม"  ลกัษณะของตวัเตม็วยัตวัผคืูอ หนวดสดีำเขม ลำตวัเรยีว
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ยาวสเีขยีว ปกยาวกวาลำตวั ทีก่ลางปกมขีอบวงกลมสดีำ ภายในวงกลมสดีำมสีเีหลอืงจาง ๆ
ตวัเตม็วยัตวัเมยี ลำตวั มลีกัษณะอวนและหนากวาตวัผ ู ปกยาวกวาหรอืเทากับสวนทอง หนวด
สดีำแตไมเขมหนาเทาตวัผ ูลำตวัมสีเีขยีวสลบักบัแถบสดีำ ทีโ่คนปกคแูรกมแีถบสขีาวโคงสัน้ๆ
2 แถบ บรเิวณกลางปกมขีอบวงกลมสดีำ ภายในวงกลมสดีำ มสีเีหลอืง และมจีดุดำเลก็ ๆ 2 จดุ
อยใูนวงกลม ปกคทูี ่2 มลีกัษณะบางใส เหนยีว ลกัษณะเดนของตัก๊แตนตำขาวชนดินี ้จดุเดน
จะอยใูนตวัเมยี ซึง่ในปกคหูลงันัน้เมือ่กางปกจะพบวา มแีถบสชีมพเูขมและแถบสดีำขนาดใหญ
ซึง่ใชเปนลกัษณะสำคญัในการจำแนกชนดิ (Mukherjee et al., 1995) ตัก๊แตนตำขาวดอกไม
เปนแมลงทีร่จูกักันคอนขางนอย โดยเฉพาะนเิวศวทิยาการสบืพนัธขุองตัก๊แตนตำขาวดอกไม
ยังไมเปนที่ทราบแนชัด
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เมื่อเดือนเมษายนในป 2549 ผูเขียนไดออกทริปจับแมลงที่ จ. กาญจนบุรี และได
พบกบัตัก๊แตนตำขาวชนดินีเ้กาะอยทูีต่นสกั เมือ่จบัมาดก็ูพบวา เปนตวัเมยีและกำลงัทองอย ูจงึ
ไดเกบ็มา ทำการศึกษาและเพาะเลีย้งเพือ่เพิม่ปรมิาณเพือ่ใชในการจดัแสดงในรปูแบบพพิธิภณัฑ
แมลงมชีวีติ (Living Insect Museum) ของศนูยฯ ผลการศกึษาพบวา ตวัเมยี ใชเวลาวางไขใน
แตละครัง้ประมาณ 45 นาท ีจนถงึ 1 ชัว่โมง เมือ่วางไขใหม ๆ ไขจะมสีเีหลอืงนวลเรยีวยาวและ
นิม่ หลงัจากนัน้จะเริม่แขง็และกลายเปนสนี้ำตาล ความกวางเฉลีย่ 4.40±0.20 มม.ความยาวเฉลีย่
37.65±4.80 มม. ความสงูเฉลีย่ 3.0 มม. ในระยะไขนีใ้ชเวลาประมาณ 24.03±2.39 วนั จงึฟก

ตั๊กแตนตำขาวดอกไมขณะผสมพันธุ
ภาพโดย วิชัย  สรพงษไพศาล

Creobrother gemmatus in mating.
Photo by Wichai Sorapongpaisal

ตั๊กแตนตำขาวดอกไมขณะวางไข
ภาพโดย วิชัย  สรพงษไพศาล

Creobrother gemmatus laying eggs.
Photo by Wichai Sorapongpaisal
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ออกมา ในแตละวยัเจรญิเตบิโตโดยการลอกคราบ ระยะตวัออนนัน้มทีัง้หมด 6 วยั ใชเวลาใน
แตละวยั ดังนี ้วยัที ่1 8.57±1.78 วนั, วยัที ่2  8.10±2.25 วนั, วยัที ่3 7.83±3.25 วนั, วยัที ่4
8.52±1.57 วนั, วยัที ่5 9.94±3.50 วนัและวยัที ่6 13.55±4.10 วนั จากนัน้จงึเตบิโตเปนตวัเตม็
วยัตวัผแูละตวัเมยี โดยเฉลีย่แลว ตวัเมยีสามารถวางไขไดเฉลีย่ 8.4±2.16 ฝก

ตัก๊แตนตำขาวดอกไมเปนนกัลาหรอืเปนตวัห้ำ มนัจงึจบัแมลงดวยกนัเปนอาหาร รวม
ทั้งตัวผูที่มาผสมพันธุ เมื่อผสมพันธุเสร็จแลวหากพลั้งเผลอก็อาจตกเปนเหยื่อของตัวเมียได
สาเหตใุนการจบัตวัผกิูนเปนอาหารอาจเปนไปได 2 ประการ คือ การเปนผลูาโดยสญัชาตญาณ
หรือ เพื่อใชในการบำรุงไขใหสมบูรณและพรอมที่จะวางไขตอไป

ในธรรมชาตนิัน้ ไดกำหนดใหตัก๊แตนตำขาวเปนตวัห้ำซึง่มปีระโยชนในการรกัษาสมดลุ
ในระบบนเิวศ โดยชวยลดและควบคมุปรมิาณประชากรของแมลงชนดิตาง ๆ  ไมใหมากหรอืนอย
เกนิไป ตัก๊แตนตำขาวสามารถจบัเหยือ่ทีม่ขีนาดเลก็จนถงึขนาดใหญกวาตวัมนัได สามารถหนั
หวัเหลยีวกลบัไปทางดานหลงัเพือ่มองหาเหยือ่ได มกัพรางตวัตามกิง่ไม หรอืใบไม และรออยู
นิง่ ๆ  รอจนกระทัง่เหยือ่เขามาใกลในระยะทีส่ามารถเอือ้มถงึ แลวจงึรบีตะครบุเหยือ่และกดักินทนัที

เอกสารอางอิง
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 1. ขณะฟกเปนตวั
2. ตวัออนวยัที ่1
3. ตวัออนวยัที ่6

ภาพโดย วิชัย  สรพงษไพศาล
 1. hatching stage

   2. stage 1 nymphs
  3. stage 6 nymph

Photo by Wichai Sorapongpaisal
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การลาเหยือ่ของแมงมุมปูเขยีว Green Crab Spider (Oxytate sp.)

ศีลาวุธ ดำรงศิริ*
Seelawut DAMRONGSIRIi*
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Predation of Green Crab Spider (Insecta: Araneae: Thomisidae)

Abstract
Green crab spiders (Oxytate sp.), a member of Family Thomisidae, is currently known
only one species in Thailand, Oxytate parallela. It was commonly in the orange orchard.
However, its behaviors were poorly recorded in Thailand. I report here a visual observation
of green crab spiders hunting behavior on a rose apple tree in February, 2008. Green
crab spiders were likely flat body with green color, and possessed two front pairs of legs
much longer than other two back pairs. They stalked their prey by hanging under the
leaves with one last leg holding on the edge of the leaf. This was to ensure that they
can move quickly to the upper-side of the leaf to catch the prey. Subsequently, they took
the prey back to under-side, and consume it by sucking body fluid.
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แมงมมุปเูขยีวเปนแมงมมุสกุล Oxytate อยใูนวงศ Thomisidae ทัว่โลกไดรบัการตัง้
ชือ่แลว 22 ชนดิจากหลายประเทศ (Platnick, 2008) มกีารกระจายใน 3 ทวปี คือ ทวปีแอฟรกิา
พบบรเิวณภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใตของทวปี พบในประเทศเอธโิอเปย เกาะแซนซบิา
ประเทศแทนซาเนยี ไอวอร ีในทวปีเอเชยี เชน ประเทศพมา ภฎูาน อนิเดยี รสัเซยี จนี ญีป่นุ
ศรลีงักา เวยีดนาม สงิคโปร  เกาหล ีและภาคตะวนัตกของทวปีออสเตรเลยี

แมงมมุในวงศ Thomisidae เปนแมงมมุทีไ่มสรางใยดกัเหยือ่แตออกลาเหยือ่เอง แต
ก็มอีวยัวะสรางใยได ซึง่จากการศกึษาของ Moon และ An (2006) เกีย่วกบัลกัษณะของ spigot
ของมนั คาดวา นาจะใชใยในการสรางรงัไข (cocoon) แตอยางไรกต็ามการใชงานของใยของ
แมงมมุสกลุนีท้ีแ่นนอนยงัไมเคยมกีารศึกษา (Moon and An, 2006) แตผเูขยีนพบวา มกัมใีย
ถกูขงึตดิกับใบไมไว ในตำแหนงทีม่นัเกาะ ซึง่ยงัไมทราบวามไีวทำไม และมกัพบกบัแมงมมุที่
นาจะเปนตวัเมยี (ผเูขยีนไมสามารถแยกตวัผทูีไ่มโตเตม็ทีกั่บตวัเมยีได)

จากการสืบคนจากอินเทอรเนต พบวาในประเทศไทยมีรายงานการพบเห็นอยูเพียง
ชนดิเดียว คือ Oxytate parallela โดยพบในสวนสมเขยีวหวาน (วภิาดา และ เทวนิทร, ไมระบุ
ปทีพ่มิพ) และในสวนมะมวง (วภิาดา, 2547) อยางไรกต็ามยงัไมมกีารระบชุนดิของแมงมมุที่
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พบในสวนมะมวง นอกจากนีผ้เูขยีนเองไดเหน็ภาพของแมงมมุสกุลนีจ้ากชางภาพสมคัรเลนอยู
หลายครัง้เชนกนั แสดงวา แมงมมุชนดินีเ้ปนแมงมมุทีอ่าจพบเหน็ไดไมยากนกั อยางไรกต็าม
ในประเทศไทยแมงมุมชนิดนี้ไดรับความสนใจนอยมากและยังขาดรายงานการพบเห็นแมงมุม
ชนดินีอ้ยางเปนทางการ

ราวกลางเดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2551 ผเูขยีนไดบงัเอญิพบกบัแมงมมุชนดิหนึง่ สเีขยีว
ขนาดลำตวั ราว 1 ซม. ขาสองคหูนายาวกวาขาคหูลงัมาก เกาะอยใูตใบของตนชมพ ูตลอดตวั
คอนขางแบนราบไปกบัใบไมทีเ่กาะอย ูจงึไดถายรปูไวและกลบัมาคนหาขอมลูเพิม่เตมิ ภายหลงั
พบวา แมงมมุตวันีโ้ดยทัว่ไปนยิมเรยีกกนัวา Green Crab Spider จดัอยใูนกลมุแมงมมุป ู(Crab
Spider) วงศ Thomisidae สกุล Oxytate L. Koch, 1878 อยางไรกต็ามในประเทศไทยยงัไมมี
การตัง้ชือ่ภาษาไทยกบัแมงมมุชนดินี ้เพือ่ใหชือ่สอดคลองกบัชือ่ภาษาองักฤษ ผเูขยีนจงึไดเรยีก
ชือ่แมงมมุชนดินี ้วา "แมงมมุปูเขยีว"

สสีนัของแมงมมุสกุลนีท้ีพ่บ จะกลนืกนัไดดีกับใตใบไมและตดักับสบีนใบชดัเจน จาก
การศกึษาของ Moon and An (2006) พบวา สิง่สำคญัในการจบัเหยือ่ของแมงมมุสกลุนี ้ คือ
การพรางตวัเองเขากับสภาพแวดลอม ทัง้โครงสรางภายนอก (morphologically) และ การเปลีย่น
สสีนั (pigment migration) และมนักไ็มจำเปนตองใชใยในการจบัเหยือ่ของมนั

"แมงมมุปูเขยีว"  ในสกลุ Oxytate เปนแมงมมุทีห่ากนิในเวลากลางคนืโดยมกัจะเกาะ
กลบัหวัอยใูตใบไม มปีระสาทรบัสมัผสัท่ีไวและสามารถรบัรถูงึแรงสัน่สะเทอืนไดเมือ่มเีหยือ่เดิน
อยบูนใบไม และเขาจบัเหยือ่อยางรวดเรว็ (Benjamin, 2001)  จากการสงัเกตของผเูขยีนพบวา
แมงมมุปเูขยีวสกลุนีย้งัลาเหยือ่ในตอนกลางวนัเชนกนั โดยผเูขยีนพบแมงมมุปเูขยีวเกาะอยใูต
ใบตนชมพ ูบางครัง้สงัเกตพบวาไตไปมาชา ๆ บนใบไม แตสวนมากจะเกาะอยกัูบทีต่รงขอบ
ใบไม โดยใชขาคสูดุทาย (ลำดบัที ่4) หนึง่ขางเกีย่วไวทีข่อบใบตลอดเวลา จากลกัษณะดงักลาว

แม งมุ มปู เ ขี ย วที่ ทำก า รสั ง เ กต
พฤติกรรมการลาเหยื่อบนตนชมพู

ภาพโดย ศลีาวธุ ดำรงศริิ
Green crab spider found on a rose
apple tree was visully observed its
hunting behaviors.
Photo by Seelawut Damrongsiri
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แมงมุมปูเขียวสามารถพลิกตัวกลับไปอยูอีกดานของใบไมไดอยางรวดเร็ว เมื่อมีเหยื่อเดินมา
บนใบไมแมงมมุปเูขยีวจะพลกิตวัไปบนใบไมดานนัน้แลววิง่เขาจับเหยือ่ทนัท ี เมือ่ไดเหยือ่แลว
ก็จะกลบัมาอยใูตใบไมหอยหวัดดูกินเหยือ่จนแหงแลวปลอยทิง้ลงมายงัพืน้ดนิเทาท่ีสงัเกตพบวา
เหยื่อของแมงมุมปูเขียวสวนมากเปนแมลงวันขายาววงศ Dolichopodidae

แมงมุมปูเขียวกำลังจับเหยื่อ ภาพโดย ศลีาวธุ ดำรงศริิ
Green crab spider is hunting on another insect.  Photo by Seelawut Damrongsiri
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ปูแสมแหงหาดปะการงั (Metasesarma obesum) กบัรายงานการ

พบครัง้แรกในประเทศไทย

The sesarmid crab Metasesarma obesum (Crustacea: Decapoda:

Sesarmidae) of coral rubble beach, the new record of Thailand

Abstract
Metasesarma obesum, one of marine crabs, is a member of Sesarmidae. This species
typically spreads in islands, north of Borneo and prefers gravel or sandy beaches without
freshwater. This article reports the first record of Metasesarma obesum in Thailand. It
was found in the supra-intertidal zone of Panwa cape, Phuket province, Southern Thailand
on 10 June, 2008. The crab is common on the coral rubber beach and shares its
habitats with another rare crab, Cardisoma carnifex.

ปแูสม (Metasesarma spp.) เปนปทูีอ่ยใูนวงศ Sesarmidae จากการตรวจสอบใน
Naiyanetr (1998), Ng & Davie (2002) และการจดัลำดบัทางอนกุรมวธิานลาสดุใน Ng et al.
(2008) พบวา ในประเทศไทยมจีำนวนทัง้สิน้ 55 ชนดิ แตการสำรวจและศกึษาดานอนกุรมวธิาน
ของปกูลมุนีใ้นประเทศไทยยงัไมเปนทีแ่พรหลาย จงึมโีอกาสพบเหน็ชนดิท่ีเปนรายงานใหมระดบั
ประเทศไดไมยากนัก

ปูไก Cardisoma carnifex ปูหายากท่ี
เคยพบบนชายหาดปลายแหลมพนัวา

ภาพโดย เรอืงฤทธิ ์พรหมดำ
Cardisoma carnifex, a rare crab, found
at Panwa cape, Southern Thailand

Photo by Rueangrit Promdam
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เมือ่วนัที ่10 เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2551 คณะผเูขยีนไดเดนิสำรวจบรเิวณชายหาดแคบ ๆ
รมิหนาผาของสถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)
ทีต่ัง้อยบูรเิวณปลายแหลมพนัวาของเกาะภเูกต็ ในชวงเวลากลางคนืเพือ่สำรวจปไูก Cardisoma
carnifex (Herbst, 1794) ปหูายากในปจจบุนั ซึง่เคยพบมากอน 2 ครัง้ ไดพบปทูีม่รีปูรางคลาย
ปูแสมแตยังไมแนใจวาอยูในวงศใด เนื่องจากปจจุบัน (Ng et al., 2008) ไดมีการแยกวงศ
ปแูสมออกเปนหลายวงศ โดยลกัษณะของปแูสมทีพ่บนีใ้กลเคยีงกบัป ู 3 วงศ คือ Grapsidae,
Sesarmidae และ Varunidae จงึไดเกบ็ตวัอยางและบนัทกึภาพถิน่ทีอ่ยอูาศยัเพือ่ตรวจสอบชนดิ
ที่แนนอนตอไป

จากการตรวจสอบตัวอยางปูแสมที่เก็บมาไดโดยไดเปรียบเทียบลักษณะตาง ๆ กับ
Ng & Schubart (2003) และ Ng & Davie (1995) พบวา เปนปแูสมในวงศ Sesarmidae ชนดิ
Metasesama obesum (Dana, 1851) ซึ่งยังไมมีรายงานการพบมากอนในประเทศไทย
(Naiyanetr, 1998; Ng & Davie, 2002) โดยมชีือ่พอง (synonym) ทีน่ยิมใชกันกอนหนานี ้คือ
Metasesarma rousseauxi H. Milne Edwards, 1853

ลกัษณะสำคญัของ M. obesum คือ ขอบดานขางกระดองทีค่อนขางตรง และขนาน
กันทั้งสองขาง ทำใหมองกระดองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แตในตัวใหญขอบดานขางอาจจะโคง
มนกวาตวัเลก็ ถดัจากมุมดานนอกเบาตาจะเรยีบและคอนขางตรง ไมมรีอยหยกั หนวดคทูี ่ 2
(anntena) แยกออกจากเบาตา (ปูแสมสกุลอื่นสวนใหญหนวดคูนี้จะอยูเกือบติดกับกานตา)
รยางคขางปาก (exopod) ไมมแีส (flagellum) ผวิกระดองเรยีบมนั ไมมขีน อกีชนดิภายในสกลุ
เดียวกันและมีลักษณะคลายกัน คือ M. aubryi (A. Milne Edwards, 1869) แตแตกตางตรงที่
M. obesum มขีอบดานนอกรยางคปากคทูี ่3 ทีโ่คงปาน สวน M. aubryi  โคงเปนมมุแคบกวา
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ปูแสมปะการัง Metasesarma obesum ตัวแรกที่พบซึ่งเปนตัวเมีย (ซาย) และปูแสมปะการังตัวผู ซึ่งมีลวด
ลายและสีเขมกวา (ขวา) ภาพโดย เรอืงฤทธิ ์พรหมดำ

A first discovery female of Metasesarma obesum (left), and a darker color of adult mail (righ)
Photo by Rueangrit Promdam
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เกอืบคลายมมุฉาก ขอบมมุดานนอกเบาตาของ M. obesum ตดัตรงเกอืบตัง้ฉาก สวน M. aubryi
โคงเขาหาเบาตา อวยัวะเพศผคูแูรก (gonopod 1) ของ M. obesum สวนปลายคอนขางตรง มี
ติง่ยืน่ออกมาเปนตะขอขนาดเลก็ไมชดัเจน แต M. aubryi สวนปลายหกัเปนมมุฉากและเปนตะขอ
ชดัเจน

แหลงอาศยัของปแูสมปะการงั M. obesum เคยมรีายงานพบตามเกาะตาง ๆ  โดยเฉพาะ
ทางตอนเหนอืของเกาะบอรเนยีวทีม่หีาดกรวดหนิหรอืหาดทราย ทีไ่มมแีมน้ำ หรอืแหลงน้ำจดื
(Ng & Schubart, 2003) ซึง่มลีกัษณะทางกายภาพคลายกบับรเิวณปลายแหลมพนัวา เกาะภเูกต็
ทีย่ืน่ออกมาไกลจากตวัแผนดนิใหญ ในขณะทีป่แูสมชนดิ M. aubryi จะพบไดในปา หรอืสภาพ
พ้ืนทีท่ีเ่ปนแหลงน้ำจดื สวนพืน้ทีท่ีส่ำรวจพบปแูสมปะการงับรเิวณ จ. ภเูกต็มลีกัษณะเปนหาด
เศษปะการัง ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ำขึ้นปกติ หรือเขตเหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุด (supra-intertidal
zone) โดยทีเ่ศษปะการงัเหลานีถ้กูซดัขึน้มาโดยคลืน่ลมของพายทุีอ่าจจะเกดิขึน้มากกวาหนึง่ครัง้

สขีองปแูสมปะการงั (M. obesum) ทีพ่บใน จ. ภเูกต็ มสีกีลมกลนืกบัปะการงั กลาว
คือ มสีเีหลอืงครมีออน ๆ และมลีวดลายสนี้ำตาลเขม สวนตวัเมยีมกีระดองสขีาวชดัเจน ชวย
ในการพรางตวัอยกัูบแนวเศษซากปะการงั แตบางตวัทีพ่บมสีสีะดดุตา เชน กระดองสขีาวและ
ขาสสีมสด บรเิวณนีม้ปีแูสมปะการงัคอนขางชกุชุม จงึไดเกบ็ตวัอยางเพิม่เตมิเปนตวัอยางอาง
องิ และทำการเลีย้งเพือ่สังเกตพฤตกิรรม
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เพศเมียตัวนี้มีขาสีสมสดและเปนตัวที่มีไข
นอกกระดอง

ภาพโดย เรอืงฤทธิ ์พรหมดำ
An adult female of Metasesarma
obesum have bright orange legs is
carrying her eggs

Photo by Rueangrit Promdam

การสังเกตในที่เลี้ยงพบวา ปูแสมปะการังสามารถลอกคราบบนบกได และมีการกิน
คราบของตวัเอง แตเนือ่งจากลอกคราบในทีโ่ลงตามสภาพจำกดัของทีเ่ลีย้ง ทำใหคราบอาจจะถกู
กินโดยปหูลายตวันอกจากเจาของคราบอกีดวย พฤตกิรรมการกนิคราบนีม้กัเปนพฤตกิรรมของ
ปทูีไ่มไดอาศัยอยใูนน้ำทะเลเพือ่สงวนแรธาตทุีส่ำคญัตอความแขง็แรงของกระดองไวไมใหสญู
เปลา ปแูสมปะการงัสามารถอาศยัอยบูนบกไดโดยไมพึง่น้ำเคม็แตบรเิวณทีอ่าศยัอยตูองมคีวาม
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ชืน้เพยีงพอ จากสภาพของแหลงทีอ่ยอูาศยัสนันษิฐานไดวา ตวัเมยีนาจะวางไขในบรเิวณหาด
ปะการงับรเิวณนี ้ โดยอาศยัชวงระหวางน้ำขึน้สงูในรอบเดอืนจากอทิธิพลของดวงจนัทรทีห่นนุ
น้ำขึ้นมาไดถึงบริเวณหาด

จากการสังเกตยงัพบวา แหลมพนัวา จ. ภเูกต็ อนัเปนทีต่ัง้ของ สวพ. นัน้ ถกูรบกวน
จากกิจกรรมของมนษุยบางแตนบัวาเลก็นอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรเิวณอืน่ๆ ของเกาะภเูก็ต ซึง่
มโีครงการกอสรางทีอ่ยอูาศยับรเิวณชายฝงเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง จงึยงัคงมคีวามหลากชนดิของ
ปสูงู ท้ังในเขตน้ำขึน้-น้ำลง และเหนอืเขตน้ำขึน้สงูสดุขึน้ไป นอกจากปแูลวอาจมสีิง่มชีวีติอืน่ ๆ  อกี
หลายชนดิท่ียงัไมมกีารรายงานการคนพบในประเทศไทยหรอืในระดบัโลกมากอน

หมายเหต ุเนือ่งจากปแูสมชนดิ M. obesum เปนปทูีเ่พิง่คนพบครัง้แรกในประเทศไทย
จงึยงัไมมชีือ่ภาษาไทยดงันัน้จงึไดเสนอชือ่ใหวา "ปูแสมปะการัง" เนือ่งจากพบอาศยัในบรเิวณ
หาดเศษปะการงั

ลักษณะดานบน (ซาย) และดานหนา (ขวา) ของปูแสมปะการังตัวผูที่จับจาก จ. ภูเก็ต
ภาพโดย เรอืงฤทธิ ์พรหมดำ

Top view (left) and front view (right) of M. obesum collected from Phuket province
Photo by Rueangrit Promdam
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หอยทากอำพันอนิโดจนีแหงภาคตะวันออก (Indosuccinea sp.)
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ประเทศไทยเปนพืน้ทีห่นึง่ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู ไมวาจะเปน สตัว พชื
หรอืจลุนิทรยีตาง ๆ เชนเดยีวกนักบัหอยทากบก (land snails) ทีม่คีวามหลากหลายไมนอย
หนากลมุอืน่ สมศกัด์ิ (2543) รายงานวา ประเทศไทยมหีอยทากบกมากถงึ 600 ชนดิ ในจำนวน
นี ้มหีอยทากอำพนั (amber snails) รวมอยดูวย ซึง่เปนกลมุหอยทากบกมปีอดโบราณจดัอยู
ในวงศ Succineidae พบแพรกระจายทัว่โลก มกัพบตามตนไม หรอืใตใบไมใกลกับแหลงน้ำ หรอื
บรเิวณทีม่คีวามชืน้ คอนขางสงู ทัว่โลกพบทัง้สิน้ 2 วงศยอย 12 สกุล และ 42 ชนดิ (Patterson,
1971) และมีรายงาน ที่กลาวถึงหอยทากบกวงศนี้ในประเทศไทยเพียง 1 สกุล 2 ชนิดคือ
Succinea tenella และ S. cochinchinensis (Panha, 1996) เทานัน้

ลกัษณะทัว่ไปของหอยทากบกวงศ Succineidae คือ เปลอืกรปูทรงกรวย วงเปลอืก
(spire) ต่ำเมือ่เทยีบกบัวงเปลอืกสุดทาย (body whorl) ทีม่ขีนาดใหญ ชองเปดปาก (aperture)
กวาง รมิขอบปากเรยีบ เปลอืกบางใส เปราะ แตกหกังาย ผวิเปลอืกเรยีบสนี้ำตาลออนหรอืสี
อำพนั อนัเปนทีม่าของชือ่ หอยอำพนั (amber snail) หอยทากบกในวงศนีม้คีวามแปรผนัของ
ลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเปลอืกคอนขางมาก ทำใหการจดัจำแนกในทางอนกุรมวธิานไม
สามารถใชเปลอืกเพยีงอยางเดยีวจำตองใชลกัษณะอืน่ ๆ เขารวมในการจดัจำแนก เชน ขอบ
ปาก (jaw) แรดลูา (radula) และกายวภิาคของระบบสบืพนัธ ุเปนตน
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New genus record of Amber snails (Gastropoda: Stylommatophora:

Succineidae) in Thailand

 Abstract
In Thailand, amber snails, belong to family Succineidae, previously reported only in one
genus with two species, Succinea tenella and S. cochinchinensis. The Malacological
Research Team from Burapha University, Thailand collected some scientific samples of
amber snails from Eastern Thailand. Their morphology, shell, jaw, radula, and
reproductive anatomy were examined relative to those of Succinea putris (Linnaeus).
The results revealed that the amber snails were morphologically dissimilar to S. putris.
Those snail samples shares the same morphological characteristics in terms of shell,
jaw, radula and genitalic characters as in genus  Indosuccinea. This is the first anatomical
study of Succineidae and new record of genus Indosuccinea in Thailand.

หมายเหตุนิเวศวิทยา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551):50-53             Ecological Notes, Vol.2, No.2 (Apr.-Jun. 2008):50-53
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            Thailand Institute of Scientific and Technological Research



51

การสำรวจความหลากหลายของหอยทากบกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยคณะ
สำรวจจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดพบหอยทากบกวงศ
Succineidae แพรกระจายตามปาเขาและสวนผลไม ในเบื้องตนยังไมสามารถจัดจำแนก
ทางอนกุรมวธิานไดถงึระดบัชนดิ ทางคณะวจิยัจงึไดทำการศกึษาตวัอยางหอยทากบกทีเ่กบ็ได
โดยใชลกัษณะสณัฐานวทิยาของ เปลอืก ขอบปาก แรดลูา และกายวภิาคของระบบสบืพนัธเุปน
หลัก เปรียบเทียบกับ S. putris ที่ไดรับการอนุเคราะหตัวอยางจาก Prof. Dr. Robert G.
Moolenbeek ประเทศเนเธอรแลนด

ผลการศกึษาของ Dumrongrojwattana et
al. (2007) พบวา หอยทากอำพนัทีพ่บในตะวนัออก
ของประเทศไทย มลีกัษณะแตกตางกบั S. putris ซึง่
ถอืเปนตนแบบของสกลุ Succinea กลาวคอื เปลอืก
ของหอยทากอำพนัไทยมวีงเปลอืก 2 1/2 วง แตก
ตางกบั S. putris ทีม่วีงเปลอืก 3 1/2 วง นอกจากนี้
ขอมูลการศึกษาทางกายวิภาคของระบบสืบพันธุ
พบวา receptacula seminis ซึง่เปนสวนทีใ่ชในการ
จัดจำแนกระดับสกุลของหอยทากอำพันไทยมี
ขนาดเทากัน แต S. putris มขีนาดแตกตางกนัอยาง
เหน็ไดชดัเจน

จากลักษณะของสัณฐานวิทยาที่กลาวมา
แลวขางตน พบวา หอยทากอำพนัทีพ่บในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกของไทยมคีวามแตกตางจาก S. putris แต
กลบัมคีวามคลายคลงึกบัสกุล Indosccinea (Rao,
1924) ทีร่ายงานโดย Rao ในป 1924 มากกวา ซึง่
มรีายงานวา หอยทากอำพนัสกลุนีม้กีารแพรกระจาย
ในแถบอินโดจีนจนถึงแหลมมลายู (Patterson,
1971) ดังนัน้จงึกลาวไดวา หอยทากอำพนัทีพ่บใน
ภาคตะวันออกตั้งแต จ. ระยอง จ. จันทบุรี จนถึง
จ. ตราด ควรจะจดัอยใูนสกลุ Indosuccinea คณะผู
วิจัยจึงไดตั้งชื่อหอยทากอำพันที่พบในภาคตะวัน

ลักษณะเปลือกหอยทากอำพันอินโดจีน (บน)
เปรียบเทียบกับหอยทากบก S. putris (ลาง)
ภาพโดย รงุวทิย ชัยจริวงศ และ คณติา

นวมศรี
Shell morphology of Indosuccinea sp.

(above), a new genus of Amber snails of
Thailand and Succinea putris (below)
Photo by Rungwit Chaijirawong and

Kanita  Nuamsee
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หอยทากอำพันอินโดจีนที่พบในภาคตะวันออกของไทย ภาพโดย พงษรตัน ดำรงโรจนวัฒนา
Indosuccinea , a new genus of Amber snails of Thailand, was found in Eastern region.

Photo by Pongrat Dumrongrojwattana

ออกของไทยใหมวา "หอยทากอำพนัอนิโดจนี" จากช่ือสกุล คือ Indosuccinea (Rao, 1924)
ทำใหรายงานเกีย่วกบัหอยทากบกวงศ Succinedae ในประเทศ เพิม่ขึน้จากทีเ่คยรายงานเพยีง
วา พบเพยีง Succinea สกุลเดยีว เปน 2 สกุล คือ Succinea และ Indosuccinea (Rao, 1924)
แตการระบชุือ่ถงึระดบัชนดินัน้ยงัตองมกีารศกึษาเพิม่ตอไป

กายวิภาคระบบสืบพันธุหอยทากอำพันอินโดจีน (ซาย) เปรียบเทียบกับหอยทากบก S. putris (ขวา)
ภาพโดย รงุวทิย ชัยจริวงศ และ คณติา นวมศรี

Reproductive morphology of Indosuccinea sp. (left) and Succinea putris (right)
Photo by Rungwit Chaijirawong and Kanita Nuamsee
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ขอมูลดานชีววิทยาที่นาสนใจบางประการของหอยทากอำพันอินโดจีน
การวางไข

จากการสำรวจเกบ็ขอมลูภาคสนามในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พบวาในฤดฝูน หอยทาก
อำพนัอนิโดจนีวางไขใตใบไม ไขหอยทากอำพนัอนิโดจนี ไมมชีัน้เปลอืกท่ีเปนพวกแคลเซยีม
หมุ จงึมลีกัษณะคลายวนุเหมอืนเมด็สาคู และจะรวมกลมุอยปูระมาณ 10 ฟองตดิอยใูตใบไม แต
เมือ่ใดกต็ามทีอ่ากาศแหงทำใหชัน้นอกสดุของไขสญูเสยีน้ำ ไขนัน้ไมสามารถเจรญิเปนตวัออน
ได แตถาสภาพแวดลอมเหมาะสมไขก็จะเจรญิและฟกเปนหอยตวัเลก็ ๆ ตอไป
การจำศีลในฤดูแลง

ในฤดแูลงหรอือากาศรอนจดั หอยทากอำพนัอนิโดจนีจะจำศลีหนรีอน โดยเกาะอยตูาม
ใตใบไมและสรางแผนเยือ่ทีเ่รยีกวา เอพแิฟรม (epiphram) ปดปากเปดเอาไว เมือ่มฝีนตกลงมา
น้ำฝนจะละลายแผนเยือ่ดังกลาวออก หอยกจ็ะฟนตืน่จากสภาพจำศลี แลวออกหากนิตอไป

ระยะตัวออนของ Indosuccinea ที่พบใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกของไทย
A. ไขของ Indosuccinea sp.
B. ตัวออนในระยะ Embryo
C. ตวัออนในระยะประมาณ 1-2 วนั

ภาพโดย รงุวทิย ชัยจริวงศ
Embryo development of Indosuccinea
A. eggs
B. embryo
C. 1-2 days embryo

Photo by Rungwit Chaijirawong
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หอยทากบกในสกลุ Pollicaria เปนหอยทากบกมฝีาปดเปลอืกในวงศ Diplommatinidae
ทีม่ขีนาดใหญ โดยชือ่สกุลมาจาก pollicaris ในภาษาละตนิ แปลวา "แหงนิว้โปง" ทัว่โลกพบทัง้
หมด 3 ชนดิ ไดแก P. elephas (de Morgan, 1885) พบในประเทศมาเลเซยี P.  gravida (Benson,
1856) พบในประเทศพมาและเวยีดนาม และ P.  myersii (Haines, 1855) พบในประเทศไทย
กัมพชูา และเวยีดนาม

P. myersii มีชื่อเรียกอยางไมเปนทางการในภาษาไทยหลายชื่อ  เชน หอยศิวลึงค
(สมหวงั ปทมคนัธนิ, 2551 การตดิตอสวนบคุคล) หอยเลีย้งนอง (จารจุนิต นภตีะภฏั, 2551
การตดิตอสวนบคุคล) หอยนิว้โปง หอยปากแดง นอกจากนีช้าวบานในบางทองทีข่อง จ. เลย
เรยีกหอยชนดินีว้า หอยจบุจิบ๊ เนือ่งจากเชือ่วา หอยชนดินีส้งเสยีงคยุกนัในเวลากลางคนื (อษุา
กลิน่หอม, 2551 การตดิตอสวนบคุคล) แตแทจรงิแลวเปนเสยีงทีเ่กดิจากฝาปดเปลอืกในขณะที่
หอยหดตัวเขาออกจากเปลือก

 P. myersii ในตวัเตม็วยัมคีวามสงูของเปลอืก 3.07-3.60 ซม. ความกวาง 1.70-2.00 ซม.
ลกัษณะของเปลอืกเปนรปูทรงกลมร ีสวนของวงแรก ๆ มสีสีม ผวิเปลอืกทีเ่หลอืมสีนี้ำตาลเขม
ถงึสดีำ ปากเปลอืกรปูทรงหยดน้ำทีม่มุบนดานนอกเปนมมุแหลม สเีหลอืงออนถงึสสีม ฝาปด

แหลงแพรกระจายแหงใหมในประเทศไทยและนิเวศวิทยาบาง

ประการของหอยเมด็มะคา Pollicaria myersii (Haines, 1855)
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New localities of Land operculate snail Pollicaria myersii

(Gastropoda: Mesogastropoda: Diplommatinidae) in Thailand and

notes on some their ecology

 Abstract
The land operculate snail Pollicaria myersii (Haines, 1855) was reported from two new
localities in dry evergreen forest at Phu Wiang National Park, northeastern Thailand.
The first location was near the stream and the second one was on the mountain. Our
recent discovery and previous information suggested that the habitat of P.  myersii is
likely specific to dense and humid forests which are highly threatened by anthropogenic
activities, especially the drainage areas.
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เปลอืกเปนสารหนิปนูแขง็แบนบาง ผวิดานนอกเปนรอยหมนุวนเปนเกลยีว ทีข่อบรอบนอกและ
ผวิดานในเปนเรยีบมนัวาว (horny) จากลกัษณะรปูทรง ขนาด และสสีนัของเปลอืกหอยชนดินี้
มคีวามคลายคลงึกบัเมลด็ของมะคาโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib ซึง่พบไดทัว่ไปในปา
เบญจพรรณในประเทศไทย ผเูขยีนจงึมคีวามคดิเหน็วา ควรใชชือ่ "หอยเม็ดมะคา" เปนชือ่
ทางการของ Pollicaria myersii (Haines, 1855) เพราะสือ่ใหเหน็ถงึรปูทรง ขนาด และสสีนั
ของเปลอืกหอยชนดินีไ้ดดีกวาชือ่อืน่ ๆ ทีก่ลาวมาขางตน

ลกัษณะรปูทรง ขนาด และสสีนัของเปลอืกหอยชนดินีม้คีวาม
คลายคลงึกบัเมลด็มะคาโมงซึง่เปนทีม่าของชือ่หอยเมด็มะคา

ภาพโดย ศกัดิบ์วร ตมุปสุวรรณ
An external morphology of Pollicaria myersii (left) is similar
to the nut of Afzelia xylocarpa (right), a common tree in
Deciduous forest leading to its Thai name.

Photo by Sakboworn Tumpeesuwan

แหลงแพรกระจายของหอยเมด็มะคาในประเทศไทย (พืน้ที่
ในเสนสแีดง) และแหลงแพรกระจายแหงใหมในอทุยานแหง
ชาติภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน (จุดสีเหลือง)

ภาพโดย ศกัดิบ์วร ตมุปสุวรรณ
Former distributional ranges of Pollicaria myersii (areas
in red), and new localities (yellow spots) located in
Khon Kaen province, northeastern region.

Photo by Sakboworn Tumpeesuwan

ไว ณ ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มสีถานทีท่ีพ่บหอยชนดินี้
8 แหง คือ (1) สวนพฤกษศาสตรพแุค อ. เฉลมิพระเกยีรต ิจ. สระบรุ ี(Habe, 1965) (2) เขาหนิปนู
20 ก.ม. ทางตะวนัออกของ อ. วงัสะพงุ จ. เลย (Solem, 1966) (3) อ. มวกเหลก็ จ. สระบรุี
(Pain, 1974) (4) เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จ. ชัยภูมิ (5) เขตรักษาพันธุสัตวปาผาผึ้ง
อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ (6) ถ้ำผาทาพล อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก (7) วัดถ้ำดาวเขาแกว
อ. มวกเหลก็ จ. สระบรุ ีและ (8) อทุยานแหงชาตนิ้ำหนาว จ. เพชรบรูณ สวนในตางประเทศ
พบจำนวน 3 แหง คือ (1) Lao Mountains ประเทศกมัพชูา (Pfeiffer, 1862) (2) Mungo Bo
ประเทศเวยีดนาม (Pain, 1974) และ (3) Lao Kay, Tonkin ประเทศเวยีดนาม (Solem, 1966)
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หอยเม็ดมะคาในประเทศไทยมีการแพร
กระจายตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ ตั้งแต จ. เลย
ไลลงมาถึง จ. สระบุรี ที่ผานมามีรายงานการคน
พบหอยชนิดนี้ไมมากนัก จากการสืบสวนเอกสาร
และศึกษาตัวอยางหอยทากบกที่มีการเก็บรวบรวม
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ในการสำรวจหาแหลงซากดึกดำบรรพหอยกาบคู
ยุคครีเตเชียสตอนตนในหมวดหินเสาขัวของผูเขียน ณ
อทุยานแหงชาตภิเูวยีง อ. ภเูวยีง จ. ขอนแกน ระหวางป พ.ศ.
2547-2548 ไดพบเปลอืกของหอยเมด็มะคาบรเิวณลานหนิรมิ
ลำหวยบอง ทางตะวนัตกเฉยีงใตของอทุยานฯ ซึง่เปนรอยตอ
ของปาดิบแลงที่ขึ้นอยูตามริมลำหวยกับปาปลูกกระถินยักษ
และพบในปาดิบแลงบนภปูอ ใกลวดัผาถ้ำเกิง้ ทางทศิตะวนั
ตกเฉียงเหนือของอุทยานฯ หอยเม็ดมะคาเปนหอยทากบก
แตมักถูกเขาใจผิดวาเปนหอยน้ำจืดเนื่องจากมักพบเปลือก
หอยตามริมลำธารในปาหรือบนโขดหินในลำธาร

การคนพบในครั้งนี้นอกจากเปนการพบแหลงแพร
กระจายแหงใหมนอกแนวเทือกเขาเพชรบูรณของหอยเม็ด
มะคาแลวยงัทำใหสามารถสรปุไดในเบือ้งตนวา หอยเมด็มะคา
มกัอยใูนปาดิบแลงทีม่ตีนไมขนาดใหญทีไ่มผลดัใบขึน้อยคูอน
ขางหนาแนนและมคีวามชืน้คอนขางสงู ซึง่ควรมกีารศึกษาชพี
พสิยั (ecological niche) และนเิวศวทิยาของหอยชนดินีต้อไปในอนาคต
เปรียบเทียบเปลือกหอยในสกุล Pollicaria ทั้ง 3 ชนิด P. myersii
จากภูเวียง ประเทศไทย (ซาย), P. gravida จากกวางส ีประเทศ
จนี (กลาง) และ P. elephas จากประเทศมาเลเซีย (ขวา)

ภาพโดย ศกัดิบ์วร ตมุปสุวรรณ
Shell morphology comaparison of Pollicaria  myersii (left: from
Thailand), P. gravida (middle:from China), and P. elephas
(right; from Malaysia) Photo by Sakboworn Tumpeesuwan

ลกัษณะเปลอืกและฝาปดเปลอืกดาน
ใน (ลางซาย) และดานนอก (ลางขวา)
ของหอยเม็ดมะคา จากอุทยานแหง
ชาติภูเวียง จ. ขอนแกน
ภาพโดย ศกัดิบ์วร ตมุปสุวรรณ
A shell (upper) and inner (lower left)
and outer (lower right) of operculum
of Pollicaria myersii Photo by
Sakboworn Tumpeesuwan
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ปลาหมกึผาหม หรอื blanket octopus เปนปลาหมกึในกลมุปลาหมกึสาย (octopus)
ซึ่งเปนปลาหมึกกลุมที่มีหนวดแปดเสนในอันดับ Octopoda วงศ Tremoctopodidae สกุล
Tremoctopus โดยมเีพยีงสกลุเดยีวทีจ่ดัอยใูนวงศนี ้ลกัษณะเดน คือ มรีเูปด (cephalic water
pore) ทีส่วนบนและสวนลางของหวัดานละ 1 ค ู รทูีอ่ยดูานบนจะมขีนาดใหญกวาดานลางเลก็
นอย หนาท่ีของรเูปดนีย้งัไมเปนทีท่ราบ ลกัษณะเดนอกีประการ คือ แผนเนือ้บาง ๆ (web) ที่
เชือ่มระหวางหนวดคแูรก (คทูีอ่ยกูลางดานบนของหวั, dorsal arms) และระหวางหนวดคแูรก
กับคทูีส่อง (dorso-lateral arms) จะแผออกเปนแผน โดยเฉพาะอยางยิง่สวนทีอ่ยสูองขางของ
หนวดคแูรกทัง้สองเสนจะยาวมาก อาจยาวเปนสองถงึสามเทาของความยาวลำตวั  ซึง่เปนที่
มาของชือ่สามญั นอกจากนัน้ สวนปลายของหนวดคแูรกนีย้งัมลีกัษณะเปนเสนยืน่ยาวเลยสวน
ทีเ่ปน "ผาหม" ออกไปอกีสองถงึสามเทา รวมแลวหนวดคแูรกนัน้ยาวกวาลำตวัหาถงึหกเทาเลย
ทเีดยีว ความยาวรวมของปลาหมกึผาหมจงึอาจจะยาวไดถงึ 2 ม.

แมจะเปนญาตใิกลชดิกับปลาหมกึสาย (Octopus spp.)ทีด่ำรงชวีติดวยการคบืคลาน
หาอาหารอยตูามหนาดินและอาศยัอยตูามโพรงหนิ ปลาหมกึผาหมเปนปลาหมกึท่ีหากินกลาง
น้ำ บรเิวณกลางน้ำนีแ้มจะมอีาหารอดุมสมบรูณแตก็เตม็ไปดวยอนัตรายจากสตัวนกัลาเชนกนั
ปลาหมึกผาหมจึงพัฒนากลวิธีเอาชีวิตรอดขึ้นมาสองแบบ คือ แบบแรกปลาหมึกผาหมจะคลี่
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ปลาหมึกผาหม Tremoctopus violaceus cf. gracilis พบครัง้แรกใน

นานน้ำไทย
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First Record of Blanket Octopus Tremoctopus violaceus cf. gracilis

(Octopoda: Tremoctopodidae) in Thai Waters

 Abstract
Blanket octopus, Tremoctopus violaceus cf. gracilis, is a pelagic-oceanic species, inhabits
open waters in tropic and sub-tropic zone of Indo-Pacific region. The dorsal and
dorsolateral arms of females are connected by an extensive web of 2-3 folds of mantle
length.  Males are dwarf, 5-10% of female size. Female specimens collected from the
Andaman Sea, Phuket province, Thailand in February 2007 became the first record in
Thai waters.

หมายเหตุนิเวศวิทยา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551):57-59             Ecological Notes, Vol.2, No.2 (Apr.-Jun. 2008):57-59
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            Thailand Institute of Scientific and Technological Research



58

"ผาหม" ออกอยางรวดเรว็ทำใหศตัรตูกใจและสบัสนกบั "ขนาด" ของเหยือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงอยาง
ฉับพลัน เปดโอกาสใหปลาหมึกผาหมพุงตัวหนีไปได การปองกันตัวแบบนี้ใชโดยตัวเมียที่มี
ขนาดใหญตัง้แตระยะวยัรนุขึน้ไป แบบทีส่องเปนการนำเอาสวนของหนวดทีเ่ปนเขม็พษิของแมง
กะพรนุลกูโปงหรอืแมงกะพรนุหมวกกศุเลน ทีร่จูกักันดใีนนาม Portugese man-of-war (Physalia
spp.) ทีม่พีษิถงึตายมาตดิไวบนหนวดของตวัเอง (Jones, 1963) แบบนีใ้ชโดยปลาหมกึผาหม
เพศผแูละเพศเมยีขนาดเลก็ วธิกีารปองกนัตวัทัง้สองแบบทีเ่ปน passive ยงัอาจใชในลกัษณะ
active ดวย คือใชในการจบัเหยือ่นัน่เอง

การทีป่ลาหมกึผาหมตวัผตูองใชหนวดแมงกะพรนุปองกนัตวัเพราะมนัมขีนาดเลก็กวา
ตวัเมยีมาก โดยทีม่ขีนาดเพยีง 5-10% ของตวัเมยีเทานัน้ (Norman et al., 2002) ตวัผมูหีนวด
ทีเ่ปลีย่นหนาท่ีและรปูรางไปทำหนาท่ีผสมพนัธโุดยเฉพาะ เรยีกวา hectocotylus เชือ้ตวัผจูะเกบ็
อยใูนถงุทีป่ลายหนวดเสนนี ้  ระหวางการผสมพนัธหุนวดเสนนีจ้ะขาดหลดุเขาไปอยใูนชองตวั
ตวัเมยีแลวสามารถคบืคลานไปไดเองเพือ่หาทางไปสชูองเปดของระบบสบืพนัธตุวัเมยี  ลกัษณะ
การผสมพันธุแบบนี้ยังพบในปลาหมึกสายกลางน้ำกลุมอื่น เชน กลุมหอยงวงชางกระดาษ
(Argonauta spp.) เชนกนั  จำนวนของปมุดดูบนหนวดผสมพนัธนุีเ้ปนลกัษณะทีใ่ชในการจำแนก
ชนดิรวมกบัจำนวนซีเ่หงอืก  ไขของปลาหมกึผาหมมขีนาดเลก็มากเมือ่เทยีบกบัขนาดตวั โดย
มขีนาดประมาณ 1 มม. เทานัน้ ไขตดิกับแกนเปนพวง ตวัเมยีจะอมุไขไวตลอดเวลาจนกระทัง่
ไขฟก (Norman, 2000) สนันษิฐานวา ปลาหมกึตวัผจูะตายสิน้สดุอายขุยั (แกตาย) ภายหลงั
การผสมพนัธ ุสวนตวัเมยีตายภายหลงัจากไขฟกเปนตวัแลว เชนเดยีวกบัปลาหมกึชนดิอ่ืน ๆ

ปลาหมึกผาหม Tremoctopus violaceus ขนาดประมาณ 1.5 ม. จากรฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา
ภาพโดย Cassandra L. Cox,  ทีม่า: http://tolweb.org/Tremoctopus/20202/1996.01.01)

Tremoctopus violaceus about 1.5 m.in lenght, photo taken from Florida, USA.
Photo by Cassandra L. Cox,   Source: http://tolweb.org/Tremoctopus/20202/1996.01.01)
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ปลาหมกึผาหมพบไดในเขตรอนจนถงึเขตกึง่รอน ทัว่โลกมรีายงานไว 3 ชนดิ (Thomas,
1977; O'Shea, 1999) โดย Tremoctopus violaceus มกีารแพรกระจายกวางขวางทีส่ดุ แบง
ออกเปน 2 ชนดิยอย คือ T. violaceus violaceus พบในมหาสมทุรแอตแลนตกิ และ T. violaceus
gracilis พบในมหาสมทุรอนิเดยีและแปซฟิก (Thomas, 1977) แตยงัไมมรีายงานการพบในเขต
ทะเลอนัดามนัและนานน้ำไทย ตวัอยางทีพ่บในนานน้ำไทยครัง้นี ้จงึถอืเปนครัง้แรก  เปนตวัอยาง
ทีเ่ก็บไดจากเรอือวนลอม ทีท่าเรอืรษัฎา จ. ภเูกต็ ในเดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2550  เปนตวัเมยี
ทั้งหมด ตัวอยางที่พบมีสวน "ผาหม" ที่ไมสมบูรณ ขาดแหวงอาจเปนเพราะความบอบบาง
ประกอบกบัวธิกีารจบัทีม่งุหมายสตัวอืน่มากกวา เนือ่งจากยงัไมมตีวัอยางตวัผมูาชวยยนืยนั จงึ
จำแนกชนดิไวเปน T. violaceus cf. gracilis  (Nabhitabhata et al., 2008)
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หนึ่งในตัวอยางปลาหมึกผาหม Tremoctopus violaceus cf. gracilis ทีพ่บในนานน้ำไทย
ภาพโดย กรอร วงศคำแหง

One of specimens of Tremoctopus violaceus collected in Thai waters
Photo by  Koraon Wongkamhaeng
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พบมะยมหยกัท่ีเขาวง  จงัหวดัระยอง

มะยมหยัก  Sauropus suberosus Airy Shaw  เปนไมพมุ  อยใูนวงศ Euphorbiaceae
เปนพรรณไมทีถ่กูคุกคาม (threatened species) (Pooma, 2005) ตอมา Santisuk et al. (2006)
จดัใหเปนพรรณไมหายาก (rare species) พบทางภาคใตที ่จ. สรุาษฎรธานแีละตรงั สวนใน
ตางประเทศพบเฉพาะทีม่าเลเซยี (Airy Shaw, 1972; Welzen, 2007)

Sauropus suberosus Airy Shaw  (Euphobiaceae): a new locality

record for Thailand
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Abstract
Sauropus suberosus Airy Shaw (Euphobiaceae), a very rare species, locally scattered
population ranging from Penninsular Thailand to Malaysia (Perak). Recently, it was
discovered in a very small group, approximately 10 m2, at limestone foothill of Khao
Wong, Rayong province, southeastern Thailand. This location becomes the second
floristic region of the species in Thailand.

จากการสำรวจของคณะผวูจิยัโครงการ
ความหลากหลายของพรรณไมเขาหนิปนูในภาค
ตะวนัออกเฉยีงใตของประเทศไทย  ซึง่ไดรบัทนุ
สนบัสนนุการวจิยัจากโครงการ BRT พบ “มะยม
หยัก” ที่เขาวง ในอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-
เขาวง จ. ระยอง ขึน้เปนหยอมขนาดเลก็บรเิวณเชงิ
เขาหนิปนู ใกลลำธาร ฝงตรงขามกบัวดัเขาวงกต ที่
ระดบัความสงู 20 ม. (ตวัอยางหมายเลข Phonsena,
Bunpha, Chusithong, Loetsombunsuk and
Wongnongwaeng 5539; Phonsena &
Chusithong 5713)

มะยมหยัก ทีพ่บเปนไมพมุขนาดเลก็
สงู 30-60 ซม. ออกดอกตามลำตนใกลพืน้ดนิ ดอก
แยกเพศรวมตน ชอดอกยาว 5-12 ซม. ดอกสีแดง
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มะยมหยักท่ีนำมาปลูกในเรือนเพาะชำของสวน
พฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)

ภาพโดย ดำรงศกัดิ ์  ชูศรทีอง
Sauropus suberosus was cultivated at The
Eastern Botanical Garden (Khao Hin Son),

Thailand.
Photo by Damrongsak Chusithong
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มีกลีบเลี้ยง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบเลีย้ง
ชั้นในมีขนาดใหญกวากลีบเลี้ยงชั้นนอก
และยังคงติดอยูจนกระทั่งเปนผล ผลรูป
ถวย ปลายตดั ขอบผลเวาตืน้ ๆ เปน 3 พู
ขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ  1  ซม.

การสำรวจพบ "มะยมหยัก"  ใน
ครัง้นีถ้อืวา เปนการคนพบเขตการกระจาย
พันธุของพรรณไมชนิดนี้ในประเทศไทย
เพิม่อกี  1  เขต  และยงัพบผลเปนครัง้แรก
ในโลกอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวา ตนที่
นำไปปลกูในเรอืนเพาะชำของสวนพฤกษ

ศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) จ. ฉะเชิงเทรา ออกดอกและผลตลอดป ในอนาคตนา
จะขยายพนัธใุหไดปรมิาณมากแลวนำไปปลกูคืนสปูาธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะทางนเิวศวทิยาใกล
เคยีงกบับรเิวณทีพ่บหรอืพฒันาเปนไมประดบั อนัเปนการอนรุกัษพนัธกุรรมอกีทางหนึง่

ลักษณะชอดอกของมะยมหยัก
ภาพโดย ดำรงศกัดิ ์  ชูศรทีอง

Inflorescence of Sauropus suberosus
Photo by Damrongsak Chusithong

เขาหินปูนสถานที่ที่พบมะยมหยัก (บน) และชอผลมะยมหยัก (ขวา)
ภาพโดย ดำรงศกัดิ ์  ชูศรทีอง

Habitat of S. suberosus (above) and its fruits, the first sighting
record of the world (right). Photo by Damrongsak Chusithong
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สมลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire จดัอยใูนวงศ Apocynaceae
เปนพรรณไมที่พบไดทั่วไปตามปาเต็งรังและปาผสมผลัดใบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
เขตกระจายพนัธใุนประเทศเวยีดนาม กัมพชูา ลาว และไทย ลกัษณะเปนไมเถา ใบรปูรหีรอืรปู
ไข เรยีงตรงขาม ดอกออกเปนชอ กลบีดอกสแีดง สชีมพ ูหรอืสคีอนขางเหลอืง (Middleton,
1999) โดยทั่วไปแลวดอกสมลมมักมีกลีบดอกสีออกแดงหรือสีชมพูบอยครั้งที่สุด และก็มีบาง
ทีพ่บสชีมพอูอน ๆ

ดอกสมลมสีชมพูเปนลักษณะของ
สทีีพ่บเหน็ไดทัว่ไป

ภาพโดย ภานมุาศ จนัทร
สุวรรณ

Pink flowers, a typpical color
of Aganonerion polymorphum

Photo by
Bhanumas Chantarasuwan
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Corolla coloration of  Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire

(Apocynaceae)

Abstract
Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire, a climber plant, commonly found in Dry
Dipterocarp and Mixed Deciduous Forests. Corolla of Aganonerion polymorphum is
typically pale yellowish, pinkish, or red. Two of unusual color patterns were additionally
found at Pong Nam Ron district, Chanthaburi province, Southeastern Thailand. The
corollas were white and mixed between white and pale pink. The population ratio of
pinkish, white, and mixed groups are 80%, 15%, and 5%, respectively.
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เมือ่ตนเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ทีผ่านมา ผเูขยีนมโีอกาสเดินทางไปสำรวจพรรณ
พชืบรเิวณวดัถ้ำแกว ต. ซบัตาเมา อ. โปงน้ำรอน จ. จนัทบรุ ีสภาพปาเปนปาผสมผลดัใบพืน้ที่
ขนาดเลก็ท่ีอยรูอบวดั เนือ้ทีป่ระมาณ 100 ไร ปกคลมุเขาหนิปนู ใกลกับชายแดนกมัพชูา พรรณ
พชืสวนใหญคลายคลงึกบัปาผสมผลดัใบแหงอืน่ๆ ของประเทศ แตเมือ่สำรวจอยางละเอยีดกพ็บ
ดอกของตนสมลมที่มีสีของกลีบดอกแตกตางไปจากที่เคยพบเห็นทั่วไป

จากการสงัเกตพบวา ดอกสมลมมกีลบีดอกสขีาว และเมือ่แบงกลมุออกตามสกีลบีดอก
ทีป่รากฏ พบวา ม ี3 กลมุ คือ กลมุสชีมพ ูกลมุสขีาว และกลมุทีม่ทีัง้สขีาวและสชีมพ ูคือ พืน้
หลกัเปนสขีาวและมสีชีมพอูอน ๆ ปะปน โดยมสีดัสวนของกลมุสชีมพเูปนกลมุประชากรหลกั
พบมากถงึ 80% กลมุสขีาวม ี15% และสวนกลมุผสมระหวางขาวกบัชมพ ูมเีพยีง 5%

และเพือ่เปนการยนืยนัใหแนใจวาท้ังหมดเปนชนดิเดียวกนั จงึศกึษาในรายละเอยีดของ
โครงสรางสวนตาง ๆ พบวา มลีกัษณะโครงสรางและขนาดของดอกไมแตกตางกนั ซึง่มคีวาม
เปนไปไดวา กลบีดอกทีม่สีแีตกตางไปนัน้ นาจะเกดิจากความผนัแปรของยนี จนทำใหลกัษณะ
บางประการผดิเพีย้นไปจากกลมุประชากรหลกั และกลมุประชากรทีม่ลีกัษณะผดิเพีย้นดงักลาว
มกัมจีำนวนนอยและพบเหน็ไดยาก จนเกดิความเขาใจผดิคิดวาเปนเรือ่งแปลกประหลาด โดย
ขอเท็จจริงแลวเปนเหตุการณปกติที่เกิดขึ้นไดกับทุกส่ิงมีชีวิต

ดอกสมลมสีขาวปนชมพู (ซาย) และดอกสีขาวลวน (ขวา) เปนลักษณะของสีที่หาไดยาก
ภาพโดย ภานมุาศ จนัทรสุวรรณ

A typical color patterns of corolla of A. polymorphum, a pink and white (left), and pure white (right)
  Photo by Bhanumas Chantarasuwan
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ตามหาพรหมขาว Mitrephora alba Ridl. บนเกาะสมุย
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พรหมขาว Mitrephora alba Ridl.  เปนพรรณไมในสกลุมหาพรหม (Genus Mitrephora)
ทีเ่กบ็ไดครัง้แรกจากเกาะสมยุ จ. สรุาษฎรธาน ี เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2456 โดย C. B.
Robinson ซึง่ปรากฏจากหลกัฐานตวัอยางพรรณไมแหงทีเ่ปนตวัอยางตนแบบหมายเลข 5717
ปจจุบันเก็บรักษาไวที่หอพรรณไม KEW ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีขอมูลระบุวา เก็บ
จากระดบัความสงู 70  ม. และไดรบัการตัง้ชือ่เปนพรรณไมชนดิใหมของโลกในอกี 2 ป ถดัมา

Rediscovery of Mitrephora alba Ridl. (Annonaceae) in Ko Samui,

Thailand

Abstract
Mitrephora alba Ridl. (Family Annonaceae) was discovered in 1915 by Robinson at Koh
Samui, Surat Thani province, Peninsular Thailand. It is a small tree, up to 8 m in height
with smooth and black bark, white-dotted lenticels, and ovate leaves. The tree is flowering
in April. A pleasing scent flowers contains 2 whorls; white outer petals, and white and
pink inner petals, and clawed rhomboid. A young fruit is curved and green and becomes
gray-blackish when ripen. It was rediscovered at its type locality by Thailand Institute of
Scientific and Technological Research (TISTR) team in 2005, 90 years after the first
discovery. The tree can be propagated using grafting techniques and also succeeded
in ex-situ cultivation.

หลังจากนั้นยังไมเคยมีรายงานการคน
พบอกีเลย (Aruna, 2001) จวบจนปจจบุนั
เปนเวลากวา 90 ป ดังนัน้เกาะสมยุจงึเปน
แหลงตวัอยางตนแบบ (type locality) ของ
พรหมขาว

ลักษณะดอกของพรหมขาว มีกลีบดอก 2 ชั้น
ภาพโดย อนนัต พริยิะภัทรกจิ

Flower detail of Mitrephora alba
Photo by Anan Piriyapattarakit
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ในฐานะทีผ่เูขยีนเปนคนทองถิน่ของเกาะสมยุ เมือ่ไดรบัทราบขอมลูขางตนจงึมคีวาม
ตืน่เตนและสนใจทีจ่ะตดิตามไปดพูรหมขาวในถิน่กำเนดิวา ตนพรหมขาวมรีปูรางหนาตาเปน
อยางไร? ขึน้อยใูนสภาพภมูปิระเทศแบบไหน? ปจจบุนัอยใูนสถานภาพอยางไร?

ทมีศกึษาธรรมชาต ิจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย (วว.)
ไดเขาไปสำรวจในพืน้ทีถ่ิน่กำเนดิเมือ่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2548 การตดิตามพรหมขาวครัง้นี ้ได
คาดเดาจากลกัษณะพรรณไม ลกัษณะของปาทีเ่ปนอย ูและการตัง้ถิน่ฐานของราษฎรบนเกาะสมุ
ย ซึง่ในปจจบุนัมกีารตัง้บานเรอืนบนเกาะสมยุอยางหนาแนน ทำใหพืน้ทีป่าด้ังเดมิบนเกาะสมยุล
ดนอยลง ดังนัน้ พืน้ทีท่ีน่าจะพบพรหมขาวจงึนาจะเปนพืน้ทีป่าอนรุกัษ จากสมมตฐิานนีท้มีงาน
วว. จงึตดัสินใจไปสำรวจทีว่นอทุยานน้ำตกหนาเมอืง โดยเริม่ตนเดนิจากลานจอดรถทีอ่ยขูาง
น้ำตกชัน้แรก แลวเดนิไปตามเสนทางศกึษาธรรมชาตไิตระดบัขึน้ไปบนเขา สมาชกิทุกคนชวย
กันคนหาตนไมทีม่ลีกัษณะพรรณไมดังทีเ่คยมคีำบรรยายไว

 เมือ่เดนิสำรวจขึน้ไปประมาณ 1 กม. ทีร่ะดบัความสงู 70 ม. เริม่ไดกลิน่หอมคลาย
กับกลิน่ของพรรณไมทีอ่ยใูนสกลุมหาพรหมและเมือ่เดนิสำรวจมาจนถงึบรเิวณทีม่กีลิน่หอมแรง
มากขึ้น จึงพบดอกไมสีขาวรวงอยูตามทางเดิน มีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 2.5-3.0 ซม.
กลบีดอกม ี2 ชัน้ กลบีชัน้นอกมสีขีาว (บรสิทุธิ)์ จำนวน 3 กลบี และมกีลบีดอกชัน้ในรปูโดมสี
ขาวลวน บางดอกมลีายขดีสีมวงออน และพบวาบนตนไมทีส่งู 5-6 ม. แตละกิง่เตม็ไปดวยดอก

เรยีงหอยระยา เมือ่ไดตรวจสอบลกัษณะทัว่
ไปของตนและลกัษณะของดอก จงึแนใจวา
เปน "พรหมขาว" ซึ่งนับเปนการคนพบอีก
ครัง้หนึง่ในรอบ 90 ป นบัจากรายงานการ
คนพบครัง้แรก

ชอดอกของพรหมขาว ออกตรงขามใบ 1-3 ดอก
ภาพโดย อนนัต พริยิะภัทรกจิ

Inflorescence of Mitrephora alba contains 1-3
flowers. Photo by Anan Piriyapattarakit

หมายเหตุนิเวศวิทยา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551):64-66             Ecological Notes, Vol.2, No.2 (Apr.-Jun. 2008):64-66
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            Thailand Institute of Scientific and Technological Research



เอกสารอางอิง
ปยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไมวงศกระดังงา.  อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง. กรุงเทพฯ. 368 น.
Aruna, D. W. 2001. Systematics, Phylogeny and Reproductive Biology of Mitrephora (ANNONACEAE). Thesis

of the degree of Doctor of Philosophy at the University of Hong Kong. 342 pp.

66

พรหมขาวเปนไมตนขนาดเลก็ สงู 6-8 ม. เปลอืกลำตนเรยีบ สดีำ ก่ิงออนสนี้ำตาล
และมขีนออนปกคลมุชองอากาศสีขาวเปนจดุๆ แตกกิง่นอย ใบรปูร ี โคนใบมน ปลายใบเรยีว
แหลม ขอบใบเปนคลืน่ ดอกออกตรงขามใบ 1-3 ดอก สขีาวอมมวง ดอกบานอยไูด 1-2 วนัมี
กลิ่นหอมออน กลีบดอกเรียงเปน 2 ชั้น ชั้นนอกรูปรางคอนขางกลม กลีบชั้นในรูปซอน

หลงัจากนัน้อกี 4 เดอืน (เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2548) ผเูขยีนไดกลบัไปยงัตนเดมิอกี
ครัง้ และพบวาตดิผลแลว เปนผลกลมุ ม ี4-8 ผลยอย แตละผลรปูทรงกระบอกโคงงอ มเีสนผาน
ศนูยกลาง 1-1.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. เปลอืกเปนตมุขรขุระ ผลออนมเีปลอืกสีเขยีว เมือ่แกเปลีย่น
เปนสเีหลอืง แตละผลมเีมลด็จำนวนมาก เมลด็ท่ีไดจากผลแกเมือ่นำมาเพาะ ปรากฏวา เมลด็
งอกไดภายในระยะเวลา 1.5-2 เดอืน ตนกลาสามารถเจรญิเตบิโตไดในแปลงทดลองของ วว.
ทีเ่ทคโนธาน ีต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทมุธานี

หลังจากนั้นไดมีการทดลองขยายพันธุโดยวิธีการทาบกิ่ง โดยใชตนกลามะปวน
Mitrephora  tomentosa  Hook.f. & Thomson เปนตนตอ พบวา สามารถทาบตดิไดดี ตนทาบ
ก่ิงทีไ่ดแขง็แรงสมบรูณ เมือ่นำลงปลกูในแปลงกลางแจง พบวา ดอกไดดีภายใน 2 ป

การพบพรหมขาวอกีครัง้ในแหลงตวัอยางตนแบบ และสามารถทำการขยายพนัธพุรหม
ขาวได ทำใหผเูขยีนรสูกึภาคภมูใิจอยางยิง่ทีส่ามารถขยายพนัธแุละปลกูนอกถิน่กำเนดิ ซึง่เปน
หลักประกันไดวาพรหมขาวไมสูญพันธุไปจากประเทศไทยแนนอน

ปลายกลีบแผกวางประกบกันเปน
รูปกระเชา ผลกลุม มี 5-9 ผลยอย
ผลยอยรปูทรงกระบอก เมือ่แกสเีหลอืง
ออกดอกเดือนเมษายนถึงสิงหาคม
(ปยะ, 2544)
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ลกัษณะผลออนของพรหมขาว
ภาพโดย อนนัต พริยิะภัทรกจิ

Young fruits of Mitrephora alba
Photp by Anan Piriyapattarakit
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ทศันยั จนีทอง เรือ่งและภาพ
กองพิพิธภัณฑอางอิง พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

เทคนคิธรรมชาติ

การดูผเีสือ้ (butterfly watching) เปนกจิกรรมทีเ่พิง่จะเริม่ตนมาเพยีงไมก่ีป ซึง่แตก
ตางจากการสะสมผเีสือ้ (butterfly collecting) ในอดตีการดผูเีสือ้จะมอียเูฉพาะกลมุนกัวชิาการ
เทานัน้ โดยจะมงุเนนการเกบ็รวบรวมตวัอยางผเีสือ้จากพืน้ทีต่าง ๆ  เพือ่นำไปศกึษา แตปจจบุนั
ไดมผีสูนใจหนัมาทองเทีย่วเชงินเิวศมากขึน้ และกจิกรรมดผูเีสือ้ก็ไดรบัความนยิมมากขึน้ จาก
การสะสมตัวอยางเปนการเฝาดูพฤติกรรมในธรรมชาติ เปนการศึกษาโดยไมทำลาย (non-
destructive approach) เพือ่เปนการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียอูยางจำกดัให
ยั่งยืนสืบไป

หลกัการดผูเีสือ้คลายกบัการดนูก (bird watching หรอื birding) แตกตางกนัทีช่วง
เวลา การดนูกใชเวลาสวนใหญในชวงเชาและบาย สวนการดผูเีสือ้จะใชชวงเวลากลางวนั ดังนัน้
การดูผีเสื้อสามารถทำควบคูไปกับการดูนกได

มาดผูเีสือ้กนัเถอะ

ผเีสือ้เปนแมลงทีม่คีวามสวยงาม มคีวามหลากชนดิสูง จงึกอใหเกดิ
กิจกรรมการดูผีเสื้อ และกำลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
จนกระทั่งสำนกังานพฒันาการทองเทีย่ว กระทรวงการทองเทีย่วและ
กีฬา ไดกำหนดมาตรฐานกจิกรรมการดผูเีสือ้ขึน้ ในป พ.ศ. 2549
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การเตรียมตัว
ผเีสือ้สามารถมองเหน็สตีาง ๆ ไดดี โดยเฉพาะสเีหนอืมวง (ultraviolet) ดังนัน้ เสือ้ผา

ทีใ่สขณะทำกจิกรรมควรสวมผาสเีรยีบ ๆ ไมดำสนทิและไมสะทอนแสง เชน สกีากี สเีทาออก
เขยีว หรอื สนี้ำตาลออกเหลอืง แตบางครัง้สสีดใสหรอืสมีนัวาวกส็ามารถดงึดดูผเีสือ้บางกลมุ
ใหมาบนิวนเวยีนอยใูกลตวัเราได ผาท่ีใชควรเปนผาท่ีระบายอากาศไดดี ควรเปนเสือ้แขนยาว
เพื่อปองกันแสงแดด

กางเกงควรเปนผาท่ีคอนขางหนา ทนตอการขดีขวนของหนาม ก่ิงไมหรอืกอนหนิ จะใช
กางเกงขาสั้นหรือขายาวขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ กางเกงขาสั้นเหมาะกับการดูผีเสื้อ
บนถนนในปา หรอืทีท่ีไ่มรกจนเกนิไป

รองเทาตองเหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศทีท่ำกจิกรรม ควรเปนรองเทาผาใบหมุสน
หรือหุมขอ ไมควรใชรองเทาแตะ ควรใชหมวกปกกวางพอเหมาะเพื่อปองกันการเปนลมแดด
(sunstroke) ตดิผาขนหนหูรอืกระดาษเยน็เพือ่ใชซบัเหงือ่และลดความรอน

อุปกรณดูผีเสื้อ
อุปกรณสำหรับดูผีเสื้อนั้นไม

แตกตางจากอุปกรณ ดูนกมากนัก
อุปกรณที่ใชไดแก กลองสองทางไกล
แวนขยาย กลองถายภาพ หนงัสอืคมูอื
และสมดุบนัทกึ

กลองสองทางไกล
กลองสองทางไกลหรือกลอง

สองตา (binoculars) ชวยใหสามารถ
ดูผีเสื้อในระยะไกลโดยที่ไมตองเขาใกล
มากไป ซึง่ไมเปนการรบกวนการหากนิ
ของผเีสือ้ และยงัชวยใหสามารถดผูเีสือ้
ทีอ่ยใูนทีส่งู ๆ หรอืในที ่ๆ ไมสามารถ
เขาไปได กลองที่ใชควรมีขนาดและ
กำลงัขยายประมาณ 7-8 เทา เชน 7 x
35 หรอื 8 x 40 ขอเสยีของกลองสองตา
คือ ใชดูผเีสือ้ในระยะใกลกวา 2 ม. ไมได

การแตงกายทีเ่หมาะสมสำหรบัการดผูเีสือ้

หมายเหตุนิเวศวิทยา ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2551):67-70             Ecological Notes, Vol.2, No.2 (Apr.-Jun. 2008):67-70
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย            Thailand Institute of Scientific and Technological Research



69

นอกจากนีย้งัสามารถใชกลองตาเดยีว (telescope) ทีม่กีำลงัขยายสงูเหมอืนทีใ่ชดูนก
เพือ่ดูผเีสือ้ท่ีอยนูิง่ในระยะไกล ขอเสยีคอื จะตองตัง้กลองใหนิง่อยกัูบที ่จงึสามารถใชมอืถอืสอง
ดูผเีสือ้ทีเ่คลือ่นไหวไปมาได เพราะการหาเปาหมายเปนไปไดชา ทำใหผเีสือ้บนิหนไีปเสยีกอน

แวนขยาย
แวนขยายสามารถใชสำหรบัการเฝาดูผเีสือ้ระยะใกลไดเปนอยางด ีควรมกีำลงัขยาย

ตัง้แต 2 เทาจนถงึประมาณ 10 เทา วธิใีชทีไ่ดผลดคืีอ ถอืแวนขยายใหอยใูกลตาเสยีกอนแลว
คอย ๆ  เลือ่นแวนขยายเขาไปหาผเีสือ้จนกระทัง่เหน็ภาพผเีสือ้ชดัเจนขึน้ ผเีสือ้สวนใหญมกัจะบนิ
หนเีมือ่เอาแวนขยายเขาไปใกลๆ  แตถาหากมนักำลงัเพลนิกบัการดดูกินน้ำหรอืน้ำหวานแลวมนั
จะไมบนิหนไีป ทำใหดูไดงาย

กลองถายภาพ
กลองถายภาพเปนอุปกรณเสริมที่จะชวยบันทึกภาพผีเสื้อหรือสภาพพื้นที่ทั่ว ๆ ไป

ทำใหไดขอมลูทีส่มบรูณมากขึน้ และสามารถนำภาพถายผเีสือ้มาเปรยีบเทยีบหรอืจำแนกชนดิ
ไดในภายหลงั

หนังสือคูมือ
หนังสือคูมือจะชวยในการจำแนกชนิดของผีเสื้อทำใหการจดจำชนิดของผีเสื้อเปนไป

ไดงาย แตหนังสือคูมือสำหรับดูผีเสื้อในประเทศไทยคอนขางนอยอยู

การเขาใกลผีเสื้อเพื่อถายภาพและชมความสวยงามของผีเสื้อ
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สมุดบนัทกึ
ใชสำหรบับนัทกึชนดิ ลกัษณะพฤตกิรรม และวนั เวลาทีพ่บผเีสือ้แตละชนดิเพือ่เปน

ขอมูลในการดูและศึกษาตอไป ควรบันทึกในขณะทำกิจกรรมเพราะจะทำใหไดขอมูล ราย
ละเอยีดมากกวามาบนัทกึภายหลงั

วิธีการเขาใกลผีเสื้อที่อยูในแหลงธรรมชาติ
เดนิชา ๆ เมือ่เหน็ผเีสือ้เกาะอยบูนพืน้ หลงัจากทีเ่ขาใกลไดระยะประมาณ 5 ม. ควร

นั่งลงชา ๆ ถามีกลองสองตาก็ใชสองดูพฤติกรรมของผีเสื้อได ถาไมมีคอย ๆ ขยับเขาไปหา
ผเีสือ้ทลีะนดิ ไมควรใจรอน หากผเีสือ้ตกใจบนิขึน้ควรนัง่นิง่ ๆ รอสกัพกั ถาผเีสือ้ยงัหวงอาหาร
อยก็ูจะกลบัมาทีเ่ดมิ เมือ่เขาใกลประมาณ 2 ม. ควรนอนลงและคอย ๆ คลานเขาไปชาจนได
ระยะทีพ่อเหมาะ บางครัง้เราอาจเขาไปใกลตวัผเีสือ้จนเกอืบจะสมัผสัตวัมนัได ถาผเีสือ้นัน้ยงั
เพลินกับแหลงอาหารอยู
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จากขอแนะนำขางตนผูเขียนหวังวาคงเกิดประโยชนแกผูที่สนใจหัดดูผีเสื้อไม
นอย และหวังวากิจกรรมการดูผีเสื้อจะไดรับความนิยมไมแพกิจกรรมการทองเที่ยว
ธรรมชาตอิืน่ ๆ ของประเทศไทยเรา

ความสวยงามของผเีสือ้มกัสรางความประทบัใจแกผพูบเหน็ไดทกุครัง้
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คอลัมน ลำเนา-พนาจร

...โดย มะฟา หากาว

“จากปาพรถึุงยอดดอย”

วนันีเ้ปนวนัอาทติยสดุทายของเดอืน มถินุายน 2551 ครึง่ปเขาไปแลวสคิรบั เวลาชาง
ผานไปอยางรวดเรว็เหลอืเกนิ แตก็ตองยอมรบัในสามญัลกัษณะของมนัวาเวลาไดใหความเสมอ
ภาคแกสรรพสิง่ และสรรพสิง่นัน้เกดิขึน้ ตัง้อย ูและดบัไป บายวนันีข้องเดอืนฝนผมกลบัรสูกึ
วาอากาศแถวทุงนาหลังบาน  เหมือนอากาศเวลาบายของเดือนในฤดูหนาวลมแหงแดดออน
อยางไรกไ็มร ู อกีไมนานเราตองเขาปงบประมาณใหมแลว ความรสูกึคนุ ๆ  นะครบั มใีครจำความ
รูสึกตอนนั้นไดบางวาครึ่งปหลังของปท่ีผานมา หัวเปนน็อตตัวเปนเกลียวกันอยางไร เลย
ขออนญุาตถอืเอาฉบบันี ้สงสญัญาณเตอืนทกุทานไดเตรยีมตวักอนสิน้ปงบประมาณกนัครบั (ที่
สองวนัสดุทายของเดอืนเจาหนาท่ีทีเ่ราอยากจะตดิตอดวยทีส่ดุใชสทิธวินัลา โอลัน่ลา เคยทำเอา
ผมฮาน้ำตาซมึไปแลว) ใครทีไ่มอยากกระหดืกระหอบเหมอืนปทีผ่านมา เหลอืเวลาครึง่หลงั อกี
สองเดอืนนะครบั สะสางงานทีค่วรสะสาง เตรยีมเวลาใหคนทีบ่าน วนัแม ลกูหยดุเทอม ออก
พรรษา ลอยกระทง วนัพอ ครสิตมาส สงทายและรบัปใหมไวไดเลยครบัอกีไมนานเลย

ยอหนาขางตนผมละไวตั้งแตวันที่ 29
ม.ิย. ครบัแตในระหวางนัน้มภีาระงานทีต่องตระเวน
ออกเก็บขอมูลภาคสนามเสียสองอาทิตย กลับมา
เปดแฟม “งานเรงดวนกอนถกูทวง” ก็มคีอลมันนี้
ขึ้นเปนลำดับสาม ชวงนี้ผมแจงกับทุกโครงการ
“ทวงกอนไดกอน” ขนาดขึน้ชารตงานรอนลำดบัสาม
ก็ยงัไมวายโดนเสียงลอยขามประตูหองแหงความ
ลับวา “ไมสงวันนี้โดนตัดเรื่องนะโวย” ผมจะ
ทำอยางไรไดละครบั ก็ตองลงนัง่ปนหนาตัง้เหมอืน
ทุกครั้งสิครับ
            สองอาทติยทีห่ายไปผมไปแรลลีห่าพืน้ที่
พรใุนภาคตะวนัออกและบางสวนของภาคใต ตอง
เขาถงึทกุพืน้ที ่ทีม่กีารแจงจดุมาวา เปน “ปาพร”ุ ไป
ปฏิบัติภาระกิจ สำรวจวางแปลงเพื่อจัดทำฐาน
ขอมลูพืน้ทีพ่ร ุของประเทศครบั เพือ่นกบันองทีไ่ป

ปาพรคัุนธลุ ีจ. สรุาษฎรธานี
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ดวยเห็นปานี้ครวญครางโอดควรญเปนเสือกิน
เมนกันเสียงขรม

หลังจากดั้นดนเขาหาจุด “ปาพรุ” ที่
กำหนดกนัอยางทรหด “โอ! นีห่รอืปาพร”ุ “ปาเสมด็
เปนปาพรเุหรอพี?่” “เออ! มนัเคยเปนปาพรมุากอน
เวย” “พีว่วัเตม็เลยพี”่ “เออ! เอง็ไมเคยเหน็ววัไง?”
“พีน่ากงุทัง้นัน้เลยเนาะ  “ออ! นัน่เปนของซพีคีรบั
ผมกะวาจะขดุบอน้ำ สาธารณะกบัถมทีเ่ปนสนาม
ฟตุบอลใหเดก็จะไดไหมครบั?” “เออ จะเสยีดาย
ตนเสมด็นะฮะ” “เสมด็ตนใหญจงั” “ก็เรารกัษามนั
ไวครับ” “ผมไมแนะนำใหคุณเขาพื้นที่หรอก
นะตอนนี้” “พี่ผมพายเรือไมเปน พี่ไมไปดวย
เหรอ?” “โอย! ไปเลยครบันกัวจิยัทำไดทกุอยาง”
“พีภ่เูขานัน่เรยีกวาอะไร” “เรยีกวาควนคณุ ไมใช
เขา” “ออ! ทีต่รงนีเ้คยเปนปาแฉะ น้ำขงั เหมอืน

ปาอืน่มากอนครบั พอผมเลาใหฟง ตนไมมนักม็หีลายอยางเหมอืนกบัตนไมในปานัน่แหละแลว
ทนีีไ้ฟมนัไหม ตนเสมด็มนักม็า แลวกโ็ตเอาโตเอาไมมไีมอืน่ขึน้ไดเลยครบั ไอตอไมตะเคยีนที่
โดนไฟกย็งัอยนูะ ถามเีวลา เหลอืจะพาไปด”ู “ควายทีเ่หน็นีช่าวบานเขาพามาเลีย้งตัง้แตรนุปยูา
ตาทวดโนนแลวตอนป 39 เราไปดนูกทำรงักนัอกีท่ีหนึง่ไมใชตรงนีคุ้ณเลยไมเหน็ควาย”“ทะเล
นอยมนัชกัตืน้ขึน้ทกุวนัแลว” “เฮย! มปีลงิดวยเวย” “'จะไหวเหรอวะ! เสยีเวลาขดุรองเทาออก
จากโคลนหวะ เปลีย่นจดุเหอะ” “เอา! ผมชวยลากเสน base line ใหละกนัทีเ่หลอืผมนอนรอใน
เรอืนะ”

“เสมด็เหรอ ชาวบานกเ็อาไมมาทำหลายอยางแหละคณุทัง้ทำรัว้ ทำฟน เนีย่เดีย๋วคณุ
ก็จะเหน็หละวา เขาตดัไมเปนมดัวางขายหนาบานทัง้หมเูลย” “มาทำไรกนัหรอืคณุ ผมของใจ

เมือ่ก้ีตามเขาไปดอูยแูตหาคุณไมเจอ ผมเปนผใูหญบานเกา ตอนนี้
ผมกเ็ปน อบต. ทีแ่ถวนีเ้มือ่กอนมนัเปนทองนาพอทำถนนคลองสงน้ำมนั
ก็ทำนาไมได น้ำมนัทวม นัน่มนัแผนทีอ่ะไรหรอืคุณ? ไหนเราอยตูรง
ไหนกนั? นีท่ีเ่หน็ ๆ นี ่ตอนนีม้นัเปนทีม่อืสองหมดแลวหละคณุ  มี
เอกสารสทิธทิัง้นัน้ ผมมแีผนทีร่งัวดันะคณุไปดทูีบ่านผมไหม? เอา!
นีเ่บอรโทรผม นีค่นนีก็้ อบต.  เหมอืนกนั เอาเบอรเขาไวดวยเลย
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นะมปีญหาอะไรตดิตอผม ทีแ่ถวนีอ้กีไมนานมนักต็องเปลีย่นเปนสวนปาลมน้ำมนัอยแูลวแหละคณุ”
ครบัขอความหลงัสดุนีผ่มโดนมวลชนรอดกัถามตอนหาโมงเยน็กวา ๆ ดวยความของ

ใจของเขาจรงิ ๆ ครบั เขาพดูดีนะครบัน้ำเสยีงไมมขีมข ูแหลงใตไฟแลบ แตวาบรรยากาศมนั
โพลเพลและมาคไุปหนอย ทีส่ำคญัคนกช็กัจะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ จากสองเปนสีเ่ปนหก ผมเลยขอ
รวบรดัวา “ครบัผใูหญ!  ทีม่านีก็่มาดปูาเสมด็ท่ีนีห่นาตาเปนอยางไร  แผนทีน่ีก็่แผนทีช่มุชนธรรมดา
ไมใชแผนที่รังวัดขอบเขตครับไมไดมารังวัดเวนคืนที่ดินครับมาดูตนไมอยางเดียวครับ เด๋ียว
ผมจะรายงานใหลกูพีผ่มทราบ และจะมาลงพืน้ทีกั่นอกีครัง้ครบั” พลางขยบิตากลมตีป่กฉกึใส
เพือ่นทีพ่ยามเขาอกเขาใจอดตี อบต. เพือ่นผมมนัขอมลูเยอะ รวูาเอกสารสทิธชิือ่แปลก ๆ   อะไร
มันเปนแบบไหนมีมวลชนเปนอยางมาก วาแลวก็ยกมือไหวร่ำลาทุกทานที่มาชุมนุมอยาง
นอบนอม “ขาวาแถบเสมด็ท่ีเราเหน็สวย ๆ กันวนันี ้เราอาจเปนคนสดุทายทีเ่หน็มนักไ็ดนะ ถา
คืนนีม้คีนเอาเลือ่ยเขาดัน” “แกวาเรือ่งไหนเศรากวากันวะ! ตนไมถกูตดั หรอืชาวบานขายทีน่า
หมดท่ีทำกนิแลวนายทนุเปลีย่นทีเ่ปนสวนปาลม” “เฮย! แกเชือ่เหรอวา เปนทีน่าเดมิหมด ไอ
ตนเสมด็ท่ีเราเหน็กนัเมือ่ก้ีตนมนัใหญมากเลยนะเวย” “เออวะ! แต growth rate ของเสมด็มนั
สงูหรอืเปลาวะ?” “สงูไมสงูไมร ูแตทีว่างแปลงวนันีม้นักอ็ายไุมนอยแลวละวะ” นีเ่ปนสวนหนึง่ของ
ถอยสนทนาระหวางออกสำรวจที่อดเลาใหฟงไมได

ตามที่สัญญากับตัวเองวาปนี้จะทำงานดวยมุมมองแบบสดชื่นแจมใสซาบซาเหมือน
โซดาแชเยน็เขาไว ดังนีแ้ลวผมจงึพยามหากำรีก้ำไรจากการทศันาทวิทศันสองขางทางอยางตัง้ใจ
สดุขดี โอเมอืงไทยของเรา ในน้ำยงัมปีลาในนายงัมขีาว ผมไดเหน็ดงตาลทีห่นาแนนทีส่ดุแถว
อำเภอระโนด แสงอาทิตยยามเย็นฉาบไลดงตาล ฝูงวัวควายกลับคอก เห็นแลวสุดแสนจะโซ
มาตกิ (โซหวิโหย! บางวนัเราไดกินขาวเทีย่งกนัสีโ่มงเยน็ บางวนัผมกแ็กะลกูอมเคีย้วแทนขาว
จนปากพอง สามารถเตรยีมหอขาวไดแตไมแมน เลยไมทำกนั จงึตองทำแมนแบบโซ ๆ และ
หิว้ทองอยางไมจำเปน อมืม! ไมตองชวยสมน้ำหนาหรอกครบั เรารตูวัดวีาทำอะไรลงไป ฮาฮา)
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ถนนทางหลวงชนบทขามทะเลนอยทำเอาเคลิ้มวา ไดเห็นไบซันในทุงหญาแพรี่ของ
เยลโลสโตนอยางที่เห็นในรายการทีวีเลย แตที่นี่เปนวอเตอรบัฟฟาโลใน wet land ของแท
บนถนนเขาก็จะทำที่ใหจอดรถดูทิวทัศนไดเปนจุด ๆ ตองขอชมเชยในความมีวิสัยทัศนของ
คนออกแบบถนนจรงิ ๆ  ทวิทศันของทงุสามรอยหกสบิองศาในหนึง่เวลานัน่ ภาพทีผ่มเหน็คอื
หมูเมฆเลื่อมสีทั้งสวางเรืองรองและเลื่อมสีประภัสสรสะทอนแสงอาทิตยลาฟา ในขณะที่อีก
ฟากทงุเปนเมฆต่ำทีก่ำลงัเปนฝนพรสูายลงสโูลก ไมไกลจากสะพานฝงูควายเดนิทอดหยุเคลือ่น
ฝงูไปบนแผนดนิชมุน้ำทีด่ำดวยความอดุมสมบรูณสลบักบัฝงูนกอโีกงทีผ่กโผบนิขึน้ฟาหนคีวาย
บนถนน ความงามบวกกบัสายลมออนในเวลานัน้ทำใหไมเกรนแดดของผมทเุลาลง ใจกบักาย
ทีล่าแรงผอนคลายขึน้ และชางเปนชวงเวลาทีน่าเอาพวกขีฉ้อ ขีเ้กยีจ เซอซ้ำซาก ไปนัง่คกุเขา
สำนกึผดิตอฟาดินเสยีจรงิ อา! ไมใชครบัมนัเปนบรรยากาศของความสงบ ชวนหวงัใหโลกมสีนัติ
สขุดกีวา อธษิฐานสจิะ จบภาคลงสนามสำรวจพรุ

ภาพตดัฉับไปทีโ่คงถนนยอดดอยจาก อ. แมสอด เขาอมุผาง ผมไมไดหายตวัมาหรอก
ครับ ขณะที่ผมกำลังยักแยยักยันตอสูกับแรงดูดของโคลนในปาพรุที่ไหนสักแหง ผมไดรับ
โทรศัพทจากสำนักงานใหเดินทางรวมตรวจประเมินเดินปากับลองแกงที่อุมผาง ภายใต
เงื่อนไขราคาน้ำมันที่พรอมจะแตะหาสิบบาทไดทุกเมื่อ ทางเดียวกันตองไปพรอมกันนั่นครับ
ผมจงึนัง่หวัสัน่หวัคลอนคอเคลด็เขาอมุผางดวยรถตทูีช่ำนาญเสนทาง หนึง่พนัสองรอยสบิเกา
โคง
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ในเวลาทีจ่ำกดัเมือ่ถงึทีน่ดัหมายเรากเ็ริม่กระบวนการตรวจประเมนิกนัทนัท ีอาว! ไม
ใชครับ พักกอนหนึ่งชั่วโมงเก็บขาวของเขาท่ีพัก รอใหผูประกอบการปรับปราณใหฟนจากไข
ออกมารบัการตรวจประเมนิเบือ้งตนแลว เรากเ็ริม่งานกนั (โอว! สไปรตลติรของทัง้คนตรวจและ
ถูกตรวจ ชางมหีลายขวดจรงิ ๆ) คืนนัน้ผมกบัเพือ่นผตูรวจเลยตองรบัหนาท่ีถายเทพลงัปราณ
ของเราใหผปูระกอบการเสยีหกขวด และสงกนันอนตอนหาทมุกวา โดยมเีวลานดัหมายเขาพืน้ที่
ในวนัตอมาตอนเกาโมงเชา โดยคณะทำงานเปนนกัทองเทีย่วเสมอืนใหผปูระกอบการเอาไปซอม
ดำเนนิกระบวนการใหบรกิารในพืน้ที่

อาหารเชา “พีอ่ดู” เลีย้งขาวตมนยัวาจะขอดพูลงัจอมยทุธวา จะหมดแรงขาวตมทีด่อย
มอนใด แตตวัพีแ่กออกตวัวา พึง่ฟนไขขอกนิขาวสวยทีพ่ีย่ยุเตรยีมใหดีกวา หลงัอาหารเชา เรา
ก็นัง่เกาะรถกระบะโงนเงนกระเดงกระดอนเขาสหูมบูานอมุผางค ีทวิทศันทีเ่ขาหมบูาน ไมตาง
จากตามเสนทางทีเ่หน็เมือ่วาน ทงุขาวโพดสดุลกูหูลกูตาเทยีมฟาเทยีมเมฆ มนัสวยกจ็รงิครบั
เปนความสวยเสยีดแทงและนาเศราเสยีดายปาไมเหลอืเกนิ นกึอีกทางกต็องซฮูกใหความวริยิะ
อตุสาหพีน่องชนเผาของเราจรงิ ๆ “อายเหลก็” ผนูำทางบอกกบัเราวา “เปนมีกำแซว กัน๋วา
ยางนีป่ระมาทบะไดเนอ แลงถามขีอบกแหมอนันีห้นา”  หมายความวา “อยาประมาท จอบ
ในมือกะเหรี่ยงหนึ่งคนเปนอันขาด”

ผานหมบูานกะเหรีย่ง โอแมเจา! เสาเรอืนและขนาดบาน สดุจะนาตืน่ตาตืน่ใจ บานเรอืน
เงยีบเชยีบ มแีตไกกับหมา บางบานทีม่คีนอยก็ูเปนแมกับลกู ยายกบัหลานเลก็ ๆ “คนหนมุมี
แฮงไปไฮก๋ันหมด” “อายเหลก็” บอกเราขามลำหวยดวยสะพานไมตะเคยีน สกัประมาณสีห่าครัง้
ก็เขาหมบูานเปาหมาย พอรถจอดผมกช็วนทกุคนกนิขาวกลางวนัเลยดกีวา เพราะหมดแรงขาว
ตมที ่“พีอ่ดู” จดัใหเปนอาหารมือ้เชาตัง้แตกิโลเมตรทีห่กแลว ทกุคนเหน็ดวยแตเราตองรบีทำงาน
เลยไมอนมุตัิ
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หลงัจากแจกกระตกิน้ำแลว อายเหลก็คนรางเลก็พดูนอยกอ็อกนำทาง ผานบาน ไตเนนิ
สงูขึน้ไปเปนโรงเรยีนของหมบูาน เสยีงเดก็นกัเรยีนเจือ้ยแจวกงัวานทัว่เขา “พีอ่ดู” ชวน “พีอ่ญั”
ใหมาทำงานเกบ็ลกูบอลตกดอยใหเดก็นกัเรยีนทีน่ี ่พีอ่ญัสายหนาสวยหวัเราะกิก๊ เราเดนิบกุไร
ขาวโพดทีส่งูเลยหวักนัสองสามทงุ เขาเขตแนวปาทองธารน้ำขนาดเลก็ในรองหบุขึน้เขา พีอ่ดู
ก็ชวนดตูนไมใบหญาผเีสือ้ท่ีแกรจูกั เรือ่งเลาความเชือ่ของปาให “พีอ่ญั” กับ “พีว่รรณ”  ฟงไป
เรือ่ยๆ อยางเวลาจะขามรัว้กัน้ไรตองยกมอืไหวขอขมา สวนผมกบั “คุณเอก” ก็บนัเทงิกบัดอกไม
สจีดับนพืน้ดนิ

พอเทีย่งกวากอนขามธารน้ำอมุผาง พีอ่ดูก็อนญุาตใหกินขาวกลางวนัได ไชโย! ไดกิน
ขาวเสยีท ีขณะนัง่พกัแจกจายหอขาว “พีว่รรณ” กับ “พีอ่ญั” ก็จงูมอืกันลงลำธารไปสองตอสอง
แตโจงแจงในสายตาของเรา ภาพทีเ่หน็ขางหนา โอ! ถาเปนภาพสาวกะเหรีย่งขามน้ำนีจ่ะนาดูไม
นอย (คุณรไูหมกะเหรีย่งขามน้ำผาถงุไมเคยเปยก) แตทีม่นัอดเหน็ไมได คือ หญิงเกนิสาวสอง
คน เธอกำลงัชวยกนัเปดสอง ลวงควกั หาทากกันอยางตัง้อกตัง้ใจ ชายหนมุบนฝงรบีพากนัหนั
หลงัใหลำธารอยางรกัตวักลวัตาโดนยงิ ถนอมสายตาตวัเองไวกอนดกีวา!!!

กินขาวเสร็จเราก็มุงหนาวนกลับ
หมบูาน ในเสนทางตองขามน้ำอกีหลายครัง้
บางตอนของโคงน้ำ สายน้ำไหลเอือ่ย บางตอน
เปนแกงหินตื้น แตน้ำแรง ทรงตัวลำบาก
ตำแหนงกอนหนิลืน่เรยีบใตน้ำถกูลวงตาจาก
การหกัเหของแสงทีก่ระทบผวิน้ำ ทำใหกาว
ทีพ่ยามย่ำลงบนพืน้ทรายเงอะงะ และเหยยีบ
พลาด ไมมใีครลืน่ลมเปยกโชก แตทลุกัทุเล
เปยกมะลอกมะแลกกันเล็กนอย

จนกระทัง่การขามน้ำครัง้ที ่4ผมกบั
“พีเ่หลก็” ออกนำหนาผรูวมทางทัง้สีค่นมาถงึ
สะพานลำไผพาดขามลำน้ำบนตนไม ขาม
หวยมากอน ไมนานสมาชกิก็มาถงึ ขบวนนกั
ทองเที่ยวเสมือนเห็นสะพานลำไผก็ตื่นเตน
อยากขาม! อยากขาม! วาแลวทัง้สามกไ็ต ขึน้
ไปออกันบนคอสะพานกันพรอมจะทิงนอง
นอย ก้ิวกาว เตะทาถายรปู พีเ่หลก็รองเสยีง
หลงกองตะโกนแขงกับเสียงน้ำไหลไมให
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ขามพรอมกนั  ทัง้สามทำหนาเหรอหรา ไดยนิไมชดัหรอกครบั เสยีงปาและน้ำไหลลงแกงกลบ
เสยีงพีแ่กหมด แตจากสหีนาทาทาง โบกมอืสดุฤทธิ ์ทำใหทัง้สามพยกัหนาเขาใจประกอบกบั
”พีอ่ดู” ทีอ่ยบูรเิวณนัน้ชวยสำทบัอกีทาง จงึเปนทีเ่ขาใจวาตองขามทลีะคนอยางระมดัระวงั ตกลง
“พีอ่ญั” ขามมากอน ในขณะทีพ่ีเ่หลก็รบีลยุ น้ำกลบัไปชวยเหลอือำนวยความสะดวกใหอกีฝง
“พีอ่ญั” ขามเสรจ็ถงึตาของ “พีว่รรณ” ทนัใดนัน้ไมรวูาอะไรเกดิขึน้เสยีงไมหกัผวัะ “พีเ่หลก็” รวง
ตกลงกนกระแทกกอนหนิดวยทาเหยยีดขานัง่ “พีอ่ญั” รองกรีด๊! ดังลัน่แตแกบอกวา “ไมเปนไร!”
แลวกล็กุขึน้มดัเชอืกกบัไมตอ แตผมวา กระดกูกนกบและคางแกตองไมเหน็ดวยกบัปากทีแ่กบอกแน!

พอหายตืน่เตนกนัและไมขามสะพานปลอดภยัแลวกถ็งึควิ “พีว่รรณ” ขาม และแอก็ทา
กลางสะพานให ”พีอ่ดู” ชกัภาพเปนทีร่ะลกึ ในระหวางทีร่อผมกเ็ลอืกกอนหนิแถวนัน้ นัง่แกะ รองเทา
เพือ่ลางทรายออก (รองเทาเดินปาหมุขอไมเหมาะกบัการเดนิทองน้ำครบั เพราะเมือ่ทรายเขา
ไปในรองเทาแลวไมวารองเทาจะดจีะแพงแคไหน ก็ตองเสยีเวลาถอดเคาะทรายนัน้ทิง้ แตเหตผุล
มนัมมีากกวานัน้ครบั) ในเวลาเดยีวกนัที ่ “พีว่รรณ” กำลงัเดนิลงตามไมไผทีพ่าดเฉยีงสอูกีฝงหนึง่
แกกพ็ลนัลืน่ปรึด๊! พรึบ่! หลดุรวงไปอกีราย

 ผมที่นั่งใสรองเทาใกลกับสะพานเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยางชนิดท่ีตองใชภาษาวา ”จะจะ
คาตา” รางของแกไหลลืน่ตามลำไผและตกอยางรวดเรว็ ตอนนัน้ผมไมรแูกตกลงอยางไร แตที่
ตาผมเหน็คอื คอแกเปนจดุท่ีลงสกูอนหนิ แบบเฮย! คอแยแน ตามดวยขาแกชีฟ้า และมวนลงน้ำ
ตมู! เฮอืก! แลวเรือ่งสยองกด็ำเนนิตอไป ผมทีน่ัง่ตรงนัน้กผ็ลงุตามลงไปทีจ่ดุท่ีแกตกน้ำพีแ่กชมูอื
ตะเกยีกตะกายหวัผลบุโผล น้ำเพยีงอกทีท่ำใหเบาใจวาอยางนอยกย็นืได แตพอผมควาตวัแก
จากดานหลงัไดและยกขึน้เหนอืน้ำ กระแสน้ำในแกง พดัเราสองคน หลดุลอย ปรึบ๊! ปรึบ๊! ขึน้ลง
ไปตามน้ำ ตอนนี้คนวายน้ำเปนกับคนวายน้ำไมเปนเสมอกันครับ ผมทำอะไรไมไดนอกจาก
จะพยามยกตวั “พีว่รรณ” ขึน้เหนอืน้ำไวและพยามถบีตวัเขาฝง ยอมรบัเลยครบัวา ตอนนัน้ใน
ตวัผมนีร่องตะโกน “ชวยดวย!” สดุเสียงเลยแตไมยกักะมเีสยีงลอดออกปาก ใจนีไ่มมทีีจ่ะหาย
เลย นกึอยางเดยีว...ฮาบะไคตาย!!!

ชัว่จงัหวะผมเหน็คนเสือ้สดีำตามมาควาตวั “พีว่รรณ” ได ผมปลอย “พีว่รรณ” แลวหา
ทางตะเกยีกตะกายรกัษาชวีติใหรอดอยางสดุกำลัง รองเทาเปนสิง่แรกทีผ่มทัง้เตะและถบีอยาก
ใหมนัหลดุออกจากตัว ผมพยามโผควากอดกอนหนิทีป่ริม่น้ำไว แตน้ำทีแ่รงพดัพาผมหลดุลอย
ปรึบ๊! ปรึบ๊! ออกไปอีกจน “พีอ่ดู” แกตามผมมาทนัจากจดุท่ีแกอยหูางจากทกุคน ในทีส่ดุแกกล็าก
ผมขึน้พาดบนกอนหนิอยางวองไว พอเงยหนาขึน้บนฝง ก็เหน็ “คุณเอก” ยืน่ไมผอม ๆ  เลก็ โผล
มาจากหินอกีกอน หนาตาซดีเซยีว พลางบอก เอาคุณ! ไมจบัไว คือ พอเหน็ไมกับทาคุกเขา
ยืน่สงใหนี ่ฮาเลยครบั!! ( นาเกบ็ไมมาเปนทีร่ะลกึมาก)
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พอจดัการลากทกุคนออกธารน้ำไดผมกล็งเลงสลายบรรยากาศเฉยีด... ใหดูฮากบัเรือ่ง
ทีเ่พิง่เกดิขึน้ แตผมแนใจวาใจ “พีอ่ดู” กับ “พีว่รรณ” นีท่าจะไมตางกนั

 จากนัน้เรากเ็รงเดนิกลางฝนโปรยเขาหมบูาน คืนนัน้เราพดูถงึเรือ่งหลายเรือ่ง รวมทัง้
เรือ่งที ่ “พีอ่ดู” เลาใหฟงตอนเริม่ออกเดินวา ปกตนิกัทองเทีย่วจะใสเส้ือชชูพีเดินปา เพราะตอง
ขามน้ำบอยเปนแครอทแขนกาง ไมนึกเลยวา นักทองเที่ยวเสมือนของกลุมผมที่ไมไดมาทอง
เทีย่วในหนาน้ำเพือ่เดนิปาลองแกงอยางพวกเขาตองเปนกลมุทีค่วรม ี“ชูชีพดวย” “นองดา” ให
ความเหน็กบัเรือ่งนีว้า เทยีบกบัการลองแกงทีดู่เปนกจิกรรมเสีย่งภยัมากกวา แตมนักถ็กูจดัการ
ความเสีย่งดวยอปุกรณและจำกดัในเวลาทีล่งเรอืเทานัน้ แตเดินปานีเ้รยีกวาทกุขณะเวลาในการ
ทำกจิกรรมทีดู่เหมอืนไมมเีรือ่งเสีย่งภยัทีน่าเกดิขึน้ได กลบัพรอมทีจ่ะมเีรือ่งทีไ่มคาดหมายเกดิ
ขึน้ไดตลอดเวลา

จุดท่ีตกน้ำกับจุดท่ีพี่อูดกับพี่เหล็กลากผมกับพี่วรรณขึ้นนั้นระยะทางไมไกลครับ นา
จะสักสิบเมตร แตในเวลาและอัตราเร็วของน้ำกับเหตุการณที่เกิดขึ้นมันมากพอที่จะทำให
คนอยางผมรูสึกซาบซึ้งกับชีวิตที่ไดหายใจเปนปกติของตัวเองมากขึ้น

ผมกอ็ยากรวูาจากนัน้ใครรสูกึอะไรกนับาง ผมนัน้เมือ่กลบัมาบานผมพยามทำตวัเปน
คนมศีลีธรรมขึน้เยอะครบั เพราะเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งประเภททีว่า เมือ่นัง่นกึถงึมนัเปนภาพทีน่ากลวั
เรือ่งหนึง่ระดบัทอ็ปไฟวในการดำรงอยอูยางคนเฮีย้น ๆ ของผมบนโลกนีเ้ลยทเีดียว

สงกนัทายเลม :
ปาพร ุพบกระจายในพืน้ทีท่ีม่ี

ฝนชุกและเปนพื้นที่ลุมตำ่หรือมีสภาพ
เปนแองน้ำขัง มีการสะสมของชั้น
อินทรียวัตถุหรือดินอินทรียที่หนามาก
หรือนอยอยูเหนือชั้นดินแท พืชพรรณ
สวนใหญมโีครงสรางพเิศษเพือ่ดำรงชพี
ในสภาพสิง่แวดลอม ทีดิ่นมสีภาพเปน
กรดและไมคงตวั เชน โคนตนมพีพูอน
ระบบรากแกวสั้น แตมีรากแขนงแผ

กวางแขง็แรง มรีะบบรากพเิศษหรอืระบบรากเสรมิ เชน รากค้ำยนั (buttress root หรอื stilt
root) ออกตามโคนตน ในพืน้ทีท่ีถ่กูรบกวนดวยการแผวถางและมไีฟเขาเปนประจำ ตนเสมด็
จะขึน้เปนไมเดนของสงัคมปา
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คน และลาชาพอสมควร เพราะเปนฉบบัแรกทีม่บีทคดัยอภาษาองักฤษ จงึอาจขลกุขลกับาง ฉบบั
หนาคาดวาทุกอยางนาจะลงตวัและคาดวาสามารถออกตามกำหนดเดมิได

ทีผ่านมาทางกองบรรณาธกิารไดรบัขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนจากสมาชกิและผอูาน
ทีต่องขอเอยนาม คือ คุณ Philip D. Round ไดแจงมาวา มกีารพมิพผดิพลาดในบทความ เรือ่ง
กบเขาสอยดาว ควรใชชือ่วทิยาศาสตรชือ่ใด? ในจลุสาร ปที ่2 ฉบบัที ่1 หนา 12 ซึง่ไดอางองิ
ถงึ Doyl Dhaman แตเปนชือ่ทีส่ะกดผดิ ชือ่ทีถ่กูตอง คือ Doyle Damman และยงัไดพบการ
พมิพผดิพลาดในจลุสารฉบบัเดยีวกนั หนา 62 คำวา Nactarinia ซึง่ทีถ่กูตองคอื Nectarinia
นอกจากนีคุ้ณ Phil ยงัไดชีใ้หเหน็ขอบกพรองในการอางองิในบทความ ในจลุสาร ปที ่1 ฉบบัที่
2 เรือ่ง “นกเดาลมแมน้ำโขง (Motacilla samveasnae) นกชนดิใหมของโลกกบัรายงานอกีครัง้ใน
รอบ 34 ปของไทย” ทางกองบรรณาธกิารตองขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ยังพบขอมูลผิดพลาดที่ปรากฏใน “บันทึกสงทาย” ของฉบับที่ 1 ปที่ 2
ยอหนาท่ี 3 ทีร่ะบวุา “ในจลุสารหมายเหตนุเิวศวทิยา ปที ่ 1 ฉบบัที ่ 2 หนา 14-16 ทีร่ะบถุงึ
หญางวงชางดอกขาว (Heliotropium sp.) สำรวจพบโดย ดร. ศริพิร ซงึสนธพิร  ที ่จ. เพชรบรูณ
นัน้ ไดรบัการจำแนกชนดิเปน H. lasiocarpum Fisher & C.A. Mayer” นัน้ เปนขอมลูมีค่ลาด
เคลื่อนเพราะปจจุบันยังไมสามารถระชนิดของหญงวงชางดอกขาวได

สวนขอความทีถ่กูตอง คือ “ในจลุสารหมายเหตนุเิวศวทิยา ปที ่1 ฉบบัที ่1 หนา 20-21
ตามที ่ดร. ศริพิร ซงึสนธพิร นกัวชิาการจากกลมุวจิยัวชัพชื สำนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื
กรมวชิาการเกษตร ไดรายงานวา พบผกัแวน (Marsilea sp.) ผกัพืน้เมอืงจาก จ. ปราจนีบรุ ีซึ่ง
ยังไมสามารถระบุชนิดท่ีแนนอนได ตอมาไดทำการตรวจสอบชนิดแลวพบวา เปนชนิด
M. scalaripes D.M. Johnson และเปนพรรณไมชนดิใหมของไทย (new record) โดยใชชือ่
ภาษาไทยวา “ผักแวนใบมัน” จุลสารหมายเหตุนิเวศวิทยาฉบับที่เปนอิเลคทรอนิกสจะใชขอ
ความที่ถูกตองดังกลาวแทน

ฉบบันีไ้ดพมิพออกมาลาชากวาท่ีคิด จวบจวนเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2551 ยงัไมไดรบั
การตพีมิพ จนกระทัง่วนัที ่ 12 กันยายน 2551 อาจารยจารจุนิต นะภตีะภฏั ซึง่เปนหนึง่ในที่
ปรกึษาของจลุสารเลมนีไ้ดเสยีชวีติลง จลุสารเลมนีจ้งึเปนเลมสดุทายทีอ่าจารยจารจุนิตไดตรวจ
ทานและปรบัแก กองบรรณาธกิารจงึไดเพิม่หนาอกี 2 หนาเพือ่เขยีนบทความนอมรำลกึถงึพระ
คุณอาจารย ผูที่ใหขอเสนอแนะในการริเริ่มจัดทำจุลสาร “หมายเหตนิเวศวิทยา” ทางกอง
บรรณาธกิารจงึขอไวอาลยัแดอาจารยจารจุนิต นภตีะภฏั ทีจ่ากไปอยางไมมมีวีนักลบั

บันทึกสงทาย
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จารจุนิต นภตีะภฏั              Jarujin NABHITABHATA

นกกระเต็นเฮอรคิวลิส (Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules)

Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules (Coraciiformes: Alcedinidae)

งลูายสอจดุเหลอืง

Yellow-spotted mountain stream snake (Serpentes: Colubridae:

Natricinae)

ปลาตีนใหญอันดามัน (Periopthalmus walailakae)

Walailak's mudskipper (Gobiidae: Oxudercinae)

คางคาวยอดกลวย (Kerivoula spp.) ชนิดใหมของไทย

Two new records of Thai Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae)

แหลงแพรกระจายแหงใหมของคางคาวปกขนใหญ (Harpiocphalus

mordax) ในประเทศไทย

New locality of Harpiocephalus mordax (Chiroptera:

Vespertilionidae) in Thailand

จิง้เหลนหวยเขมร Tropidophorus microlepis Gunther,1861 จาก

ภาค ตะวันออกของประเทศไทย

On the Khao Sebab water skink (Tropidophorus microlepis Gunther,

1861) in Eastern Thailand

พบงูปลองฉนวนเขมร (Lycodon cardamomensis Daltry and

Wuster, 2002) ที่จังหวัดชลบุรี

New distributional records for Lycodon cardamomensis Daltry &

Wuster, 2002 (Ophidia: Colubridae) in Chon Buri province,

Thailand

งทูางมะพราวแดงภหูลวง (Oreophis porphyraceus coxi (Schulz

& Helfenberger, 1998)) รายงานแรกจากจงัหวัดพษิณโุลก New

Record of Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger,

1998) (Serpentes: Colubridae) from Pitsanulok Province,

Thailand

พบถิน่อาศัยใหมของกบดอยชาง (Nanorana aenea) และภยัคกุ

คามทีย่งัดำรงอยู

A new locality of Nanorana aenea (Amphibians: Anura:

Dicroglossidae) and their threatened factors

พฤตกิรรมการปองกนัศตัรูของอึง่กรายขางแถบ (Brachytarsophrys

carinensis)

Self-defence techniques of the Burmese Horned Frog

Brachytarsophrys carinensis (Anura: Megophryidae)

ปลาหมอแคระ (Badis spp.) ทีพ่บในประเทศไทย

Badis spp. (Perciformes: Actinopterygii: Badidae) of Thailand

พฤตกิรรมการปองกนัอาณาเขตของแมลงปอเขม็ภเูขาหางสม

(Rhinagrion mima)

Territory defending of Rhinagrion mima (Insecta: Odonata:

Megapoagrionidae) and other damselflies in Thailand

Article Reviewer’s Credits

ความสัมพันธระหวางมด Polyrhachis สกุลยอย Myrmhopla กับ

มดสกุล Diacamma ในดิน

Social Relationship between two subgenera of subterranean ants;

Myrmhopla and Diacamma (Hymenoptera: Formicidae)

ชวีวทิยาวทิยาการสบืพนัธขุองตัก๊แตนตำขาวดอกไม Creobroter

gemmatus Stoll แมลงตัวห้ำสวยงามในธรรมชาติ

Reproductive biology of Flower Mantids Creobroter  gemmatus

Stoll (Insecta: Dictyoptera: Hymenopodidae), a colorful predator

การลาเหยื่อของแมงมุมปูเขียว Green Crab Spider (Oxytate sp.)

Predation of Green Crab Spider (Insecta: Araneae: Thomisidae)...43

ปแูสมแหงหาดปะการงั (Metasesarma obesum) กบัรายงานการพบ

ครัง้แรกในประเทศไทย

The sesarmid crab Metasesarma obesum (Crustacea: Decapoda:

Sesarmidae) of coral rubble beach, the new record of Thailand

หอยทากอำพันอินโดจีนแหงภาคตะวันออก (Indosuccinea sp.)

New genus record of Amber snails (Gastropoda: Stylommatophora:

Succineidae) in Thailand

แหลงแพรกระจายแหงใหมในประเทศไทยและนิเวศวิทยาบาง

ประการของหอยเมด็มะคา Pollicaria myersii (Haines, 1855)

New localities of Land operculate snail Pollicaria myersii

(Gastropoda: Mesogastropoda: Diplommatinidae) in Thailand and

notes on some their ecology

ปลาหมึกผาหม Tremoctopus violaceus cf. gracilis พบครั้งแรกใน

นานน้ำไทย

First Record of Blanket Octopus Tremoctopus violaceus cf. gracilis

(Octopoda: Tremoctopodidae) in Thai Waters

พบมะยมหยักทีเ่ขาวง จงัหวัดระยอง

Sauropus suberosus Airy Shaw (Euphobiaceae): a new locality

record for Thailand

สมลม ดอกมหีลายสี

Corolla coloration of Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire

(Apocynaceae)

ตามหาพรหมขาว Mitrephora alba Ridl. บนเกาะสมุย

Rediscovery of Mitrephora alba Ridl. (Annonaceae) in Ko Samui,

Thailand

ชวลิต วิทยานนท              Chavalit VIDTHAYANON

ปลาตีนใหญอันดามัน (Periopthalmus walailakae)

Walailak's mudskipper (Gobiidae: Oxudercinae)

ปลาหมอแคระ (Badis spp.) ทีพ่บในประเทศไทย

Badis spp. (Perciformes: Actinopterygii: Badidae) of Thailand
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ธัญญา จั่นอาจ                 Dhanya CHAN-ARD

พฤตกิรรมการปองกนัศตัรูของอ่ึงกรายขางแถบ (Brachytarsophrys

carinensis)

Self defending techniques of Burmese Horned Frog: Brachytarsophrys

carinensis (Anura: Megophryidae)

ปยะ เฉลิมกล่ิน                     Piya CHALERNKLIN

พบมะยมหยักทีเ่ขาวง จงัหวัดระยอง

Sauropus suberosus Airy Shaw (Euphobiaceae); a new locality

record for Thailand.

สมลม ดอกมหีลายสี

Corolla coloration of Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire

(Apocynaceae)

ตามหาพรหมขาว Mitrephora alba Ridl. บนเกาะสมุย

Rediscovery of Mitrephora alba Ridl. (Annonaceae) in Ko Samui,

Thailand

Olivier S.G. PAUWELS

งลูายสอจดุเหลอืง

Yellow-spotted mountain stream snake (Serpentes: Colubridae:

Natricinae)

จิง้เหลนหวยเขมร Tropidophorus microlepis Gunther,1861 จากภาค

ตะวันออกของประเทศไทย

On the Khao Sebab water skink (Tropidophorus microlepis Gunther,

1861) in Eastern Thailand

พบงปูลองฉนวนเขมร (Lycodon cardamomensis Daltry & Wuster,

2002) ทีจ่งัหวดัชลบรุี

New distributional range of Lycodon cardamomensis Daltry & Wuster,

2002 (Ophidia: Colubridae) in Chon Buri province, Thailand.

งทูางมะพราวแดงภหูลวง (Oreophis porphyraceus coxi (Schulz &

Helfenberger, 1998)) รายงานแรกจากจงัหวดัพษิณโุลก

New Record of Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger,

1998) (Serpentes: Colubridae) from Pitsanulok Province, Thailand

พบถิน่อาศัยใหมของกบดอยชาง (Nanorana aenea) และภยัคกุคาม

ที่ยังดำรงอยู A new locality of Nanorana aenea (Amphibians:

Anura: Dicroglossidae) and their threatened factors

Philip D. ROUND

นกกระเต็นเฮอรคิวลิส (Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules)

Blyth's Kingfisher: Alcedo hercules (Coraciiformes: Alcedinidae)

งลูายสอจดุเหลอืง

Yellow-spotted mountain stream snake (Serpentes: Colubridae:

Natricinae)

คางคาวยอดกลวย (Kerivoula spp.) ชนดิใหมของไทย

Two new records of Thai Kerivoula (Chiroptera: Vespertilionidae)
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New locality of Harpiocephalus mordax (Chiroptera:

Vespertilionidae) in Thailand

งทูางมะพราวแดงภหูลวง (Oreophis porphyraceus coxi (Schulz &
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New Record of Oreophis porphyraceus coxi (Schulz & Helfenberger,

1998) (Serpentes: Colubridae) from Pitsanulok Province, Thailand
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13 กันยายน พ.ศ. 2551 ขณะทีป่ฏบิตังิานภาคสนามที ่จ. ภเูก็ต ผมไดรบัโทรศพัท
จาก “พีต่อย” คุณศภุชยั สทิธเิลศิ อดตีรองผอูำนวยการ องคการพพิธิภณัฑวทิยาศาสตรแหง
ชาต ิ (อพวช.) และเปนอดตีพนกังานของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศ
ไทย (วว.) “พีต่อย” ถามวา “สรุชติ ทราบขาวจารจุนิตหรอืยงั?” ตอนนัน้กย็งังง ๆ อยเูหมอืนกนั
เพราะเปนครัง้แรกที ่“พีต่อย” โทรฯ หาผม ผมกต็อบไปตามตรงวา “ยงัไมทราบครบั มอีะไรหรอื
เปลา?” พีต่อยจงึแจงขาววา “ตอนนีจ้าจจุนิตเสยีแลวนะ”

ขาวจาก “พีต่อย”ทำเอาผมถงึกบั มนึ งง และสงสยั วาไมนาเปนไปได? เพราะไดไป
พบอาจารยและไดพดูคุยกบัอาจารยกอนเดนิทางมา จ. ภเูกต็เพยีง 2 วนั ซึง่สขุภาพของอาจารย
ก็แลดดีูมาก ไมแสดงอาการเจบ็ไขไดปวย แตเมือ่คดิอีกที “พีต่อย” ซึง่เปนผใูหญทีน่บัถอื ไม
นามาลอกนัเลนเรือ่งแบบนี ้ดังนัน้จงึไดสอบถามรายละเอยีดจากคนทีใ่กลชดิอาจารยและไดทราบ
ขาวทีไ่มนาจะเกดิขึน้วา อาจารยจารจุนิต ไดเสยีชวีติแลวจรงิ ๆ

ยอนหลงัไปราวป พ.ศ. 2530 ซึง่เปนครัง้แรกทีไ่ดรจูกัอาจารยจารจุนิต ทีค่ณะวนศาสตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เนือ่งจากอาจารยเปนผเูชีย่วชาญทางดานสตัวปาท่ี ผศ. ดร. ชมุพล
งามผองใส (ปจจบุนัเสยีชวีติแลว) ไดเชญิมาเปนอาจารยสอนพเิศษใหแกนสิติคณะวนศาสตร ที่
เลอืกเรยีนเอกวชิา “การจดัการสัตวปา” และยงัมกิีจกรรมพเิศษของนสิติในวนัเสาร โดยการฝกหัด
”ดูนก” ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดยอาจารยจารจุนิตเขารวมในกจิกรรมดงักลาวดวย
อกีท้ังไดมโีอกาสไดตดิตามอาจารยไปเกบ็ขอมลูในภาคสนามในชวงปดภาคเรยีน จงึไดคนุเคย
กับอาจารยตัง้แตนัน้เปนตนมา

จนกระทั่งไดศึกษาตอในระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ที่
คณะวนศาสตร อาจารยจารจุนิตก็เปนหนึง่ในคณะกรรมทีป่รกึษา จงึไดคนุเคยกบัอาจารยมาก
ยิง่ขึน้ หลงัจากท่ีผมเรยีนจบแลวอาจารยไดชวนใหมาทำงานรวมกนัที ่วว. จงึไดรวมทำงานดวย
กันตัง้แตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา ซึง่เปนโอกาสทีดี่มากทีไ่ดศกึษาเรยีนรแูละสัง่สมประสบการณ
ทางดานสตัวปาจากอาจารยโดยตรงในธรรมชาตแิละการรบัคำแนะนำในฐานะผรูวมงาน

ณ วนันี ้อาจารยจารจุนิต นภตีะภฏั ไดจากไปแลว แตผลงานของอาจารยทีผ่านมาได
กระตนุใหคนรนุใหมสนใจศกึษาทางดานสตัวปาเพิม่มากขึน้ ดวยคณุความดขีองอาจารยทีอ่ทุศิ
ใหแกวงการการศกึษาดานสตัวปาของประเทศ ชือ่ของอาจารยจะไดรบัการจารกึและจดจำตลอด
ไป และขอใหดวงวิญญาณของอาจารยไปสูสุขคติในสัมปรายภพเทอญ

                                                               ดวยความรำลกึจาก สรุชติ แวงโสธรณ

นอมรำลึกอาจารยจารจุนิต นภตีะภฏั
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