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คำ�นำ�
ประเทศไทยได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) เมื่อวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ.2547 ทำ�ให้ประเทศไทยต้องดำ�เนินการรักษาความสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน รักษาระบบนิเวศธรรมชาติต่างๆ ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังนั้นการสำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระบบนิเวศ
จึงเป็นงานที่สำ�คัญและเร่งด่วน ที่ประเทศไทยจะต้องดำ�เนินการ
กรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบนิเวศป่าไม้ จึงได้ดำ�เนินการสำ�รวจ
และจัดทำ�ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมอบ
หมายให้กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ดำ�เนินการภายใต้กิจกรรม
อนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการดำ�เนินงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย บ้านเขาแหลม บ้านธารมะยม
บ้านคลองบ่วงสามัคคี และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี) ผลการดำ�เนิน
งาน มีข้อค้นพบมากมาย และเรื่องราวของชุมชนที่ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
จากข้อมูลดังกล่าว กรมป่าไม้ เห็นว่าเป็นข้อมูลที่สำ�คัญและเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ การศึกษาวิจัย และการดำ�เนินงานตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้จึงได้จัดทำ�หนังสือ
“ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าอย่างยั่งยืน” เพื่อเผย
แพร่ผลงานและข้อมูลให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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บอกกล่าว เล่าความ
วั น เวลาผ่ า นไป..ปี นี้ ก ลุ่ ม งาน
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ได้ จั ด ทำ � หนั ง สื อ .“ป่ า แม่ ว งก์ - แม่ เ ปิ น
ความหลากหลายทางชี ว ภาพของ
ผื น ป่ า อย่ า งยั่ ง ยื น ”..ซึ่ ง เป็ น หนั ง สื อ
เล่มที่..44..ที่มีเรื่องราวมากมาย..ความ
เปลี่ ย นแปลงของผื น ป่ า ..ความหลาก
หลายทางชี ว ภาพที่ เ หลื อ น้ อ ยลง.ไม่ มี
น้ำ � .ไม่ มี อ าหาร..ไฟป่ า ..ภู เขาหั ว โล้ น
ชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น พื้นที่
ป่ า ที่ ร าบเปลี่ ย นเป็ น พื้ น ที่ เ กษตรกรรม
ผื น ป่ า ที่ เ หลื อ อยู่ ไ ม่ ติ ด กั น เห็ น เป็ น
2 พื้นที่ อย่างชัดเจน

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ
หัวหน้ากิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

และเป็นเวลา 10 ปี ที่ป่าผืนนี้
มีน้ำ�ให้ชุมชนได้ใช้ มีพรรณพืช สัตว์ป่า
แมลง และเห็ด ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เป็นความยั่งยืนของผืนป่าที่จะ
ทำ�ให้เราทุกคน มีความสุข อยู่ดีกินดี
สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี

“ถ้าทำ�ได้ทุกป่าของประเทศไทย
เราคงเป็นประเทศที่ร่ำ�รวยทรัพยากร
จากปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ป่าไม้ ความสุข และรอยยิ้มค่ะ”
้
้
้

การไม่มีนำ�กิน นำ�ใช้ นำ�ทำ�การเกษตร
จึ ง เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ชุ ม ชนร่ ว มมื อ
ร่ ว มใจกั น ปกป้ อ งดู แ ล รั ก ษา ฟื้ น ฟู
ผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

ป่าแม่ววงก์
งก์--แม่
แม่เเปิปินน 11
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ความเป็นมา

พ.ศ. 2501
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2501 ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ได้ประกาศให้
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 ในราชกิจจานุเบกษา
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ตำ � บลห้ ว ยน้ำ � หอม อำ � เภอลาดยาว จั ง หวั ด นครสวรรค์
มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 985,199 ไร่ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก มีไม้มคี า่      ได้แก่
สัก ยาง ตะเคียน และมะค่า ต่อมามีประชากรอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่ามากขึ้น ป่าไม้จึงถูกบุกทำ�ลาย เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่อาศัยและ
พื้นที่เกษตรกรรม จึงทำ�ให้เหลือพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าน้อยลง
พ.ศ. 2528
กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ผนวกพื้นที่บางส่วนของป่าแม่วงก์แม่เปิน จำ�นวน 289,307 ไร่ ให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
พ.ศ. 2557
โครงการจัดทำ�ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2556-2557 โดยสำ�นัก
จัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ป่าแม่วงก์-แม่เปินมีเนื้อที่ 695,892.61 ไร่
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว 613,446.64 ไร่ และเป็นพื้นที่ที่ยังคง
สภาพเป็นป่า 82,445.97 ไร่ ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่า 2 พื้นที*่ คือ
ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม มีเนื้อที่   37,253.47 ไร่
ป่าเขาแม่กระทู้
มีเนื้อที่   45,192.50 ไร่

เป็นการแบ่งพื้นที่ป่าเพื่อการสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลักจัดทำ�
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น
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ขอบเขตจังหวัดนครสวรรค์
*แผนที่ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและสำ�รวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลัก
จัดทำ�ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น
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เขาแม่กระทู้

เขาอีนวย-เขาแหลม

*แผนที่ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและสำ�รวจความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมหลัก
จัดทำ�ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น
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ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม
ใ นอดีตป่าเขาอีนวย-เขาแหลม เป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์

สั ต ว์ ป่ า ห้ ว ยขาแข้ ง และอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ว งก์ ป่ า ผื น นี้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2517 เริ่มมีการอพยพ
ของผู้คนจากหลากหลายจังหวัดเข้ามาแผ้วถางพื้นที่ป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่
ทำ�การเกษตร และเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นชุมชนต่างๆ รอบพื้นที่ป่า
พ.ศ. 2538-2548 เป็นช่วงที่ป่าถูกบุกรุกมากที่สุดจากการเข้ามาของกลุ่ม
นายทุน มีการนำ�เครื่องจักรหนักเข้ามาตัดโค่นต้นไม้ ทำ�ให้พื้นที่ป่าถูกทำ�ลายเป็น
จำ�นวนมาก

ชุมชนรอบป่าเริ่มเห็นผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของป่า โดยเฉพาะการ
หายไปของหน่อไม้และเห็ดป่านานาชนิด ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักของ
ชุมชน รวมไปถึงต้นน้ำ�ลำ�ธารที่เคยหล่อเลี้ยงชุมชนรอบป่าก็เริ่มเหือดแห้งลง
8
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พ.ศ. 2543-2545 มีชุมชนหลายชุมชนเริ่ ม รวมตั ว กั น เพื่ อ ปกป้ อ งผื น ป่ า
เช่น บ้านเขาแหลม บ้านคลองห้วยหวาย บ้านเขามะตูม บ้านมออีทอน บ้านแม่กะสี
เป็ น ต้ น โดยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ของชาวบ้ า นและเจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ ที่ ร่ ว มกั น
ลาดตระเวนป่าอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ. 2557 ชุมชนต่างๆ รอบป่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ องค์กรภาคประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปลูกป่าตามแนวเขตป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณป่าเขาอีนวยเขาแหลม และจัดทำ�แนวเขตป่าให้มีความชัดเจน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ
กำ�หนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ป่า
พ.ศ. 2558 มี ชุ ม ชนอยู่ ร อบพื้ น ที่ ป่ า เขาอี น วย-เขาแหลม 16 ชุ ม ชน
อยู่ในเขตอำ�เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อำ�เภอแม่เปินและอำ�เภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์์

แม้ ปั จ จุ บั น สถานการณ์ ก ารบุ ก รุ ก ป่ า ยั ง คงอยู่ แต่ ก็ มี อั ต ราลดลงตาม
ลำ�ดับและก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ การบุกรุกป่าจะหมดไปและป่าจะกลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันปกป้องผืนป่าจากทุกภาคส่วน
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ป่าเขาแม่กระทู้

ป่าเขาแม่กระทู้ เป็นผืนป่าหนึ่งที่มีการถูกบุกรุกทำ�ลายป่า พบร่องรอย

ของตอไม้เก่า ซึ่งเป็นร่องรอยของอดีต และหากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2535-2539
ป่ า มี ส ภาพเป็ น เขาหั ว โล้ น เกิ ด ไฟป่ า ที่ รุ น แรงขึ้ น ทุ ก ปี ส่ ง ผลให้ อ าหารจากป่ า ที่
ชาวบ้านพึ่งพาอาศัยเลี้ยงชีพลดน้อยลง และที่สำ�คัญคือการเหือดแห้งของสายน้ำ�
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำ�อุปโภคบริโภคและทำ�การเกษตรของชุมชนรอบป่า
พ.ศ. 2539 เริ่มมีการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเขาแม่กระทู้กว่า 15,000 ไร่ ตาม
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยชุมชนกว่า 10 หมู่บ้านรอบป่าเขาแม่
กระทู้ร่วมกันปลูกและดูแลจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2543 ชุมชนรอบป่าเริ่มเห็นการฟื้นตัว
ของผืนป่า ลำ�ธารที่เคยเหือดแห้งกลับมาชุ่มชื้นมีน้ำ�

ทำ�ให้ชุมชนเริ่มตระหนักและเห็นคุณค่าของการฟื้นคืนผืนป่า จึงมีการรวมตัว
เพื่ออนุรักษ์ป่าเขาแม่กระทู้อย่างจริงจัง มีการปลูกฟื้นฟูป่าเพิ่มเติม สร้างฝายชะลอ
น้ำ�บนเขาเป็นช่วงๆ ลดหลั่นกันลงมาจนถึงหมู่บ้าน
10
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พ.ศ. 2558 มี ชุ ม ชนอยู่ ร อบป่ า เขาแม่ ก ระทู้ 17 ชุ ม ชน อยู่ ใ นพื้ น ที่
อำ�เภอชุมตาบง และอำ�เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีการอนุรักษ์ป่าจนเห็น
ผลสำ�เร็จเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นบ้านธารมะยม ตำ�บลวังซ่าน บ้านมอสวรรค์
ตำ�บลแม่เล่ย์ อำ�เภอแม่วงก์ บ้านปางชัย และบ้านคลองบ่วงสามัคคี ตำ�บลปาง
สวรรค์ อำ�เภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลสำ�เร็จของชุมชนดังกล่าวกระตุ้น
ให้อีกหลายๆ ชุมชนรอบป่าเขาแม่กระทู้เริ่มตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ป่าเช่นกัน เช่น บ้าน
วังชุมพร บ้านทุ่งรวงทอง บ้านถังแดง บ้านเขานางฟ้า บ้านใหม่ศรีนคร บ้านปาง
มะละกอ บ้านหินดาด และบ้านทรัพย์มาก
การตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ของชุมชน ส่งผลให้สภาพป่าเขาแม่กระทู้มีการ
ฟื้นตัว ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำ�รวจโครงสร้างป่า ที่พบว่าสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่า
ที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากการบุกรุกทำ�ลายป่า

จากบทเรียนของการทำ�ลายป่าในอดีต การไม่มีน้ำ�ใช้ในการอุปโภคบริโภค
และทำ�การเกษตร ทำ�ให้ชุมชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาจากการสูญเสียป่า และเห็น
คุณค่าของผืนป่าที่ฟื้นคืนมา นำ�ไปสู่การร่วมมือร่วมใจของชุมชนและทุกภาคส่วน
เพื่อปกป้องผืนป่าให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ชุมชนรอบป่าเขาอีนวย-เขาแหลม
1.  บ้านใหม่แม่เรวา
2.  บ้านคลองแบ่ง
3.  บ้านปางข้าวสาร
4.  บ้านยอดห้วยแก้ว
5.  บ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำ�รุง
6.  บ้านปางสัก
7.  บ้านสวนป่า
8.  บ้านแม่กะสี
9.  บ้านท่ามะกรูด
10. บ้านทรัพย์โพธิ์ทอง
11. บ้านมอช้างใหญ่
12. บ้านคลองห้วยหวาย
13. บ้านเขาแหลม
14. บ้านเขามะตูม
15. บ้านกม.52
16. บ้านพรเจริญ
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ชุมชนรอบป่าเขาแม่กระทู้
1.  บ้านหินดาด
2.  บ้านวังชุมพร
3.  บ้านทรัพย์น้อย
4.  บ้านปางมะละกอ
5.  บ้านทรัพย์มาก
6.  บ้านทุ่งรวงทอง
7.  บ้านธารมะยม
8.  บ้านมอสวรรค์
9.  บ้านใหม่ศรีนคร
10. บ้านเขาแม่กระทู้
11. บ้านใหม่เจ้าพระยา
12. บ้านถังแดง
13. บ้านไร่ไทรทอง
14. บ้านปางชัย
15. บ้านคลองบ่วงสามัคคี
16. บ้านเขานางฟ้า
17. บ้านเขาหินกราว

*

แผนที่ดังกล่าวใช้เพื่อการศึกษาและ
สำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ภายใต้ กิ จ กรรมหลั ก จั ด ทำ � ฐาน
ข้ อ มู ล ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558
เท่านั้น
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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บทเรียนของการขาดแคลนน้ำ�ของชุมชน
กับความสมบูรณ์ของผืนป่า
เมื่อเกิดวิกฤต ไม่มีน้ำ�กิน น้ำ�ใช้ น้ำ�ทำ�การเกษตร
ความแห้งแล้ง อากาศร้อนขึ้น ไฟป่า ไม่มีต้นไม้ เขาหัวโล้น
ทำ�ให้ชุมชนเห็นคุณค่าความสมบูรณ์ของผืนป่าที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้
จากการเริ่มต้นฟื้นฟูป่า สร้างฝายชะลอน้ำ� ทำ�แนว
กันไฟ ไม่มีการปลูกพืชเกษตรบนภูเขา ชุมชนช่วยกันดูแลไม่ให้
ใครมาบุกรุกทำ�ลายป่า เผาป่า และปลูกพืชเกษตร

10 ปี ผ่ า นมา

ป่ า มี ต้ น ไม้ พรรณพื ช สั ต ว์ แมลง เห็ ด
นานาชนิด และไลเคน เกิดขึ้นมากมาย เห็นสีเขียวขจีของป่า นกร้อง
ผีเสื้อ เห็ดกินได้ หน่อไม้ สมุนไพร ความชุ่มชื้น อากาศดี น้ำ�เริ่มมีให้
ใช้แล้ว และแน่นอนปีต่อๆ มาป่าจะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
เกิดขึ้นมากมาย
เ ป็ น ก า ร พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น แ ล้ ว ว่ า ก า ร ดู แ ล ผื น ป่ า ต้ อ ง มี
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ จากชุมชนที่อยู่รอบป่า องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และเจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ เป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ที่ จ ะทำ � ให้ ค วามอุ ด ม
สมบูรณ์ของผืนป่านั้นยั่งยืนอย่างแท้จริง และมีความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพของผื น ป่ า อย่ า งยั่ ง ยื น เช่ น กั น ดั่ ง บทเรี ย นของชุ ม ชนรอบป่ า
เขาอีนวย-เขาแหลม และเขาแม่กระทู้
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ถ้ าประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าไว้อย่างน้อย

40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าต้อง
เป็นกำ�ลังสำ�คัญให้เรามีป่าได้ตามเป้าหมายและรักษา
ป่าได้อย่างยั่งยืน ทำ�ให้เราทุกคนอยู่อย่างมีความสุข
ปลอดภัย และมีความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เพื่อให้เรามีน้ำ� อากาศบริสุทธิ์ ความหลากหลาย
ของพันธุกรรม ลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
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พ วกเราทุกคน องค์กรทุกภาคส่วน และรัฐบาล ต้องให้การสนับสนุน

ส่งเสริมและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่รอบป่าให้มีรายได้ ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ แล้วชุมชนจะเป็นคนปกป้อง ดูแลรักษาผืนป่าเอง
เหมื อ นกั บ ตั ว อย่ า งชุ ม ชนรอบป่ า เขาอี น วย-เขาแหลม และเขาแม่ ก ระทู้
ที่ปกป้องรักษา ฟื้นฟูป่าแม่วงก์-แม่เปิน ให้มี “ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ผืนป่าอย่างยั่งยืน”

พวกเราทุกคนต้องขอบคุณให้กับชุมชนรอบป่าด้วย...

มาติ ด ตามเรื่ อ งราวดี ๆ ข้ อ ค้ น พบที่ น่ า สนใจ เรื่ อ งเล่ า จากพื้ น ที่ ข้ อ มู ล
ทรั พ ยากรความหลากหลายฯ การเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ป่ า และคุ ณ ค่ า ของ
ผืนป่าสงวนแห่งชาติแม่วงก์-แม่เปิน ในปี 2558 กันค่ะ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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เสียงสะท้อนของ..คนรอบป่า
ยินดีและดีใจ ที่มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยทำ�งานในเรื่องของ
“
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่ ว นมากคนทั่ ว ไปหรื อ พวกเรารู้ แ ค่ เ รื่ อ งของต้ น ไม้ พื ช สั ต ว์
ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ลึกซึ้งเหมือนที่รู้จักครั้งนี้ รู้จักมากขึ้น มากขึ้นกว่า
เดิมเยอะเลย ยกตัวอย่างเช่น รู้เรื่องสมุนไพรหลายชนิดมากขึ้น รู้จักคำ�ว่า
ชีวภาพ ตั้ ง แต่ เชื้ อราเล็กๆ ที่เค้าเริ่มสมบูรณ์ขึ้ น มา มี ค วามหลากหลาย
ขึ้นมาทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเราไม่มี แต่เรามีหลาย
อย่างเพิ่มขึ้น
ส่วนที่เราสำ�รวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่างน้อยถ้าสำ�รวจเสร็จก็ต้อง
เอาไปประชุมชาวบ้านให้ชาวบ้านได้รับรู้
รับทราบร่วมกันว่าเรามีความหลากหลายฯ
บนเขาแม่ ก ระทู้ ข องเรา แล้ ว ให้ พี่ น้ อ ง
รักษาไว้ตรงที่เรามีชีวภาพหรือ ทรัพยากร
ที่เรามีอยู่บนเขาแม่กระทู้ต้องอนุรักษ์ไว้

”

นางลลิตา สบายใจ
ผู้ใหญ่บ้านคลองบ่วงสามัคคี
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“ ดีใจ ที่ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้

เช่น แมลง เห็ด
ผมก็ไม่ค่อยได้สัมผัส ต้นไม้บางต้นผมยังไม่รู้หมดก็ได้รู้
ดี ใจที่ ไ ด้ ม าร่ ว มช่ ว ยกั น อนุ รั ก ษ์ ใ นเรื่ อ งพั น ธุ ก รรมไม้
ต่างๆ และดีใจที่ว่าบ้านธารมะยมได้มีหน่วยงานมาช่วย
ตรวจสอบในเรื่ อ งพั น ธุ์ ไ ม้ ต่ า งๆ ที่ มี ห ลากหลายอยู่
ในพื้นที่

”

นายพร กล้าหาญ
อาสาสมัครชุมชนบ้านธารมะยม

ที่เรามาทำ�งานตรงนี้ทำ�ให้เราเข้าใจเจ้าหน้าที่มากขึ้น
“
ทำ�ให้เราไปพูดกับคนอื่นได้ว่าเค้าทำ�งานกันยังไง
อย่างแรกคือการอยู่ร่วมกันกับคนที่เราไม่รู้จักทำ�ความสนิทสนมกัน
ช่ ว ยเหลื อ กั น เวลาเดิ น ป่ า มี น้ำ � แบ่ ง กั น กิ น มี ข้ า วแบ่ ง กั น กิ น รู้ จั ก สั ต ว์
สิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักเราก็รู้เพิ่มขึ้น เพิ่มเติมความรู้ตัวเอง
เราจะเจอพวกนกที่เราเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อ
พอพี่เค้ารู้ผมก็จะถามว่าชื่ออะไร ชนิดอะไร พอมีมา
เดินป่าเราก็จะรู้ว่าชื่ออะไร รู้หลากหลายมากขึ้น

”

นายภราดร เงินกลม
อาสาสมัครชุมชนบ้านเขาแหลม
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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“พวกเราที่ทำ�งานเดินตรวจป่า

ลาดตระเวนป่า ไม่ได้ลงลึกว่าจริงๆ แล้วมีอะไรบ้าง
แต่พอมีกลุ่มงานความหลากหลายฯ เข้ามาสำ�รวจ ณ ตอนนี้
ทำ�ให้เรารู้ว่าการที่เราเดินตรวจป่าเราควรจะสำ�รวจไปด้วยว่ามีอะไร
เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่ง ยิ่งมารู้ว่าอะไรที่มีความสำ�คัญ

ความรู้สึกรักและหวงแหนอยากจะเก็บเอาไว้มันก็มีมากขึ้น
ไม่นับแง่ที่ว่ามีประโยชน์อะไร
การสำ�รวจความหลากหลายฯ คิดว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดเรื่องของการจัดการพื้นที่ได้
เหมือนกัน  บางพื้นที่ของมันอาจจะเคยมีแต่อาจจะน้อยลงไป พอเราเข้ามาบริหารจัดการ
พื้นที่ป่าใหม่ มันก็กลับมีขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งความหลากหลายฯ ที่เราเจอคิดว่ามันเป็นตัวบ่งชี้
ถึงความสำ�เร็จในการบริหารจัดการพื้นที่
ที่เราเข้ามาสำ�รวจกันเราจะเจอพืชหรือสัตว์ ที่เรามองว่าพื้นๆ จริงๆ แล้วเป็นสิ่งหายาก
โดยเฉพาะพืชบางอย่าง เราใช้ประโยชน์ทางยาแค่บางประการ เมื่อเรายืนยันได้ชัดว่าเป็น
อะไรแล้วอาจมีในท้องถิ่นอื่นใช้ประโยชน์อย่างอื่น ก็จะได้รู้ว่า พืชนี้นอกจากที่เค้าใช้แล้ว
ที่อื่นอาจใช้ประโยชน์อย่างอื่น ก็เป็นการ ขยายองค์ความรู้เพื่อให้เห็นความสำ�คัญของ
ชนิดพันธุ์ที่หลากหลาย

นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี)
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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“

คุณค่า มูลค่า และ ความสำ�คัญของผืนป่า

พื้นที่ 82,445.97 ไร่
มีจำ�นวนต้นไม้1 24 ล้านต้น
พืชสมุนไพร

3,845,159 ต้น

พืชอาหาร

5,839,884 ต้น

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย

5,936,194 ต้น

พืชทำ � เครื่องใช้สอย

3,579,930 ต้น

พืชไม้ดอกไม้ประดับ

919,043 ต้น

พืชอื่นๆ

4,503,971 ต้น

อ้างอิง
1. ข้อมูลการวางแปลงสำ�รวจสังคมพืช กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
2. ข้อมูลการกักเก็บน้ำ�ของพื้นที่ป่าแต่ละชนิดป่า ที่มา: ส่วนวิจัยต้นน้ำ� สำ�นักอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน้ำ� กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (http://www.dnp.go.th/watershed/
waterholding/waterholding.htm)
3. ในการคำ�นวณมูลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของเนื้อไม้ ใช้ราคา 793.5 บาท/ตัน
ที่มา: งานวิจัยเรื่อง แบบจำ�ลองเพื่อประเมินมูลค่าป่าต้นน้ำ� ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัชชุติกุล และ
พิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี 2552
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กักเก็บน้ำ�2

34 ล้านลูกบาศก์เมตร
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อไม้3

CO2

886,170 ตัน
คิดเป็นมูลค่า3 703 ล้านบาท

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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คุณค่า มูลค่า และ ความสำ�คัญของผืนป่า
ป่าเขาอีนวย-เขาแหลม

พื้นที่ 37,253.47 ไร่
มีจำ�นวนต้นไม้ 11,052,098 ต้น

พืชสมุนไพร
พืชอาหาร
พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย

1,782,739 ต้น
2,175,003 ต้น
4,275,928 ต้น

พืชทำ � เครื่องใช้สอย
พืชไม้ดอกไม้ประดับ
พืชอื่นๆ

960,456 ต้น
571,996 ต้น
1,285,976 ต้น
กักเก็บน้ำ�

11.53 ล้านลูกบาศก์เมตร
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อไม้

309,344.33 ตัน
คิดเป็นมูลค่า

245.46 ล้านบาท
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CO2

ป่าเขาแม่กระทู้

พื้นที่ 45,192.50 ไร่
มีจำ�นวนต้นไม้ 13,572,083 ต้น

พืชสมุนไพร		
2,062,420 ต้น
พืชอาหาร		
3,664,881 ต้น
พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
1,660,266 ต้น
พืชทำ � เครื่องใช้สอย		
2,619,474 ต้น
กักเก็บน้ำ�
พืชไม้ดอกไม้ประดับ 347,047 ต้น
22.08
พืชอื่นๆ		
3,217,995 ต้น ล้านลูกบาศก์เมตร
กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในเนื้อไม้

576,825.26 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 457.71 ล้านบาท

CO2

CO2
CO2
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พบนกแก๊ก

นิมิตหมายที่ดีของผืนป่า...

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เราพบนกแก๊ก (Anthracoceros
albirostris) เข้ามากินลูกกร่าง (Ficus altissima) ในบริเวณของผืนป่า
เขาอี น วย-เขาแหลม ใกล้ กั บ ชุ ม ชนบ้ า นเขาแหลม ซึ่ ง มี ต้ น กร่ า งกำ � ลั ง
ออกลู ก เต็ ม ไปหมด ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ เ ล่ า ให้ ฟั ง ว่ า “มั ก พบนกแก๊ ก เข้ า
มากิ น ลู ก กร่ า งอยู่ เ ป็ น ประจำ � แต่ ไ ม่ เ คยพบว่ า มาทำ � รั ง ในพื้ น ที่ นี้ เ ลย”
ซึ่ ง เป็ น ไปได้ ว่ า นกแก๊ ก ที่ เราพบน่ า จะบิ น มาจากพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งอย่ า งเช่ น
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จากการที่นกแก๊กเข้ามากินลูกกร่างได้นั้น แสดงให้เห็นว่าการดูแล
รักษาป่าของชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง ทำ�ให้ป่าผืนนี้ไม่ถูกรบกวนและกำ�ลัง
ฟื้นสภาพ มีไม้ต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่พอที่นกจะทำ�รังได้ และมีไม้หนุ่มอยู่เป็น
จำ�นวนมาก ได้แก่ หว้า ปออีเก้ง และไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae)
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ในอนาคตข้างหน้า ไม้ตน้ ไม้หนุม่ จะมีขนาดใหญ่ขน้ึ
เราอาจจะเห็ น นกแก๊ ก มาทำ � รั ง และอาศั ย อยู่ใ นผื น ป่ า นี้
อย่างถาวร ถ้าเป็นอย่างนัน้ จริง...

“ นกแก๊กก็จะเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของความสำ�เร็จ
ในการปกป้องดูแลผืนป่าของชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่ทำ�ให้ผืนป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ ”
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สัตว์ป่า ที่เคยพบในอดีต...

			

แต่ปัจจุบันไม่พบแล้ว

จ ากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ในปี 2501 ที่ มี พื้ น ที่ 985,199 ไร่ จนมาถึ ง ปี 2557
มีพื้นที่ที่ยังคงมีสภาพเป็นป่า 82,445.97 ไร่ และผืนป่ามี
เนื้อที่ป่าไม่ติดกันเห็นได้อย่างชัดเจน

ดังนั้นสัตว์ที่ต้องอาศัยหากินในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น

เสื อ โคร่ ง ที่ ต้ อ งการพื้ น ที่ อ าศั ย มากกว่ า 300 ตาราง
กิ โ ลเมตร หรื อ วั ว แดงและควายป่ า ที่ ต้ อ งการพื้ น ที่
ป่ า โปร่ ง และทุ่ ง หญ้ า ซึ่ ง พื้ น ที่ ป่ า ดั ง กล่ า วได้ เ ปลี่ ย นเป็ น
พื้นที่การเกษตรไปแล้ว อีกทั้งมีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่โดย
รอบพื้นที่ป่า
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สอดคล้องกับการสำ�รวจของเราที่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลย

รวมทั้งคำ�บอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่นี้ว่า “ในอดีตป่าผืนนี้พบสัตว์ป่าขนาดใหญ่
เช่น เสือโคร่ง ช้าง วัวแดง ควายป่า และเลียงผา แต่ปัจจุบันไม่พบสัตว์เหล่านี้แล้ว”

เ มื่อสภาพป่าเปลี่ยนไป ไม่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่มีขนาดเล็กลงและถูกรบกวน

โดยมนุษย์ สัตว์กลุ่มนี้และสัตว์อีกหลายชนิดจึงอพยพไปอาศัยในพื้นที่ป่าใกล้เคียงที่มี
สภาพที่เหมาะสมกว่า เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
...จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ในขณะนี้เรายังคงไม่พบสัตว์กลุ่มนี้ในผืนป่า...
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สัตว์ป่าที่เคยพบในอดีต
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลำ�ดับ

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

วัวแดง

Banteng

Bos javanicus

Bovidae

2

ควายป่า

Wild Water Buffalo

Bubalus arnee

Bovidae

3

เลียงผา

Southern Serow

Bovidae

4

ลิงเสน

Naemorhedus
sumatraensis
Macaca arctoides
Macaca assamensis

Cercopithecidae

5

Stump-tailed
Macaque
ลิงอ้ายเงี๊ยะ Assamese Macaque

6

ลิงวอก

Rhesus Macaque

Macaca mulatta

Cercopithecidae

7

ลิงกัง

Pig-tailed Macaque

Macaca nemestrina

Cercopithecidae

8

กวางป่า

Sambar

Cervus unicolor

Cervidae

9

บ่าง (พุงจง) Sunda Colugo

Galeopterus variegatus

Cynocephalidae

10

ช้าง

Asian Elephant

Elephas maximus

Elephantidae

11

เสือโคร่ง

Tiger

Panthera tigris

Felidae

12

ชะนี
ธรรมดา
เม่นใหญ่

White-handed
Gibbon
Malayan Porcupine

Hylobates lar

Hylobatidae

Hystrix brachyura

Hystricidae

ลิงลม
(นางอาย)
ลิ่นชวา

Slow Loris

Nycticebus coucang

Lorisidae

Sunda Pangolin

Manis javanica

Manidae

13
14
15
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ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Cercopithecidae

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ลำ�ดับ
16

ชื่อทั่วไป

ชื่อสามัญ

วงศ์

Martes flavigula

18

Yellow-throated
Marten
หมาหริ่ง
Large-toothed
Ferret-badger
พญากระรอกดำ�ใหญ่ Black Giant Squirrel

Ratufa bicolor

Sciuridae

19

หมีคน (หมีหมา)

Malayan Sun Bear

Ursus malayanus

Ursidae

20

หมีควาย

Asiatic Black Bear

Ursus thibetanus

Ursidae

21

หมีขอ

Binturong

Arctictis binturong

Viverridae

17

หมาไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mustelidae

Melogale personata Mustelidae

กลุ่มนก
ลำ�ดับ

ชื่อทั่วไป

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Anorrhinus tickelli

Bucerotidae

Buceros bicornis

Bucerotidae

Francolinus
pintadeanus

Phasianidae

1

นกเงือกสีน้ำ�ตาล

2

นกกก

Tickell’s Brown
Hornbill
Great Hornbill

3

นกกระทาทุ่ง

Chinese Francolin

วงศ์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
พรรณพืช

91 วงศ์

287 สกุล 374 ชนิด

สัตว์ป่า

107 วงศ์ 213 สกุล 249 ชนิด

แมลง

50 วงศ์

เห็ดรา
23 วงศ์

ไลเคน
18 วงศ์

168 สกุล 202 ชนิด
41 สกุล

91 ชนิด

32 สกุล

51 ชนิด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

4 สาขา 18 เรื่อง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ชนิดป่าและพรรณพืช

เขาอีนวย-เขาแหลม

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest)
พบที่ระดับความสูงประมาณ 140-353 เมตร จากระดับน้ำ�ทะเล ลักษณะป่าเป็น
ที่ราบ เป็นสังคมพืชแบบป่าเบญจพรรณที่เชื่อมต่อมาจากป่าเต็งรังต้นไม้ที่ขึ้นค่อนข้าง
กระจัดกระจายและความโตของต้นไม้ไม่ค่อยโตมากนัก มีไม้ไผ่ขึ้นปะปน ได้แก่ ไผ่ไร่
และไผ่ซางดอย พบพรรณไม้ เช่น มะกอกเกลื้อน แดง ยมหิน กระโดน เป็นต้น
กล้วยไม้ เช่ น แข้ ง กว่ าง เขาแพะ เอื้องส้มแปะ เอื้อ งดอกมะขาม แผ่ น ดิ น เย็ น
เข็มขาว เป็นต้น
ค่าดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำ�นวน 3 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 64
ชนิด จำ�นวน 401 ต้น พรรณไม้เด่น คือ สวอง (Vitex limonifolia Wall.) แดง
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen)
ตะแบกแดง (Largerstroemia calyculata Kurz) ตะคร้อ (Schleichera oleosa
(Lour.) Oken และประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ที่มีค่าดัชนีความ
สำ�คัญทางนิเวศวิทยาเป็น 29.52, 25.31, 18.42, 16.72 และ 11.16 ตามลำ�ดับ
34

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)
พบที่ระดับความสูงประมาณ 120-385 เมตร จากระดับน้ำ�ทะเล ลักษณะป่าโปร่ง
การกระจายตัวของสังคมป่าเต็งรัง เริ่มจากตีนเขาไปจนถึงสันเขา ต้นไม้ขึ้นห่างๆ กัน
มี ลั ก ษณะแคระแกร็ น ป่ า มี ค วามแห้ ง แล้ ง มากในฤดู แ ล้ ง และมี ไ ฟป่ า เกิ ด ขึ้ น
ทุกปี ดินมีลักษณะเป็นหินและดินทราย พบพรรณไม้ เช่น เต็ง รัง ขว้าว กระพี้จั่น
มะเกลื อ เลื อ ด ช้ า งน้ า ว เป็ น ต้ น กล้ ว ยไม้ เช่ น เอื้ อ งพวงมาลั ย เอื้ อ งส้ ม แปะ
เอื้องผึ้ง เอื้องขี้หมา ว่านจูงนาง เอื้องเขาแกะ ช้างกระ เป็นต้น
ค่าดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำ�นวน 3 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 39 ชนิด
จำ�นวน 482 ต้น พรรณไม้เด่น คือ แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var.
kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen) รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea
obtusa Wall. ex Blume) เหมือดจี้ (Memecylon scutellatum (Lour.) Hook. & Arn
var. scutellatum) และมะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ที่มีค่า
ดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยาเป็น 114.60, 83.23, 54.11, 42.05 และ 35.25 ตามลำ�ดับ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ชนิดป่าและพรรณพืช เขาแม่กระทู้

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest)
พบที่ระดับความสูงประมาณ 140-480 เมตร จากระดับน้ำ�ทะเล ลักษณะป่า
มี ค วามลาดชั น มากจะพบไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก ขึ้ น หนาแน่ น แต่ ใ นช่ ว งที่ มี ค วาม
ลาดชันน้อยจะพบว่ามีไม้ต้นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น พบพรรณไม้ เช่น ตีนนก เขลง
กระบกกรัง ติ้วขาว เป็นต้น กล้วยไม้ เช่น เอื้องงวงช้าง ว่านอึ่ง อึ่งเปาะ เป็นต้น
ค่าดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำ�นวน 3.แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 56 ชนิด
จำ�นวน 497 ต้น พรรณไม้เด่น คือ ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus Kurz)
เข ล ง ( D i a l i u m c o c h i n c h i n e n s e P i e r r e ) พ ลั บ พ ล า ( M i c r o c o s
tomentosa Sm.) เปล้ า ใหญ่ (Croton persimilis Müll. Arg.) และโมกมั น
(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) ที่มีค่าดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยาเป็น
41.92, 17.94, 17.11, 14.69 และ 14.33 ตามลำ�ดับ
36
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ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)
พบที่ระดับความสูงประมาณ.160-606.เมตร จากระดับน้ำ�ทะเล..ลักษณะป่ามี
ความชื้นสูง..บริเวณลำ�ห้วยมีตาน้ำ�ซับ..บริเวณยอดเขาเส้นทางเดินลาดชัน .มีโขด
หินขนาดใหญ่และลื่น.ทำ�ให้การเดินขึ้นสันเขาค่อนข้างลำ�บาก..ไม้ต้นมีขนาดใหญ่
ความหนาแน่ น ของไม้ ต้ น และไม้ พื้ น ล่ า งมี ม าก..พบพรรณไม้ . เช่ น .ยมหิ น .หาด
ตะคร้อ.มะเดื่อปล้อง.เต่าร้าง.เป็นต้น..กล้วยไม้.เช่น.เอื้องกุหลาบพวง.เอื้องเข็มแดง
ช้างดำ�.กะเรกะร่อน.เอื้องหนวดพราหมณ์.เอื้องสายสุคนธ์.เ์ อื้องดินดอกหม่น.เป็นต้น
ค่าดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จำ�นวน 3 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 68 ชนิด
จำ�นวน 663 ต้น พรรณไม้เด่น คือ ชมพู่นก (Syzygium formosum (Wall.) Masam)
โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) สวอง (Vitex limonifolia Wall.)
พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) และยางโอน (Monoon viride (Craib)
B. Xue & R. M. K. Saunders) ที่มีค่าดัชนีความสำ�คัญทางนิเวศวิทยาเป็น 29.27,
25.38, 25.34, 23.49 และ 17.49 ตามลำ�ดับ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ความหลากหลายของพืช

เขาแม่กระทู้
เขาแม่ ก ระทู ้ เ ป็ น พื้ น ที่ ป ่ า ที่ มี ค วามสู ง
ประมาณ 140-606 เมตร จากระดั บ น�้ ำ
ทะเล เป็ น โซนที่ ผ ่ า นการตั ด ไม้ ท�ำลายป่ า
มาก่อน แต่เพราะชุมชนรอบป่าได้ร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างฝายชะลอน�้ำเพื่อเพิ่มความชุ่ม
ชื้นให้แก่ป่า ป่าแห่งนี้ฟื้นตัวขึ้นมา ท�ำให้
เราสามารถพบล�ำห้ ว ยที่ มี ข นาดใหญ่ อ ยู ่
กลางป่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่และไม้พื้นล่าง
อยู ่ ร ายรอบ ซึ่ ง ท�ำให้ สั ต ว์ น ้ อ ยใหญ่ ห รื อ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ กลับคืนสู่ป่ามากขึ้น ..สังคม
พื ช ที่ พ บมี . .2..แบบ..คื อ ป่ า ดิ บ แล้ ง และป่ า
เบญจพรรณ..พรรณไม้ ที่ พ บในป่ า ดิ บ แล้ ง
เช่ น ผ่ า เสี้ ย น สะเดาปั ก ..ตะเคี ย นทอง
ปันแถ..ยมหิน เป็นต้น..พรรณไม้ที่พบใน
ป่าเบญจพรรณ เช่น กระบก งิ้วป่า
มะกอก อินทนิลน�ำ้ เป็นต้น
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เขาอีนวย-เขาแหลม
เขาอีนวย-เขาแหลมเป็นพื้นที่ป่า
ที่มีค วามสู ง ประมาณ 120-385 เมตร
จากระดับน�้ำทะเล ลักษณะภูมิประเทศ เป็น
ป่าพื้นที่ราบและโปร่ง สังคมพืชเป็นป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ ต้นไม้มกี ารกระจายตัวอยู่
อย่างห่างๆ ซึ่งเกิดจากพื้นที่นี้มีการบุกรุกตัด
ต้นไม้มาก่อน ต้นไม้ส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่
มีหญ้าและไผ่ขึ้นแซมอยู่โดยรอบ สภาพพื้นที่
เป็นดินทรายและดินลูกรัง ในช่วงฤดูแล้งมักเกิด
ไฟป่าขึ้นทุกปี ท�ำให้การเจริญเติบโตหรือการเพิ่ม
จ�ำนวนความหนาแน่นของพรรณไม้เป็นไปได้อย่าง
ช้าๆ เส้นทางเดินสามารถเดินเชื่อมต่อในพื้นที่ได้
โดยรอบ ชุมชนรอบป่าเข้าไปเก็บหาของป่า ได้แก่
เห็ดและไม้ไผ่ พรรณไม้ที่พบในป่าเต็งรัง เช่น เต็ง
รัง เหียง ซาด มะม่วงแมงวัน เป็นต้น และพรรณ
ไม้ที่พบในป่าเบญจพรรณ เช่น สัก กาสามปีก
ส้านใบเล็ก โมกมัน เป็นต้น
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ความหลากหลายของพืช
ข้อมูลน่าสนใจ
พืชที่มีสถานภาพตาม Thailand Red Data : Plants (ONEP, 2006)

พืชหายาก จำ�นวน 4 ชนิด คือ เขือง มะเดาะ Trigonostemon flavidus Gagnep. และปอเกี๋ยน
พืชหายากและพืชถิ่นเดียว จำ�นวน 2 ชนิด คือ ล่ำ�ตาควายและพุดหอมไทย
พืชหายากและพืชใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง จำ�นวน 1 ชนิด คือ กระบกกรัง
พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ จำ�นวน 1 ชนิด คือ ปรงเหลี่ยม

พบพืชทั้งหมด 374 ชนิด
พืชสมุนไพร 126 ชนิด
เช่น รากตอ ทองพันชั่ง
ฟ้าทะลายโจร ปอบิด
ยอ รางจืด ชิงชี่ ฝาง

พืชอาหาร 81 ชนิด
เช่น ผักหวาน มะกอก
พลองกินลูก กระโดน
แคบิด ค้อนหมาขาว

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
25 ชนิด เช่น สัก พลวง
พะยอม ขว้าว ยางโอน
กระบกกรัง แดง เต็ง

พืชที่ใช้ทำ�เครื่องใช้สอย
50 ชนิด เช่น โมกมัน
ขมิ้นนาง สวอง ฉนวน
เลือดควาย ข่อย การบูร

พืชไม้ดอกไม้ประดับ.
66.ชนิด เช่น ช้างดำ� 
เฟินราชินี เข็มขาว
ช้างกระ แข้งกว่าง

พืชที่ไม่พบข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ 26 ชนิด
เช่น จ้าหอม เขือง บุก
ข้าวสาร ลุงขน มูกเตี้ย

ป่ป่าาแม่
แม่ววงก์
งก์--แม่
แม่เเปิปินน
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พืชหายาก

เขือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wallichia caryotoides Roxb.
วงศ์ : Arecaceae
ปาล์มขนาดเล็ก แตกกอขึ้นเป็นกลุ่ม มีเส้นใยของกาบใบปกคลุม
หนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ขอบหยักไม่เป็นระเบียบ แผ่น
ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเทาเงิน ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เมตร มีผงสี
น้ำ�ตาลแดงปกคลุม ดอกแยกเพศร่วมต้น ผลรูปมนรี สีแดงหรือม่วง พบใน
ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 205 เมตร
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พืชหายาก

มะเดาะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glyptopetalum sclerocarpum M. A. Lawson
วงศ์ : Celastraceae
ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบเดี่ยว เรียง
ตรงข้าม ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามซอกใบ
ผลรูปทรงกลม สีเขียว เมล็ดมีเนื้อหุ้ม พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจาก
ระดับน้ำ�ทะเล 326 เมตร

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Trigonostemon flavidus
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trigonostemon flavidus Gagnep.
วงศ์ : Euphorbiaceae
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับถึงรูปหอกกลับ
มีขนปกคลุม ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ ดอกเพศเมียออกเป็น
ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีม่วงแดง ผลเป็นแคปซูลสีน้ำ�ตาล พบในป่าดิบแล้ง
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 145 เมตร
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พืชหายาก

ปอเกีย๋ น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phanera ornata (Kurz) Thoth. var. burmanica
(K. Larsen & S. S. Larsen) Bandyop., P. P. Ghoshal & M. K. Pathak
วงศ์ : Fabaceae-Caesalpinioideae  
ไม้เลื้อย มีมือเกาะ กิ่งอ่อนและปลายยอด มีขนสีสนิม ใบเดี่ยว
เรียงสลับ รูปไข่ โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแยกเป็นแฉกลึกถึงครึ่ง
ใบ ดอกสี ข าวถึ ง สี ค รี ม ออกเป็ น ช่ อ ผลเป็ น ฝั ก แบน ส่ ว นปลายกว้ า ง
พบในป่ า เบญจพรรณและป่ า ดิ บ แล้ ง ที่ ค วามสู ง จากระดั บ น้ำ � ทะเล
217 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชหายากและพืชถิ่นเดียว

ล่ำ�ตาควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros coaetanea H. R. Fletcher
วงศ์ : Ebenaceae
ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ดอกแยกเพศ
ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อแบบกระจุกหรือช่อแยกแขนง ดอกเพศเมีย ออก
เป็นดอกเดี่ยว ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูง
จากระดับน้ำ�ทะเล 217 เมตร เนื้อไม้ใช้ทำ�เฟอร์นิเจอร์
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พุดหอมไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rothmannia thailandica Tirveng.
วงศ์ : Rubiaceae
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ดอกสีขาว
กลิ่นหอมแรง ออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก  ตามซอกใบ โคนกลีบดอกด้านใน
มีลายจุดสีม่วงแดง ผลสดรูปไข่ มีเมล็ดมาก พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจาก
ระดับน้ำ�ทะเล 368 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชหายากและพืชใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

กระบกกรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea helferi (Dyer) Brandis
วงศ์ : Dipterocarpaceae
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ดอกเล็กสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแยกแขนง ตามซอกใบและ
ปลายกิ่ง ผลเล็ก รูปไข่ มีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก พบในป่าเบญจพรรณ
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 168 เมตร เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน
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พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

ปรงเหลีย่ ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas siamensis Miq.
วงศ์ : Cycadaceae
ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 เมตร ลำ�ต้นมีลักษณะคล้ายเป็นข้อ
สั้นๆ ใบประกอบแบบขนนก เรียงเวียนแน่นที่ปลายยอด ใบย่อยรูปยาว
แคบ ต้นแยกเพศ ต้นเพศผู้สร้างดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแน่นรูปโคมยาว
แถบขอบขนาน ต้นเพศเมียสร้างดอกเพศเมียแผ่เป็นกาบ ขอบจักลึกคล้าย
หนาม เมล็ดรูปไข่แกมขอบขนาน สีน้ำ�ตาล ผิวเกลี้ยง พบในป่าเต็งรัง
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 169 เมตร ปลูกเป็นไม้ประดับ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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รายชื่อความหลากหลายของพรรณพืช
พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
1

วงศ์

ประโยชน์

ฟ้า
ทะลาย
โจร
ทองพัน
ชั่ง

Andrographis
Acanthaceae
paniculata (Burm. f.)
Wall. ex Nees
Rhinacanthus
Acanthaceae
nasutus (L.) Kurz

ใบและกิ่งใช้แก้ไข้

3

รางจืด

ใบต้มน�้ำดื่ม ใช้ถอนพิษ

4
5

กระเบา
กลัก
มะปราง

Thunbergia laurifolia Acanthaceae
Lindl.
Hydnocarpus
Achariaceae
ilicifolia King
Bouea macrophylla Anacardiaceae
Griff.

6

กุ๊ก

Anacardiaceae

7

มะแตง
แพะ

Lannea
coromandelica
(Houtt.) Merr.
Gymnema griffithii
Craib

เปลือกใช้แก้ปวด
แก้รอยฟกช�้ำ 
แผลพุพอง
รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ปวดเมื่อย

8

พุดทุ่ง

Holarrhena curtisii
King & Gamble

Apocynaceae

2

เขาอีนวย-เขาแหลม

50

ชื่อวิทยาศาสตร์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

เขาแม่กระทู้

Apocynaceae

พื้นที่

ใบใช้รักษาโรคผิวหนัง
แก้ริดสีดวงทวาร

ใบใช้แก้พิษบาดแผลสด
แก้กลากเกลื้อน
ใบใช้เป็นยาพอก
แก้ปวดหัว

เปลือกและราก
ใช้แก้ท้องเสีย

พบทั้งสองพื้นที่

พืชที่รุกรานแล้ว

PLANT

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
9

10

ชื่อวิทยาศาสตร์

โมกใหญ่ Holarrhena
pubescens Wall. ex
G. Don
นมพิจิตร Hoya verticillata
(Vahl) G. Don

11

เถา
ประสงค์

12

วงศ์

ประโยชน์

Apocynaceae

ใบและลำ�ต้นใช้แก้ไข้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ

Apocynaceae

ใบและล�ำต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้โรคฝีในตับ

ทั้งต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย

พรหม
ตีนสูง

Streptocaulon
Apocynaceae
juventas (Lour.)
Merr.
Aglaonema simplex Araceae
(Blume) Blume

13

กะเจาะ
นก

Alocasia longiloba
Miq.

Araceae

ก้านใบและรากใช้เป็น
ยาพอกแผลให้สุนัข

14

ตองงุม

Araceae

ทั้งต้นใช้รักษา
โรคปวดข้อรูมาติก
รากใช้เป็น
ยาบ�ำรุงก�ำลัง
ใบใช้รักษาโรคดีซ่าน
แก้ไข้

15
16

17

Pothos chinensis
(Raf.) Merr.
จั่นดิน
Asparagus
racemosus Willd.
Asplenium phyllitidis
D. Don
subsp. phyllitidis
หนาดดำ� Acilepis squarrosa
D. Don

Asparagaceae
Aspleniaceae

พื้นที่

รากใช้แก้ไข้

Asteraceae

รากและต้นดอง
ใช้เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง

18

ผักคราด

Acmella oleracea
(L.) R. K. Jansen

Asteraceae

รากต้มน�้ำดื่มบ้วนปาก
ใช้แก้อกั เสบในช่องปาก

19

สาบแร้ง
สาบกา

Ageratum
conyzoides L.

Asteraceae

ใบและรากคั้นน�้ำ
ใช้ทารักษาแผลสด
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
20

วงศ์

รากใช้อุดฟัน
แก้ปวดฟัน
ใบสดบด ใช้ห้ามเลือด

23

โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus
Asteraceae
scaber L. var. scaber

รากต้มน�้ำดื่ม ใช้แก้ไอ
บ�ำรุงก�ำลัง

24

ว่าน
Gynura pseudochina Asteraceae
มหากาฬ (L.) DC. var. hispida
Thwaites
ผักกาด Gynura pseudochina Asteraceae
กบ
(L.) DC.
var. pseudochina
ผักแครด Synedrella nodiflora Asteraceae
(L.) Gaertn.

รากต�ำรวมกับใบสด
ใช้พอกแก้ปวดบวม

27

แคหิน

28

ก้อม

29

ตะคร้ำ�

ดอก ใบ และราก
ใช้แก้ไข้
รากผสมรากติ้วขน
ต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้เจ็บหน้าอก
เปลือกใช้ต้มน�้ำอาบ
ส�ำหรับสตรีหลังคลอด

22

25

26

ผักกาด
โคก
สาบเสือ

ประโยชน์

Blumeopsis flava
Asteraceae
(DC.) Gagnep.
Chromolaena
Asteraceae
odorata (L.) R. M.
King & H. Rob.
หมอน้อย Cyanthillium
Asteraceae
cinereum (L.) H. Rob.

21

52

ชื่อวิทยาศาสตร์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Stereospermum
Bignoniaceae
tetragonum DC.
Ehretia laevis Roxb. Boraginaceae

Garuga pinnata
Roxb.

Burseraceae

ใบสดต�ำให้ละเอียด
ใช้พอกแผล

ใบสดโขลกผสมกับ
เหล้า ใช้แก้ปวดแสบ
ปวดร้อน
ทั้งต้นต�ำพอกขา
ใช้แก้ปวดขา ปวดเข่า

พื้นที่

PLANT

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Mammea siamensis Calophyllaceae
(Miq.) T. Anderson
Mesua ferrea L.
Calophyllaceae

ประโยชน์
ดอกสดและแห้ง ใช้ปรุง
เป็นยาหอมบ�ำรุงหัวใจ

30

สารภี

31

บุนนาค

32

ชิงชี่

Capparis
micracantha DC.

Capparaceae

33

กระทง
ลาย

Celastrus
paniculatus Willd.

Celastraceae

ล�ำต้นใช้เป็นส่วนผสม
ในยารักษาโรคบิด

34

ดีหมี

Celastraceae

35

พะวา

36

รกฟ้า

Lophopetalum
wightianum Arn.
Garcinia speciosa
Wall.
Terminalia alata
B. Heyne ex Roth

แก่นใช้เป็นยาขับเหงื่อ
แก้ไข้
ดอกแห้งต้มน้ำ�ดื่ม
ใช้แก้ไข้
เปลือกต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย

37

สมอไทย Terminalia chebula Combretaceae
Retz. var. chebula

38

ว่านข้าว
เหนียว

39

ถอบแถบ Connarus
Connaraceae
เครือ
semidecandrus Jack

เครือต้มน�้ำดื่ม
ใช้บ�ำรุงก�ำลัง

40

มะขาม
เครือ

ผลใช้เป็นยาขับเสมหะ
แก้ท้องเสีย

Murdannia edulis
(Stokes) Faden

Clusiaceae
Combretaceae

Commelinaceae

Roureopsis
Connaraceae
stenopetala
(Griff.) G. Schellend.

พื้นที่

ดอกแห้งใช้บ�ำรุงธาตุ
บ�ำรุงโลหิตและหัวใจ
รากใช้เป็นยารักษา
โรคกระเพาะ แก้ไข้

ผลอ่อนต้มน�้ำดื่ม
ใช้เป็นยาระบาย
ผลแก่ใช้แก้ท้องเสีย
รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้เป็นยาระบาย

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

วงศ์

41

ฝอยทอง Cuscuta chinensis
Lam.

42

จิงจ้อขาว Merremia umbellata Convolvulaceae
(L.) Hallier f.

43

ม้าทลาย Neuropeltis
โรง
racemosa Wall.

Convolvulaceae

44

ตานฝัก

Convolvulaceae

45
46
47

48

49
50

54

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rivea ornata (Roxb.)
Choisy
เนระพูสี Tacca chantrieri
ไทย
Andre
จอก
Drosera burmannii
บ่วาย
Vahl
ไกรทอง Erythroxylum
cuneatum (Miq.)
Kurz
ตองแตก Baliospermum
solanifolium (Burm.)
Suresh
เปล้าใหญ่ Croton persimilis
Müll. Arg.
เปล้าใหญ่ Croton robustus
Kurz

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Convolvulaceae

Dioscoreaceae
Droseraceae
Erythroxylaceae

ประโยชน์
ต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้โรคบิด
ใบต�ำพอก
ใช้แก้แผลไฟไหม้
แผลน�้ำร้อนลวก
เนื้อไม้ดองเหล้า     
ใช้ดื่มบ�ำรุงก�ำลัง
แก้ปวดหลังปวดเอว
ใบต้มน�้ำดื่ม ใช้แก้ไข้
ต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้บ�ำรุงร่างกาย
ต้นสดขยี้
ใช้ทาแก้กลากเกลื้อน
รากใช้บ�ำรุงน�้ำนม
แก้ผิดส�ำแดง

Euphorbiaceae

รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้เป็นยาระบาย

Euphorbiaceae

ใบและเปลือกต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย
ใบผสมสมุนไพรตัวอื่น
ต้มอบไอน�้ำ ใช้บรรเทา
อาการผดผื่นคัน

Euphorbiaceae

พื้นที่

PLANT

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
51

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

เปล้าน้อย Croton
sellatopilosus
H. Ohba
หญ้ายาง Euphorbia
heterophylla L.

Euphorbiaceae

รากต้มน�้ำดื่ม ใช้เป็น
ยารักษาโรคกระเพาะ

Euphorbiaceae

ใบอ่อนใช้เป็นยาถ่าย
หรือยาระบาย

Euphorbia hirta L.

Euphorbiaceae

ใบสดบด ใช้ห้ามเลือด

54

น้ำ�นม
ราชสีห์
ไคร้น้ำ�

Euphorbiaceae

55

มะฝ่อ

Homonoia riparia
Lour.
Mallotus nudiflora
(L.) Kulju & Welzen

56

มะขาม
ป้อม
ขันทอง
พยาบาท

รากใช้เป็นยาแก้กษัย
ขับปัสสาวะ
รากและเปลือก
ต้มน�้ำดื่ม
ใช้เป็นยาขับลม
รากแห้งต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย ร้อนใน
เปลือกใช้
รักษาโรคผิวหนัง
กลากเกลื้อน
รากฝนน้ำ�ดื่ม
ทำ�ให้อาเจียน
เพื่อถอนพิษยาเบื่อ
ฝักต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย
รากใช้แก้ไข้
รากใช้แก้ไข้ทับระดู

52
53

57

58

59

60

Euphorbiaceae

Phyllanthus emblica Euphorbiaceae
L.
Suregada multiflora Euphorbiaceae
(A. Juss.) Baill.

โลดทะนง Trigonostemon
reidioides (Kurz)
Craib
กำ�จาย Caesalpinia digyna
Rottler

Euphorbiaceae

หนามหัน Caesalpinia
godefroyana
Kuntze

FabaceaeCaesalpinioideae

FabaceaeCaesalpinioideae

พื้นที่

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

55

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

56

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

61

ฝาง

Peltophorum
dasyrrhachis (Miq.)
Kurz
Senna garrettiana
(Craib) H. S. Irwin &
Barneby
Senna timoriensis
(DC.) H. S.
Irwin & Barneby
Acacia catechu
(L. f.) Wild.

FabaceaeCaesalpinioideae

กิ่งและแก่น
ใช้เป็นยาบ�ำรุงโลหิต
แก้ร้อนใน
เถาต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ไข้ (สตรีตั้งครรภ์
ห้ามใช้ จะท�ำให้แท้งได้)
เปลือกต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย

62

กระไดลิง Lasiobema
Fabaceaescandens (L.) de Wit Caesalpinioideae

63

อะราง

64

แสมสาร

FabaceaeCaesalpinioideae

เปลือกต้มน�้ำดื่ม
ใช้เป็นยาขับเสมหะ

65

ขี้เหล็ก
เลือด

FabaceaeCaesalpinioideae

ใบต้มน�้ำดื่ม
ใช้รักษาโรคดีซ่าน

66

สีเสียด

FabaceaeMimosoideae

สะบ้าลิง

Entada glandulosa
Pierre ex Gagnep.

Fabaceae Mimosoideae

68

ไมยราบ

Mimosa pudica L.

FabaceaeMimosoideae

แก่น เปลือก
และก้อนสีเสียด
ใช้แก้ท้องเสีย
ทั้งต้น ผสมใน
ลูกประคบ
ใช้แก้ปวดเมื่อย
ทั้งต้นต้มน�้ำดื่ม
ช่วยลดคอเลสเตอรอล

67

69

หิ่งเม่น
น้อย

Crotalaria alata
Buch.-Ham. ex
D. Don

FabaceaePapilionoideae

ทั้งต้นต้มน�้ำอาบ
ใช้แก้ฟกช�้ำ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Caesalpinia sappan FabaceaeL.
Caesalpinioideae

ประโยชน์

พื้นที่

PLANT

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
70
71
72
73

74
75

ชื่อวิทยาศาสตร์

อีเหนียว

Desmodium
gangeticum (L.) DC.
เครือจาน Desmodium
ดง
multiflorum DC.
หมามุ้ย Mucuna pruriens (L.)
DC. var. pruriens
เกล็ดปลา Phyllodium
ช่อน
pulchellum (L.)
Desv.
ด่าน
Tephrosia vestita
ราชสีห์ Vogel
หญ้าหาง Uraria lagopodioides
อ้น
(L.) Desv. ex DC

วงศ์

ประโยชน์

FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae

ใบสดต�ำพอกแผล
ใช้ถอนพิษสุนัขกัด
ดอกและกิ่งจะกระตุ้น
ให้เกิดเหงื่อช่วยลดไข้
เมล็ดใช้รักษาโรคบุรุษ

FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae

ใบต�ำ ใช้พอกฝี

76

เมื่อย

Gnetum montanum Gnetaceae
Markgr.

77

เครือออน Congea tomentosa
Roxb.

78

ไข่เน่า

Vitex glabrata R. Br. Lamiaceae

79

เชียด

Cinnamomum iners Lauraceae
Reinw. ex Blume

Lamiaceae

พื้นที่

ใบต้มน�้ำดื่ม ใช้แก้ไข้
แก้ไข้มาลาเรีย

รากฝน ผสมน�้ำปูนใส
ใช้พอกฝี
รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ไข้มาลาเรีย
ใบตำ�คั้นเอาน้ำ� 
ทาบริเวณที่ถูก
สัตว์มีพิษต่อย
ช่วยบรรเทาอาการ
แสบร้อน
ผลสุกรับประทาน
กับเกลือ ใช้รักษา
โรคเบาหวาน
ใบปรุงเป็นยาหอม
ใช้แก้วิงเวียน จุกเสียด
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

57

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ชะมดต้น Abelmoschus
moschatus Medik.
subsp. moschatus
มะก่อง Abutilon indicum
ข้าว
(L.) Sweet
ปอบิด
Helicteres isora L.

Malvaceae

ใบใช้รักษากลากเกลื้อน

Malvaceae

ทั้งต้นใช้แก้ท้องเสีย

Malvaceae

ผลสุกใช้เป็นยาระบาย

สีเสียด
เปลือก
หญ้าขัด
ใบป้อม

Pentace burmanica Malvaceae
Kurz
Sida cordifolia L.
Malvaceae

85

หญ้าขัด
ใบป้อม

Sida rhombifolia L.
subsp. rhombifolia

Malvaceae

86

ขี้ครอก

Urena lobata L.

Malvaceae

87

ค้างคาว

เปลือกใช้แก้โรคบิด
แก้ท้องเสีย
รากใช้เป็น
ยารักษาโรคกระเพาะ
ขับปัสสาวะ
รากใช้เป็น
ยารักษาโรคกระเพาะ
ขับปัสสาวะ
ใบและต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้รักษาโรคไตพิการ
ลำ�ต้นและราก
ต้มน้ำ�ดื่ม ใช้แก้ไข้
หัวต้มน้ำ�ดื่ม
ใช้แก้ปวดเมื่อย
ผลน�ำไปเผาไฟทั้งลูก
ใช้ประคบแก้ปวด

80

81
82
83
84

88
89

90

58

Aglaia edulis
(Roxb.) Wall.
สบู่เลือด Stephania pierrei
Diels
กระท่อม Stephania venosa
เลือด
(Blume) Spreng.

Meliaceae

เถา
ย่านาง

Menispermaceae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels

Menispermaceae
Menispermaceae

ประโยชน์

ใบใช้แก้ไข้

พื้นที่

PLANT

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
91

92
93
94
95
96

97
98
99

วงศ์

ประโยชน์

บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.)
Miers ex Hook. f. &
Thomson
หาด
Artocarpus lacucha
Roxb. ex Buch.-Ham.
ข่อย
Streblus ilicifolius
หนาม
(S. Vidal) Corner
ช้างน้าว Ochna integerrima
(Lour.) Merr.

Menispermaceae

ต้นใช้ขับพยาธิ
บ�ำรุงธาตุ
ช่วยให้เจริญอาหาร
รากต้มน�้ำดื่ม ใช้แก้ไข้

เขี้ยวงูเล็ก Jasminum nervosum
Lour.
เทียนนา Ludwigia
hyssopifolia (G. Don)
Exell
ขาวดง Tropidia
curculigoides Lindl.
มะกา
Bridelia ovata
Decne.

Oleaceae

แขนง
พร้อย
100 ผักหวาน
นก
101 ช้าพลู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus
collinsiae Craib
Sauropus hirsutus
Beille
Piper sarmentosum
Roxb.

Moraceae
Moraceae
Ochnaceae

Onagraceae

Orchidaceae
Phyllanthaceae

รากใช้เป็น
ยาขับปัสสาวะ
รากใช้เป็นยาขับพยาธิ
ฟอกน�้ำเหลือง
ใบใช้แก้ปวดท้อง
สมานแผล
ต้นต้มน้ำ�ดื่ม
ใช้เป็นยาบำ�รุงกำ�ลัง
รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย
ใบต้มน�้ำดื่ม
ใช้เป็นยาขับเสมหะ

Phyllanthaceae

ทั้งต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ไข้ แก้อักเสบ

Phyllanthaceae

ต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้รักษาโรคเบาหวาน
ต้นใช้เป็นยาขับเสมหะ
ใบใช้เป็นยาขับลม

Piperaceae

พื้นที่

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

102 เหนียว
หมา

Centotheca
lappacea (L.) Desv.

วงศ์
Poaceae

ต้นน�ำมาเผาไฟ
ใช้เป็นยาขับน�้ำคาวปลา
กระชับมดลูก

103 ผักปีกไก่ Pyrrosia lanceolata
(L.) Farw.
104 จ้ำ�
Ardisia attenuata
Wall. ex A. DC.

Polypodiaceae

ต้นใช้รักษาโรคบิด

Primulaceae

ใบใช้แก้ไอ แก้ท้องเสีย

105 รามใหญ่ Ardisia elliptica
Thunb.

Primulaceae

106 ตะครอง

Rhamnaceae

ใบใช้แก้โรคตับพิการ
ดอกใช้แก้พยาธิ
ฆ่าเชื้อโรค
ล�ำต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ผิดส�ำแดง

Ziziphus
cambodiana Pierre

107 เฉียงพร้า Carallia brachiata
นางแอ (Lour.) Merr.

Rhizophoraceae

108 เข็ม
พระราม

60

ประโยชน์

เปลือกต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ไข้ แก้ร้อนใน

Chassalia curviflora Rubiaceae
(Wall.) Thwaites
var. curviflora
109 มะคังแดง Dioecrescis
Rubiaceae
erythroclada (Kurz)
Tirveng.
110 เข็มน้ำ�
Ixora nigricans R. Br. Rubiaceae
ex Wight & Arn.

ทั้งต้นต้มให้เด็กอาบ
ใช้แก้ไข้แสลง

111 กระทุ่ม
เนิน

เปลือกใช้รักษา
บาดแผลติดเชื้อ
รักษาโรคผิวหนัง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Mitragyna
rotundifolia (Roxb.)
Kuntze

Rubiaceae

เนื้อไม้ต้มน้ำ�ดื่ม
ใช้แก้ปวดท้อง
รากใช้แก้ท้องเสีย

พื้นที่

PLANT

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
112 ยอ

113
114

115
116

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Morinda citrifolia L.

Rubiaceae

ประโยชน์

พื้นที่

รากใช้รักษา
โรคเบาหวาน
แก่นต้มน�้ำดื่ม
ช่วยบ�ำรุงเลือด
หญ้าตด Paederia pilifera
Rubiaceae
รากผสมเหง้าไพล
หมา
Hook. f.
ต้มน�้ำดื่ม ใช้แก้ท้องอืด
รากฝนกับน�้ำ
สันโสก Clausena excavata Rutaceae
ดื่มแก้โรคงูสวัด
Burm. f.
ต้นต้มน�้ำกลั้วปาก
ใช้แก้ปวดฟัน
เมล็ดเป็นยาบ�ำรุงหัวใจ
มะแขว่น Zanthoxylum rhetsa Rutaceae
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ
(Roxb.) DC.
กรดน้�ำ
Scoparia dulcis L.
Scrophulariaceae ใบชงน�้ำดื่ม ใช้แก้ไอ

117 ราชดัด

Brucea javanica (L.) Simaroubaceae
Merr.

ใบและเปลือกต้มน�้ำดื่ม
ใช้ถอนพิษสุรา
ผลแห้งใช้แก้ไข้

118 ปลาไหล
เผือก
119 คนทา

Eurycoma longifolia Simaroubaceae
Jack
Harrisonia perforata Simaroubaceae
(Blanco) Merr.

ใบใช้เป็นยาสมานแผล
แก้ปวดท้อง
รากแห้งใช้แก้อักเสบ
แก้ไข้

120 รากตอ

Stemona curtisii
Hook. f.

ล�ำต้นใต้ดินใช้รักษา
โรคผิวหนัง

121 สามสิบ
กีบ

Stemona phyllantha Stemonaceae
Gagnep.

Stemonaceae

รากใช้สระผมเพื่อ
ฆ่าเหา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

61

พืชสมุนไพร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

62

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

122 ตูมกาขาว Strychnos
nux–blanda
A. W. Hill
123 ข้าวตาก Grewia hirsuta Vahl

Strychnaceae

รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ

Tiliaceae

124 กอมก้อ
ลอดขน
125 กะตังใบ

Pellionia repens
(Lour.) Merr.
Leea indica
(Burm. f.) Merr.

Urticaceae

ต้นต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ปวดท้อง
ใบสดทุบ ใช้พอกฝี
แผลสด
รากต้มน�้ำดื่ม
ใช้แก้ไข้ แก้ท้องเสีย

126 กะตัง
ใบแดง

Leea rubra Blume
ex Spreng.

Vitaceae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Vitaceae

รากใช้แก้ไข้ บ�ำรุงธาตุ
แก้ปวดท้อง

พื้นที่

PLANT

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

มะม่วงป่า Mangifera caloneura Anacardiaceae
Kurz

2

มะกอก

3

4

5
6

7

8

9
10

Spondias pinnata
(L. f.) Kurz
ลิ้นกวาง Ancistrocladus
tectorius (Lour.)
Merr.
นมแมว Ellipeiopsis
ป่า
cherrevensis (Pierre
ex Finet & Gagnep.)
R. E. Fr.
กะเจียน Hubera cerasoides
(Roxb.) Chaowasku
นมควาย Melodorum hahnii
(Finet & Gagnep.)
Ban
อบเชย Atherolepis pierrei
เถา
Costa
var. glabra Kerr
ชะเอม Myriopteron
extensum (Wight &
Arn.) K. Schum.
บุกนก
Amorphophallus
krausei Engl.
เผือก
Colocasia esculenta
(L.) Schott

ประโยชน์

พื้นที่

ผลรับประทานได้

Anacardiaceae

ผลสุกรับประทานได้
นิยมน�ำมาใส่ส้มต�ำ
Ancistrocladaceae ยอดอ่อนรับประทาน
เป็นผักสดจิ้มน�้ำพริก
Annonaceae

ผลสุกรับประทานได้

Annonaceae

ผลสุกรับประทานได้

Annonaceae

ผลสุกรับประทานได้
มีรสหวาน

Apocynaceae

ผลอ่อนรับประทาน
เป็นผักสดจิ้มน�้ำพริก

Apocynaceae

เถารับประทานได้

Araceae

หัวรับประทานได้

Araceae

หัวรับประทานได้
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

63

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

วงศ์

ประโยชน์

11

ผักหนาม Lasia spinosa (L.)
Thwaites

Araceae

ยอดอ่อนรับประทาน
ได้

12

ค้อนหมา Dracaena
ขาว
angustifolia
(Medik.) Roxb.
ผักเผ็ด Acmella paniculata
(Wall. ex DC.) R. K.
Jansen
ผักกูดขาว Diplazium
esculentum (Retz.)
Sw.
แคบิด
Fernandoa
adenophylla (Wall.
ex G. Don) Steenis
แคหัวหมู Markhamia stipulata
(Wall.) Seem.
var. stipulata
Oroxylum indicum
เพกา
(L.) Benth. ex Kurz

Asparagaceae

ดอกน�ำมาแกง
หรือลวกจิ้มน�้ำพริก

Asteraceae

ยอดอ่อนและต้นอ่อน
รับประทานได้

Athyriaceae

ยอดอ่อนน�ำมาลวกจิ้ม
น�้ำพริก

Bignoniaceae

ดอกและฝักอ่อนน�ำมา
ลวกจิ้มน�้ำพริก

Bignoniaceae

ยอดอ่อนและดอก
รับประทานได้

Bignoniaceae

ยอดอ่อนและฝักอ่อน
รับประทานได้

18

ปรงสวน

Blechnaceae

ใบอ่อนรับประทานได้

19

งิ้วป่า

Bombacaceae

ดอกนำ�มาลวก
จิ้มน้ำ�พริกหรือใส่ใน
น้ำ�ยาขนมจีน

13

14

15

16

17

64

ชื่อวิทยาศาสตร์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Stenochlaena
palustris (Burm. f.)
Bedd.
Bombax anceps
Pierre

พื้นที่

PLANT

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
20

มะดูก

21
22

ชื่อวิทยาศาสตร์

ประโยชน์

Celastraceae

ผลรับประทานได้
มีรสหวาน กลิ่นหอม

ผักปลาบ Commelina diffusa
Burm. f.

Commelinaceae

ทั้งต้นรับประทานได้

จิงจ้อ
เหลือง
ปรู

Convolvulaceae

ดอกอ่อนน�ำมาลวก
จิ้มน�้ำพริก
ผลสดรับประทานได้
มีรสหวานอมเปรี้ยว

29

Merremia vitifolia
(Burm. f.) Hallier f.
Alangium
salviifolium (L. f.)
Wangerin
subsp. hexapetalum
Wangerin   
เอื้อง
Cheilocostus
หมายนา speciosus (J. Koenig)
C. D. Specht
ผักตำ�ลึง Coccinia grandis
(L.) Voigt
มะระ
Momordica
charantia L.
ตำ�ลึงตัวผู้ Solena heterophylla
Lour.
ส้านช้าง Dillenia pentagyna
Roxb.
มันเสา
Dioscorea alata L.

30

กลอย

23

24

25
26
27
28

Siphonodon
celastrineus Griff.

วงศ์

Dioscorea hispida
Dennst.

Cornaceae

Costaceae

ดอกอ่อนและต้นอ่อน
น�ำมาต้มจิ้มน�้ำพริก

Cucurbitaceae

ยอดอ่อนและใบอ่อน
น�ำมาลวกจิ้มน�้ำพริก
ผลรับประทานได้

Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Dilleniaceae

ยอดอ่อนและผลอ่อน
รับประทานได้
ผลแก่รับประทานได้

Dioscoreaceae

หัวรับประทานได้

Dioscoreaceae

หัวรับประทานได้
แต่ต้องล้างสารพิษ

พื้นที่

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

65

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

66

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

31

ตะโกพนม Diospyros castanea Ebenaceae
(Craib) H. R. Fletcher

ผลสุกรับประทานได้

32

เขลง

33

ขี้เหล็ก

34

กระถิน
พิมาน

35
36

มะกลำ�่
ต้น
พฤกษ์

37

กระถิน

38

สารผัก
หละ

39

ถั่วลาย

40

หางเสือ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Dialium
cochinchinense
Pierre
Senna siamea
(Lam.) H. S. Irwin &
Barneby
Acacia
harmandiana
(Pierre) Gagnep.
Adenanthera
pavonina L.
Albizia lebbeck (L.)
Benth.
Leucaena
leucocephala
(Lam.) de Wit.
Parkia leiophylla
Kurz

FabaceaeCaesalpinioideae

ผลสุกรับประทานได้

FabaceaeCaesalpinioideae

ดอกอ่อนและใบอ่อน
รับประทานได้

FabaceaeMimosoideae

ยอดอ่อนและใบอ่อน
รับประทานได้

FabaceaeMimosoideae
FabaceaeMimosoideae
FabaceaeMimosoideae

ยอดอ่อนและใบอ่อน
รับประทานได้
ยอดอ่อนและดอกอ่อน
รับประทานได้

FabaceaeMimosoideae

Centrosema
pubescens Benth.
Flemingia stricta
Roxb. ex W. T. Aiton

FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae

เมล็ดอ่อนน�ำมาแกง
หรือรับประทานเป็น
ผักสดจิ้มน�้ำพริก
พืชอาหารสัตว์

ยอดอ่อนและฝัก
รับประทานได้

พืชอาหารสัตว์

พื้นที่

PLANT

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
41

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Macroptillium
Fabaceaeatropurpureum
Papilionoideae
(DC.) Urb.
Irvingia malayana Irvingiaceae
Oliv. ex A. W. Benn.

42

กระบก

43

แพ่งเครือ Sphenodesme
mollis Craib

Lamiaceae

44

กระโดน

Lecythidaceae

45

46
47

48
49

Careya aborea
Roxb.

ประโยชน์

พื้นที่

พืชอาหารสัตว์

เมล็ดนำ�มาคั่ว
รับประทานได้
เครือตัดดื่ม
แก้กระหายน�้ำ

ใบอ่อนรับประทาน
เป็นผักสดจิ้มน�้ำพริก
แจ่ว ลาบ
ลำ�พูป่า Duabanga
Lythraceae
ยอดอ่อนและดอก
grandiflora (DC.)
รับประทานเป็นผักสด
Walp.
หรือลวกจิ้มน�้ำพริก
สาคูด่าง Maranta
Marantaceae
หัวน�ำมาท�ำเป็นแป้ง
arundinacea L.
ใช้ท�ำขนม
พลอง
Memecylon edule Melastomataceae ใบอ่อนและผลสุก
เหมือด Roxb.
รับประทานได้
มีรสหวาน
พลองกิน Memecylon ovatum Melastomataceae ผลสุกรับประทานได้
ลูก
Sm.
มีรสหวาน
เหมือดจี้ Memecylon
Melastomataceae ยอดอ่อนรับประทาน
scutellatum (Lour.)
ได้
Hook. & Arn.
var. scutellatum
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

วงศ์

50

สะเดา

Azadirachta indica
A. Juss.

Meliaceae

51

เลี่ยน

Melia azedarach L.

Meliaceae

52

กระท้อน Sandoricum
Meliaceae
koetjape (Burm. f.)
Merr.
กรุงเขมา Cissampelos pareira Menispermaceae
L. var. hirsuta (Buch.
ex DC.) Forman
มะเดื่อ Ficus hispida L. f.
Moraceae
ปล้อง

53

54

55

เลียบ

56

หว้า

57

58

68

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus virens Aiton

Moraceae

Syzygium cumini (L.) Myrtaceae
Skeels
ผักหวาน Melientha suavis
Opiliaceae
Pierre
ดอกดิน
แดง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Aeginetia indica L.

Orobanchaceae

ประโยชน์
ยอดอ่อนและดอกอ่อน
รับประทานเป็นผักสด
หรือลวกจิ้มน�้ำพริก
ยอดอ่อนและดอก
อ่อนรับประทานได้

ผลน�ำมาแกงหรือ
รับประทานเป็นผลไม้
ใบน�ำมาขย�ำกับน�้ำ
ท�ำเป็นอาหารว่าง
ลักษณะคล้ายวุ้น
ผลสุกรับประทานเป็น
ผลไม้
ผลดิบรับประทาน
เป็นผักสดจิ้มน�้ำพริก
ยอดอ่อนและใบอ่อน
รับประทานเป็นผักสด
จิ้มน�้ำพริก
ผลสุกรับประทานได้
ยอดอ่อนและผลอ่อน
น�ำมานึ่งหรือลวก
จิ้มน�้ำพริก
ดอกสดรับประทานได้

พื้นที่

PLANT

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

59

เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn.

60

มะไฟ

61

ไผ่ไร่

62

63
64

65
66
67

68

Phyllanthaceae

Baccaurea ramiflora Phyllanthaceae
Lour.

Gigantochloa
albociliata (Munro)
Kurz
หญ้า
Heteropogon
หนวด
contortus (L.) P.
ฤาษี
Beauv. ex
Roem. & Schult.
หญ้า
Isachne globosa
ผ้าร้าย (Thunb.) Kuntze
หญ้าไข่ Oplismenus
แมงดา compositus
(L.) P. Beauv.
หญ้าข้าวผี Oryza rufipogon Griff.
หญ้า
ไข่เหา
หญ้า
ขจรจบ
ดอกเล็ก
เล็บ
เหยี่ยว

วงศ์

ประโยชน์
ใบอ่อนและผล
รับประทานได้
ผลสุกรับประทานได้

Poaceae

หน่อรับประทานได้

Poaceae

พืชอาหารสัตว์

Poaceae

พืชอาหารสัตว์

Poaceae

พืชอาหารสัตว์

Poaceae

พืชอาหารสัตว์

Panicum incomtum Poaceae
Trin.
Pennisetum
Poaceae
polystachion
(L.) Schult.
Ziziphus oenoplia Rhamnaceae
(L.) Mill.
var. oenoplia

พื้นที่

พืชอาหารสัตว์
พืชอาหารสัตว์

ผลสุกรับประทานได้  
มีรสเปรี้ยวอมหวาน
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
69

70
71

72
73

74
75
76

77
78
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ชื่อวิทยาศาสตร์

ส้มกบ

วงศ์

ประโยชน์

Hymenodictyon
orixense (Roxb.)
Mabb.
ตะขบป่า Flacourtia indica
(Burm. f.) Merr.

Rubiaceae

ยอดอ่อนและใบอ่อน
รับประทานได้

Salicaceae

ผลรับประทานได้

มะหวด

Lepisanthes
rubiginosa (Roxb.)
Leenh.
ตะคร้อ Schleichera oleosa
(Lour.) Merr.
กับแก้
Selaginella argentea
(Wall. ex Hook. &
Grev.) Spring
เถาวัลย์ Smilax ovalifolia
ยั้ง
Roxb. ex D. Don
ผักกูดป่า Cyclosorus dentatus
(Forssk.) Ching
เครือเขา Tetrastigma
น้ำ�
leucostaphyllum
(Dennst.) Alston
กระเจียว Curcuma parviflora
ขาว
Wall.

Sapindaceae

ใบอ่อนและผล
รับประทานได้

Sapindaceae

ผลสุกรับประทานได้

Selaginellaceae

ยอดอ่อนรับประทาน
ได้

Zingiberaceae

ดอกอ่อนน�ำมาลวก
จิ้มน�้ำพริก

อาวแดง

Zingiberaceae

ดอกอ่อนน�ำมาลวก
จิ้มน�้ำพริก

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Curcuma sessilis
Gage

Smilacaceae

ยอดอ่อนและใบอ่อน
รับประทานได้
Thelypteridaceae ยอดอ่อนน�ำมาลวก
จิ้มน�้ำพริก
Vitaceae
เครือตัดดื่ม
แก้กระหายน�้ำ

พื้นที่

PLANT

พืชอาหาร
ลำ�ดับ ชื่อไทย
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ว่าน
เปราะ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์
ใบอ่อนรับประทานได้

80

เปราะ
ใหญ่

Kaempferia
Zingiberaceae
albomaculata
Jenjitt. & K. Larsen.
Kaempferia elegans Zingiberaceae
(Wall.) Baker

81

ว่าน
Kaempferia rotunda Zingiberaceae
หาวนอน L.

ใบอ่อนรับประทานได้

พื้นที่

ใบอ่อนรับประทานได้

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

71

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
ลำ�ดับ ชื่อไทย

72

1

ยางโอน

2

มะกอก
เกลื้อน

3

ตะแบก
เลือด

4

มะเกลือ
เลือด

5

ขี้อ้าย

6

ส้านหิ่ง

7

ยางนา

8

พลวง

9

กระบก
กรัง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Monoon viride
(Craib) B. Xue & R.
M. K. Saunders
Canarium
subulatum
Guillaumin
Tennimalia
corticosa Pierre ex
Laness.
Terminalia
mucronata
Craib & Hutch.
Terminalia
nigrovenulosa Pierre
Dillenia parviflora
Griff.
Dipterocarpus
alatus Roxb.
ex G. Don
Dipterocarpus
tuberculatus Roxb.

วงศ์

ประโยชน์

Annonaceae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

Burseraceae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ท�ำไม้พื้น

Combretaceae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

Combretaceae

เนื้อไม้ใช้เป็น
ไม้โครงสร้าง
งานก่อสร้าง
Combretaceae
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
Dilleniaceae
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ท�ำไม้พื้น
Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ท�ำไม้พื้น
โครงหลังคา
Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
ใบแก่ใช้มุงหลังคา
Hopea helferi (Dyer) Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
Brandis
บ้านเรือน ท�ำเสา
คาน ตง รอด

พื้นที่

PLANT

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

10

เต็ง

Shorea obtusa Wall. Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
ex Blume
บ้านเรือน

11

พะยอม

Shorea roxburghii
G. Don

12

รัง

Shorea siamensis
Miq.
สะเดาปัก Vatica harmandiana
Pierre
มะค่าโมง Afzelia xylocarpa
(Kurz) Craib

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ท�ำเสา
Fabaceaeเนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
Caesalpinioideae บ้านเรือน

มะค่าแต้ Sindora siamensis
Teijsm. ex Miq.
var. siamensis
แดง
Xylia xylocarpa
(Roxb.) W. Theob.  
var. kerrii (Craib &
Hutch.) I. C. Nielsen
ชิงชัน
Dalbergia oliveri
Gamble ex Prain
สาธร
Millettia leucantha
Kurz var. buteoides
(Gagnep.) P. K. Lôc
ประดู่
Pterocarpus
macrocarpus Kurz

FabaceaeCaesalpinioideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

FabaceaeMimosoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

FabaceaePapilionoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน ทำ�ไม้พื้น

13
14
15

16

17
18

19

พื้นที่

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
ลำ�ดับ ชื่อไทย
20

ติ้วขน

21

สัก

22

ตะแบก
แดง
เลียงมัน

23
24
25
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ชื่อวิทยาศาสตร์

Cratoxylum
Hypericaceae
formosum
(Jacq) Benth. &
Hook. f. ex Dyer
subsp. pruniflorum
(Kurz) Gogelein
Tectona grandis L. f. Lamiaceae

Lagerstroemia
calyculata Kurz
Berrya mollis Wall.
ex Kurz
เต็งหนาม Bridelia retusa (L.)
A. Juss
ขว้าว
Haldina cordifolia
(Roxb.) Ridsdale

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

วงศ์

Lythraceae
Malvaceae
Phyllanthaceae
Rubiaceae

ประโยชน์
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน
เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง
บ้านเรือน

พื้นที่

PLANT

พืชที่ใช้ทำ�เครื่องใช้สอย
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

1

มะม่วง
แมงวัน

Buchanania lanzan Anacardiaceae
Spreng.

เนื้อไม้ใช้ท�ำลังใส่ของ

2

โมกมัน

Wrightia arborea
(Dennst.) Mabb.

Apocynaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำเครื่องกลึง
เครื่องเล่นส�ำหรับเด็ก

3

แคฝอย

Bignoniaceae

4

มะพอก

5

แห้วหมู
หิน
ส้านใบ
เล็ก

Stereospermum
cylindricum Pierre
ex Dop.
Parinari anamensis
Hance
Cyperus dubius
Rottb.
Dillenia ovata
Wall. ex Hook. f. &
Thomson
Dipterocarpus
obtusifolius
Teijsm. ex Miq.
Hopea odorata
Roxb.

6

7

เหียง

8

ตะเคียน
ทอง

9

ล่ำ�ตา
ควาย

10

Diospyros
coaetanea
H. R. Fletcher
ตับเต่าต้น Diospyros
ehretioides
Wall. ex G. Don

พื้นที่

เนื้อไม้
ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องมือเกษตรกรรม
Chrysobalanaceae น�้ำมันจากเมล็ดใช้ทา
เครื่องเขินให้เป็นเงา
Cyperaceae
ล�ำต้นใต้ดินสกัด
ให้สารกลิ่นหอมหวาน
Dilleniaceae
เนื้อไม้ใช้ท�ำกระดาน
เฟอร์นิเจอร์
Dipterocarpaceae ชันใช้ยาไม้ ยาแนวเรือ

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์
Ebenaceae

เนื้อไม้ใช้ทำ�เฟอร์นิเจอร์

Ebenaceae

เปลือกและเนื้อไม้
ใช้ทำ�เยื่อกระดาษ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชที่ใช้ทำ�เครื่องใช้สอย
ลำ�ดับ ชื่อไทย
11

12

13

14
15

เต้าหลวง Macaranga
gigantea (Rchb. f. &
Zoll.) Müll. Arg.
ซาด
Erythrophleum
succirubrum
Gagnep.
ปันแถ
Albizia lucidior
(Steudl.) I. C.
Nielsen
ทองกวาว Butea monosperma
(Lam.) Taub.
กระพี้เขา Dalbergia cultrata
ควาย
Graham ex Benth.

วงศ์

ประโยชน์

Euphorbiaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำเชื้อเพลิง

FabaceaeCaesalpinioideae

แก่นใช้ท�ำเครื่องมือ
เกษตรกรรม

FabaceaeMimosoideae

เปลือกไม้น�ำมาทุบ
แช่น�้ำใช้แทนสบู่

FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae

ดอกใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

16

ฉนวน

17

FabaceaePapilionoideae

19

ขมิ้นนาง Flemingia
macrophylla (Willd.)
Prain
กระพี้จั่น Millettia brandisiana
Kurz
ผ่าเสี้ยน Vitex canescens Kurz

เนื้อไม้
ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์
เครื่องดนตรี
ต้นใช้เลี้ยงครั่ง
เนื้อไม้ใช้ท�ำ
เยื่อกระดาษ
หัวใช้ย้อมผ้าให้สีม่วง
หรือสีส้ม

FabaceaePapilionoideae
Lamiaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำ
เยื่อกระดาษ
เนื้อไม้ใช้ท�ำเชื้อเพลิง

20

สวอง

Lamiaceae

เนื้อไม้
ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องมือเกษตรกรรม

18

76

ชื่อวิทยาศาสตร์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Dalbergia nigrescens FabaceaeKurz
Papilionoideae

Vitex limonifolia
Wall.

พื้นที่

PLANT

พืชที่ใช้ทำ�เครื่องใช้สอย
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

21

กาสามปีก Vitex peduncularis

Lamiaceae

22

การบูร

Wall. ex Schauer

ประโยชน์
เนื้อไม้ใช้ในงาน
แกะสลัก

Cinnamomum
Lauraceae
camphora (L.) J.
Presl
หญ้ายาย Lygodium flexuosum Lygodiaceae
เภา
(L.) Sw.

เนื้อไม้น�ำมากลั่น
จะได้การบูร
และน�้ำมันหอมระเหย
ต้นใช้ท�ำเครื่องจักสาน

24

ลิเภาป่า

25

ปอฝ้าย

26

23

พื้นที่

Lygodium
polystachyum
Wall. ex Moore
Firmiana colorata
(Roxb.) R. Br.

Lygodiaceae

ต้นใช้ท�ำเครื่องจักสาน

Malvaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำไม้อัด

หญ้าบิด

Grewia abutilifolia
Vent. ex Juss.

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำเชือก

27

ปอแก่น
เทา

Grewia eriocarpa
Juss.

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำเชือก

28

ขี้อ้น

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำ
เครื่องจักสาน

29

ปอต่อม

Helicteres lanata
(Teijsm. & Binn.)
Kurz
Hibiscus
glanduliferus Craib

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำเชือก

30

พลับพลา Microcos tomentosa Malvaceae
Sm.

เปลือกใช้ท�ำเชือก

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พืชที่ใช้ทำ�เครื่องใช้สอย
ลำ�ดับ ชื่อไทย

78

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

Pterocymbium
tinctorium (Blanco)
Merr.
Sterculia hypochra
Pierr

Malvaceae

เนื้อไม้ใช้ทำ�ไม้อัด

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำเชือก

31

ปออีเก้ง

32

ปอฝ้าย

33

ปอลมปม Thespesia lampas
(Cav.) Dalzell & A.
Gibson

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำเชือก
เส้นใยจากเมล็ด
ใช้ทอเป็นผ้าได้

34

เส้ง

Triumfetta
bartramia L.

Malvaceae

เปลือกใช้ท�ำเชือก

35

ยมหิน

Chukrasia tabularis
A. Juss.

Meliaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำ
เฟอร์นิเจอร์

36

กร่าง

Ficus altissima
Blume

Moraceae

37

ข่อย

Streblus asper Lour. Moraceae

ต้นใช้เลี้ยงครั่ง
เปลือกใช้ท�ำ
เยื่อกระดาษ
ยางใช้ก�ำจัดแมลง

38

เลือด
ควาย

Knema erratica
(Hook. f. &
Thomson) Sinclair

39

โลด

Aporosa villosa
Phyllanthaceae
(Wall. ex Lindl.) Bail.

ยางใช้เป็นสีย้อมผ้า
ให้สีแดง

40

อ้อ

Arundo donax L.

ดอกใช้ทำ�ไม้กวาด

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Myristicaceae

Poaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำ
เฟอร์นิเจอร์

พื้นที่

PLANT

พืชที่ใช้ทำ�เครื่องใช้สอย
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

41

ไผ่ซาง
ดอย

42

ตองกง

43

มะเค็ด

44

กระทุ่ม
เขา

45

กระแจะ

46

หงอนไก่
ดง

47

มะเฟือง
ช้าง

48

ปอขาว

49

ปอพราน Colona auriculata Tillaceae
(Desv.) Craib
พังแหร Trema orientalis (L.) Ulmaceae
ใหญ่
Blume

50

Dendrocalamus
membranaceus
Munro
Thysanolaena
latifolia (Roxb. ex
Hornem.) Honda
Catunaregam
tometosa (Blume ex
DC.) Tirveng.
Neonauclea
calycina (Bartl. ex
DC.) Merr.
Naringi crenulata
(Roxb.) Nicolson
Harpullia
cupanoides Roxb.

วงศ์

ประโยชน์

Poaceae

เนื้อไม้ใช้ท�ำเครื่อง
จักสาน

Poaceae

ใบใช้ห่อข้าวเหนียว
ช่อดอกใช้ท�ำไม้กวาด

Rubiaceae

ผลมียาง ใช้ใส่ผม
เพื่อจัดแต่งทรง

Rubiaceae

เนื้อไม้ใช้ในงาน
แกะสลัก

Rutaceae

เนื้อไม้ใช้ในงาน
แกะสลัก
เนื้อไม้ใช้ท�ำเชื้อเพลิง

Sapindaceae

Lepisanthes
Sapindaceae
tetraphylla (Vahl)
Radlk.
Sterculia pexa Pierre Sterculiaceae

พื้นที่

เนื้อไม้ใช้ท�ำ
เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องจักสาน
เนื้อไม้ใช้ทำ�
กล่องใส่ของ
เปลือกใช้ทำ�เชือก
เปลือกใช้ทำ�เชือก
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

79

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย
1

ดอกได

2

บาน
ไม่รู้โรย
สิงคโปร์
บัวบก

3
4
5

6

80

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pseuderanthemum
parishii (T. Anders)
Lindau
Alternanthera
dentata (Moench.)
Stuchlik
Crinum wattii Baker

วงศ์
Acanthaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีม่วง

Amaranthaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีม่วง

Amaryllidaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
อมม่วงหรือชมพู
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีขาวครีม
ปลูกเป็นไม้ประดับ

สัตบรรณ Alstonia scholaris
Apocynaceae
(L.) R. Br.
หยั่ง
Amalocalyx
Apocynaceae
สมุทร
microlobus Pierre ex
Spire
ต้างใหญ่ Hoya pachyclada
Asclepiadaceae
Kerr

7

ข้าหลวง
หลังลาย

8

-

Asplenium nidus L.
var. nidus
Begonia sp.

Athyriaceae
Begoniaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมี
สีเหลืองทองหรือสีส้ม
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
มีกลิ่นหอม

9

กาสะลอง Mayodendron
คำ�
igneum (Kurz) Kurz

Bignoniaceae

10

ปีบ

Bignoniaceae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Millingtonia
hortensis L. f.

ประโยชน์

พื้นที่

PLANT

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

11

กระโดง
แดง

Bhesa robusta
(Roxb.) Ding Hou

Celastraceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ

12

ปรง
เหลี่ยม

Cycas siamensis
Miq.

Cycadaceae

ปลูกเป็นไม้ประดับ

13

เสี้ยวแก้ว Bauhinia nervosa
(Wall. ex Benth.)
Baker
ปอเกี๋ยน Phanera ornata
(Kurz) Thoth.
var. burmanica
(K. Larsen & S. S.
Larsen) Bandyop.,
P. P. Ghoshal & M. K.
Pathak
เสี้ยวป่า Bauhinia saccocalyx
Pierre
ราชพฤกษ์ Cassia fistula L.

FabaceaeCaesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ

FabaceaeCaesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
มีกลิ่นหอม

FabaceaeCaesalpinioideae
FabaceaeCaesalpinioideae

17

กางหลวง Albizia chinensis
(Osbeck) Merr.

FabaceaeMimosoideae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเหลือง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

18

ทองหลาง Erythrina
ป่า
subumbrans
(Hassk.) Merr.
นางแย้ม Clerodendrum
ป่า
infortunatum L.

FabaceaePapilionoideae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีแดง

Lamiaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว

14

15
16

19

พื้นที่

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

81

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย
20

21

22

23
24
25

26
27
28

29

82

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ประโยชน์

นมสวรรค์ Clerodendrum
paniculatum L.
var. paniculatum
ทองแมว Gmelina elliptica
Sm.

Lamiaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีแดง

Lamiaceae

จิกน้ำ�

Lecythidaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเหลือง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

Barringtonia
acutangula (L.)
Gaertn.
อินทนิล Lagerstroemia
น้ำ�
speciosa (L.) Pers.
เสลาขาว Lagerstroemia
tomentosa C. Presl
กะหนาน Pterospermum
ปลิง
acerifolium (L.)
Willd.
เถาก้นปิด Stephania
glandulifera Miers
เสี้ยวผี
Jasminum scandens
(Retz.) Vahl
เอื้อง
Aerides falcata
กุหลาบ Lindl. & Paxton
พวง
เอื้องพวง Aerides multiflora
มาลัย
Roxb.

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Lythraceae

Malvaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ประดับ

Menispermaceae

ปลูกเป็นไม้ประดับ

Oleaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
และสีชมพู
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีม่วงแดง

Lythraceae

Orchidaceae

Orchidaceae

พื้นที่

PLANT

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย
30

31

32

33

34

35

36

37

เอื้อง
กุหลาบ
เดือยไก่
เอื้องเข็ม
แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Aerides odorata
Lour.

วงศ์
Orchidaceae

Ascocentrum
Orchidaceae
curvifolium (Lindl.)
Schltr.
เอื้องพญา Chiloschista parishii Orchidaceae
ไร้ใบ
Seidenf.
แข้งกว่าง Cleisomeria
pilosulum (Gagnep.)
Siedenf. & Garay
เขาแพะ Cleisostoma
arietinum (Rchb. f.)
Garay
เอื้องส้ม Cleisostoma
แปะ
williamsonii
(Rchb. f.) Garay
กะเรกะ Cymbidium
ร่อน
aloifolium (L.) Sw.
เอื้องงวง
ช้าง

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae

Dendrobium
Orchidaceae
aphyllum (Roxb.) C.
E. C. Fisch.

ประโยชน์

พื้นที่

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีม่วงอ่อน
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีแดง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเขียวอมเหลือง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเขียวแต้มสีชมพู
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีชมพูแกมม่วง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีม่วงแกมขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเขียวอมเหลือง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีม่วง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

83

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย

วงศ์

ประโยชน์

38

เอื้องดอก Dendrobium
Orchidaceae
มะขาม delacourii Guillaumin

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีครีม

39

เอื้องผึ้ง

Dendrobium lindleyi Orchidaceae
Steud.

40

เอื้อง
ขี้หมา

Eria bractescens
Lindl.

41

ว่านอึ่ง

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเหลือง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเหลือง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีน�้ำตาล

42
43
44
45
46

47

84

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eulophia
macrobulbon (C. S.
P. Parish & Rchb. f.)
Hook. f.
อึ่งเปาะ Geodorum
attenuatum Griff.
ว่านจูง Geodorum siamense
นาง
Rolfe ex Downie
เอื้องดิน Hetaeria
ดอกหม่น oblongifolia Blume
แผ่นดิน Nervilia aragoana
Gaudich.
เย็น
ช้างดำ� Pomatocalpa
spicatum Breda,
Kuhl & Hasselt
เอื้องเขา Rhynchostylis
แกะ
coelestis (Rchb. f.)
Rchb. f. ex Veitch

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Orchidaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีม่วง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเหลือง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว

พื้นที่

PLANT

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

48

ช้างกระ

49

เอื้อง
ไอยเรศ

50

เอื้อง
หนวด
พราหมณ์
เอื้องสาย
สุคนธ์

Seidenfadenia
mitrata (Rchb. f.)
Garay
Trichoglottis
cirrhifera Teijsm. &
Binn.

Orchidaceae

52

เข็มขาว

Vanda lilacina
Teijsm. & Binn.

Orchidaceae

53

เตยหนู

54

หางนาค
บก

Pandanus obovatus Pandanaceae
H. St. John
Adiantum
Parkeriaceae
caudatum L.

55

กระแต
ไต่ไม้

56

เฟินราชินี Calciphilopteris
Pteridaceae
ludens (Wall. ex
Hook.) Yesilyurt & H.
Schneid.

51

Rhynchostylis
Orchidaceae
gigantea (Lindl.)
Ridl.
Rhynchostylis retusa Orchidaceae
(L.) Blume

Orchidaceae

Drynaria bonii Christ Polypodiaceae

ประโยชน์

พื้นที่

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
จุดม่วงแดง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
มีจุดสีม่วงประปราย
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีขาวอมม่วง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสี
เหลืองเข้มถึงสีเหลือง
อมน�้ำตาล
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีม่วงอ่อน
ปลูกเป็นไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ประดับ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

85

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
ลำ�ดับ ชื่อไทย
57

กูดหมาก Pteris vittata L.

58

เคด

59

คำ�มอก
หลวง

61

ข้าวสาร
ป่า

63

64

65
66

วงศ์
Pteridaceae

Catunaregam
Rubiaceae
spathulifolia
Tirveng.
กระมอบ Gardenia obtusifolia Rubiaceae
Roxb. ex Hook. f.

60

62

86

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia
sootepensis Hutch.

Pavetta indica L.
var. tomentosa
(Roxb. ex Sm.)
Hook. f.
พุดหอม Rothmannia
ไทย
thailandica Tirveng.
ตะลุมพุก Tamilnadia uliginosa
(Retz.) Tirveng. &
Sastre
กูดงอแง Lygodium
japonicum (Thunb.)
Sw.
กูดกวาง Tectaria impressa
(Fée) Holtum
ปุดหม้อ Globba leucantha
Miq.

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Rubiaceae

Rubiaceae

Rubiaceae

ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมี
สีเหลือง มีกลิ่นหอม
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ
ดอกมีสีเหลือง
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
มีกลิ่นหอม

Schizaeaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ ดอกมีสีขาว
มีกลิ่นหอม
ปลูกเป็นไม้ประดับ

Tectariaceae

ปลูกเป็นไม้ประดับ

Zingiberaceae

ปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ

Rubiaceae

พื้นที่

PLANT

พืชที่ไม่พบข้อมูลการใช้ประโยชน์
ลำ�ดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

จ้าหอม

2

เขียงพร้า

3

กล้วยเต่าผลแดง Polyalthia sp.

Annonaceae

4

เถามวน

Gymnema latifolium Wall. ex Wight

Apocynaceae

5

บอนเปรี้ยว

Amorphophallus cirrifer Stapf

Araceae

6

บุก

Araceae

7

เขือง

Amorphophallus lunatus Hett. &
Sizemore
Wallichia caryotoides Roxb.

8

ขางหางเล็ก

Vernonia parishii Hook. f.

Asteraceae

9

มะเดาะ

Celastraceae

10

เอื้องหิน

Glyptopetalum sclerocarpum M. A.
Lawson
Pollia secundiflora (Blume) Bakh. f.

11

ลดาดง

Tridynamia spectabilis (Kurz) Parmer Convolvulaceae

12

หญ้ารังกา

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze

Cyperaceae

13

หญ้าตีนกา

Cyperus laxus Lam.

Cyperaceae

14

หญ้าแฝกไหม

Cyperus leucocephalus Retz

Cyperaceae

15

หลอดเถื่อน

Mallotus oblongifolius Müll. Arg.

Euphorbiaceae

Trigonostemon flavidus Gagnep.

Euphorbiaceae

16

-

Eranthemum tetragonum A. Dietr.
ex Nees
Justicia diffusa Willd.

วงศ์

17

หญ้านกเค้าน้อย Leucas decemdentata (Willd.) Sm.

18

ผักชีญวนม่วง

พื้นที่

Acanthaceae
Acanthaceae

Arecaceae

Commelinaceae

Labiatae

Lindernia hookeri (Clarke ex Hook. f.) Linderniaceae
Wettst. var. cochinchinensis Bonati
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

87

พืชที่ไม่พบข้อมูลการใช้ประโยชน์
ลำ�ดับ

88

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

19

มูกเตี้ย

Munronia humilis (Blanco) Harms

Meliaceae

20

ลุงขน

Ficus drupacea Thunb.

Moraceae

21

ชมพู่นก

Syzygium formosum (Wall.) Masam

Mytraceae

22

ผักหวานเมา

Urobotrya siamensis Hiepko

Opiliaceae

23

นกนอนก้านครีบ Cleistanthus decurrens Hook. f.

Phyllanthaceae

24

ข้าวสาร

Phyllanthus columnaris Müll. Arg.

Phyllanthaceae

25

หญ้าจุกขาว

Mitracarpus hirtus (L.) DC.

Rubiaceae

26

พังพานหงอนนาค Globba substrigosa King ex Bak.

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Zingiberaceae

พื้นที่

PLANT

Pseuderanthemum parishii (T. Anders) Lindau

ดอกได

วงศ์ : ACANTHACEAE

ไม้ ล้ ม ลุ ก อายุ ปี เ ดี ย วหรื อ หลายปี สู ง 30-50
เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ดอกสีม่วงหรือ
สี ช มพู อ ม ม่วง ออกเป็นช่อกระจะ ตามซอกใบและปลายยอด พบใน
ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 161 เมตร
ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

89

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz

ทองพันชั่ง

วงศ์ : ACANTHACEAE

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 120 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม        
รูปไข่ ดอกสีขาว ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ กลีบเลี้ยงมี
5 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายแยกเป็นแฉก 2 แฉก
ผลเป็นฝักเรียวยาว มี 4 เมล็ด พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง
ที่ ค วามสู ง จากระดั บ น้ำ � ทะเล 150 เมตร ใบใช้ รั ก ษาโรคผิ ว หนั ง
แก้ริดสีดวงทวาร

90

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Thunbergia laurifolia Lindl.

รางจืด

วงศ์ : ACANTHACEAE

ไม้ เ ถาล้ ม ลุ ก ลำ � ต้ น มี เ นื้ อ ไม้ ใบเดี่ ย ว รู ป รี ห รื อ รู ป
หอก ดอกรูปแตรสีม่วงอมน้ำ�เงินหรือสีขาว ออกเป็นช่อ
กระจะตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ผลแบบแคปซูล รูปทรงกลม ปลายมี
จะงอย พบตามชายป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 165 เมตร      
ใบต้มน้ำ�ดื่มใช้ถอนพิษ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

91

Buchanania lanzan Spreng.

มะม่วงแมงวัน

วงศ์ : ANACARDIACEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ใบเดี่ยว เรียง
เวียน รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ดอกขนาดเล็กสีขาว
ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่ออวบ มีขนสีน้ำ�ตาลแดงแน่น ผลสีเขียว   
อมม่วง พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 163 เมตร เนื้อไม้
ใช้ทำ�ลังใส่ของ

92

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.

กุ๊ก

วงศ์ : ANACARDIACEAE

ไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง สู ง 7-15 เมตร
กิ่ ง อ่ อ นมี ข นปกคลุ ม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่
เรี ย งเวี ย น ใบย่ อ ยเรี ย งตรงข้ า ม รู ป ไข่ ดอกสี เ หลื อ งอ่ อ น ออกเป็ น
ช่อกระจะตามซอกใบ ผลรูปรี เมื่อสุกสีส้มหรือสีแดง พบในป่าเต็งรัง
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 179 เมตร เปลือกใช้แก้ปวด แก้รอยฟกช้ำ� 
แผลพุพอง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

93

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis

แคบิด

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง สู ง 5-20 เมตร
ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย เรียง
ตรงข้าม ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป็นหลอด ปลายเป็นริ้ว ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกโต บิดเป็น
เกลียว เมล็ดแบน มีเยื่อบางๆ ตามขอบคล้ายปีก พบในป่าเบญจพรรณ
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 154 เมตร ดอกและฝักอ่อนนำ�มาลวกจิ้ม
น้ำ�พริก

94

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop.

แคฝอย

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ลำ�ต้น
เปลาตรง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงสลับ ใบ
ย่อยเรียงตรงข้าม ดอกสีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบดอก
เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก พบในป่าเบญจพรรณ
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 182 เมตร เนื้อไม้ใช้ทำ�เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องมือเกษตรกรรม

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

95

Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

เพกา

วงศ์ : BIGNONIACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-13 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย
เรือนยอดไม่เป็นระเบียบ ดูเป็นชั้นๆ ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่ 2-3 ชั้น เรียงตรงข้าม ดอกสีม่วงคล้ำ�  ออกเป็นช่อกระจะ
ตามปลายกิ่ ง กลี บ เชื่ อ มติ ด กั น เป็ น หลอด ผลเป็ น ฝั ก แบนยาวคล้ า ย
ดาบห้อยลง พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับ
น้ำ�ทะเล 148 เมตร ยอดอ่อนและฝักอ่อนรับประทานได้

96

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Canarium subulatum Guillaumin

มะกอกเกลือ้ น

วงศ์ : BURSERACEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร
เรือนยอดกลม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียน
ตอนปลายกิ่ง ใบย่อยเรียงตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อกระจุก ผลรูปรี มี
1 เมล็ด เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจาก
ระดับน้ำ�ทะเล 248 เมตร เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

97

Capparis micracantha DC.

ชิงชี่

วงศ์ : CAPPARACEAE

ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-6 เมตร ใบเดี่ยว
เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ
ตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผลทรงรี หรือทรงกระบอก สีส้มแดง มีริ้ว 4
แนวหรือไม่มี พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 155 เมตร
รากใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะ แก้ไข้

98

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Connarus semidecandrus Jack

ถอบแถบเครือ

วงศ์ : CONNARACEAE

ไม้ พุ่ ม เลื้ อ ย สู ง 2-4 เมตร ใบประกอบแบบขน
นกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกสีขาวถึงสีน้ำ�ตาลอ่อน ออก
เป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลเป็นกระเปาะ เปลือกบาง แห้งแตกได้ เมื่อสุกสี
ส้ม เมล็ดสีดำ�มีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับ
น้ำ�ทะเล 204 เมตร เครือต้มน้ำ�ดื่มใช้บำ�รุงกำ�ลัง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

99

Shorea siamensis Miq.

รัง

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10-25
เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ
รูปไข่หรือรูปหัวใจ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลาย
แยกเป็น 5 แฉก ผลรูปไข่ ผิวแข็ง พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�
ทะเล 165 เมตร เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

100

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Croton persimilis Müll. Arg.

เปล้าใหญ่

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ไม้ พุ่ ม ถึ ง ไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก สู ง ได้ ถึ ง 10 เมตร ใบ
เดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรูปรี ดอกออกเป็น
ช่อตามซอกใบ ผลรูปทรงกลม มี 1 เมล็ด เมื่อสุกสีน้ำ�ตาลแดง พบในป่า
เบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 164 เมตร ใบและเปลือกต้มดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

101

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.

ขันทองพยาบาท

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ไม้ พุ่ ม หรื อ ไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก สู ง 3-7 เมตร ใบ
เดี่ ย ว เรี ย งสลั บ รู ป ขอบขนาน ดอกสี เขี ย วอ่ อ นถึ ง
เหลืองอ่อน ดอกแยกเพศต่างต้น ออกเป็นกระจุกซ้อนตามซอกใบ ผล
มี 3 พู เมื่อแก่แตกเป็น 3 เสี้ยว พบในป่าดิบแล้งที่ความสูงจากระดับ
น้ำ�ทะเล 146 เมตร เปลือกใช้รักษาโรคผิวหนังกลากเกลื้อน

102

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Bauhinia saccocalyx Pierre

เสี้ยวป่า

วงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE

ไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก ผลั ด ใบ สู ง ได้ ถึ ง 10 เมตร ใบ
เดี่ ย ว เรี ย งสลั บ รู ป ไข่ ดอกสี ข าวหรื อ ชมพู อ่ อ น
ออกเป็ น ช่ อ เชิ ง หลั่ น ตามซอกใบใกล้ ป ลายกิ่ ง ผลเป็ น ฝั ก แห้ ง แตก
พบในป่ า เต็ ง รั ง ที่ ค วามสู ง จากระดั บ น้ำ � ทะเล 172 เมตร ปลู ก เป็ น     
ไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

103

Cassia fistula L.

ราชพฤกษ์

วงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนก
ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม ดอกสีเหลือง
ออกเป็ น ช่ อ กระจะยาวตามซอกใบ ห้ อ ยลง ผลเป็ น ฝั ก ทรงกระบอก
ผิวเกลี้ยงสีดำ� แขวนห้อยลงจากกิ่ง เมล็ดรูปแบนมน พบในป่าเต็งรังที่
ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 181 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

104

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

อะราง

วงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง
30 เมตร ลำ�ต้นเปลาตรง ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น
เรียงเวียน ใบย่อยเรียงตรงข้าม ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อกระจะ
ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลง ผลเป็นฝักแบนแห้งไม่แตก พบ
ในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 154 เมตร เปลือกต้มน้ำ�ดื่ม
ใช้แก้ท้องเสีย

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

105

Adenanthera pavonina L.

มะกล่ำ�ต้น

วงศ์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 20 เมตร
กิ่งมีขน ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ดอกออกเป็นช่อ
เชิงลดตามซอกใบใกล้ปลายยอด ผลเป็นฝักแบน บิดโค้ง เมื่อแก่สีน้ำ�ตาล
แห้งแตกได้ เมล็ดแบน พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
150 เมตร ยอดอ่อนและใบอ่อนรับประทานได้

106

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

กางหลวง

วงศ์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-25
เมตร ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงเวียน ดอกสี
ขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแยกแขนง มีช่อย่อยเป็นกระจุก ตาม
ซอกใบหรือปลายกิ่ง พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
150 เมตร ปลูกเป็นไม้ประดับ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

107

Albizia lebbeck (L.) Benth.

พฤกษ์

วงศ์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร       
ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ดอกสีขาวอม
เขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อซี่ร่มประกอบ ตามซอกใบ
ใกล้ปลายกิ่ง ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน แบนและบาง เปลือกผลบริเวณ
เมล็ดจะพองนูนเด่นชัด พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 174
เมตร ยอดอ่อนและดอกอ่อนรับประทานได้

108

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Millettia brandisiana Kurz

กระพี้จั่น

วงศ์ : FABACEAE-PAPILIONOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกสีม่วงแกมขาว ออกเป็น
ช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่งและเหนือรอยแผลใบ ผลเป็นฝัก รูปขอบ
ขนานปลายแหลม สีน้ำ�ตาลแกมเหลือง แห้งแตกได้ พบในป่าเต็งรัง
ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 167 เมตร เนื้อไม้ใช้ทำ�เยื่อกระดาษ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

109

Aerides falcata Lindl. & Paxton

เอื้อง
กุหลาบพวง

วงศ์ : ORCHIDACEAE

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำ�ต้นเจริญทางยอด ใบเรียงสลับ
ระนาบเดียว รูปขอบขนาน แผ่นใบแบนพับเข้าหากัน
ดอกสีขาวและสีชมพู ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ กลีบดอกรูปช้อน
กลีบปากสีชมพูเข้ม แผ่ออกเป็นรูปไข่ ปลายเว้า พบในป่าดิบแล้ง ที่ความ
สูงจากระดับน้ำ�ทะเล 375 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

110

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

PLANT

Dendrobium delacourii Guillaumin

เอื้องดอก
มะขาม

วงศ์ : ORCHIDACEAE

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำ�ลูกกล้วยรูปไข่แกมรีหรือรูปทรง
กระบอก ใบรูปหอก ดอกสีขาวครีมจนถึงสีเหลือง ออก
เป็นช่อกระจะ เป็นช่อตั้งใกล้ปลายยอด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปหอก
กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างเบี้ยว กลีบปากสีเหลืองและมีขีดสีน้ำ�ตาล รูปไข่
กลับ ขอบกลีบมีปุ่มปมขนาดเล็ก พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจาก
ระดับน้ำ�ทะเล 198 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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Eulophia macrobulbon (C. S. P. Parish & Rchb. f.) Hook. f.

ว่านอึ่ง

วงศ์ : ORCHIDACEAE

กล้วยไม้ลำ�ต้นแบบหัวเผือก รูปทรงกลม สีม่วงคล้ำ�
มีขนาดใหญ่ ใบรูปรีถึงรูปรีแกมรูปหอก ดอกออกเป็น
ช่อกระจะ กลีบดอกรูปรีสีน้ำ�ตาล กลีบเลี้ยงรูปรีแกมขอบขนาน พบใน
ป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 208 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้
ประดับ
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PLANT

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.

ช้างกระ

วงศ์ : ORCHIDACEAE

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำ�ต้นเจริญทางปลายยอด ใบมี
ขนาดใหญ่ เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน ดอก
ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ กลีบดอกสีขาวและมีจุดสีม่วงแดงจำ�นวน
มาก กลีบปากรูปแถบกว้างและอวบหนา สีม่วงแดง ปลายกลีบเป็น
ติ่งดอกมีกลิ่นหอม มีหลายช่อ พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�
ทะเล 175 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Stemona curtisii Hook. f.

รากตอ

วงศ์ : STEMONACEAE

ไม้ล้มลุก ลำ�ต้นเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่
แกมรูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลรูปรี
มี 5-11 เมล็ด พบในป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 252
เมตร ลำ�ต้นใต้ดินใช้รักษาโรคผิวหนัง
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PLANT

Curcuma sessilis Gage

อาวแดง

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว รูปขอบ
ขนาน ดอกออกเป็นช่อเชิงลด กลีบดอกส่วนโคนเชื่อม
ติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก ผลรูปไข่ เมล็ดรูปร่างคล้ายหยด
น้ำ� พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 186 เมตร ดอกอ่อน
นำ�มาลวกจิ้มน้ำ�พริก
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Kaempferia rotunda L.

ว่านหาวนอน

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สีม่วงดำ�  ใบเดี่ยว
รูปไข่ หรือรูปรี ดอกออกเป็นช่อแทรกที่โคนกาบใบ กลีบ
ดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก กลีบปากสีม่วง
พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 180 เมตร ใบอ่อน
รับประทานได้
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แมลงกับป่าไม้
แมลงเป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ตที่ มี ค วามหลากหลายของชนิด มากที่ สุ ด
มีรูปร่างแตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น ด้วง ผี เสื้อ มด และปลวก
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นเราจึงสามารถพบแมลง
ได้ทกุ แห่งบนโลกใบนี้
แมลงมีบทบาทและหน้าที่ ส� ำคัญเป็นอย่างมากในระบบนิเวศ
เนือ่ งจากเป็นผู้ช่วยผสมเกสรให้แก่พรรณพืช นานาชนิด เป็นทั ้ งผู้ล่าและ
เหยื่อในห่วงโซ่อาหาร เป็นผู้ย่อยสลายอินทรี ยวัตถุต่างๆ และบางชนิด
อาจเป็นศัตรูพชื ด้วย
ป่าไม้ คือบริ เวณที่มพี ชื พรรณไม้นานาชนิดขึน้ อยูห่ นาแน่น จึงเป็น
แหล่งอาหาร และแหล่งที่อยูอ่ าศัยที่สมบูรณ์แบบของแมลงเกือบทุกชนิด
แต่ปัจจุ บันการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ความ
ต้องการที่ อยู่อาศัยและพื้นที่ ท�ำกินมีมากขึ้น จึงเกิดการบุกรุ กและแผ้ว
ถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ ทางการเกษตร ส่งผลให้แหล่งที่ อยู่อาศัย
ตลอดจนพืช อาหารของแมลงลดลง นอกจากนี้การใช้สารเคมีทางการ
เกษตรในการป้องกันก�ำจั ดศัตรูพืช มากเกินปริ มาณที่ ก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจ
ท�ำให้แมลงบางชนิดสูญพั นธุ์ไปได้
แมลงกับป่าไม้จึงมีความสัมพั นธ์ที่เกี่ยวโยงกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึง่
ไปไม่ได้ และ “มนุษย์” ก็เป็นผู้ ได้รับ ประโยชน์ที่เกิดจาก “การบริ การ
ทางนิเวศ” ที่ ได้จากแมลง
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วิธีการสำ�รวจ
แมลงกลางวัน
กลุ่มผี เสื้อ

โดยสำ�รวจผีเสื้อกลางวันในเวลา 						
10.00 - 12.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผีเสื้อ
ออกหากินและบินอยู่ในระดับต่ำ� จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย
จากนั้นทำ�ให้ผีเสื้อสลบ โดยใช้มือบีบบริเวณส่วนอก แล้วนำ�บรรจุ
ใส่ซองพับเป็นรูปสามเหลี่ยม บันทึกข้อมูลรายละเอียด

กลุ่มแมลงอื่นๆ

เดินตามเส้นทางการสำ�รวจ เก็บตัวอย่างแมลง ซึ่งสามารถ
พบได้ตามพื้นดิน โดยด้วงที่มีขนาดใหญ่เก็บด้วยวิธีห่อ
กระดาษไขแบบท๊อฟฟี่ ส่วนแมลงอื่นๆ จับใส่ขวด
น๊อคแมลง บันทึกข้อมูลรายละเอียด

กลุ่มปลวก

เดินตามเส้นทางสำ�รวจ โดยสังเกตบริเวณจอมปลวก
บนพื้นดิน ใต้ดิน ใต้ใบไม้ผุ และบนต้นไม้ บันทึกข้อมูลปลวกที่พบ
เลือกเก็บตัวอย่างปลวกวรรณะทหาร ประมาณ 20 ตัว ต่อการพบปลวก 1 ครั้ง
เก็บปลวกลงในขวดบรรจุแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์
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แมลงกลางคืน

ตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืนโดยใช้กับดักโดมและแสงจากหลอดไฟแสงจันทร์

พร้ อ มผ้ า ฉากสี ข าว เพื่ อ เป็ น ตั ว ดึ ง ดู ด แมลงตอนกลางคื น โดยเริ่ ม เปิ ด ไฟตั้ ง แต่ เวลา
18.00 น. จนถึง 06.00 น. เก็บตัวอย่างในช่วงเวลา 20.00-22.00 น. และ 06.00 น. พร้อม
ทั้งถ่ายรูปและเก็บตัวอย่างใส่ขวดน๊อคแมลง ทิ้งไว้จนกว่าแมลงตาย ผีเสื้อกลางคืนเก็บ
ใส่ซองสามเหลี่ยม ด้วงและแมลงอื่นๆ เก็บใส่กระดาษไขห่อแบบท๊อฟฟี่ บันทึกข้อมูล
รายละเอียด
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ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ
ด้ า น แ ม ล ง จำ�นวน 202 ชนิด
แบ่งตามการใช้ประโยชน์
กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร 134 ชนิด
แมลงที่อาศัยกินน�้ำหวาน
จากดอกไม้ เป็ น อาหารจะพา
เกสรที่ ติ ด ตามขาไปผสมกั บ
เกสรของดอกไม้ดอกอื่น

กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน 27 ชนิด
แมลงที่ กิ น
หรืออาศัยอยู่ภายใน
หรื อภายนอกของ
แมลงชนิดอื่น

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้ 21 ชนิด
			
แมลงที่ท�ำลาย
ต้ น ไม้ ที่ ยั ง มี ชี วิ ตอยู ่
โดยการเข้ า ท� ำ ลาย
ส่วนต่างๆ ของต้นไม้
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กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 13 ชนิด
แมลงที่ชว่ ยย่อยสลาย
อินทรียวัตถุต่างๆ เช่น
เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้
ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ดิ น ให้ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร 7 ชนิด
แมลงที่สามารถน�ำมาบริ โภค
เป็ น อาหารทั ้ ง ในระยะตั ว อ่ อ น
และตั ว เต็ ม วั ย หรื อ ได้ จ าก
ผลผลิตของแมลง เช่น น�้ำผึ้ง
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ความหลากหลายทางชี ว ภาพด้ า นแมลง
จำ�นวน 202 ชนิ ด
Order Lepidoptera

      (กลุ่มผีเสื้อ) 127 ชนิด

แบ่ ง ตามหลั ก อนุ ก รมวิ ธ าน
Order Coleoptera

     (กลุ่มด้วง) 28 ชนิด

ผี เ สื ้ อ กลางคื น
ผี เ สื ้ อ กลางวั น

Order Hymenoptera

(กลุ่ม ผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่) 14 ชนิด

Order Odonata

     (กลุ่มแมลงปอ) 12 ชนิด
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Order Hemiptera  (กลุ่มมวน เพลี้ย) 4 ชนิด

มวน

เพลี ้ ย

Order Isoptera (กลุ่มปลวก) 10 ชนิด
Order Orthoptera

(กลุ่มตั๊กแตน) 6 ชนิด

Order Diptera

     (กลุ่มแมลงวัน) 1 ชนิด

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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รายชื ่ อความหลากหลายของ แมลง

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
1
ผึ้งโพรง
2
ผึ้งหลวง
3
ผึ้งมิ้ม
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชันโรง
แมลงภู่
มอธลายเสือท้องแดง
ผีเสื้อลายเสือ
ผีเสื้อลายเสือ
ด้วงดอกไม้
ด้วงดอกไม้
ผีเสื้อหนอนเจาะสัก

ชื่อวิทยาศาสตร์
Apis cerana Fabricius
Apis dorsata Fabricius
Apis florea Fabricius

Trigona sp.
Xylocopa aestuans (Linnaeus)
Amerila astreus Drury
Creatonotos transiens (Walker)
Spilosoma strigatula Walker
Dicheros inermiceps Bourgoin
Heterorrhina micans (Guerin)
Xyleutes persona Le Guillou
ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ Danaus genutia Cramer
ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ
Euploea core godartii Lucas
ผีเสื้อจรกาฟ้าป่าต�่ำ
Euploea modesta Butler
ผีเสื้อจรกาเมียลาย
Euploea mulciber Cramer
ผีเสื้อจรกาสองขีด
Euploea sylvester Fabricius

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

วงศ์
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Apidae
Arctiidae
Arctiidae
Arctiidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cossidae
Danaidae
Danaidae
Danaidae
Danaidae
Danaidae

INSECT

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
17 ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว Parantica aglea Cramer
18 ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ Tirumala septentrionis Butler
19 ผีเสื้อหนอนคืบ
Biston bengaliaria (Guenée)
20
21
22
23

Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae

32
33

Godonela nora (Walker)
Hyposidra aquilaria (Walker)
Hyposidra talaca (Walker)
Spaniocentra megaspilaria
Guenée
ผีเสื้อสีต่างฤดูประจุด Caprona agama (Moore)
ผีเสื้อสีต่างฤดูจุดเหลือง Caprona alida De Nicéville
Hasora proxissima Elwes & Edwards
ผีเสื้อหน้าเข็มสยาม
ผีเสื้อป้ายขาวล�ำธาร
Tagiades litigiosa Möschler
ผีเสื้อป้ายขาวเด่น
Tagiades ultra Evans
ผีเสื้อหนอนกินผิวสัก
Hyblaea sp.
ผีเสื้อหนอนบุ้ง
Euthrix laeta austrina
(de Lajonquière)
ผีเสื้อกลางคืน
Miresa albipuncta HerrichSchäffer
ผีเสื้อหนอนหอย
Parasa lepida Cramer
ผีเสื้อฟ้าพุ่มธรรมดา
Acytolepis puspa (Horsfield)

34

ผีเสื้อม่วงใบไม้ใหญ่

Lycaenidae

24
25
26
27
28
29
30
31

ผีเสื้อหนอนคืบ
ผีเสื้อหนอนคืบ
ผีเสื้อกลางคืน
ผีเสื้อกลางคืน

วงศ์
Danaidae
Danaidae
Geometridae

Amblypodia narada Horsfield

Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hesperiidae
Hyblaeidae
Lasiocampidae
Limacodidae
Limacodidae
Lycaenidae
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

201

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
35 ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง Caleta roxus (Godart)

202

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล�้ำ
ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ
ผีเสื้อฟ้าวาวสีต่างฤดู
ผีเสื้อแสดหางยาว
ผีเสื้อฟ้าขีดสีม่วง
ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว
ผีเสื้อหางพลิ้ว
ผีเสื้อหางเหลือง
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อกลางคืน
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Chilades pandava (Horsfield)
Cigaritis lohita (Horsfield)
Jamides celeno (Cramer)
Loxura atymnus (Cramer)
Nacaduba subperusia (Snellen)
Pratapa icetoides (Elwes)
Zeltus amasa (Hewitson)
Lymantria sp.
Aedia acronyctoides (Guenèe)
Artena convergens (Gaede)
Asota caricae (Fabricius)
Bastilla crameri (Moore)
Calyptra parva Bänziger
Daddala sp.
Episparis liturata (Fabricius)
Ercheia cyllaria (Cramer)
Erebus hieroglyphica Drury
Eudocima homaena (Hübner)
Euplocia membliaria (Cramer)
Fodina stola Guenée

วงศ์
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Lymantriidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae

INSECT

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

56

ผีเสื้อกลางคืน

Hyposemansis sp.

Noctuidae

57
58

ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้

Ischyja inferna Swinhoe
Ischyja manlia (Cramer)

Noctuidae
Noctuidae

59

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Noctuidae

60
61
62

ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้

Lygniodes endoleucus
(Guerin-Menerville)
Mocis frugalis (Fabricius)
Mocis undata Fabricius
Neochera dominia Cramer

63

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Neochera inops (walker)

Noctuidae

64

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Ophiusa disjungens (Walker)

Noctuidae

65
66

ผีเสื้อกลางคืน
ผีเสื้อหนอนกระทู้

Oxyodes billeti de Joannis
Noctuidae
Oxyodes scrobiculata Fabricius Noctuidae

67
68

ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้

Pericyma cruegeri (Butler)
Peridrome orbicularis Walker

Noctuidae
Noctuidae

69
70
71
72

ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหนอนกระทู้

Peridrome subfascia Walker
Pindara illibata (Fabricius)
Spirama helicina (Hübner)
Spirama retorta Clerk

Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae

73
74

ผีเสื้อหนอนกระทู้
ผีเสื้อหลังรูปวัว

Thyas coronata (Fabricius)
Tinolius eburneigutta Walker

Noctuidae
Noctuidae

Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
75 ผีเสื้อหนอนกระทู้
76

ผีเสื้อกลางคืน

77
78

ผีเสื้อกลางคืน
ผีเสื้อหนอนหนาม
กะทกรก
ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหัก
ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา

79
80

วงศ์
Noctuidae

Lobocraspis griseifusa Hampson

Nolidae
Nymphalidae

Acraea violae Fabricius

Nolidae

Nymphalidae
Nymphalidae

86
87
88
89

Ariadne ariadne Linnaeus
Cethosia cyane euanthes
Fruhstorfer
ผีเสื้อตาลหนามสามจุด Charaxes marmax Westwood
ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา
Cirrochroa tyche (C. & R. Felder)
ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง
Cupha erymanthis Drury
ผีเสื้อแผนที่ลายหินอ่อน Cyrestis cocles Fabricius
ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา
Discopphora sondaica
zal Westwood
ผีเสื้อมาควิสแถบตรง
Euthalia recta (de Nicéville)
ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่
Hypolimnas bolina Linnaeus
ผีเสื้อแพนซีมยุรา
Junonia almana Linnaeus
ผีเสื้อแพนซีเทา
Junonia atlites Linnaeus

90

ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้

Junonia iphita Cramer

Nymphalidae

91

ผีเสื้อแพนซีสีตาล

Junonia lemonias Linnaeus

Nymphalidae

81
82
83
84
85
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Yephcalpis dilectissima
(Walker)
Gabala roseoretis Kobes

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

INSECT

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

ชื่อไทย
ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา
ผีเสื้อแถบขาว
ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา
ผีเสื้อกะลาสีแดง
ธรรมดา
ผีเสื้อช่างร่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Lexias pardalis (Moore)
Moduza procris (Cramer)
Neptis hylas Linnaeus
Pantoporia hordonia Stoll

Parthenos sylvia gambrisius
(Fabr.)
ผีเสื้อเสือดาวเล็ก
Phalanta alcippe alcippoides
Moore
ผีเสื้อม้าเขียวธรรมดา
Polyura athamas Drury
ผีเสื้อกลางคืน
Tonica barrowi Bingham
ผีเสื้อหางดาบใหญ่
Graphium antiphates pompilius
(Fabricius)
ผีเสื้อหางดาบลายขีด
Graphium aristeus (Stoll)
ผีเสื้อหนอนจ�ำปีจุดแยก Graphium doson (C. & R. Felder)
ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
Pachlipota aristolochiae
(Fabricius)
ผีเสื้อหนอนมะนาว
Papilio demoleus Linnaeus
ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง Papilio memnon agenor
Linnaeus
ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน
Papilio nephelus Boisduval
ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
Papilio polytes Linnaeus

วงศ์
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Oecophoridae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
Papilionidae
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
108 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
109 ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
110 ผีเสื้อเหลืองสยาม
ธรรมดา
111 ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีก
แดง
112 ผีเสื้อเณรสามจุด
113 ผีเสื้อเณรธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
Troides aeacus (C. & R. Felder) Papilionidae
Catopsilia pomona (Fabricius) Pieridae
Cepora iudith (Fabricius)
Pieridae
Delias pasithoe (Linnaeus)

Pieridae

Eurema blanda (Boisduval)
Eurema hecabe (Linnaeus)

Pieridae
Pieridae

114
115
116
117

Eurema simulatrix (Semper)
Hebomoia glaucippe (Linnaeus)
Leptosia nina (Fabricius)
Pareronia anais (Bouge)

Pieridae
Pieridae
Pieridae
Pieridae

119
120
121
122
123

Pterothysanus lalicilia (Walker) Pterothysanidae
Pterothysanus sp.
Pyralidae
Pygospila tyres (Cramer)
Pyralidae
Antheraea frithi Moore
Saturniidae
Lethe europa Fabricius
Satyridae
Melanitis leda (Linnaeus)
Satyridae

ผีเสื้อเณรภูเขา
ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่
ผีเสื้อขาวแคระ
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียน
ธรรมดา
118 ผีเสื้อกลางคืน
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ผีเสื้อหนอนกอ
ผีเสื้อหนอนกอ
มอธไหมป่าปีกโค้ง
ผีเสื้อเลอะเทอะป่าไผ่
ผีเสื้อสายัณห์สีตาล
ธรรมดา
124 ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่ Melanitis zitenius (Herbst)
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Satyridae

INSECT

กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
125 ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า
126 ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้า
ธรรมดา
127 ผีเสื้อจรวด
128 ผีเสื้อจรวด
129 ผีเสื้อจรวด
130 ผีเสื้อจรวด
131 ผีเสื้อจรวด
132 ผีเสื้อจรวด
133 ผีเสื้อจรวด
134 ผีเสื้อจรวด

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mycalesis perseoides (Moore)
Ypthima baldus Fabricius

วงศ์
Satyridae
Satyridae

Acosmerycoides sp.
Acosmeryx shervillii Boisduval
Agrius convolvuli Linnaeus
Ambulyx sp.
Clanis bilineata Walker
Meganoton nyctiphanes Walker
Parum colligata (Walker)
Psilogramma increta Walker

Sphingidae
Sphingidae
Sphingidae
Sphingidae
Sphingidae
Sphingidae
Sphingidae
Sphingidae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบี ยน
ล�ำดับ
ชื่อไทย
1
แมลงปอยักษ์
2
ด้วงเสือ
3

ด้วงเสือ

4
5
6
7
8
9
10
11

ด้วงเต่าตัวห�้ำ
มดน�้ำผึ้ง
มด
มด
มดหนามกระทิงด�ำ
มดตะนอยอกส้ม
แมลงปอเสือ
แมลงปอเสือ

12
13
14

หิ่งห้อยยักษ์
แมลงปอบ้าน
แมลงปอบ้านแม่กาง
ปลายปีกด�ำ
แมลงปอบ้าน
แมลงปอบ้าน
แมลงปอบ้าน
แมลงปอบ้านใหม่กลม
แมลงปอบ้านเสือวงลาย

15
16
17
18
19

208
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ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
Anax indicus Lieftinck
Aeshnidae
Callytron andersoni (Gestro) Cicindelidae
Cosmodela aurulenta Fabricius Cicindelidae
Synonecha grandis (Thunberg)
Anoplolepis gracilipes F. Smith
Crematogaster sp.
Dolichoderus sp.
Polyrhachis armata (Le Guillou)
Tetraponera rufonigra (Jerdon)
Gomphidia sp.
Ictinogomphus decoratus
Selys
Lamprigera sp.
Brachydiplax sobrina Rambur
Cratilla metallica (Brauer)

Coccinellidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Formicidae
Gomphidae
Gomphidae
Lampyridae
Libellulidae
Libellulidae

Crocothemis servilia Drury
Libellulidae
Indothemis carnatica Fabricius Libellulidae
Neurothemis fluctuans (Fabricius) Libellulidae
Neurothemis fulvia (Drury)
Libellulidae
Orthetrum testaceum
Libellulidae
(Burmeister)

INSECT

กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบี ยน
ล�ำดับ
ชื่อไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
20 แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง Rhyothemis phyllis (Sulzer)

วงศ์
Libellulidae

แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Rhyothemis plutonia Selys

Libellulidae
Mantidae
Scoliidae
Tabanidae
Vespidae
Vespidae
Vespidae

21
22
23
24
25
26
27

ตั๊กแตนต�ำข้าว
ต่อรู
เหลือบ
แตนกระดาษ
ต่อกระดาษ
ต่อหัวเสือบ้าน

Hierodula patellifera Serville
Mesomeris sp.
Tabanus sp.
Delta arcuata (Fabricius)
Delta petiolata (Fabricius)
Vespa affinis (Linnaeus)

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ล�ำดับ
ชื่อไทย
1
ตั๊กแตนบอลแถบตาล

วงศ์
Acrididae

2

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ceracris fasciata
(Brunner von Wattenwyl)
ด้วงหนวดยาวเงาหลังย่น Aeolesthes aurifaber (White)

3

ด้วงหนวดปมสีตาลไหม้ Aristobia horridula (Hope)

Cerambycidae

4

ด้วงหนวดยาวลายไทย

Cerambycidae

9
10

Calothyrza margaritifera
(Westwood)
ด้วงหนวดยาว
Cremnosterna carrissima
(Pascoe)
ด้วงหนอนยาวอ้อย
Dorysthenes buqueti (Guérin)
ด้วงหนวดยาวจุดขาวคู่บาง Gnatholea ebrurifera Thomson
ด้วงหนวดยาว
Microlenecamptus signatus
(Aurivillius)
ด้วงหนวดยาว
Moechotypa coomani Pic
Niphona rondoni Breuning
ด้วงหนวดยาว

11
12
13

ด้วงหนวดยาว
ด้วงหนวดยาวพะยูง
ด้วงหนวดยาวสลักกา

14

ด้วงเต่าทองผักบุ้ง

15

จักจั่นงวง

5
6
7
8
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Pterolophia sp.

Cerambycidae

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

Cerambycidae
Threnetica lacrymans (Thomson) Cerambycidae
Xoanodera striata
Cerambycidae
Gresstt & Rondon
Aspidomorpha sanctaecrucis Chrysomelidae
Fabricius
Kalidasa sp.
Fulgoridae

INSECT

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ล�ำดับ
ชื่อไทย
16 จักจั่นงวง

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pyrops candelaria (Linné)

วงศ์
Fulgoridae

17

ด้วงน�้ำมัน

Mylabris cichorii Linnaeus

Meloidae

18
19
20
21

ด้วงน�้ำมันเหลืองด�ำใหญ่
มวนเขียวข้าว
มวนแดงนุ่น
ตั๊กแตนพุงพลุ้ย

Mylabris phalerta Pallas
Nezara viridula Linnaeus
Probergrothius nigricornis (Stål)
Mecopada elongata (Linnaeus)

Meloidae
Pentatomidae
Pyrrhocoridae
Tettigoniidae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ล�ำดับ
ชื่อไทย
1 ด้วงคีมสองแถบ
2 ปลวก

212

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์
Prosopocoilus inquinatus (Westwood) Lucanidae
Coptotermes havilandi Holmgren Rhinotermitidae

3

ด้วงคางคกขายาว Gymnopleurus sp.

Scarabaeidae

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ด้วงกว่างชน
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก

Scarabaeidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Xylotrupes gideon (Linnaeus)
Globitermes sulphureus (Haviland)
Hypotermes makhamensis Ahmad
Macrotermes annandalei (Silvestri)
Macrotermes carbonarius (Hagen)
Macrotermes gilvus (Hagen)
Macrotermes sp.
Microcerotermes crassus Snyder
Nasutitermes perparvus Ahmad
Odontotermes sp.

INSECT

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร
ล�ำดับ
ชื่อไทย
1
แมลงทับขาแดง
2
จิ้งหรีดทองแดงลาย
3
4
5
6
7

จิ้งหรีดทองด�ำ
แมลงกระชอน
แมลงเหนี่ยง
แมลงนูนเขียวธรรมดา
แมลงนูน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Sternocera ruficornis Sauders
Acheta domestica (Linnaeus)

วงศ์
Buprestidae
Gryllidae

Gryllus bimaculatus De Geer
Gryllotalpa africana Beauvois
Hydrous cavistanum Bedel.
Anomala grandis (Hope)
Anomala sp.

Gryllidae
Grylotalpidae
Hydrophilidae
Scarabaeidae
Scarabaeidae

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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แมลงที่น่าสนใจ

หิ่งห้อยมหัศจรรย์..
  ผูกพันสายน้ ำ�ไหล
ป่ า แม่ ว งก์ - แม่ เปิ น สภาพป่ า แต่ เ ดิ ม มี ค วาม
อุ ด มสมบู ร ณ์ มาก ต่ อ มามี ป ระชากรอพยพเข้ า มาใช้
ประโยชน์ ในพื้นที่ ป่ามากขึ้น ป่าไม้จึงถูกบุกรุ กท�ำลาย
เป ลี่ ย น ส ภา พ ก ล า ย เป ็ น พื้ น ที่ อา ศั ย แ ล ะ พื้ น ที่
เกษตรกรรม จึงท�ำให้เหลือพื้นที่ ที่ มีส ภาพเป็นป่าน้อย
ลง จนกระทั ่ ง ชาวบ้ า นในพื้ นที่ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
ปัญหาไฟป่าและภัยแล้งจึงได้มีการรวมตัวกันอนุรักษ์
และดูแลฟื้นฟูป่าที่เหลืออยู่ให้มีสภาพสมบูรณ์มากขึ้น
ลลิ ตา สบายใจ ผู ้ ใหญ่ บ ้ า น บ้ า นคลองบ่ ว ง
สามัคคี เล่าว่า เมื่อก่อนป่าแม่วงก์-แม่เปิน โซนป่าเขา
แม่ ก ระทู ้ ต� ำ บลปางสวรรค์ เป็ น ป่ า ที่ มี การบุ ก รุ ก
ท�ำลายจนมีส ภาพป่าโล่งเตียน มี ไฟป่า เข้า เสมอ ไม่มี
ความสมบูรณ์ แต่หลังจากที่ มีการฟื้นฟูเป็นเวลากว่า
10 ปี ปัจจุ บันนี้มีแหล่งน�้ำ เห็ดโคน และพืชสมุนไพร
หลายชนิด เพราะสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
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นอกจากแหล่งน�้ำ แหล่งอาหารและยารั กษาโรคที่
เกิดขึน้ สิง่ หนึง่ ที่สร้างความตื่นเต้นให้กบั ผู้ใหญ่ลลิตาคือการ
ค้นพบ หิ่งห้อยยักษ์ (Lamprigera sp.) เมื่อครั้ง
ไปร่วมส�ำรวจแมลงกลางคืนกับกลุ่มงานความหลากหลาย
ทางชี วภาพด้านป่าไม้ ซึ่งผู้ ใหญ่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่
ป่าเขาแม่กระทู้แห่งนี้มีหิ่งห้อยยักษ์อยู่ด้วย ยิ่งได้ทราบ
จากเจ้าหน้าที่ที่ร่วมส�ำรวจ ว่าหิ่งห้อยยักษ์สามารถ
เป็ น ตั ว บ่ ง ชี ้ ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องระบบ
นิเวศป่าไม้ เพราะหิ่งห้อยยักษ์อาศัยอยู่
ใกล้แหล่งน�้ำสะอาด ผู้ ใหญ่ลลิตายิ่งมี
ความรู ้ สึ ก ดี ใจและภู มิ ใจที่ การ
ร่ ว มกั น ฟื ้ น ฟู ป ่ า ได้ ช ่ ว ยรั ก ษา
แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของหิ่ ง ห้ อ ย
ยักษ์ พร้อมทั ้ งวางแผนไว้ว่าเมื่อ
หิ่ ง ห้ อ ยยั ก ษ์ เ ป็ น ตั ว ชี ้ วั ด ถึ ง
ความสะอาดของแหล่งน�้ ำ ก็มี
โครงการที่ จ ะพั ฒนาแหล่ ง น�้ำ
บนภู เ ขามาเป็ น แหล่ ง น�้ ำ ดื่ ม
ส�ำหรับคนในพื้นที่อีกด้วย

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ความหลากหลายของแมลง 202 ชนิด
แบ่งตามสถานภาพ
การถูกคุกคามของสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)
จำ�นวน 12 ชนิด

กลุ่มใกล้ถูกคุกคาม (NT)
แมลงปอบ้าน Indothemis carnatica Fabricius
กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)
ผีเสือ้ แพนซีมยุรา Junonia almana Linnaeus
แมลงปอยักษ์ Anax indicus Lieftinck
แมลงปอเสือ Ictinogomphus decoratus Selys
แมลงปอบ้าน Brachydiplax sobrina Rambur
แมลงปอบ้านแม่กางปลายปีกด�ำ Cratilla metallica (Brauer)
แมลงปอบ้าน Crocothemis servilia Drury		
แมลงปอบ้าน Neurothemis fluctuans (Fabricius)
แมลงปอบ้านใหม่กลม Neurothemis fulvia (Drury)
แมลงปอบ้านเสือวงลาย Orthetrum testaceum (Burmeister)
แมลงปอบ้านไร่ปกี ทอง Rhyothemis phyllis (Sulzer)		
แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Rhyothemis plutonia Selys
216
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สถานภาพ
ใกล้ถูกคุกคาม (NT)

แมลงปอบ้าน Black Marsh Skimmer
Indothemis carnatica Fabricius
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 39 มิลลิเมตร ปีกใสไม่มีสี มีจุดที่ปลายปีกข้างละ 1 จุด โคนปีกมีสีน�้ำตาล
ล�ำตัวสีเหลืองอ่อน ประดับด้วยแถบสีน�้ำตาลเกือบด�ำวางแนวขวาง ด้านบนของส่วนท้องประดับ
ด้วยแถบสีด�ำขนาดใหญ่ 1 แถบ วางพาดตั้งแต่ท้องปล้องแรกถึงปล้องสุดท้าย ลักษณะหนวด
หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก
ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว
(simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

ผีเสื้อแพนซีมยุรา The Peacock Pansy
Junonia almana Linnaeus
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 44 มิลลิเมตร สีส้มอมน�้ำตาล ปีกคู่หน้ากลางปีกประดับด้วยจุดคล้ายตา
ข้างละหนึ่งจุด ขอบปีกสีน�้ำตาลเข้ม มีแถบขวางที่ขอบปีกด้านบน 4 แถบ ปีกคู่หลังประดับ
ด้วยจุดตาขอบสีน�้ำตาลเข้ม ด้านในจุดตาประดับด้วยจุดสีน�้ำตาลเข้มข้างละ 1 จุด ขอบปีกด้าน
นอกประดั บ ด้ ว ยเส้ น หยั ก สี น�้ ำ ตาลเข้ ม 2 เส้ น ลั ก ษณะหนวด หนวดแบบกระบอง
(clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส
(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound
eyes) มี 2 ตา
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอยักษ์ The Lesser Green Emperor
Anax indicus Lieftinck
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 89 มิลลิเมตร มีตาขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบทั้งหมดของหัวสีน�้ำตาลเข้ม
เกือบด�ำ ส่วนอกสีน�้ำตาลอมเขียวเหลือง ส่วนท้องเรียวยาวโคนสีน�้ำเงินอมด�ำ ด้านบนของ
ส่วนท้องประดับด้วยแถบสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ ด้านข้างประดับด้วยแต้มสีเหลืองอมน�้ำตาล
cerci ยื่นยาวเหมาะส�ำหรับยึดจับตัวเมีย ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous)
ลั ก ษณะปาก ปากแบบกั ด กิ น (chewing type) ลั ก ษณะปี ก ปี ก แบบบางใส
(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes)
มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

219

สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอเสือ Clubtail Dragonfly
Ictinogomphus decoratus Selys
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 77 มิลลิเมตร ตาขนาดใหญ่สีน�้ำตาลแยกห่างจากกัน อกสีด�ำประดับด้วย
แถบเฉียงสีเหลืองอมเขียว 2 แถบ ด้านบนของอกปล้องแรกประดับด้วยแถบสีเหลืองอมน�้ำตาล
ด้านบนของอกปล้องสองและสามประดับด้วยแต้มสีเหลืองอมน�้ำตาลเรียงตามยาว ท้องยาว
เรียว ปล้องแรกขยายใหญ่ ส่วนท้ายของปลายท้องขยายใหญ่ cerci ยาวเหมาะส�ำหรับจับตัวเมีย
ปีกบางใสสีน�้ำตาลอ่อน ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปาก
แบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน
(walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes)
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้าน The Sombre Lieutenant
Brachydiplax sobrina Rambur
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 59 มิลลิเมตร เรียวยาว ตาขนาดใหญ่สีน�้ำตาลแดง ด้านบนของอก
สีเทาอมฟ้าด้านล่างสีน�้ำตาลเหลือง ท้องเรียวยาว ส่วน 5 ปล้องแรกสีเทาอมฟ้า ที่เหลือสีด�ำ 
ปีกบางใสสีน�้ำตาลอ่อนๆ ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปาก
แบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน
(walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes)
มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้านแม่กางปลายปีกด�ำ The Large Dark Wing-tipped Libellulid
Cratilla metallica (Brauer)

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 56 มิลลิเมตร เรียวยาวสีครามอมเทา ตาสีน�้ำตาลเข้มอมแดง มีแต้มสีด�ำ
ที่ปลายปีก ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน
(chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking
legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้าน The Scarlet Skimmer
Crocothemis servilia Drury
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 64 มิลลิเมตร เรียวยาวสีแดงอมชมพู ด้านบนของส่วนท้องประดับด้วย
เส้นสีด�ำ โคนปีกสีส้มอมน�้ำตาล ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก
ปากแบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา
ขาเดิ น (walking legs) ลั ก ษณะตา ตาเดี่ ย ว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม
(compound eyes) มี 2 ตา

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้าน Dragonfly
Neurothemis fluctuans (Fabricius)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 81 มิลลิเมตร เรียวยาวสีส้มอมน�้ำตาล ตาขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบทั้งหมด
ของหัวสีน�้ำตาลแดง ด้านบนของส่วนท้องประดับด้วยแถบสีด�ำ ขาสีด�ำ โคนปีกคู่หลังสีน�้ำตาล
อ่อนอมเหลือง ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน
(chewing type) ลั ก ษณะปี ก ปี ก แบบบางใส (membrane) ลั ก ษณะขา ขาเดิ น
(walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes)
มี 2 ตา
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้านใหม่กลม The Fulvous Forest Skimmer
Neurothemis fulvia (Drury)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 49 มิลลิเมตร ล�ำตัวและปีกสีน�้ำตาลอมส้มเกือบแดง ปลายปีกใสไม่มีสี
มีจุดแต้มสีน�้ำตาลเกือบแดงปีกละ 1 จุด และขอบปีกด้านบนส่วนที่ติดกับล�ำตัวมีสีเดียวกัน
ข้างละ 1 แถบ ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบ
กัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน
(walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes)
มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สถานภาพ
เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้านเสือวงลาย Dragonfly
Orthetrum testaceum (Burmeister)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 55 มิลลิเมตร เรียวยาวสีแดงอมส้ม ปีกคู่หน้าและคู่หลังบางใสไม่มีสี
โคนปีกสีส้มอมน�้ำตาล ปลายปีกมีจุดแต้มสีด�ำปีกละ 1 จุด ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน
(setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส
(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes)
มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง The Yellow-striped Flutterer
Rhyothemis phyllis (Sulzer)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 71 มิลลิเมตร เรียวยาวสีน�้ำเงินเข้มวาว ปีกบางใสสีน�้ำตาลอ่อน ปลายปีก
สีน�้ำตาลเข้ม โคนปีกคู่หน้าสีเหลืองอมน�้ำตาล โคนปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีด�ำสลับแถบ
สีเหลืองอมน�้ำตาล ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบ
กัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะตา ตาเดี่ยว
(simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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เป็นกังวลน้อยที่สุด (LC)

แมลงปอบ้านไร่ปลายปีกใส Greater Blue Wing
Rhyothemis plutonia Selys
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ล�ำตัวยาว 56 มิลลิเมตร เรียวยาวสีน�้ำเงินเข้มวาวเหลือบสีม่วงทองแดง ปีกบางใส
สีน�้ำเงินเข้มวาวเหลือบเขียว ม่วง ทองแดง ปลายปีกคู่หน้าใสไม่มีสี ลักษณะหนวด หนวดแบบ
เส้นขน (setaceous) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน (chewing type) ลักษณะปีก ปีกแบบบาง
ใส (membrane) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes) มี 3 ตา ตารวม (compound eyes)
มี 2 ตา
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ระยะตัวอ่อน
(Larva)
ตัวอ่อนแมลงสาบ
ตัวอ่อนผี เสื้อ

ตัวอ่อนตัตั๊กวแตน
อ่อนตั๊กแตน

ตัวอ่อนปลวก
ตัวอ่อนตั๊กแตน

ตัวอ่อนมวน
ตัวอ่อนเหาไม้

ตัวอ่อนเพลี้ย
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แบ่งตามสถานภาพ
แมลงคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึง่ ชนิดพันธุส์ ตั ว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์ (CITES) บัญชีหมายเลข 2
จำ�นวน 1 ชนิด

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
Troides aeacus aeacus (C. & R. Felder)
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CITES บัญชีหมายเลข 2

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing
Troides aeacus aeacus (C..&.R. Felder)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 103 มิลลิเมตร เพศผู้ปีกคู่หน้าสีดำ� เส้นปีกสีดำ� บริเวณรอบๆ เส้นปีกมีสีเทา
อมดำ � ปี ก คู่ ห ลั ง สี เ หลื อ งทอง ขอบปี ก สี ดำ � สนิ ท ด้ า นในสี ข าวประดั บ ด้ ว ยขนยาวสี ข าว
ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning
type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs)
ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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แบ่งตามสถานภาพ
ชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ทีค่ วรป้องกัน ควบคุม และกำ�จัดของประเทศไทย
จำ�นวน 4 ชนิด

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว ( รายการ 1 )
มดน�้ำผึ้ง Anoplolepis gracilipes F. Smith
มวนเขียวข้าว Nezara viridula Linnaeus
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน ( รายการ 2 )
ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Acraea violae Fabricius
		
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกราน
ในประเทศไทย ( รายการ 3 )
ผึ้งโพรง Apis cerana Fabricius
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รายการ 1

มดน�้ำผึ้ง The Yellow Crazy Ant
Anoplolepis gracilipes F..Smith
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลำ�ตัวยาว 9 มิลลิเมตร สีเหลืองอมน้ำ�ตาล ท้องสีน้ำ�ตาลเข้ม ตาสีดำ�  ขายาว ลักษณะ
หนวด หนวดแบบหักข้อศอก (geniculate) ลักษณะปาก ปากแบบกัดกิน (chewing type)
ลักษณะปีก วรรณะสืบพันธุ์ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs)
ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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รายการ 1

มวนเขียวข้าว The Green Stink Bug
Nezara viridula Linnaeus
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลำ�ตัวยาว 13 มิลลิเมตร ค่อนข้างแบน ด้านบนและด้านล่างนูนเล็กน้อย สีเขียวใบไม้
ขอบส่วนท้องสีเหลืองอมเขียว หนวดเขียวสลับน้ำ�ตาล ลักษณะหนวด หนวดแบบเส้นด้าย
(filiform) ลักษณะปาก ปากแบบเจาะดูด (piercing-sucking type) ลักษณะปีก เนื้อปีกส่วน
โคนแข็ง ส่วนปลายบาง (hemelytra) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม
(compound eyes)
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รายการ 2

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก Four-footed Butterflies
Acraea violae Fabricius
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 49 มิลลิเมตร สีส้มประดับด้วยจุดแต้มสีดำ� ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หลัง
มีแถบสีดำ�ประดับด้วยจุดสีเหลืองตลอดแนวขอบปีก ส่วนหัวและอกปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำ �
ประดั บ ด้ ว ยจุ ด สี เ หลื อ ง ส่ ว นท้ อ งปกคลุ ม ด้ ว ยเกล็ ด สี ส้ ม เข้ ม ประดั บ ด้ ว ยแต้ ม สี ดำ � ที่ ติ ด กั บ
ส่วนอก ด้านล่างของปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีส้มอมเหลืองประดับด้วยจุดสีดำ� ลักษณะหนวด
หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก
ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม
(compound eyes) มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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รายการ 3

ผึ้งโพรง Asiatic Honey Bee
Apis cerana Fabricius
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลำ � ตั ว ยาว 28 มิ ล ลิ เ มตร หั ว ขา อก และปลายท้ อ งมี สี ดำ� บางส่ ว นของท้ อ ง
และอกมีขนปุยสีเหลืองอ่อน ลักษณะหนวด หนวดแบบหักข้อศอก (geniculate) ลักษณะปาก
ปากแบบกัดเลีย (chewing-lapping type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane)
ลักษณะขา ขาคู่หน้าและคู่กลางเป็นขาเดิน (walking legs) ขาคู่หลังเป็นขาเก็บเกสร (carrying
legs) ลักษณะตา ตาเดี่ยว (simple eyes)  มี 3 ตา และตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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แบ่งตามสถานภาพ
แมลงห้ามนำ�เข้าหรือส่งออก
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง กำ�หนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำ�เข้าหรือส่งออก พ.ศ.

2548

จำ�นวน 9 ชนิด

ผีเสื้อหางดาบใหญ่

Graphium antiphates pompilius (Fabricius)

ผีเสื้อหางดาบลายขีด

Graphium aristeus (Stoll)

ผีเสื้อหนอนจ�ำปีจุดแยก Graphium doson (C. & R. Felder)
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ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

Pachlipota aristolochiae (Fabricius)

ผีเสื้อหนอนมะนาว

Papilio demoleus Linnaeus

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง

Papilio memnon agenor Linnaeus

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน

Papilio nephelus Boisduval

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

Papilio polytes Linnaeus

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา

Lexias pardalis (Moore)
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ห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
Graphium antiphates pompilius (Fabricius)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 60 มิลลิเมตร ปีกสีครีมอมเขียว ปีกคู่หน้าประดับด้วยแถบสีดำ�บริเวณ
สันปีก 5 แถบ แถบสีดำ�ขนาดใหญ่ที่ขอบปีกด้านนอกประดับด้วยแถบสีครีมอมเขียวข้างละ 1 แถบ
ปีกคู่หลังขอบปีกสีเทาประดับด้วยแต้มสีด�ำ จุดสีดำ�ประดับที่มุมด้านล่างข้างละ 1 จุด มุมปีก
ด้านนอกยื่นยาวคล้ายดาบสีดำ�  ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก
ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา
ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ผีเสื้อหางดาบลายขีด The Stripe Swordtail
Graphium aristeus (Stoll)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปี ก กว้ า ง 59 มิ ล ลิ เ มตร สี น้ำ � ตาลเกื อ บดำ � ประดั บ ด้ ว ยแถบสี ค รี ม อมเขี ย ว
พาดเฉียงจากปีกคู่หน้าต่อเนื่องถึงปีกคู่หลังหลายแถบ ขอบปีกบนประดับด้วยแถบแคบ
สีครีมอมเขียวพาดตามแนวตั้งข้างละ 1 แถบ มุมด้านล่างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายดาบขอบสี
ครีมอมเขียว ขอบปีกด้านในประดับด้วยขนยาวสีน้ำ�ตาล ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง
(clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส
(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes)
มี 2 ตา
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ผีเสื้อหนอนจ�ำปีจุดแยก The Common Jay
Graphium doson (C..&.R. Felder)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 62 มิลลิเมตร สีดำ�  ด้านบนประดับด้วยแต้มสีฟ้าขนาดใหญ่เรียงขวางบริเวณ
กลางปีก จุดแต้มสีฟ้าเรียงตามแนวขอบปีกคู่หน้าถึงปีกคู่หลัง ด้านล่างของปีกคู่หน้าประดับด้วย
จุดแต้มสีแดงอมชมพูใกล้ลำ�ตัวข้างละ 1 จุด ปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีแดงอมชมพูใกล้ขอบ
ปีกด้านในข้างละ 1 แถบ และแต้มสีแดงอมชมพูใกล้มุมด้านล่างของปีกข้างละ 3 จุด และขอบ
ด้านในประดับด้วยขนยาวสีน้ำ�ตาลจำ�นวนมาก ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate)
ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane)
ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
Pachlipota aristolochiae (Fabricius)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปี ก กว้ า ง 78 มิ ล ลิ เ มตร สี ดำ � เส้ น ปี ก สี ดำ � รอบๆ เส้ น ปี ก ด้ า นในมี สี เ ทาอมดำ � 
ปี ก คู่ ห ลั ง ประดั บ ด้ ว ยแถบสี ข าวอมชมพู ข้ า งละ 4 แถบ แถบสี ช มพู ข้ า งละ 1 แถบ
และแต้มสีชมพูคล้ายเสี้ยวพระจันทร์ ข้างละ 6 จุด ที่บริเวณขอบปีก มุมของปีกยื่นยาวออก
มาเป็นติ่ง หัวและปลายท้องสีแดง ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะ
ปาก ปากแบบดู ด กิ น (siphoning type) ลั ก ษณะปี ก ปี ก แบบบางใส (membrane)
ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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สถานภาพ

ผีเสื้อหนอนมะนาว The Lime Butterfly
Papilio demoleus Linnaeus
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 70 มิลลิเมตร สีดำ� ประดับด้วยจุดแต้มสีเหลืองขนาดใหญ่กระจายทั่วปีก
ปลายปีกคู่หลังประดับด้วยจุดขนาดใหญ่สีส้มแดง ด้านบนของจุดมีจุดสีน้ำ�เงิน ด้านล่างของ
ปีกประดับด้วยจุดแต้มขนาดใหญ่สีเหลือง สีดำ� และสีส้มแดง กระจายทั่วปีก มีแถบสีดำ�ตาม
ขวางอยู่ด้านในของปีก ด้านบนของลำ�ตัวสีดำ� ด้านล่างของลำ�ตัวสีเหลืองประดับด้วยแถบสีดำ�
ยาวตลอดความยาวของลำ�ตัว ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก
ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา
ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สถานภาพ

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง The Great Mormon
Papilio memnon agenor Linnaeus
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปี ก กว้ า ง 120 มิ ล ลิ เ มตร เพศผู้ มี เ กล็ ด ปี ก สี นำ้ � เงิ น ปี ก คู่ ห น้ า สี ดำ � อมน้ำ � เงิ น
ปีกคู่หลังมีแถบสีน้ำ�เงินทั่วทั้งปีก เวลาบินเกล็ดปีกของผีเสื้อจะสะท้อนแสงเป็นสีเงิน เพศผู้เป็น
ผีเสื้อที่บินได้ว่องไว ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก ปากแบบ
ดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน
(walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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สถานภาพ

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน The Black and White Helen
Papilio nephelus Boisduval
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 85 มิลลิเมตร สีดำ�  ปีกคู่หลังประดับด้วยแต้มสีขาวขนาดใหญ่กลางปีก
มุมปีกยื่นยาวเป็นติ่งขนาดใหญ่ ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลักษณะปาก
ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา
ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา The Common Mormon
Papilio polytes Linnaeus
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 75 มิลลิเมตร สีดำ�  ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มสีขาว
ปีกคู่หลังประดับด้วยแต้มสีขาว 7 แต้มเรียงอยู่กลางปีก มุมปีกด้านล่างยื่นออกไปมีลักษณะ
เป็ น ติ่ ง ลั ก ษณะหนวด หนวดแบบกระบอง (clavate) ลั ก ษณะปาก ปากแบบดู ด กิ น
(siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส (membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking
legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี 2 ตา
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สถานภาพ

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา The Common Archduke
Lexias pardalis (Moore)
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ปีกกว้าง 63 มิลลิเมตร สีดำ�อมนำ�้ เงิน ปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดสีส้มอมน้ำ�ตาล และ
แถบสีฟ้าวาวอมเทา ขอบปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีฟ้าวาวอมม่วง ด้านล่างของปีกสีส้มอม
น้ำ�ตาล ประดับด้วยจุดสีส้มอมน้ำ�ตาลกระจายทั่วปีก ลักษณะหนวด หนวดแบบกระบอง
(clavate) ลักษณะปาก ปากแบบดูดกิน (siphoning type) ลักษณะปีก ปีกแบบบางใส
(membrane) ลักษณะขา ขาเดิน (walking legs) ลักษณะตา ตารวม (compound eyes) มี
2 ตา
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ปลวกในระบบนิเวศป่าไม้
ปลวกชนิดต่างๆ ในป่าแม่วงก์-แม่เปิน
ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อผืนป่า

1. เป็นผู้ย่อยไม้ ปลวกมากกว่า 80% มีประโยชน์และมีความส�ำคัญต่อระบบ
นิเวศป่าไม้ โดยปลวกท�ำหน้าที่เป็นผู้ย่อยร่วมกับโปรโตซัว เชื้อรา และแบคทีเรีย ช่วย
ย่อยซากพืช เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่ร่วงหล่นหรือต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับถมกันอยู่ในป่า ให้
เป็นอินทรียวัตถุท�ำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นไม้
2. เป็นแหล่งอาหารในห่วงโซ่อาหาร (Food chain) ปลวกมีส่วนช่วยในการ
ถ่ายทอดพลังงานต่อไปยังผู้บริโภคล�ำดับต่างๆ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตของมวล
ชีวภาพ โดยปลวกเป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ในธรรมชาติอีกมากมาย
ได้แก่ คางคก สัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด รวมทั้งสัตว์ป่าพวก ไก่ป่า และนก เป็นต้น
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3. ปลวกกับเห็ดโคน ปลวกงานจะเป็นผู้น�ำสปอร์ของเห็ดโคนเข้ามาสะสม
รวมกันไว้ในรัง จากนั้นปลวกจะกินเศษไม้ ใบไม้ ผสมกับน�้ำลาย สปอร์เห็ดโคน และ
สปอร์เห็ดก้านธูป แล้วจึงคายออกมาน�ำมาสร้างสวนเห็ด ที่มีลักษณะคล้ายสมองคน
อยู่ภายในรัง เห็ดก้านธูปจะย่อยเซลลูโลส และลิกนินต่อเพื่อให้เป็นอาหารของเห็ด
โคน ปลวกงานจะผลิตสารเคมี ยับยั้งไม่ให้เส้นใยเห็ดโคนที่เป็นตุ่มเล็กๆ พัฒนาไป
เป็นดอกเห็ด เส้นใยตุ่มเล็กๆ นี้ เป็นอาหารไว้เลี้ยงตัวอ่อนของปลวก
4. จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวก ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์
บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถน�ำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรมหรือใช้ในการแก้ไขและควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตต่อไป เช่น การย่อยสลายสารก�ำจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้างนานหรือการก�ำจัด
น�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
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กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลำ�ตัวยาว 5 มิลลิเมตร หัวเป็นรูปไข่
สีเหลืองสว่าง ใต้ริมฝีปากบนมีรูเปิดกว้าง
เรี ย กว่ า fontanelle สำ � หรั บ ปล่ อ ยสาร
เหนียวสีขาวออกมาต่อสู้ศัตรู ริมฝีปากบน
มีสีน้ำ�ตาลอ่อน ขาและส่วนท้องมีสีเหลือง
อ่ อ น หนวดแบบสร้ อ ยลู ก ปั ด (moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing type)
ปี ก แบบบางใส (membrane) ขาเดิ น
(walking legs) ตารวม (compound eyes)

ปลวก Coptotermes havilandi Holmgren
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังใต้ดินไม่สามารถเห็นรัง
บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กินเนื้อไม้
บั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม : ปลวกสกุ ล Coptotermes จะทำ�ลายเนื้อไม้และเปลี่ยนไปเป็น
โครงสร้างดินมีลักษณะพรุนคล้ายฟองน้ำ�ใน
ขณะที่ผิวไม้ภายนอกดูปกติ
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กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ลำ�ตัวยาว 4 มิลลิเมตร หัวค่อนข้างกลม
สี น้ำ � ตาลอมเหลื อ ง กรามโค้ ง สี ดำ � เป็ น มั น
อกและท้องสีเหลืองอมน้ำ�ตาล หัวสีน้ำ�ตาล
แดง หนวดแบบสร้อยลูกปัด (moniliform)
ปากแบบกั ด กิ น (chewing type) ปี ก
แบบบางใส (membrane) ขาเดิน (walking legs) ตารวม (compound eyes)

ปลวก Globitermes sulphureus (Haviland)
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
บนพื้นดิน ผิวรังเปราะบางแตกง่าย
อาหารของแมลง : กินเนื้อไม้ เศษใบไม้
ไม้ผุพัง
บันทึกเพิ่มเติม : เป็นอาหารของสัตว์ขนาด
เล็กหลายชนิด เช่น ไก่ นก และสัตว์เลื้อย
คลาน
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
ลำ�ตัวยาว 4 มิลลิเมตร มีขนสีนำ�้ ตาล
ปกคลุ ม หั ว ค่ อ นข้ า งกลม สี น้ำ � ตาลควั น
เขม่ า ด้ า นหน้ า มี สี อ่ อ นกว่ า เล็ ก น้ อ ย ริ ม
ฝี ป ากบนมี สี น้ำ � ตาล กรามสั้ น สี น้ำ � ตาล
เข้ ม โค้ ง เล็ ก น้ อ ย กรามด้ า นซ้ า ยค่ อ น
มาทางส่ ว นโคนมี ร อยหยั ก เป็ น ฟั น เลื่ อ ย
3 รอย หนวดแบบสร้อยลูกปัด (moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing type)
ปี ก แบบบางใส (membrane) ขาเดิ น
(walking legs) ตารวม (compound eyes)

ปลวก Hypotermes makhamensis Ahmad
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังใต้ดินไม่สามารถเห็นรัง
บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กิ น อาหารได้ ห ลาย
อย่าง ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืช
และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็น
ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน
เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
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กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
   ลำ�ตัวยาว 9 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่
มีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบ
กว่าส่วนท้าย สีน้ำ�ตาลอมส้มหรือสีน้ำ�ตาล
แดง กรามมี ข นาดใหญ่ สี ดำ � ปลายโค้ ง
เล็กน้อย ลำ �ตัวสีน้ำ�ตาลอ่อนกว่าส่วนหัว
ด้ า นบนของลำ � ตั ว สี น้ำ � ตาลเข้ ม ขายาว
สี น้ำ � ตาลเข้ ม หนวดแบบสร้ อ ยลู ก ปั ด
(moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing
type) ปี ก แบบบางใส (membrane)
ขาเดิ น (walking legs) ตารวม (compound eyes)

ปลวก Macrotermes annandalei (Silvestri)
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลายอย่าง
ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืช
และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็นลักษณะ
เฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ใบไม้
และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
   ลำ�ตัวยาว 12 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่
สีน้ำ�ตาลเข้มเกือบดำ� บริเวณขอบด้านหน้า
สีน้ำ�ตาลแดง ลำ�ตัวสีน้ำ�ตาลเข้มเกือบดำ� 
ขายาวสีน้ำ�ตาลอมเหลือง หนวดแบบสร้อย
ลู ก ปั ด (moniliform) ปากแบบกั ด กิ น
(chewing type) ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน (walking legs) ตารวม
(compound eyes)

ปลวก Macrotermes carbonarius (Hagen)
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
อยู่บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย
อย่าง ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืช
และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม : สวนเห็ ด ใต้ ดิ น เป็ น
ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน
เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
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กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
   ลำ�ตัวยาว 9 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่
มี ลั ก ษณะค่ อ นข้ า งสี่ เ หลี่ ย ม ส่ ว นหน้ า
แคบกว่ า ส่ ว นท้ า ย สี น้ำ � ตาลอมส้ ม หรื อ
สี น้ำ � ตาลแดง กรามมี ข นาดใหญ่ สี ดำ �
ปลายโค้งเล็กน้อย ลำ�ตัวสีน้ำ�ตาลอ่อนกว่า
ส่ ว นหั ว ขายาว หนวดแบบสร้ อ ยลู ก ปั ด
(moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing
type) ปี ก แบบบางใส (membrane)
ขาเดิน (walking legs) ตารวม (compound eyes)

ปลวก Macrotermes gilvus (Hagen)
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
อยู่บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย
อย่าง ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืช
และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บั น ทึ ก เพิ่ ม เติ ม : สวนเห็ ด ใต้ ดิ น เป็ น
ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน
เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

255

กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน
   ลำ�ตัวยาว 11 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่
มีลักษณะค่อนข้างสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าแคบ
กว่าส่วนท้าย สีน้ำ�ตาลอมส้มหรือสีน้ำ�ตาล
แดง กรามมี ข นาดใหญ่ สี ดำ � ปลายโค้ ง
เล็ ก น้ อ ย ลำ � ตั ว สี น้ำ � ตาลอ่ อ นกว่ า ส่ ว นหั ว
ขายาว หนวดแบบสร้อยลูกปัด (moniliform) ปากแบบกัดกิน (chewing type)
ปี ก แบบบางใส (membrane) ขาเดิ น
(walking legs) ตารวม (compound
eyes)

ปลวก Macrotermes sp.
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
อยู่บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลาย
อย่าง ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืช
และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็น
ลักษณะเฉพาะที่ปรากฏในกลุ่มปลวกกิน
เนื้อไม้ใบไม้และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
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กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลำ�ตัวยาว 5 มิลลิเมตร หัวขนาดใหญ่
สี น้ำ � ตาลแดง กรามใหญ่ สี ดำ � เป็ น มั น
อกและท้ อ งสี เ หลื อ งอมน้ำ � ตาล ปกคลุ ม
ด้วยขนละเอียดสีน้ำ�ตาลอมเหลือง หนวด
แบบสร้อยลูกปัด (moniliform) ปากแบบ
กัดกิน (chewing type) ปีกแบบบางใส
(membrane) ขาเดิ น (walking legs)
ตารวม (compound eyes)

ปลวก Microcerotermes crassus Snyder
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดเล็กอยู่บนพื้นดินหรือ
บนต้นไม้ ค่อนข้างกลมหรือกรวยแหลมผิว
รังขรุขระเป็นติ่งแข็ง
อาหารของแมลง : กิ น อาหารได้ ห ลาย
อย่าง ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืช
และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บันทึกเพิ่มเติม : พบทำ�ลายเนื้อไม้และ
เปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างดินมีลักษณะรูพรุน
คล้ายฟองน้ำ�ในขณะที่ผิวไม้ภายนอกดูปกติ
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มปลวกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
   ลำ�ตัวยาว 4 มิลลิเมตร หัวมีลักษณะค่อน
ข้างกลมสีน้ำ�ตาลอมเหลือง กรามทั้งสองข้าง
ลดรูปหายไป ส่วนของสันกะโหลกยื่นยาวออก
เป็นงวงไปด้านหน้าเพื่อฉีดพ่นสารเหนียวออก
มาต่อสู้ศัตรู ส่วนหัวด้านหลังฐานหนวดไม่คอด
ที่ฐานของงวงไม่มีฟันเล็กๆ ยื่นออกมา หนวด
แบบสร้ อ ยลู ก ปั ด (moniliform) ปากแบบ
กั ด กิ น (chewing type) ปี ก แบบบางใส
(membrane) ขาเดิ น (walking legs)
ตารวม (compound eyes)

ปลวก Nasutitermes perparvus Ahmad
ถิ่นอาศัย : ทำ�รังขนาดเล็กอยู่บนพื้นดิน กิ่งไม้
ต้นไม้
อาหารของแมลง : กินเนื้อไม้เป็นอาหาร
บันทึกเพิ่มเติม : เป็นอาหารของสัตว์ขนาดเล็ก
หลายชนิด เช่น ไก่ นก และสัตว์เลื้อยคลาน
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กลุ่มปลวกสร้างเห็ดโคน

    ลำ�ตัวยาว 8 มิลลิเมตร สีครีม หัวมีขนาดใหญ่
ก ร า ม สี น้ำ � ต า ล อ ก เ ป็ น รู ป อ า น ม้ า มุ ม
ด้ า น ข้ า ง ยื่ น ย า ว ไ ป ด้ า น ห น้ า ท้ อ ง ท ร ง
กระบอกยาวสี ค รี ม หนวดแบบสร้ อ ยลู ก ปั ด
(moniliform) ปากแบบกั ด กิ น (chewing
type) ปีกแบบบางใส (membrane) ขาเดิน
(walking legs) ตารวม (compound eyes)

ปลวก Odontotermes sp.
ถิ่ น อาศั ย : ทำ � รั ง ขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ่
อยู่บนพื้นดิน
อาหารของแมลง : กินอาหารได้หลายอย่าง
ทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ตลอดจนเศษซากพืชและเชื้อรา
ที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในรัง
บันทึกเพิ่มเติม : สวนเห็ดใต้ดินเป็นลักษณะ
เฉพาะที่ ป รากฏในกลุ่ ม ปลวกกิ น เนื้ อ ไม้ ใ บไม้
และเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ผีเสื้อกลางคืน.(Moth).ส่วนมากสีสันจะออกโทนเรียบๆ
ไม่มีลวดลายเด่นชัดสวยงามอย่างผีเสื้อกลางวัน ล�ำตัวกลมและอ้วนกว่า ปีกจะมี
ขนปกคลุมอยู่เป็นจ�ำนวนมากและยังเป็นเส้นยาวๆ มองเห็นได้ชัดเจน

Hasora  proxissima
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elwes
......&
. . .Edwards
.........
ผีเสื้อหน้าเข็มสยาม ปีกกว้าง 47 มิลลิเมตร ล�ำตัวป้อมสั้น

ปีกสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ  ปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดสีครีม 3
จุด ด้านล่างปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดสีครีม 3 จุด ปีกคู่หลัง
ประดับด้วยแถบเลือนสีครีมอมม่วงข้างละ 1 แถบ ปลาย
หนวดงอเป็นตะขอ

Miresa
. . . . . . . . albipuncta
. . . . . . . . . . . . .Herrich-Schäffer
...................
ผี เ สื้ อ กลางคื น ปีกกว้าง 28 มิลลิเมตร ล�ำตัวป้อมสั้น
สีน้ำ�ตาลแดง ปกคลุมด้วยขนยาวปุกปุยสีส้มอมน้ำ�ตาล ปีกคู่
หน้าประดับด้วยจุดสีทองกลางปีก

Oxyodes
. . . . . . . . . . .scrobiculata
. . . . . . . . . . . . . .Fabricius
...............
ผีเสื้อหนอนกระทู้ ปีกกว้าง 42 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้า
ประดับด้วยจุดกลมสีด�ำ  ปลายปีกสีน�้ำตาลอมด�ำ  ปีกคู่หลัง
ประดับด้วยแถบสีด�ำบริเวณสันด้านบน
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Yephcalpis
. . . . . . . . . . . . .dilectissima
. . . . . . . . . . . . . (Walker)
..............
ผีเสื้อหนอนกระทู้ ปีกกว้าง 21 มิลลิเมตร หัว อกและปีกคู่
หน้าสีน�้ำตาลแดง อกประดับด้วยจุดสีเหลืองอ่อน 2 จุด ปีก
ประดับด้วยจุดสีเหลืองอ่อนเรียงกลางปีกและขอบปีก ปีกคู่
หลังสีน�้ำตาล ขอบปีกเหลืองอ่อน

Gabala
. . . . . . . . . roseoretis
. . . . . . . . . . . Kobes
....................

ผีเสื้อกลางคืน ปีกกว้าง 15 มิลลิเมตร ล�ำตัวขนาดเล็ก
ปีกสีครีมประดับด้วยเส้นหยักสีน�้ำตาลแดง แถบสีน�้ำตาล
แดงขนาดใหญ่กลางปีก

.Lobocraspis
. . . . . . . . . . . . . griseifusa
. . . . . . . . . . .Hampson
...............
ผีเสื้อกลางคืน ปีกกว้าง 38 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว ด้าน
บนสีน�้ำตาลอมเหลืองอ่อน ด้านล่างสีอ่อนกว่า ปีกคู่หน้า
ค่อนข้างแคบยาว สีเหลืองอมน�้ำตาล ประดับด้วยจุดขนาด
เล็ก สีน�้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังกว้างกว่าปีกคู่หน้าสีเหลืองวาว
เหลือบสีน�้ำตาล พื้นที่ด้านในสีน�้ำตาลเหลือบสีทอง

เวลาผีเสื้อกลางคืนเกาะจะกางปีกขนานกับล�ำตัว พร้อมกับเอา
ล�ำตัวซ่อนไว้ใต้ปีก ส่วนหนวดจะมีขนเหมือนแปรงลวดหรือขนนก
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ผี เสือ้ หางพลิว้

จั กจั ่ นเขา

ตั๊กแตนหนวดสั้น

แมลงหางหนีบ

ปลวก
มด
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เ ห็ ด ร า
คือ สิ่งมีชีวิตจำ�พวกราที่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมจะพั ฒ นาไปเป็ น โครงสร้ า งขนาดใหญ่ ที่ เราเรี ย กว่ า “ดอกเห็ ด ”
(mushroom) เพื่อใช้ในการสร้างสปอร์สำ�หรับขยายพันธุ์ สำ�หรับราที่ไม่มี
โครงสร้างขนาดใหญ่และสร้างสปอร์บนเส้นใย เราเรียกว่า “เชื้อรา” (fungi)
เห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)

เห็ ด ไม่ ส ามารถสร้ า งอาหารเองได้
จึงต้องการอาหารจากแหล่งต่างๆ ได้แก่
พื ช และสั ต ว์ ทั้ ง ที่ มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต
รวมทั้งอินทรียวัตถุ นอกจากนี้ยังต้องการ
ความชื้ น และแสงเพื่ อ ใช้ ใ นการเจริ ญ
เติบโตอีกด้วย

MUSHROOM
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เ ห็ ด สามารถจำ�แนกตามลักษณะต่างๆ ได้หลายแบบ

จำ�แนกโดยใช้ลก
ั ษณะการเกิดสปอร์
เห็ดเบสิดิโอไมซิติส  (Basidiomycetes)
สปอร์ เ กิ ด อยู่ ภ ายนอกโครงสร้ า งที่ มี
รูปร่างคล้ายกระบอง (basidium) เรียกว่า
เบสิ ดิ โ อสปอร์ (basidiospore) ซึ่ ง มี
สปอร์จำ�นวน 4 สปอร์ อยู่ติดกับก้านสปอร์
บนเบสิ เ ดี ย ม เช่ น เห็ ด โคน เห็ ด หอม
เห็ดนางฟ้า เห็ดตับเต่า เป็นต้น

แอสโคสปอร์
แอสคัส

เบสิดิโอสปอร์
เบสิเดียม

เห็ ด แอสโคไมซิ ติ ส (Ascomycetes)
สปอร์ เ กิ ด ภายในโครงสร้ า งที่ มี รู ป ร่ า ง
คล้ายถุง (ascus) เรียกว่า แอสโคสปอร์
( a s c o s p o r e ) ซึ่ ง มี ส ป อ ร์ จำ � น ว น
8 สปอร์ อยู่ ภ ายในถุ ง เช่ น เห็ ด หู ห นู
เห็ ด เผาะ เห็ ด ถ้ ว ย เห็ ด ดั น หมี ม่ ว งดำ � 
เป็นต้น
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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จำ�แนกตามลักษณะการนำ�มาใช้ประโยชน์

เห็ดกินได้ เห็ดที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางอาหาร   
มีคนน�ำมากินเป็นอาหารและยารักษาโรค เช่น เห็ดโคน
เห็ดขมิ้นใหญ่ เห็ดขิง เห็ดน�้ำหมาก เห็ดหลินจือ เป็นต้น

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ เห็ดที่ไม่มีคนนำ�มากิน
เป็ น อาหาร และยั ง ไม่ มี ร ายงานว่ า มี พิ ษ เช่ น เห็ ด ร่ ม
เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดพัดใบลาน เห็ดกรวยจีบ เป็นต้น

เห็ดพิษ เห็ดที่มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบ
หายใจ และระบบประสาท เมื่อกินเข้าไปท�ำให้ตายได้ เช่น
เห็ดยวงขนุน เห็ดน�้ำหมึกซึม เห็ดระโงกหิน เป็นต้น
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จำ�แนกตามลักษณะความสัมพันธ์
กบ
ั
สิง่ มีชวี ต
ิ อืน
่ แหล่งอาหาร และทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
เห็ดซาโปรไฟต์ (Saprophyte)
เห็ ด ที่ ย ่ อ ยสลายซากพื ช ซากสั ต ว์ ที่
ตายแล้วและอินทรียวัตถุเป็นอาหาร
เช่น เห็ดน�้ำหมึก เห็ดขอนขาว เห็ด
ปะการัง เห็ดแครง เห็ดลม เป็นต้น

เห็ดพาราไซต์ (Parasite)
เห็ดที่ท�ำให้เกิดโรคโดยเข้าท�ำลาย
พืชและสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ให้ตาย เช่น
เห็ดถั่งเช่า เข้าท�ำลายหนอนแมลง

เห็ดซิมไบโอซิส (Symbiosis)
เห็ ด ที่ อ ยู ่ ร ่ ว มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น แบบ
พึง่ พาอาศัยกัน ได้แก่ เห็ดโคนทีต่ อ้ ง
อยู ่ ร ่ ว มกั บ ปลวกโดยเส้ น ใยของ
เห็ ด โคนจะเป็ น อาหารของปลวก
ส่วนปลวกสร้างอาหารเลีย้ งเห็ดโคน

เห็ดไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza)
เห็ดที่อาศัยอยู่กับรากฝอยของพืช
ไม้ตน้ ดึงธาตุอาหารและน�ำ้ ให้กบั พืช
และป้องกันรากพืชไม่ให้เชื้อราและ
แบคที เรี ย เข้ า ท�ำลาย เห็ ด ได้ รั บ
อาหารจากพืชเพื่อเจริญเติบโต เช่น
เห็ดน�ำ้ หมาก เห็ดขิง เห็ดข่า เป็นต้น

นอกจากเห็ดจะมีความสำ�คัญในการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์แล้ว
เห็ดยังมีความสำ�คัญต่อระบบนิเวศ โดยทำ�หน้าทีย่ อ่ ยสลายอินทรียวัตถุท�ำ ให้เกิด
การหมุนเวียนของธาตุอาหาร (nutrient cycle) ทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่ พืช สัตว์
และจุลนิ ทรียใ์ นระบบนิเวศให้สามารถดำ�รงชีวติ ได้
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ความหลากหลายของ เห็ด
ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

เรา
พบเห็ดแตกต่างกันไปตามฤดูกาล รวมทั้งหมด 91 ชนิด พบ
เห็ดกินได้ 21 ชนิด จะพบมากในช่วงฤดูฝน และมักขึ้นอยู่
บนพื้นดิน เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดถ่านเล็ก เห็ดแดงน�้ำ
หมาก เห็ดโคน เป็นต้น เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 69 ชนิด
พบได้ตลอดทั้งปีบางชนิดดอกเห็ดคงทนข้ามปี มักขึ้นอยู่
ตามใบไม้แห้ง ขอนไม้ล้ม หรือบนพื้นดิน เช่น เห็ดกรวยทอง
ตะกูที่พบอยู่บนกิ่งไม้ตามริมล�ำห้วย เห็ดร่มที่ขึ้นอยู่บนกอง
ใบไม้แห้ง เห็ดหูช้างที่ขึ้นบนตอไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นต้น
และพบเห็ดพิษ 1 ชนิด คือ เห็ดน�้ำหมึกซึม จะเป็นพิษเมื่อ
รวมกับแอลกอฮอล์

กลุ่มเห็ดกินได้

21 ชนิด

กลุ่มเห็ดที่ ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
กลุ่มเห็ดพิษ 1 ชนิด
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ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

69 ชนิด

MUSHROOM

รายชื่อความหลากหลายของเห็ด
กลุ่มเห็ดกินได้
ลำ�ดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

1

เห็ดตาปู้

Calvatia boninensis S. Ito
& Imai.

Agaricaceae

ไมคอร์ไรซา

2

เห็ดระโงกเหลือง

Amanitaceae

ไมคอร์ไรซา

3

เห็ดระโงกขาว

Amanita hemibapha
(Berk. & Br.) Sacc. subsp.
javanica Cor. & Bas.
Amanita princeps Corner
& Bas.

Amanitaceae

ไมคอร์ไรซา

4

เห็ดหูหนู

Auricularia auricular-judae Auriculariaceae
(Hooker) Underw.

ซาโปรไฟต์

5

เห็ดมันปู

Cantharellus cibarius Fr.

Cantharellalaceae

ไมคอร์ไรซา

6

เห็ดขมิ้นน้อย

Craterellus aureus Berk.
& Curt.

Cantharellalaceae

ไมคอร์ไรซา

7

เห็ดปะการัง
หนามส้มแครอท

Clavaria miyabeana S. Ito Clavariaceae
in S. Imai

ไมคอร์ไรซา

8

เห็ดเผาะ

Astraeus hygrometricus
(Pers.) Morg.

Diplocystaceae

ไมคอร์ไรซา

9

เห็ดหลินจือ

Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst.

Ganodermataceae

พาราไซต์

10

เห็ดปะการังยอดสีฟ้า Phaeoclavulina
cyanocephala
(Berk. & Curt.) Giachini

Gomphaceae

ซาโปรไฟต์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มเห็ดกินได้
ลำ�ดับ
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

11

เห็ดโคน

Termitomyces globulus R.
Heim & Gooss.-Font.

Lyophyllaceae

ซิมไบโอซิส

12

เห็ดโคนข้าวตอก

Termitomyces
microcarpus (Berk. & Br.)

Lyophyllaceae

ซิมไบโอซิส

13

เห็ดโคน 1

Termitomyces sp.1

Lyophyllaceae

ซิมไบโอซิส

14

เห็ดโคน 2

Termitomyces sp.2

Lyophyllaceae

ซิมไบโอซิส

15

เห็ดลม

Lentinus polychrous Lév.

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

16

เห็ดขอนขาว

Lentinus squarrosulus Mont.

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

17

เห็ดถ่านเล็ก

Russula densifolia Secr. ex
Gillet

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

18

เห็ดแดงน�้ำหมาก Russula emetica (Schaeff.)
Pers.

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

19

เห็ดตะไคลเขียว

Russula virescens (Schaeff.) Fr. Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

20

เห็ดปากหมู

Galiella rufa (schweinitz)
Nannfeldt & Korf

Sarcosomataceae ซาโปรไฟต์

21

เห็ดแครง

Schizophyllum commune Fr.

Schizophyllaceae ซาโปรไฟต์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

MUSHROOM

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
ลำ�ดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

1

เห็ดรังนก

Cyathus striatus (Huds.)
Willd.

Agaricaceae

ซาโปรไฟต์

2

เห็ดลูกฝุ่นขาว

Lycoperdon perlatum
Pers.

Agaricaceae

ซาโปรไฟต์

Daedalea sp.1

Fomitopsidaceae

ซาโปรไฟต์

3

-

4

เห็ดจวักงู

Amauroderma rugosum Ganodermataceae
(Blume & T. Nees) Torrend

ซาโปรไฟต์

5

เห็ดหูช้าง

Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat.

Ganodermataceae

พาราไซต์

6

เห็ดก้อนกะละแมด�ำ Ganoderma dahlii (Henn.) Ganodermataceae
Aoshima

ซาโปรไฟต์

7

เห็ดดาวดิน 1

Geastrum sp.1

Geastraceae

ซาโปรไฟต์

8

เห็ดดาวดิน 2

Geastrum sp.2

Geastraceae

ซาโปรไฟต์

9

เห็ดดาวหาง

Geastrum stipitatus
Solms.

Geastraceae

ซาโปรไฟต์

10

เห็ดหนังแข็ง

Hymenochaete rubiginosa Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์
(Dicks.) Lév.

11

-

Hymenochaete sp.1

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

12

-

Hymenochaete sp.2

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

13

-

Inonotus sp.1

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

14

-

Phellinus sp.1

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
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ลำ�ดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

15

-

Phellinus sp.2

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

16

-

Phellinus sp.3

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

17

-

Phellinus sp.4

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

18

ซาโปรไฟต์

Marasmiaceae

ซาโปรไฟต์

20

-

Marasmiaceae

ซาโปรไฟต์

21

-

Meruliaceae

ซาโปรไฟต์

22

-

Omphalotacea

ซาโปรไฟต์

23

-

Marasmius
conicopapillatus Henn.
Marasmius iras Y.S. Tan &
Desjardin
Marasmius pulcherripes
Peck
Irpex flavus (Jungh.)
Kalchbr
Anthracophyllum nigritum
(Lév.) Kalchbr.
Fomes sp.1

Marasmiaceae

19

เห็ดร่มเหลือง
ก้านลวดด�ำ
เห็ดร่มน�้ำตาลแดง

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

24

เห็ดรังมิ้ม

25

เห็ดรังแตน

26

-

Hexagonia apiaria (Pers.)
Fr.
Hexagonia tenuis (Hook.)
Fr.
Lentinus sp.1

27

-

Lentinus sp.2

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

28

-

Lentinus sp.3

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

29

-

Lentinus sp.4

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
ลำ�ดับ

ชื่อไทย

30

-

Lentinus sp.5

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

31

-

Lentinus sp.6

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

32

-

Lentinus sp.7

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Sarcoscyphaceae

ซาโปรไฟต์

Sarcoscyphaceae

ซาโปรไฟต์

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อวิทยาศาสตร์

เห็ดขอนขนหมวกรูป Lentinus swartzii Berk.
สามเหลี่ยม
Lenzites acuta Berk.
เห็ดกรวยทองตะกู

Lenzites sp.1

Microporus xanthopus
(Fr.) Kuntze
เห็ดพัดใบลาน
Polyporus
grammocephalus Berk.
เห็ดรังผึ้งสีขาว
Polyporus retirugis (Bres.)
Ryv.
เห็ดขอนแดง
Pycnoporus sanguineus
(Fr.) Murr.
เห็ดกระด้างรูน�้ำตาล Trametes cingulata Berk.
อ่อนอมเหลือง
เห็ดแปรงมะพร้าว Trichaptum byssogenum
(Jungh.) Ryvarden
เห็ดถ้วยขนสั้น
Cookeina sulcipes (Berk.)
Kuntze
เห็ดถ้วยขนยาว
Cookeina tricholoma
(Mont.) Kuntze

วงศ์

กลุ่มเห็ด

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ลำ�ดับ
44

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

46

Pisolithus tinctorius (Pers.) Sclerodermataceae ซาโปรไฟต์
Coker & Couch
เห็ดหางไก่งวงปลอม Stereum ostrea (Blume & Stereaceae
ซาโปรไฟต์
T. Nees) Fr.
Thelephora sp.1
Thelephoraceae
ซาโปรไฟต์

47

เห็ดดันหมีม่วงด�ำ

45

274

ชื่อไทย
เห็ดหัวเข่า

48

-

49

-

50

-

51

-

52

-

53

-

54

-

55

-

56

-

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Daldinia eschscholtzii
(Ehrenb.) Rehm
Hypoxylon archeri Berk.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Hypoxylon bovei var.
microsporum J.H. Mill.
Hypoxylon fendleri Berk.
ex Cooke
Hypoxylon
haematostroma Mont.
Hypoxylon investiens
(Schwein.) M.A. Curtis
Hypoxylon lenormandii
Berk. & M.A. Curtis
Hypoxylon lividicolor Y.-M.
Ju & J.D. Roger
Hypoxylon monticulosum
Mont.
Hypoxylon moriforme
Henn.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

MUSHROOM

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
ลำ�ดับ

ชื่อไทย

57

-

58

-

59

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด
ซาโปรไฟต์

-

Hypoxylon nitens Y.-M. Ju & J.D. Xylariaceae
Rogers.
Hypoxylon perforatum (Schwein.) Xylariaceae
Fr.
Hypoxylon pilgerianum Henn.
Xylariaceae

60

-

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

61

-

Hypoxylon stygium (Lév.) Sacc.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

62

-

Rozellinia sp.1

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

63

-

Xylaria allantoidea (Berk.) Fr.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

64

-

Xylaria badia Pat.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

65

-

Xylaria cubensis (Mont.) Fr.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

66

-

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

67

-

Xylaria juruensis var. microspora
Henn.
Xylaria multiplex (Kuntze) Fr.

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

68

-

Xylaria sp.2

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

69

-

Xylaria sp.4

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มเห็ดพิษ*
ลำ�ดับ
1

ชื่อไทย
เห็ดน�้ำหมึกซึม

* เป็นพิษเมื่อรวมกับแอลกอฮอล์
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ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Coprinus narcoticus
Agaricaceae
(Schaeff. Ex Fries) S.F. Gray

กลุ่มเห็ด
ซาโปรไฟต์

MUSHROOM

เห็ดหูหนู
Auricularia auricular-judae (Hooker) Underw.

วงศ์ Auriculariaceae
ลักษณะ รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด ขนาด 2-10 x 2-8 เซนติเมตร เนื้อเห็ด

บาง สีน�้ำตาลโปร่งแสง น�้ำตาลแดง หรือสีน�้ำตาลเทา ผิวด้านบนเรียบมีขน
เล็กๆ เป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวด้านในสีเหมือนด้านนอก อาจจะอ่อนกว่าเล็กน้อย
ไม่มีขน มีรอยหยักย่นแผ่ออกเป็นรัศมีออกไปจากโคน เมื่อถูกความชื้นดอก
เห็ดจะมีเมือกลื่น

เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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เห็ดมันปู
Cantharellus cibarius Fr.

วงศ์ Cantharellaceae
ลักษณะ ดอกสีเหลือง ขนาด 2-7 เซนติเมตร กลางหมวกเป็นแอ่ง ขอบ

เป็นคลื่น ริมขอบม้วนเข้าด้านใน ครีบทอดตัวยาวจากริมขอบจรดก้าน ก้าน
ทรงกระบอก ผิวเรียบ สีเหลืองอ่อน ก้านขนาด 2-4 × 0.4-1 เซนติเมตร
สปอร์ ทรงรี ใส ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 8-10 × 4-6 ไมโครเมตร

เห็ดไมคอร์ไรซาร์
278
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พบในป่าเต็งรัง

MUSHROOM

เห็ดขมิ้นน้อย
Craterellus aureus Berk. & Curt.

วงศ์ Cantharellaceae
ลักษณะ รูปปากแตร เรียบ ขอบเป็นคลื่น สีเหลืองส้มถึงส้มสด ใต้ดอก

เรียบถึงย่นเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม ขนาด 0.5-3 เซนติเมตร
ก้านทรงกระบอก กลวง อยู่กึ่งกลางดอก บางครั้งค่อนไปข้างหนึ่ง สีเหลือง
อมส้มถึงเหลืองสด ยาว 2-4 เซนติเมตร เนื้อบาง สปอร์ ทรงรี เรียบ ขนาด
7-9 x 5-6 ไมโครเมตร ให้สีขาวบนกระดาษพิมพ์

เห็ดไมคอร์ไรซาร์

พบในป่าเต็งรัง
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เห็ดโคน
Termitomyces globulus R. Heim & Gooss.-Font.

วงศ์ Lyophyllaceae

ลักษณะ เห็ดอ่อนดอกค่อนข้างกลม เมื่อบานคล้ายกระทะคว�่ำ  ขนาด 7-15

เซนติเมตร ปมนูนกลางหมวกไม่เด่นชัดเหมือนเห็ดโคนชนิดอื่นๆ หมวกสี
น�้ำตาลหม่นอมเหลือง มักปริแตกเป็นทางรัศมีเข้าไปถึงกลางหมวก ขอบบาง
งอเข้า ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ติดก้าน ก้านสีขาว เนื้อเหนียวและแข็ง ขนาด 1015 x 1.5-2.5 เซนติเมตร โคนก้านใต้ผิวดินขยายใหญ่เล็กน้อย สปอร์ รูปไข่
กลับ หรือรี ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 3.75-6.25 x 2.5-5 ไมโครเมตร

เห็ดซิมไบโอซิส
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เห็ดถ่านเล็ก
Russula densifolia Secr. ex Gillet

วงศ์ Russulaceae
ลักษณะ เมื่ออ่อนมีรูปทรงคล้ายกระทะคว�่ำ ดอกมีขนาด 5-20 เซนติเมตร

ริมขอบโค้งลง ตรงกลางเว้าตื้น ผิวเรียบ สีขาวหม่นเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลแล้ว
ด�ำ ก้านรูปทรงกระบอก สีขาว ผิวเรียบ ขนาด 3-8 × 1-3 เซนติเมตร เมื่อช�้ำ
เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลแล้วด�ำ  ภายในก้านเป็นโพรง มีครีบสั้นๆ สลับ สีขาว
ครีบติดก้าน หนา เรียงถี่ สปอร์ ทรงเกือบกลม มีปุ่มเล็กๆ และเส้นละเอียด
สานเป็นตาข่าย ขนาด 7-8 x 6-6.5 ไมโครเมตร

เห็ดไมคอร์ไรซาร์

พบในป่าเต็งรัง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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เห็ดปากหมู
Galiella rufa (schweinitz) Nannfeldt & Korf

วงศ์ Sarcosomataceae
ลักษณะ รูปถ้วยก้นตืน้ ภายในสีสม้ อมน�ำ้ ตาลจาง น�ำ้ ตาลแดงหรือน�ำ้ ตาล

ขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร ผิวหน้าเรียบ เป็นทีส่ ร้างสปอร์
มากมาย ส่วนผนังชั้นนอกค่อนข้างเหนียว สีน�้ำตาลที่ขอบนอก มีขนเล็ก
ละเอียดปกคลุมอยูท่ ปี่ ากถ้วยด้านนอก เนือ้ ในมีลกั ษณะเป็นวุน้ สปอร์ รูปไข่
ผิวเรียบ ใส เรียงเป็นแถวในแอสคัส ขนาด 18-20 x 8-10 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์
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เห็ดแครง
Schizophyllum commune Fr.

วงศ์ Schizophyllaceae
ลักษณะ รูปพัด มีขนสีขาวหรือขาวปนเทาปกคลุม ปลายงุม้ ลงเป็นลอน แตก

แขนงเป็นแฉกเล็กๆ คล้ายนิว้ เท้าตุก๊ แก แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง
ขนาด 1-3 เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐาน
ดอก สีครีม ก้านอยูด่ า้ นข้างหรือเกือบไม่มกี า้ น สปอร์ ทรงกระบอก ผิวเรียบ
ใส ขนาด 4-5 x 1.5-2 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Anthracophyllum nigritum
,
Anthracophyllum nigritum (Lev.)
Kalchbr.

วงศ์ Omphalotaceae
ลักษณะ แผ่นกลม รูปไต เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8-20 มิลลิเมตร บาง

เมือ่ แก่จะเหนียว มีรอ่ งเป็นรัศมีเล็กน้อย ขอบม้วนงอเข้า ออกข้างๆ เนือ้ บางสี
น�ำ้ ตาลหรือน�ำ้ ตาลอมเหลือง ครีบเรียงเป็นรัศมีออกจากฐานดอก กว้างเล็ก
น้อย เรียงห่าง สีมว่ งแดง ก้านไม่มหี รือเกือบไม่มี ขนาด 1-3 x 1-3 มิลลิเมตร
สปอร์ รูปไข่หรือทรงรี เรียบ ผนังบาง ขนาด 6-8 x 4 ไมโครเมตร ให้สขี าวบน
กระดาษพิมพ์

เห็ดซาโปรไฟต์
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เห็ดกรวยทองตะกู
Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze

วงศ์ Polyporaceae
ลักษณะ รูปกรวย ปากกว้าง บาง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี ย่นเล็กน้อย มันวาว
เป็นแถบวงกลมของสีน�้ำตาลอมเหลือง น�้ำตาลแดงไปถึงน�้ำตาลเข้ม ขนาด
3.5-10 เซนติเมตร ใต้หมวกเป็นรู มี 5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้านรูปทรงกระบอก
ขนาด 1.5-2 x 0.3-0.4 เซนติเมตร โดยปกติก้านอยู่กึ่งกลางหมวก เนื้อแข็ง
ผิวเรียบ โคนแผ่ออกเป็นวงกลมเล็กๆ สปอร์ ทรงรียาว ใส ผิวเรียบ ผนังบาง
ขนาด 5.5-7 x 2-2.5 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง
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เห็ดถ้วยขนสั้น
Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze

วงศ์ Sarcoscyphaceae
ลักษณะ รูปถ้วย ขนาด 0.5-3.5 เซนติเมตร ถ้วยมีสสี ม้ ชมพู แดงอมชมพู

ไปจนถึงแดงจัด มีขนสัน้ ผิวด้านนอกสีออ่ นกว่า มีขนละเอียดสีขาวไม่เด่นชัด เรียง
เป็นแถวทีข่ อบถ้วยด้านนอก ภายในถ้วยเป็นทีเ่ กิดของสปอร์ ก้านทรงกระบอก
ขนาด 1-4 x 0.1-0.3 เซนติเมตร สปอร์ ทรงรี ใส ขนาด 25-30 x 14-15
ไมโครเมตร มีหยดน�ำ้ มันใหญ่ 2 หยด และหยดน�ำ้ มันเล็กๆ หลายหยด บรรจุอยู่
ในถุงแอสคัส ซึง่ ภายในมีถงุ บรรจุสปอร์ทงั้ หมด 8 แอสโคสปอร์

เห็ดซาโปรไฟต์
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เห็ดถ้วยขนยาว
Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze

วงศ์ Sarcoscyphaceae
ลักษณะ รูปถ้วยหรือกรวย ขนาด 1-3 x 1.5-2 เซนติเมตร สีชมพู ส้มอ่อนถึง

ส้ม ผิวด้านนอกสีออ่ นกว่า มีขนแข็งสะท้อนแสง ยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร
ปกคลุมขอบถ้วยและผิวนอก ก้านทรงกระบอกสีขาว ขนาด 1-3 x 0.2-0.4
เซนติเมตร มีขนเล็กน้อยตอนบน สปอร์ ทรงรี ใส ขนาด 25-31 x 14-15
ไมโครเมตร มีหยดน�ำ้ มันใหญ่ 2 หยด และหยดน�ำ้ มันเล็กๆ หลายหยด บรรจุ
อยูใ่ นถึงแอสคัส

เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง
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เห็ดหางไก่งวงปลอม
Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr.

วงศ์ Stereaceae
ลักษณะ ดอกครึ่งวงกลมถึงเกือบกลม ขนาด 10 เซนติเมตร เนื้อดอกบาง

เหนียวและแข็ง เชื่อมติดกันด้านข้าง มีแถบรัศมีเป็นวงหลายสี เช่น สีเขียว
อ่อน สีน�้ำตาลแดง สีอิฐ สีเหลืองสด สีน�้ำตาลอมเหลือง ไม่มีก้าน สปอร์ ทรง
กระบอก ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5.5-7 × 2-3 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์
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Xylaria badia
Xylaria badia Pat.

วงศ์ Xylariaceae
ลักษณะ เป็นแท่งคล้ายกระบอง ปลายมน ไม่แตกกิง่ ก้าน สีนำ�้ ตาลทองถึง

น�ำ้ ตาลเข้ม ผิวไม่เรียบ เนือ้ แข็ง ขึน้ บนผิวไม้และเนือ้ ไม้ไผ่ ขนาด 2-6 เซนติเมตร
สูง 0.4-1.2 เซนติเมตร ก้านสัน้ มีขนสีนำ�้ ตาล สปอร์ รูปร่างยาวรี สีนำ�้ ตาล
หัวท้ายแหลมกึง่ มน ขนาด 7.5-8.8 x 3.8-4.4 ไมโครเมตร germ slits (ช่องที่
สปอร์งอก) เป็นเส้นตรงยาวเกือบเต็มสปอร์

เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าเต็งรัง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

289

Xylaria cubensis
Xylaria cubensis (Mont.) Fr.

วงศ์ Xylariaceae
ลักษณะ เป็นแท่งคล้ายนิ้วมือ ไม่แตกกิ่งก้าน เนื้อแข็ง ขึ้นบนผิวไม้และ

เปลือกไม้ สีนำ�้ ตาลทองถึงน�ำ้ ตาลไหม้ ผิวไม่เรียบ เป็นสายคล้ายตาข่าย เมือ่
แก่ขา้ งในจะกลวง สูง 1.7-5.5 เซนติเมตร สปอร์ รูปตัว D สีนำ�้ ตาล ผิวเรียบ
ขนาด 7.5-8.8 x 3.8-4.4 ไมโครเมตร germ slits (ช่องทีส่ ปอร์งอก) เป็นเส้น
ตรงยาวเกือบเต็มสปอร์

เห็ดซาโปรไฟต์
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Xylaria multiplex
Xylaria multiplex (Kuntze) Fr.

วงศ์ Xylariaceae
ลักษณะ เป็นแท่งปลายมนกึง่ แหลม สีนำ�้ ตาลด�ำ สูง 9-27 มิลลิเมตร กว้าง

1.5-2 มิลลิเมตร มีกา้ นยาว 3-16 มิลลิเมตร กว้าง 1.3-1.5 มิลลิเมตร มีขน
สัน้ ๆ อยูต่ ดิ กับโคนก้าน ขึน้ บนผิวไม้และเปลือกไม้ เนือ้ สีขาว ค่อนข้างแข็ง
ผิวไม่เรียบ สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายมน สีนำ�้ ตาล ขนาด 12.5-15 x 3.5-5
ไมโครเมตร germ slits (ช่องทีส่ ปอร์งอก) เป็นเส้นตรงยาวเกือบเต็มสปอร์

เห็ดซาโปรไฟต์
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เห็ดน�้ำหมึกซึม
Coprinus narcoticus (Schaeff. Ex Fries) S.F. Gray

วงศ์ Agaricaceae
ลักษณะ รูประฆังคว�ำ่ แล้วบานออกจนขอบหมวกโค้งขึน้ และมักขาดเป็นริว้

เนือ่ งจากการย่อยตัวเอง ดอกสีขาวปลอดแล้วเปลีย่ นเป็นสีเทาและเน่าด�ำเมือ่
แก่ ดอกเห็ดกว้าง 1-3 เซนติเมตร กลางหมวกสีเข้ม หมวกตรงกลางลักษณะ
โค้งนูนมากกว่าปกติ ครีบชิดก้าน สีนำ�้ ตาลจาง ก้านสีขาว กลม กลวง มีขน
คล้ายก�ำมะหยีป่ กคลุม เนือ้ ดอกบาง สปอร์ รูปทรงกระบอก ผิวเรียบ ขนาด
9-10 x 4.5-6 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์
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ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ใบไม้

เปลือกไม้

294
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LICHEN

ไลเคน คืออะไร ?

สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่มาอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา
อาศัยกันระหว่าง...

รา

(fungi) กับ

สาหร่าย

(algae)

ซึ่งมีสาหร่ายสองกลุ่ม คือ
สาหร่ายสีเขียว (green algae)
และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำ�เงิน
(blue-green algae)

โดยรามีหน้าที่เก็บความชื้น
และป้องกันอันตรายให้กับสาหร่าย
ส่วนสาหร่ายจะสร้างอาหาร
และแบ่งปันให้กับรา

พบไลเคนได้...

ที่ไหนบ้าง ?

ดิน
หิน

เสาเหล็ก
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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วงจรชีวิตของไลเคน

โครงสร้างแทลลัสของไลเคน
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โครงสร้างภายนอกของไลเคน

แทลลัส (thallus)

โครงสร้างร่างกายของไลเคน

โลบ (lobe)

โครงสร้างหลักของแทลลัส
กลุ่มแผ่นใบและกลุ่มต้นไม้เล็ก
ลักษณะเป็นแผ่นแบน
คล้ายใบไม้

ขนเซลล์ (cilia)

โครงสร้างที่มีลักษณะ
คล้ายขนตา
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

297

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

เพอริทีเซีย (Perithecia)

ลักษณะภายนอกเป็นรูปตุ่ม
พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง

แอโพทีเซียแบบคล้ายจาน

(Disc-like apothecia)
ลักษณะภายนอกเป็นรูปถ้วย
หรือจาน พบบนแทลลัส
กลุ่มฝุ่นผงและ
กลุ่มแผ่นใบ

ไลเรลเลทแอโพทีเซีย

(Lirellate apothecia)
ลักษณะภายนอกเป็นรูปเส้น
พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง
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โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ซอรีเดีย (Soredia)

ลักษณะคล้ายขนมถ้วยฟู
เจริญบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ

ฟิลลิเดีย (Phyllidia)

ลักษณะคล้ายใบเกล็ด
เป็นแผ่นแบนขนาดเล็ก
เจริญบนแทลลัส
กลุ่มแผ่นใบ

ไอซิเดีย (Isidia)

ลักษณะคล้ายแท่งหรือ
เป็นตุ่มนูนกลม
เจริญบนแทลลัส
กลุ่มแผ่นใบ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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โครงสร้างภายในแอสโคมาตา (โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ)

แอสโคสปอร์
แบบเซลล์เดียว (simple) ไม่มีผนังกั้น

แบบมีผนังกั้นตามขวาง (transeptate)

แบบมูริฟอร์ม (muriform)

มีผนังกั้นตามขวางและตามยาว
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ประเภทของไลเคน

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)

ลักษณะแทลลัส
เป็นฝุ่นผงหรือดวง
เกาะติดแน่นกับวัตถุที่อาศัย

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)

ลักษณะแทลลัสเป็นแผ่นใบ
เกาะติดกับวัตถุที่อาศัยอย่างหลวมๆ

กลุ่มเส้นสาย (Fruticose)
ลักษณะแทลลัสเป็นทรงพุ่ม
แตกเป็นเส้นสาย ส่วนฐาน
เกาะติดกับวัตถุที่อาศัย

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มต้นไม้เล็ก (Squamulose)
ลักษณะแทลลัสเป็นต้น
หรือใบเกล็ด คล้ายต้นไม้เล็กๆ
พบตามพื้นดินหรือบนมอสส์

กลุ่มพลาคอยด์ (Placoid)

ลักษณะแทลลัสเป็นโลบเรียวเล็ก
อยู่ติดกับวัตถุที่อาศัยแน่นมาก

ประโยชน์ของไลเคน
ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย
ทั้งด้านการแพทย์ เป็นส่วนประกอบของยาและยาสมุนไพร
ด้านอุตสาหกรรม นำ�มาใช้เป็นสีย้อมผ้า เครื่องสำ�อาง น้ำ�หอม
และกระดาษลิตมัส (กระดาษที่ใช้วัดความเป็นกรดเป็นด่าง)
ใช้บอกอายุของโบราณวัตถุ
จากการเจริญเติบโตของไลเคน
และที่สำ�คัญใช้เป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพของอากาศ
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ไลเคน ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
“...ไลเคน ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำ�หรับชาวบ้าน
แม้จะเคยเห็นกันบ่อยๆ ตามต้นไม้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้
คืออะไร เรียกว่าอะไร รวมถึงไม่รู้ว่าสิ่งนี้ ....มีชีวิต
  การทำ�งานในพื้นที่ครั้งแรก ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าร่วมสำ�รวจด้วยความสงสัย     
แต่เมื่อลองเปิดใจเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
มากขึ้น ไลเคนกลับกลายเป็นหัวข้อพูดคุยกันอย่าง
สนุกสนาน ในการสำ�รวจแต่ละครั้ง ช่วยกันสังเกต
ช่วยกันชี้ตำ�แหน่ง “นี่ใช่ไหม” “นั่นใช่ไหม”
“อืม ธรรมชาตินี่แปลกดีนะ”...
    จากนั้นเกิดการเล่าสู่กันฟังภายในชุมชน แม้ชาวบ้านคนอื่นๆ ไม่ได้มาร่วมสำ�รวจ
แต่ก็ได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกว่า ไลเคน ...ไม่มากก็น้อย”

ความหลากหลายของไลเคน
พบไลเคน 51 ชนิด แบ่งเป็น

กลุ่มฝุ่นผง (crustose) 43 ชนิด
กลุ่มแผ่นใบ (foliose)

8 ชนิด

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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รายชื่อความหลากหลายของไลเคน

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
ลำ�ดับ

วงศ์

1

Cryptothecia sp.2

Arthoniaceae

2
3
4
5

Cryptothecia sp.3
Chrysothrix xanthina (Vain.) Kalb
Tricharia sp.
Chapsa leprocarpoides (Hale) M.
Cáceres & Lücking
Diorygma hieroglyphicum (Pers.)
Staiger & Kalb
Diorygma junghuhnii (Mont. & Bosch)
Kalb, Staiger & Elix
Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger
Graphis galactoderma (Zahlbr.) Lücking
Graphis longispora D.D. Awasthi & S.R.
Singh
Graphis streblocarpa (Bél.) Nyl.
Graphis subinsulana V. Poengsungnoen
& K. Kalb
Hemithecium longilirellatum B.O.
Sharma & Khadilkar
Nadvornikia sp.
Platygramme caesiopruinosa (Fée) Fée
Platythecium serpentinellum (Nyl.)
Staiger

Arthoniaceae

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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ที่เกาะอาศัย
บนเปลือกไม้

บนเปลือกไม้
Chrysothricaceae บนเปลือกไม้
Gomphillaceae บนใบไม้
Graphidaceae บนเปลือกไม้
Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae
Graphidaceae
Graphidaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

Graphidaceae
Graphidaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae
Graphidaceae
Graphidaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนหิน

LICHEN

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
ลำ�ดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

17

Thelotrema mongkolsukii Homchant. &
Coppins
Thelotrema sp.
Lecanora achroa Nyl.
Lecanora sp.4
Lecanora sp.5
Lecanora tropica Zahlbr.
Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner
& Bellem.
Malmidea piae (Kalb) Kalb
Anisomeridium ambiguum (Zahlbr.) R.
C. Harris
Anisomeridium tamarindi (Fée) R.C.
Harris
Pertusaria ceylonica Müll. Arg.
Pertusaria pertusella Müll. Arg.
Buellia sp.4
Cratiria obscurior (Stirt.) Marbach & Kalb
Clathroporina sp.
Porina conica R. Sant.
Pyrenula anomala (Ach.) Vain.
Pyrenula aspistea (Afzel. ex Ach.) Ach.
Pyrenula nitidula (Bres.) R.C. Harris

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Letrouitiaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ที่เกาะอาศัย

Malmideaceae บนเปลือกไม้
Monoblastiaceae บนเปลือกไม้
Monoblastiaceae บนเปลือกไม้

Pertusariaceae
Pertusariaceae
Physciaceae
Physciaceae
Porinaceae
Porinaceae
Pyrenulaceae
Pyrenulaceae
Pyrenulaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนหิน
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนใบไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
ลำ�ดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

36

Pyrenula massariospora (Starbäck) R.C.
Harris
Pyrenula oculata Ajay Singh & Upreti
Pyrenula pyrenuloides (Mont.) R.C.
Harris
Strigula nemathora Mont.
Caloplaca sp.4
Campylothelium nitidum Müll. Arg.
Laurera cumingii (Mont.) Zahlbr.
Laurera madreporiformis (Eschw.)
Riddle

Pyrenulaceae

บนเปลือกไม้

Pyrenulaceae
Pyrenulaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

Strigulaceae

บนใบไม้
บนหิน
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

37
38
39
40
41
42
43

Teloschistaceae
Trypetheliaceae
Trypetheliaceae
Trypetheliaceae

ที่เกาะอาศัย

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)
ลำ�ดับ

วงศ์

ที่เกาะอาศัย

1

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Korber

Collemataceae บนหิน

2
3
4
5
6

Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale

Parmeliaceae
Parmeliaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

Physciaceae
Physciaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

7
8
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Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale

Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi
Dirinaria picta (Sw.) Schaer. ex Clem.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.
Mayrhofer & Poelt
Pyxine cylindrica Kashiw.
Pyxine meissneriana Nyl.
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Chrysothrix xanthina (Vain.) Kalb
วงศ์ Chrysothricaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบแลพโพส สีเขียวอมเหลืองถึง
สีเขียวอ่อน เป็นฝุ่นผง ไม่มีขอบเขตแทลลัสชัดเจน
ซอรีเดีย สีเหลือง กระจายทั่วแทลลัส
ไม่มีการแบ่งชั้นต่างๆ อย่างชัดเจน
กลุ่มของเส้นใยขนาด 50-100 ไมโครเมตร
สาหร่ายสีเขียวเซลล์กลมแทรกตัวปะปนกับเส้นใยรา
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
ป่าดิบแล้ง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Chapsa leprocarpoides (Hale) M. Cáceres & Lücking
วงศ์ Graphidaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวถึงสีขาวอมเทา
ผิวหน้าขรุขระ หลุดล่อน
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย รูปร่างไม่แน่นอน มักเรียงตัวเป็นกลุ่ม
ฝังจมในผิวแทลลัส หน้าจานสีเทา มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุม
ขอบแอโพทีเซียเปิดออกแบบเลพพราพินอยด์ (leprapinoid)
เอกซิเปิล 2 ชั้น แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงรี แบบมูริฟอร์ม ขนาด 30-50 x 9-12 ไมโครเมตร
จำ�นวน 4-8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
ป่าดิบแล้ง
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Graphis galactoderma (Zahlbr.) Lücking
วงศ์ Graphidaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทาถึงสีเทา
อมเขียว ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย ไม่แตกร้าว  
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีดำ� รูปเส้น เรียวยาวถึงโค้งงอ
เจริญแบบเส้นเดี่ยวถึงแตกแขนงเล็กน้อย
กึ่งยกตัวเหนือผิวแทลลัส หน้าจานปิด
เอกซิเปิล 2 ชั้น แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงกลมรี แบบมูริฟอร์ม ขนาด 34–42 × 16–21
ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Graphis subinsulana V. Poengsungnoen & K. Kalb
วงศ์ Graphidaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทา ผิวเรียบ
ไม่แตกร้าว ไม่สะท้อนแสง
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีขาวอมดำ� รูปเส้น เจริญแบบเส้นเดี่ยว
ขนาดสั้น ยกตัวเหนือผิวแทลลัสชัดเจน หน้าจานปิด มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุม
เอกซิเปิล 2 ชั้น
แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงยาวรี แบบมูริฟอร์ม ขนาด 80-150 x 27-40  
ไมโครเมตร จำ�นวน 1 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าดิบแล้ง
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Platygramme caesiopruinosa (Fée) Fée
วงศ์ Graphidaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียว
อมน้ำ�ตาล ผิวเรียบ ไม่สะท้อนแสง แตกร้าวเล็กน้อย  
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีน้ำ�ตาลถึงสีดำ� รูปเส้น
เจริญแบบเส้นเดี่ยวถึงแตกแขนง ไม่สมมาตร ยกตัวหนือผิวแทลลัส
หน้าจานเปิดกว้าง มีฝุ่นผงสีขาวถึงสีเทาปกคลุม
เอกซิเปิล 2 ชั้น แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีน้ำ�ตาล รูปทรงยาวรี แบบมูริฟอร์ม ขนาด 70-95
x 16-22 ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าดิบแล้ง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

311

Thelotrema mongkolsukii Homchant. & Coppins
วงศ์ Graphidaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทาถึงสีเขียวอม
ขาว ผิวหน้ามักหลุดล่อน เป็นขุย แตกร้าวเล็กน้อย
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีขาว รูปถ้วย ฝังจมในผิวแทลลัส
หน้าจานสีขาว รูปทรงกลม ผนังแอโพทีเซีย 2 ชั้น ปลายแยกจากกัน
เอกซิเปิล 2 ชั้น
แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงยาวรีี แบบมูริฟอร์ม ขนาด 35.25-45.5 x
7.5-10 ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม
ป่าเบญจพรรณ
312
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Lecanora achroa Nyl.
วงศ์ Lecanoraceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียว
เข้ม ผิวขรุขระ หลุดล่อน ไม่สะท้อนแสง  
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีเหลืองอมส้มถึงสีเหลือง
อมน้ำ�ตาลอ่อน รูปกลม หน้าจานแบนราบถึงโค้งนูน
ขอบสีเดียวกับแทลลัส ขอบมักล่อน เจริญแบบเดี่ยวหรือขึ้นเบียดชิดกัน
แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงรีหรือคล้ายเมล็ด
ถั่ว ไม่มีผนังกั้นตามขวาง ขนาด 12-15 x 6-8 ไมโครเมตร จำ�นวน 8
แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
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Lecanora tropica Zahlbr.
วงศ์ Lecanoraceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอ่อนอมขาวถึง
สีเขียวอมเทา ผิวเป็นปุ่มละเอียด มักหลุดล่อน
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีส้มอมแดงถึงสีแดงอมน้ำ�ตาล
รูปกลม หน้าจานแบนราบ ขอบสีเดียวกับแทลลัส ขอบมักหลุดล่อน
เจริญแบบเดี่ยวหรือขึ้นเบียดชิดกัน
แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงรี ไม่มีผนังกั้นตามขวาง ขนาด 12-15 x 6-8
ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
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Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem.
วงศ์ Letrouitiaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียว
อมเทา ผิวเป็นปุ่มนูนเล็กน้อย ไม่สะท้อนแสง
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีแดงถึงสีแดงอมน้ำ�ตาล
รูปจานหรือรูปถ้วย ขอบสีเหลืองอมส้ม ผิวหน้าจานแบนราบถึงโค้งนูน
เล็กน้อย ยกตัวเหนือแทลลัสชัดเจน เจริญแบบเดี่ยวหรือรวมกลุ่ม 1-2 อัน
เอกซิเปิล สีเหลืองอ่อน  แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงรี แบบมีผนังกั้นตามขวาง จำ�นวน 6-10 ผนัง
ขนาด 60-90 x 16-22 ไมโครเมตร
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
ป่าเบญจพรรณ
ป่าดิบแล้ง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Pertusaria pertusella Müll. Arg.
วงศ์ Pertusariaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม
เป็นปุ่มนูน ไม่เป็นเงามัน ไม่แตกร้าว
แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย รูปทรงกลม เป็นตุ่มนูน ฝังจมในผิวแทลลัส
พบเดี่ยวๆ หรืออาจรวมเป็นกลุ่ม 2-4 อัน
ช่องปล่อยสปอร์ด้านบน ขนาดใหญ่
เอกซิเปิล 2 ชั้น แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง ผนัง 2 ชั้น
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงรี ผนังเรียบ ขนาด 100-150 x 25-42 ไมโครเมตร
จำ�นวน 2-3 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม
ป่าเบญจพรรณ
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LICHEN

Strigula nemathora Mont.
วงศ์ Strigulaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวเข้มถึงสีเขียวอมเทา
ไม่สร้างเส้นใยผสานไปกับเนื้อเยื่อของใบไม้ ผิวเรียบ
ไม่แตกร้าว ไม่สะท้อนแสง ผิวเป็นลอน รัศมีคล้ายโลบ
แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย สีเขียว รูปทรงครึ่งวงกลมถึงกลม
ฝังจมในผิวแทลลัส ช่องปล่อยสปอร์ด้านบน
เอกซิเปิล ใส  แอสคัส ใส ผนัง 2 ชั้น
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงรี แบบมีผนังกั้นตามขวาง 1 ผนัง ขนาด 1217.5 x 10-13.75 ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนใบไม้
สภาพแวดล้อม ป่าดิบแล้ง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Laurera cumingii (Mont.) Zahlbr.
วงศ์ Trypetheliaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวเข้มอมเหลือง
ผิวเรียบถึงขรุขระ ไม่แตกร้าว ไม่สะท้อนแสง
แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย สีดำ� รูปทรงครึ่งวงกลม ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อ
สโตรมาสีเหลืองส้ม ยกตัวโดดเด่นเหนือผิวแทลลัส เจริญเป็นแถวยาวหรือ
กระจายเดี่ยวๆ อาจพบฝุ่นผงสีเหลืองส้มกระจายบนผิวแทลลัส
เอกซิเปิล สีดำ� สมบูรณ์ แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปทรงกระบอก แบบมูริฟอร์ม ขนาด 55–80
x 15–18 ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
ป่าดิบแล้ง
318

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

LICHEN

Leptogium cyanescens (Rabenh.) Korber
วงศ์ Collemataceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีดำ�ถึงสีเขียวมะกอก
ผิวเรียบ ไม่เป็นเงามัน เจริญแผ่เป็นอิสระ
เมื่อถูกน้ำ�จะพองตัวเป็นเมือก
โลบ ติดกัน ขอบยกขึ้นเป็นสัน พับจีบเป็นคลื่น
ขนาด 0.5-6 มิลลิเมตร
ฟิลลิเดีย หนาแน่นกระจายบนแทลลัส

ที่อยู่อาศัย บนหิน
สภาพแวดล้อม ป่าดิบแล้ง

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale
วงศ์ Parmeliaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวถึงสีเขียวอมเทา
ผิวเรียบจนถึงยับย่น ไม่เป็นเงามัน เจริญแผ่เป็นแนว
รัศมี เกาะกับแหล่งอาศัยแบบหลวมๆ
โลบ ขนาดใหญ่ ขอบโลบซ้อนกัน แผ่กว้างตอนปลาย
ขนาด 0.02-1.5 เซนติเมตร
ไอซิเดีย ทรงกระบอก หนาแน่นตอนกลางแทลลัส
ไรซีน สีดำ� แบบเส้นเดี่ยว
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
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Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi
วงศ์ Physciaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาอมเหลืองถึงเทาอมเขียว
ผิวปกคลุมด้วยผงเกล็ดสีขาวของแคลเซียมออกซาเลท
โลบ แคบยาว ขนาดเล็ก ยกตัวโค้งนูนซ้อนกันแน่น ปลายโลบแผ่คล้ายพัด
ซอรีเดีย สีขาว หนาแน่นบริเวณกลางแทลลัส
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีดำ� ขอบสีเดียวกับแทลลัส
แอสคัส ใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีน้ำ�ตาล รูปทรงรี แบบมีผนังกั้นตามขวาง 1 ผนัง ขนาด 13-19
x 5-7.5 ไมโครเมตร จำ�นวน 8 แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
ป่าดิบแล้ง
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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Pyxine meissneriana Nyl.
วงศ์ Physciaceae

ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาอมขาวถึงสีเขียวอม
เทา ผิวเรียบ มีผลึกแคลเซียมออกซาเลท  
ปกคลุมผิวหน้า ไม่พบบริเวณปลายโลบ พบมากบริเวณกลางแทลลัส
โลบ แคบยาว ขนาด 0.5-1.2 มิลลิเมตร เจริญเป็นเส้นตรง
แตกกิ่งก้าน ปลายโค้งมน
ซูโดไซฟีเล พบบริเวณขอบโลบ
ซอรีเดีย สีขาวถึงสีเหลือง บริเวณขอบโลบ
ไรซีน สีดำ� แบบเส้นเดี่ยว
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง
ป่าเบญจพรรณ
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การบวชป่า

“กุศโลบาย
		 ในการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน”
เมื่อทำ�พิธีบวชป่า

และสร้างรูปปั้นจำ�ลอง
ชาวบ้านจะไม่ตัดต้นไม้ที่บวชแล้ว
พิธีกรรมบวชป่าจึงเป็นการวางอุบาย
ให้คนในชุมชนและนอกชุมชนร่วมกัน
อนุรักษ์ป่าไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น
ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชน
ยังสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า
ในการดำ�รงชีวิต ทั้งทางด้านอาหาร
และยารักษาโรค

...
นายต้อย ก๋วนปัง
.......ผู้รู้พิธีกรรมการบวชป่า
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จีวรที่ผูกไว้...
ผูกหัวใจ........................................ให้รักษ์ป่า

WISDOM
ต้นไม้ที่ทำ�พิธีบวชป่าแล้ว
จะมีผ้าเหลืองหรือจีวรผูกไว้
เป็น สัญลัก ษณ์ให้ค นในชุมชนรู้
ว่าเป็นต้นไม้ที่ห้ามตัดมาใช้งาน
........................................

การทำ�พิธีบวชป่า
คือการห่มจีวรให้ต้นไม้
และผูกสายสิญจน์ล้อมรอบบริเวณ
ที่ทำ�การบวชป่า นิมนต์พระสงฆ์
มาสวดมนต์บริเวณพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล
และนำ�อาหารคาวหวาน
มาไหว้ประกอบพิธี    
บริเวณผืนป่าบ้านคลองบ่วงสามัคคี
เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
ผู้นำ�ชุมชนและผู้รู้พิธีกรรมจึงได้อัญเชิญ

ตาฤๅษี

ซึ่งเป็นเทพผู้ปกปักรักษาป่า
ลงมาสถิตในรูปปั้นจำ�ลองที่คนในชุมชน
ร่วมกันสร้าง พร้อมทั้งสร้างศาลไว้
บริเวณที่ทำ�พิธีบวชป่า

เครื่องเซ่นไหว้ตาฤๅษี
คือ ดอกไม้ ธูป เทียน น้ำ�ดื่ม และอาหาร
การไหว้จะใช้
ธูปและเทียน 9 ดอก
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ผูร้ กู้ ารถนอมอาหารจากหน่อไม้

นางลักคนา บึงบุญยืน

วิธีการถนอมหน่อไม้
| แบบนึ่งหน่อสด
ปอกเปลือกหน่อไม้และล้างให้สะอาด
จากนั้นนำ�ใส่ถุงพลาสติกสำ�หรับใส่อาหารร้อน
นำ�ไปนึ่งจนหน่อไม้สุก มีสีเหลืองนวล
พักทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำ�ถุงซ้อนอีกหนึ่งชั้น
มัดปากถุงให้แน่น

| แบบเผาหน่อสด
นำ�หน่อไม้ที่หามาได้เผาไฟจนนิ่ม
จากนั้นปอกเปลือกล้างน้ำ�สะอาด
และนำ�ไปบรรจุลงในถุงพลาสติกเช่นเดียวกัน
รสชาติของหน่อไม้ที่ถนอมแบบเผา
มีรสขมน้อยกว่าแบบนึ่ง
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ไผ่รวก เมื่อผ่านการถนอมอาหาร
จะมีรสชาติอร่อยกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ
และสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี

WISDOM

เห็ดที่ชาวบ้านนิยม
นำ�มาถนอมอาหาร เช่น
เห็ดระโงก เห็ดเผาะ
เห็ดโคน เป็นต้น
นางบุญหลาน มงคลเคหา

ผูร้ กู้ ารถนอมอาหารจากเห็ด
วิธีการถนอมเห็ด
การดองเปรี้ยว ล้างเห็ดให้สะอาด แล้วนำ�ไปแช่น้ำ�ปลา
ทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นนำ�ไปต้มจนสุกทิ้งไว้ให้เย็น นำ�เห็ดที่ได้
บรรจุถุงพลาสติก แล้วเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

การต้มน้ำ�ปลา นำ�เห็ดมาล้างให้สะอาด จากนั้นนำ�ไปต้ม

กับน้ำ�ปลาได้ทันทีไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ ต้มจนสุกทิ้งไว้ให้เย็น
แล้วจึงบรรจุถุงพลาสติก นำ�ไปเข้าช่องแช่แข็ง

การต้มสด วิธีการนี้ใช้วิธีการถนอมโดยการนึ่งจนเห็ดสุก
โดยล้ า งเห็ ด ให้ ส ะอาดแล้ ว ใส่ ถุ ง พลาสติ ก แล้ ว นำ � ไปนึ่ ง
เมื่อเย็นลงก็นำ�เข้าตู้เย็นเช่นกัน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ผูร้ กู้ ารถนอมอาหารจากกลอย
การถนอมอาหารโดยการแปรรูปกลอยให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานเป็นภูมิปัญญา

หนึ่ ง ที่ ผู้ รู้ ศึ ก ษาด้ ว ยตนเองจนสามารถหาวิ ธี ก ารเพื่ อ แปรรู ป กลอยที่ มี อ ยู่ ใ นป่ า ใกล้ ชุ ม ชน
เป็นอาหารที่คนในชุมชนสามารถรับประทานได้ ทำ�ให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกชุมชน

วิธีการถนอมอาหารจากกลอย

1 ปอกเปลื อ กกลอยแล้ ว ล้ า งน้ำ � สะอาด

... 4 นำ � กลอยใส่ ต ะกร้ า ล้ า งน้ำ � สะอาดรอให้
สะเด็ดน้ำ� นำ�ใบตองมาห่อกลอยแล้ววางทิ้งไว้
โดยหาของหนักวางทับไว้อีก 3 วัน
5 นำ�กลอยที่ห่อใบตองไว้ตากแดดจนแห้ง
อีก 1-2 วันกลอยจะมีสีเหลืองอ่อน สามารถ
รับประทานได้

หลั ง จากนั้ น หั่ น เป็ น แผ่ น บางขนาดพอเหมาะ
วางเรี ย งเป็ น แผ่ น แล้ ว จึ ง นำ � เกลื อ โรยให้ ทั่ ว
ทิ้งไว้สักระยะกลอยที่เป็นแผ่นบางจะหดตัว
2 นำ�กลอยที้ ่โรยเกลือแล้วใส่ในถังพลาสติกสะอาดเติมนำ�จนเต็มถัง ปิดฝาถังแช่น้ำ�ไว้
3 วัน (กลอยที่แช่ยังคงมีเกลือติดอยู่จึงคล้าย กลอยที่ดีที่สุดต้องมีสีเหลืองอ่อน
แช่กลอยในน้ำ�เกลือ)
หากผ่านขัน้ ตอนการหมักไม่ดีกลอยจะมีสีขาว
เมื
่
อ
ครบ
3
วั
น
นำ
�
กลอยออกจากถั
ง
3
กลอยที่ผ่านวิธีการถนอมอาหารแล้ว
ล้ า งน้ำ � สะอาด นำ � กลอยใส่ โ อ่ ง พร้ อ มเติ ม น้ำ�
สามารถเก็บไว้รับประทานได้ 2 ปี
สะอาดจนเต็ม ปิดฝาโอ่งใช้เวลาแช่ 4-5 วัน
ระยะเวลาที่แช่จะต้องนำ�กลอยออกมาเหยียบ
วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น โดยสวมถุงสะอาด
ก่อนเหยียบกลอย

วิธีการรับประทาน

ก่อนนำ�กลอยไปประกอบอาหาร จะต้องนำ�
กลอยแช่น้ำ�สะอาดเพื่อให้กลอยนุ่มแล้วจึงนำ�ไป
ประกอบอาหารได้

นางพลับ หงษ์

ผู้รู้การถนอมอาหารจากกลอย
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พื ชสมุนไพรเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีต

หมอสมุนไพร

จากการบอกกล่าวหรือบันทึกของบรรพบุรุษ
ในแต่ละพื้นที่จะพบพืชสมุนไพรทั้งเหมือนและ
ต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ บ้านคลองห้วยหวายเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่สนับสนุนผู้รู้ด้านสมุนไพร
ในการนำ�สมุนไพรจากป่ามาปลูกในชุมชนเพื่อลดการนำ�สมุนไพรจากป่ามาใช้
...ตัวอย่างสมุนไพรที่ปลูกในชุมชน...

บอระเพ็ด

แก้ความดันสูง

ย่านาง

แก้ความดันสูง
แก้ร้อนใน

นางประสาท ปิยะศาตร์

ไพล

แก้ปวดเมื่อย

ขมิ้น

แก้ปวดท้อง
เป็นยาขับลม

ปัจจุบันผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง ชุมชนจึงได้
นำ�สมุนไพรจากป่ามาปลูกในบ้านแทนการเก็บจากป่าโดยตรง
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของคนในชุมชน
พืชสมุนไพรและพืชอาหารที่ผู้รู้นำ�จากป่ามาปลูกมี กระทือ
ไพล ขมิ้น มะตูม บอระเพ็ด ย่านาง และกระเจียวแดง
นอกจากนี้ยังมีการนำ�สมุนไพรอย่าง
อั ญ ชั น ฟั ก ข้ า ว มะตู ม มะนาวโห่
และย่านาง มาต้มเป็นเครื่องดื่มในการ
ประชุมหมู่บ้านเป็นประจำ�ทุกเดือน

ผู้รู้ด้านสมุนไพร

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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หมอสมุนไพร

นายพร กล้าหาญ หมอสมุนไพร

ผู้รู้ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเรื่องการเก็บสมุนไพร
วิธีการปรุงยาส่วนผสมในการปรุงยา
ยาที่ผู้รู้แนะนำ� คือ ยาอายุวัฒนะ
ยาอีสุกอีใส ยาห้ามเลือดและ
ยาที่น่าสนใจอีกมากมาย
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สมุดบันทึกภูมิปัญญา

ยาอายุวฒ
ั นะ

ส่วนประกอบ...

1. บอระเพ็ด
2. หัวแห้วหมู
3. ขมิ้นอ้อย

4. ผักเสี้ยนผี
5. เจตมูลเพลิง
6. โคกกระสุน

“ นำ�ส่วนประกอบทัง้ 6 บดเป็นผง
ผสมกับ น�ำ้ ผึง้ ปัน้ เป็นก้อนสำ�หรับไว้รบั ประทาน ”
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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หมอสมุนไพร
นายถวิล ชินฮาด
ผู้รู้ด้านสมุนไพร

ส มุนไพรที่มีในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนมี

หลากหลายชนิ ด พั น ธุ์ แ ละยั ง ไม่ ถู ก นำ � มาใช้
มากนั ก จากการเดิ น หาของป่ า ทำ � ให้ สั ง เกต
เห็ น สมุ น ไพรในป่ า รอบชุ ม ชนจำ � นวนมาก
เมื่ อ มี ผู้ รู้ ใ นชุ ม ชนเริ่ ม สนใจและศึ ก ษาในเรื่ อ ง
พื ช สมุ น ไพร จึ ง ได้ ล องหาสู ต รยาสมุ น ไพรมา
ต้มน้ำ�ดื่ม

“รางแดง” สรรพคุณเป็นยาบำ�รุงกำ�ลัง
ละลายไขมัน บำ�รุงหัวใจ รับประทานได้ทั้งชาย
และหญิง

ผู้รู้สมุนไพรนำ�รางแดงมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ

นำ � ไปตากแดดให้ แ ห้ ง แล้ ว จึ ง บรรจุ ถุ ง ขาย
การรับประทานคือนำ�ไปต้มน้ำ�ดื่มจิบได้บ่อยๆ
สามารถต้มดื่มจนกว่าสีน้ำ�เปลี่ยนจากสีน้ำ�ตาล
แดงเป็นใสจึงทิ้งได้

จ ากสูตรสมุนไพรดังกล่าวทำ�ให้ผู้รู้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น นำ�รางแดงมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน
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การจักสานสุม่ ไก่

ผูร้ ู้สืบทอดการจักสานจากผู้เป็นบิดามาตั้งแต่เด็ก

การสานสุ่มไก่ผู้รู้ใช้ไผ่สีสุกเนื่องจากเป็นไผ่ที่มีอยู่ในพื้นที่
ซึ่งเป็นไผ่ที่ขึ้นเอง หากไม่มีไผ่สีสุกก็สามารถนำ�ไผ่รวก
มาสานแทนได้ การสานสุ่มไก่ใช้ไผ่แก่ที่มีลำ�ปล้องสีเขียว
เข้ม นำ�มาตอกเป็นเส้นขนาดเล็กแล้วสานได้เลยโดยไม่
ต้องนำ�ไผ่ตากแดด สุ่มไก่ลูกเล็กใช้ไผ่ 4 ปล้อง
           สุ่มไก่ลูกใหญ่ใช้ไผ่ 5 ปล้อง
การสานสุ่มไก่ใช้เวลาสาน 1 วัน
นายสุธี เพชรดี

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 339
ผู้รู้ด้านการจักสาน

กองหญ้าแฝก

วิธกี ารกองหญ้า

ตัดหญ้าแฝกทีแ่ ก่แต่ยงั ไม่แห้งบริเวณ
โคนต้นหญ้า จะได้หญ้าแฝกยาวๆ นำ�มาตาก
แดด 3 วัน ใช้ไผ่ขนาดเล็กเป็นแกนในการ
สานหญ้าแฝก และใช้เชือกฟางมัดหญ้าทีละ
น้อย ต่อกันจนสุดแกนไม้ไผ่เรียกว่า ตับ
ผูร้ สู้ ามารถขายได้ตบั ละ 16-17 บาท

ผู้รู้ในการกองหญ้าแฝก
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การจักสานอีจุู้
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ผูร้ ดู้ า้ นการทอเสือ่
เสื่อเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่เราใช้ปูพื้นเพื่อรองนั่งหรือทำ�

กิจกรรมอื่นๆ คนในชุมชนเมื่อเข้าสวนเข้าไร่มักพกเสื่อไปด้วย แต่ก่อนนั้นผู้รู้มี
ความรู้เรื่องการทอผ้าสำ�หรับใช้ในครัวเรือนและขายให้คนในชุมชน เมื่อความ
นิยมผ้าทอในหมู่บ้านเริ่มลดลงจึงผันตัวมาทอเสื่อ อีกทั้งวิธีการทอเสื่อคล้ายกับ
การทอผ้าจึงไม่ยากสำ�หรับการเรียนรู้ การทดลองสานในช่วงแรกยังคงทอผิด
ทอถูกจนได้ผู้รู้คนอื่นๆ ในหมู่บ้านช่วยชี้แนะ ทำ�ให้สามารถทอได้ถูกวิธี เสื่อที่
ทอจะใช้ ต้นกก ที่หาได้ในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน
ต้นกก ที่น�ำมาใช้จะต้องมีสีเขียวเข้ม น�ำไปตากแดด 2 วัน และแช่น�้ำก่อนน�ำ
มาทอ โดยเสื่อหนึ่งผื่น จะใช้กกหนึ่งก�ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
4 เซนติเมตร

นางบุญศรี แสนนา

ผู้รู้การทอเสื่อ  

“เสื่อกลายเป็นอุปกรณ์ที่คนในชุมชน
ต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน และยังสร้างรายได้
ให้กับผู้รู้การทอเสื่อได้เป็นอย่างดี”
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ผูร้ กู้ ารย้อมสีธรรมชาติ
“ทุกอย่างล้วนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ผ่านการทดลองและเรียนรู้มาจากอดีต
และมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ”
นางจันทร์เที่ยง ภูผิวเมฆ
ผู้รู้การย้อมสีธรรมชาติ
.....การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณ
ในอดีตมีการทอผ้าฝ้ายและย้อมสีธรรมชาติใช้กันในชุมชน ปัจจุบันการทอ
ผ้าไม่เป็นที่นิยมของคนในชุมชนทำ�ให้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติลดน้อยลง
รวมทั้งฝ้ายที่ใช้ย้อมและทอเป็นผ้าที่ซื้อมาจากชุมชนอื่น แต่ผู้รู้ยังคงสืบทอด
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติไว้ การย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้พืชที่หาได้จาก
ป่าหรือในชุมชนเอง พืชที่นำ�มาใช้ เช่น เปลือกต้นสีเสียดให้สีแดงเข้ม ขมิ้นชัน
ให้สีเหลืองอ่อน หากต้องการสีเหลืองเข้มให้เพิ่มแก่นต้นขนุน เป็นต้น

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

343

ผูร้ ดู้ า้ นการจักสาน

“การจักสานอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ทำ�เพื่อ่ใช้ในชีวิตประจำ�วันเท่านั้น
แต่ทำ�ให้ผู้รู้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกชุมชน
และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้รู้อีกด้วย”
นายประเสริฐ แสนนา

ผู้รู้การจักสาน

ในชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคีมีผู้รู้ในเรื่องการจักสาน ที่ใช้ในการ

ดำ�รงชีพได้อย่างหลากหลาย อาทิ กระติบข้าว ไซดักปลา เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ลักจำ�และดูตัวอย่าง เป็นสิ่งที่ผู้รู้ทำ�มาตั้งแต่วัยเยาว์
รวมทั้ ง ลองผิ ด ลองถู ก ในการสานจนเกิ ด ความชำ � นาญ โดยสิ่ ง ที่ ผู้ รู้ ใช้ ใ นการ
จักสาน ได้แก่
ต้นคล้า ใช้คล้าที่มีอายุ 2-4 ปี ตัดคล้านำ�มาตอกเป็นเส้นเล็กแล้วนำ �ไปตาก
แดด 3 วัน ปัจจุบันมีต้นคล้าน้อยลง บางครั้งต้องไปหาจากหมู่บ้านอื่น
ไผ่บง ไผ่สีสุก และไผ่รวก เลือกไผ่ที่มีอายุ 2 ปี หรือไผ่ที่มีสีเขียวเข้ม ซึ่งไผ่ที่
เลือกมาใช้แต่ละชนิดมีความเหนียวและความคงทนแตกต่างกันไป
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ผูร้ ดู้ า้ นการจักสาน

นายเฉลียว ทิพย์เนตร
ผู้รู้การจักสาน

เมื่อเข้าฤดูฝนคนในชุมชนจะมีความต้องการใช้เข่ง
เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บเห็ด ใช้ไซและอีจู้ เพื่อการดักปลา
ผู้ รู้ ส ามารถจั ก สานมาใช้ ห รื อ ขายให้ กั บ คนทั้ ง ในและ
นอกชุมชน ไผ่ที่สามารถนำ�มาจักสาน ได้แก่ ไผ่นวล
ไผ่สีสุก ไผ่ป่า และไผ่บง การจักสานเป็นการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติอย่างแท้จริง บางพื้นที่จะใช้จักสานสิ่ง
ประดิษฐ์ที่แตกต่างกันตามชนิดของไผ่
ผู้รู้บ้านคลองห้วยหวายสามารถใช้ไผ่ชนิดเดียวจักสาน
ได้หลายแบบ แต่ก็มีความรู้เรื่องชนิดไผ่ที่นำ�มาจักสาน เช่น
การสานไซ ข้อง ควรจะใช้ไผ่บง เป็นต้น

“ ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในผืนป่ามาจักสานให้เกิดประโยชน์ ”
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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เรื่องเล่าจากพื้นที่
บนเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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เพิ่มสีสัน...ให้ป่าเต็งรัง

เดือนพฤษภาคมถึงแม้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่ท้องฟ้ายังคงสีฟ้าสดใส
ไร้ เ มฆฝน เส้ น ทางสำ�รวจป่ า ยั ง คงร้ อ นระอุ อาสาสมั ค รชาวบ้ า น       
ได้บอกกับเราว่ามีฝนตกลงมาเพียงไม่กี่ครั้ง
เส้ น ทางป่ า บวชที่ เ ป็ น ป่ า เต็ ง รั ง ใน
พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า แม่ ว งก์ - แม่ เ ปิ น
จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มมีต้นไม้ขนาดเล็ก
โผล่ พ้ น ดิ น มามากมาย ต้ น ไม้ เ หล่ า นี้ เ ป็ น
พืชที่รอคอยความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดจาก
เม็ดฝนที่ตกลงมาเพื่อเจริญเติบโต เส้นทาง
สำ�รวจเป็ น ทุ่ ง หญ้ า โล่ ง พื้ น เป็ น ดิ น ทราย
ทำ�ให้ เ ราพบทั้ ง ไม้ หั ว กล้ ว ยไม้ ดิ น และ
ไม้พุ่มจำ�นวนมาก บ้างแตกยอดอ่อนบ้างมี
ดอกบานสะพรั่ ง แต่ เ รากลั บ สะดุ ด ตา
เข้ า กั บ ไม้ พุ่ ม ที่ มี ด อกสี ข าวมองแล้ ว คล้ า ย
ดอกพุด
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ดอกสีขาวกลิ่นหอม     
ช่อดอกแบบช่อกระจุก  
ออกบริเวณปลายกิ่งหรือ
ซอกใบ กลีบดอกแยกออก
เป็น 5 แฉก รูปไข่กลับถึง
รูปรี มีขนทั้งสองด้าน

ช่อดอกที่ตัดกับสีเขียวของใบทำ�ให้ดอกดูเด่น สวยงาม
เมื่อหักกิ่งจะมีน้ำ�ยางสีขาวขุ่นไหลออกมา ต้นไม้ดอกสวยนี้
คือ พุดทุ่ง Holarrhena curtisii King & Gamble
วงศ์ APOCYNACEAE ซึ่งขึ้นเป็นกอกระจายรอบๆ บริเวณ  
ทุ่งหญ้า
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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อาหารจากแผ่นดิน
จากผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ ของ
ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า แม่ ว งก์ - แม่ เ ปิ น
จั ง หวั ด นครสวรรค์ โซนหมู่ บ้ า นธาร
มะยมจากที่ป่าเคยแห้งแล้ง ได้รับการ
ดู แ ลจากอาสาสมั ค รชุ ม ชนบ้ า นธาร
มะยมเป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้มีน้ำ�ไหลใน
นายธัชชัย ชาวลุ่มบัว
ลำ�ธาร ความชุ่มชื้นของพื้นดินก็มีมาก
ขึ้น สัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์ก็ได้กลับ
มาอยู่อาศัยดังเดิม ชุมชนก็เริ่มอยู่ดีกิน
ดีขึ้นจากการที่มีอาหารไว้รับประทานโดยไม่ต้องซื้อหา อาหารที่ชาวบ้านมักเก็บไป
รับประทาน คือต้นค้อนหมาขาว หรือที่ชาวบ้านธารมะยมเรียกว่าผักหวานป่า
นายธัชชัย ชาวลุ่มบัว อาสาสมัครชุมชนบ้านธารมะยมได้เล่าว่า เมื่อถึงช่วงฤดู
ออกดอกคือเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม คนที่นี่มักหาดอกของต้นค้อนหมา
ขาวเพื่อนำ�มารับประทานเป็นอาหาร เนื่องจากดอกมีรสหวาน เมื่อนำ�มาประกอบ
อาหารจึงมีรสชาติที่อร่อย เมนูที่นิยม เช่น แกงเลียง ดอกค้อนหมาขาวต้มกับเนื้อสัตว์
ประเภทต่างๆ ตามใจชอบ หรือจะนำ�ไปลวกจิ้มกินกับน้ำ�พริกก็อร่อย
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ค้อนหมาขาว
ค้อนหมาขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena angustifolia Roxb.
วงศ์ Asparagaceae เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 2–3 เมตร ลำ�ต้น
ตั้งตรงหรือแตกกอเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง
ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็กจำ�นวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือ
เหลืองอ่อน ผลรูปกลม สีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองหรือสีส้ม

“เราเห็นได้ว่าการดูแลรักษาป่าให้กลับคืนมา เราไม่ได้แค่ป่าเท่านั้นแต่เราได้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
เราที่ดีขึ้นกลับคืนมา ดังนั้นถึงเวลาหรือยังที่เราจะช่วยกันรักษาผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม”

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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สีเสียด สีฟัน
บ่ า ยวั น หนึ่ ง ของการสำ � รวจความ
หลากหลายทางชี ว ภาพในพื้ น ที่ ป่ า สงวน
แห่ ง ชาติ ป่ า แม่ ว งก์ - แม่ เ ปิ น บริ เวณบ้ า น
คลองบ่ ว งสามั ค คี ขณะที่ ทุ ก คนกำ� ลั ง ผ่ อ น
คลายอิ ริ ย าบถหลั ง จากเหน็ ด เหนื่ อ ยจาก
การเดิ น มาแล้ ว ครึ่ ง ค่ อ นวั น และเพิ่ ง อิ่ ม
ท้ อ งจากมื้ อ กลางวั น อั น แสนเอร็ ด อร่ อ ย
พี่แอด เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
นว.1 (แม่กะสี) และพี่เลย อาสาสมัครชุมชน
บ้ า นคลองบ่ ว งสามั ค คี พากั น มุ่ ง ตรงไปยั ง
ต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อตามไปดูพบว่าพี่เลยกำ�ลัง
ใช้มีดพร้าขูดเอาเปลือกของต้นไม้เป็นฝอยๆ
สอบถามได้ความว่าเป็น ต้นสีเสียด (Acacia catechu (L.f.) Wild.) หรือเรียกตาม
สำ�เนียงคำ�เมืองนิดๆ ของพี่เลยว่า “ขี้เสียด” นั่นเอง พี่เลยเล่าว่าให้ขูดเอาเปลือก
ขี้เสียดเป็นฝอยๆ นำ�ไปตากแดดประมาณ 1 วัน นำ�มาอมหรือเคี้ยว ช่วยให้ฟันแข็งแรง

“พี่จะเอาไปฝากคนแก่ที่บ้านหน่อย
แกเอาไว้กินกับหมาก”
พี่แอด ชัยวิชิต โปราเสน

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี)
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เมื่ อ ได้ ลิ้ ม ลองรสชาติ ข องเปลื อ กสี เ สี ย ด
ความรู้สึกแรกคือ ฝาด แต่เมื่อเคี้ยวไปสัก
พักเริ่มค่อนไปทางขม
“ขมบ่” พี่เลยถามติดตลกเล็กๆ
พร้อมบอกให้ไปดื่มน้ำ� 
เมื่อดื่มน้ำ�ตามเข้าไปรสขมนั้นเปลี่ยนเป็น
หวานชุ่มคอในทันที

พี่เลย ก๋วนปัง

อาสาสมัครชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี

ในผืนป่ายังมีเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย หากเราลองเปิดหูเปิดตา และที่
สำ�คัญคือเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เราจะพบเรื่องดีๆ ให้ได้เล่าขานสืบต่อกันไปรุ่นสู่รุ่น

...เมื่อมองเห็นคุณค่าของผืนป่า...ใครล่ะจะอยากทำ�ลาย...
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ก ารลงพื้นที่สำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณบ้านคลองห้วยหวาย ตำ�บลแม่เปิน อำ�เภอ
แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง เหล่าต้นไม้
น้อยใหญ่พากันทิ้งใบเพื่อรักษาชีวิตรอดรอการกลับมาของสายฝน เมื่อต้นไม้
ได้รับน้ำ�ฝนก็จะแตกใบใหม่เหมือนการเริ่มต้นชีวิตอีกครั้ง

ในการเดิ น สำ � รวจท่ า มกลางแสงแดดที่ ร้ อ นระอุ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก เหมื อ น
ไอศกรี ม ที่ กำ � ลั ง ละลาย แต่ แ ล้ ว เราก็ ไ ด้ พ บกั บ ความสดชื่ น อี ก ครั้ ง เมื่ อ เรา
พบกั บ ความสวยงามของต้ น ไม้ ที่ กำ � ลั ง ผลิ ด อกขนาดเล็ ก สี ช มพู ที่ ป ลายกิ่ ง
มีความโดดเด่นกว่าพรรณไม้อื่นๆ เมื่ อ เดิ น เข้ า ไปดู ใ กล้ ๆ คื อ ดอกติ้ ว ขน
(Cratoxylum formosum (Jacq) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp.
pruniflorum (Kurz) Gogel.) วงศ์ Hypericaceae ทั้งใบและดอกมีลักษณะ
เด่นช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับผืนป่ายามฤดูแล้ง
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เ มื่อถึงระยะใกล้ทิ้งใบ ใบติ้วที่เขียวสดจะ

ทยอยเปลี่ ย นสี จ ากสี เขี ย วเป็ น สี ส้ ม และสี แ ดงสด
ต า ม ลำ � ดั บ จ า ก นั้ น ค่ อ ย ๆ
ทยอยทิ้งใบร่วงหล่นสู่พื้น
คล้ายกับใบเมเปิล
ในขณะที่ใบติ้วมีการผลัดใบ
สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ดอกติ้ว
เริ่มมีการผลิดอกตามกิ่งก้าน
ออกดอกสีชมพูหรือขาวเต็มต้น
สร้างความงดงามให้กับผืนป่า
ติ้วขนมิใช่มีเพียงความงดงามเท่านั้น
ใบอ่อน และ ดอกอ่อน สามารถรับประทานได้
ทั้งรับประทานสด ต้มยำ� ลาบก้อย และแกง
โดยให้รสชาติเปรี้ยว
..เป็นผักยอดนิยมของคนอีสาน..

ผลแก่

ลำ�ต้น

เนื้อไม้มีความทนทาน
สามารถนำ�มาก่อสร้างบ้านเรือน
ทำ�เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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จัดทรงผมด้วยมะเค็ด
จากการสำ � รวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
เราก็ได้ทราบภูมิปัญญา
ชาวบ้ า น การจั ด
ทรงผมสวยหล่ อ
ได้ง่ายๆ ด้วยพืช
ธรรมชาติ จาก
ลุ ง เผิ น จั น ทร
อาสาสมัครชุมชนบ้าน
เขาแหลม ลุงเล่าว่าคนสมัยก่อน
ใช้ผลมะเค็ดในการจัดแต่งทรงผม โดย
นำ�ผลมะเค็ดมาผ่าออกเป็นซีก แล้วนำ�
มาทาบริเวณผม ยางของผลมีลักษณะ
เหนียวๆ ช่วยทำ�ให้ผมอยู่ทรง คล้ายกับ
เจลสังเคราะห์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผล
แก่นำ�มาทุบ ใช้ซักผ้าและสระผมได้อีก
ด้วย
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มะเค็ด

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.
วงศ์: Rubiaceae
   ไม้พุ่มหรือต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ลำ�ต้นมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับ
ตั้งฉาก รูปรีแกมหอกกลับ ดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดอกเดี่ยวหรือออก
เป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ผลแบบมีเนื้อหนึ่งกึ่งหลายเมล็ด รูปรี พบในป่าเบญจพรรณ
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ความงามสุดท้าย...
การสำ � รวจความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพในพื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า แม่ ว งก์ แม่ เ ปิ น จั ง หวั ด นครสวรรค์ ในครั้ ง นี้ ท าง
ที ม งานต้ อ งเดิ น ทางด้ ว ยรถยนต์ ขั บ เคลื่ อ น
สี่ ล้ อ วิ่ ง ไปตามถนนที่ ร ถพอจะเข้ า ได้ ขณะที่
นั่ ง อยู่ บ นท้ า ยรถ เราได้ พ บกั บ ความสวยงาม
ตามธรรมชาติ ข องระบบนิ เ วศป่ า ไม้ ใ นช่ ว ง
ฤดู แ ล้ ง คื อ หมู่ ไ ม้ ที่ พ ากั น ทิ้ ง ใบเผยกิ่ ง ก้ า น
สาขาให้ ไ ด้ เ ห็ น นั บ เป็ น เสน่ ห์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของ
ป่าผลัดใบ เป็นความเพลิดเพลินที่พอจะทำ�ให้
ลื ม ความขรุ ข ระของถนนลู ก รั ง ลงได้ บ้ า ง และ
อี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ เรี ย กร้ อ งความสนใจได้ เ ป็ น อย่ า ง
ดี คื อ กอไผ่ ที่ ต ามปกติ แ ล้ ว ควรจะมี สี เขี ย วสด
ของใบไผ่ แต่ ก ลั บ มี สี เ หลื อ งดู โ ดดเด่ น จาก
หมู่ไม้ในป่า ใช่แล้วล่ะ..ดอกไผ่กำ�ลังบาน

ข้ อ มู ล ที่ รู้ กั น ทั่ ว ไปคื อ ไผ่ จ ะสื บ พั น ธุ์ แ บบไม่ อ าศั ย เพศโดยการแตกหน่ อ
นั่นก็คือ หน่อไม้ ที่เรานำ�มาสร้างสรรค์เมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย น้อยคนที่จะรู้
ว่าไผ่สามารถออกดอกและให้เมล็ดได้ แต่ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นความสวยงามของ
ดอกไผ่ เนื่ อ งจากวงจรชี วิ ต ของไผ่ นั้ น กว่ า จะออกดอกได้ ใ ช้ เ วลายาวนานและ
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของไผ่ บางชนิดใช้เวลาเพียง 1-2 ปี บางชนิดอาจใช้เวลาทั้ง
ศตวรรษ
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เมื่ อ ไผ่ อ อกดอก เจริ ญ เป็ น เมล็ ด
โปรยลงสู่พื้นป่า ไผ่กอนั้นจะค่อยๆ ตายลงใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เรียกว่า

“ไผ่ตายขุย”
ซึ่ ง ขุ ย ก็ คื อ เมล็ ด ของไผ่ ที่ จ ะงอก
และเจริ ญ ไปเป็ น ต้ น ใหม่ ต่ อ ๆ ไปนั่ น เอง
อ ย่ า ง ไร ก็ ต า ม มี ไ ผ่ บ า ง ช นิ ด ห ลั ง จ า ก
ออกดอกและทิ้ ง เมล็ ด แล้ ว ไม่ ต าย เช่ น
ไผ่ทอง (Shizostachyum brachycladum)
ออกดอกเพียง 1-2 ลำ�ในกอทุกปีแต่จะไม่
ออกทั้งกอ และยังคงแตกหน่อขยายพันธุ์ได้
อย่างต่อเนื่องตามปกติ

ดอกไผ่ มี ลั ก ษณะเป็ น ช่ อ ดอก
ที่ ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ ม ดอกขนาดเล็ ก
หลายๆ ดอก ซึ่งไผ่แต่ละชนิดมีการ
พัฒนาลักษณะของช่อดอกแตกต่าง
กันออกไปลักษณะของช่อดอกจึงใช้
เป็นลักษณะในการจำ�แนกชนิดของ
ไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดี
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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“กลอย” ซ่อนพิษ
ตลอดระยะเวลาการส�ำรวจ
ท่ามกลางอากาศทีแ่ ห้งแล้งในช่วงเดือน
มีนาคมมองไปทางไหนมีแต่ต้นไม้ทิ้งใบ
ไม่เห็นว่าตรงไหนจะมีอาหารหรือน�ำ้ ให้
พอจะดื่มกิน แต่ยังมีบางสิ่งอยู่ใต้ดินที่
สามารถน�ำมากินแทนข้าวได้ “กลอย”
ไม้เถาล้มลุก ที่เลื้อยพันไปบนต้นไม้อื่น
ส่วนของล�ำต้นที่อยู่เหนือดินมีขนและ
หนาม หัวใต้ดินเป็นหัวสะสมอาหาร
กรรมวิ ธี ใ นการน�ำกลอยมาประกอบ
อาหารต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง และ
ความอดทนอย่างมากทีเดียว

นายเลย ก๋วนปัง อาสาสมัครชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคีเล่า
ให้ฟงั ว่า ต้องใช้ความระวังในการขุดกลอยเพราะยางของกลอย
ท�ำให้คนั เหมือนโดนหมามุย่ และหัวกลอยหากท�ำความสะอาด
ไม่ดเี มือ่ กินเข้าไปแล้วจะมีอาการแพ้ หรือมีอาการคล้ายเมาสุรา
พี่เลยมีวิธีการท�ำความสะอาดโดยล้างผ่านน�้ำไหลโดยการแช่ในกะละมังเปิดน�้ำ
ไหล ทิง้ ไว้ 3-4 คืน หรือจะแช่ในล�ำธารทีน่ ำ�้ ไหลผ่านก็ได้
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นอกจากนี้ ป้ า พลั บ หงษ์ ผู ้ รู ้ อี ก ท่ า นหนึ่ ง ยั ง แนะน�ำ
วิธกี ารท�ำความสะอาดกลอยให้ฟงั ว่า เริม่ จากการปอกเปลือก
ล้างท�ำความสะอาด แล้วหั่นกลอยเป็นแว่นบางๆ ทาเกลือ
ให้ทั่ว น�ำไปแช่ในน�้ำเกลือหมักไว้ 3 คืน หลังจากนั้นล้างด้วย
น�้ำเปล่า น�ำมาแช่น�้ำในโอ่ง 4-5 คืน ระหว่างนี้ป้าพลับจะน�ำกลอยออกมา
เหยียบด้วยเท้าที่สวมถุงพลาสติกทุกเวลาเช้า-เย็น และเปลี่ยนน�้ำทุกวันเพื่อ
ชะล้างพิษที่อยู่ในหัวกลอย หลังจากครบก�ำหนดป้าจะตัดใบตองเพื่อน�ำมา
ห่อกลอย ทิง้ ให้กลอยสะเด็ดน�ำ้ 3 คืน แล้วน�ำกลอยออกมาผึง่ จนแห้ง

ระยะเวลาที่ท�ำความ
สะอาดกลอยรวมแล้วกิน
เวลานานเกือบ 2 สัปดาห์
ที่ต้องใช้เวลาการล้างนาน
ป้าพลับเล่าว่า ป้าเคยกินกลอยที่ล้าง
ท�ำความสะอาดไม่ ดี จ นมี อ าการคั น
วิงเวียน คลื่นไส้ เพราะท�ำอย่างมักง่าย
วิธีการกินกลอยนั้นชาวบ้านบอกว่า
สามารถกินแทนข้าวได้ น�ำไปนึ่งใส่มะพร้าว
คลุกกับน�้ำตาล น�ำไปทอดกินอย่างกล้วยทอด
หรือน�ำไปท�ำข้าวต้มมัดใส่กลอยแทนกล้วย
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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พฤติกรรมผู้ล่า
ภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดของป่าเต็งรังในเดือนมีนาคม
เหล่ า สิ่ ง มี ชี วิ ต ยั ง คงดำ � เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ความอยู่ ร อด
ของตนเอง ต้นไม้ส่วนใหญ่ทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ำ� บรรดานก
น้อยใหญ่พากันเคลื่อนย้ายหาแหล่งน้ำ�แหล่งอาหาร บนพื้นป่า
มีเพียงเศษซากใบไม้แห้งดูนิ่งสงบ แต่หากสังเกตดีๆ จะพบว่า
ยังมีเหล่าผู้ล่าตัวน้อยที่ดิ้นรนเพื่อหาอาหาร ซึ่งผู้ล่าแต่ละชนิด
มีพฤติกรรมต่างกันไป เช่น กิ้งก่าสกุล Calotes ที่นับว่าเป็น
สุดยอดนักพรางตัวอาศัยสีสันและลวดลายที่กลมกลืนกับสภาพ
แวดล้ อ มในการเฝ้ า รอแมลงตั ว น้ อ ยที่ บิ น ไปมา หรื อ อาจเกาะ
พักตามกิ่งไม้โดยที่ไม่ระวังตัว และแม้ว่าแมลงช้างตัวนี้จะมีสีสัน
คล้ายกับใบไม้แห้ง แต่ก็ไม่อาจหลุดรอดจากสายตาของผู้ล่าที่แสน
แนบเนียนนี้ไปได้
อีกหนึ่งพฤติกรรมของผู้ล่าที่เราพบระหว่างการสำ�รวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพคือ ตัวต่อ วงศ์ Vespidae มีสีส้มดูโดดเด่นสะดุดตา แน่นอนว่าไม่ได้
อาศัยการพรางตัวอย่างแนบเนียนเหมือนกิ้งก่า แต่ใช้วิธีขุดหาตัวอ่อนของแมลง
ด้วยกันเองที่อยู่ในดิน เช่น จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง เมื่อพบเหยื่อจะต่อยให้เหยื่อสลบและ
นำ�กลับไปที่รังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนของตนเอง

ธรรมชาติ..สร้างกลไก

เพื่อควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิต
ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากหรือน้อยเกินไป
คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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๏ กิ้งก่าบินปีกส้ม ( Orange-winged Flying Lizard )
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นักพรางตัว
การสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ของพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ทีมสำ�รวจ
ด้านสัตว์ได้เดินสำ�รวจตามเส้นทางที่กำ�หนดไว้เพื่อสำ�รวจสัตว์ใน
กลุ่มต่างๆ ขณะที่กำ�ลังมองผ่านต้นไม้ต้นหนึ่ง เราสังเกตถึงความ
เคลื่อนไหวของวัตถุ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ เห็นเป็นเพียงลายเปลือก
ของต้นไม้ แต่เมื่อเพ่งอย่างตั้งใจเราพบสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง
นั่นคือ กิ้งก่าบินปีกส้ม Draco maculatus (Cantor, 1847)
ซึ่งพรางตัวกลมกลืนไปกับเปลือกของต้นไม้ในป่าทำ�ให้ยากต่อการ
สังเกต เนื่องจากลำ�ตัวมีสีน้ำ�ตาลแดงมีลายประสีคล้ำ�ดูคล้ายลาย
เปลื อ กไม้ ม าก เราสามารถพบการพรางตั ว ได้ ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เกื อ บ
ทุกชนิด เพื่อที่จะหลบหลีกผู้ล่าและหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้
ยิ่ ง ช่ ว งฤดู แ ล้ ง ที่ ต้ น ไม้ ต่ า งพร้ อ มใจกั น ทิ้ ง ใบมองไปทางไหนก็ มี สี
น้ำ � ตาลของใบไม้ แ ห้ ง ทำ � ให้ ยิ่ ง ยากมากขึ้ น อี ก ในการจะเห็ น ตั ว
ของกิ้งก่าบินปีกส้ม การพรางตัวเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อ
ให้ เ หมาะสมกั บ สิ่ ง แวดล้ อมที่ อ ยู่ เพื่ อ ความอยู่ ร อดและการดำ� รง
เผ่าพันธุ์

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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ของหวานกลางป่า

..................................................................

การสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง
ตามเส้นทางเขานางฟ้า บ้านปางสวรรค์ ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติปา่ แม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ เส้นทางค่อนข้าง
รกเต็ ม ไปได้ ด้ ว ยพรรณไม้ ท่ี มี ห นาม เมื่ อ เดิ น
สำ�รวจไปเรื่อยๆ เราเจอของหวานที่หาได้กลาง
ผืนป่าแห่งนี้น้ันคือ นำ้�ผึ้ง ที่สามารถนำ�มากินได้
พี่แอดได้เล่าให้ฟังว่า เมนูเด็ดของชาวบ้าน คือ
การนำ�ข้าวเหนียวมาปั้นจิ้มกับนำ้�ผึ้งเป็นอาหาร
ทานเล่ น และนำ้ � ผึ้ ง ยั ง ให้ พ ลั ง งานช่ ว ยทำ � ให้
ร่างกายสดชืน่ ระหว่างการเดินสำ�รวจป่าได้อกี ด้วย  

พี่แอด ชัยวิชิต โปราเสน

   เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 (แม่กะสี)
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ผึง้ มิม้

Apis florea Fabricius

เป็นผึง้ ทีม่ ขี นาดเล็ก ลักษณะรวงรังมีชน้ั เดียว
สามารถพบได้ตามสุมทุมพุ่มไม้ ทำ�รังไม่สูง
นอกจากผึ้งจะเป็นตัวช่วยผสมเกสรพืชแล้ว
ยังผลิตน�ำ้ หวานเพือ่ ไปเป็นอาหารเลิศรสของ
มนุษย์ และน�ำ้ ผึง้ ยังมีสารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อร่างกายอีกมากมาย   
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คูร่ กั สร้างป่าดงพงไพร
ในการลงพื้ นที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
กิ จ กรรมอนุรั ก ษ์ แ ละพั ฒนาด้ า น
ความหลากหลายทางชี วภาพ เราได้
ส�ำรวจเส้นทางกระบกใหญ่ ซึ่งเป็น
ป่ า ธรรมชาติ ค ่ อ นข้ า งทึ บ และมี
ความอุดมสมบูรณ์ ที มส�ำรวจด้าน
แมลง ได้เจอผี เสื้อหางติ่งคู่หนึง่ บิ น
ร่ อ นตามกั น ไป พฤติ ก รรมที่ เห็ น
นั้ น เป็ น การหาคู ่ ข องผี เสื้ อ ผี เสื้ อ
เพศผู้จะเริ่ มเกี้ยวเพศเมียด้วยการ
บิ นเข้าไปหา และกระพือปีกปล่อย
ฟี โรโมน (pheromones) ให้
กระจายออก เพื่อบอกให้ตัวเมียรู้ว่า
เป็นผี เสื้อชนิดเดี ยวกัน

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน
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(Papilio nephelus Boisduval)

ผีเสื้อ

มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศป่าไม้
				
ช่วยผสมเกสรให้กับพรรณไม้ ในป่า
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
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เอกสารอ้างอิง

กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง. 2550. ไลเคนแห่งเกาะแสมสารจากยอดเขาถึง
ชายทะเล. สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง, กรุงเทพฯ.
โกศล เจริญสม และคณะ. 2549. ผีเสื้อ.   อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ
ขวัญเรือน พาป้อง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ H. Thorsten Lumbsch. 2554. ไลเคนวงศ์
Lecanoraceae (Lecanorales: Ascomycota) ในประเทศไทย. อภิชาตการพิมพ์,
มหาสารคาม.
คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือพรรณไม้พระตำ�หนักสวนปทุม. 2550. พรรณไม้พระตำ�หนักสวน
ปทุม. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
จอห์น พาร์ และคณะ. 2546. คู่มือธรรมชาติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย. ส�ำนักพิมพ์
สารคดีก�ำจัด, กรุงเทพฯ.
จารุจินต์ นภีตะภัฏ, กานต์ เลขะกุล และวัชระ สงวนสมบัติ. 2555. คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอ
บุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำ�กัด, กรุงเทพฯ.
จิรศักดิ์ สุจริต และคณะ. 2551. หอยทากบกในอุทยานแห่งชาติเขานัน. โรงพิมพ์กรุงเทพฯ
จำ�กัด, กรุงเทพฯ.
ฉวีวรรณ หุตะเจริญ. 2526. แมลงป่าไม้ของไทย. โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, กรุงเทพฯ.
ธวัชชัย สันติสุข. 2547. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย. โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด, กรุงเทพฯ.
ธัญญา จั่นอาจ. 2546. คู่มือสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบกในประเทศไทย. บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์
จ�ำกัด, กรุงเทพฯ.
ธีรภัทร ประยูรสิทธิ. 2530. รายงานการพบควายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด
อุทัยธานี, 3-1-3-10. ใน เอกสารการสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 8. คณะ
วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
นิวัฒ เสนาะเมือง. 2553. เห็ดป่าเมืองไทย: ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์. ห้างหุ้นส่วน
จำ�กัด ยูนิเวอร์แซล กราฟฟิคแอนด์ เทรดดิ้ง, กรุงเทพฯ.
ประสิทธิ์ จันเสถียร. 2551. ภาพถ่ายนกเมืองไทย. โรงพิมพ์ตะวันออก (มหาชน) จำ�กัด,
กรุงเทพฯ.
ประทีป ด้วงแค. 2550. ค้างคาวเมืองไทย : สำ�หรับการจำ�แนกชนิดในภาคสนาม. โรงพิมพ์และ
ทำ�ปกเจริญผล, กรุงเทพฯ.

382

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน),
กรุงเทพฯ.
พร้อมจิต ศรลัมพ์ และคณะ. 2543. สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำ�กัด (มหาชน), กรุงเทพฯ.
ภาควิชากีฏวิทยา. 2542. บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. ส�ำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ
ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ, วัชระ สงวนสมบัติ และพรนรินทร์ คุ้มทอง. มะเดื่อ-ไทร ในป่าตะวัน
ออก. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, กรุงเทพฯ.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2547. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
อรุณการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2, อรุณการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. 2545. ภาพปลาและสัตว์ของไทย. องค์การค้าของคุรุสภา, กรุงเทพฯ.
สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. 2547. สาระน่ารู้ปลาน�้ำจืดไทย เล่ม 2. องค์การค้าของคุรุสภา,
กรุงเทพฯ.
สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ. 2552. กิ้งกือกระบอกในประเทศไทย. สำ�นักพิมพ์ NSN การพิมพ์,
กรุงเทพฯ.
สุรินทร์ มัจฉาชีพ. 2531. อาณาจักรสิ่งมีชีวิต เล่ม 2. สำ�นักพิมพ์แพร่พิทยา วังบูรพา, กรุงเทพฯ.
สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2554. คู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำ�จัดของประเทศไทย: สัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก
สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.
สำ�นักงานหอพรรณไม้ สำ�นักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช. 2557. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2557. โรงพิมพ์สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 2544. เห็ดและราในประเทศไทย. สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรุงเทพฯ.
หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง. 2547. ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่. สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
กรุงเทพฯ.
อนงค์ จันทร์ศรีกุล และคณะ. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย. สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

383

อบฉันท์ ไทยทอง. 2543. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน),
กรุงเทพฯ.
อัจฉรา ซิ้มเจริญ และคณะ. 2555. ขนาดพื้นที่หากินของเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง จังหวัดอุทัยธานี. หน้า 47-55. ใน ผลงานวิจัย และรายงานความก้าวหน้างาน
วิจัย ประจ�ำปี 2554. กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ.
เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. โรงพิมพ์ เอช
เอ็น กรุ๊ป จำ�กัด, กรุงเทพฯ.  
Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichen of India, Napal and Sri Lanka.
Biliotheca Lichenologica, 40: 1-360.
Cox, M.J., Dijk, P.P. van, Nabhitabhata, J. and K. Thirakupt. 2008. Snakes and
other reptiles of Thailand and South-east Asia. Asia Books Co.,Ltd.
Bangkok, Thailand.
Makhija, U. and P. G. Patwardhan. 1988. The lichen genus Laurera (family
Trypetheliaceae) in India. Mycotaxon. 31: 565-590.
Mongkolsuk, P., Meesim, S., Poengsungnoen, V. and Kalb, K. (2012). The lichen
family Physciaceae in Thailand-I. The genus Pyxine. Phytotaxa 59:
32-54
Nabhitabhata J. and T. Chan-ard. 2005. Thailand Red Data : Mammals, Reptiles
and Amphibians. Office of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning, Bangkok, Thailand.
Nanakorn, W. 1985. The genus Terminalia (Combretaceae) in Thailand. Thai
For. Bull. (Bot.) 15: 59-107.
Noicharoen, K. 2002. Biodiversity of foliose and fruticose lichen at Khaoyai
National Park. M.S. Thesis, Ramkhamhaeng University, Thailand.
Papong, K. and Lumbsch, H. T. 2011. A taxonomic survey of Lecanorasensus
tricto in Thailand (Lecanoraceae, Ascomycota). Lichenologist 43 (4):
299-320.
Paul S. and Barry H. 2009. Mushroom & Toadstools. Harper Collin, London.
Phaibul Naiyanetr. 2007. Crustacean Fauna in Thailand. Integrated Promotion
Technology Co., Ltd. Bangkok, Thailand.

384

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

Puff, C., K. Chayamerit and V. Chamchumroon. 2005. Rubiaceae of Thailand.
Prachachon Co. Ltd., Bangkok.
Rogers, R.W. 1992. Key to Australian Lichen Genera in Flora of Australia Vol.
54: 65-94.
Sanguansombat W., 2005. Thailand Red Data : Birds. Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand.
Santisuk T. et al., 2006. Thailand Red Data : Plants. office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand.
Santisuk, T. and Larsen, K. 1999. Flora of Thailand 7 (1). Diamond Printing       
Co. Ltd., Bangkok.
Santisuk, T. and Larsen, K. 2001. Flora of Thailand 7 (3). Prachachon Co. Ltd.,
Bangkok.
Santisuk, T. and Larsen, K. 2002. Flora of Thailand 7 (4). Prachachon Co. Ltd.,
Bangkok.
Santisuk, T. and Larsen, K. 2007. Flora of Thailand 8 (2). Prachachon Co. Ltd.,
Bangkok.
Santisuk, T. and Larsen, K. 2011. Flora of Thailand 10 (4). Prachachon Co. Ltd.,
Bangkok.
Sharma, B.O., Khadilkar, P. and Makhija, Urmila. (2012). New species and new
combinations in the lichen genera Fissurina and Hemithecium from
India. The Lichenologist 44(3): 339–362
Smitinand, T. and Larsen, K. 1987. Flora of Thailand 5 (1). Chutima Press,    
Bangkok.
Smitinand, T. and Larsen, K. 1990. Flora of Thailand 5 (2). Chutima Press,    
Bangkok.
Smitinand, T. and Larsen, K. 1993. Flora of Thailand 6 (1). Rumthai Press Co.
Ltd., Bangkok.
Stuart, B. L., van Dijk, P. P. and Hendrie, D. B. 2001. Photographic Guide to
Turtles of Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia. DESIGN GROUP.
Phnom Penh, Cambodia.
ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

385

Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. Macrolichens of East Africa. British        
Museum, London.
Tagawa, M. and K. Iwatsuki. 1979. Flora of Thailand 3 (1) (Pteridophytes). TISTR,
Bangkok.
Tagawa, M. and K. Iwatsuki. 1985. Flora of Thailand 3 (2) (Pteridophytes).
Phonphan Printing Co. Ltd., Bangkok.
Tagawa, M. and K. Iwatsuki. 1988. Flora of Thailand 3 (3) (Pteridophytes).
Chutima Press, Bangkok.
Tagawa, M. and K. Iwatsuki. 1989. Flora of Thailand 3 (4) (Pteridophytes).
Chutima Press, Bangkok.
Thienhirun, S. 1997. A Preliminary Account of the Xylariaceae of Thailand.
Ph.D.Thesis, Liverpool John Moores University, Liverpool, UK.
Thrower, S. L. 1998. Hong Kong Lichens. Department of Biology, The Chinese
University of Hong Kong.
Vidthayanon C., 2005. Thailand Red Data : Fishes. Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning, Bangkok, Thailand.
Vongshewarat, K. 2000. Study in taxonomy and ecology of the lichens family
Trypetheliaceae in Thailand. M.S. thesis, Ramkhamhaeng University.
Thailand.

386

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

387

388

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

389

390

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

391

392

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

393

394

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

395

396

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

