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จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เพียงพอนเสนหลังขาว (Mustela strigidorsa)
สุรชิต แวงโสธรณ

ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

เพียงพอนเสนหลังขาว (Mustela strigidorsa) เปนสัตวที่หายากมาก ซึ่ง Lekagul and
McNeely (1988) รายงานวา ทัว่ โลกมีตวั อยางอางอิง เพียง 8 ตัวอยาง เทานัน้ คือ ตัวอยางจากแควน
สิกขิม ประเทศอินดีย 3 ตัวอยาง จากประเทศเนปาล ลาว เวียดนาม พมา และไทย ประเทศละ 1
ตัวอยาง จากการที่มีตั วอยางนอยมาก จึงไมพบลักษณะที่ผันแปรของชนิดและไมมีชนิดยอย
อยางไรก็ตาม Treesucon (1989) ไดอา งถึงรายงานของ Wirth (1989) วา มีตวั อยางอางอิงอยางนอย
21 ตัวอยาง ที่ British Museum (Natural History) ประเทศสหราชอาณาจักร และมี 10 ตัวอยางที่
Kunmimg Institute of Zoology ประเทศจีน เมือ่ รวมกับตัวอยางทีร่ ายงานไวใน Lekagul and McNeely
(1977) แลวมีจำนวนมากถึง 39 ตัวอยาง นอกจากนี้ Treesucon (1989) ยังไดอา งขอมูลจากการ
ติดตอกับ Jonh MacKinnon วา ยังมีตวั อยางอางอิงของเพียงพอนเสนหลังขาวอยทู ี่ Biology Museum
มหาวิทยาลัยฮานอย และที่ Mammal Collection of the Institute of Zoology ประเทศเวียดนาม
เพียงพอนเสนหลังขาว ถูกจัดอยใู นวงศเพียงพอน (Family Mustelidae) มีสถานภาพปจจุบนั
ในระดับสากลตามบัญชีรายชือ่ ของ 2006 IUCN Red List of Threatened Species พบวาเปนสัตว
ทีม่ แี นวโนมจะสูญพันธุ (Mustelid Specialist Group, 1996) สวนสภาพการอนุรกั ษระดับในประเทศ
ถือวา เปนสัตวใกลสูญพันธุ (Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) และเปนสัตวปาคุมครอง
ตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคมุ ครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มีเขตการแพรกระจายทางตะวันออกของ
ประเทศเนปาล จนถึงแควนอัสสัม ประเทศอินเดีย ตอนใตมลฑลยูนาน ประเทศจีน ตอนเหนือของ
ประเทศไทยและ เวียดนาม และทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศพมาและลาว (Corbet and Hill,
1992)
ในประเทศไทยเพียงพอนสันหลังขาวเปนสัตวปา ทีห่ ายากมาก มีหลักฐานยืนยันการพบเห็น
นอย Treesucon (1989) ไดรายงานวา พบทีเ่ ขตรักษาพันธสุ ตั วปา ภูหลวง จ. เลย เมือ่ วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2531 บริเวณปารนุ สอง ใกลลำหวย ทีร่ ะดับความสูง 350 ม. สวน Grassman Jr. et al., (2002) ดักจับ
ไดจากการใชกรงดักทีม่ ไี กเปน ๆ เปนเหยือ่ ลอ ตัวทีจ่ บั ไดเปนเพียงพอนเหลือง ตัวผวู ยั ออน โดยดักได
จากบริเวณทงุ กะมัง ในเขตรักษาพันธสุ ตั วปา ภูเขียว จ. ชัยภูมิ เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2544
และยังมีรายงานการพบเห็นในบริเวณใกลเคียงอีก 3 ครัง้ นอกจากนี้ Nabhitabhata and Chan-ard
2
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(2005) ยังไดรายงานแหลงแพรกระจายเพิม่ เติมวา พบทีด่ อยอางขางและดอยผาหมปก จ. เชียงใหม
และทีด่ อยโมโกจู จ. กำแพงเพชร
ลักษณะเดนของเพียงพอนสันหลังขาว
คือ มีลำตัวเรียวยาว ลำตัวและหางสีน้ำตาล
เหลือง แกม คอ และอก สีเหลืองออน ทองสี
จางกวาดานบนลำตัวอมเหลือง มีแนวเสนสีขาว
พาดตามยาวบนกึ่ ง กลางหลั ง จากท า ยทอย
จนถึงโคนหาง หัวและลำตัวยาว 275-325 มม.
หางยาว 145-205 มม.
ปจจุบนั มีตวั อยางอางอิง (specimen)
ของเพียงพอนเสนหลังขาว เพียง 1 ตัวอยาง
เทานั้น เก็บรักษาไวที่ศูนยรวบรวมตัวอยาง
อางอิงทางชีววิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนตัว
อยางตัวผู หมายเลข CTNRC 54-1401 เก็บโดย
นายกิตติ ทองลงยา (อดีตพนักงาน วว. ผลู ว ง
ลับไปแลว) เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2512 จาก
บริเวณปารนุ สอง ทีร่ ะดับความสูง 700 ม. เหนือระดับ
ทะเลปานกลาง ใกลกบั บานนาขา อ. เมือง จ. นาน
ตัวอยางอางอิงเพียงพอนสันหลังขาว (Mustela strigidorsa)
ตัวผู หมายเลข CTNRC 54-1401
ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
เอกสารอางอิง
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากองค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ

กบชะงอนผาภูหลวง (Odorrana aureola)
ธัญญา จัน่ อาจ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ราวป พ.ศ. 2542 ผเู ขียนไดเดินทางไปศึกษานิเวศวิทยาของชางปาในบริเวณเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ภูหลวง จ. เลย ระหวางทีพ่ กั แรมบริเวณริมหวย ทีร่ ะดับความสูงมากกวา 1,000 ม. เหนือระดับ
ทะเลปานกลาง ขณะที่ตามรอยชางปาฝูงหนึ่งนั้น ไดพบกบชะงอนผา ซึ่งมีลักษณะแตกตางจาก
กบชะงอนผาในแหลงอืน่ ๆ ทีเ่ คยพบมา ภายหลังไดตพี มิ พไวในคมู อื จำแนกสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก
ของไทยในป พ.ศ. 2546 (Chan-ard, 2003) โดยยังไมระบุชอื่ ทางอนุกรมวิธาน
ตอมา ตัวอยางจำนวนหนึง่ จากแหลงทีพ่ บ ไดถกู นำมาตรวจสอบโดยละเอียดโดยนักวิชาการ
ทีมเดียวกันกับที่ตั้งชื่ออึ่งกรายหมอบุญสง (Megrophrys lekaguli) และเขียดอีโมหิน (Fejervarya
triora) และตีพมิ พ็ไวในวารสารฉบับเดียวกัน (Stuart et al., 2006) โดยใชตวั อยางเลขที่ THNHM
05341 ซึง่ ปจจุบนั เก็บรักษาไวทพี่ พิ ธิ ภัณฑธรรมชาติวทิ ยา องคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ
เปนตัวอยางตนแบบ (holotype specimen)

ลักษณะทั่วไปของกบชะงอนผาภูหลวง ภาพโดย ธัญญา จั่นอาจ
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ลักษณะเดน ทีบ่ รรยายจากตัวอยางตนแบบ (holotype) และ ตัวอยางตนแบบรวม (paratype)
คือ ปลายนิ้วตีนทุกนิ้วแผขยายออกกวางกวาลำนิ้วมาก และมีรองโดยรอบขอบแผนนี้ นิ้วตีนหนา
นิว้ แรกยาวกวานิว้ ทีส่ อง ผิวหนังเรียบ ตัวผมู ขี นาด 63.6-67.4 มม. ตัวเมีย มีขนาด 87.1-96.5 มม.
ตัวผูบางตัวมีหนาม ละเอียดสีขาวที่บริเวณขมับ ขอบแผนหู สันตอมหลังแผนหู (rectal gland)
ขอบปากบนและลาง บริเวณทีใ่ กลกบั มุมปาก และดานขางของลำนิว้ ทีห่ า สวนทาย ๆ พืน้ ผิวของตนแขน
สวนหนาและทายของตนขา และดานบนของตีนสีดำมีจุดละเอียดสีเหลืองสดเปนลวดลายเดน
ขอบปากบนมีแถบยาวสีเหลือง ตัวผมู ถี งุ ใตคอ ไขไมมเี ม็ดสี
ชื่อระบุชนิดของกบชะงอนผาภูหลวง aureola หมายถึง สีสดใสเหมือนทองคำ นั่นคือ
ลักษณะเดนของลวดลายสีเหลืองตามแขง ขา และสีขา ง ของกบชนิดนี้

ลักษณะทั่วไปของตัวอยางตนแบบ กบชะงอนผาภูหลวง
ภาพจาก Stuart et al,, 2006
เอกสารอางอิง
Chan-ard, T. 2003. A Photographic Guide to Amphibians in Thailand. Darnsutha Press Co., Ltd., Bangkok. 175pp.
Stuart, B. L., Y. Chuayngern, T. Chan-ard and R.F. Inger. 2006. Three New Species of Frogs and a New Tadpole from
Eastern Thailand. Fieldiana Zoology New Series. 111: 1-19.
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แนะนำตัวอยางอางอิง
จากสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน (สวพ.)

Bathynomus lowryi (Bruce and Bussarawit, 2004)
แมลงสาบทะเลยักษ แหงทองทะเลอันดามัน
กรอร วงษกำแหง1 และเรืองฤทธิ์ พรหมดำ2

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน
1

2

นอกฝงทะเลอันดามัน ซึ่ งมีอาณาเขตติดตอกับสามประเทศ คือ ประเทศไทย พมา
และมาเลเซีย เมือ่ ออกนอกชายฝง จะเปนบริเวณของลาดทวีป (continental slope) ทีม่ คี วามลาดชันและ
ความลึกที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไปจนถึงที่ที่ลึกที่สุดของทะเลอันดามัน 3,035 ม. ในบริเวณนี้ยังมี
การสำรวจนอยและยังรอการศึกษาในอีกหลายดาน ไมวา จะเปนความหลากหลายทางชีวภาพ ขอมูล
พืน้ ทองทะเล กระแสน้ำ องคประกอบทางเคมีของทัง้ น้ำและดิน
ในบริเวณที่มีลักษณะระบบนิเวศแตกตางจากบริเวณชายฝงอยางมาก เชน แรงดันน้ำที่
เพิม่ ขึน้ ตามความลึก ตะกอนซากสิง่ มีชวี ติ ทีท่ บั ถมมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนตน สิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บ
ในบริเวณนีจ้ งึ มีลกั ษณะทีแ่ ตกตางจากทีพ่ บบริเวณชายฝง เชน มีขนาดตัวทีใ่ หญ มีสแี ดงสด หรือสีดำ
สนิม ตาบอด มีปากและฟนขนาดใหญมาก ดวยเหตุนจี้ งึ เกิดโครงการสำรวจรวมไทยเดนมารก เพือ่
ทำการ สำรวจความหลากหลายบริเวณไหลทวีปของทะเลอันดามัน (Biodiversity of the Andaman
Sea Shelf- BIOSHELF) ตัง้ แตชายแดนประเทศพมาลงมาจนเขตตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึง่ เปน
เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2539-2545 ดวยเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ
(R. V. Chakratong Tongyai)

ลักษณะของแมลงสาบทะเลยักษ ดานบน (ซาย) และดานลาง (ขวา)
ภาพโดย เจา2หนาที่ สวพ.
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ในป พ.ศ. 2542 โครงการสำรวจรวมไทยเดนมารก โดย ดร. จรัสศรี อางตันญา และ น.ส.
วราริน วงษพานิช นักวิชาการประจำพิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล เก็บตัวอยางแมลงสาบทะเล
ขนาดใหญไดเพียงตัวเดียว ทีค่ วามลึก 690 ม. เปนแมลงสาบทะเลตัวเมีย มีแผนอมุ ไขขนาดใหญเห็นได
ชัดเจน แตไมมไี ขตดิ มาดวย ในการออกเรือสำรวจในครัง้ ตอ ๆ มา ก็ไมพบตัวอยางแมลงสาบทะเล
ชนิดนีอ้ กี เลย ภายหลังตัวอยางนีไ้ ดรบั การตัง้ ชือ่ เปนสัตวน้ำชนิดใหมของโลก วา “ แมลงสาบทะเลยักษ”
โดยมีชอื่ วิทยาศาสตรวา Bathynomus lowryi ในป พ.ศ. 2547 (Bruce and Bussarawit, 2004)
แมลงสาบทะเลยักษตัวนี้นอกจากจะเปนตัวอยางชนิดใหมของโลกแลว ยังเปนรายงาน
การพบแมลงสาบทะเลสกุล Bathynomus เปนครัง้ แรกในนานน้ำไทยดวย อยางไรก็ตามไดมกี ารนำ
แมลงสาบทะเลทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับแมลงสาบทะเลยักษมาจัดแสดงทีส่ ยามโอเชีย่ นเวิรล 2 ชนิด
คือ B. doederlini ในธรรมชาติมกั พบกระจายทัว่ ไปนอกฝง ประเทศญีป่ นุ ไปจนถึงประเทศออสเตรเลีย
และ B. giganteus ทีพ่ บครัง้ แรกบริเวณนอกฝง ประเทศเม็กซิโก แมลงสาบทะเลยักษ (B. lowryi) มีลกั ษณะ
ทีแ่ ตกตางจากสองชนิดทีน่ ำมาจัดแสดงขางตน โดยมีรปู ทรงของหางทีเ่ วามากกวา และมีจำนวนหนาม
ทีป่ ลายหาง 7 ซี่ ขณะทีแ่ มลงสาบทะเลอีกสองชนิดมีหนาม 9 ซี่
แมลงสาบทะเลสกุล Bathynomus เปนกลมุ ทีม่ ขี นาดใหญมี เขตการกระจายทัว่ โลก และมัก
พบอาศัยบริเวณพืน้ ทองทะเลในบริเวณน้ำลึก กินซากและอินทรียสารบริเวณพืน้ ทองทะเลเปนอาหาร
และในแถบทะเลแคริเบียนแมลงสาบทะเลสกุลนี้ เปนสัตวเศรษฐกิจทีน่ ยิ มบริโภคเปนอาหารอีกดวย
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คณะทีมสำรวจผูคนพบ “แมลงสาบทะเลยักษ”
ภาพโดย เจา1หนาที่ สวพ.

ชือ่ ระบุชนิด lowryi ของแมลงสาบทะเลยักษ ไดมาจากชือ่ ของ Dr. Jim Lowry แหง Australian
Museum ซึง่ เปนนักวิทยาศาสตรทที่ ำงานอนุกรมวิธานของสัตวกลมุ แมลงสาบทะเล (isopods) และ
กงุ เตน (amphipods) มาเปนระยะเวลายาวนานและมีสว นสำคัญในการพัฒนาระบบการจัดจำแนกชนิด
สัตวกลมุ นี้
ตัวอยางตนแบบ (holotype specimen)
ของแมลงสาบทะเลยักษ (Bathynomus lowryi)
จึงเปนตัวอยางอางอิงและการรายงานพบเพียง
ตัวอยางเดียวของโลก ปจจุบันเก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑสัตวและพืชทะเล สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปา
ชายเลน (สวพ.) เปนตัวอยางหมายเลข PMBC
19562 นอกจากนีย้ งั มีหนุ จำลองทีใ่ ชตวั อยางจริง
เปนตนแบบอีก 1 ตัว ไวสำหรับจัดแสดงแกผู เขาชม
ในสวนของนิทรรศการสัตวน้ำลึกของทางพิพิธภัณฑฯ แทนตัวอยางจริงทีจ่ ะตองเก็บรักษาไวเพือ่
การศึกษาตอไปในอนาคต

ตัวอยางตนแบบแมลงสาบทะเลยักษ Bathynomus lowryi
เก็บรักษาไวในแอลกอฮอล 70% การที่ตัวอยางลอย
เนื่องจากเปนตัวอยางที่อาศัยในที่ลึกมากอยูภายใตแรง
กดดันมากกวาบนพืน้ โลกเกือบ 70 เทา การทีต่ วั อยางลอย
ไมมีผลตอลักษณะโครงรางแข็งของตัวอยางที่ใชในการ
จำแนกชนิด (บน) และหุนจำลองแมลงสาบทะเลยักษ
จั ด แสดงให ผู เ ข า ชมในส ว นนิ ท รรศการสั ต ว น้ำ ลึ ก
(ขวาบนและขวาลาง) ภาพโดย เรืองฤทธิ์ พรหมดำ

ขอขอบคุณ
ดร. จรัสศรี อางตันญา นักวิชาการประมง 7ว พิพธิ ภัณฑสตั วและพืชทะเล สวพ. ทีเ่ อือ้ เฟอ ภาพถาย
เอกสารอางอิง
Bruce, L. N. and S. Bussarawit. 2004. Bathynomus lowryi sp. nov. (Crustacea: Isopoda: Cirolanidae), the first record
of the 'giant' marine isopod genus, from Thailand. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin. 65: 1-8.
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บันทึกธรรมชาติ
คางคาวแมไกภาคกลาง (Pteropus lylei) ที่
วัดโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา

สุรชิต แวงโสธรณ

ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

คางคาวแมไก (Flying fox: Pteropus spp.) เปนสัตวเลีย้ งลูกดวยนมขนาดใหญทสี่ ดุ ทีบ่ นิ ได
จัดอยใู นวงศคางคาวแมไก (Family Pteropodidae) ทัว่ โลกมีจำนวน 59 ชนิด ในจำนวนนี้ IUCN
ไดระบุวา สูญพันธไุ ปแลว 4 ชนิด (IUCN, 2007) สวนในประเทศไทย Corbet and Hill (1992) รายงานวา
มี 4 ชนิด คือ คางคาวแมไกภาคกลาง (P. lylei) คางคาวแมไกเกาะ (P. hypomelanus) คางคาวแมไก
ปาฝน (P. vampyrus) และคางคาวแมไกนครสวรรค (P. intermediate)
คางคาวแมไกภาคกลาง เปนคางคาวที่พบเห็นไดงายในบริเวณภาคกลางเนื่องจาก เปน
คางคาวที่อาศัยอยูตามวัดตาง ๆ ซึ่งคางคาวมักเลือกตนไมเกาะนอนที่มีลักษณะเปนไมที่มีลำตน
ใหญที่เปนเรือนยอดชั้นรองเพื่อปองกันแสงแดด (กัลยาณี และคณะ, 2548) จากการศึกษาของ
กัลยาณีและไสว (ไมระบุปท พี่ มิ พ) พบอาศัยอยตู ามวัดและสถานทีอ่ นื่ ในบริเวณภาคกลาง จำนวน 16
แหง ประชากรรวมกันมากกวา 37,000 ตัว แหลงที่
พบประชากรมากทีส่ ดุ ก็ คือ วัดโพธิ์ อ. บางคลา
จ. ฉะเชิงเทรา มากกวา 11,000 ตัว แมวา คางคาว
แมไกภาคกลางจะอาศัยอยูในวัดและเปนสัตวปา
คมุ ครองตามกฎหมายก็ตาม แตกถ็ กู รบกวนจาก
มนุษยอยางนาเปนหวง ทำใหคา งคาวชนิดนีห้ ายไป
จากวัดแลวอยางนอย 2 แหง คือ วัดธรรมิการาม
จ. ลพบุรี และวัดบางเลน จ. สุพรรณบุรี จากการทีม่ ี
ประชากรคอนขางมาก แตมกี ารกระจายคอนขาง
จำกัด จึงไดรบั การจัดสถานภาพในระดับประเทศวา
แหลงการแพรกระจายของคางคาวแมไกภาคกลาง พบ
เฉพาะพื้นที่ในแนวแคบ ๆ บริเวณภาคกลางเทานั้น จุดสี
น้ำเงินหมายถึงแหลงประชากรในปจจุบัน สวนจุดสีแดง
หมายถึงแหลงที่ประชากรไดสูญพันธุไปแลว (ขอมูลจาก
กัลยาณีและไสว, ไมระบุปที่พิมพ)
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1

มีสถานภาพใกลถกู คุกคาม (Nabhitabhata and Chan-ard, 2005)
ผเู ขียนไดมโี อกาสเขาเยีย่ มชมคางคาวแมไกภาคกลาง ทีว่ ดั โพธิ์ อ. บางคลา จ. ฉะเชิงเทรา
และไดพบขอมูลเกี่ยวกับคางคาวแมไกที่จารึกในแผนหินแกรนิต สำหรับเปนขอมูลแกนักทองเที่ยว
และผทู สี่ นใจเขาเยีย่ มชม โดยใชชอื่ วา “คางคาวแมไก (Flying foxes) มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Pteropus
vampyrus” ชือ่ วิทยาศาสตรทใี่ หไวนนั้ ทีจ่ ริงแลวเปนชือ่ ของ “คางคาวแมไกปา ฝน” ดังนัน้ จึงเปน
ชือ่ ทีค่ ลาดเคลือ่ นจากชือ่ ทีถ่ ูกตอง จึงขอแจงใหทราบขอมูลทางวิชาการทีถ่ ูกตองวา คางคาวแมไก
ทีว่ ดั โพธิ์ คือ “คางคาวแมไก ภาคกลาง (Pteropus lylei)”
ลั ก ษณะของ “ค า งคาวแม ไ ก
ภาคกลาง” ทีแ่ ตกตางอยางเห็นไดชดั จาก
“คางคาวแมไกปา ฝน” ก็คอื มีขนาดเล็กกวา
คางคาวแมไกภาคกลาง มีความยาวของ
แขนทอนปลาย (FA) 145-160 มม. ขณะที่
คางคาวแมไกปาฝน ซึ่งเปนคางคาวที่มี

ปายหินแกรนิตขนาดใหญทใี่ หขอ มูลเกีย่ วกับประวัตขิ องคางคาวแมไก
ที่อาศัยอยูในวัดโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

ขนาดใหญทสี่ ดุ ในโลก มีความยาวมากกวา คือ 180-220 มม.
(Corbet and Hill, 1992) บริเวณอกและคอของคางคาวแมไก
ภาคกลางมีสีเหลืองอมน้ำตาลตัดกับสีดำของลำตัวอยาง
ชัดเจน บางตัวมีทองสีเดียวกับหนาอก สวนคางคาวแมไก
ปาฝนนัน้ หนาอกและทองมีสดี ำ ขางคอสีน้ำตาลเขม อยางไร คางคาวแมไกภาคกลาง มีทองสีดำตัดกับ
สีเหลืองอมน้ำตาลของอกอยางชัดเจน
ก็ตามสีของคางคาวอาจผันแปรไปตามเพศและอายุ
ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ

เอกสารอางอิง

กัลยาณี บุญเกิด, ไสว วังหงษา, สุภาภรณ วัชรพฤษาด และ ธีระวัฒน เหมะจุฑา. 2548. การเลือกที่เกาะนอนของคางคาว
แม ไ ก ภ าคกลาง (Pteropus lylei) ที่ อ าศั ย อยู ใ นวั ด หลวงพรมมาวาส จั ง หวั ด ชลบุ รี . ผลงานวิจัยและรายงาน
ความกาวหนาวิจัยประจำป 2548. 7: 120-131.
กัลยาณี บุญเกิด และ ไสว วังหงษา. ไมระบุปที่พิมพ. ประชากรและการกระจายของคางคาวแมไกภาคกลาง (Pteropus lylei)
ในที่ราบภาคกลาง. น. 143-155. เอกสารสืบคนจาก http://thaigcd.ddc.moph.go.th/download/Zoo_Semina21/
Kanlayanee_Bat_pop.doc เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551.
Corbet, G. B. and J. E. Hill. 1992. The mammals of the Indomalayan region: A systematic review. Oxford University
Press, New York. 488pp.
IUCN 2007. 2007. IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 01 March, 2008.
Nabhitabhata, J. and T. Chan-Ard. 2005. Thai red data: mammals, reptiles and amphibians. Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning. Bangkok,2Thailand. 234 pp.
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กบเขาสอยดาว ควรใชชอื่ วิทยาศาสตรชอื่ ใด?
ธัญญา จั่นอาจ1 ธงชัย เสีย่ งเทียนชัย 2 สัญชัย เมฆฉาย1 และไมเคิล โคตา1
1

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จ. ปทุมธานี
2
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จ. จันทบุรี

เราเคยเชือ่ กันวา กบเขาสอยดาว จัดอยใู นชนิด Rana montivaga Smith, 1921 จากตัวอยาง
เพียงตัวเดียวที่ Doyl Dhaman เก็บไปจากเขาสอยดาวกวา 20 ปมาแลว และปจจุบนั ตัวอยางตัวนี้
อยทู พี่ พิ ธิ ภัณฑฟล ด นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
Dr. Malcolm Smith ไดตงั้ ชือ่ Rana montivaga จากตัวอยางทีไ่ ดจากเมือง Dalat ในทีร่ าบสูง
Langbian ทีร่ ะดับความสูง 1,500 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง ประเทศเวียดนาม และตีพมิ พในวารสาร
Proceeding of the Zoological Society ป ค.ศ. 1921 หนา 424-440 (Smith, 1921) ลักษณะของ
กบชนิดนี้ มีลำตัวดานบนสีน้ำตาลอมเหลือง หรือน้ำตาลอมเทา มีลวดลายสีดำที่ไมเปนรูปแบบที่
ชัดเจน ดานขางของหัวสีเขม ขามีลายพาดตามขวางลักษณะเดนทีเ่ ห็นไดชดั คือ เมือ่ พับขาเขาหากัน
สนเทาของขาทัง้ สองจะเหลือ่ มกันมาก ขนาดของตัวอยรู ะหวาง 46-71 มม. ตัวเมียมีขนาดใหญกวา
ตัวผู มีภาพลายเสนดังแสดงในรูปดานลาง
ในป ค.ศ. 2002 Annemarie Ohler และคณะ ไดตี
พิมพผลงานการตัง้ ชือ่ กบชนิดใหม ทีพ่ บในทิวเขาคารดามอน
ในประเทศกัมพูชา กบชนิดนี้ถูกตั้งชื่อวา Rana (Sylvirana)
faber โดยตัง้ เปนเกียรติแก Dr. Malcolm Smith (Ohler et al.,
2002) นาสังเกตวากบชนิดที่ตั้งชื่อใหมนี้มีลักษณะคลายกับ
Rana montivaga ของ Dr. Smith มาก และสีสนั คลายคลึงกัน
ลักษณะของ R. (S.) faber กบชนิด
ใหม ที่ พ บในประเทศกั ม พู ช า
ภาพจาก Ohler et al., 2002
(ซาย) คลายกันกับ R. motivaga
กบอีกชนิดหนึ่งที่พบในประเทศ
เวียดนาม ภาพจาก Smith, 1921
(ขวา)
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กลาวคือ ลำตัวดานบนสีน้ำตาลเขม มีลวดลายสีน้ำตาลออน สีขา งสีน้ำตาลเขม (รูปขวามือหนา 12)
แต Ohler และคณะ ไมไดเปรียบเทียบลักษณะ ของกบชนิดใหมกบั กบของ Dr. Smith เลย การแพร
กระจายของกบชนิดใหมไดรบั การยืนยันโดยรายงานของ Grismer et al. (2007) และโดยทีต่ งั้ ทาง
ภูมิศาสตรที่พบเปนแนวทิวเขาทีเ่ ชือ่ มตอกับทิวเขาจันทบุรี ซึง่ เรารจู กั กันในนามเขาสอยดาวนัน่ เอง
ปญหาก็คือ ตัวอยางอางอิงของกบเขาสอยดาวที่อยูในพิพิธภัณฑฟลด มีลักษณะตรงกันกับ Rana
(Sylvirana) faber ซึ่งตรวจสอบโดย Dr. Bryan Stuart (pers. comm.) และ Dr. Bryan Stuart
ยังมีตัวอยางกบดังกลาวจำนวนหนึ่งที่เก็บจากประเทศกัมพูชาดวยเชนเดียวกันแตยังไมไดตีพิมพ
เมือ่ คณะเจาหนาทีข่ องพิพธิ ภัณฑธรรมชาติวทิ ยา ไดแวะสังเกตการณการแพรกระจายของ
สั ต ว ส ะเทิ น น้ำ สะเทิ น บก ที่ เ ขาสอยดาว ระหว า งวั น ที่ 17-26 มกราคม พ.ศ. 2551 ได พ บ
กบเขาสอยดาว ที่ระดับความสูงประมาณ 900 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง ที่เขาสอยดาวเหนือ
และระดับเหนือกวา 1,000 ม. เหนือระดับทะเลปานกลาง ทีเ่ ขาสอยดาวใต ในทองที่ จ. จันทบุรี จึงนำ
ขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางขอมูลของ Dr. Smith และของ Annemarie Ohler และคณะ พบวา
ลักษณะของกบเขาสอยดาวมีลักษณะสอดคลองกับ Rana (Sylvirana) faber ซึ่งปจจุบันใชชื่อวา
Sylvirana faber มากกวา Rana montivaga หรือ Sylvirana montivaga ทีใ่ ชในปจจุบนั แมวา ยังไม
สามารถหาตัวอยางตนแบบของ Sylvirana montivaga มาตรวจสอบอยางละเอียดได การโตแยง
ทางดานอนุกรมวิธานควรจะยุตแิ ละ “กบเขาสอยดาว ควรใชชอื่ วิทยาศาสตรวา Sylvirana faber”

ลักษณะของกบเขาสอยดาว ที่พบโดยคณะเจาหนาที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2551
ภาพโดย ธัญญา จัน่ อาจ
เอกสารอางอิง
Smith, M. A. 1921. New or Little-known Reptiles and Batrachians from Southern Annam (Indo-China). Proceeding of
the Zoological Society of London. 1921: 423-440.
Ohler, A., S. R. Swan and J. C. Daltry. 2002. A recent survey of the amphibian fauna of the Cardamom Mountains,
Southwest Cambodia with descriptions of three new species. The raffles Bulletin of Zoology. 50(2): 465-481.
Grismer, L. L., T. Chav, T. Neang, P. L. Wood, J. L. Grismer, T. M. Youmans, A. Ponce, J. C. Daltry and H. Kaiser.
2007. The Herpetofauna of the Phnom Aural Wildlife Sanctuary and Checklist of the Herpetofauna of the
Cardamom Mountains, Cambodia. Hamadryad. 31(2):
2 216-241.
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พบนกพงนาพันธอุ น
ิ เดีย
Blyth's Reed Warbler ครัง้ แรกในประเทศไทย
กุลธิดา อิทธิพร และไกรรัตน เอี่ยมอำไพ
สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค เปนบึงน้ำจืดขนาดใหญทสี่ ดุ ในประเทศไทย มีเนือ้ ที่ 132,737 ไร
มีน้ำเก็บกักตลอดป สามารถเก็บกักน้ำไวไดระดับมาตรฐานทีก่ ำหนด คือ 23.80 ม. เหนือระดับทะเล
ปานกลาง มีเกาะ และมีทุงหญาลอมรอบ ถือเปนสวรรคของนกหลากชนิด ทั้งนกอพยพและนก
ประจำถิน่ ถามีการศึกษาความหลากชนิดของนกอยางละเอียดจะมีโอกาสสูงคนพบนกชนิดใหม ๆ
เชามืดของวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทีมวิจัยโครงการ "การศึกษาการอพยพ
ของนกโดยการติดหวงขา" ของสถานีวจิ ยั สัตวปา บึงบอระเพ็ด ประกอบดวย นางสาวกุลธิดา อิทธิพร
ผชู ว ยนักวิจยั นายมงคล โมรา ผชู ว ยนักวิจยั นายสุนทร มัน่ แถว พนักงานราชการ นายวิษณุ ปน ชูศรี
พนักงานราชการ ไดตั้งตาขายดักจับนกบริเวณเกาะวัด ซึ่งเปนเกาะที่อยูทางทิศตะวันตกของบึง
บอระเพ็ด โดยตัง้ ตาขายครอบคลุมถิน่ ทีอ่ ยอู าศัยของนก 3 ลักษณะ คือ ปาพงบริเวณชายน้ำ ปาโปรง
(มีตน ไมขนาดใหญ ไมมไี มพนื้ ลาง และมีปา พงลอมรอบ) และ ปาพงทีข่ นึ้ แนนทึบ สวนใหญนกทีจ่ บั ได
ในโครงการนีจ้ ะเปนนกในสกุล Acrocephalus หรือทีค่ นไทยเรียกกันวา "นกพง" ในประเทศไทยพบ
8 ชนิด ทั่วโลกพบ 34 ชนิด (Birdlife International, 2007) มักอาศัยตามปาพง หรือปาเตี้ย ๆ
ใกลแหลงน้ำ เปนนกกินแมลงแตกก็ นิ อาหารทีม่ ขี นาดเล็ก ๆ ดวย

ภาพจาก Point Asia แสดงใหเห็นลักษณะการใชที่ดินของ
เกาะวัด บึงบอระเพ็ด ซึง่ เปนทีจ่ บั นกได (บน) และลักษณะพืช
พรรณบริเวณทีจ่ บั นกพงนาพันธอุ นิ เดีย มีตน พงขึน้ หนาแนน
(ซาย) ภาพโดย มงคล โมรา
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เมื่อเวลา 9.30 น. โดยประมาณ ทีมวิจัยไดพบนกพงขนาดเล็กซึ่งมีความคลายคลึงกับ
นกพงนาพันธจุ นี (Blunt-winged Reed Warbler : Acrocephalus concinens) ติดตาขายบริเวณปาพง
ที่ขึ้นแนนทึบ จึงไดทำการเก็บขอมูลทางชีวสัณฐานพรอมทั้งใสหวงขาเพื่อศึกษาถึงเสนทางอพยพ
ตอไป แตเนือ่ งจากนกพงทีจ่ บั ไดในครัง้ นีม้ ลี กั ษณะทีแ่ ตกตางจากนกพงชนิดอืน่ ๆ ทีเ่ คยจับได (Robson,
2000) คือ มีปากทีย่ าว จึงไดทำการปรึกษากับ ผศ. ฟลลิป ดี ราวด นักปกษีวทิ ยาของ ประเทศไทย
ซึ่งมาชวยปฏิบัติงานวิจัยในขณะนั้นและไดใหคำแนะนำวา ควรเก็บขอมูลทางชีวสัณฐานเพิ่มเติม
โดยการวัดสูตรปก (wing formula) ซึง่ ขอมูลทีไ่ ด คือ นกพงชนิดนีม้ คี วามยาวปก 60.5 มม. ความยาวหาง
51 มม. ปากยาว 18.4 มม. ขนปลายปกเสนที่ 3 และ 4 มีความยาวมากทีส่ ดุ ขนปลายปกเสนที่ 1
มีความยาวเทากับขนคลุมปลายปก และขนปลายปกเสนที่ 2 มีความยาว เทากับขนปลายปกเสนที่
6 และ 7 มีน้ำหนักตัว 9 ก.
จากข อ มู ล ข า งต น ทำให ท ราบว า
นกพงที่ดักจับได เปนนก Blyth's Reed
Warbler (Acrocephalus dumetorum) ซึง่ ได
รับคำแนะนำจาก ผศ. ฟลลิป ดี ราวด ใหตงั้ ชือ่
ภาษาไทยว า "นกพงนาพั น ธุ อิ น เดี ย "
เนื่องจากในชวงฤดูอพยพลงมาทางใตนั้น
พบที่ประเทศอินเดียจำนวนมาก อยางไร
ก็ตาม เคยมีการคาดการณกนั มานานแลววา
นาจะพบนกชนิดนีไ้ ดในประเทศไทย
นกพงนาพันธุอินเดียที่จับไดมีขน
คลุ ม ตั ว ที่ เ ป น ขนที่ ใ หม ซึ่ ง บ ง บอกได ว า
พึง่ ผลัดขนเสร็จสิน้ ไดไมนาน นกชนิดนีว้ างไข
ครัง้ ละ 4-6 ฟอง (Wikipedia, 2007) ทางตอน
เหนือของยูเรเซีย ในฤดูหนาวสวนมากมัก
อพยพลงมาทีป่ ระเทศอินเดีย สวนเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตพบทีป่ ระเทศพมา (Round, pers.
นกพงนาพันธอุ นิ เดีย ทีจ่ บั ไดจากเกาะวัด บริเวณบึงบอระเพ็ด comm.) การพบในครั้งนี้ถือวา เปนการ
ภาพโดย มงคล โมรา
คนพบครั้งแรกในประเทศไทย
เอกสารอางอิง
Robson, C. 2000. A Field guide to the Birds of Thailand and south-east Asia. Asia Books Co., Ltd. Bangkok. 504 pp.
BirdLife International. 2007. Species factsheet: Acrocephalus dumetorum. <http: // www.birdlife.org> Downloaded on 26
February 2008.
Wikipedia. 2007. http://en.wikipedia .org/wiki/Blyth's_Reed-Warbler. Downloaded on 14 February 2008.
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การทำรังวางไขครัง้ แรกในประเทศไทยของ

นกชอนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)
ฑิฐิ สอนสา กุลธิดา อิทธิพร ไกรรัตน เอีย่ มอำไพ บรรดาศักดิ์ ปองศรี และสุทธิรักษ วงษแกว

สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ในประเทศไทย นกชอนหอยดำเหลือบ (Glossy Ibis: Plegadis falcinellus) เปนนกอพยพ
ทีพ่ บไดยาก (โอภาส, 2543; Lekagul and Round, 1991; Robson, 2002) แตในรอบหลายปทผี่ า นมา
ในบริเวณเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด สามารถพบเห็นนกชนิดนี้ไดบอยครั้งและพบจำนวนตัว
เพิม่ ขึน้ ทุกป กลาวคือ กอนป พ.ศ. 2546 จะสามารถพบเห็นเพียง 2-4 ตัว/ป ในชวงเดือนมกราคม
ถึงกุมภาพันธ หลังจากนัน้ พบมากขึน้ เรือ่ ย ๆ จากนอยกวา 10 ตัว จนถึงเดือนกุมภาพันธ ป พ.ศ. 2549
พบจำนวนมากกวา 80 ตัว และมีประชากรบางสวนอาศัยอยใู นบริเวณเขตหามลาสัตวปา บึงบอระเพ็ด
ตลอดทัง้ ป จึงคาดวานาจะมีการทำรังและวางไขอยใู นบริเวณนี้ (โอภาส, 2543) ซึง่ ในประเทศไทย
ยังไมพบรายงานการสรางรังวางไขของนกชนิดนี้
จนเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 เจาหนาที่สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดไดออก
สำรวจนกน้ำ ในพื้ น ที่ บึ ง บอระเพ็ ด พบว า มี น กช อ นหอยดำเหลื อ บจำนวนหนึ่ ง มี ก ารจั บ คู แ ละ
ทำรังบริเวณเกาะวัด ซึง่ อยทู างทิศตะวันออกของบึงบอระเพ็ด เมือ่ ทำการสำรวจพบวา ในรังมีไขนก
ซึง่ มีลกั ษณะไมเหมือนกับนกทีส่ รางรังวางไขอยใู นบริเวณนัน้ ซึง่ ถือไดวา “เปนการพบนกชอนหอย
ดำเหลือบ ทำรังวางไขครั้งแรกในประเทศไทย”

นกชอนหอยดำเหลือบกำลังคาบกิง่ ไมสรางรัง
บริ เ วณเขตห า มล า สั ต ว ป า บึ ง บอระเพ็ ด
(ซาย) และขนาดของไขนกชอนหอยดำ
เหลือบ เมือ่ เทียบกับไขของนกแขวก (ขวา)
ภาพโดย ฑิฐิ สอนสา
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หลังจากนัน้ จึงไดเฝาสังเกตพฤติกรรมการทำรัง แตเปนทีน่ า เสียดายทีไ่ ขนกถูกทำลาย รังถูก
นกแขวกและนกยางเขีย่ ทิง้ จึงทำใหนกทิง้ รังและหายไปจากพืน้ ทีเ่ กาะวัด จนกระทัง่ วันที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2550 เจาหนาที่สถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ดไดพบนกชอนหอยดำเหลือบประมาณ 20 ตัว
มีพฤติกรรมการจับคแู ละการสรางรังวางไขอกี ครัง้ บริเวณเกาะเล็ก ๆ ใกลกบั เกาะวัด ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของสถานีวิจัยสัตวปาบึงบอระเพ็ด จึงไดศึกษาวิจัยรวบรวมขอมูลดานชีววิทยา และ
พฤติกรรมตาง ๆ ของนกชอนหอยดำเหลือบกลุมนี้ เพื่อที่จะไดเปนประโยชนดานอนุกรมวิธาน
การเปนฐานขอมูลนกในประเทศไทย และการอนุรกั ษนกชนิดนีต้ อ ไป

พอและแมนกชอนหอยดำเหลือบกำลังเลี้ยงลูก 2 ตัว บริเวณเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด
ภาพโดย ฑิฐิ สอนสา

ผลการศึกษาพบวา นกชอนหอยดำเหลือบวางไขอยูในชวงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม
โดยจะทำรังอยูรวมกับแหลงทำรังวางไขของนกยางควาย นกแขวก นกกาน้ำเล็ก บนตนไมสูง
จากพืน้ ดินประมาณ 3-5 ม. ในแตละรังพบไข 2-4 ฟอง มีลกั ษณะเปนรูปไข (oval) ไขมสี ฟี า อมเขียว
และมีสนี ้ำตาลเปอ นอยทู วั่ ทัง้ ไข ขนาดไขเฉลีย่ 50.50 x 35.29 มม. (n=12) ระยะเวลาในการฟกไข
ยังไมทราบแนชัด ลูกนกอยูในรังตั้งแตฟกจนเริ่มบินไดใชเวลาประมาณ 5-6 สัปดาห โดยแมนก
จะเริ่มปอนอาหารตั้งแตลูกนกตั้งแตอายุ 3-4 วัน จนกระทั่งลูกนกสามารถบินตามพอแมนกไปหา
อาหารไดเมือ่ อายุประมาณ 7-8 สัปดาห
เอกสารอางอิง
โอภาส ขอบเขตต. 2543. นกในเมืองไทย เลม 3. พิมพครั้งที่ 1. สำนักพิมพสารคดี, กรุงเทพฯ. 259 น.
Lekagul, B. and P. D. Round. 1991. A guide to the Birds of Thailand. Saha Karn Bhaet Co., Ltd. Bangkok, 457 pp.
Robson, C. 2002. Birds of South-East Asia. New Holland 2
Publishers, Ltd. London. 504 pp.
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นกแสกทงุ หญา: The ghost in trembling land!
น.สพ. ไชยยันต เกษรดอกบัว เอกลักษณ คันศร และชัยวัฒน วงศไชย
กลุมศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

นกแสกทงุ หญา (Grass Owl: Tyto capensis Jerdon, 1839) เปนนกแสกในวงศ Tytonidae
และสกุล Tyto เชนเดียวกับนกแสก (Barn Owl) แตลกั ษณะของชุดขนและถิน่ ทีอ่ ยตู า งกันโดยสิน้ เชิง
ชื่อสามัญระบุประเภทของถิ่นที่อยูแบบทุงหญาสำหรับทำรังวางไข แมวาลักษณะทางกายวิภาคจะ
คลายคลึงกัน แตความแตกตางของชุดขนระหวางนกแสกรวมสกุล (congener) 2 ชนิดนี้ สามารถจำแนก
จากกันในภาคสนามไดอยางชัดเจน นกแสกทงุ หญาแพรกระจายพันธเุ ฉพาะ ในโลกเกา ประกอบดวย
ทวีปแอฟริกา อนุทวีปอินเดีย จีนตอนใต เกาะไตหวัน ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในสวนของ
หมเู กาะของประเทศฟลปิ ปนสและอินโดนีเซีย และทวีปออสเตรเลีย ตำราบางเลมยกฐานะชนิดยอย
ในทวีปเอเชียและหมเู กาะตางๆ รวมเปนชนิดโดยสมบูรณ เรียกวา Eastern หรือ Australasian Grass
Owl: Tyto longimembris (Sibley and Monroe, 1990; Clements, 2007) เชน T. (capensis) longimembris
ทีอ่ นุทวีปอินเดีย ประเทศลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และออสตรเลีย T. (l.) chinensis ทีป่ ระเทศจีน
ตอนใตและเวียดนาม T. (l.) pithecops ทีเ่ กาะไตหวัน เปนตน เนือ่ งจากเขตแพรกระจายพันธไุ มมี
รอยเชื่อมตอหรือทับซอนระหวางประชากรในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย (allopatric species)

18

นกแสกทุงหญา ตัวเต็มวัย จับใสหวงขาเพื่องานวิจัยกำลังผลัดขนปก (remix molt)
ที่ขนปลายปกชั้นนอก ภาพโดย น.สพ. ไชยยันต เกษรดอกบัว
1

ในอดีตไมปรากฏหลักฐานพบนกแสกทุงหญาในประเทศไทย จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2549 นายไชยวัฒน วงศชยั ไดถา ยภาพนกแสกทงุ หญา จำนวน 1 ตัว ณ ทงุ หญากลางพืน้ ทีช่ มุ น้ำ
แบบพรุใน อ. แมจนั จ. เชียงราย (ชัยวัฒน, 2550) นับเปนรายงานแรกทีม่ หี ลักฐานภาพถายยืนยัน
นกแสกทงุ หญาเปนนกลาเหยือ่ ในเวลากลางคืน ขนาดกลาง วัดจากจะงอยปากจรดปลายหาง
ยาว 35-38 ซม. โดยเฉลีย่ ใหญกวานกแสก (T. alba) เล็กนอย จากการตรวจชุดขนของนกแสกทงุ หญา
ทีจ่ บั ใสหว งขาเพือ่ งานวิจยั พบวา ขนใบหนาขาวปลอด ชุดขนโดยรวมมีสเี ขมกวานกแสก กระหมอม
สีน้ำตาลเขมแบบสีชอ็ คโกแลต ตางจากนกแสกทีเ่ ปนสีเทา ใบหนายาวรีกวานกแสก บริเวณอกมีแถบ
กวางสีน้ำตาลออนตัดกับพืน้ ทองสีขาว ประดวยจุดดำ ขนคลุมใตปก มีสขี าวประจุดดำเหมือนพืน้ ทอง
ปลายปกโดยเฉพาะขนปลายปกชัน้ นอก (outer primary) มีแถบดำบนปก (upperwing) และบนหาง
(uppertail) มีแถบดำพาดขวาง (เกิดจากจุดดำเรียงตัวเปนแนวเสน) ตัดกับสีน้ำตาลออนของเสนขน

นกแสกทุงหญาขณะบิน สังเกตขายื่นยาวกวาปลายหางทำใหเห็นตีนและกรงเล็บชัดเจน
ภาพโดย ชัยวัฒน วงศไชย

ขนคลุมบนปกสีน้ำตาลเขมเสมอขนบนกระหมอม ประเมินจากลักษณะของชุดขนนกแสกทุงหญา
ตัวนีเ้ ปนชนิดยอยหลัก (nominate subspecies) คือ T. (l.) longimembris พบแพรกระจายพันธตุ งั้ แต
ประเทศอินเดีย ลาว เวียดนาม ลงไปทีห่ มเู กาะของ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย (Clements, 2007)
ซึง่ จะพิสจู นยนื ยันดวยวิธเี ทคโนโลยีเชิงโมเลกุล โดยเปรียบเทียบชนิดยอยตางๆ ในพืน้ ทีต่ า งประชากร
ตอไป
ลักษณะทางกายวิภาคทีแ่ ตกตางจากนกแสกทีเ่ ดนชัด ไดแก ความยาวแขง (tarsus length)
ของนกแสกทงุ หญา ยาว 9.66-10 ซม. (n = 2) (ไชยยันตและคณะ ขอมูลเบือ้ งตน; Choudhury, 2005)
แตแขงของนกแสกยาว 7.37 ซม. (n = 1) ทำใหนกแสกทุงหญาขณะเกาะมีรูปลักษณสูงโปรง
2
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นกแสกทุงหญา ตัวเต็มวัย สังเกตลักษณะของขนคลุมบนปก บนปกและบนหาง
ภาพโดย ชัยวัฒน วงศไชย

และขณะบินจะเห็นตีนและกรงเล็บยื่นยาวเลยปลายหางชัดเจน ในขณะที่ตีนของนกแสกจะหลบ
อยูภายใตขนหาง
โดยสรุป นกแสกทุงหญาเปนนกประจำถิ่น ผสมพันธุในประเทศไทย การจำแนกชนิด
นกแสกทงุ หญา ประกอบดวยถิน่ ทีอ่ ยู คือ พบนก "แสก" ในทงุ หญาระดับสูง รูปลักษณขณะบินมีขา
ยื่นยาวกวาปลายหาง และลักษณะของชุดขนมีกระหมอมสีน้ำตาลเขม แถบอกสีน้ำตาลออนตัดกับ
ทองขาว ปลายปกคาดแถบดำ ขนคลุมบนปกสีน้ำตาลเขมตัดกับบนปกสีน้ำตาลออนมีแถบดำ
พาดขวาง
ขอมูลเกี่ยวกับประชากรและชีววิทยาการสืบพันธุของนกแสกทุงหญาในประเทศไทย
ยังไมทราบชัด แตในเบือ้ งตนพบวา ระหวางวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2551 ขณะสำรวจเหยีย่ วทงุ
ในทงุ หญากลางพรุน้ำจืดทีเ่ คยพบนกแสกทงุ หญาครัง้ แรก พบรังของนกแสกทงุ หญา จำนวน 2 รัง
และตั ว เต็ ม วั ย จำนวน 3 ตั ว ภายในรั ง ไม มี วั ส ดุ ร อง มี เ พี ย งหญ า แห ง สานทั บ กั น เป น พื้ น รั ง
มีลักษณะเปนอุโมงคมีทางเขาดานขาง และมีโพรงหลายโพรงเชื่อมตอกัน ซอนอยูในทุงหญา
ซึง่ ประกอบดวยหญาไซและหญาคา สูงราว 100 -150 ซม. ทีร่ งั แรกพบนกตัวเต็มวัย 1 ตัว และลูกนก
2 ตัว อายุประมาณ 2 สัปดาห มีขนอุยสีน้ำตาลออนขึ้นทั่วตัว และรังที่สองมีโพรง 2 โพรงตอกัน
คลายตัวอักษรแอล พบนกตัวเต็มวัย 2 ตัว และลูกนก 4 ตัว อายุประมาณ 3 สัปดาห มีขนอุย
สีน้ำตาลออนขึ้นทั่วตัว แตขนปกและขนหาง (pin feather) กำลังงอก ในรังที่สองนกสำรอกกอน
กากอาหาร (pellet) มากองรวมกันไวในโพรงแยกจากอุโมงคหลักทีล่ กู นกนัง่ พักอยู เสมือนเปนหอง
ขับถาย จากการตรวจกอนกากอาหารเบือ้ งตน พบชิน้ กะโหลกของหนู เปนการตอกย้ำความสำคัญของ
20
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นกแสกทงุ หญา ในฐานะตัวกำจัดหนูในธรรมชาติ เชนเดียวกับนกแสก จึงสรุปไดวา นกแสกทงุ หญา
เปนนกประจำถิน่ ทำรังวางไขในประเทศไทย คาดวา มีฤดูผสมพันธขุ องนกแสกทงุ หญาอยรู ะหวางเดือน
ธันวาคมถึงมีนาคม

นกแสกทงุ หญาถูกปลอยคืนถิน่ หลังจากเก็บ
ขอมูลชีวรูปพรรณและใสหว งขา
ภาพโดย น.สพ. ไชยยันต เกษรดอกบัว

ภัยคุกคามของนกแสกทุงหญาในพื้นที่ไมพบการลาโดยตรง จากการสอบถามชาวบาน
ในชุมชนรอบพืน้ ที่ พบวา ชาวบานเรียกนกแสกทงุ หญาวา "นกเกาจาง" และไมนยิ มเลีย้ งในบาน เพราะ
ถือวา เปนสัตวอัปมงคลเชนเดียวกับนกแสก แตมีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย กลาวคือ 2
วันหลังจากสำรวจพบรังของ นกแสกทงุ หญา ปรากฏวามีชาวบานทีเ่ ขาไปใชประโยชนในพืน้ ที่ เพือ่ หา
ของปาและอาหารโดยการเผาหญาหนาแลง จึงไมนา จะมีเจตนารบกวนนกเนือ่ งจากไมทราบวามีรงั นกอยู
ผลจากการเผาหญาครั้งนี้ ไดทำลายรังและลูกนกในรังที่สองทั้งหมด แตในรังแรกนกตัวเต็มวัย
และลูกนกปลอดภัย ในเบื้องตน ผูเขียนไดแจงองคการบริหารสวนทองถิ่น ใหขอความรวมมือจาก
ชาวบานที่เขาใชประโยชนในพื้นที่ ใหระงับการเผาหญาไปจนกวาจะถึงเดือนเมษายน ซึ่งคาดวา
ลูกนกจะเติบโตเต็มทีแ่ ละบินออกจากรังแลว ดังนัน้ การสำรวจประชากรและเก็บขอมูลการสืบพันธขุ อง
นกแสกหายากชนิดนี้เปนความจำเปนเรงดวนเพื่อใชเปนฐานกำหนดแผนการอนุรักษนกและถิ่นที่
อยูอาศัยแบบพรุทุงหญาลักษณะนี้ที่หาไดยากยิ่งในประเทศ โดยใหประสานสอดคลองกับการใช
ประโยชนของพื้นที่ตามวิถีทองถิ่น
หากผอู า นทานใดพบนกแสกทงุ หญาในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ขอความรวมมือรายงานการพบนกและ
ลักษณะของถิ่นอาศัย ที่ trogon@gmail.com หรือ www.thairaptorgroup.com จะเปนประโยชน
ตอการรวบรวมขอมูลของนกแสกชนิดนี้ในเมืองไทยใหสมบูรณยิ่งขึ้น
เอกสารอางอิง
ชัยวัฒน วงศไชย. 2550. รายงานการพบนกแสกทุงหญาครั้งแรกในเมืองไทย. วารสารนกกางเขน. 24 (3): 16-17.
Choudhury, A. 2005. Significant records of birds in Nagaland, north-east India. Forktail. 21: 187-190.
Clements, J. F. 2007. The Clements Checklist of Birds of the World. New York: Cornell University Press. 843 pp.
Sibley, C. G. and B. L. Monroe Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. New Haven: Yale University
Press. 11360 pp.
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ตกุ แกปาจารุจนิ ต
(Cyrtodactylus jarujini) ในธรรมชาติ
มนตรี สุมณฑา1 กีรติ กันยา2 และ O. S. G. Pauwels3
สถานีประมงทะเลจังหวัดระนอง
2
สวนสัตวนครราชสีมา
3
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique
1

หลังจากการคนพบตกุ แกปาจารุจนิ ต (Cyrtodactylus jarujini Ulber,1993) ครัง้ แรกเมือ่ ป
พ.ศ. 2534 บริเวณเขตรักษาพันธสุ ตั วปา ภูววั ในทองที่ อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย ซึง่ ไดรบั การบรรยาย
ลักษณะทางอนุกรมวิธานโดย Ulber ในป พ.ศ. 2536 (Ulber, 1993) ตกุ แกปาจารุจนิ ต มีสถานภาพ
ใกลถกู คุกคาม ในประเทศไทยมีรายงานพบเฉพาะทีเ่ ขตรักษาพันธสุ ตั วปา ภูววั จ. หนองคาย เทานัน้
(Nabhitabhata and Chan-ard, 2005) จากการสืบคนขอมูลและภาพของตกุ แกปาชนิดนี้ ปรากฏเพียง
ภาพถายตัวอยางตนแบบรวม (paratype) โดย นณณ ผาณิตวงศ (การติดตอสวนบุคคล) และ ธัญญา
จั่นอาจ ซึ่งเปนตัวอยางที่เก็บรักษาไวที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(ธัญญา, 2550) และยังมีภาพวาดตกุ แกปาชนิดดังกลาวเกาะบนกอนหินขนาดเล็ก ของ นางปญจพร
ศรีบญ
ุ ชวย โดยวาดจากตัวอยางทีเ่ ก็บในน้ำยารักษาสภาพเปนตนแบบ (สุรชิต, การติดตอสวนบุคคล)
ดังนั้นจึงยังไมมีภาพถายใด ๆ ที่แสดงใหเห็นลักษณะ สีสัน และลวดลาย ที่แทจริงในธรรมชาติ
รวมทัง้ ลักษณะความเปนอยขู องตกุ แกปาชนิดนีเ้ ลย
จากการเดินทางเพือ่ สำรวจและถายทำสารคดีเพือ่ ตามรอยตกุ แกปาจารุจนิ ตและกิง้ กาภูววั
(Mantheyus phuwuanensis (Manthey and Nabhitabhata, 1991)) บริเวณเขาหินทราย ในพืน้ ทีข่ อง
จ. หนองคาย ในป พ.ศ. 2549 ปรากฏวา ทีมงานไดพบตกุ แกจารุจนิ ตอาศัยอยรู ว มกันกับกิง้ กาภูววั
ที่ภูทอกและภูสิงห โดยอาศัยอยูตามผนังถ้ำหินทรายที่มีลักษณะผิวคอนขางเรียบที่เปนโพรงหิน

ภาพที่ถายจากสภาพธรรมชาติของ ตุกแกปาจารุจินต (C. jarujini ) พบในถ้ำหินทราย (ซาย)
และลักษณะเกล็ดใตโคนขาหลัง 1(ขวา) ภาพโดย มนตรี สุมณฑา
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แนวดิ่งขนาดใหญและตามรากไมในถ้ำ สวนกิ้งกาภูวัวมักอาศัยตามซอกหินทรงจั่วในถ้ำหินทราย
ในเวลากลางวัน มีสวนนอยที่เกาะตามผนังถ้ำในที่โลง อากาศคอนขางชื้นเย็น ถายเทสะดวก
และจากการติ ด ตามพฤติ ก รรมพบว า สั ต ว ทั้ ง สองชนิ ด เริ่ ม ออกจากที่ ซ อ นหากิ น เวลาพลบค่ำ
แตไมสามารถติดตามจนสัตวทั้งสองชนิดกินอาหารได
ภูทอกและภูสงิ ห อยใู นพืน้ ที่ อ. ศรีวไิ ล จ. หนองคาย
ลักษณะทัว่ ไปของเปนแนวเขาหินทรายรูปโตะ ขนาดไมใหญ
นัก ถูกลอมรอบดวยสวนยางพาราและชุมชน ตลอดจนมีการ
ดัดแปลงพืน้ ทีบ่ างสวนเปนศาสนสถาน ยังไมพบการคุกคาม
ต อ สั ต ว ทั้ ง สองชนิ ด โดยตรง แต มี ก ารดั ด แปลงและปรั บ
เปลี่ยนพื้นที่อาศัยซึ่งอาจกระทบตอแหลงอาศัยของสัตวทั้ง
สองชนิด
จากการสำรวจครั้ ง นี้ นอกจากเป น การพบ
ตกุ แกปาจารุจนิ ตในสภาพธรรมชาติอกี ครัง้ แลว ยังเปน
การพบสัตวทั้งสองชนิดในเขตที่อยูอาศัยแหลงใหม
นอกพื้นที่ที่เคยมีรายงานเดิมอีกดวย

กิง้ กาภูววั (Mantheyus phuwuanensis) พบอยู
ในถ้ำหินทรายรวมกับตุกแกปาจารุจินต (บน)
และลักษณะของภูทอกแหลงทีอ่ ยอู าศัยแหงใหม
ของตกุ แกปาจารุจนิ ตและกิง้ กาภูววั สภาพพืน้ ที่
ถูกลอมดวยสวนยางพารา (ลาง)
ภาพโดย มนตรี สุมณฑา

เอกสารอางอิง
ธัญญา จั่นอาจ. 2550. ตุกแกปาจารุจินต (Cyrtodactylus jarujini). หมายเหตุนิเวศวิทยา. 1(3): 5-6.
Nabhitabhata, J. and T. Chan-ard, 2005. Thailand red data: mammals, reptiles and amphibians. Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok. 234 p.
Ulber, T. 1993. Bemekrungen uber cyrtodactyline Geckos aus Thailand nebst Beschreibungen von zwei neuen Arten
(Reptilia: Gekkonidae). Mitteilungen aus dem Zoologichen Museum in Berlin. 69(2): 187-200.
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ความพิการของ ปลาพลวงตะวันตก
(Neolissocheilus stracheyi) ในอุทยานแหงชาติ
เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
นณณ ผาณิตวงศ
www.siamensis.org: Thailand Nature Explorer

ลักษณะผิดปกติหรือพิการของปลา มักเกิดกับปลาทีเ่ พาะพันธใุ นทีเ่ ลีย้ งหลายชนิด โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ปลาบา (Leptobarbus hoevenii) และปลายีส่ กไทย (Probarbus jullieni) ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
สาเหตุหลัก 4 ประการ ดวยกัน คือ สารเคมี สภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง การขาดสารอาหาร และ
การผสมพันธุในพวกเดียวกัน (inbreeding) สวนปลาที่อาศัยอยูในธรรมชาตินั้นมีการสังเกตและ
บันทึกขอมูลไวนอ ยมาก ถึงแมวา ในปจจุบนั จะมีการพบเห็นมากขึน้ ก็ตาม
ผเู ขียนไดมโี อกาสไปเทีย่ วสำรวจธรรมชาติทอี่ ทุ ยานแหงชาติเอราวัณ จ. กาญจนบุรี ในวันที่
23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยตัง้ ใจไปถายภาพปลาพลวงตะวันตก (Neolissocheilus stracheyi) และ
ปลาเลียหิน (Garra sp.) เพือ่ ไวประกอบการเขียนบทความ
อุทยานแหงชาติเอราวัณ มีน้ำตกเอราวัณเปนแหลงทองเทีย่ วทีส่ ำคัญ เกิดจากภูเขาหินปูน
น้ำตกแบงออกเปน 7 ชัน้ หลัก ๆ ซึง่ ชัน้ ทีเ่ ดน คือชัน้ 2 ซึง่ มีชอื่ วา วังมัจฉา เปนจุดทีพ่ บปลาพลวง
ตะวันตกเปนจำนวนมากและเปนแองน้ำขนาดใหญ เหมาะทีจ่ ะลงเลนน้ำ ชัน้ ที่ 5 เปนอีกชัน้ ทีม่ คี วาม
สวยงาม และชั้นที่ 7 หรือชั้นบนสุดซึ่งตกลงจากหนาผาสูง มีหินลักษณะคลายชางสามเศียรหรือ
ชางเอราวัณ อันเปนทีม่ าของชือ่ "น้ำตกเอราวัณ"

น้ำตกชั้นที่ 2 “วังมัจฉา” เปนแอง
น้ำ ขนาดใหญ แ ละเป น จุ ด ที่ พ บ
ปลาพลวงตะวันตกจำนวนมาก
ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
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1

บริเวณน้ำตกชั้นที่ 2 หรือ ชั้น
วังมัจฉา ผเู ขียนพบปลาพลวงตะวันตก มี
ลักษณะภายนอกทีน่ า สนใจมาก เนือ่ งจาก
ปลาหลายตั ว มี ลั ก ษณะผิ ด ปกติ ห รื อ
พิ ก ารอย า งเห็ น ได ชั ด คื อ หั ว หั ก ทู ล ง
ปากงมุ ลงดานลาง แผนปดเหงือกโปงออก
บางตัวตาบอด และมีกานครีบที่บิดคด
ปลาที่ มี ลั ก ษณะภายนอกที่ ผิ ด ปกติ ดั ง
กลาว มีปริมาณมากถึงรอยละ 40 ของ
ปลาพลวงตะวันตก (Neolissocheilus stracheyi) ทีม่ ลี กั ษณะปกติ
(ปลาตัวโต) สวนปลาตัวเล็กดานบน คือ ปลาจาด (Poropuntius sp.) จำนวนปลาทัง้ หมด สวนสาเหตุของความ
ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
ผิดปกติในกรณีของปลาพลวงตะวันตกที่
น้ำตกเอราวัณนัน้ ยังไมเปนทีท่ ราบแนชดั มีความเปนไปไดทจี่ ะเกิดจากปจจัยทีก่ ลาวมาแลว ขางตน
เพียงปจจัยเดียวหรือหลายปจจัยรวมกัน
ทั้งนี้ไมวาจะเปนสาเหตุใด
ก็ตาม ควรรีบดำเนินการศึกษาเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน
มิเชนนั้น ความพิการจะสะสมเพิ่ม
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ และในทีส่ ดุ แลวปลา
พลวงตะวันตก ซึง่ เปนจุดเดนสำคัญ
ในการทองเทีย่ วบริเวณน้ำตกเอราวัณ
และน้ำตกในอุทยานแหงชาติหลายแหง
ของประเทศไทยอาจสูญพันธไุ ปจาก
น้ำตกก็เปนได

ปลาพลวงตะวันตกที่มีลักษณะพิการ
หนาหดสัน้ (บน) และปลาพลวงตะวันตก
ที่มีลักษณะกระโหลกพิการและมีกาน
ครีบหางของตัวลางบิดคดดวย (ซาย)
ภาพโดย นณณ ผาณิตวงศ
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แมลงปอเข็มจันทบุร:ี
แมลงปอประจำถิน่ ของไทย
นพปฎล มากบุญ
www.siamensis.org : Thailand Nature Explorer

แมลงปอเข็มยาว (Copera spp.) เปนแมลงในวงศ Platycnemididae มักพบอยตู ามปา น้ำตก
พงหญาขางหนองน้ำ หรือบริเวณบอน้ำหรือหนองน้ำที่มีตนไมใหญลอมรอบ ในประเทศไทยพบ
แมลงปอเข็มยาวในสกุลนี้อยูทั้งหมด 4 ชนิด (พิสุทธิ์, 2538; Asahina, 1984; Hamalainen and
Pinratana, 1999) คือ แมลงปอเข็มยาวเขาดำ (C. ciliata) แมลงปอเข็มยาวปลายเดน (C. marginepes)
แมลงปอเข็มยาวขาสัน้ (C. vittata) และแมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii) แมลงปอเข็มยาว
ชนิดสุดทายนี้ ถือเปนหนึ่งในแมลงปอประจำถิ่นที่ของประเทศไทย

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

แมลงปอเข็มยาวจันทบุรี ถูกคนพบครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2523 จากการที่
ดร. ไซโอซิโร อาซาฮินา (Dr. Syoziro Asahina) นักกีฏวิทยาชาวญีป่ นุ ทีไ่ ดสำรวจและ เก็บตัวอยาง
แมลงปอเข็มชนิดหนึง่ ในบริเวณปาหญาใกลหนองน้ำขางทางของตัวเมืองจันทบุรี แมลงปอเข็มทีจ่ บั
มานัน้ เปนตัวผู 2 ตัวและตัวเมีย 1 ตัว เมือ่ ไดตรวจสอบตัวอยางดังกลาวก็พบวา เปนแมลงปอเข็มยาว
ชนิดใหม จึงตัง้ ชือ่ วา Copera chantaburii ขึน้ ในป พ.ศ. 2527 ตามสถานทีท่ คี่ น พบครัง้ แรก หลังจากนัน้
ก็ไมมรี ายงานการคนพบหรือภาพถายของแมลงปอชนิดนีอ้ กี เลย นอกจากภาพลายเสนของ ดร. อาซาฮินา
เทานัน้ ตอมาในหนังสือ Atlas of the Dragonflies of Thailand (Hamalainen and Pinratana, 1999)
ไดรายงานการคนพบอีกครัง้ ที่ จ. ลำปาง แตไมมี ภาพถายหรือขอมูลตัวอยางทีเ่ ก็บมาแตอยางใด
26
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ลักษณะปลายหางแมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii) ตัวผู (ซาย) ภาพโดย พิสุทธิ์ เอกอำนวย
และแมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii) ตัวผูวัยออน (ขวา) ภาพโดย นพปฎล มากบุญ

เมือ่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผเู ขียนไดไปสำรวจแมลงปอในเขตพืน้ ที่ อ. ตาคลี
จ. นครสวรรค และไดพบแมลงปอเข็มชนิดหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นผูเขียนเชื่อวามันเปนแมลงปอเข็มยาว
ปลายเดนที่พบไดงาย เนื่องจากสีตัวและขาสีเหลือง ดวยความไมแนใจวา เปนแมลงปอเข็มชนิดนี้
หรือไม จึงไดเก็บตัวอยางดังกลาว และตัวอยางแมลงปอเข็มชนิดอืน่ อีกจำนวนหนึง่ สง ใหอาจารยพสิ ทุ ธิ์
เอกอำนวย นักกีฏวิทยาผูเคยทำงานวิจัยเรื่องแมลงปอมากอน ทำการตรวจสอบและจำแนกชนิด
อีกครัง้ จึงพบวา เปนแมลงปอเข็มยาวจันทบุรี แมลงปอเข็มลึกลับทีไ่ มมภี าพถายมานานถึง 24 ป
หลังจากนัน้ เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 อาจารยพสิ ทุ ธิ์ เอกอำนวย ไดพบแมลงปอ
เข็มยาวจันทบุรีอีกครั้ง ที่ จ. นครนายก โดยพบเปนจำนวนมากบริเวณคูน้ำ ริมทางเขาโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ทำใหทราบแหลงแพรกระจายพันธุของแมลงปอเข็มชนิดนี้เพิ่มขึ้นเปน 4
จังหวัด คือ จันทบุรี ลำปาง นครสวรรค และนครนายก ซึง่ เปนนิมติ หมายทีด่ วี า แมลงปอเข็มจันทบุรี
อาจพบตัวไมยากอยางที่คาดคิดไว เราสามารถพบแมลงปอเข็มชนิดนี้ในชวงเดือนตุลาคมจนถึง
เดือนพฤศจิกายน (Hamalainen and Pinratana, 1999)

ภาพวาด ลักษณะเดนตาง ๆ ของแมลงปอเข็มจันทบุรี
1.ลายบนสวนอกปลองใหญที่รวมกัน 2. อกปองหนา
ทีม่ สี ว นยืน่ รูปสามเหลีย่ มของตัวผู 3. อกปลองหนาทีม่ ี
สวนยื่นรูปสามเหลี่ยมของตัวเมีย 4-6. รยางคปลาย
ทองดานบนและดานลางในมุมตาง ๆ ของตัวผู 7.
รยางคปลายทองดานขางของตัวเมีย (ดัดแปลงจาก
Asahina, 1984)
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ถามองโดยผิวเผินจะพบวา แมลงปอเข็มยาวจันทบุรคี ลายกับแมลงปอเข็มยาวปลายเดนมาก
เนือ่ งจากเปนแมลงปอเข็มขนาดเล็กทีม่ สี นี ้ำตาลและมีขาสีเหลืองเหมือนกัน อยางไรก็ตาม แมลงปอเข็ม
จันทบุรมี ลี กั ษณะเดน คือ ตัวผมู สี ว นอกปลองหนา (prothorax) ยืน่ ออกเปนรูปสามเหลีย่ มทัง้ สองขาง
สวนอกปลองใหญ (pterothorax) มีแถบสีขาวเฉียงลง และมีสเี ขมขึน้ เมือ่ อายุมาก ขาคแู รกสีเหลืองสม
สวนขาคูอื่นสีเหลือง สวนทองดานบนสีน้ำตาล และเขมขึ้นในสวนทายของปลองที่ 3-6 ปลอง
ทองปลองที่ 7-9 สีน้ำตาลเขม สวนปลองที่ 10 และรยางคปลายทองมีสขี าว รยางคปลายทองดานบน
(superior appendage) มีลกั ษณะงมุ ลง และรยางคปลายทองดานลาง (inferior appendage) สัน้ กวา
ตรงปลายมีลักษณะกลม ตัวเมียมีสวนอกปลองหนายื่นเปนรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับตัวผู สวนอก

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

ปลองใหญมีแถบสีจางลากเฉียงลงมา ขาสีขาว
ปลองทองสีเหมือนกับตัวผู แตปลองทองปลองที่
8-9 มีสนี ้ำตาลเขมทัง้ หมด ปลองทองปลองที่ 10
และรยางคปลายทองสีขาว
ปจจุบันยังไมมีรายงานการพบแมลงปอ
เข็มยาวจันทบุรใี นประเทศเพือ่ นบาน จึงถือไดวา
แมลงปอเข็มชนิดนีเ้ ปนแมลงปอเข็มทีพ่ บเฉพาะใน
ประเทศไทยเทานั้น
แมลงปอเข็มยาวจันทบุรี (C. chantaburii)
ตัวเมียเต็มวัย ภาพโดย นพปฎล มากบุญ
เอกสารอางอิง
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1

อาหารของ หนอนผีเสือ้ มอธ
ทัศนัย จีนทอง และนนทชา สังขน้ำมนต
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

ผีเสื้อมอธ (Liphyra brassolis Westwood, 1864) จัดอยูในวงศผีเสื้อสีน้ำเงิน (Family
Lycaenidae) มีขนาดใหญ ความกวางของปกวัดจากมุมปลายปกซายถึงมุมปลายปกขวา (wingspan)
6-9 ซม. พื้นปกสีสมมีแตมสีดำที่บริเวณกลางปกและขอบปก ตัวผูมีแตมสีดำมากกวาตัวเมีย
ลำตัวอวบอวนและมีขนสีสม ปกคลุม คลายผีเสือ้ กลางคืน (moth) แตมหี นวดแบบกระบอง (clavate)
นอกจากนีย้ งั พบพวกมันออกหากินชวงพลบค่ำ จึงเปนทีม่ าของชือ่ Moth Butterfly

ลักษณะผีเสื้อมอธ (L. brassolis Westwood, 1864) ดานบนปก (ซาย) และดานใตปก (ขวา)
ภาพโดย ทัศนัย จีนทอง

ผีเสื้อมอธมีถิ่นการกระจายอยูในเขตสัตวภูมิศาสตร 2 เขต คือ Oriental Regions และ
Australian Regions โดยพบตัง้ แตประเทศอินเดีย เลยขามมาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย (Carter, 1992) สำหรับในประเทศไทย คาดวานาจะกระจาย
ทัว่ ประเทศ แตพบไดนอ ยและคอนขางหายาก Pinratana (1981) รายงานไววา พบที่ จ. เชียงใหม
กรุงเทพฯ จ. ราชบุรี และ จ. สงขลา สวน Ek-Amnuay (2006) รายงานเพิม่ เติมวา พบที่ จ. จันทบุรี
และ จ. ระนอง และจากการสำรวจผีเสือ้ ภาคสนามของนักวิชาการประจำพิพธิ ภัณฑธรรมชาติวทิ ยา
องคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ ตัง้ แต พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบนั พบเพียง 2 ครัง้ เทานัน้
คือ ที่ จ. สระแกว และ จ. นครศรีธรรมราช โดยพบในชวงเวลาเย็นและบินมาเลนแสงไฟตอนพลบค่ำ
ซึง่ พืน้ ทีท่ พี่ บนัน้ เปนพืน้ ทีเ่ ปดโลง
ตัวหนอนของผีเสือ้ สวนใหญจะกินใบไมเปนอาหาร บางชนิดกินพืชเปนอาหารเพียงชนิดเดียว
บางชนิดสามารถกินพืชไดหลายชนิด แตอาหารของหนอนผีเสือ้ มอธกลับไมใชใบไม แตเปนตัวออน
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ของมดแดง (Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775) ทีท่ ำรังบนตนไม (Ehrlich, 1960; Eastwood
and Fraser, 1999) ผีเสือ้ จะวางไขไวทกี่ งิ่ ไมใตรงั มด โดยวางไขเดีย่ ว ๆ หรือเปนกลมุ กลมุ ละประมาณ
6 ฟอง ตัวหนอนมีขนาดเล็ก ลำตัวแบน รูปไข ผิวเกลีย้ งไมมขี น หลังออกจากไข ตัวหนอนจะเขาไป
อาศัยอยใู นรังมดแดงคอยกินตัวออนของมดเปนอาหาร จนโตเปนดักแดอยใู นนัน้ หลังออกจากดักแด
ตัวเต็มวัยจะบินออกจากรัง โดยมีเกล็ดแบบพิเศษที่ติดแนนกับปกและมีขน หนาแนนปกคลุมลำตัว
ชวยปองกันอันตรายจากการถูกมดทำรายกอนที่จะออกสูโลกภายนอกได (Ehrlich, 1960)
หนอนผีเสื้อมอธกินตัวออนมดแดง
เปนอาหาร จึงไมตองไปแยงชิงกินใบไมกับ
หนอนผีเสือ้ อืน่ ๆ การทีม่ นั สามารถเขาไปอาศัย
อยูใ นรั ง มดแดงได เ นื่ อ งจากมั น ปล อ ยสารที่
คลายกับตัวออนของมดแดง ทำใหปลอดภัย
จากการถูกมดทำราย และมดแดงยังคอยปองกัน
อันตรายตาง ๆ ใหแกหนอนผีเสือ้ มอธอีกดวย
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยูในระบบ
ผีเสื้อมอธ (L. brassolis) ในสภาพธรรมชาติ
นิเวศเดียวกันยอมมีความสัมพันธซงึ่ กันและกัน
ภาพโดย ทัศนัย จีนทอง

นีค่ อื กฎเกณฑของธรรมชาติ ไมเวนแมแตแมลง
ตัวนอยนิด ทีห่ ลาย ๆ คนมักมองขามไป ทีจ่ ริงแลว
แมลงเปนตัวอยางของรูปแบบความสัมพันธที่
หลากหลายและพบเห็นไดงายที่สุด ธรรมชาติ
ไดสรางสรรคความงดงามไวบนโลกใบนี้ พรอม
กันนัน้ ก็ไดวางกฎเกณฑเพือ่ รักษาความสมดุลไว
อยางลงตัว แตมนุษยไดทำลายกฎเกณฑอนั นัน้ ลง
และคงต อ งเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ผลกระทบที่ กำลั ง
ตามมา

หนอนผีเสือ้ มอธในรังมด
ภาพจาก Darlyne A. Murawski (2003)
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ผึง้ สีฟา กับพฤติกรรมการนอนแบบไรรงั
ศีลาวุธ ดำรงศิริ

ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผึง้ สีฟา เปนชือ่ ทีผ่ เู ขียนใชเรียกเนือ่ งจากเปนผึง้ ทีม่ ขี นหนาสีฟา เกือบทัง้ ตัว จากการตรวจ
เอกสารเพิ่มเติม พบวา ผึ้งชนิดนี้เปนผึ้งจำพวกผึ้งกาเหวา (cuckoo bee) ซึ่งเปนผึ้งที่แอบเขาไป
วางไขในรังของผึง้ ชนิดอืน่ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพุ ชื (2551) ไดรายงานไววา เปนผึง้
ในสกุล Thyreus อยใู นวงศ Apidae ในประเทศไทย มี 3 ชนิด ไดแก T. ceylonicus lilacinus Cockerell,
T. ramosus (Lepepetier) และ T. reductus (Cockerell) เปนผึง้ ทีม่ พี ฤติกรรมทีแ่ ปลก
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลาประมาณ 17.00-18.00 น. ผเู ขียนไดออกไป ฝกหัดถายรูป
ตามปกติบริเวณใกลบา นพักซึง่ มีทดี่ นิ วางทีม่ ตี น หญาขึน้ อยจู ำนวนมาก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ ไดพบผึ้งสีฟา (ดวยขอจำกัดของขอมูลทำใหไมสามารถระบุชนิดได) ซึ่งเปนผึ้งที่ผูเขียน
พบเห็นมาแลวหลายครัง้ แตไมเคยถายภาพไดเลย จากเดิมทีผเู ขียนตัง้ ใจไปถายรูปวัยออนของมวน
สกุล Leptocorisa ทีอ่ าศัยอยใู นบริเวณนัน้ แตโชคดีกวาเมือ่ พบผึง้ สีฟา แมลงอีกชนิดหนึง่ ทีผ่ เู ขียน
ตองการจะถายรูปใหได

ผึ้งสีฟา (Thyreus sp.) ขณะใชปากงับยอดดอกหญาในยามเย็น
ภาพโดย ศีลาวุธ ดำรงศิริ
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ปกติแลวผเู ขียนมักพบผึง้ สีฟา นีใ้ นเวลากลางวัน ในขณะทีบ่ นิ กินน้ำหวานตามดอกไมตา ง ๆ
ที่ขึ้นอยูในบริเวณนั้น การบินของมันคอนขางเร็วกวาผึ้งมิ้ม (Apis florea frabicius) แตการพบ
ในวันนี้เปนเวลาเย็น ซึ่งเปนเวลานอนของแมลงทั่วไป ผึ้งสีฟาที่พบบินวนไปมาและเกาะตามยอด
ดอกหญาหลาย ๆ แหง คาดวา กำลังมองหายอดดอกหญาทีแ่ ข็งแรง เหมาะสมทีส่ ดุ ทีเ่ กาะแลวยอด
ไมลลู งเกินไป จนมาถึงยอดดอกหญาดอกทีอ่ ยใู กลกบั ผเู ขียน ผึง้ สีฟา ทดลองเกาะดูประมาณ 2-3 ครัง้
แลวจึง "เอาปากงับ" ยอดดอกหญาไว ขยับขา ปก และหนวด แลวจึงพับเก็บ จากนัน้ เกาะนิง่ สนิท
ราวกับวานอนหลับไปแลว

ผึ้งสีฟา (Thyreus sp.) เก็บแขน ขา ปก และหนวด กอนที่จะเกาะนิ่งนอนหลับ
ภาพโดย ศีลาวุธ ดำรงศิริ

ผูเขียนพึ่งเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้เปนครั้งแรก รูสึกแปลกใจกับพฤติกรรมการนอน
แบบแปลก ๆ ของผึง้ สีฟา เพราะทัว่ ไปแลว ผึง้ ควรจะกลับรัง ไมวา จะเปนรังบนตนไม หรือ รังในรูดนิ
สวนแมลงชนิดอื่นมักใชขาเกาะกับตนไม หรือกิ่งไมขณะที่พักผอน ดังนั้นผูเขียนจึงไดเคลื่อนไหว
เขาไปใกล ๆ อยางชา ๆ ทำการถายรูปไวอยางระมัดระวังไมใหผงึ้ ตกใจตืน่ อยางไรก็ตามผเู ขียนได
สะดุดเหยียบตนหญาจนสะเทือน ทำใหผงึ้ สีฟา บินหนีไป แตไมนานนักก็บนิ กลับมายังยอดดอกหญา
ที่เดิม แสดงวา ยอดดอกหญาดอกนี้เปนที่เหมาะสมที่สุดในการเกาะนอนคืนนี้ และเชนเดิมขณะที่
ใชปากคาบยอดดอกหญาใหม ๆ ผึง้ จะขยับขา ปก หนวด อีกสักพัก คิดวาคงทำความสะอาดตัวเอง
กอนที่จะพับเก็บและเขาสูหวงนิทรารมณตอไป
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จากการรวมสนทนากับกลมุ ผสู นใจในเว็บไซต www.siamensis.org พบวา พฤติกรรมนอน
ที่ปลายไมหรือยอดหญาแบบนี้มักพบไดบอยในสัตวพวกกิ้งกา ซึ่งมีประโยชนดานความปลอดภัย
ในแงทวี่ า หากมีผลู า ทีจ่ ะเขาถึงตัวมัน ก็ยอ มทีจ่ ะตองทำกิง่ ไมหรือยอดหญาเคลือ่ นไหวใหมนั รตู วั กอน
นอกจากนี้ สั ง เกตเห็ น ว า ลั ก ษณะการนอนแบบนี้ ทำให ผึ้ ง เป น เหมื อ นส ว นหนึ่ ง ของต น หญ า
ปลิวไปมาตามจังหวะลม ทำใหไมเปนทีส่ งั เกตของนักลาในยามค่ำคืน
ผึ้ ง สี ฟ า ใช ป ากงั บ ยอดดอกหญ า
เก็ บ ขาและป ก แนบนิ่ ง สนิ ท กั บ
ลำตัว ดูเหมือนเปนสวนหนึ่งของ
ยอดดอกหญาทีเ่ กาะอยู
ภาพโดย ศีลาวุธ ดำรงศิริ

ผึง้ กาเหวา ในสกุล Thyreus นีเ้ ปนผึง้ ทีอ่ าศัยในลักษณะเปนกาฝากของผึง้ ในสกุล Amegilla
ที่ทำรังในพื้นดิน (Cardale, 1968; Mixed Metamorphs, 2007) ซึ่งมักทำรังอยูใกลกันกับรังอื่น
ที่ปลายสุดของรูจะมี Cell ที่บรรจุไขหนึ่งใบ รวมถึงเกสรดอกไมและน้ำหวาน ซึ่งใชเปนอาหารของ
ตัวออนทีจ่ ะฟกออกมา (Wildlife of Sydney, 2008) และเปนทีเ่ หมาะสมสำหรับผึง้ สีฟา ทีอ่ าศัยวางไข
ในรังของผึ้งในสกุล Amegilla เมื่อไขฟกออกมาจะทำลายไขหรือตัวออนตัวอื่นแลวอาศัยอยูแทนที่
แลวตัวออนของผึง้ สีฟา ก็จะไดรบั การเลีย้ งดูแทน ลักษณะเดียวกับนกกาเหวา (Mixed Metamorphs,
2007; McGavin, 2000) ซึง่ ก็เปนเหตุเปนผลเกีย่ วเนือ่ งกับพฤติกรรมการนอนทีแ่ ตกตางจากผึง้ ชนิดอืน่
ทีม่ กั ทำรังและอาศัยอยรู วมกัน เชน ผึง้ หลวง ผึง้ มิม้ หรือผึง้ ทีท่ ำรังในรูดนิ ฯลฯ นอกจากนี้ ผึง้ สีฟา
ก็ไมเก็บเกสรดอกไมและไมมี scopa (ขนสำหรับเก็บเกสร) บนขา ทำใหไมสามารถเก็บสะสมเกสร
ดอกไมและน้ำหวานวัตถุดิบสำคัญที่ใชเปนอาหารสำหรับเลี้ยงตัวออนของผึ้ง (คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551) ซึง่ สอดคลองกับพฤติกรรมทีไ่ มเลีย้ งลูกเอง
เอกสารอางอิง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 2551. ORDER HYMENOPTERA.
http://www.dnp.go.th/FOREMIC/Entomology/Forest_Insect_in_Thailand/Hymenoptera.htm
.
สืบคนขอมูลเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธุ 2551
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2551. ผึ้ง. http://www.agri.ubu.ac.th/information/insects/bee.html
สืบคนขอมูลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551.
Cardale, J. 1968. Parasites and other organisms associated with nests of Amegilla friese (Hymenoptera: Anthophorinae).
Australian Journal of Entomology. 7(1): 29-34.
McGavin, G.C. 2000. Insects spiders and other terrestrial arthropods. Dorling Kindersley Handbooks. South China
Printing Company, China.
Mixed Metamorphs. 2007. The dots and dashes bees - Thyreus and Amegilla.
http://mixedmetamorphs.blogspot.com/2007/03/dots-and-dashes-bees-thyreus-and.html. Downloaded on 27
February 2008.
Wildlife of Sydney. 2008. Common Blue-banded Bee Fact File. http://www.faunanet.gov.au/wos/factfile.cfm?Fact_ID=243
Downloaded on 27 February 2008.
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การกระจายและลักษณะรังของ มดตีนหนามแดง
Centromyrmex feae ทีพ
่ บในประเทศไทย
วียะวัฒน ใจตรง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

มดตีนหนามแดง หรือ Centromyrmex feae (Emery, 1889) เปนมดขนาดไมเล็ก ไมใหญ
เกินไป ความยาวลำตัวประมาณ 4.65-4.62 มม. มีลกั ษณะเดนตรง tibia หรือหนาแขงของขาคกู ลาง
มีหนามแข็งจำนวนมาก ลำตัวสีแดง ไมมตี ารวม เขีย้ ว (mandible) รูปสามเหลีย่ มงมุ ลง มีเอว 1 ปลอง
ปลายสวนทองมีเหล็กใน เปนมดที่อาศัยอยูในดิน (เดชา และวียะวัฒน, 2544) และดวยสีของ
ลำตัวเปนสีแดงสดจึงมีชอื่ เรียกอีกชือ่ หนึง่ วา “มดแดงดิน” (ตรัง)
มดชนิดนี้พบกระจายไดทุกประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกคนพบและตั้งชื่อ
ครัง้ แรกในประเทศพมา (Emery, 1889) สำหรับในประเทศไทย Jaitrong and Nabhitabhata (2005)
รายงานการกระจายวา พบไดทวั่ ทุกภาคของประเทศ พบไดทงั้ ในปาธรรมชาติ ปาเสือ่ มโทรม หรือใน
พืน้ ทีเ่ กษตร แตยงั ไมมขี อ มูลเกีย่ วกับการสรางรังและลักษณะรังของมดชนิดนี้
จนกระทัง่ ผเู ขียนทำการสำรวจความหลากชนิดของมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ
ทองที่ จ. มุกดาหาร เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2550 พบรังของมดตีนหนามแดง ซึง่ มีลกั ษณะรังทีแ่ ปลกและ
แตกตางจากมดชนิดอืน่ โดยพบมดชนิดนีใ้ นปาดิบแลง ความสูงประมาณ 300 ม. จากระดับทะเลปานกลาง
สรางรังบริเวณผิวดานนอกของจอมปลวก Macrotermes sp. ลักษณะรัง สวยงาม แบงเปนชัน้ ๆ จำนวน 6 ชัน้
แตละชัน้ มีผวิ ดานในคอนขางเรียบ เปนรูปวงกลม สูงประมาณ 0.9 - 1.0 ซม. เสนผานศูนยกลาง ประมาณ
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มดตีนหนามแดง (C. feae) 1ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง

โครงสรางรังมดตีนหนามแดง (Centromyrmex feae) พบแบงเปนชัน้ ๆ (ซาย) ชัน้ ลางสุดเปนทีอ่ ยขู องมดราชินี (ขวา)
ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง

6.0-7.0 ซม. ชัน้ ลางสุดเปนทีอ่ ยขู องมดราชินี (queen) สวนชัน้ ทีอ่ ยดู า นบน ใชเปนทีเ่ ลีย้ งดูตวั ออนและ
เปนทีอ่ ยขู องมดงานตัวเต็มวัย ระหวางชัน้ ของรังมีการสรางทางเดินเล็ก ๆ เชือ่ มตอกันไปยังทางเขา
ออกของรัง
นอกจากนี้ผูเขียนทำการนับจำนวนตัวมดตัวเต็มวัยทุกตัวในรัง พบวา มีจำนวนนอยมาก
โดยพบมดงาน 32 ตัว มดราชินี 1 ตัว ยังไมพบมดทีม่ ปี ก ดักแด มีปลอกหมุ เนือ่ งจากตัวหนอนของมด
ชนิดนีไ้ มตอ งใชเสนใยในการสรางรังเหมือน
กับมดแดง (Oecophylla samragdina) จึงมี
เสนใยเหลือพอที่จะสรางปลอกหุมดักแด
และการที่มีปลอกหุมดักแดนั้น เปนการ
ปองกันอันตรายจากศัตรูผลู า ในดิน จากการ
สังเกตภายในรังพบวา มดชนิดนี้เปนมด
ที่รักความสะอาดมาก โดยภายในรังไมมี
เศษอาหารหรือเศษขยะ คาดวา มดงานนำ
เศษอาหารทีเ่ หลือจากการกินไปทิง้ นอกรัง
ทั้งหมด
ดักแดมดตีนหนามแดง (C. feae) มีปลอกหุมเพื่อกันอันตราย
ภาพโดย วียะวัฒน ใจตรง
เอกสารอางอิง
เดชา วิวัฒนวิทยา และ วียะวัฒน ใจตรง. 2544. คูมือการจำแนกมดอุทยานแหงชาติเขาใหญ. ภาควิชาชีววิทยาปาไม,
คณะวนศาสตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพ ฯ.
Emery, C. 1889. Viaggiodi Leonardo Fea in Birmania e regioni vicini. 20. Formicidae di Birmania e del Tenasserim
reccolte da Leonardo Fae. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. 7(2): 485-520.
Jaitrong, W. and J. Nabhitabhata. 2005. A list of known ant species of Thailand (Formicidae: Hymenoptera). The
Thailand Natural History Museum Journal. 1(1): 9-54.
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หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor)
กับรายงานการคนพบครัง้ แรกในประเทศไทย
ประทิน บุญงาม และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor Hutton, 1834) เปนหอยทากกินเนื้อ จัดอยูในวงศ
หอยนักลา (Family Streptaxidae) สำหรับทีม่ าของชือ่ “หอยแครอทนักลา” นัน้ มาจากสีของตัวหอย
ที่ เ ป น สี ส ม แดงคล า ยกั บ สี แ ครอทบวกกั บ การที่ มั น ล า หอยชนิ ด อื่ น กิ น เป น อาหาร ส ว นชื่ อ
วิทยาศาสตรนั้น ในปจจุบันยังมีความสับสนในระดับสกุล มีการใชชื่อสกุลแตกตางกันออกไป เชน
Gulella, Huttonella, Ennea, Indoennea เปนตน ตอมาไดมรี ายงานวา หอยชนิดนีค้ วรจะจัดอยใู นสกุล
Gulella มากทีส่ ดุ (Naggs, 1989) สวนชือ่ ระบุชนิด "bicolor" ซึง่ แปลวา "สองสี" นัน้ หมายถึงหอยชนิด
นีม้ สี องสี คือ สีสม แดงและสีขาว
ลักษณะทั่วไปของหอยชนิด คือ เปลือกขนาดเล็ก ทรงกระบอก บางใส ปลายยอดมน
ผิวเปลือกเรียบ บริเวณขอบวงเปลือกมีแนวสันเล็ก ๆ เรียงวนรอบ ชองเปดปากแคบ ในชองปากมีฟน
2-3 ซี่ ริมขอบปากหนา ขนาดของเปลือกเมือ่ โตเต็มทีจ่ ะมีความยาวประมาณ 5-7 มม. โดยทัว่ ไปมัก
อาศัยอยูตามดินบริเวณโคนตนไมที่ชื้น ๆ ในเวลากลางวันจะหลบซอนในดินและออกหากินเวลา
กลางคืน มีรายงานวา พบการกระจายอยใู นบริเวณทวีปแอฟริกาใต ประเทศอินเดีย และในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Annandale and Prashad,1920; Dundee,1970; Naggs,1989; Vermeulen
and Whitten,1998) สำหรับประเทศไทยนัน้ ยังไมพบวามีรายงานเกีย่ วกับหอยชนิดนีม้ ากอน
ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะสำรวจจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดทำการสำรวจปาละเมาะ บริเวณใกลกับมหาวิทยาลัย เพื่อสำรวจเกี่ยวกับ

หอยแครอทนักลา (G. bicolor) หอยตางถิ่นชนิดใหมของไทยมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ 1 บาท
ภาพโดย พงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
1

36

ความหลากหลายชนิดของหอยทากบกในพืน้ ที่
ไดเก็บตัวอยางหอยทากและนำมาจำแนกชนิด
ในหองปฏิบตั กิ าร พบวา บรรดาเปลือกหอยทาก
และหอยทีย่ งั มีชวี ติ อยทู เี่ ก็บได มีหอยแครอท
นักลาปะปนอยดู ว ย “จึงถือเปนการคนพบหอย
แครอทนักลาครั้งแรกในประเทศไทย”
หอยแครอทนักลาเปนหอยทากกิน
เนือ้ ชนิดพันธตุ า งถิน่ (introduced species) ที่
แพรเขามาในประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งนับจาก ลูกของหอยแครอทนักลา ภาพโดย คมสัน หงภัทรคีรี
หอยนักลาสีชมพู (Euglandina rosea) ทีเ่ คยมีผู และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
นำเขามาเพือ่ กำจัดหอยทากยักษแอฟริกนั (Achatina fulica) แตโชคดีที่ หอยนักลาสีชมพูไมสามารถ
แพรพนั ธใุ นสภาพธรรมชาติของบานเราได การทีพ่ บหอยแครอทนักลาในประเทศไทยนัน้ คาดวา หอย
หรือไขอาจติดมากับไมประดับนำเขาจากตางประเทศ และตอมาก็ไดหลุดออกไปแพรพันธุในสภาพ
ธรรมชาติ สวนผลกระทบของการปรากฏของหอยนักลาชนิดนีต้ อ สัตวไมมกี ระดูกสันหลังขนาดเล็กอืน่ ๆ
ทีเ่ ปนชนิดพันธพุ นื้ เมือง (native species) ของไทยยังคงตองศึกษากันตอไป

หอยแครอทนักลาทีเ่ ลีย้ งในหองปฏิบตั กิ าร
ภาพโดย คมสัน หงภัทรคีรี และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
เอกสารอางอิง
Annandale, N. and B. Prashad. 1920. Observations on the Carnivorous Land-snail (Ennea bicolor). Records of the Indian
Museum. Vol. XIX, Part V. 2: 189-194.
Dundee, D. S. 1970. Introduced Gulf Coast Molluscs. Tulane Studies In Zoology and Botany. 16(3):101-115.
Naggs, F. 1989. Gulella bicolor (Hutton) and its implications for the taxonomy of Streptaxidae. Journal of Conchology.
33: 165-168.
Vermeulen, J.J. and A. J. Whitten. 1998. Fauna malesiana guide to the land snails of Bali. Backhuys Publishers, The
Nertherlands. 164 pp.
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พฤติกรรมการกินอาหารของ
หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor)
คมสัน หงภัทรคีรี1 และพงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา2
1

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

หอยแครอทนักลา (Gulella bicolor Hutton, 1834) เปนหอยทากกินเนือ้ ชนิดพันธตุ า งถิน่
(Annandale and Prashad, 1920; Naggs,1989) ที่แพรเขามาในประเทศไทย คาดวาหอยหรือ
ไขของหอยทากชนิดนีต้ ดิ มากับไมประดับนำเขาจากตางประเทศ มีรายงานวา พบครัง้ แรกที่ จ. ชลบุรี
เพื่อศึกษาในเบื้องตนถึงพฤติกรรมการกินอาหารของหอยชนิดนี้อันจะนำไปสูการคาดคะเนถึง
ผลกระทบของการปรากฏของหอยนักลาชนิดนี้ตอสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่น ๆ ที่เปน
ชนิดพันธพุ นื้ เมือง (native species) ของไทย จึงไดทดลองเลีย้ งหอยแครอทนักลาตัวเต็มวัย จำนวน
2 ตัว ขนาดความยาวเปลือก 0.42 ซม. และ 0.5 ซม. ตามลำดับ โดยเลือกจากตัวอยางทีม่ ชี วี ติ ทีเ่ ก็บได
จำนวน 6 ตัว โดยเลีย้ งรวมกันในโหลพลาสติกกลมใส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 ซม. ปูรองพืน้ ดวย
พีทมอสหนา 3 ซม. และปูคลุมผิวหนาดวยมอสแผน โดยใหหอยขาวสาร (Lamellaxis gracilis) คละขนาด
เปนอาหาร
จากการสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ หอยเปนเวลา 1 เดือน พบวา ในเวลากลางวันหอยแครอท
นักลามักมุดและหลบซอนตัวอยใู ตผวิ ดิน ทีร่ ะดับความลึกประมาณ 1 ซม. หรือหลบซอนตัวใตขอนไม
และกอนหินภายในโหลเลี้ยง เชนเดียวกับหอยขาวสารซึ่งมักหลบซอนตัวในเวลากลางวันเชนกัน
ในเวลากลางคืนหอยนักลาจะคลานขึน้ สผู วิ ดินหลังเวลา 23 นาฬิกาเปนตนไป หรือเมือ่ มีการพรมน้ำ
ทำใหความชื้นในดินหรือความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่สังเกตพบ คือ หอยแครอทนักลา

แรดูลา (radula) หรือโครงสรางของฟน
ในปากของหอยแครอทนักลา
ภาพโดย พงษรัตน ดำรงโรจนวัฒนา
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1

มักเดินบนผิวดินและมุดหัวลงไปในดินเพื่อหาเหยื่อเปนระยะ ๆ แตยังไมพบการเดินตามเหยื่อแลว
จับเหยื่อกินเหมือนกับหอยนักลาชนิดอื่นในวงศเดียวกัน หากพบเหยื่อก็จะมุดดินลงไปจับกิน
จากการสังเกตพบวา หอยนักลามักจะจับและกินเหยือ่ อยใู ตผวิ ดินเปนสวนใหญ โดยขนาด
ของหอยขาวสารทีถ่ กู จับกินสวนใหญ รอยละ 75 มีขนาดเล็กกวาตัวหอยผลู า กลาวคือ มีขนาดเปลือก
อยใู นชวง 0.20 - 0.30 ซม. และยังพบวา กินหอยขาวสารทีม่ ขี นาดเทา ๆ กัน (0.40 -0.50 ซม.) จำนวน

การกินอาหารของหอยแครอทนักลา (Gulella bicolor Hutton, 1934) ตัวสีชมพูขวามือ โดยมีหอยขาวสาร (Lamellaxix
gracilis) ตัวสีขาวซายมือเปนเหยื่อ ภาพโดย คมสัน หงภัทรคีรี

3 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ เทานัน้ (รอยละ 25) แตยงั ไมสงั เกตเห็นพบหอยนักลาจับหอยขาวสารทีม่ ี
ขนาดใหญกวากินเปนอาหารแตอยางใด จากขอมูลดังกลาวอนุมานไดวา สัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ชนิดพันธุพื้นเมืองที่จะไดรับผลกระทบจากหอยชนิดนี้จะมีขนาดใกลเคียงกับหอยแครอทนักลา
หรือมีขนาดเล็กกวา
ขอมูลที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อหอยนักลาจับเหยื่อไดจะใชเวลาในการกินเหยื่อ
ประมาณครึง่ ชัว่ โมง และหลังจากกินเหยือ่ แตละครัง้ จะเวนระยะไป 2-3 วัน จึงจะออกลาเหยือ่ ใหมอกี ครัง้
ทีผ่ า นมายังไมพบวาหอยนักลาออกลาเหยือ่ ในตอนกลางวัน สวนขอมูลเกีย่ วกับแบบแผนพฤติกรรม
การลาของหอยชนิดนี้ยังไมสามารถสรุปไดอยางชัดเจนสมบูรณ ขอมูลที่สังเกตไดสวนใหญมักเปน
ชวงเวลาที่หอยกำลังจับและกินเหยื่อแลว อีกทั้งพฤติกรรมดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นใตผิวดิน ทำให
สังเกตแบบแผนพฤติกรรมในการลาเหยือ่ ไดยาก จำเปนตองทำการเก็บขอมูลเพิม่ เติมตอไป
เอกสารอางอิง
Annandale, N. and Prashad, B. 1920. Observations on the Carnivorous Land-snail (Ennea bicolor). Records of the Indian
Museum. Vol. XIX, Part V. 2: 189-194.
Naggs, F. 1989. Gulella bicolor (Hutton) and its implications for the taxonomy of Streptaxidae. Journal of Conchology.
33: 165-168.
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หอยเตาปูนเบงกอล Conus bengalensis
ยอดหอยนักลาแหงทะเลอันดามัน
สมหวัง ปทมคันธิน

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

หอยเตาปูน (Cone shells: Conus spp.) จัดอยใู นวงศ (Family) Conidae เปนหอยนักลาที่
ออกหากินตอนกลางคืน (nocturnal) และมักฝงตัวมุดตามพื้นทราย หอยเตาปูนทุกชนิดมีพิษและ
เข็มพิษสำหรับใชลาเหยื่อ ซึ่งสามารถจำแนกหอยเตาปูนออกได 3 ประเภท ตามลักษณะของ
พิษและสัตวทเี่ ปนเหยือ่ ไดแก พวกกินหอย (molluscivore) พวกกินหนอนทะเล (vermivore) และ
พวกกินปลา (piscivore)
หอยเตาปูนเบงกอล (Bengal cone: Conus bengalensis Okutani, 1968) เปนพวก
Operculate snails คำวา Operculate มีความหมายวา มีฝาปด กลาวคือ หอยเตาปูนเบงกอลจัดอยู
ในกลุ ม หอยที่ มี ฝ าป ด เนื้ อ หอยผู แ ละตั ว เมี ย แยกเพศออกจากกั น พบครั้ ง แรกที่ อ า วเบงกอล
ประเทศอินเดีย มีการกระจายบริเวณประเทศพมาและทางฝงทะเลอันดามันทางภาคใตของไทย
(Rockel et al.,1995) เปนหอยอีกชนิดหนึง่ ทีย่ งั ไมมขี อ มูลทางดานนิเวศวิทยาและไมมขี อ มูลชีช้ ดั วา
กินสัตวกลมุ ใดเปนอาหาร เนือ่ งจากอาศัยอยใู ตทะเลลึกยากตอการสังเกตพฤติกรรม
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 มีเรืออวนลาก
จากทะเลลึก (ทีค่ วามลึกปานกลางประมาณ 80-120 ม.)
จับไดหอยเตาปูนเบงกอลทีย่ งั มีชวี ติ อยมู าสองตัวจากนอก
ชายฝง เกาะราชา จ. ภูเก็ต ปกติเรืออวนลากแวะพักหรือ
ลากอวนตอเปนเวลา 2-3 วัน แตชว งนัน้ มีลมมรสุมและ
คลื่นจัด เรือจึงแวะเขาฝงเร็วขึ้น ดังนั้นหอยจึงมาถึงฝง
โดยทีไ่ มตาย จากการสังเกตของ คุณสมนึก ปทมคันธิน
(คุณพอของผเู ขียน) เคยเลาใหฟง วา สัตวในทะเลหลาย
ชนิดจะมีการเจริญพันธุมากเปนพิเศษในชวงคลื่นลม
แรงจัด โดยเฉพาะในทะเลลึก ณ กนทะเล หางจากผิวทะเล
จะนิง่ สงบมาก แตในชวงทีม่ คี ลืน่ ลมแรง แรงกระแทกของ
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ลักษณะเปลือกของหอยเตาปูนเบงกอล มีความสวยงาม และเปนที่
นิยมของนักสะสมเปลือกหอย ภาพนี้เปนเปลือกหอยที่ไดจาก
ชาวประมง จ. ภูเก็ต
ภาพจาก http://www.jaxshells.org/1227u.htm
1

คลื่นที่ระดับบนจะนำออกซิเจนปริมาณมหาศาลตามแรงสงของกระแสเบื้องบนลงไปสูพื้นทะเล
เอื้อใหเกิดการเจริญพันธุของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ มากขึ้นและตอเนื่องกันเรื่อยมาเปนหวงโซอาหาร
ทางแถบทะเลอันดามันชวงตนและปลายฤดูฝนมักมีลมมรสุมแรงจัด จึงมักมีหอยซึ่งสวนใหญเปน
พวกหากินตอนกลางคืนออกมาจากใตผืนทรายเพือ่ หากินหรือแมแตในเวลากลางวันทีม่ ีเมฆปกคลุม
ทองฟาคลายตอนกลางคืน ดังนั้นการที่ไดหอยเตาปูนเบงกอลที่ยังมีชีวิตอยู จึงเปนโอกาสอันดี
ที่ จ ะทำการเลี้ ย งและเฝ า สั ง เกตพฤติ ก รรม จึ ง ได ซื้ อ ตู ป ลาที่ ใ ช ใ นบ า นขนาดกลางมาชุ ด หนึ่ ง
เพือ่ ทำการเพาะเลีย้ ง
เมือ่ ปลอยหอยเตาปูนเบงกอลลงในตู ชวงแรกหอยจะนิง่ อยนู านมาก จนหลายนาทีผา นไป
หอยเตาปูนเบงกอลจึงเริ่มโผลงวงออกมาทักทายกับสถานที่แหงใหม แลวเริ่มออกสำรวจพื้นที่
รอบตัวในตปู ลาอยางชา ๆ เดิมมีหอยเตาปูนเบงกอลเลีย้ งอยกู อ นแลวตัวหนึง่ เมือ่ มีหอยสองตัวใหม
เข า มาตอนแรก หอยตั ว เก า ก็ ค ลื บ คลานมาทั ก ทาย แต ก็ โ ดนหนึ่ ง ในสองตั ว ใหม แ สดงอาการ
ขับไลออกไป โดยการเคลื่อนเขาใสอยางเร็ว ตอมาจึงทำการแยกหอยตัวเกาออกไป

หอยเต า ปู น เบงกอลออกมาสำรวจที่ อ ยู แ ห ง ใหม ใ นตู เ ลี้ ย ง (ซ า ย) และกำลั ง ใช ง วงโจมตี เ หยื่ อ โดยใช เ ข็ ม พิ ษ
ซึ่งจำทำใหเหยื่อขยับเขยื้อนไมได กอนจะกินเปนอาหาร ภาพโดย สมหวัง ปทมคันธิน

สองสามวันตอมา หอยเริม่ เคลือ่ นไปรอบ ๆ ตพู รอมสายงวงเวลามันหิว จากประสบการณ
ของผเู ขียนทีเ่ คยเลีย้ งและสังเกตพฤติกรรมหอยเตาปูนไทยแลนด (Conus thailandis da Motta, 1978)
ซึ่งเปนหอยในสกุลเดียวกันกับหอยเตาปูนเบงกอล พบวา หอยเตาปูนไทยแลนดชอบกินหอยวงศ
Strombidae หรือพวกหอยชักตีนเปนพิเศษ จึงสันนิษฐานจากระดับความลึกและถิน่ ทีอ่ ยอู าศัยของ
หอยเตาปูนเบงกอล ทีม่ กั พบหอยปกนางฟา (Strombus listeri T. Gray, 1852) ซึง่ เปนหอยในวงศ
เดียวกันกับหอยชักตีน อาศัยปะปนอยูดวยเปนจำนวนมาก จึงอนุมานวา หอยปกนางฟานาจะเปน
2
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อาหารหลักของหอยเตาปูนเบงกอล และเมื่อเทียบเคียงกลิ่นและขนาดของหอยปกนางฟากับ
หอยชักตีนตัวกลม (Strombus canarium Linnaeus, 1758) ทีอ่ ยใู นวงศเดียวกันแลวใกลเคียงกันมาก
ดังนัน้ หอยชักตีนพันธตุ วั กลมจึงนาจะใชเปนอาหารของหอยเตาปูนเบงกอลในการทดลองเลีย้ งเพือ่ สังเกต
พฤติกรรมได จึงไดนำหอยชักตีนพันธตุ วั กลมเปน ๆ ทีม่ ขี ายตามทองตลาด มาปลอยลงตเู ลีย้ งเพือ่ เปน
อาหารหรือเหยื่อของหอยเตาปูนเบงกอล
สมมติฐานทีต่ งั้ ไวกเ็ ปนความจริง เมือ่ หอยเตาปูนเบงกอลทัง้ สองตรงเขาหาหอยชักตีนตัวกลม
ทันทีแลวเริม่ สอดงวงพิษแตะสัมผัสและทิม่ เขาใสจนเหยือ่ นิง่ ไป ถารอสักพักแลวเหยือ่ ยังไมนงิ่ หอยเตาปูน
เบงกอลจะทิม่ เข็มพิษอีกครัง้ หลังจากเหยือ่ นิง่ แลวก็ใชเวลาอีกหลายชัว่ โมงในการกินและยอยเหยือ่
ซึง่ นาจะมีลกั ษณะคลายกันกับงู เพราะผเู ขียนเคยเห็นหอยเตาปูนลายงู (Conus aulicus Linnaeus,
1758) พนกางปลาออกมามากมายจากงวงขนาดใหญ
ผเู ขียนไดใชเวลาเลีย้ งและศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ ของมันอยอู กี นานพอสมควร ไดทดลอง
ใหอาหารแกหอยเตาปูนเบงกอล โดยใชทงั้ เหยือ่ ทีย่ งั มีชวี ติ อยแู ละเหยือ่ สด (เชน เนือ้ ปลาสดทีแ่ ลแลว)
หลายชนิด แตหอยเตาปูนเบงกอลยังคงเลือกหอยชักตีนตัวกลมเปนอาหารหลัก
หลังจากเลีย้ งได 23 วัน ในคืน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตอกับชวงเชามืดวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2545 หอยทัง้ สองหยุดลาเหยือ่ และเริม่ จับคผู สมพันธุ หลายชัว่ โมงผานไป หอยตัวเมียเริม่ วาง
กระเปาะไข สีขาวสะอาดรูปทรงคลายขนมกะหรีป่ บ มีจบี ยนตรงขอบกระเปาะโดยรอบ ในชวงนีจ้ ู ๆ
หอยตัวผกู ป็ รีอ่ อกไปอยหู า ง ๆ พวกเราดีใจกันมากทีห่ อยเตาปูนเบงกอลไดวางไขชดุ ประวัตศิ าสตร
(อยางนอยก็ของครอบครัวผม) ในเชาวันมหามงคลนี้
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หอยเตาปูนเบงกอลที่เลี้ยงไววางกะเปาะไขในเชามืดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ภาพโดย สมหวั
1 ง ปทมคันธิน

หอยตัวเมียเริม่ ใชเนือ้ สวนเทา (foot) ไลไปมาบนกลมุ กระเปาะไข และเฝากกไขอยสู กั พัก
ขณะทีก่ กไขแมหอยมีอาการคลายระแวงทุกอยางทีอ่ ยรู อบตัว ไมเวนกระทัง่ หอยตัวผู บางครัง้ มันจะ
เคลือ่ นเขาหาตัวผอู ยางรวดเร็วผิดปกติหากตัวผเู ริม่ ขยับเขามาใกล จนตัวผตู อ งขยับไป ไกลสุดขอบตู
อีกฝง ทุกครัง้ จากขอมูลของ CONUS BIODIVERSITY WEBSITE (2008) พบวา กระเปาะไขของ
หอยเตาปูนเบงกอลประกอบดวยไขประมาณ 800 ฟอง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 375-425 ไมครอน
การวางไขแตละครัง้ อาจมากถึง 58,000 ฟอง
ดวยขอจำกัดดานความชํานาญหลายดานของครอบครัวทำใหไมสามารถเลี้ยงหอยเตาปูน
เบงกอลตอไปได ครอบครับของผูเขียนจึงติดตอไปยังสถาบันศูนยชีววิทยาทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
(สวพ.) ซึง่ ตอมาไดมารับหอยทัง้ คู ตเู ลีย้ ง และอุปกรณในการอนุบาลเพาะเลีย้ งไปสงให คุณจินตนา
นักระนาด นักวิชาการประมง 7ว ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงประจวบคีรีขันธ ไดทำการ
เลีย้ งศึกษาตอไป ซึง่ คุณจินตนาและทีมงาน ไดแจงวาหอยในกระเปาะไดฟก ลูกเปนตัว และไดฟก ไข
อนุบาลลูกหอยจากตัวออนระยะวายน้ำ เลี้ยงจนกระทั่งเขาระยะลงพื้น ศึกษาบันทึกขอมูลรวมทั้ง
ถ า ยภาพพั ฒ นาการของลู ก หอยไว จ นถึ ง ระยะที่ เ ป น หอยเต า ปู น ตั ว จิ๋ ว ลั ก ษณะคล า ยพ อ แม
ซึง่ เพาะฟกและเลีย้ งลูกหอยไดหลายรนุ การอนุบาลลูกหอยระยะวายน้ำสามารถทำไดดี
เนือ่ งจากธรรมชาติหอยเตาปูนเบงกอลทีอ่ าศัยอยใู นระดับทะเลลึก จึงยังขาดขอมูลพืน้ ฐาน
อีกมากมายเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมของลูกหอยเตาปูนเบงกอล ลูกหอยจึงไมสามารถเจริญ
เติบโต เปนตัวเต็มวัยไดในที่เพาะเลี้ยง เพราะวาเมื่อลูกหอยเบงกอลเขาสูระยะลงพื้นไมสามารถ
หาอาหารทีเ่ หมาะสมสำหรับใหลกู หอยกินได ไดทำการทดลองหลายอยางแตลกู หอยก็ยงั ไมสามารถ
เจริญเติบโตจนเปนตัวโตได ขนาดใหญสดุ ทีเ่ ราเลีย้ งไดคอื ความยาวเปลือก 4 มม. เทานัน้ (จินตนา,
การติดตอสวนบุคคล)
ขอขอบคุณ เจาหนาที่สถาบันศูนยชีววิทยาทางทะเลจังหวัดภูเก็ต และสถาบันศูนยชีว
วิทยาทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธทุกทานดวยครับที่กรุณาชวยประสานงานและมารับหอย
ไปทำการเพาะเลีย้ งและดูแลเปนอยางดี ขอบคุณเวบไซต www.siamensis.org ทีเ่ ปดพืน้ ทีใ่ หแสดง
ขอมูลอันอาจเปนประโยชนกบั สาธารณชน ขอบคุณคุณสุรชิต แวงโสธรณ ทีเ่ ล็งเห็นถึงความสำคัญของ
บทความนี้แลวนำมาตีพิมพเปนบทความและยังกรุณาตรวจทานแกไขคำผิดใหอีกดวย สุดทาย
ขอขอบพระคุณคุณพอสมนึก ปทมคันธิน ผใู หกำเนิดผเู ขียน ทีใ่ หชวี ติ หนทาง ความรู และความรักใน
วิชาเปลือกหอย
เอกสารอางอิง
จินตนา นักระนาด. การติดตอสวนบุคคล.
Okutani, T. 1968. A New Cone from the Bay of Bengal, Darioconus bengalensis, n. sp. Venus, 26 (3 & 4): 66-69.
Rockel, D., W. Kom and A. J. Kohn. 1995. A Manual of Living Conidae. Verlag Christa. Wiesbaden: Hemmen. 358 pp.
CONUS BIODIVERSITY WEBSITE. 2008. http://biology.burke.washington.edu/conus/information/RKKcorrigenda.php
data downloaded on 21 February 2008.
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ปลิงขาว Holothuria (Metriatyla) scabra
ทีห่ มเู กาะมัน จ. ระยอง
อารมณ มุจรินทร และวันชัย สุขเกษม

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

หมเู กาะมัน เปนหมเู กาะขนาดเล็กทีต่ งั้ อยใู นพืน้ ที่ ต. กร่ำ อ. แกลง จ. ระยอง ประกอบดวย
เกาะมันใน เกาะมันกลาง เกาะมันนอก และกองหินฝรั่ง สำหรับเกาะมันในนั้น เดิมเปนทรัพยสิน
สวนพระองคของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ตอมาพระองคไดทรงมอบใหกรมประมง
ใชในงานวิจัยและเพาะพันธุเตาทะเล ปจจุบันเกาะมันในอยูในความดูแลรับผิดชอบของศูนยวิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาวไทยฝง ตะวันออก (ศวทอ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ในปลายป พ.ศ. 2549 - 2550 ทีผ่ า นมา องคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
ไดมโี ครงการรวมกับ ศวทอ. ในการสำรวจทรัพยากรชีวภาพ บริเวณหมเู กาะมัน ทัง้ บนบกและในทะเล
โดยผลการสำรวจในปแรกพบวา หมเู กาะมันมีความหลากหลายของทรัพยากรสูง มีสงิ่ มีชวี ติ หลายชนิด
เปนชนิดที่พบประจำถิ่น (endemic species) และบางชนิดนับเปนการพบครั้งแรกของหมูเกาะมัน
อีกดวย ตัวอยางเชน ปลิงขาว

จุดที่สำรวจพบปลิงขาวบริเวณคอกเลี้ยงเตาเกาะมันใน จ. ระยอง (รูปดาวสีแดง) ภาพโดย ศวทอ.

ปลิงขาว (Sand fish) มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Holothuria (Metriatyla) scabra Jaeger, 1833
จัดเปนปลิงทะเลทีน่ ยิ มบริโภคมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ อีกทัง้ ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางยิง่
ในกลมุ ประเทศทีม่ กี ารคาขายปลิงทะเล เชน จีน ไตหวัน ฮองกง ดวยเหตุผลนีเ้ อง ปลิงขาวจึงถูกเก็บไปขาย
เปนจำนวนมาก ปริมาณในธรรมชาติจงึ ลดลงอยางรวดเร็ว และประเทศไทยก็ไดรบั ผลกระทบนีเ้ ชนกัน
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จากการตรวจเอกสารพบวา ปลิงขาวมีการแพรกระจายทัง้ ทางฝง ทะเลอาวไทยและฝง อันดามัน
(Putchakarn & Sonchaeng, 2004) แตกไ็ มชกุ ชุมมากนัก ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเคยมี รายงานวา พบปลิงขาว
ปะปนมากับปลาเปดทีท่ า เทียบเรือแหลมฉบัง ในป พ.ศ. 2538 ในเขตพัทยา พบซากปลิงขาวนอนเกยตืน้
บนหาด และพบขณะกำลังกินอาหารในแนวปะการังของเกาะลาน บริเวณ จ. ชลบุรี ในป พ.ศ. 2542
(อารมณ, 2545) หลังจากนัน้ ก็ยงั ไมมรี ายงานวาถูกพบอีกเลยในพืน้ ที่ ภาคตะวันออก จวบจนคณะสำรวจ
ของ อพวช. ไดเขาไปสำรวจในพืน้ ทีห่ มเู กาะมัน จ. ระยอง ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 ขณะน้ำลง
ที่บริเวณคอกเตาดานหลังของเกาะมันใน พบปลิงขาวขนาดใหญหนึ่งตัวกำลังนอนแชน้ำอยูบน
พืน้ ทีม่ ลี กั ษณะเปนทรายหยาบ ทรายละเอียดและโคลนผสมปนกัน ในน้ำมีตะกอนฟงุ อยบู า งเล็กนอย

ตัวอยางปลิงขาวเก็บรักษาในแอลกอฮอล 70% (ซาย) และสปคุลแบบตางๆ (ขวา) A: สปคุลแบบแทง, B: สปคุล
แบบแผนกระดุม, C: สปคุลแบบโตะ และ D: สปคุลแบบแผนรูพรุน ภาพโดย วันชัย สุขเกษม

ตัวอยางทีไ่ ดมลี ำตัวสีเทา แตสว นทองทีแ่ นบกับพืน้ มีสขี าว ขนาด 114 x 235 มม. ผนังลำตัว
หนา 4.50 มม. มีหนวดแบบจาน (peltate) 19 เสน เทาทอ (tube feet) มีลกั ษณะเปนจุดเล็กกระจายทัว่
ทัง้ ดานทอง ไมมเี สนใยขาว (cuvierian tubles) ทีใ่ ชปอ งกันตัว เมือ่ นำเนือ้ เยือ่ มาสลายเพือ่ ตรวจสอบ
สปคลุ (spicule) พบวา มีรปู รางทีส่ ำคัญทัง้ หมด 4 แบบ ไดแก สปคลุ แบบแทง (rod) ขนาด 130600 ไมครอน พบในเนือ้ เยือ่ หนวด สปคลุ แบบโตะ (table) ขนาด 65-70 ไมครอน สปคลุ แบบแผนกระดุม
(button) ขนาด 39-90 ไมครอน และสปคลุ แผนรูพรุน (perforate plate) ขนาด 45-123 ไมครอน
พบในเนื้อเยื่อผนังลำตัว
การพบปลิ ง ขาวครั้ ง นี้ เป น การพบการแพร ก ระจายแห ง ใหม แ ละเป น การพบ
ปลิงขาว Holothuria (Metriatyla) scabra ครัง้ แรกในพืน้ ทีห่ มเู กาะมัน จ. ระยอง
เอกสารอางอิง

อารมณ มุจรินทร, 2545. ปลิงทะเลบริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก. วิทยานิพนธภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร,
มหาวิทยาลัยบูรพา, 242 หนา.
Putchakarn, S. and P. Sonchaeng. 2004. Echinoderm Fauna of Thailand : History and Inventory Reviews. ScienceAsia
30: 417-428.
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พบ ประทัดนอยภูคา
Agapetes inopinata Airy Shaw ทีด่ อยผาหมปก
เสฐียร ดามาพงษ1 และสันติ วัฒฐานะ2

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ องคการสวนพฤกษศาสตร

1

2

ประทัดนอยภูคา Agapetes inopinata Airy Shaw สำรวจพบครัง้ แรก เมือ่ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2472 ทีเ่ มือง Loimwe รัฐฉาน ประเทศพมา (ตัวอยางหมายเลข F. Kingdon Ward 8788, Herb.
Chicago Mus., dupl. in Herb. Stockholm) และไดรายงานเปนพรรณไมชนิดใหม (new species)
ใน Kew Bulletin ฉบับที่ 14 เมือ่ ป พ.ศ. 2503 (Shaw, 1960) จากนัน้ เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2479
ไดมีการสำรวจพบอีกแหงหนึ่งที่เมือง Cangyuan ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของมณฑลยูนนาน
ประเทศจีน (ตัวอยางหมายเลข C.W. Wang 73251, HP, Herb. Inst. Bot., Acad. Sin., Beijing.)
โดย Fang & Pan (1981) ไดรายงานเปนพรรณไมชนิดใหมในชือ่ วา Vaccinium glandulosissimum
C.Y.Wu ex W.P.Fang & Z.H.Pan ในวารสาร Acta Phytotaxonomic Sinica 19(1) ตอมาในป พ.ศ.
2526 ไดเปลีย่ นมาใชชอื่ Agapetes glandulosissimum (C.Y.Wu ex W.P.Fang & Z.H.Pan) S.H.
Huang โดยมีชอื่ พืน้ เมืองในภาษาจีนวา cang yuan shu luo bo ซึง่ เปนชือ่ ทีเ่ รียกตามสถานทีค่ น พบ
นัน่ เอง โดยทัง้ สองชือ่ ทีต่ งั้ ขึน้ ภายหลังนัน้ เปนชือ่ พอง (synonym)
สำหรับประเทศไทยมีการสำรวจ
พบครัง้ แรกทีอ่ ทุ ยานแหงชาติดอยภูคา
จ. นาน (ตัวอยางหมายเลข Watthana
& Suksathan 214, QBG, Herb. Queen
Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai)
และไดตีพิ มพเปนพรรณไมชนิดใหม
ของประเทศไทย (new record) ในวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับที่
27 เมือ่ ป พ.ศ. 2542 (Watthana and
Trisonthi, 1999)
จากการสำรวจพรรณไมบริเวณ
ดอยผาหมปก จ. เชียงใหม โดย นายเสฐียร
ดามาพงษ และ ดร. เชิดศักดิ์ ทัพใหญ
แผนทีก่ ารกระจายของประทัดนอยภูคา 1) แหลงพบครัง้ แรกทีเ่ มือง Loimwe รัฐฉาน ประเทศพมา 2) เมือง Cangyuan
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 3) อุทยานแหงชาติดอยภูคา จ. นาน 4) ดอยผาหมปก จ. เชียงใหม (ที่มา: ดัดแปลงจาก
Watthana & Trisonthi (1999) โดยเปลีย่ นจาก Tsang-Yuan เปน Cangyuan ตาม Fang & Pan, 1981)
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จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหวางวันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั
จากโครงการ BRT พบประทัดนอยภูคา มีลกั ษณะเปนไมพมุ อิงอาศัยเกาะอยบู นตนกอ (Castanopsis sp.)
ทีล่ ม ลง บริเวณปาดิบเขาต่ำ ทีร่ ะดับความสูง 1,769 ม. (ตัวอยางหมายเลข S. Damapong 162, PNU,
Herb. Dept. Biology, Naresuan University, Phitsanulok) การสำรวจพบประทัดนอยภูคา
ที่ดอยผาหมปกในครั้งนี้ จึงเปนการสำรวจพบ แหลงกระจายพันธุเปนแหลงที่ 4 ของโลก
และแหลงที่ 2 ของประเทศไทย
สำหรับพืชสกุล Agapetes D.Don ex G. Don นั้น ทั่วโลกมีอยูประมาณ 80 ชนิด
กระจายพันธจุ ากทางตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยตลอดจนถึงเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต (Fang &
Stevens, 2005) ในประเทศไทย พบประมาณ 11 ชนิด (สันติ, 2543; Pooma et al., 2005; Santisuk
et al., 2006) เปนพืชถิน่ เดียวของไทย (endemic) 2 ชนิด คือ เหงาน้ำทิพย (Agapetes saxicola
Craib) พบทีภ่ เู มีย่ ง จ.พิษณุโลก ภูหลวง และภูกระดึง จ. เลย และประทัดสุเทพ (Agapetes thailandica
S.Watthana) พบทีด่ อยอินทนนท ดอยเชียงดาว และดอยสุเทพ จ. เชียงใหม พืชในสกุลนีท้ กุ ชนิด
เปนพืชทีถ่ กู คุกคาม (Pooma et al., 2005) เนือ่ งจากมีสรรพคุณทางยา พบวา ทัง้ ชาวเขาและชาวบาน
นิยมใชสวนโคนของลำตนมาฝานเปนแผนบาง ๆ แลวนำมาดองเหลาขาวดื่มบำรุงกำลังกันอยาง
แพรหลาย หากไมมวี ธิ กี ารจัดการทีเ่ หมาะสมพืชในสกุลนีห้ ลายชนิดอาจสูญพันธไุ ดในทีส่ ดุ
หมายเหตุ ผเู ขียนพบการสะกดชือ่
ระบุชนิด (specific epithet) ในเอกสารอางอิง
หลายเลมแตกตางกัน มีทงั้ inopinnata และ
inopinata จึงไดสืบคนเอกสารที่ไดบรรยาย
ลักษณะครั้งแรกพบวา ชื่อ วิทยาศาสตรที่
สะกดถูกตอง คือ Agapetes inopinata Airy
Shaw
ชอดอกของประทัดนอยภูคา
ภาพโดย เสฐียร ดามาพงษ
เอกสารอางอิง

สันติ วัฒฐานะ. 2543. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลสะเภาลมและสกุลชอไขมุก วงศกุหลาบพันปในประเทศไทย.
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
Airy Shaw, H. K. 1960. Studies in the Ericales: XIII. Kew Bulletin. 14: 229-230.
Fang, R. Z. and P. F. Stevens. 2005. Agapetes D.Don ex G. Don . In: Yi, W.Z. & Raven, P. H. (eds), Flora of China
.14: 514.
Fang, W. P. and Z. H. Pan. 1981. New species of Vaccinium from China. Acta Phytotaxonomica Sinica. 19(1): 109-110.
Pooma, R., S. Suddee, V. Chamchumroon, N. Koonkhunthod, K. Phattarahirankanok, S. Sirimongkol and M. Poopath.
2005. A Preliminary Check-list of Threatened Plants in Thailand. Forest Herbarium, Thailand, 193 pp.
Santisuk, T., K. Chayamarit, R. Pooma and S. Suddee. 2006. Thailand Red Data: Plants. Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning. Bangkok, 219 pp.
Watthana, S. and C. Trisonthi. 1999. Agapetes inopinnata Airy Shaw, a New Record for Thailand. Thai Forest Bulltin.
27: 19-23.
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พบ พุดใต ทีเ่ ขาหินปูน ในภาคตะวันออกเฉียงใต
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
พงษศักดิ์ พลเสนา

สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน)
สำนักหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

พุดใต Tabernaemontana macrocarpa Jack จัดอยใู นวงศ Apocynaceae เปนพรรณไม
หายากของโลก (Suntisuk et al., 2006) มีเขตการกระจายพันธุในประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และบรูไน ประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต (Middleton, 1999; Pooma, 2005) จากการที่
“พุดใต” เปนพรรณไมหายากจึงมีตัวอยางอางอิงของพุดใตในหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธพุ ชื (BKF) เพียง 2 ตัวอยาง และมีลกั ษณะไมสมบูรณ
จากการสำรวจของคณะผวู จิ ยั โครงการความหลากหลายของพรรณไมเขาหินปูนในภาคตะวันออก
เฉียงใตของประเทศไทย ซึง่ ไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากโครงการ BRT พบพุดใตทเี่ ขาเลือ่ มและ
เขาตางอก อ. คลองหาด จ. สระแกว ขึน้ เปนหยอมขนาดเล็ก ในทีโ่ ลง บนเขาหินปูนชายแดนไทยกัมพูชา นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 คณะนักวิจยั จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ยังพบพุดใตบริเวณเขาหินปูน บานปวนพุ กิง่ อ. หนองหิน จ. เลย

ลักษณะของผลพุดใต ถายจากเขาหินปูนในทองที่ จ. สระแกว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ภาพโดย พงษศักดิ์ พลเสนา
1
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ที่ระดับความสูงประมาณ 400 ม.
พิกดั UTM (Indian 1975) โดยประมาณ
X:795703 Y:1889532 อี ก ด ว ย
(สุรชิต, การติดตอสวนบุคคล)
การค น พบครั้ ง นี้ ถื อ ว า
เปนการคนพบเขตการกระจายใหม
ของ “พุดใต” ในประเทศไทยเพิ่ม
ขึน้ อีก 2 เขต คือ ภาคตะวันออกเฉียง
ใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ยังพบวา “พุดใต” ที่พบใน 2 เขต
ลักษณะใบและดอกของพุดใตที่พบบริเวณเขาหินปูน จ. เลย
การกระจายพันธนุ ี้ เปนไมพมุ ถึงไมตน
ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
ขนาดเล็ก สูง 2-5 ม. ขึน้ ในระดับ
ความสูง150-400 ม. จากระดับทะเล และพบวา ดอกบานทัง้ วัน ซึง่ แตกตางกับขอมูลของ Middleton
(1999) ทีร่ ายงานวา “พุดใต” เปนไมตน สูงถึง 15 ม. ขึน้ ในระดับความสูง 100 ม. จากระดับทะเล
และดอกบานในเวลากลางคืน

ลักษณะของดอกพุดใต ถาย จาก จ. เลย เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
เอกสารอางอิง
Middleton, D. J. 1999. Tabernaemontana, pp. 27-36. In T. Santisuk and K. Larsen, eds. Flora of Thailand. Vol. 7(1).
Pooma, R., ed. 2005. A Preliminary Check-list of Threatened Plants in Thailand. The Forest Herbarium, National Park,
Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok.
Santisuk, T., K. Chayamarit, R. Pooma and S. Suddee. 2006. Thailand Red Data: Plants. Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning. Bangkok, 219 pp.
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พบ สิรน
ิ ธรวัลลี ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร
ภานุมาศ จันทรสุวรรณ

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

สิรนิ ธรวัลลี เปนไมเถาเนือ้ แข็ง อยใู นวงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE มีชอื่
วิทยาศาสตรวา Bauhinia sirindhorniae K.& S.S. Larsen เปนชื่อที่กรมปาไมขอพระราชทาน
พระราชานุญาต ใชพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตัง้ เปนชือ่
ชนิดของพืชชนิดนี้ เพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีท่ รงสนพระทัยและใหการสนับสนุนงานทางพฤกษศาสตร (ฝายวิชาการ อพ.สธ., 2551)
นักพฤกษศาสตรหลาย ๆ ทาน ไดรายงานไววา สิรนิ ธรวัลลีเปนพืชหายาก พบเฉพาะทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณ จ. หนองคาย นครพนม และสกลนคร ขึ้นทัว่ ไปตามชายปา
ดิบแลงและทีโ่ ลง ระดับความสูง 150-200 ม. จากระดับทะเล (Santisuk et al., 2006)
เมือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ทีผ่ า นมา ผเู ขียนไดเดินทางไปยัง จ. มุกดาหาร จึงถือโอกาส
แวะไปเทีย่ วชมธารน้ำตกศักดิส์ ทิ ธิ์ ในเขตรักษาพันธสุ ตั วปา ภูสฐี าน ฝง ทางดาน บ. แกงชางเนียม อ. คำชะอี
จ. มุกดาหาร ระหวางทางเขาสู บ. แกงชางเนียม มีสภาพเปนไรสวนยางพาราสลับกับพืน้ ทีร่ กรางและ
ปาเต็งรัง ผูเขียนพบตนสิรินธรวัลลี ขึ้นตามพื้นที่โลงตลอดทั้งสองขางทาง จึงขอรายงานเขตการ
กระจายแหงใหมของพืชชนิดนีว้ า พบที่ จ. มุกดาหาร อีกแหงหนึง่

ลักษณะใบและดอก (ซาย) และผล (ขวา) ของสิรินธรวัลลี ภาพโดย สุรชิต แวงโสธรณ
เอกสารอางอิง

ฝายวิชาการ อพ.สธ. 2551. สิรินธรวัลลี. สำนักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สืบคนขอมูลจาก http://www.plantgenetic-rspg.org/hrs_flower/hrs_flowers2.htm
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551.
Santisuk, T., K. Chayamarit, R. Pooma and S. Suddee. 2006. Thailand Red Data: Plants. Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning. Bangkok, 219 pp.
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บันทึกของ จำปชา ง
พรรณไมถนิ่ เดียวของไทยชนิดใหมของโลก
ปยะ เฉลิมกลิ่น พัชรินทร เกงกาจ จิรพันธ ศรีทองกุล และอนันต พิริยะภัทรกิจ
ฝายเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

หลายคนอาจสงสัยและอยากถามวา ทำไมจำปชนิดนี้ จึงมีชอื่ วา “จำปชา ง” คำตอบก็คอื
มีผลขนาดใหญทสี่ ดุ (ในโลก) ในจำพวกจำปจำปาดวยกัน ผลมีลกั ษณะกลมรี ยาว 5-7.5 ซม. และหาก
กลาววา “จำปชา งนีเ้ ปนจำปชนิดใหมของโลก” ก็นบั วาเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจ แตกวาจะมาเปน “จำป
ชนิดใหม” มีความเปนมาอยางไร เปนเรือ่ งนารู เราลองมาติดตามบันทึกของจำปชา งกันดีกวา
จำปที่เรารูจักกัน เปนพรรณไมที่อยูในวงศ Magnoliaceae หรือที่เรียกวา ไมวงศจำปา
เคยจัดอยใู นสกุล (Genus) Michelia โดย Dandy มาตัง้ แตป พ.ศ. 2470 จนกระทัง่ ถึงป พ.ศ. 2543
ไดมกี ารยุบเปนสกุลยอย รวมเขาไปไวในสกุล Magnolia (Figlar, 2000) โดยมีลกั ษณะเดนทีแ่ ตกตาง
จากสกุลยอยอืน่ ๆ คือ ออกดอกทีซ่ อกใบ จากขอกำหนดในการเรียกชือ่ ระบุวา “จำปมดี อกสีขาว
สวนจำปามีดอกสีเหลืองหรือสีอนื่ ๆ”
พรรณไมทอี่ ยใู นวงศ Magnoliaceae มีอยทู วั่ โลก 220 ชนิด (Frodin and Govaerts, 1996)
มีอยใู นประเทศไทยประมาณ 20 ชนิด เชน จำปา จำปปา ทังเก มณฑาดอย มณฑาปา มณฑาภู
แกวมหาวัน ฯลฯ เปนพรรณไมพนื้ เมืองทีข่ นึ้ กระจายอยทู วั่ ประเทศ สวนใหญขนึ้ อยใู นปาทีม่ คี วามชืน้ สูง
และอยใู นพืน้ ทีร่ ะดับสูงทีเ่ รียกวา ปาดิบเขา มีเพียงชนิดเดียวของไทยและของโลกทีส่ ามารถขึน้ อยไู ดใน
พืน้ ทีน่ ้ำแชขงั คือ “จำปสริ นิ ธร” ซึง่ มีการประกาศการคนพบไปในป พ.ศ. 2543 หลังจากนัน้ ก็มกี าร
ประกาศการคนพบจำปชนิดใหมของโลกอีกครัง้ ในป พ.ศ. 2545 คือ “จำปศรีเมืองไทย” (ปยะ,2545)
ในการเก็บตัวอยางจำปของ
ศาสตราจารย ดร. เต็ม สมิตนิ นั ทน
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
จาก อ. แมแตง จ. เชียงใหม ทีร่ ะดับ
ความสูง 1,200 ม. แลวนำตัวอยาง
แหงมาเก็บไวในหอพรรณไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพุ ชื
(BKF) ได จำแนกชื่อ ว า Michelia
tignifera ตอมาชือ่ ระบุชนิด tignifera
ผลขนาดใหญอนั เปนทีม่ าของชือ่ “จำปชา ง”
ภาพโดย ปยะ เฉลิมกลิ่น
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ถูกยุบเปนชือ่ พองของชือ่ ระบุชนิด lacei เนือ่ งจากเปนชือ่ ทีต่ งั้ ขึน้ ภายหลัง และหลังจากป พ.ศ. 2543
เมื่อมีการยุบสกุล Michelia เขาไปไวในสกุล Magnolia จำปชนิดนี้จึงไดชื่อวา Magnolia lacei
(W.W.Sm.) Figlar
จากการสำรวจพันธุกรรมพืชในวงศไมจำปาทั่วประเทศของผูเขียน ซึ่งไดรับทุนอุดหนุน
การวิจยั จากโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดเก็บตัวอยางในป พ.ศ. 2541 ทีเ่ ปนกิง่ ยอด ใบ ดอก ผล และเมล็ดของจำปชา ง
จากตนเดิมทีศ่ าสตราจารย ดร. เต็ม สมิตนิ นั ทน เคยเก็บในป พ.ศ. 2533 มาตรวจสอบอยางละเอียด
และเมื่อนำไปเทียบกับตัวอยางตนแบบ (holotype) ของ Magnolia lacei (W.W.Sm.) Figlar
ที่อยูในหอพรรณไมของประเทศจีน พบวา เปนคนละชนิดกัน เนื่องจากมีความแตกตางกันหลาย
ประการ และเมือ่ ไดตรวจสอบซ้ำโดย Dr. Hans P. Nooteboom นักพฤกษศาสตรแหงหอพรรณไม
ไลเดน ประเทศเนเธอรแลนด จึงไดรว มมือกันตัง้ ชือ่ เปนชนิดใหมของโลก มีชอื่ วา Magnolia citrata
Noot. & Chalermglin ตีพมิ พรายงานการตัง้ ชือ่ ในวารสาร BLUMEA ฉบับที่ 52 หนา 559-562 เมือ่ วันที่
18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ชือ่ ระบุชนิด citrata ตัง้ ขึน้ เนือ่ งจากเยือ่ หมุ เมล็ดมีกลิน่ เหมือนตะไครรนุ แรงมาก
(Chalermglin & Nooteboom, 2007)
ลักษณะของจำปชางเปนไมตนขนาดใหญ สูง 20-35 ม. เปลือกลำตนหนาและมีกลิ่นฉุน
ใบเดีย่ วเรียงเวียนรอบกิง่ รูปรีจนถึงเกือบกลม แผนใบหนาและเหนียว กวาง 12-18 ซม. ยาว 20-25 ซม.

ลักษณะดอกของจำปชาง ภาพโดย ปยะ เฉลิมกลิ่น
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มีใบเกล็ดหุมยอดออนแตไมมีรอยแผลบนกานใบ ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกมี 9-12 กลีบ
ผลกลมุ มีผลยอย 2-8 ผล ผลกลมรียาว 5-7.5 ซม. เปลือกผลหนามากและมีชอ งหายใจเปนจุดนูนเดน
สีขาวกระจายทั่วผล
ลักษณะเดนของจำปชา งทีส่ งั เกตไดงา ย คือ มีใบรูปรางคอนขางกลม ใบใหญและหนาคลาย
ใบสะทอน มีผลขนาดใหญที่สุดในพวกจำปจำปา และเยื่อหุมเมล็ดสีแดง มีกลิ่นคลายตะไครแต
กลิน่ รุนแรงมาก

ลักษณะดอกบาน (ซาย) และเมล็ด (ขวา) ของจำปชาง ภาพโดย ปยะ เฉลิมกลิ่น

มีสถานภาพของจำปชา งในถิน่ กำเนิด จัดเปนพรรณไมทหี่ ายากและใกลสญ
ู พันธุ เปนพรรณ
ไมถนิ่ เดียวของไทย มีตน แมพนั ธเุ หลืออยใู นถิน่ กำเนิดเพียงไมกตี่ น มีกระจายพันธอุ ยเู ฉพาะบนยอด
เขาสูงมากกวา 1,200 ม. ใน จ. เชียงใหม เลย และนาน
การขยายพันธุจำปชางโดยวิธีการเพาะเมล็ดทำไดยากมาก เนื่องจากเมล็ดมีเปอรเซ็นต
การงอกต่ำมาก ต่ำกวา 5 เปอรเซ็นต วิธกี ารขยายพันธทุ ไี่ ดผลดี คือ การทาบกิง่ โดยใชจำปาเปนตนตอ
ถึงแมวา จำปชา งจะมีถนิ่ กำเนิดอยบู นภูเขาสูง มีลมพัดแรง และมีอากาศหนาวเย็นตลอดป แตเมือ่ ขยาย
พันธแุ ละนำมาทดลองปลูกแลว พบวา สามารถปลูกใหเจริญเติบโตไดดใี นพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ รวมทัง้ ตาม
พืน้ ราบในภาคกลางทีไ่ มมนี ้ำขังแฉะ
เอกสารอางอิง
ปยะ เฉลิมกลิ่น, 2545. แมกโนเลียเมืองไทย. กรุงเทพฯ. บานและสวน. 188 น.
Chalermglin, P. and H. P. Nooteboom. 2007. A new species of and a new combination in Magnolia (Magnoliaceae).
Blumea. 52:559-562.
Figlar, R.B. 2000. Proleptic branch initiation in Michelia and Magnolia subgenus Yulania provides basis for combinations
in subfamily Magnolioideae. in Proceedings of the International Symposium on the Family Magnoliaceae. pp. 1425. Science Press. Beijing, China.
Frodin, D. G. and Govaerts, R. 1996. World Checklist and Bibliography of Magnoliaceae. Royal Botanic Kew. 72 p.
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เทคนิคธรรมชาติ
มาแยกเพศแมลงปอกันดีกวา
นพปฎล มากบุญ
นักนิเวศวิทยาอิสระ ประจำ www.siamensis.org

ไมรวู า คุณจะเปนเหมือนผมหรือไม ในชวงแรกทีส่ นใจแมลงปอนัน้ ผมรสู กึ ทึง่ กับภาพถาย
แมลงปอที่บอกเพศมาเสร็จสรรพมากครับ ตอนนั้นผมพยายามมองที่รูปเพื่อหาจุดที่ใชจำแนกเพศ
แตกห็ าไมเจอ ตอนหลังจึงรวู า การจำแนกเพศแมลงปอนัน้ ไมใชวธิ ที ยี่ งุ ยากหรือสลับซับซอนอะไรเลย
ครับ แลวคุณคิดวาเราจะรเู พศแมลงปอจากอะไรครับ?
หลายคนอาจจะตอบออกมา (ในใจ) วา "สีสนั " คำตอบนีก้ ถ็ อื วาถูก แตมนั ไมสามารถใชกบั
แมลงปอทุกชนิดและทุกวัยไดครับ ปกติแลวแมลงปอตัวผูและตัวเมียที่โตเต็มที่แลวจะมีสีสันที่
แตกตางกัน แตสำหรับตัวผูที่เพิ่งออกจากคราบหรือยังโตไมเต็มที่ (teneral) นั้น สีสันจะซีดจาง
เหมื อ นกั บ ตั ว เมี ย เต็ ม วั ย ครั บ นอกจากนี้ สี สั น ของแมลงปอโดยเฉพาะตั ว ผู ยั ง เปลี่ ย นแปลง
ไปตามอายุอกี ดวยครับ นีอ่ าจจะทำใหคณ
ุ สับสนและอาจจะคิดเลยเถิดไปวาเปนคนละชนิดก็ไดนะครับ
แลวจะตองดูตรงไหนละ?

สีสนั ก็ไมสามารถจำแนกเพศแมลงปอไดเสมอไป เชน แมลงปอเข็มน้ำตกแคระ (Libellago lineata lineata) แมวา ตัวผู
(ซาย) และตัวเมีย (ขวา) ที่โตเต็มที่จะแตกตางกันอยางเดนชัด แตตัวผูที่ยังโตไมเต็มที่ (กลาง) จะมีสีสันคลายกับตัว
เมียมาก ดังนั้นการใชสีสันจำแนกเพศแมลงปออาจทำใหสับสนได ภาพโดย นพปฎล มากบุญ

ในขัน้ ตน ผมจะใชรปู ภาพของแมลงปอแตละเพศจากสองกลมุ (ทีพ่ บไดงา ย) คือ กลมุ แมลงปอ
(dragonfly) และกลุมแมลงปอเข็ม (damselfly) ไดแก แมลงปอบานผูปกเปอนสม (Brachythemis
contaminata) และแมลงปอเข็มดำ (Onychargia atrocyana) ตามลำดับ เพือ่ ใหเห็นความแตกตาง
ของแมลงปอทั้งสองกลุมนี้ครับ
จุดสังเกตวาแมลงปอทีค่ ณ
ุ จองมองอยนู นั้ เปนเพศใดมีอยดู ว ยกัน 2 ตำแหนงคือ
54
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1) ปล อ งท อ งปล อ งที่
สอง ดานใตปลองทองปลองทีส่ อง
ทัง้ กลมุ แมลงปอและแมลงปอเข็ม
มีรูเปดถายน้ำเชื้อ (secondary
ตัวเมีย
ตัวเมีย
genitalia) ซึง่ เราจะเห็นเหมือนกับ
หัวเข็มหมุดครับ สวนประกอบ
ของโครงสรางนีจ้ ะมีความจำเพาะ
กั บ ชนิ ด ของแมลงปอหนึ่ ง ๆ
ตัวผู
ตัวผู ซึ่งสามารถใชในการจำแนกชนิด
แมลงปอ (ซาย) และแมลงปอเข็ม (ขวา) มีรูเปดถายน้ำเชื้อของตัวผู ไดดวย ในตัวเมียจะไมมี ทำให
ใตปลองทองปลองที่ 2 (ลาง) เห็นไดอยางชัดเจนจากดานขาง สวนตัวเมียไมมี ดานใตทอ งเรียบเนียน ซึง่ มองเห็น
ทำใหทองแบนราบ ภาพโดย นพปฎล มากบุญ
ไดชัดจากทางดานขางครับ
2) รยางคปลายทอง ตัวผู
มีรยางคปลายทองอยูติดกัน จนดู
เหมือนเปนสามเหลี่ยม รยางคนี้มี
ประโยชนในการล็อกสวนบนของหัว
ตัวเมีย ตัวเมีย
หรื อ คอ (ตรงบริ เ วณที่ เ รี ย กว า
mesostigmal plate) ในตัวเมีย เรียก
ไดวา ไมยอมใหแมลงปอสาวหนีไป
ไหนเลยครับ ในแมลงปอเข็ม รยางค
ตัวผู ตัวผู
ปลายทองของตัวผมู กั ยาวกวาตัวเมีย
และโคงงอเขาหากันเหมือนตะขอ
แมลงปอตัวผมู รี ยางคปลายทองอยตู ดิ กันจนดูเหมือนสามเหลีย่ ม (ซายลาง)
สวนตัวเมีย รยางคนี้จะอยูหางกัน สวนแมลงปอเข็ม รยางคปลายทองของตัวผูมักยาวกวาตัวเมียและ
มีขนาดเล็กกวาตัวผแู ละมักมีรปู ราง โคงเขาหากัน (ขวาลาง) ภาพโดย นพปฎล มากบุญ
เหมือนกรวยหรือใบไมครับ
ในแมลงปอเข็มนัน้ บางครัง้ การสังเกตรยางคปลายทองอาจ
เปนเรือ่ งยากเพราะมีขนาดเล็ก แตแมลงปอเข็มตัวเมียทุกชนิด
(และแมลงปอบางชนิด) มีอวัยวะสำหรับวางไข (ovipositor)
บริเวณสวนปลายปลองทอง (ปลองที่ 8 และ 9) ทำใหสว นปลาย
ทองพองปอง แตตัวผูไมมีจึงไมพองหรือพองออกเล็กนอย
หวังวาเทคนิคเล็กๆ นอยๆ นี้จะเปนประโยชนแกผู
ตัวเมีย
แมลงปอเข็มตัวเมียมีปลายปลองทองที่ ที่ชื่นชอบหรือพบเจอ แมลงปอในธรรมชาติตอไปครับ ขอให
2 แมลงปอครับ
พองปอง ภาพโดย นพปฎล มากบุญ สนุกกับการดู
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ดักหนูอยางไรไมใหบาดเจ็บ
เธียรศิริ มูลจันทร
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

วิธกี ารจับหนูสำหรับการศึกษาความหลากชนิดทีเ่ ปนทีน่ ยิ มกัน ก็คอื การใชกรงดักหนู เพราะ
เปนวิธีที่ไมทำใหหนูตาย อยางไรก็ตาม กรงดักหนูที่มักใชในประเทศไทย มี 3 แบบใหญ ๆ คือ
กรงดักหนูที่ซื้อขายตามทองตลาดทั่วไป กรงดักหนูที่สั่งทำขึ้น และกรงดักหนูแบบพับได หรือ
Sherman trap กรงดักหนูแตละแบบ กอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือกอใหเกิดอันตรายแกหนูในกรงดัก
ดังนี้
1) กรงที่ซื้อขายตามทองตลาดทั่วไปและกรงที่สั่งทำขึ้น มักมีฝาปดกรงที่ปดสนิท มีสปริง
ขึงระหวางฝาปดกับตัวกรงดานบน ทำใหสปริงไมแนบกับผนังกรง เมื่อหนูเขาไปในกรงมักมีอาการ
เครียดและเดินวนไปมาตลอดเวลา หนูทมี่ หี างยาวในสกุลหนูหวาย (Leopoldamys) มักปนปายวนรอบ
สริงทำใหหางมวนติดอยกู บั สปริง บางครัง้ หนูกระชากหางอยางแรงทำใหหนังหมุ หางติดอยกู บั สปริง
เหลือแตหางทีเ่ ปลือยเปลา จึงมีโอกาสติดเชือ้ ไดงา ย นอกจากนี้ ฝากรงทีป่ ด กระแทกลงมาขณะทีห่ นู
เขาไปในกรงแตหางหนูยงั อยดู า นนอก ทำใหหนูหางขาด บางครัง้ หนูกระชากหางจนหนังหมุ หางหลุด
นอกจากนีล้ วดเกีย่ วเหยือ่ ยังมีความคม หนูขนาดใหญทขี่ ยับตัวไปมาในกรงลำบาก มักถูกลวดเกีย่ ว
บริเวณทองทำใหเกิดแผลขนาดใหญได

กับดักหนูทสี่ ั่งทำขึน้ แตบริเวณฝาปดแนบสนิทกับตัวกรง เมือ่ หนูเขาไปในกับดักอาจถูกฝาปดตีจนหางขาดได (ซาย)
กับดักแบบพับเก็บไดมผี นังทุกดานหนาทึบ การระบายอากาศไมดอี าจทำใหหนูเหนือ่ ยลาผิดปกติ (ขวา)
ภาพโดย สุรชิตแวงโสธรณ
1
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2) กรงแบบพับได เปนกรงอลูมเิ นียม
ขนาดเล็กที่มีฝาปดมิดทุกดาน ไมสามารถมอง
เห็นหนูที่ติดอยูภายในกรงได ทำใหการระบาย
อากาศไมดี ถาเก็บกรงชา และหนูตดิ อยใู นกรง
เปนเวลานาน หรือมีแดดจัดอาจทำใหหนูตายได
กับดักหนูแบบพับเก็บได เมื่อพับแลวทำใหประหยัด
พื้นที่จัดเก็บ จึงสามารถพกติดตัวไปไดจำนวนมาก
โดยเฉพาะการดักหนูในพื้นที่หางไกล จึงเปนการเพิ่ม
โอกาสในการจับหนูมากขึน้
ภาพโดย สุรชิตแวงโสธรณ

แนวทางแกไข
1) กรงที่ซื้อขายตามทองตลาดทั่วไปและกรงที่สั่งทำขึ้น ใหยายสปริงมาเกี่ยวฝาปดใหชิด
ขอบและดานขางกรง โดยใหสปริงแนบกับผนังกรงใหมากทีส่ ดุ หนูไมสามารถมุดเขาไปได สวนฝากรง
ทีป่ ด สนิทเวลาดักหนูใหหากิง่ ไมเล็ก ๆ ยาวประมาณ 1 คืบ ทีแ่ ข็งแรง ขนาดเสนผานศูนย กลางไมเกิน
1 ซม. วางไวตรงปากกรงปองกันฝาปดกรงตีกระทบหางหนูโดยตรง สวนปลายลวดที่เกี่ยวเหยื่อ
ตองใชตะไบลับใหมนโคง กรณีของกรงทีส่ งั่ ทำนัน้ ตองใหผรู บั จางเวนชองวางของฝาปดกับปากกรง
ประมาณ 1 ซม. ติดตัง้ ปริงใหแนบผนังกรง และลับปลายลวดเกีย่ วเหยือ่ ใหมนโคง เชนกัน
2) กรงแบบพับเก็บได ตองมีการเจาะรู
ระบายอากาศด า นข า งและด า นบนของกรง
พร อ มทั้ ง ต อ งลบคมที่ เ กิ ด จากการเจาะให
เรียบรอยเพื่อปองกันการกรงบาดผิวหนัง
นอกจากทีก่ ลาวมาแลว หนทางหนึง่ ที่
ชวยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ การตรวจ
สอบกรงที่ดักตั้งแตเชามืด เนื่องจากอากาศไม
รอนและลดความเครียดของสัตว (Species
กรงที่ฝาปดชิดกับตัวกรง ตองใชกิ่งไมวางที่ปากกรง เพื่อ
ปองกันฝาปดกรงกระแทกหางหนูโดยตรง และยายสปริง Inventory Unit, 1998) แลวปดกรงไวในตอน
ใหมาชิดกับผนังกรง ภาพโดย สุรชิตแวงโสธรณ
กลางวัน และเปดกรงอีกครัง้ ตอนเย็น เพือ่ ดักทิง้ ไว
คางคืน อยางไรก็ตามอาจมีความจำเปนในการ สำรวจ สัตวเลีย้ งลูกดวยนมชนิดอืน่ ทีอ่ าจหากินกลางวัน
ตองทำการตรวจสอบกรงอยางนอย 2 ครั้งตอวัน ในตอนเชาและเย็น เพื่อปองกันสัตวติดอยูใน
กรงนานเกินไปจนไดรบั อันตราย
เอกสารอางอิง
Species Inventory Unit, 1998. Inventory Methods for Small Mammals: Shrews, Voles, Mice & Rats. Ministry of
Environment, Lands & Parks. Canada. http://www.for.gov.bc.ca/ric.
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คอลัมน ลำเนา-พนาจร
เดินปาตามหามาตรฐานการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
...โดย มะฟา หากาว
ขอถือโอกาสสวัสดีปใ หมฝรัง่ พ.ศ. 2551 กับทานผอู า นครับ พึง่ ผานการเฉลิมฉลองปใหมไป
สด ๆ รอน ๆ เวลาก็รไี่ หลเขาเดือนทีส่ องทีส่ ามอยางไมทนั ไดตงั้ เนือ้ ตัง้ ตัว เผลออีกนิดเดียวก็จะเขา
เดือนเมษาฯ ปใหมไทยอีกซะแลว
อากาศเชาวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธปอธิกมาศ วันนี้นอกจากที่ยังไมมีทีทาวาจะเขา
ฤดูรอน แถมมีฝนตกตลอดอาทิตย อากาศเย็นที่สบายนานอนอยางนี้ กวาผมจะงัดตัวเองออกจาก
ที่ น อนได ก็ พ ลิ ก หั ว กลั บ หางอยู ห ลายม ว น (โดนผี ที่ น อนอำ) ตื่ น สายยั ง ไม พ อกว า จะจั ด ขบวน
หาสุนขั ออกไปฝากบานพีไ่ ด เวลาออกบานเลยเปนเวลาวิกฤตเจ็ดโมงกับอีกหานาที รับสภาพตัวเอง
ลวงหนาวา เลขหนึ่งอีกแลวตู (สแกนนิ้วเลขหนึ่งหมายถึงมาสาย) แตเปนอัศจรรยถึงที่ทำงานตอน
เจ็ดโมงครึง่ ครับ
ถนนโลงอยางนีแ้ สดงวา..ไชโย.. เดือนมีนาคมมาแลว เวลาปดเทอมความดีใจของผมถูกทำ
ใหมนั่ ใจอีกครัง้ ดวยเสียงฝเทาเล็ก ๆ กับเสียงหัวเราะตามทางเดิน ตอนบายแก ๆ มองลอดหองทำงาน
รุนพี่หองหนึ่ง ก็อดขำไมไดที่เห็นผานประตูกระจกมันเหมือนกับวา พนักงานชายหญิงในหองนั้น
ถูกมนตยอ ขนาดกลายรางเปนพนักงานจิว๋ นัง่ จดจอเอาจริงเอาจัง อยางมงุ มัน่ ราวกับกำลังทำโปรเจ็ก
หยุดการละลายของน้ำแข็งขัว้ โลกกันเลยทีเดียว หนารอนเวลาของเด็กเวลาทีค่ วามเสถียรของจักรวาล
ของผูใหญเขาสูภาวะถูกสั่นคลอน นึกดูสิครับ ระบำวาว ตารางตั้งเตบนถนน แก็งคจักรยานของ
หมูทโมนที่ยึดถนนในหมูบา น เสียงหมาเหาเด็ก เพลงขายไอศกรีม และอีกกวารอยเสียงจากปศาจ
ตัวเล็กจอย ทีจ่ ะเสกใหผใู หญใหปวดหัว หงุดหงิด และหัวเราะกวาง... จนนาจะจัดมีวนั ใหพนักงานไดลา
หยุดงานออกปราบปรามเหลาราย
ตั ว จิ๊ ด ในวั น หยุ ด เทอมมั่ ง ฮ า ฮ า ...
(ผใู หญคนไหนไมเคยลาพักรอนไปใช
เวลากับอนาคตของชาติผมขอเรียกรอง
ใหทา น ลาสามครับ..)
เอาเถอะ! แม ว า จะไม ไ ด
หยุดเทอมหรือตองไปใชเวลากับอนาคต
ของชาติกับใคร แตปนี้จะเปนอีกป
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สำหรับผมทีจ่ ะตองออกไปทำงานสนามเรือ่ งการทองเทีย่ วเดินปาอีกครัง้ เปนปทตี่ งั้ ใจไววา จะทำให
ตัวเองในปที่แลวไดกอดอกยิ้มยินดีกับตัวเองในปนี้ใหได
ตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเดินปาเปนงานทีใ่ คร ๆ มักจะบอกวา ดีจงั ! นาอิจฉานะ ไดทำงาน
และไดเทีย่ วไปดวย นัน่ แหละครับ ทุกครัง้ ผมก็อดทีจ่ ะหัวเราะอยางฝดฝน หึหึ เขาใจอะไร พีทหรือปลาว?
เทีย่ ว หมายถึง การไดไปเทีย่ วอยางสบายอกสบายใจ ไมใชเหรอ? การทีต่ อ งไปคอย สังเกต ตัง้ คำถาม
คอยเติมขอวิชาการทัง้ แฝง ทัง้ เปดเผยกับประเด็นละเอียดออน ทีม่ ักมีแงมุมทิม่ แทงบรรยากาศการ
พักผอนของคนอืน่ อยางเลีย่ งไมได มันไมใชเรือ่ งทีน่ า สนุกหรอกครับแคคณ
ุ อาปาก เรือ่ งโลกรอนกับการ
ลดการใช ข ยะสิ้ น เปลื อ งแล ว ละก็ ถึ ง จะใส มุ ข ให โ คตรฮาแต ล องปรายตาดู ค วามเหยเกในหน า
ของคนที่อยูแถวนั้นดูนะครับ รับรองไดดื่มด่ำบรรยากาศของการทองเที่ยวที่แสนจะอิ่มใจเชียว
นี่แคเรื่องเดียวนะครับ แตเรื่องที่ผมจะไปตรวจเขานี้นับไลเรียงดูแลวก็สองในสามของศีลของพระ
แลวหละครับ ผมเคยพลาดทัง้ ไดมโี อกาสไปเทีย่ วกับมนุษยถวั่ เขียวทีไ่ มผา น กรรมวิธแี ละทัง้ เปนมนุษย
ถัว่ ทีเ่ ขียวปเ อง ทัง้ ทีก่ ร็ อู ยวู า มันเปนแหลงโปรตีนทีด่ ี แตกลิน่ ความเขียวชวนหนามืดไดทงั้ ทริป
การออกทำงานอยางนี้ เลยเปนแคเรื่องของความโชคดีที่เปนแคความเหมือนกับไดเที่ยว
เทานั้นเอง พี่คนหนึ่งเวลาใครบอกวานาอิจฉาทีไร เนี่ย..จิ๊ดทันที อดไมไดที่จะตองยืนอธิบาย
คอเปนเอ็นวา มันจะเรียกวาเทีย่ วไมไดนะคะ (เสียงเจจะปริด๊ หนอย ๆ) เพราะใจพีก่ บั สังขารรางกาย
ไมไดพรอมเพื่อการเดินปาเลยสักนิด (ก็คือพี่
ชอบเทีย่ วทะเลสำราญคะ) อึม! นาเห็นใจทีท่ ริป
ตรวจประเมินถูกจำกัดดวยเงื่อนไขเวลาทอง
สองเดือนในหนาฝน เลยตองตะลุย ตรวจกัน
ติดตอจอคิวทั้ง pre ทั้ง initial พี่ผูจัดก็เกงจัง
ทีส่ ลับคตู รวจ จัดคิวเงินยืม ไดราวกับดีดนิว้ มือ
(ไมรวู า แอบกรอกไทลินอลไปกีเ่ ม็ด ตัวผมยังเคย
โกยเสื้อผาไปนั่งพับใสกระเปาบนแท็กซี่เลย)
แลวทีต่ อ งไปแตละที่ เรียกวาตามฝนนักทองเทีย่ ว
ของจริงเลย โนน! ยอดดอย ยอดเขา ยอดภู
เดินจนนองโปง เล็บถอด อันนี้พี่นาสงสารจริง ๆ ครับ เล็บหัวแมเทาทั้งสองขางของพี่หลังจาก
ทริปภูสอยดาว เปนสีมว งคล้ำ นาสยดสยอง อดรสู กึ ละอายใจ ทีเ่ ล็บตัวเองปลอดภัยในรองเทาและ
ความถึกของตัวเองไมได พี่อีกคนเสริมแบบบาดลึกวา ที่สำคัญที่การทำงานนี้เปนไดแคเหมือนกับ
ไดเที่ยว ก็คือ การไมไดไปกับคนที่อยากจะเดินเกี่ยวกอย รอยแขน แหงนหนาดูดาวดวยกัน
แตกลับกลายเปนเอ็ง! เอ็ง! เอ็ง! พลางชีน้ วิ้ จิม้ ไปทีน่ อ ง ๆ ทีน่ งั่ ลอมวง แตไหง องศานิว้ มันทำมุมมาทีผ่ ม
คนเดียวก็ไมรู ฮา ฮา! ทำไมอะพี่? คำตอบของพี่เปนคำจำกัดความที่บรรจุความหมายไดอยาง
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ครบถวน คือ สายหนาอยางเหน็ดเหนือ่ ยกอนที่
จะเงิบหงายหลังพึมพำเปน โอว! ทิฮวย วาเหนือ่ ย
ฉิบเปง แจบ...แจบ... แลวเงียบเสียงไป (วัยและชรา
มีจริง ฮา ฮา)
แตมผี รู ว มงานของผมอีกคนทีด่ เู หมือน
ว า เขาเกิ ด มาเพื่ อ จะรอมชอมโลก เข า ใจ
เอาใจใสในทุกคน ยกเวนผม ใหความเห็นอยาง
มีเมตตาจิตอยางจริงใจกับทุกนักทองเที่ยว
และผปู ระกอบการ ไมไดชมเพือ่ หวังผลใหเขาชวยแบกเหลาไปใหกนิ ในอีกอยางนอยสีป่ า หรอกครับ
เขาเปนอยางนัน้ จริงๆ (แตเขามักมีปญ
 หาเรือ่ งโหลดของเหลวขึน้ เครือ่ ง หึห)ึ
ทุกทริปหากมองลอดยอดไมในมุมของแสงลานไฟตะเกียงสองเนี่ย จะเห็น “มนุษยน้ำ”
(เขาไดกับทุกภาชนะ) ที่พยักหนาหงึกหงักกับทุกถอยความคำของคูสนทนาเขาใจในทุกขอจำกัด
(คนอะไรเขาใจโลกซะทุกเรื่อง) กับปศาจคาดหวัง หนายังกะ “เมนหิน” (ทื่อและตัวเปนหนาม)
ทีม่ โี ทนเสียงแบบ “เมน” จังหวะสายหัวแบบ “เมน” ตาทอดออกไปในความมืดกับจิตจอมบงการแบบพี่
นาจะทำอยางนัน้ อยางนีไ้ ดนะพี่ เสียงนีเ่ ปนไอหวังสุด ๆ ในทีส่ ดุ “เมนหิน” อยางผมก็ถกู ภาพความจริง
ฟาดความรสู กึ สะดุดลมคว่ำคะมำไมเปนทากับมาตรฐานทีเ่ ปนความวาดหวังลวน ๆ โดย เฉพาะเรือ่ ง
การมีสว นรวมกับทองถิน่ ประเด็นทีอ่ อ นไหวทีส่ ดุ ทีห่ วังใหผปู ระกอบการนำทองถิน่ เขามามีบทบาท
ในจัดการการทองเทีย่ ว ในการเขาถึงรายไดทเี่ กิดจากการทองเทีย่ วอยางเทาเทียมและสมศักดิศ์ รีของ
ประชาชนเจาของทรัพยากร
ความจริงทีผ่ มตองยอมรับวา ไมมีใครทีจ่ ะนำชุมชนเขามายืนในเวทีของการตลาดไดดีเทา
การรับรูตระหนักในสิ่งที่ควรไดของชุมชนเอง การจัดวางตัวของชุมชนวา จะเปนฝายรุกหรือรับ
พยักหนา หรือสายหัว กับกลุมทุนจากเมืองหลวง พูดใหชัดอีกครั้งก็คือวา ในที่สุ ดแลวการมี
สวนรวมของทองถิน่ จะเปนจริงอยาง
ยัง่ ยืนได มันตองมาจากทาที ความ
พร อ มและความสามารถในการ
รับมือกับการไหลบาของกระแสการ
ทองเทีย่ วอยางเขมแข็งของชุมชน
โดยแท ถึ ง ผมจะเรี ย กร อ งให ผู
ประกอบการสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมา
แต ถ า ชุ ม ชนไม พ ร อ มและไม มี
ศั ก ยภาพ มั น เป น ความผิ ด ของ
ผู ป ระกอบการหรื อ ครั บ น อ ง?
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ใชครับ! ความจริงทีต่ อ งกมหนายอมรับโดยดี
แตผมก็ยงั หวังวาเจตนาดี จะมีสว นในการกระตนุ ใหผปู ระกอบการไดนำชุมชนเขารวมในการ
ทองเที่ยวอยางที่ควรเปน (ไอหวัง)
ในทริปทีจ่ ะมาถึงขางหนาเลยตัง้ ใจวา หากมีตาทอดลอดสุมทุมพมุ ไมในปาลงมาทีล่ านตะเกียง
อีกละก็ จะไดเห็นมนุษยน้ำ ก็ผูตรวจทานนั้นนั่นแหละ กับปศาจ “เมนเก็บหนาม” ลอมวงอยูกับ
ปญหาและทางออกแกผูประกอบการอยางประนีประนอมมากขึ้น (ถั่วจะไดเปนถั่วที่ผานกรรมวิธี
เหมาะแกกินและยอย) แรงบันดาลใจของผมครั้งนี้เกิดจากประโยคชวนคุย ขางบนนั่นแหละครับ
รวมกับหลาย ๆ เรื่องทั้งหลายที่กำลังตั้งอกตั้งใจกับการฝกเดิน และเด็กสองคนในหองทำงาน
ในบายวันนั้นนั่นเอง ความคาดหวังของผม ความจริง และแงมุมของคนอื่น ทำใหผมตั้งใจจะเลิก
“นัง่ เมน” และจะเปดประตูออกไปสโู ลกทีแ่ ตกตางดวยทัศนคติ (attitude) ในการมอง ในการดำรงอยู
กับมันในทาทีทผี่ อ นคลายมากขึน้ จะไดเปนการทำงานทีน่ า อิจฉา อยางทีใ่ คร ๆ วากัน เตรียมตัวอิจฉา
ผมไดเลยครับ ผมอาจจะไมทกุ ขไดทกุ ขณะจิต เหมือนทีต่ ชิ นัทฮันมีตอ การดายหญา แตจะตัง้ ใจมากขึน้
ครั บ ! ก อ นจะลากั น ในฉบั บ นี้ ข อเล า เรื่ อ งนกให ท า นได อ า นพอเพลิ น กั น นะครั บ
รางเรือ่ งนกมานาน เริม่ จะโดนสายตาพีใ่ หคอ น ขอดวา มีแตเรือ่ งเดินดง ไมมเี รือ่ งแนวชือ่ วิทยาศาสตร
กำลังไลหารูปนกตามรายทางที่เคยถายรูปไดแตไมมีรูปไหนที่จะเขาอารมณยางฤดูรอนเลย พอดี
“พีบ่ ญ
ุ สัน” เดินมาเลาเรือ่ ง “นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)” วา นกยึดไมแขวนเสือ้ ทีแ่ ขวน
ไวนอกบานไปทำเปนที่แขวนรัง และตอนนี้
กำลัง ขะมักเขมนฟกไขอยู (เออหนอ! มันก็ชา ง
ปรั บ ตั ว ให อ ยู กั บ ข อ จำกั ด กั บ ชี วิ ต ในเมื อ ง
อยางนาเลื่อมใส) หนาตาคนเลามีความสุข
เชียวครับ เลยนึกไดวา แวบ ๆ ทีเ่ ห็นตอนผาน
ระเบียงทางเดินตึก ตรงทีท่ ำงาน วว. บางเขน
เปนเจา “นกกินปลีอกเหลือง” กำลังถักรังอยใู น
สระสนานของสถาบันฯ ของเราจอ ๆ นี่เอง
ไม รู ว า เป น คู เ ดิ ม ของป ที่ แ ล ว หรื อ เปล า ?
ถาใครยังพอจะจำไดวาในปที่แลว ชวงเดือนกันยายนที่เราเคยปดทางเดิน ใหพอแมนกไดมีเวลา
ปอนอาหารลูก ซึง่ สรางรังตรงกิง่ โมกบานทีย่ นื่ มาตรงทางเดิน หางเพียง 2 ม. แตปน มี้ าอีกแลวนะครับ
แตมมุ กิง่ ยายจากเดิมไปดานหลัง ใครทีเ่ ดินผานแถวนัน้ ลองสังเกตดูนะครับ จะไดเห็นความพยายาม
ความมงุ มัน่ ความรัก ทีแ่ มวา ตามความเห็นทางทฤษฎีพฤติกรรมแลว มันจะเปนแคสญ
ั ชาตญาณในการ
สืบทอดเผาพันธุ แตที่แนๆ ไดเห็นความนารักครับ ออ! คุณพอคุณแมที่ยังไมไดมีโอกาสลาสาม
ไปสรางชาติทไี่ หน ผมขอชวนอยางสุดพลังใหพาลูกหลานมาเกาะหนาตาง แอบดูคนู นิ จาจิว๋ ปากยาว
คนู ดี้ นู ะครับ คิดวา กวาเลมนีจ้ ะอยใู นมือของทาน ในอีกสองสามอาทิตยขา งหนานาจะไดเห็นชวงเวลา
2
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ปอนลูก จะไดเห็นวา ลูกนกปากกวางขนาดไหน และถัดจากนัน้ ก็เปนชวงฝกบิน มาเอาใจชวยภาระกิจ
ของ “นกกินปลีอกเหลือง” คนู ดี้ ว ยกันนะครับ
เจานกกินปลีอกเหลือง นกจิว๋ ทีป่ ราดเปรียว ปรดู ปราด หากินไดทงั้ วัน ทีส่ ำคัญมันเปนนก
ที่สรางสีสันใหกับชีวิตเมืองไดเปนอยางดี วาไหมครับ?
นกกิ น ปลี อ กเหลื อ ง หรื อ Olive-backed
sunbird ชือ่ นีม้ ที ี่มาทีไ่ ป ทำไมชือ่ กินปลี? ทำไมเรียก
Sunbird?
Sunbird เปนชื่อที่ฝรั่งใชเรียกกลุมนกขนาด
เล็กทีม่ สี สี นั ของขน อวดประกายสวยเมือ่ ลอกับแสงของ
ดวงอาทิตย ชือ่ วิทยาศาสตร คือ Nectarinia jugularis
Linnaeus, 1766 อยู ใ นวงศ น กกิ น ปลี (Family
Nectarinidae) ชือ่ สกุลและชือ่ วงศ: Nactarinia, nidae

ลูกนกกินปลีอกเหลืองทีย่ งั ไมหดั บิน
ภาพจาก http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/5/50/Nectarinia_jugularis.jpg/
479px-Nectarinia_jugularis.jpg
นกกินปลีอกเหลืองตัวเมีย
ภาพโดย บัลลังค ศิรพ
ิ พ
ิ ฒ
ั น

มาจากภาษาละติน nectar ทีแ่ ปลวาน้ำหวานและน้ำผึง้
หมายถึง กลุมนกในวงศที่กินน้ำหวานจากดอกไมเปน
อาหารหลั ก แต ก็ กิ น แมลงขนาดเล็ ก เป น อาหารใน
ปริมาณทีม่ ากพอ ๆ กับน้ำหวานดวย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชวงที่ขาดแคลนน้ำหวานดอกไม สวนชื่อ “กินปลี”
ก็คงเดาไมยากครับ เนื่องจากเรามักจะเห็นนกกลุมนี้
หอยหัวสอดจะงอยปากโคงยาว ดูดกินน้ำหวานจาก
ดอกในกาบปลีกลวยนั่นเอง
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นกกินปลีอกเหลืองตัวผู
ภาพโดย บัลลังค ศิรพ
ิ พ
ิ ฒ
ั น

บันทึกสงทาย
ในทีส่ ดุ “จุลสารหมายเหตุนเิ วศวิทยา: บันทึกธรรมชาติหลากเผาพันธ”ุ ก็เริม่ ทีจ่ ะตัง้ ตัว
ไดอยางเขมแข็งเนื่องจากไดรับบทความจากนักวิชาการรุนใหม ๆ มากขึ้น สงบทความมาตีพิมพ
อยางตอเนื่อง ทำใหมีจำนวนหนามากถึง 64 หนา ซึ่งมากที่สุดตั้งแตเริ่มจัดทำจุลสาร ทางกอง
บรรณาธิการคิดวา เปนจำนวนหนาทีพ่ อเหมาะสำหรับการจัดพิมพฉบับตอ ๆ ไป เนือ่ งจากจุลสาร
นีม้ ขี นาด 16 หนายก ตองใชเพลทพิมพ 4 เพลทพอดี ทำใหตน ทุนการพิมพตอ จำนวน หนามีคา ใชจา ย
ต่ำทีส่ ดุ ฉบับทีท่ า นกำลังอานอยนู ไี้ ดรบั งบประมาณสนับสนุนการตีพมิ พจากงบกลางของฝาย สิง่ แวดลอม
นิเวศวิทยาและพลังงาน สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยความกรุณา
ของ คุณสุชาติ ทีฆกุล รักษาการในตำแหนงผอู ำนวยการฝายฯ ทางกองบรรณาธิการตองขอขอบ
พระคุณมา ณ ทีน่ ดี้ ว ย
“จุลสารหมายเหตุนเิ วศวิทยา” เปนจุลสารทีน่ ำเสนอเรือ่ งราวทีน่ า สนใจทางธรรมชาติอกี
ฉบับหนึง่ ของไทย ทีค่ ดิ วาเปนประโยชนอยางมากสำหรับนักวิจยั ชาวไทย ในการคนควา รวบรวม และ
บันทึกขอมูลไวเปนหลักฐานอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม ทางกองบรรณาธิการคิดวา ถาสามารถ
ทำใหนักวิจัยชาวตางชาติไดใชประโยชนจากขอมูลนี้บาง ก็นาจะเปนการยกระดับมาตรฐานของ
“จุลสารหมายเหตุนเิ วศ” ใหอยใู นระดับนานาชาติไดและมีประโยชนมากยิง่ ขึน้ จึงพิจารณาวา นาจะมี
“บทคัดยอ” เปนภาษาอังกฤษสัน้ ๆ ในแตละบทความ อยางไรก็ตามขณะนีย้ งั เปนแนวความคิดอยู
ซึง่ จะตองมีการปรึกษาหารือกันอีกครัง้ ถาสมาชิกทานใดมีขอ เสนอแนะใด ๆ ในการ ปรับปรุง “จุลสาร
หมายเหตุนิเวศวิทยา” ใหดียิ่งขึ้น กรุณาสงขอเสนอนะของทานไดที่กองบรรณาธิการ ตามที่อยู
ทีป่ รากฏขางลางขางลาง
ในจุลสารหมายเหตุนเิ วศวิทยา ปที่ 1 ฉบับที่ 1 หนา 20-21 ตามที่ ดร. ศิรพิ ร ซึงสนธิพร
นักวิชาการจากกลมุ วิจยั วัชพืช สำนักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดรายงานวา
พบผักแวน (Marsilea sp.) ผักพื้นเมืองจาก จ. ปราจีนบุรี ซึ่งยังไมสามารถระบุชนิดที่แนนอนได
ตอมาไดทำการตรวจสอบชนิดแลวพบวา เปนชนิด M. scalaripes D.M. Johnson และเปนพรรณไม
ชนิดใหมของไทย (new record) โดยใชชื่อภาษาไทยวา “ผักแวนใบมัน” จึงขอแจงใหทราบ
โดยทัว่ กัน
สุดทายนี้ขอเชิญชวนนักวิจัย สงบันทึกธรรมชาติหรือขอเขียนของทาน ประกอบภาพถาย
1-3 ภาพ ความยาวประมาณ 1-2 หนากระดาษ A4 มายังกองบรรณาธิการ เพือ่ จะไดตพี มิ พและเผยแพร
ตอไป ไดที่
ฝายวิจยั สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
2
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ปลิงขาว

หอยเตาปูนเบงกอล

พุดใต

ปลาพลวงตะวันตก

ประทัดนอยภูคา

ผึง้ สีฟา

นกชอนหอยดำเหลือบ

หอยแครอทนักลา

สิรนิ ธรวัลลี

ตกุ แกปาจารุจนิ ต

รังมดตีนหนามแดง

ผีเสื้อมอธ

ไมถึงผูรับโปรดสงคืน
ฝายสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาและพลังงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
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