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ค�ำน�ำ
ป่ าไม้เป็ นระบบนิเวศหนึ่ง มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ที่เราเรียกว่า

ความหลากหลายทางชีว ภาพ (Biodiversity) อยู่ ร่ ว มกัน แบบพึ่ง พาอาศัย ให้ป ระโยชน์
ซึง่ กันและกัน รวมทัง้ มนุษย์กไ็ ด้รบั ประโยชน์เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องน�ำ้ อากาศ อาหาร
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้สอยต่ างๆ แต่ ท่ีสำ� คัญที่สุด สิ่งมีชีวติ หลากหลายชนิด
ทัง้ หมดนี้ ก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสิง่ แวดล ้อม
กรมป่ าไม้ไ ด้ม อบหมายให้ส่ ว นความหลากหลายทางชีว ภาพด้า นป่ าไม้ ส�ำ นัก
วิจ ยั และพัฒ นาการป่ าไม้ จัด ท�ำ หนัง สื อ “ป่ าน�้ำ เปื๋ อ ย ป่ าน�้ำ หย่ ว น และป่ าน�้ำ ลาว
ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถชี ีวติ ชุมชน” ที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับความเป็ นมาของผืนป่ า
ความสามารถในการกักเก็บน�ำ้ คุณค่าและมูลค่าของผืนป่ า จ�ำนวนชนิดพันธุ ท์ ่หี ายากและ
ใกล ้สูญพันธุ ์ รายได้ของชุมชนจากการเก็บหาของป่ า ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ การบริหารจัดการ
ป่ าของชุมชน ข้อมูลชนิดพันธุแ์ ละการใช้ประโยชน์
หนังสือเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่กรมป่ าไม้จดั พิมพ์ข้ นึ เพื่อเผยแพร่ ผลการด�ำเนินงาน
ของกิจกรรมอนุ รกั ษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเผยแพร่องค์ความรู ้
และข้อ มูล ที่เ ป็ น ประโยชน์ต่ อ หน่ ว ยงานกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล อ้ ม หน่ ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หน่ ว ยงานการศึ ก ษา ชุม ชนบ้า นใหม่
เจริญไพร ชุมชนบ้านน�ำ้ มิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทัว่ ไปได้ใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ต่อไป

นายชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้
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ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้กจิ กรรมอนุรกั ษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เราลงพื้นที่
ส�ำรวจความหลากหลายฯ ในป่ าน�ำ้ เปื๋อย ป่ าน�ำ้ หย่วน และป่ าน�ำ้ ลาว อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา ร่วมกับ
ชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร และบ้านน�ำ้ มิน มีเรื่องราวมากมายของความเป็ นมาของผืนป่ า การพึง่ พิง
ป่ าของชุมชน ซึง่ หาอ่านได้จากหนังสือ “ป่ าน�ำ้ เปื๋อย ป่ าน�ำ้ หย่วน และป่ าน�ำ้ ลาว ความหลากหลาย
ทางชีวภาพกับวิถชี วี ติ ชุมชน” ทีเ่ ป็ นหนังสือเล่มที่ 45 ของเราค่ะ
จากการอพยพของคนลาวเข้า มาอยู่ ใ นพื้น ที่ ความสมบู ร ณ์ข องผืน ป่ าในอดีต การเก็ บ หา
น�ำ้ ผึ้งแบบอนุรกั ษ์ผ้งึ ของชาวบ้าน วัดกับการรักษาป่ า คุณค่า มูลค่า ความส�ำคัญของผืนป่ าทีย่ งั คงมีอยู่
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับการใช้ประโยชน์อย่างยังยื
่ น ความเชือ่ กับการอนุรกั ษ์นกยูง
เรื่องราวทัง้ หมดเหล่านี้ จะท�ำให้ชุมชนและทุกคน ตระหนักและเห็นคุณค่าของผืนป่ า ปกปัก
รักษา และใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพือ่ ท�ำให้ป่าน�ำ้ เปื๋อย ป่ าน�ำ้ หย่วน และป่ าน�ำ้ ลาว นัน้ กลับมาสมบูรณ์
เหมือนในอดีตอีกครัง้ หนึ่ง

“เราทุกคนอยากเห็นต้นไม้ที่มีขนาดสามคนโอบค่ะ”
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ป่ าสงวนแห่งชาติ
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พ.ศ. 2524

ความเป็นมา...

ป่ าน�ำ้ เปื๋ อ ย ป่ าน�ำ้ หย่ ว น และป่ าน�ำ้ ลาว จัง หวัด พะเยา.ได้ถู ก ประกาศให้เ ป็ น
ป่ าสงวนแห่ ง ชาติภ ายใต้ก ฎกระทรวงฉบับ ที่ 966 ลงในราชกิจ จานุ เ บกษา..เมื่อ วัน ที่ 30
ธันวาคม  พ.ศ. 2524   มีพ้นื ที  ่ 323,181 ไร่   ครอบคลุมพื้นทีต่ ำ� บลภูซาง  ต�ำบลทุ่งกล ้วย
ต�ำบลร่มเย็น ต�ำบลเวียง ต�ำบลแม่ลาว..ต�ำบลฝายกวาง อ�ำเภอเชียงค�ำ พบพรรณไม้มคี ่า
ได้แก่  สัก แดง เต็ง รัง มะค่าโมง และตะเคียน

พ.ศ. 2543

กรมป่ าไม้ได้ผนวกพื้นที่บางส่วนของป่ าน�ำ้ หงาวฝัง่ ซ้ายในต�ำบลตับเต่า..ต�ำบลหงาว
อ�ำเภอเทิง..จังหวัดเชียงราย..และป่ าน�ำ้ เปื๋อย..ป่ าน�ำ้ หย่วน..และป่ าน�ำ้ ลาว ต�ำบลภูซาง ต�ำบลทุ่ง
กล ้วย กิ่งอ�ำเภอภูซาง และต�ำบลร่มเย็น ต�ำบลแม่ลาว อ�ำเภอเชียงค�ำ  จังหวัดพะเยา จ�ำนวน
178,049.62 ไร่ ให้เป็ นพื้นทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภซู าง
.

.

พ.ศ. 2557
โครงการจัดท�ำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ..2556-2557 โดยส�ำนักจัดการที่ดิน
ป่ าไม้..กรมป่ าไม้.รายงานว่า.ป่ าน�้ำเปื๋ อย..ป่ าน�้ำหย่วน..และป่ าน�้ำลาว..มีพื้นที่

..

296,846.63..ไร่.แบ่งเป็ นพื้นทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติภซู าง 130,658.51 ไร่ พื้นทีเ่ ขตปฏิรูปทีด่ นิ ที่
จัดสรรให้..สปก. 42,861.09.ไร่..ทัง้ นี้ยงั มีการขออนุญาตใช้พ้นื ทีเ่ พือ่ จัดตัง้ เป็ นวนอุทยานน�ำ้ ตก
น�ำ้ มิน..817.38..ไร่..และพื้นทีอ่ ทุ ยานเตรียมการถ�ำ้ สะเกิน 46,480.35 ไร่

ป่ าสงวนแห่งชาติป่าน�ำ้ เปื๋อย ป่ าน�ำ้ หย่วน และป่ าน�ำ้ ลาว อยู ่ในความรับผิดชอบ
ของกรมป่ าไม้ 76,162.85 ไร่ และเป็นพื้นที่ท่ยี ังคงสภาพเป็นป่ า 29,496.22 ไร่
กระจัดกระจายไม่ตดิ กัน ประกอบด้วย 3 พื้นที่ป่า คือ
พื้นที่ป่าห้วยสวด .มีเนื้อที่ 10,430.50 ไร่
พื้นที่ป่าผาแดง มีเนื้อที่ 13,246.15 ไร่
พื้นที่ป่าย่อยอื่นๆ .มีเนื้อที่ 5,819.57 ไร่
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าว

้ ่ป่ าผาแดง
พืนที

้ ่ป่ าห ้วยสวด
พืนที

*แผนที่ดงั กล่าวใช้เพือ่ การศึกษาและส�ำรวจความหลากหลาย
ทางชีว ภาพ ภายใต้กิจ กรรมอนุ ร กั ษ์แ ละพัฒ นาด้า นความ
หลากหลายทางชีวภาพปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เท่านัน้
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ป่าผาแดง
ป่ าผาแดงเป็ นส่วนหนึ่งของป่ าน�ำ้ เปื๋อย ป่ าน�ำ้ หย่วน และป่ าน�ำ้ ลาว อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยา จากการวิเคราะห์ชมุ ชนอย่างมีส่วนร่วมพบว่า ชุมชนรอบป่ าแห่งนี้มบี รรพบุรุษทีอ่ พยพมา
จากเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมือ่ ประมาณ 200 ปี ทผ่ี ่านมา

ในอดี ต

ป่ าผาแดง เป็ นป่ าที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องพรรณพื ช และ
สัตว์ป่า ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาจะอาศัยอยู่ รอบป่ า นอกจากประกอบอาชีพท�ำการเกษตร
แลว้ ยังพึ่งพิงทรัพยากรจากป่ า ทัง้ เป็ นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ไม้ท่ีใช้สร้างบ้านเรือน และ
ไม้ ใช้สอย

พ.ศ. 2500 ทรัพยากรป่ าไม้ เริ่มเสือ่ มโทรม เนื่องจากเริ่มมีหลายกลุม่ คนอพยพ

เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ ามากขึ้น ต้นไม้ ใหญ่ถกู ท�ำลาย สัตว์ป่าบางชนิดถูกล่าจนหมดไปจากพื้นที่
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พ.ศ. 2518 มี บ ริ ษ ัท นายทุ น เข้า มาสนับ สนุ น ชาวบ้า นให้ท �ำ ไร่ ข า้ วโพด

จึงมีการขยายพื้นที่การเกษตรเข้าไปในพื้นที่ป่ามากขึ้น ประกอบกับมีชาวเขาเผ่าม้งอพยพเข้ามา
อาศัยในพื้นที่

พ.ศ. 2538 มีก ารท�ำ ไร่ ข า้ วโพดและปลู ก ฝิ่ น จึง ท�ำ ให้พ้ ืน ที่ป่ าถู ก บุ ก รุ ก

เพิ่ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว และในปี พ.ศ. 2544 ชาวบ้า นขยายพื้น ที่ก ารเกษตรเข้า ไปในพื้น ที่ป่ า
เพื่ อ ปลู ก ยางพารา ชาวบ้า นเริ่ ม ตระหนัก ถึ ง ผลกระทบที่ ไ ด้ร ับ จากการบุ ก รุ ก ท�ำ ลายป่ า
น�ำ้ ในล�ำห้วยเริ่มเหือดแห้งจากความเสื่อมโทรมของป่ า ปลาตายจากการใช้สารเคมีทำ� การเกษตร
ชาวบ้านในชุมชนจึงมาประชุมกันเพือ่ ร่างกฎระเบียบการใช้และอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของหมูบ่ า้ น

พ.ศ. 2545 ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันขอพื้นที่บางส่วนของป่ าสงวนแห่งชาติ

ป่ าน�ำ้ เปื๋อย ป่ าน�ำ้ หย่วน และป่ าน�ำ้ ลาว จัดตัง้ เป็ นป่ าชุมชน (อย่างไม่เป็ นทางการ) เพือ่ ให้เป็ นแหล่ง
อาหาร ยาสมุนไพร และไม้ ใช้สอย ในส่วนของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมผู น้ ำ� ชุมชนได้ส่งเสริมให้มี
การปลูกฟื้ นฟูป่าโดยใช้หลักการปลูกพืช 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมี
ทรัพยากรใช้อ ย่ า งยัง่ ยื น และสื บ ทอดไปยัง รุ่ น ลู ก รุ่ น หลานของชุ ม ชน

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

9

ป่าห้วยสวด
ป่ าห้ว ยสวดเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่ าน�้ำ เปื๋ อ ย ป่ าน�้ำ หย่ ว น และ
ป่ าน�้ำ ลาว อ�ำ เภอเชี ย งค� ำ จัง หวัด พะเยา จากการวิ เ คราะห์ชุ ม ชนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
พบว่าชุมชนรอบป่ าแห่งนี้มีบรรพบุรุษ.ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว เมื่อ 300 ปี
ที่ผ่านมา ปัจจุบนั ยังคงพบร่ องรอยของประเพณี วัฒนธรรมและภาษาพูดที่เป็ นเอกลักษณ์
แตกต่างจากชุมชนเมืองล ้านนาทัว่ ไป

ป่ าห้วยสวดเมื่อ 50 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2510) เป็ นป่ าผืนใหญ่ เป็ นที่อยู่อาศัยของ
สัต ว์ป่ าน้อ ยใหญ่ มีต น้ สัก ยางแดง ตะเคี ย น ประดู่ มะค่ า ขนาดใหญ่ ก ว่ า 3 คนโอบ
เป็ นจ�ำนวนมาก ชาวบ้านในอดีตนอกจากท�ำการเกษตรปลูกข้าวไร่แล ้ว ยังพึง่ พิงป่ าเป็ นแหล่ง
อาหาร ยาสมุนไพร และเจาะหาน�ำ้ ยางจากต้นยางแดงเพือ่ ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ ต่อมาได้
มีการเข้ามาตัดไม้จากคนภายนอก ต้นไม้ ใหญ่เหล่านี้ถูกตัดท�ำลายและชาวบ้านได้ขยายพื้นที่
ท�ำการเกษตรเข้าไปในพื้นที่ป่า
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พ.ศ. 2511 การขยายพื้นทีเ่ กษตรเป็ นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเริ่มมีการน�ำรถไถมาใช้
ในการเกษตร ชุมชนเริ่มสังเกตเห็นการเสื่อมโทรมของป่ าห้วยสวดแต่ยงั ไม่กระทบต่อวิถชี ีวติ ของ
ชุมชนมากนัก จนถึงปี พ.ศ. 2520 เริ่มสังเกตเห็นว่าปริมาณน�ำ้ ในล�ำห้วยขุนสวดลดน้อยลงจากความ
เสื่อมโทรมของป่ า ผนวกกับช่วงเวลาดังกล่าว ครู บาธรรมลา สังฆโล ได้มาขอบิณฑบาตพื้นที่ป่าที่
เหลืออยู่มาจัดตัง้ เป็ นส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมและชักชวนให้ชมุ ชนเข้ามาร่วมอนุรกั ษ์ป่าห้วยสวด

พ.ศ.2526 ครู บาและชุมชนได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน�ำ้ ซึ่ง
เป็ นฝายตัวแรกของผืนป่ า ท�ำให้ป่ามีความชุ่มชื้นมากขึ้น ลดปัญหา
ขาดแคลนน�ำ้ ได้ร ะดับ หนึ่ ง ในส่ ว นของพื้น ที่ป่ าเสื่อ มโทรม หน่ ว ย
งานภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมให้มกี ารปลูกฟื้ นฟูป่า โดยพันธุ ไ์ ม้ท่ีน�ำ
มาปลู กประกอบด้ว ยยู ค าลิป ตัส และสัก แต่ กระบวนการดังกล่า ว
ยังขาดการมีส่วนร่ วมจากชุมชน ท�ำให้ป่าไม่ได้รบั การดู แลและเกิด
ไฟป่ า จนไม่มสี ภาพเป็ นป่ า

พ.ศ. 2538 ชุมชนเริ่มตระหนักถึงการลักลอบตัดไม้ ในป่ าอีกครัง้ จากการลักลอบ
ตัดไม้ โดยเฉพาะต้นยวนผึ้งไปขายท�ำเฟอร์นิเจอร์ มีผลให้ปริมาณน�ำ้ ผึ้งป่ าลดลง เนื่องจากต้นยวน
ผึ้งเป็ นแหล่งอาศัยท�ำรังของผึ้งหลวง ปี พ.ศ. 2549 เริ่มมีการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตรท�ำให้
ผึ้งหลวงท�ำรังน้อยลงยิ่งท�ำให้นำ�้ ผึ้งป่ าหายากและราคาแพง จึงท�ำให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญของป่ า
ที่เป็ นแหล่งผลิตน�ำ้ ผึ้งคุณภาพดีทำ� รายได้ให้กบั ชุมชน ท�ำให้ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษาป่ า
โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดท�ำแนวกันไฟ ปลูกป่ าอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้จดั พิธีบวชป่ า โดยหวังว่า
ทุก กิ จ กรรมที่ชุม ชนรวมตัว กัน จัด ท�ำ ขึ้น นัน้ จะสามารถอนุ รั ก ษ์ ป่ าห้ว ยสวดให้ค งความ
สมบู ร ณ์ ใ ห้รุ่ น ลู ก รุ่ น หลานได้ใ ช้ป ระโยชน์ต่ อ ไป
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ชุมชนรอบป่าผาแดง

6

1

2

7

5

3
4

1 บ้านห้วยเดื่อ

5 บ้า นคะแนง

2 บ้านน�้ ำมินเหนื อ

6 บ้า นผาแดง

3 บ้านน�้ ำมิน

7 บ้า นต้น ผึ้ ง

4 บ้านน�้ ำลาว
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ชุมชนรอบป่าห้วยสวด

9
8
7
6
3

4

5
2

1

1 บ้า นใหม่ น าสา
2 บ้า นใหม่ เ จริ ญ ไพร
3 บ้า นสัน ติ สุ ข
4 บ้า นแวนโค้ง

6
7
8
9

บ้า นวัง ถ�้ ำ
บ้า นกาญจนา
บ้า นถ�้ ำ กาญจนา
บ้า นผาลาด

5 บ้า นศิ วิ ไ ล
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

13

"ผึ้งหลวง"

ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า
และความคงอยู่ของผืนป่าห้วยสวด
เรารู ก้ นั ดีว่าน�้ ำผึ้งป่ าจากผึ้งหลวงนั้นมีคุณค่าและความหอมหวานที่ไม่ เหมือน
น�้ ำผึ้งของผึ้งพันธุ ์ หรือน�้ ำผึ้งของผึ้งโพรง

ป่าห้วยสวด...เป็นผืนป่าหนึ่งทีเ่ ป็นแหล่งน�้ำผึ้งป่าที่ดีที่สุดที่ได้จากผึ้งหลวง

น�ำ้ ผึง้ ป่า เป็ นรายได้ท่ีส�ำ คัญ ของชุม ชน
บ้า นใหม่ เ จริ ญ ไพร ชาวบ้า นมี ภู มิ ป ัญ ญา
ในการเก็ บ หาน�้ ำ ผึ้ งโดยอนุ ร กั ษ์ต วั ผึ้ งไว้
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จากการพึง่ พิงป่ าโดยการหาน�ำ้ ผึ้งของชาวบ้านนัน้ ท�ำให้ชาวบ้านต้องพยายามให้ผ้งึ มา
สร้างรังทีป่ ่ าห้วยสวดให้มากทีส่ ุด และอะไรล่ะ ที่ผ้ ึงอยากจะมาท�ำรังที่น่ี
แน่ นอนล่ะ การที่ผ้ ึงจะสร้างรังได้ตอ้ งมีป่า ที่อยู่คือต้นไม้ ใหญ่ อาหารคือ
น�ำ้ หวานและเกสรดอกไม้ น�ำ้ สะอาดจากล�ำธาร รวมทัง้ อากาศไม่มมี ลพิษต่างๆ เช่น สารเคมี
ทางการเกษตร

ผึ้งหลวงในป่าห้วยสวด อาศัยท�ำรังทีต่ น้ ยวนผึ้ง ต้นยางแดง
ซึง่ เป็ นต้นไม้สูงใหญ่และแตกกิ่งก้านทีแ่ ข็งแรง น�ำ้ สะอาดจากล�ำห้วย
น�ำ้ หวานและเกสรดอกไม้นานาพันธุจ์ ากป่ าเต็งรัง
ชาวบ้า นรู ด้ ี ว่ า ถ้า ต้อ งการได้
น�ำ้ ผึ้งมากๆ ต้องดูแลป่ าให้สมบูรณ์ และ
รัก ษาป่ าไว้ไ ม่ ใ ห้ใ ครมาบุ ก รุ ก ท�ำ ลาย
แค่ น้ ี เราก็ จ ะได้ท งั้ น�้ำ ผึ้ ง และผื น ป่ าที่
สมบูรณ์

"ตราบใดที่น้� ำผึ้งป่ าจากผึ้ งหลวงยังเป็ นที่นิยม
บริโ ภค ตราบนั้น น�้ ำ ผึ้ ง ป่ าก็ย งั คงเป็ นรายได้ท่ี
ส�ำคัญของชุมชนบ้านใหม่เจริญไพร เราก็ยงั คง
เห็นป่ าห้วยสวดที่มีความสมบูรณ์ตลอดไป"

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ความเชื่อ : อนุรักษ์

“ นกยูง ”
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ในสังคมมนุษย์ความเชื่อเป็นสิ่ง

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการด�ำรงชีวิต ความเชื่อ
ที่มีการเล่าขานสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ส่วนใหญ่เป็นความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมชาติ
ตามสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐานอาศัย
อยู่ เช่น ต้นไม้ ภูเขา ถ�ำ้ แหล่งน�ำ้ และสัตว์ตา่ งๆ
ป่าห้วยสวดเป็นผืนป่าที่อยู่ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำเปื๋อย ป่าน�้ำหย่วน
และป่าน�้ำลาว อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ซึ่งเราสามารถพบเห็นนกยูงได้ทั่วไปในพื้นที่
ป่าแห่งนี้
นายสอาด จันทิมา ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่บ้านใหม่เจริญไพรได้เข้าร่วมเป็นอาสา
สมัครส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้ า นสั ต ว์ กั บ คณะท� ำ งานของส่ ว นความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ในพื้นที่
ป่าห้วยสวดเล่าให้ฟงั ว่า “ป่าทีน่ มี่ นี กยูงอาศัย
อยู ่ เ ป็ น จ� ำ นวนมากและพบเห็ น ได้ ง ่ า ยมา
ตั้งแต่อดีตแล้ว เพราะความเชื่อที่ได้รับการ
ปลูกฝังกันมาของคนในหมูบ่ า้ นว่า พระพุทธเจ้า
เคยเกิดเป็นนกยูง หากใครที่รบกวน ท�ำร้าย
ฆ่าหรือกินนกยูง จะท�ำให้ตัวเอง ครอบครัว
และญาติพี่น้องประสบแต่ความโชคร้าย ไม่มี

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

17

ความสุขไปตลอดชีวิต...” จากความเชื่อนี้จึงท�ำให้ชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่รอบป่าและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่มีใครท�ำร้ายนกยูง
ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยอนุ รั ก ษ์ น กยู ง ไม่ ใ ห้ สู ญ พั น ธุ ์ ไ ปจาก
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าห้วยสวด

นกยูง (Pavo muticus) เป็นนกทีจ่ ดั อยูใ่ นกลุม่ ไก่ฟา้

(Phasianidae) กินเมล็ดพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็กเป็น
อาหาร นกยูงเป็นนกที่มีความสวยงาม เพราะมีขนที่ล�ำตัว
สีเขียวสดเหลือบเป็นมัน หนังบริเวณส่วนหน้าสีนำ�้ เงินและ
สีเหลือง หงอนเป็นกระจุกตั้งสูง ช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะ
ร�ำแพนในพื้นที่โล่ง อวดขนยาวด้านบนหางที่ปกคลุมด้วยขน

photo by V
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photo by Viwat Rueangsomboon

ที่มีลวดลายดอกดวงขนาดใหญ่ แวววาวสวยงาม เพื่อ
เกี้ยวพาราสีตัวเมีย สามารถพบนกยูงได้ตามป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความปลอดภัย
จากการรบกวนของมนุษย์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และอุทยาน
แห่งชาติดอยภูนาง

photo by Viwat Rueangsomboon
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photo by Viwat Rueangsomboon

ในปัจจุบันพบแหล่งอาศัยของนกยูงใน
สภาพผืนป่าตามธรรมชาติน้อยมาก ดังนั้น

“พื้นที่ป่าห้วยสวดจึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความส� ำ คั ญ ในการเป็ น แหล่ ง อนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมนกยู ง ในประเทศไทยและ
เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยและเรียนรู้
พฤติกรรมของนกยูง”
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เนื่องจากนกยูงเป็นนกประจ�ำถิ่น ต้องการถิ่น
ที่อยู่อาศัยในสังคมป่าดั้งเดิมหรือสังคมป่าที่สมบูรณ์
และมี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้น้อย (Climax species)
ดังนั้น ถ้าพื้นที่ป่าถูกบุกรุกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า
นกยูงจะมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หนังสือ Thailand
Red Data Birds 2005 โดยส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้นกยูง
มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ตาม
บัญชีรายชื่อสถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย

photo by Viwat Rueangsomboon
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สัตว์ป่าในอดีต...
ที่ปัจจุบันไม่พบแล้ว
ในอดีตพื้นที่ป่าน�้ำเปื๋อย ป่าน�้ำหย่วน และ
ป่าน�้ำลาว เคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ
และสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดได้อาศัยอยู่ร่วมกัน
และมีการพึ่งพาอาศัยกันตามกลไกของธรรมชาติ
โดยเฉพาะสัตว์ป่า เนื่องจากป่าไม้เปรียบเสมือน
บ้านของสัตว์ที่ใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย
และหากิน แต่เมื่อเวลาผ่านไปผืนป่าแห่งนี้มีผู้คน
เข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพิม่ มากขึน้ ผืนป่า
ถูกแผ้วถางเพื่อท�ำการเกษตร ท�ำให้พื้นที่ป่าซึ่ง
เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ลดลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้การล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารยังส่งผลให้
สัตว์หลายชนิดมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
บางชนิดหนี อพยพ หลบหายจากพื้นที่เพื่อความ
อยู่รอด
ปัจจุบันสัตว์หลายชนิดที่เคยพบเจอได้
ทั่ ว ไปในอดี ต กลั บ พบเจอได้ ย ากและบางชนิ ด
สูญหายไปจากพื้นที่แห่งนี้แล้ว...
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กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1 เลียงผา

Carpricor nismilneedwardsii Bovidae

2 ลิงอ้ายเงี๊ยะ

Macaca assamensis

Cercopithecidae

3 ค่างแว่นถิ่นเหนือ Trachypithecus phayrei

Cercopithecidae

4 กวางป่า

Rusa unicolor

Cervidae

5 เสือโคร่ง

Panthera tigris

Felidae

6 เสือไฟ

Pardofelis temminckii

Felidae

7 หมีหมา

Helarctus malayanus

Ursidae

8 หมีควาย

Ursus thibetanus

Ursidae

กลุ่มนก
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1 นกเงือกคอแดง

Aceros nipalensis

Bucerotidae

2 ไก่ฟ้าหลังเทา

Lophura leucomelanos

Phasianidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เสียงสะท้อนจาก.......
คนเฝ้าป่า
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การส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน�้ำเปื่อย ป่าน�้ำหย่วน และป่าน�้ำลาว จังหวัดพะเยา เป็นกิจกรรมที่
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และ
ชุมชน ส�ำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 6 ด้าน คือ
พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่

25

“จากการส�ำรวจก็ได้รบั ความรูห้ ลายๆ อย่างทีค่ ดิ
ว่าสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติ ประจ�ำวัน และใน
การท�ำงานด้านการป้องกันรักษาป่า ได้รู้จักระบบนิเวศ
ที่ดีในป่า ที่มีความส�ำคัญกับชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น ใน
ระหว่างที่มีการเดินส�ำรวจก็ได้รู้จักกับพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์
พันธุ์แมลง และได้รู้จักคุณประโยชน์ของต้นไม้มากมาย
หลากหลายชนิด
เมือ่ ก่อนไม่เคยมีการส�ำรวจสิง่ มีชวี ติ ทีม่ อี ยูใ่ นป่า
เลย ท�ำให้พวกเราไม่รู้ว่าในพื้นที่นี้มีอะไรอยู่บ้าง แต่หลัง
จากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาส�ำรวจก็เริ่มรู้ และจากที่ได้ร่วม
ส�ำรวจกับกลุ่มสัตว์ ก็ท�ำให้ได้ความรู้เพิ่มอีกว่าพวกสัตว์
ในพื้นที่นี้มีอะไรอีกเยอะ เมื่อส�ำรวจเสร็จแล้วก็คงได้น�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ในการอนุรกั ษ์ปา่ มากขึน้ อาจเสนอให้ทำ�
เป็นฐานข้อมูลเพือ่ แนะน�ำผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น ผูน้ ำ� ชุมชนให้ชว่ ย
กันอนุรกั ษ์ เพราะว่ามันเป็นทรัพยากรทีเ่ ริม่ จะหายากขึน้
ทุกที ทั้งสัตว์ ทั้งทรัพยากรป่าไม้
ปัจจุบันพวกชาวบ้านยังคงไม่ค่อยรู้และเห็นถึง
ความส�ำคัญของสิ่งเหล่านี้ การล่า การท�ำลายยังคงมีอยู่
เพราะการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมี
น้อย ก็คิดว่าคงจะได้น�ำข้อมูลจากการส�ำรวจครั้งนี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป”

นายอุทัย มาไกล
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�ำ)
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“หลังจากที่ได้ร่วมเดินส�ำรวจความหลากหลายฯ ใน
พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ท�ำให้รู้สึกว่า ที่ในป่า
ของเรานั้น มีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่เคยรู้ บางอย่างไม่รู้ว่า
มีความส�ำคัญอย่างไร ได้ความรู้เพิ่มขึ้น บางอย่างที่เมื่อก่อน
หายากตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นแล้ว ก็ดีที่ได้รู้ว่าป่าบ้านเรามันเริ่ม
ดีขึ้น”

นายลิขิต ปรีชานนท์
		
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�ำ)

จากการท�ำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ ท�ำให้พวกเรา
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชน เล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากร
ป่าไม้ที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางช่วยเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชน
ท�ำให้เกิดความร่วม
มือร่วมใจกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ เป็นการร่วมกัน
อนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป
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คนรอบป่า
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นายสองเมือง ก๋าสุข
ผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญไพร
“ตอนมาแรกๆ ผมก็กังวลใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
และชุมชน ไม่รู้ว่าที่มานี้มาแบบไหน สงสัยว่ามาทวง
ผืนป่ารึเปล่า จนได้รู้ว่าเป็นการเดินส�ำรวจป่าร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่น้องชาวบ้าน และก็เป็นสิ่งที่ดี
มากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมกับชาวบ้าน ได้สื่อความ
คิดเกี่ยวกับพวกเห็ด พวกแมลง พวกต้นไม้ในป่า บาง
สิ่งบางอย่างชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าพืชตัวนี้ชื่อว่าอะไร เป็น
สมุนไพรไหม ก็ได้เรียนรู้จากเจ้าหน้าที่”

นายสอาด จันทิมา
อาสาสมัครบ้านใหม่เจริญไพร
“ได้ประสบการณ์หลายอย่างจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็น
กันเอง เดินด้วยกันก็สนุกสนานดี ได้รู้จักสัตว์ขึ้นมาอีกเยอะ
บางอย่างไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นตอนนี้บางอย่างพอจะฆ่ามัน
ก็เกิดความสงสารขึน้ มาก็มี บางอย่างรูอ้ ยูแ่ ล้วว่ามี แต่ไม่เคย
		
มีนักวิชาการเข้ามาส�ำรวจ พวกสัตว์
		
จะเจอแต่พวกเดิมๆ แต่ที่แปลกๆ
		
และรู้จักมากขึ้นคือแมลง”

นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น
อาสาสมัครบ้านใหม่เจริญไพร

					

				

“ทีมงานเป็นกันเอง ร่วมไม้ร่วมมือกันดี เดินป่าด้วยกัน
ก็มีความสนุกสนาน ไม่ว่าจะร้อน จะหนาว หรือฝนตกก็สนุกสนานกันดี
ชื่อต้นไม้บางชนิด บางต้นเราก็ไม่รู้จัก แต่เจ้าหน้าที่รู้จักก็ถือว่าเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน”
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นายบุญค�้ำ ขันทะสีลา
ผู้ใหญ่บ้านน�้ำมิน

“มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการให้ความสนใจหมู่บ้านของเรา
ชาวบ้านจะได้อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าไว้ และทางเจ้าหน้าที่ก็ให้
ความรู้เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเป็นอย่างดี ชาวบ้านจะได้
			
ยึดแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ อีกทั้งทาง
			
เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ร่วมงานก็ได้ให้ความเป็นกันเองกับ
			
ชาวบ้านดี และจากที่เจ้าหน้าที่ได้มาส�ำรวจ ท�ำให้ได้
			
รู้ว่าบางสิ่งนับวันก็จะหายากและอาจจะสูญพันธุ์ไปใน
			
ไม่ช้า หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้
			
อย่างพวกเต่าปูลู เต่าบก เต่าน�้ำ เมื่อก่อนนี้มีเยอะ
			
ตอนนี้หลังจากมีการเผาป่าและโค่นป่าจ�ำนวนมาก
				
เพื่อการเกษตรกรรม แหล่งน�้ำบางแห่งก็เหือดแห้ง
				
น�้ำไม่มี ที่อยู่อาศัยของเต่าก็ไม่มี

ป่ามีความส�ำคัญกับชุมชนเป็นอย่างมาก เมื่อก่อนนี้ถ้าเราเข้าไปในป่า อาหาร
ในป่ามีเยอะ ประเภทเห็ด หน่อไม้ ของป่ามีเยอะ ตอนนี้นับวันจะหายาก ก็พยายามที่
จะประชาสัมพันธ์และร่วมประชาคมในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านมาอนุรักษ์ป่ามากขึ้น เมื่อ
ทางเจ้าหน้าทีเ่ ข้ามาก็นา่ จะมีประโยชน์และให้ความรูก้ บั คนในหมูบ่ า้ นได้ สิง่ ไหนทีพ่ วก
ชาวบ้านอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็อยากฝากให้ทางหน่วยงานช่วยแนะน�ำ และถ้าพบ
ต้นไม้ที่หายากก็ขอความกรุณาช่วยแนะน�ำและให้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วย”
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นายจ�ำเนือง บุญใหญ่
อาสาสมัครบ้านน�้ำมิน

“เวลาเจอรอยสัตว์ ก็รู้สึกดีใจว่าป่ายังอุดมสมบูรณ์
ยังมีสัตว์อยู่อีกเยอะ เวลาเจอนกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามัน
ชือ่ นัน้ ชือ่ นี้ ให้ดหู วั ดูหาง ดูสี ดูลกั ษณะเด่นของนกที่
แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ก็ได้ความรู้เพิ่ม”

นายสะเวทย์ หายโศรก
อาสาสมัครบ้านน�้ำมิน
“เวลาเดินป่าก็สนุก เจ้าหน้าที่ก็เก่ง เวลาเจอต้นไม้
บางชนิดลุงไม่รู้จัก แต่เจ้าหน้าที่รู้จักว่าเป็นต้นอะไร บางที
ลุงเรียกชื่ออย่างนี้ เจ้าหน้าที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็มี”

31

คุณค่า มู ลค่า และความส�ำคัญ
ของผืนป่ า

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
ในพื้นที่ 23,676.65 ไร่
มีต้นไม้ 6.55 ล้านต้น
พืชสมุนไพร 		
669,826
พืชอาหาร 		
1,630,490
พืชที่สร้างที่อยู ่อาศัย 1,306,850
พืชที่ใช้ท�ำเครื่องใช้สอย 1,081,190
1
พืชไม้ดอกไม้ประดับ
695,457
พืชอื่นๆ 			
1,163,759
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

กักเก็บน�้ำ 17.95 ล้านลูกบาศก์เมตร
CO

2

ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้ หมด
1,752,825 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mtco2e)

คิดเป็นมู ลค่า 693.52 ล้านบาท S

S

อ้างอิง
1. ข้อมู ลการวางแปลงส�ำรวจสังคมพืช ส่วนความหลากหลายทางชี วภาพด้านป่ าไม้
2. ข้อมู ลการกักเก็บน�้ำของพื้นที่ป่าแต่ละชนิดป่ า ที่มา: ส่วนวิจัยต้นน�้ำ ส�ำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำ
กรมอุ ทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช (http://www.dnp.go.th./watershed/waterholding.htm)
3. CO2ในการค�ำนวณมู ลค่าของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีสะสมทัง้ หมด ใช้ราคา 793.5 บาท/ตัน
ที่มา: งานวิจัยเรื่อง แบบจ�ำลองเพื่อประเมินมู ลค่าป่ าต้นน�้ำ ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุ ติกุล
และพิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์ ปี 2552
4. สูตรการค�ำนวณปริมาณธาตุคาร์บอนที่ีสะสมทัง้ หมด ที่มา: ชุ ดเรียนรู ้โลกร้อน เรดพลัส
และสิ่งแวดล้อมป่ าไม้ ล�ำดับที่ 2 การส�ำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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คุณค่า มูลค่า และความสำ�คัญ
ป่าห้วยสวด
พื้นที่ 10,430.50 ไร่
มีต้นไม้ 2,389,897 ต้น

พืชสมุ นไพร 		
312,180
พืชอาหาร 		
260,477
พืชที่สร้างที่อยู ่อาศัย
1,152,189
พืชที่ใช้ท�ำเครื่องใช้สอย 201,327
พืชไม้ดอกไม้ประดับ
96,087
พืชอื่นๆ 			
367,637

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

กักเก็บน�้ำ 2.98 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้ หมด

374,639.87
CO2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mtco2e)

คิดเป็นมู ลค่า 297.28 ล้านบาท S
34

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ญ

ของผืนป่า....
ป่าผาแดง
พื้นที่ 13,246.15 ไร่
มีต้นไม้ 4,157,675 ต้น

พืชสมุ นไพร
357,646
พืชอาหาร
1,370,013
พืชที่สร้างที่อยู ่อาศัย 154,661
พืชที่ใช้ท�ำเครื่องใช้สอย 879,863
พืชไม้ดอกไม้ประดับ 599,370
พืชอื่นๆ 			
796,122

ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น
ต้น

กักเก็บน�้ำ 14.10 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้ หมด

499,350.66

CO2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mtco2e)

คิดเป็นมู ลค่า 396.24 ล้านบาท

S

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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มูลค่า
การใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

2

มูลค่าการเก็บหาของป่า
ของชุมชน
189 ครัวเรือน จาก 5 ชุมชน
ที่พึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

จากป่าห้วยสวด

เป็นเงิน 2,009,556 บาท / ปี
รายได้ต่อครัวเรือน

10,633 บาท / ปี

2

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เห็ด
8 ชนิด

มีมูลค่า

1,264,785 บาท / ปี
เห็ดเผาะ

372,683

บาท / ปี

เห็ดระโงก

332,010

บาท / ปี

เห็ดแดง

216,295

บาท / ปี

เห็ดอื่นๆ

343,797

บาท / ปี

มูลค่า
แมลง มี326,825
บาท / ปี
11 ชนิด

38

รังต่อ

139,956

บาท / ปี

น�้ำผึ้งหลวง

120,693

บาท / ปี

ไข่มดแดง

23,142

บาท / ปี

แมลงอื่นๆ

43,034

บาท / ปี

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

4

มีมูลค่า

244,341 บาท / ปี
อึ่ง
183,476
เขียด
34,568
อ้น
10,834
สัตว์อื่นๆ 15,463

มีมูลค่า

173,605 บาท / ปี
หน่อไม้
ไม้ไผ่
ผักหวานป่า
พืชอื่นๆ
4

96,911
19,262
35,992
21,440

สัตว์
13 ชนิด

บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี

พืช

17 ชนิด

บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี
บาท / ปี

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT

ความหลากหลาย
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ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

ª¹Ôดป่าáÅÐ¾ÃÃ³¾×ª

ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)
พบที่ความสูงประมาณ 450-550 เมตร จากระดับน�้าทะเล สภาพพื้นที่
มีลักษณะเป็นพื้นราบริมล�าธาร มีพื้นที่เชื่อมต่อมาจากปาเบญจพรรณ มีสัดส่วน
ของพรรณไม้ไม่ผลัดใบมากกว่าพรรณไม้ผลัดใบ ไม้ตน้ และไม้พนื้ ล่างขึน้ อย่างหนาแน่น
เรือนยอดไม้ปกคลุมต่อเนือ่ งกันไปตลอดเรือนยอด พรรณไม้ทพี่ บ ไมตน เช่น ยางแดง
มะดะหลวง เลือดควายใบใหญ่ ไมพนื้ ลาง เช่น ขวาด ดอกได กะตังใบแดง กลวยไม้
เช่น งูเขียวปากม่วง เอื้องม้าลายเสือ

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จ�านวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree)
27 ชนิด จ�านวน 62 ต้น พรรณไม้เด่น คือ มะดะหลวง (Garcinia xanthochymus
Hook. f. ex T. Anderson) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn
มะไฟ (Baccaurea ramiﬂora Lour.) ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia
duperreana Pierre ex Gagnep. var duperreana) และตะแบกแดง
(Lagerstroemia calyculata Kurz) ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น
85.52, 55.55, 15.84, 15.62 และ 8.21 ตามล�าดับ
42

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT
ป่าห้วยสวด

ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)

พบที่ความสูงประมาณ 550-600 เมตร จากระดับน�้าทะเล สถาพพื้นที่
มี ลั ก ษณะเป็ น พื้ น ราบ ทางลาดชั น ตามเชิ ง เขา ไหล่ เขา และสั น เขา ต้ น ไม้
ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ผลัดใบ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป และมีไผ่ขนึ้ ปะปน เรือนยอดไม้
ปกคลุมโดยทั่วไปแต่จะโปร่งในฤดูแล้งเพราะมีการผลัดใบ ไม้พื้นล่างพบพรรณไม้
ขนาดเล็ ก ในวงศ ขิ ง -ข่ า และกล้ ว ยไม้ ดิ น กระจายตามพื้ น ป า พรรณไม้ ที่ พ บ
ไมตน เช่น ประดู่ ชิงชัน ตะแบกเปลือกบาง ไมพื้นลาง เช่น เปราะใหญ่
ว่านหาวนอน กระทือลิง กลวยไม เช่น เอื้องแพนใบโค้ง ว่านจูงนาง อึ่งเปาะ

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จ�านวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree)
30 ชนิด จ�านวน 49 ต้น พรรณไม้เด่น คือ ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia
duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) ยางแดง (Dipterocarpus
turbinatus C. F. Gaertn) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz)
ส้านหิ่ง (Dillenia parviﬂora Griff.) และสมอพิเภก (Terminalia bellirica
(Gaertn.) Roxb.) ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 39.66, 38.23,
19.99, 14.70 และ 11.16 ตามล�าดับ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)

พบที่ความสูงประมาณ 500-850 เมตร จากระดับน�้าทะเล สภาพพื้นที่มี
ลักษณะเป็นพื้นราบ ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหล่เขา และสันเขา ดินเป็นดินร่วน
ปนทราย ในช่วงที่ระดับความสูงมากกว่า 700 เมตร มีหินบนชั้นผิวดินมากท�าให้
พบไม้พื้นล่างได้น้อย ต้นไม้ขึ้นกระจายกันอยู่อย่างห่างๆ เรือนยอดของปาโปร่ง
พรรณไม้ที่พบ ไมตน เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง ไมพื้นลาง เช่น คราม กับแก้
กลวยไม้ เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จ�านวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงบริเวณ
ปาชุมชนบ้านใหม่เจริญไพรและแปลงบริเวณทางเข้าวัดพระธาตุขุนห้วยสวด
สังวนาราม พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 31 ชนิด จ�านวน 340 ต้น พรรณไม้เด่น คือ พลวง
(Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. ex Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) ก่อแดง (Quercus
kingiana Craib) และมะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guillaumin) ที่มี
ค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 72.93, 65.59, 60.46, 24.90 และ 14.29
ตามล�าดับ
44
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ป่าห้วยสวด

ภาพการท�ำงาน
ในพื้นที่ป่าห้วยสวด

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จ�ำนวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree)
30 ชนิด จ�ำนวน 49 ต้น พรรณไม้เด่น คือ ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia
duperreana Pierre ex Gagnep. var. duperreana) พยพA039 ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) และพยพC026 ที่มีค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศวิทยาเป็น   39.66,
38.23, 27.19, 19.99 และ 18.57 ตามล�ำดับ
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)

พบที่ความสูงประมาณ 850-950 เมตร จากระดับน�้าทะเล สภาพพื้นที่มี
ลักษณะเป็นทางลาดชันตามไหล่เขา พรรณไม้ที่พบมีความหลากหลายค่อนข้างต�่า
พื้นปารก มีหญ้าและไม้พื้นล่างขนาดเล็กปกคลุมจ�านวนมาก พรรณไม้ที่พบ ไมตน
ได้แก่ เสี้ยวดอกขาว เพกา ผ่าเสี้ยน ไมพื้นลาง เช่น เทา ปอลมปม ว่านมหากาฬ
กลวยไม เช่น เอื้องนางฟอน เอื้องสามปอยดง

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จ�านวน 1 แปลง พบมีไม้ใหญ่ (Tree)
16 ชนิด จ�านวน 160 ต้น พรรณไม้เด่น คือ เสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata L.) เพกา (Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz) ผ่าเสี้ยน (Vitex
canescens Kurz) สมอพิเภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) และ
แคทราย (Stereospermum neuranthum Kurz) ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทาง
นิเวศวิทยาเป็น 135.37, 56.56, 16.94, 12.80 และ 12.51 ตามล�าดับ
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ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest)

ป่า¼าáด§

พบที่ความสูงประมาณ 900-1,100 เมตร จากระดับน�้าทะเล สภาพ
พื้นที่มีลักษณะเป็นทางลาดชันตามไหล่เขาและสันเขา ในช่วงระดับความสูงไม่
เกิน 1,000 เมตร พบไม้ต้นและไม้พื้นล่างขึ้นอย่างหนาแน่น เรือนยอดปาแน่น
ทึบ ส่วนปาดิบเขาที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตร จะมีความหนาแน่นของไม้ต้น
และไม้พื้นล่างลดน้อยลง ตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น พรรณไม้ที่พบ ไมตน เช่น
ก่อแปน มังตาน จ�าปหลวง ไมพื้นลาง เช่น บุกคางคก เนระพูสีไทย สะค้าน
กลวยไม เช่น เอื้องตาลหิน เอื้องนางฟอน

แปลงตัวอย่างขนาด 40×40 เมตร จ�านวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงบริเวณ
ปาผาแดงเส้นล่าง แปลงบริเวณปาผาแดงเส้นบน และแปลงบริเวณปาชุมชนบ้าน
น�้ามิน พบมีไม้ใหญ่ (Tree) 102 ชนิด จ�านวน 273 ต้น พรรณไม้เด่น คือ มะแฟน
(Protium serratum Engl.) มะไฟ (Baccaurea ramiﬂora Lour.) เสี้ยวดอก
ขาว (Bauhinia variegata L.) เหมือดคน (Helicia robusta (Roxb.) R. Br.
ex Blume) และลาย (Microcos paniculata L.) ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทาง
นิเวศวิทยาเป็น 13.16, 12.80, 12.42, 10.69 และ 9.53 ตามล�าดับ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ความหลากหลายของพืช

ป่ าห้วยสวด

ป า ห ว ยสวด มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขาประกอบ

ด้ ว ยสั น เขา ที่ราบเชิงเขา หุบเขาและล� า ห้ ว ย มี ค วามสู ง
ประมาณ 450-850 เมตร จากระดับน�้าทะเล มีสังคมพืช
ป่าเต็งรัง จ�านวน 7,520.90 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.10
ของพื้นที่ ป่าเต็งรังบริเวณยอดเขาพบต้นสนสามใบและก่อขึ้น
ผสมอยู่ด้วย ส่วนบริเวณสันเขาและที่ลาดเชิงเขาพบสังคมพืช
ป่าเต็งรังที่มีต้นพลวงเป็นไม้เด่น มีขนาดความโตและความ
หนาแน่นของลูกไม้มากกว่าบริเวณยอดเขา นอกจากนี้ยังพบ
พรรณไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นผสมประปราย
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สั ง คมพื ช ป่ า เบญจพรรณ
มี ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ร าบเชิ ง เขา
ที่ มี พื้ น ที่ เ ชื่ อ มต่ อ มาจากป่ า เต็ ง รั ง
จ�ำนวน 2,557.66 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้ อ ยละ 24.52 ของพื้ น ที่ สั ง คม
พื ช ป่ า ดิ บ แล้ ง ในบริ เ วณที่ ร าบริ ม
ล� ำ ห้ ว ย จ� ำ นวน 351.94 ไร่ หรื อ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.38 ของพื้ น ที่
ทั้ ง สั ง คมพื ช ป่ า เบญจพรรณและ
ป่ า ดิ บ แล้ ง พบไผ่ ก ระจายตั ว ทั่ ว
พื้นที่ บ่งชี้ ได้ว่าในอดีตป่าบริเวณนี้
เคยถูกรบกวนโดยเฉพาะจากไฟป่า
และการตัดไม้ ไผ่ที่พบ ได้แก่ ไผ่
ข้าวหลาม ไผ่บงใหญ่ และไผ่ ไร่
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ป่ าผาแดง
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ปาผาแดง มี ส ภาพเป็ น พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง

มี ร ะดั บ ความสู ง ตั้ ง แต่ 750-1,400 เมตร
จากระดั บ น�้ า ทะเล มี สั ง คมพื ช ป่ า ดิ บ เขา
จ� า นวน 8,585.73 ไร่ หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
64.82 ของพื้ น ที่ สภาพป่ า บริ เ วณยอดเขามี
ไม้ต้นขนาดใหญ่และขึ้นกระจายอยู่ห่างๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าบริเวณเชิงเขา ส�าหรับ
ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นน�้ า มิ น พบต้ น ก่ อ ที่ มี ล� า ต้ น ขนาด
ใหญ่ ซึ่งเป็นไม้ต้นที่มีอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่ และยัง
พบพรรณไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นปะปน แสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เคยเป็นไร่ร้าง
กลายสภาพมาเป็นป่าดังเช่นปจจุบัน

สั ง คมพื ช ป่ า เบญจพรรณ
พบบริ เ วณที่ ล าดเชิ ง เขามี ค วาม
สู ง ต�่ า กว่ า 900 เมตร จากระดั บ
น�้าทะเล พันธุ ไม้ที่ส�ารวจพบมีความ
หลากหลายของชนิดพันธุค่อนข้างต�่า
ไม้ต้นที่พบมากในพื้นที่ ได้แก่ เสี้ยวดอกขาวและเพกา และพบไผ่บงขึ้นกระจาย
อยู่ ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบ กางหลวง โพบาย และเลี่ยน เป็นพรรณไม้เบิกน�า
ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่านี้ ในอดีตเคยถูกบุกรุกท�าลายเช่นกัน

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ªã¡ÅŒÊÙÞ¾Ñ¹¸ØÍÂ‹Ò§ÂÔè§

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
Thymelaeaceae

กฤษณา

ไมตนขนาดใหญ
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ
ขอบใบเรียบ ดอก : ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบ ดอกสีเหลืองอมเขียว
กลีบดอกติดรวมกันเป็นหลอด ผล : ผลเป็นผลแห้ง รูปไข่ มีขนสีนา�้ ตาลติดอยู่
ที่ผิวผล ฐานผลติดอยู่บนกลีบรวม กลีบรวมหุ้มแนบผล พบในปาดิบเขา
การใช ป ระโยชน : เนื้ อ ไม้ มี ส ารที่ ใ ห้ ก ลิ่ น หอม ใช้ ท� า น�้ า หอมและ
เครื่ อ งส� า อาง
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ª¶Ôè¹à´ÕÂÇ

จําปหลวง

Magnolia rajaniana (Craib) Figlar
Magnoliaceae

ไมตนขนาดใหญ
ใบ : ใบเดี่ ย ว เรี ย งสลั บ รู ป รี ห รื อ รู ป ไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้ า หรื อ
มน ท้องใบมีขนสีขาวปกคลุม ดอก : ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบดอก
สีขาวครีม มีกลิ่นหอมแรง ผล : ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปไข่ ผิวผลมีช่องอากาศ
เป็นจุดนูนสีขาว เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ตามแนวยาว มี 1-6 เมล็ด พบใน
ปาดิบเขา
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
54
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¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ª¶Ôè¹à´ÕÂÇ

Schizomussaenda henryi (Hutch.) X. F. Deng & D. X Zhang

Rubiaceae

กําเบอตน

ไมพุม
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่หรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม
โคนใบสอบหรือมน ขอบใบเรียบ ดอก : ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้นๆ ตาม
ปลายยอด กลี บ ดอกสี เ หลื อ งอมส้ ม เชื่ อ มติ ด กั น เป็ น หลอด มี ใ บเลี้ ย ง
สีขาวขนาดใหญ่ ผล : ผลสด รูปไข่หรือรูปรี มีเมล็ดจ�านวนมาก พบใน
ปาเบญจพรรณและปาดิบเขา
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªหายา¡

วานหัวสืบ

Disporum calcaratum D. Don
Asparagaceae

ไมลมลุก
ล�าต้นใต้ดิน ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรูปหอก ดอก : ออกเป็น
ช่อแบบซี่ร่ม ตามกิ่งด้านข้างตรงข้ามใบ ดอกรูปคล้ายระฆัง สีขาว มีกลีบรวม
6 กลีบ ผล : ผลสด รูปกลม ผลแก่สีม่วงเข้มถึงด�า มี 2 เมล็ด พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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¾×ªหายา¡

Canarium strictum Roxb.
Burseraceae

โมง

ไมตนขนาดใหญ
โคนล�าต้นมีพูพอนเล็กน้อย ใบ : ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคี่
ใบย่อยรูปรีแกมรูปไข่หรือรูปไข่ ด้านท้องใบมีขนสั้นสีน�้าตาลหนานุ่มปกคลุม
ดอก : ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้นๆ ตามปลายยอด ดอกขนาดเล็ก สีขาวนวล
หรือสีเขียวอ่อน มีกลีบดอก 3 กลีบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ ผล : ผลสด รูปรีหรือ
รูปรีแกมรูปขอบขนาน มีเมล็ดเดียว พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : เนื้อไม้มียางสีด�า ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

57

¾×ªหายา¡

กอแดง

Quercus kingiana Craib
Fagaceae

ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ
ใบ : ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน รูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ
ขอบใบหยักฟนเลื่อย ดอก : ออกเป็นช่อแยกเพศแต่ร่วมต้น ตามซอกใบใกล้
ปลายกิง่ ดอกย่อยสีเหลืองอ่อนหรือสีนา�้ ตาล ผล : ผลเปลือกแข็ง รูปกรวยหงาย
มีกาบหุ้มผล มีเมล็ดเดียว พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ท�าพื้น
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¾×ªหายา¡

ปอเกี๋ยน

Phanera ornata (Kurz) Thoth. var. burmanica (K. Larsen &
S.S. Larsen) Bandyop., P. P. Ghoshal & M. K. Pathak
Fabaceae - Caesalpinioideae
ไมเถาเลื้อย
มีมือเกาะ กิ่งอ่อนและปลายยอดมีขนสีสนิม ใบ : ใบเดี่ยว รูปไข่ ปลายใบ
เป็นแฉกลึก โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบมีขน ดอก : ออกเป็นช่อ ตามปลายยอด
ดอกสีขาวครีม มีกลีบดอก 5 กลีบ ผล : ผลเป็นฝกแบน มีขนนุ่มปกคลุม
มีประมาณ 8 เมล็ด พบในปาดิบแลง
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªหายา¡

เอื้องสามปอยดง

Vanda denisoniana Benson & Rchb. f.
Ochidaceae

กลวยไมอิงอาศัย
ใบ : รูปแถบ ปลายใบเว้า ดอก : ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงและ
กลีบปากสีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล : ผลสดรูปรีหรือรูปรีแกมรูป
ขอบขนาน มีเมล็ดเดียว พบในปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบเขา
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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¾×ªหายา¡

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.
Santalaceae

มะไฟแรด

ไมตนขนาดเล็ก
มีหนามแหลมตามล�าต้นและกิ่ง ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลาย
ใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ดอก :
ออกเป็นช่อเชิงลดหรือช่อหางกระรอก ตามกิ่งและล�าต้น ดอกขนาดเล็ก
สีเหลืองอมส้ม มีกลีบรวม 5-6 กลีบ ผล : ผลสด รูปรีหรือรูปกลม มีเมล็ดเดียว
พบในปาดิบเขา
การใชประโยชน : เป็นพืชสมุนไพร เปลือกต้มน�้าดื่มเป็นยาบ�ารุงก�าลัง
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ความหลากหลาย
ของพรรณพืช

¾×ª 318 ª¹Ô´

áº‹§µÒÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹
1 ¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
àª‹¹

74 ª¹Ô´
ÊÒºáÃŒ§ÊÒº¡Ò
·Í§à´×Í¹ËŒÒ
áÊÅ§ã¨

2 ¾×ªÍÒËÒÃ
àª‹¹

57 ª¹Ô´
á¤ÂÍ´´íÒ
ÊŒÁ¡º
Ç‹Ò¹ËÒÇ¹Í¹

62

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT

3 ¾×ª·Õè ãªŒÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ

26 ª¹Ô´ àª‹¹

ÃÑ§
¼‹ÒàÊÕéÂ¹
ÁÑ§µÒ¹

¢Ò§ËÑÇËÁÙ

4 ¾×ª·Õè ãªŒ·íÒà¤Ã×èÍ§ãªŒÊÍÂ
ª¹Ô´ àª‹¹

¾Ñ§áËÃãËÞ‹

60

6 ¾×ª·Õè äÁ‹¾º¢ŒÍÁÙÅ
¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹
ª¹Ô´
àª‹¹

33

ÅÙ¡¤ÅŒÒÂ

¡ÅŒÇÂÁ´´Í¡¢ÒÇ

»ÍÁ×è¹

5 ¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
ª¹Ô´ àª‹¹

68

´Í¡ä´
àÍ×éÍ§¡ØËÅÒº¾Ç§
à¤´

ËÞŒÒá¾Ã¡ËÔ¹
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ÃÒÂª×èÍ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾ÃÃ³¾×ª

¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ

ชื่อไทย

1

อังกาบ

2

ฮอม

3

4
5

6

7

8

วงศ

Barleria cristata L. Acanthaceae

Strobilanthes
cusia (Nees)
Kuntze
สรอย
Thunbergia
อินทนิล
grandiﬂora (Roxb.
ex Rottler) Roxb.
รางจืด
Thunbergia
laurifolia Lindl
เครือขาว Aerva
ตอก
sanguinolenta
(L.) Blume
พระเจา
Dracontomelon
หาพระองค dao (Blanco) Merr.
& Rolfe
รักใหญ
Gluta usitata
(Wall.) Ding Hou

กุก

»†ÒËŒÇÂÊÇ´

64

ชื่อวิทยาศาสตร

Lannea
coromandelica
(Houtt.) Merr.
»†Ò¼Òá´§

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Acanthaceae

Acanthaceae

Acanthaceae
Amaranthaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae

Anacardiaceae

¾º·Ñé§ÊÍ§¾×é¹·Õè

ประโยชน

พื้นที่

รากใชเปนยาขับ
ปสสาวะ และ
ฟอกโลหิต
ยอดออนและใบ
นํามาตําผสม
ขาวสารใชแกไข
รากและเถา
นํามาตําใช
แกอักเสบ
ใบและรากใช
ถอนพิษ
ตนตมนํ้าดื่ม
ใชแกเบาหวาน
บํารุงโลหิต
เปลือกใชเปนยา
แกโรคบิด แกไข
แกปวดทอง
รากใชเปนยาแก
โรคผิวหนัง
พยาธิลําไส
ยางเปนยาถาย
เปลือกใชเปนยา
สมานแผล
แกนแกเสมหะ
ª¹Ô´¾Ñ¹¸Øµ‹Ò§¶Ôè¹·ÕèÃØ¡ÃÒ¹áÅŒÇ

PLANT
¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ
9

10

11
12

13

14

15

16
17

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

พุดทุง

Holarrhena curtisii Apocynaceae เปลือกและราก
King & Gamble
ใชเปนยาแก
ทองรวง
สาบแรง
Ageratum
Asteraceae
ใบและรากนํามา
สาบกา
conyzoides L.
ตําคั้นนํ้าใช
สมานแผลสด
ผักกาดโคก Blumeopsis ﬂava Asteraceae
รากใชอุดฟน
(DC.) Gangep.
แกปวด
หมอนอย Cyanthillium
Asteraceae
ใบนํามาตําคัน้ นํา้
cinereum
ใชสมานแผลสด
(L.) H. Rob.
โดไมรูลม Elephantopus
Asteraceae
รากนํามา
scaber L.
ดองเหลาใชเปน
ยาบํารุงกําลัง
วาน
Gynura
Asteraceae
ใบนํามาตํา
มหากาฬ
pseudochina
ใชรักษาฝ
(L.) DC. var.
hispida Thwaites
ผักแครด
Synedrella
Asteraceae
ตนใชเปนยาแก
nodiﬂora
อาการปวดขา
(L.) Gaertn.
และปวดหู
ชิงชี่
Capparis
Capparaceae ตนใชเปน
micracantha DC
ยาแกไข
กระโดงแดง Bhesa robusta
Celastraceae ใบใชเปน
(Roxb.) Ding Hou
ยาแกปวดเมื่อย
ตามรางกาย
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

18

มะดูก

19

ผักเสี้ยนขน Cleome
Cleomaceae
rutidosperma DC

20
21

22

23

24

66

ชื่อไทย

Siphonodon
Celastraceae
celastrineus Griff.

ประโยชน
รากใชแกผื่นคัน

ใบใชเปนยา
แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย
พะวา
Garcinia speciosa Clusiaceae
ผลใชเปน
Wall.
ยาระบายออนๆ
สมอพิเภก Terminalia
Combretaceae ผลใชเปน
bellirica (Gaertn.)
ยาเจริญอาหาร
Roxb.
สมอไทย
Terminalia
Combretaceae ผลออนใชเปน
chebula Retz.
ยาระบาย
var. chebula
ผลแกใชเปน
ยาแกเจ็บคอ
ผักปลาบชาง Floscopa
Commelinaceae ตนนําไปผสม
scandens Lour.
สมุนไพรอื่น
ใชเปนยาสําหรับ
สตรีหลังคลอด
วาน
Murdannia edulis Commelinaceae รากใชเปน
ขาวเหนียว (Stokes) Faden
ยาระบาย

25

ถอบแถบ
เครือ

26

เครือเขา
หลง

Connarus
semidecandrus
Jack
Argyreia mollis
(Burm. f.) Choisy

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Connaraceae

เครือตมนํ้าดื่ม
ใชเปนยาบํารุง
กําลัง
Convolvulaceae ใบนํามาตํา
คั้นนํ้าใชสมาน
แผลสด

พื้นที่

PLANT
¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ
27
28

29

30

31

32

33

34

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

จิงจอแดง

Ipomoea
Convolvulaceae ตนใชเปน
hederifolia L.
ยาระบาย
เนระพูสีไทย Tacca chantrieri Dioscoreaceae เหงาใชดองเหลา
André
แกความดัน
โลหิตตํ่า
ตับเตาตน Diospyros
Ebenaceae
แกนและรากตม
ehretioides
หรือฝนกิน
Wall. ex G. Don
ใชเปนยาแกไข
มะหลอด Elaeagnus
Elaeagnaceae ผลสุกใชเปน
latifolia L.
ยาระบายออนๆ
และแกทองผูก
สําหรับเด็ก
พีพาย
Elaeocarpus
Elaeocarpaceae ตมนํ้าดื่ม
lanceifolius
ใชแกพิษ
Roxb.
เปลาใหญ Croton persimilis Euphorbiaceae เปลือกใชเปน
Müll. Arg.
ยาแกไขและ
ตับอักเสบ
เม็ก
Macaranga
Euphorbiaceae ใบสดมีสาร
ตอตานอนุมูล
tanarius (L.)
Müll. Arg. var
อิสระ
tanarius
สมปอย
Acacia concinna Fabaceaeผลใชเปน
(Willd.) DC.
Mimosoideae
ยาแกไอและ
แกเจ็บคอ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã

68

ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

35

มะขามแป

FabaceaeMimosoideae

เปลือกใชอุดฟน
แกปวด

36

ทองเดือน
หา

Archidendron
clypearia
(Jack) I. C. Nielsen
Erythrina stricta
Roxb.

37

หมามุย

38

ขาวเมานก

39

เมื่อย

40

วานพราว

41

มะขม

42

เครือออน

43

หมีเหม็น

Mucuna pruriens
(L.) DC.
var. pruriens
Tadehagi
triquetrum
(L.) H. Ohashi
Gnetum
montanum
Markgr.
Curculigo
orchioides Gaertn.

Fabaceaeตนตมดื่มเปน
Papilionoideae สวนผสมของ
ยารักษาวัณโรค
Fabaceaeเมล็ดใชเปน
Papilionoideae ยาแกโรคบุรุษ

Fabaceaeใบตมนํ้าดื่ม
Papilionoideae ใชเปนยาขับ
พยาธิ
Gnetaceae
รากตมนํ้าดื่ม
ใชเปนยาแกไข
มาลาเรีย
Hypoxidaceae รากตมนํ้าดื่ม
ใชเปนยาลด
ระดับนํ้าตาลใน
เลือด
Pittosporopsis
Icacinaceae
เมล็ดใชเปน
kerrii Craib
ยาระบาย
Congea
Lamiaceae
ใบตําคั้นนํ้าแก
tomentosa Roxb.
อาการแสบรอน
จากสัตวมีพิษกัด
Litsea glutinosa Lauraceae
ใบขยี้กับนํ้า
(Lour.) C. B. Rob.
สระผม ฆาเหา

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

พื้นที่

PLANT
¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ

ชื่อไทย

44

แสลงใจ

45

ขี้ครอก

46

เอ็นอาขน

47

ตาเสือ

48

ขี้อายดง

49

กระทอม
เลือด

50

เดื่อหวา

51

ชางนาว

52

เขี้ยวงูเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร
Strychnos
nux-vomica L.

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

Loganiaceae

เมล็ดใชเปน
ยาเจริญอาหาร
และบํารุงประสาท
Urena lobata L. Malvaceae
ตนและใบ
ตมนํา้ ดืม่ ใชเปน
ยาแกโรคไตพิการ
Osbeckia stellata Melastomataceae รากใชเปน
Buch.-Ham. ex
ยาแกอาการ
Ker Gawl.
ปวดเอว
Aphanamixis
Meliaceae
เปลือกใชเปน
polystachya
ยาแกชํ้าใน
(Wall.) R. Parker
Walsura villosa Meliaceae
รากใชเปนยา
Wall.
แกเสนเอ็นพิการ
และบํารุงเสน
Stephania
Menispermaceae ผลนํามาเผาไฟ
venosa (Blume)
ใชประคบแก
Spreng.
ปวดเมื่อยตาม
รางกาย
Ficus auriculata Moraceae
ผลใชเปนยาแก
Lour.
ทองเสีย
Ochna
Ochnaceae
รากใชเปนยาขับ
integerrima
พยาธิและฟอก
(Lour.) Merr.
นํ้าเหลือง
Jasminum
Oleaceae
รากใชเปน
nervosum Lour.
ยาถอนพิษ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ
53

54
55

56

70

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

เหล็กเหลี่ยม Myxopyrum
smilacifolium
(Wall.) Blume
subsp.
confertum
(Kerr) P. S. Green
มะขามปอม Phyllanthus
emblica L.
หญานํ้าดับ Lindenbergia
ไฟ
philippensis
(Cham. & Schltdl.)
Benth.
เหนียวหมา Centotheca
lappacea
(L.) Desv.

Oleaceae

รากบดเปนผง
ใชเปนยาแกไข

57

พญาดง

58

มะจํ้ากอง

59

เฉียงพรา
นางแอ

Phyllanthaceae ผลใชเปนยาแก
เจ็บคอ
Plantaginaceae ตนนํามาตํา
ใชสมาน
แผลไฟไหม
นํ้ารอนลวก
Poaceae
ตนนํามาเผาไฟ
ใชเปนยาขับ
นํ้าคาวปลา
กระชับมดลูก
Persicaria
Polygonaceae ใบหรือตน
chinensis
นํามาตํา
(L.) Nakai
พอกแผล
var. chinensis
ใชหามเลือด
Ardisia colorata Primulaceae
ผลใชเปนยาแก
Roxb.
ทองเสีย
Carallia
Rhizophoraceae เปลือกใชเปน
brachiata (Lour.)
ยาแกไขและ
Merr.
แกรอนใน
กระหายนํ้า

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

พื้นที่

PLANT
¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ
60

61

62

63

64

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

กระทุมเนิน Mitragyna
rotundifolia
(Roxb.) Kuntze
สันโสก
Clausena
excavata
Burm. f.
มะไฟแรด Scleropyrum
pentandrum
(Dennst.) Mabb.
คงคาเดือด Arfeuillea
arborescens
Pierre ex Radlk.
พะบาง
Mischocarpus
pentapetalus
(Roxb.) Radlk.

Rubiaceae

เปลือกใชเปนยา
แกโรคผิวหนัง

Rutaceae

ตนตมนํ้า
ใชกลั้วปาก
แกปวดฟน
เปลือกตมนํ้าดื่ม
ใชเปนยาบํารุง
กําลัง
เนื้อไมใชเปน
ยาขับพยาธิ

65

ตานเสี้ยน

66

ราชดัด

67

ขาวเย็น
เหนือ

ประโยชน

Santalaceae

Sapindaceae

พื้นที่

Sapindaceae

เปลือกตน
ตากแหงตมนํ้าดื่ม
ใชเปนยาแก
โรคกระเพาะ
Xantolis
Sapotaceae
เปลือกตนตมนํา้ ดืม่
burmanica
ชวยใหมีนํ้านม
(Collett & Hemsl.)
สําหรับสตรี
P. Royen
หลังคลอดบุตร
Brucea javanica Simaroubaceae เปลือกและใบ
(L.) Merr.
ตมนํ้าดื่ม
ใชถอนพิษสุรา
Smilax
Smilacaceae
หัวตมนํ้าดื่ม
corbularia
ใชเปนยาบํารุง
Kunth
โลหิต
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

68

เหมือดหอม Symplocos
Symplocaceae เนื้อไมและราก
racemosa Roxb.
ใชเปนยาแกไข

69

ตําแยตัวเมีย Laportea
interrupta
(L.) Chew
ดาดตะกั่ว Cissus discolor
เถา
Blume

70

Urticaceae

รากตมนํ้าดื่ม
ใชแกทองเสีย

Vitaceae

ใบและรากนํามา
ตําคั้นนํ้าใชแกโรค
ผิวหนัง
ผลใชเปน
ยาขับพยาธิ

71

กะตังใบแดง Leea rubra
Vitaceae
Blume ex Spreng.

72

วานชัก
มดลูก

73

กระทือลิง

74

Curcuma
comosa Roxb.

Globba
schomburgkii
Hook. f.
เปราะใหญ Kaempferia
elegans
(Wall.) Baker

พื้นที่

Zingiberaceae หัวใตดินใชเปนยา
กระชับชองคลอด
สตรี
Zingiberaceae ตนตมนํ้าดื่ม
ใชแกไข
Zingiberaceae เหงาใชแกไข
แกหวัด และ
ขับลมในลําไส

ÊÃŒÍÂÍÔ¹·¹ÔÅ
¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã

72

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT
¾×ªÍÒËÒÃ
ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

1

มะกอก

Spondias pinnata Anacardiaceae ผลรับประทานได
(L. f.) Kurz

2

บุกคางคก

Amorphophallus
paeoniifolius
(Dennst.)
Nicholson

Araceae

หัวรับประทานได

3

โหรา

Homalomena
aromatica
(Spreng.) Schott

Araceae

เหงาใชเปน
เครื่องเทศ
ใหกลิ่นหอม

4

ผักหนาม

Lasia spinosa (L.) Araceae
Thwaites

5

ตางหลวง

6
7

8

ยอดออน
รับประทานได

Trevesia palmata Araliaceae
(Roxb. ex Lindl.)
Vis.
ดาวกระจาย Bidens pilosa L. Asteraceae
ไตหวัน
ผักกาดชาง Crassocephalum Asteraceae
crepidioides
(Benth.) S. Moore

ดอกรับประทาน
ได

แคบิด

ดอกรับประทาน
ได

Fernandoa
adenophylla
(Wall. ex G. Don)
Steenis

พื้นที่

Bignoniaceae

ยอดออน
รับประทานได
ยอดออนและ
ดอกออน
รับประทานได

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªÍÒËÒÃ
ลําดับ
9

แคหัวหมู

10

เพกา

11

แคยอดดํา

12

แคทราย

13

มะกอก
เกลื้อน

14
15
16
17

74

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Markhamia
Bignoniaceae
stipulata
(Wall.) Seem.
var. stipulata
Oroxylum indicum Bignoniaceae
(L.) Benth. ex Kurz
Stereospermum
ﬁmbriatum
(Wall. ex G. Don)
A. DC.
Stereospermum
neuranthum Kurz

Canarium
subulatum
Guillaumin
มะแฟน
Protium serratum
Engl.
สะเดาดิน Lobelia alsinoides
Lam.
จิงจอเหลือง Merremia vitifolia
(Burm. f.) Hallier f.
ขี้เหล็ก
Senna siamea
(Lam.) H. S. Irwin &
Barneby

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

ประโยชน
ดอกรับประทาน
ได

ฝกรับประทาน
ได

Bignoniaceae

ดอกรับประทาน
ได

Bignoniaceae

ดอกรับประทาน
ได

Burseraceae

ผลรับประทาน
ได

Burseraceae

ผลรับประทาน
ได
Campanulaceae ใบรับประทานได
Convolvulaceae ดอกรับประทาน
ได
Fabaceaeยอดออนและ
Caesalpinioi- ดอกรับประทาน
deae
ได

พื้นที่

PLANT
¾×ªÍÒËÒÃ
ลําดับ

ชื่อไทย

18

ถั่วลาย

19

กระดูกอึ่ง

20

ตาลสาน
ดอย

21

หญาสอง
ปลอง

22

แหวประดู

23

เกล็ด
ปลาชอน

24

กอเดือย

25

กอแปน

ชื่อวิทยาศาสตร
Centrosema
pubescens
Benth.
Dendrolobium
triangulare
(Retz.) Schindl.
subsp.
triangulare
Desmodium
renifolium
(L.) Schindl.
Desmodium
velutinum
(Willd.) DC.
subsp.
velutinum
Eriosema
chinense Vogel
Phyllodium
pulchellum
(L.) Desv.
Castanopsis
acuminatissima
(Blume) A. DC.
Castanopsis
diversifolia (Kurz)
King ex Hook. f.

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

Fabaceaeพืชอาหารสัตว
Papilionoideae
Fabaceaeพืชอาหารสัตว
Papilionoideae

Fabaceaeพืชอาหารสัตว
Papilionoideae
Fabaceaeพืชอาหารสัตว
Papilionoideae

Fabaceaeรากรับประทาน
Papilionoideae ได
Fabaceaeพืชอาหารสัตว
Papilionoideae
Fagaceae

เมล็ดคั่วสุก
รับประทานได

Fagaceae

เมล็ดคั่วสุก
รับประทานได
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

ประโยชน

กระบก

27

เชียด

28

กระโดน

29

หญายาย
เภา

30

สาคู

Maranta
arundinacea L.
พลองกินลูก Memecylon
ovatum Sm.

Marantaceae

32

มะเดื่อปลอง Ficus hispida L. f.

Moraceae

ผลรับประทาน
ได

33

ผักเลือด

Ficus virens Aiton Moraceae

34

ผักหวานปา Champereia
Opiliaceae
manillana (Blume)
Merr.
มะเฟอง
Averrhoa
Oxalidaceae
carambola L.

ยอดออน
รับประทานได
ยอดออน
รับประทานได

35

Irvingia malayana
Oliv. ex A. W.
Benn.
Cinnamomum
iners Reinw. ex
Blume
Careya arborea
Roxb.
Lygodium
ﬂexuosum (L.) Sw.

วงศ

26

31

76

ชื่อไทย

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Irvingiaceae

เมล็ดคั่วสุก
รับประทานได

Lauraceae

เปลือกใชเปน
เครื่องเทศ
ใหกลิ่นหอม
ยอดออน
รับประทานได
ใบรับประทาน
ได

Lecythidaceae
Lygodiaceae

เหงา
รับประทานได
Melastomataceae ผลรับประทาน
ได

ผลรับประทาน
ได

พื้นที่

PLANT
¾×ªÍÒËÒÃ
ลําดับ

ชื่อไทย

36

ไกแดง

37

เมาสรอย

38

เมาไขปลา

39

มะไฟ

40

มันปู

41

สะคาน

42

ไขปูใหญ

43

สมกบ

44

มะแขวน

ชื่อวิทยาศาสตร
Ternstroemia
gymnanthera
(Wight & Arn.)
Bedd.
Antidesma
acidum Retz.
Antidesma
ghaesembilla
Gaertn.
Baccaurea
ramiﬂora Lour.

วงศ

ประโยชน

Pentaphylacaceae ยอดออน
รับประทานได

Phyllanthaceae
Phyllanthaceae

ผลรับประทาน
ได
ใบออนและผล
รับประทานได

Phyllanthaceae

ผลรับประทาน
ได

Glochidion
Phyllanthaceae
wallichianum
Müll. Arg.
Piper interruptum Piperaceae
Opiz
Rubus alceifolius Rosaceae
Poir

ใบออน
รับประทานได

Hymenodictyon
orixense (Roxb.)
Mabb.
Zanthoxylum
rhetsa (Roxb.)
DC.

พื้นที่

Rubiaceae

Rutaceae

เครือ
รับประทานได
ยอดออนและ
ผลสุก
รับประทานได
ยอดออน
รับประทานได
ผลแหงใชเปน
เครื่องเทศ
ใหกลิ่นหอม

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ลําดับ

78

ชื่อไทย

45

ลําไย

46

มะหวด

47

ตะครอ

48

กับแก

49

เถาวัลยยั้ง

50

มะเขือพวง

51

เหมือดดง

52

กูดปา

ชื่อวิทยาศาสตร
Dimocarpus
longan Lour. var.
longan
Lepisanthes
rubiginosa
(Roxb.) Leenh.
Schleichera
oleosa (Lour.)
Merr.
Selaginella
argentea
(Wall. ex Hook.
& Grev.) Spring
Smilax ovalifolia
Roxb.
Solanum torvum
Sw.
Symplocos
cochinchinensis
(Lour.) S. Moore
var.
cochinchinensis
Cyclosorus
dentatus
(Forssk.) Ching

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

วงศ

ประโยชน

Sapindaceae

ผลรับประทานได

Sapindaceae

ใบออนและผล
รับประทานได

Sapindaceae

ผลรับประทานได

Selaginellaceae ยอดออน
รับประทานได

Smilacaceae
Solanaceae
Symplocaceae

ยอดออน
รับประทานได
ผลรับประทานได
ใบออน
รับประทานได

Thelypteridaceae ยอดออน
รับประทานได

พื้นที่

PLANT
¾×ªÍÒËÒÃ
ลําดับ
53

54

55

56

57

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

เครือเขานํ้า Tetrastigma
Vitaceae
leucostaphylum
(Dennst.) Alston
กากุก
Alpinia roxburghii Zingiberaceae
Sweet
เรว

Amomum
Zingiberaceae
villosum Lour. var.
xanthioides
(Wall. ex Baker)
T. L. Wu & S. J.
Chen
ปุดเมืองกาน Etlingera
Zingiberaceae
araneosa (Baker)
R. M. Sm.
วาน
Kaempferia
Zingiberaceae
หาวนอน rotunda L.

ประโยชน

พื้นที่

ลําตนนํามาตัด
เพื่อดื่มนํ้า
ภายในได
ดอกออนและ
ผลรับประทาน
ได
ยอดออน
รับประทานได

ดอกออน
รับประทานได
ใบออนและ
ราก
รับประทานได
¡Ñºá¡Œ
¾×ªÍÒËÒÃ

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ลําดับ
1

2

80

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

มะดะหลวง Garcinia
xanthochymus
Hook. f. ex
T. Anderson
แหนนา
Terminalia
glaucifolia Craib

วงศ
Clusiaceae

เนื้อไมใชทําพื้น

Combretaceae

เนื้อไม
ใชกอสราง แต
ไมคงทน
เนื้อไมใชทําพื้น
และฝา

3

สานหิ่ง

Dillenia parviﬂora Dilleniaceae
Griff.

4

เหียง

5

พลวง

6

ยางแดง

7

ตะเคียน
ทอง

Dipterocarpus
obtusifolius
Teijsm. ex Miq.
Dipterocarpus
tuberculatus
Roxb.
Dipterocarpus
turbinatus C. F.
Gaertn
Hopea odorata
Roxb.

8

เต็ง

Shorea obtusa
Wall. ex Blume

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

ประโยชน

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทํา
วงกบ และไม
มุงหลังคา
Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําพื้น
เสา รอด ตง
และขื่อ
Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา
หนาตาง วงกบ
รั้ว และพื้น
Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา
รอด ตง ขื่อ
และพื้น

พื้นที่

PLANT
¾×ª·ÕèãªŒÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
ลําดับ
9

10

11

12

13
14

15

16

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

รัง

Shorea siamensis Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา
Miq.
รอด ตง ขื่อ
และพื้น
สะทอนรอก Elaeocarpus
Elaeocarpaceae เนื้อไมใชทําพื้น
tectorius (Lour.)
Poir.
มะคาโมง Afzelia
Fabaceaeเนื้อไมใชทํา
xylocarpa
Caesalpinioideae เสา คาน ตง
(Kurz) Craib
รอด ขื่อ และ
พื้น
ประดู
Pterocarpus
Fabaceaeเนื้อไมใชทํา
macrocarpus
Papilionoideae เสา คาน รอด
Kurz
ตง ขื่อ และพื้น
กอแดง
Quercus kingiana Fagaceae
เนื้อไมใชทําพื้น
Craib
สัก
Tectona grandis Lamiaceae
เนื้อไมใชทําพื้น
L. f.
เสา วงกบ
ประตู ฝา และ
พื้น
ผาเสี้ยน
Vitex canescens Lamiaceae
เนื้อไมใชทํา
Kurz
คาน ตง รอด
และขื่อ
กาสามปก Vitex
Lamiaceae
เนื้อไมใชทํา
peduncularis
คาน ตง รอด
Wall. ex Schauer
และขื่อ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

81

¾×ª·ÕèãªŒÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

Vitex pinnata L.

Lamiaceae

เนื้อไมใชทําพื้น

Duabanga
grandiﬂora
(DC.) Walp.
ตะแบกแดง Lagerstroemia
calyculata Kurz

Lythraceae

เนื้อไมใชกอสราง
แตไมคงทน

Lythraceae

ตะแบก
Lagerstroemia
เปลือกบาง duperreana
Pierre ex Gagnep.
var. duperreana
เลือดควาย Knema furfuracea
ใบใหญ
(Hook. f. &
Thomson) Warb.
เติม
Bischoﬁa javanica
Blume
เต็งหนาม Bridelia retusa
(L.) A. Juss
สนสามใบ Pinus kesiya
Royle ex Gordon

Lythraceae

เนื้อไมใชทําคาน
รอด ตง และ
พื้น
เนื้อไมใชทําคาน
รอด ตง และ
พื้น

Pinaceae

เนื้อไมใชทําเสา
คาน ตง รอด ขื่อ
วงกบ ประตู ฝา
และพื้น

เหมือดคน

Proteaceae

เนื้อไมใชทําพื้น

17

ตีนนก

18

ลําพูปา

19

20

21

22
23
24

25

82

ชื่อไทย

Helicia robusta
(Roxb.) R. Br. ex
Blume

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Myristicaceae

เนื้อไมใชทําพื้น

Phyllanthaceae เนื้อไมใชทําพื้น
Phyllanthaceae เนื้อไมใชทําพื้น

พื้นที่

PLANT
¾×ª·ÕèãªŒÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
ลําดับ
26

ชื่อไทย
มังตาน

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

Schima wallichii
(DC.) Korth.

Theaceae

เนื้อไมใชทําพื้น

พื้นที่

¾ÅÇ§
¾×ªãªŒÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

1

ขางหัวหมู

2

ทุงฟา

3

โมกใหญ

4

โมกมัน

Miliusa velutina
(Dunal) Hook. f. &
Thomson
Alstonia
macrophylla
Wall. ex G. Don
Holarrhena
pubescens
Wall. ex G. Don
Wrightia arborea
(Dennst.) Mabb.

5

โมง

6

พังแหรใหญ Trema orientalis
(L.) Blume

7

เสม็ดทุง

8

ตะเคียนหนู Anogeissus
acuminata
(Roxb. ex DC.)
Guill. & Perr.

Canarium
strictum Roxb.

Lophopetalum
wallichii Kurz

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

วงศ
Annonaceae

ประโยชน

เนื้อไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Apocynaceae เนื้อไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Apocynaceae เนือ้ ไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Apocynaceae เนื้อไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Burseraceae
เนื้อไมมียางสีดํา
ใชในอุตสาหกรรม
เคลือบ
Cannabaceae เปลือกใชทํา
เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย
Celastraceae เนื้อไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Combretaceae เนื้อไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
ยางใชฟอกหนัง

พื้นที่

PLANT
¾×ª·ÕèãªŒ·íÒà¤Ã×èÍ§ãªŒÊÍÂ
ลําดับ
9

10

11
12
13

14

15

16

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

รกฟา

Terminalia alata Combretaceae เนื้อไมใชทํา
B. Heyne ex Roth
เครื่องใชสอย
ยางใชยอมผา
และหนัง
กลวยฤๅษี Diospyros
Ebenaceae
เนื้อไมแข็งมีลาย
glandulosa Lace
สวย ใชทาํ ดามปน
และเครือ่ งมือ
เครือ่ งใชทาง
การเกษตร
พญารากดํา Diospyros
Ebenaceae
เนื้อไมใชทํา
variegata Kurz
เครื่องใชสอย
โพบาย
Balakata baccata Euphorbiaceae เนื้อไมใชทํา
(Roxb.) Esser
เชื้อเพลิง
ตองแตบ
Macaranga
Euphorbiaceae เปลือกใชทํา
denticulata
เครื่องจักสาน
(Blume) Müll. Arg.
ใบใชหอขาว
มะกลํ่าตาไก Adenanthera
Fabaceaeเนื้อไมใชทาํ ดาม
microsperma
Mimosoideae เครือ่ งมือเครือ่ งใช
Teijsm. & Binn.
ทางการเกษตร
กางหลวง Albizia chinensis Fabaceaeเนื้อไมใชทาํ ดาม
(Osbeck) Merr.
Mimosoideae เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
พฤกษ
Albizia lebbeck Fabaceaeเนือ้ ไมใชทาํ ดาม
(L.) Benth.
Mimosoideae เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

85

¾×ª·ÕèãªŒ·íÒà¤Ã×èÍ§ãªŒÊÍÂ
ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

17

กางขี้มอด

18

ถั่วคาโลโป

19

กระพี้
เขาควาย

20

ฉนวน

21

ชิงชัน

22

กระพี้เครือ Dalbergia rimosa
Roxb. var.
foliacea
(Wall. ex Benth.)
Thoth.
คราม
Indigofera
tinctoria L.

23

24
86

ชื่อไทย

Albizia
odoratissima
(L. f.) Benth.
Calopogonium
mucunoides Desv.
Dalbergia cultrata
Graham ex
Benth.
Dalbergia
nigrescens Kurz

Dalbergia oliveri
Gamble ex Prain

ถั่วเสี้ยนปา Pueraria
phaseoloides
(Roxb.) Benth.

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

วงศ

ประโยชน

FabaceaeMimosoideae

เนือ้ ไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Fabaceaeปลูกเปน
Papilionoideae พืชคลุมดิน
Fabaceaeเนื้อไมใชทํา
Papilionoideae เครื่องใชสอย
Fabaceaeเนือ้ ไมใชทาํ
Papilionoideae เครือ่ งใชสอยและ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Fabaceaeเนือ้ ไมใชทาํ
Papilionoideae เครือ่ งใชสอยและ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
Fabaceaeเนื้อไมใชทํา
Papilionoideae เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย

Fabaceaeตนใหนํ้าสีคราม
Papilionoideae ใชทําสียอมผาให
สีแดง
Fabaceaeเปลือกใชทํา
Papilionoideae เครื่องจักสาน

พื้นที่

PLANT
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ลําดับ

ชื่อไทย

25

ติ้วขน

26

ตองกาย

27

ฮอยจั่น

28

คาหด

29

ซอ

30

เสลาขาว

31

งิ้วปา

32

เทา

ชื่อวิทยาศาสตร
Cratoxylum
formosum (Jacq)
Benth. & Hook.
f. ex Dyer subsp.
pruniﬂorum (Kurz)
Gogelein
Molineria
capitulata
(Lour.) Herb.
Engelhardtia
serrata Blume
Engelhardtia
spicata
Lechen ex Blume
Gmelina arborea
Roxb.
Lagerstroemia
tomentosa
C. Presl
Bombax anceps
Pierre
Colona
ﬂagrocarpa
(C. B. Clarke)
Craib

วงศ

ประโยชน

พื้นที่

Hypericaceae เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

Hypoxidaceae ใบฉีกเปนเสน
ใชทําเชือก
Juglandaceae เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย
Juglandaceae เนื้อไมใชทํา
เครื่องจักสานและ
เครื่องใชสอย
Lamiaceae
เนื้อไมใชทําดาม
เครื่องมือเครื่องใช
ทางการเกษตร
Lythraceae
เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย
Malvaceae
Malvaceae

เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย
เปลือกใชทํา
เครื่องจักสาน

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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33
34

35
36

88

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ปอมื่น

Colona ﬂoribunda Malvaceae
(Kurz) Craib
ปอเลียงฝาย Eriolaena
Malvaceae
candollei Wall.
ขาวจี่

Grewia abutilifolia Malvaceae
Vent. ex Juss.
ปอแกนเทา Grewia eriocarpa Malvaceae
Juss.

37

ลาย

Microcos
paniculata L.

Malvaceae

38

ตองเตา

Malvaceae

39

ปอแดง

Pterospermum
cinnamomeum
Kurz
Sterculia guttata
Roxb.

40

ปอขาว

Sterculia pexa
Pierre

Malvaceae

41

ปอตูบหูชาง Sterculia villosa
Roxb.

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Malvaceae

Malvaceae

ประโยชน
เปลือกใชทํา
เครื่องจักสาน
เนื้อไมใชทาํ ดาม
เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ทางการเกษตร
เปลือกใชทําเชือก
เนื้อไมใชทํา
เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย
เนื้อไมใชทํา
เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย
เนื้อไมใชทํา
เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย
เนื้อไมใชทํา
เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย
เนื้อไมใชทํา
เครื่องจักสาน
และเครื่องใชสอย
เปลือกใชทํา
เครื่องจักสาน

พื้นที่

PLANT
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ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

42

ปอลมปม

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

เปลือกใชทํา
เชือก

43

สาดแหลง

44

เหมือดจี้

ลําตนตากแหง
ใชสานเสือ่
เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

45

ยมหิน

Phrynium
Marantaceae
imbricatum Roxb.
Memecylon
Melastomataceae
scutellatum
(Lour.) Hook. &
Arn.
var. scutellatum
Chukrasia tabu- Meliaceae
laris A. Juss.

46

เลี่ยน

Melia azedarach Meliaceae
L.

47

ยมหอม

Toona ciliata
M. Roem

เนื้อไมใชทํา
ดามมีดและ
ดามคอน
เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

48

หาด

Artocarpus
Moraceae
lacucha Roxb. ex
Buch.-Ham.

เนื้อไมทํา
เครื่องใชสอย
รากใชยอมผา
ใหสีเหลือง

49

ปอกระสา

Broussonetia
papyrifera (L.)
L’Hér. ex Vent.

เปลือกใชทํา
เชือก

Meliaceae

Moraceae

พื้นที่

เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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50

ขวาด

51

ตําเสาหนู

52

สารภีปา

53

โลด

54

90

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Syzygium
Mytraceae
lineatum (DC.)
Merr. & L. M.
Perry
Tristaniopsis
Mytraceae
burmanica (Griff.)
Peter G. Wilson &
J. T. Waterh.
var. burmanica
Anneslea
Pentaphylacaceae
fragrans Wall.

Aporosa villosa Phyllanthaceae
(Wall. ex Lindl.)
Baill.
ไผขาวหลาม Cephalstachyum Poaceae
pergracile Munro

55

ไผบงใหญ

Dendrocalamus Poaceae
brandisii (Munro)
Kurz

56

ไผไร

Gigantochloa
albociliata
(Munro) Kurz

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Poaceae

ประโยชน
เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

เนื้อไมใชทํา
ดามเครื่องมือ
เครื่องใช
ทางการ
เกษตร
เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย
ลําใชทาํ
ขาวหลามและ
เครือ่ งจักสาน
ลําใชทํา
เครื่องจักสาน
ลําใชทํา
เครื่องจักสาน

พื้นที่

PLANT
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ลําดับ

ชื่อไทย

57

ขาวสาร
หลวง

58

ขวาว

59

มะกอก
พราน

60

กฤษณา

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

Maesa
Primulaceae
ramentacea
(Roxb.) A. DC.
Haldina
Rubiaceae
cordifolia (Roxb.)
Ridsdale
Turpinia
Staphyleaceae
pomifera DC.

พื้นที่

เนื้อไมใชทํา
เครื่องใชสอย

เนื้อไมใชทําดาม
เครื่องมือเครื่องใช
ทางการเกษตร
เนื้อไมใชทําดาม
เครื่องมือเครื่องใช
ทางการเกษตร
Aquilaria crassna Thymelaeaceae เนื้อไมมีสารที่ให
Pierre ex
กลิ่นหอม
Lecomte
ใชทํานํ้าหอมและ
เครื่องสําอาง

ÁÐ¡Í¡¾ÃÒ¹
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ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

1

ดอกได

2

สานเห็บ

3

หนังดําตัวผู Goniothalamus
calvicarpus Craib

Annonaceae

4

ขาวหลามดง Goniothalamus
laoticus (Finet &
Gagnep.) Bân
หยั่งสมุทร Amalocalyx
microlobus
Pierre ex Spire
จุกโรหินี
Dischidia major
(Vahl) Merr.
มะแตงแพะ Gymnema grifﬁthii
Craib

Annonaceae

8

นมพิจิตร

Hoya verticillata
(Vahl) G. Don

Apocynaceae

9

วานหัวสืบ

Disporum
calcaratum
D. Don

Asparagaceae

5

6
7

92

ชื่อไทย

Pseuderanthemum Acanthaceae
parishii
(T. Anders.) Lindau
Saurauia roxburghii Actinidiaceae
Wall.

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Apocynaceae

Apocynaceae
Apocynaceae

ประโยชน
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีมวง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีมวง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีเขียวออน
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลืองอมเขียว
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีชมพู
ปลูกเปน
ไมประดับ
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีเขียว
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาวอมชมพู
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาว

พื้นที่

PLANT
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

10

-

Asteraceae

11

หญาหงอน
เงือก

12

-

Pentanema
indicum
(L.) Ling
Murdannia
gigantea (Vahl)
G. BrÜckn.
Dryopteris
neochrysocoma
Chiang
Bauhinia
variegata L.

13

เสี้ยวดอก
ขาว

14

ราชพฤกษ

15

ปอเกี๋ยน

16

หางหมา
จอก

ประโยชน

พื้นที่

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีเหลือง
Commelinaceae ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีมวง
Dryopteridaceae ปลูกเปน
ไมประดับ

Fabaceaeปลูกเปนไมดอก
Caesalpinioideae ไมประดับ
ดอกมีสีขาว
Cassia ﬁstula L. Fabaceaeปลูกเปนไมดอก
Caesalpinioideae ไมประดับ
ดอกมีสีเหลือง
Phanera ornata Fabaceaeปลูกเปนไมดอก
(Kurz) Thoth.
Caesalpinioideae ไมประดับ
var. burmanica
ดอกมีสีขาวครีม
(K. Larsen &
S. S. Larsen)
Bandyop., P. P.
Ghoshal & M. K.
Pathak
Uraria crinita
Fabaceaeปลูกเปนไมดอก
(L.) Desv. ex DC. Papilionoideae ไมประดับ
ดอกมีสีมวง
แกมชมพู
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

17

จิกใหญ

Barringtonia
augusta Kurz

Lecythidaceae ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีแดงออน

18

อินทรชิต

Lagerstroemia
loudonii
Teijsm. & Binn.

Lythraceae

19

อินทนิลบก Lagerstroemia
macrocarpa
Wall. ex Kurz

Lythraceae

20

จําปหลวง

21

วานกีบแรด Angiopteris evecta Marattiaceae
(G. Forst.) Hoffm.

22

นาคราช
ใบคลื่น

23

เอื้อง
Aerides crassifolia Orchidaceae
กุหลาบแดง C. S. P. Parish ex
Burb

24

เอื้อง
Aerides falcate
กุหลาบพวง Lindl. & Paxton

Magnolia
rajaniana (Craib)
Figlar

Oleandra
undulata (Willd.)
Ching

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีมวง

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีมวง
แกมชมพู
Magnoliaceae ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีขาวครีม
ปลูกเปนไม
ประดับ

Oleandraceae ปลูกเปนไม
ประดับ

Orchidaceae

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีชมพู
อมแดง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีขาว
แกมชมพู

พื้นที่

PLANT
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ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

25

เอื้อง
พวงมาลัย

26

สิงโตปากนก Bulbophyllum
clandestinum
Lindl.
เอื้อง
Bulbophyllum
กีบมาใหญ ruﬁnum Rchb. f.

Orchidaceae

เขาแพะ

Orchidaceae

27

28

29

30

31

32

Aerides multiﬂora Orchidaceae
Roxb.

Cleisostoma
arietinum
(Rchb. f.) Garay
กางปลา
Cleisostoma
fuerstenbergianum
Kraenzl.
เอื้องสมแปะ Cleisostoma
williamsonii
(Rchb. f.) Garay
เอื้องหมาก Coelogyne
trinervis Lindl.

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae

กะเรกะรอน Cymbidium
Orchidaceae
aloifolium (L.) Sw.

พื้นที่

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีขาว
แกมชมพูมวง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีขาวครีม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลืองอมสม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีสมอมชมพู
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีสมอมชมพู
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีสม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาวแกมนํ้าตาล
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
ครีมแกมนํ้าตาล
แดง

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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33

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีสมอมชมพู
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาวอมชมพู
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลือง

36

เอื้องคํา

37

เอื้อง
นางฟอน

38

เอื้องเงิน

39

เอื้องผึ้ง

40

เอื้อง
Dendrobium
Orchidaceae
คําตาควาย pulchellum Roxb.
ex Lindl.

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลือง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาว
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาว กลีบปาก
สีสม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลือง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีครีมแตม
สีนํ้าตาลแดง

35

เอื้อง
ยอดสรอย

ประโยชน

Dendrobium
Orchidaceae
acinaciforme
Roxb.
เอื้องงวงชาง Dendrobium
Orchidaceae
aphyllum (Roxb.)
C. E. C. Fisch.
กลวยไม
Dendrobium
Orchidaceae
กางปลา
bilobulatum
Seidenf.

34

96

ชื่อไทย

Dendrobium
chrysotoxum
Lindl.
Dendrobium
crystallinum
Rchb. f.
Dendrobium
draconis Rchb. f.

Orchidaceae

Dendrobium
lindleyi Steud.

Orchidaceae

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

Orchidaceae

Orchidaceae

พื้นที่

PLANT
¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

41

เอื้อง
แปรงสีฟน

42

เอื้อง
กระเพาะ
ปลา

43

เอื้องตาลหิน Eria discolor Lindl. Orchidaceae

44

พรรณี

Eria pannea Lindl. Orchidaceae

45

วานอึ่ง

46

อึ่งเปาะ

Eulophia
Orchidaceae
macrobulbon
(C. S. P. Parish &
Rchb. f.) Hook. f.
Geodorum
Orchidaceae
attenuatum Griff.

47

วานจูงนาง

Dendrobium
secundum
(Blume) Lindl.
Eria acervata
Lindl.

Geodorum
siamense
Rolfe ex Downie

วงศ

ประโยชน

Orchidaceae

Orchidaceae

Orchidaceae

พื้นที่

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีชมพู
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาว กลีบปาก
สีเหลือง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีนํ้าตาล
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลืองอมสม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีมวงแดง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเขียวออน
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาว กลีบปาก
สีเหลือง

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
ลําดับ

ชื่อไทย

48

งูเขียวปาก
มวง

49

เอื้อง
Oberonia acaulis Orchidaceae
แพนใบโคง Griff.

50

เอื้อง
มาลายเสือ

Phalaenopsis
Orchidaceae
cornucervi (Breda)
Blume & Rchb. f.

51

เอื้อง
เสือแผว

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเขียวอมเหลือง

52

เอื้อง
เขาแกะ

Pomatocalpa
Orchidaceae
maculosum
(Lindl.) J. J. Sm.
subsp. maculosum
Rhynchostylis
Orchidaceae
coelestis (Rchb. f.)
A. H. Kent

53

เอื้องไอยเรศ Rhynchostylis
Orchidaceae
retusa (L.) Blume.

54

เอื้อง
Vanda
Orchidaceae
สามปอยดง denisoniana
Benson & Rchb. f.
เอื้อง
Vanda ﬂabellata Orchidaceae
อินทจักร (Rolfe ex Downie)
Christenson

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาวแตม
สีมวงแดง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาวอมเขียว
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลือง

55
98

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Luisia thailandica Orchidaceae
Seidenf.

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

ประโยชน
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเขียว กลีบปาก
สีมวงดํา
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีสมแดง
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเขียวออน

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีมวงออน

พื้นที่

PLANT
¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
ลําดับ
56

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

ประโยชน

เข็มขาว

Vanda lilacina
Teijsm. & Binn.

Orchidaceae

62

มะคังแดง

Rubiaceae

ปลูกเปนไม
ประดับ

63

กระมอบ

Dioecrescis
erythroclada
(Kurz) Tirveng.
Gardenia
obtusifolia Roxb.
ex Hook. f.

Rubiaceae

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีขาวครีม

57

58

59

60
61

พื้นที่

ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ
ดอกมีสีขาว
เอื้องดิน
Goodyera fumata Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก
กลีบปาก Thwaites
ไมประดับ
มวน
ดอกมีสีขาว
ขาวดง
Tropidia
Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก
curculigoides
ไมประดับ
Lindl.
ดอกมีสีขาว
ชายผาสีดา Platycerium
Polypodiaceae ปลูกเปนไม
holttumii
ประดับ
de Jonch. &
Hennipman
กูดคาง
Pteris decrescens Pteridaceae
ปลูกเปนไม
Christ
ประดับ
เคด
Catunaregam
Rubiaceae
ปลูกเปนไมดอก
spathulifolia
ไมประดับ
Tirveng.
ดอกมีสีขาวครีม

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
ลําดับ

ชื่อไทย

64

คํามอก
หลวง

65

แกมขาว

66

ขาวสารปา

67

กําเบอตน

68

-

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Gardenia
sootepensis
Hutch.
Mussaenda
sanderiana Ridl.

Rubiaceae

Rubiaceae

Pavetta indica
Rubiaceae
L. var. tomentosa
(Roxb. ex Sm.)
Hook. f.
Schizomussaenda Rubiaceae
henryi (Hutch.)
X. F. Deng & D. X.
Zhang
Globba nuda
Zingiberaceae
K. Larsen

ËÂÑè§ÊÁØ·Ã
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ประโยชน
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาวครีม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลืองสม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีขาว
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลืองอมสม
ปลูกเปนไมดอก
ไมประดับ ดอกมี
สีเหลืองสม

พื้นที่

PLANT
¾×ª·ÕèäÁ‹¾º¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹
ลําดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร

1

หญาขนไก

2

รักขี้หมู

3

รักขาว

4

บุกดาง

5

หญาแพรกหิน

6

ดีลามอน

7

-

8

เอื้องหิน

9

กกกระบอก

Lepidagathis incurva
Buch.-Ham. ex D. Don
Semecarpus
albescens Kurz
Semecarpus
cochinchinensis Engl.
Amorphophallus
yunnanensis Engl.
Ophiopogon
intermedius D. Don
Duhaldea nervosa
(Wall. ex DC.) Anderb.
Vernonia parishii
Hook. f.
Pollia secundiﬂora
(Blume) Bakh. F.
Carex speciosa Kunth

10

หญารังกา

Scleria ciliaris Nees

11

ปอแตบ

12
13

Macaranga kurzii
(Kuntze) Pax & K. Hoffm.
มะคังดง
Ostodes paniculata
Blume var. paniculata
หนอนตายหยาก Clitoria hanceana
Hemsl.

วงศ

พื้นที่

Acanthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Araceae
Asparagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Commelinaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
FabaceaePapilionoideae
ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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¾×ª·ÕèäÁ‹¾º¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹
ลําดับ
14

หิ่งหนู

15

-

16

สะบาลาย

17

กาสามปก

18

หมักฟกดง

19

หนวดเสือเขี้ยว

20

หญาคางเลือย

21

22

23

102

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร
Crotalaria neriifolia
Wall. ex Benth.
Flemingia ferruginea
Grah. ex Benth.
Mucuna revoluta
Wilmot-Dear
Pueraria stricta Kurz
Apodytes dimidiata
E. Mey. ex Arn.
Orthosiphon
rubicundus (D. Don)
Benth.

Scutellaria incurva
Wall. ex Benth.
หงอนไกหลังขาว Sterculia
lanceolata Cav. var.
coccinea (Jack)
Phengklai
จุกนารี
Melastoma
malabathricum
L. subsp. normale
(D. Don) K. Meyer
มูกเตี้ย
Munronia humilis
(Blanco) Harms

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

วงศ
FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae
FabaceaePapilionoideae
Icacinaceae
Lamiaceae

Lamiaceae
Malvaceae

Melastomataceae

Meliaceae

พื้นที่

PLANT
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ลําดับ

ชื่อไทย

24

ลูกคลาย

25

ชมพูนก

26

กลวยมด
ดอกขาว

27

-

ชื่อวิทยาศาสตร
Ficus pyriformis
Hook. & Arn.
Syzygium formosum
(Wall.) Masam.
Didymoplexis pallens
Griff.

วงศ

พื้นที่

Moraceae
Myrtaceae
Orchidaceae

Peristylus parishii Rchb. f. Orchidaceae

28

ปลายสาน

Eurya acuminata DC.

Pentaphylacaceae

29

พุมนรา

Piper muricatum Blume Piperaceae

30

ชางเผือก

31

พวงเพชร

32

มะยาง

33

กะทือลิง

Xanthophyllum
punctatum Meijden
Hedyotis hedyotidea
Merr. var. pitardiana
(Craib) Fukuoka
Sarcosperma arboreum
Hook. f.
Boesenbergia parvula
(Wall. ex Baker) Kuntze

Polygalaceae
Rubiaceae

Sapotaceae
Zingiberaceae

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ACANTACEAE

Î‹ÍÁ

Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze

ไมพุม ล�าต้นเป็นเหลี่ยม ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบ
สอบ ขอบใบหยักฟนเลื่อย ดอก : ออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ดอกสีม่วง กลีบดอก
เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ ผล : ผลแห้งแตกได้ รูประฆัง
มีหลายเมล็ด พบในปาดิบแลง
การใชประโยชน : เป็นพืชสมุนไพร ยอดอ่อนและใบน�ามาต�าผสมข้าวสารใช้แก้ไข้

64
104

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT

ACANTACEAE

ÊÃŒÍÂÍÔ¹·¹ÔÅ

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.

ไมเถา ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่แกมรูปหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม โคน
ใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าเป็นแฉกตื้น 3-5 แฉก ดอก : ออกเป็นช่อ ตามซอก
ใบ ดอกสีฟาอมม่วง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีใบ
ประดับ 2 ใบ ผล : ผลแห้ง รูปกลมปลายมีจะงอยแหลม พบในปาดิบแลงและ
ปาเบญจพรรณ
การใชประโยชน : เป็นพืชสมุนไพร รากและเถาน�ามาต�าใช้แก้อักเสบ

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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105

ANACARDIACEAE

ÃÑ¡ãหÞ‹

Gluta usitata (Wall.) Ding Hou

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับหรือ
รูปขอบขนานแกมรูปรี ขอบใบเรียบ ดอก : ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง ตามปลายยอด
ดอกสีขาวแกมชมพูหรือชมพูแกมแดงเมื่อดอกแก่ กลีบดอกรูปขอบขนาน มีขน
หนาแน่น กลีบเลี้ยงรูปร่างคล้ายหมวก ผิวด้านในมีขน ผล : ผลสด รูปค่อนข้าง
กลม มีเมล็ดเดียว มีกลีบดอกติดเป็นปกอยู่ที่ผล พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : เป็นพืชสมุนไพร รากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง ยางเป็นยาถ่าย

106
66

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT

BIGNONIACEAE

á¤ÂÍ´´íÒ

Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G. Don) A. DC.

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ : ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย
รูปหอก โคนใบมน ขอบใบเรียบ ใบอ่อนมีขนสีน�้าตาลปกคลุมทั้งสองด้าน ดอก
: ออกเป็นช่อ ตามปลายยอด ดอกสีครีมอมชมพู กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบหยักถี่ไม่เป็นระเบียบ ผล : ผลเป็นฝก
ทรงกระบอก เมื่อฝกแก่มักบิดงอ พบในปาเบญจพรรณ
การใชประโยชน : เป็นพืชอาหาร ดอกรับประทานได้

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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67

DIPTEROCARPACEAE

àËÕÂ§

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ปลายใบมน
โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่นตามเส้นแขนงใบ ท้องมีขนสีน�้าตาลปกคลุม ดอก :
ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีขาวแกมสีชมพู
โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 กลีีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผล : ผล
แห้งแล้วไม่แตก มีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปกติดอยู่ที่ผล 5 ปก ปกยาว 2 ปก และปก
สั้น 3 ปก พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : เป็นพืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย เนื้อไม้ใช้ท�าเสา

108
68

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

PLANT

DIPTEROCARPACEAE

¾Åว§

Dipterocarpus tuberculatus Roxb.

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ปลายใบแหลมหรือทู่
ดอก : ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง ตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีขาวแกมสีชมพู
โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น 5 กลีีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผล : ผล
แห้งแล้วไม่แตก มีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปกติดอยู่ที่ผล 5 ปก ปกยาว 2 ปก และปก
สั้น 3 ปก พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : เป็นพืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย เนื้อไม้ใช้ท�าวงกบ และไม้มุงหลังคา

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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DIPTEROCARPACEAE

ÃÑ§

Shorea siamensis Miq.

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ : ใบเดีย่ ว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปหัวใจ
ปลายใบมน โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ดอก : ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง
ตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอมเขียว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยก
เป็น 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผล : ผลแห้งแล้วไม่แตก มีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปก
ติดอยู่ที่ผล 5 ปก ปกยาว 3 ปก และปกสั้น 2 ปก พบในปาเต็งรัง
การใชประโยชน : เป็นพืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย เนื้อไม้ใช้ท�าเสา รอด ตง และขื่อ

70
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PLANT
FABACEAE-Caesalpinioideae

àÊÕéÂÇ´Í¡¢ÒÇ

Bauhinia variegata L.

ไมตนขนาดเล็ก ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปกลม ปลายใบเว้าลึกเป็น 2 พู โคน
ใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ดอก : ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง ดอกสีขาวมีแต้ม
สีชมพู กลีบดอก 5 กลีบ ผล : ผลเป็นฝกแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ตามแนวยาว
พบในปาเบญจพรรณ
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว
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ORCHIDACEAE

àÍ×éÍ§¾Ç§ÁÒÅÑÂ

Aerides multiflora Roxb.

กลวยไมอิงอาศัย ใบ : ใบเดี่ยว เรียงซ้อนถี่ รูปขอบขนาน แผ่นใบค่อนข้างหนา
แต่ไม่แข็ง ดอก : ออกเป็นช่อแบบกระจะ ห้อยย้อยลง ดอกย่อยจ�านวนมากเรียง
แน่นที่ก้านช่อดอก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีขาวแกมชมพูอมม่วง กลีบปากสีชมพู
อมม่วง มีจะงอย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ พบในปาเบญจพรรณ
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

ORCHIDACEAE

¡ÐàÃ¡ÐÃ‹Í¹

Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

กลวยไมอิงอาศัย มีหัวเทียมติดกันแน่นเป็นกอ ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ
รูปขอบขนาน ปลายใบเว้าตื้น ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มล�าต้น ดอก : ออกเป็น
ช่อแบบช่อกระจะ ห้อยย้อยลง ออกที่ด้านข้างหัวเทียม กลีบดอก 2 กลีบ
กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีครีม มีแถบสีแดงตรงกลางกลีบ กลีบปากสีแดง พบใน
ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

73
113

ORCHIDACEAE

àÍ×éÍ§¹Ò§¿†Í¹

Dendrobium crystallinum Rchb. f.

กลวยไมอิงอาศัย ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปหอก ดอก : ออกเป็น
ช่อสั้น 2-3 ดอก ตามข้อ กลีบดอกและกลีบเลีย้ งสีขาว มีแต้มสีชมพูมว่ งทีป่ ลายกลีบ
กลีบปากสีขาว .มีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ พบในปาเบญจพรรณและปาดิบเขา
การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

74
114

ป่ าน�้าเปื๋ อย ป่ าน�้าหย่วน และป่ าน�้าลาว

ANIMAL
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สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ ในอาณาจักรสัตว์
Kingdom Animalia

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง

116
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ANIMAL

การส�ำรวจสัตว์แบ่งออกเป็น
การส�ำรวจทางตรง คือ การส�ำรวจสัตว์โดย
พบเห็นตัวหรือร่องรอย เช่น รอยเท้า กองมูล
เสียงร้อง รัง และซาก ซึ่งได้จากการเดินส�ำรวจ
ตามเส้นทางส�ำรวจที่ก�ำหนดขึ้น รวมถึงการดัก
จับโดยใช้กับดัก

การส�ำรวจทางอ้อม คือ การส�ำรวจสัตว์โดย
การสอบถามจากชาวบ้าน ซึ่งอาศัยหรือปฏิบัติ
งานอยู่ในพื้นที่นั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านการใช้ประโยชน์จากสัตว์ของผู้ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่โดยรอบ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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การส�ำรวจโดย
การใช้กับดัก
การใช้ตาข่ายดัก นิยมใช้ดักสัตว์ปีก
เช่น นกหรือค้างคาว

การใช้ ก รงดั ก เหมาะส� ำ หรั บ สั ต ว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

การใช้กับดักหลุมใช้ส�ำหรับจับสัตว์
เลื้อยคลานขนาดเล็ก

การใช้ แ หหรื อ อวนเพื่ อ ท� ำ การ
ส�ำรวจชนิดปลาในแหล่งน�้ำ
118
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ANIMAL

ผลการส�ำรวจด้านสัตว์
• กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 17 วงศ์
20 ชนิด
• กลุ่มนก 51 วงศ์ 113 ชนิด
• กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 12 วงศ์ 26 ชนิด
• กลุ่มสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก 6 วงศ์
18 ชนิด
• กลุ่มปลา 7 วงศ์ 13 ชนิด
• กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 22 วงศ์
30 ชนิด
พบ

220 ชนิด

สถานภาพเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
จ�ำนวน 136 ชนิด
สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย
(Thailand Red Data)
จ�ำนวน 55 ชนิด
สถานภาพการถูกคุกคามของ
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)
จ�ำนวน 183 ชนิด
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ประโยชน์ของ
สั ต ว์ ต ่ อ ระบบ
นิเวศ บทบาทของสัตว์ใน

ระบบนิเวศ เปรียบเสมือนอาชีพใน
สังคมมนุษย์ที่ต้องมีความหลากหลาย
ตามความถนัดจ�ำเพาะของแต่ละคน
ล้วนมีความเชือ่ มโยงเกือ้ หนุนกัน ไม่มี
อาชีพใดส�ำคัญไปกว่ากัน การด�ำรง
อยู ่ ข องสั ต ว์ ทุ ก ชี วิ ต ในผื น ป่ า เป็ น
เสมื อ นฟั น เฟื อ งเล็ ก ๆ ที่ ขั บ เคลื่ อ น
ระบบการท� ำ งานของธรรมชาติ ใ ห้
ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
สมดุล ความหลากหลายทางชีวภาพ
นี้คือรากฐานที่รักษาชีพจรของผืนป่า
ให้เป็นไปอย่างปกติสขุ หากเฟืองเล็กๆ
แม้ เ พี ย งตั ว เดี ย วช� ำ รุ ด หลุ ด หายไป
ย่อมส่งผลต่อการท�ำงานของทั้งระบบ
ดังนั้นการส�ำรวจสัตว์ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ สามารถแบ่งกลุ่มสัตว์ตาม
พฤติกรรมการกินอาหาร ดังนี้

photo by Viwat Rueangsomboon
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ANIMAL
สั ต ว์ ช ่ ว ยผสมเกสรดอกไม้ แ ละ
กระจายพันธุ์พืช สัตว์กลุ่มนี้จะกิน

ผลไม้และน�้ำหวานจากดอกไม้ จึงช่วย
ในการผสมเกสรดอกไม้ ใ ห้ ติ ด ผลและ
เมื่ อ สั ต ว์ กิ น ผลไม้ เข้ า ไปแล้ ว ถ่ า ยมู ล
ออกมาท� ำ ให้ เ มล็ ด พื ช มี ก ารเติ บ โต
เป็ น ต้ น ใหม่ ไ ด้ ต ่ อ ไป สั ต ว์ ก ลุ ่ ม นี้ พ บ
จ�ำนวน 53 ชนิด เช่น ค้างคาวบัวฟันรี
อีเห็นข้างลาย นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม
นกปลี ก ล้ ว ยลาย นกโพระดกคอสี ฟ ้ า
เป็นต้น

สัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช

สัตว์กลุ่มนี้จะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่า
เป็นอาหาร รวมถึงแมลงที่อาศัยอยู่ตาม
พื้ น ดิ น และต้ น ไม้ ซึ่ ง สั ต ว์ ที่ เ ป็ น เหยื่ อ
ของสัตว์นักล่ามักจะเข้าท�ำลายพืชป่า
และพื ช ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางเศรษฐกิ จ
เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการตายของพื ช
สัตว์นักล่าจึงมีส่วนช่วยควบคุมปริมาณ
ศัตรูพชื ตามธรรมชาติได้ดเี ยีย่ ม การส�ำรวจ
พบสัตว์กลุ่มนี้จ�ำนวน 79 ชนิด เช่น
ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�ำ
นกจาบคาเคราน�้ำเงิน เป็นต้น
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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รายชื่ อ ความหลากหลายของสั ต ว์

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ล�ำดับ

122

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

หมาใน

Cuon alpinus

Canidae

2

เก้ง

Muntiacus vaginalis

Cervidae

3

แมวดาว

Prionailurus bengalensis Felidae

4

พังพอนธรรมดา Herpestes javanicus

5

เม่นใหญ่

6

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN
/

VU

EN

/

-

LC

/

-

LC

Herpestidae

/

-

LC

Hystrix brachyura

Hystricidae

/

LC

LC

กระต่ายป่า

Lepus peguensis

Leporidae

/

-

LC

7

ลิงลม

Nycticebus coucang

Lorisidae

/

-

LC

8

ลิ่นชวา

Manis javanica

Manidae

/

NT

CR

9

หนูฟานเหลือง Maxomys surifer

Muridae

-

-

LC

10 หมูหริ่ง

Arctonyx collaris

Mustelidae

/

-

VU

11 หมาหริ่ง

Melogale personata

Mustelidae

/

-

LC

12 ค้างคาวบัวฟันรี Rousettus leschenaulti Pteropodidae

-

-

LC

13 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii Sciuridae

-

-

LC

14 กระรอกบินเล็ก Hylopetes phayrei
Sciuridae
แก้มขาว
15 กระเล็นขน
Tamiops macclellandii Sciuridae
ปลายหูสั้น
16 อ้นเล็ก
Cannomys badius
Spalacidae

/

-

LC

-

-

LC

-

-

LC
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ANIMAL

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ล�ำดับ

ชื่อไทย

17 หมูป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์
Sus scrofa

วงศ์
Suidae

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN
- LC
- LC

18 กระแตเหนือ Tupaia belangeri

Tupaiidae

19 ค้างคาวไผ่ Tylonycteris robustula
หัวแบนใหญ่

Vespertilionidae

/

-

LC

20 อีเห็นข้างลาย Paradoxurus
hermaphroditus

Viverridae

-

-

LC

กลุ่มนก
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

เหยี่ยวนกเขา Accipiter badius
ชิครา
2 เหยี่ยวกิ้งก่า Aviceda leuphotes
สีด�ำ
3 เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer

Accipitridae

/

-

LC

Accipitridae

/

-

LC

Accipitridae

/

NT

LC

4

เหยี่ยวขาว

Elanus caeruleus

Accipitridae

/

-

LC

5

เหยี่ยวรุ้ง

Spilornis cheela

Accipitridae

/

-

LC

6

นกขมิ้นน้อย Aegithina tiphia
ธรรมดา
นกกระเต็น Halcyon smyrnensis
อกขาว

Aegithinidae

/

-

LC

Alcedinidae

/

-

LC

7
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กลุ่มนก
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

8

นกแอ่นบ้าน

Apus affinis

Apodidae

/

-

LC

9

นกแอ่นตาล

Cypsiurus balasiensis Apodidae

/

-

LC

10 นกยางกรอก
พันธุ์จีน

Ardeola bacchus

Ardeidae

/

-

LC

11 นกแอ่นพง

Artamus fuscus

Artamidae

/

-

LC

12 นกขี้เถ้าใหญ่

Coracina macei

Campephagidae

/

-

LC

13 นกพญาไฟ
คอเทา

Pericrocotus solaris Campephagidae

/

-

LC

14 นกพญาไฟใหญ่ Pericrocotus speciosus Campephagidae

/

-

LC

15 นกกระจ้อย
คอขาว

Cettiidae

/

-

LC

Charadriidae

/

-

LC

17 นกเขียวก้านตอง Chloropsis aurifrons Chloropseidae
หน้าผากสีทอง

/

-

LC

18 นกเขียวก้านตอง Chloropsis harwickii Chloropseidae
ท้องสีส้ม

/

-

LC

19 นกกระจิบ
ธรรมดา

/

-

LC

/

-

LC

Abroscopus
superciliaris

16 นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus

Orthotomus sutorius Cisticolidae

20 นกกระจิบหญ้า Prinia rufescens
สีข้างแดง
124
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Cisticolidae

ANIMAL

กลุ่มนก
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

21 นกเขาเขียว

Chalcophaps indica

Columbidae

/

-

LC

22 นกพิราบป่า

Columba livia

Columbidae

-

-

LC

23 นกเขาชวา

Geopelia striata

Columbidae

-

-

LC

24 นกเขาใหญ่

Spilopelia chinensis

Columbidae

-

-

LC

25 นกเขาเปล้า

Treron curvirostra

Columbidae

/

-

LC

26 นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis Coraciidae

/

-

LC

27 นกปีกลาย
สก็อต
28 นกอีวาบ
ตั๊กแตน
29 นกคัคคูลาย

/

-

LC

Cocomantis merulinus Cuculidae

/

-

LC

Cacomantis sonneratii Cuculidae

/

-

LC

Cuculidae

/

-

LC

Eudynamys scolopacea Cuculidae

/

-

LC

32 นกบั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis Cuculidae

/

-

LC

33 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum Dicaeidae

/

-

LC

34 นกแซงแซว
เล็กเหลือบ

Dicrurus aeneus

Dicruridae

/

-

LC

35 นกแซงแซว
หงอนขน

Dicrurus hottentottus Dicruridae

/

-

LC

Garrulus glandarius

30 นกกะปูดใหญ่ Centropus sinensis
31 นกกาเหว่า

Corvidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

36 นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus Dicruridae

/

-

LC

37 นกแซงแซว
หางปลา

Dicrurus macrocercus Dicruridae

/

-

LC

38 นกแซงแซว
หางบ่วงใหญ่

Dicrurus paradiseus Dicruridae

/

-

LC

39 นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchura punctulata Estrildidae

/

-

LC

40 นกกระติ๊ด
ตะโพกขาว

Lonchura striata

/

-

LC

41 นกพญาปาก
กว้างหางยาว

Psarisomus dalhousiae Eurylaimidae

/

-

LC

42 นกพญาปาก
กว้างอกสีเงิน

Serilophus lunatus

/

-

LC

43 นกจาบปีกอ่อน Carpodacus erythrinus Fringillidae
สีกุหลาบ

/

-

LC

44 นกแอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronata Hemiprocnidae

/

-

LC

45 นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica

Hirundinidae

/

-

LC

46 นกเขียวคราม Irena puella

Irenidae

/

-

LC

47

Laniidae

/

-

LC

/

-

LC

48
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ชื่อไทย

นกอีเสือหลัง
แดง
นกกะราง
หัวหงอก

Lanius collurioides

Estrildidae

Eurylaimidae

Garrulax leucolophus Leiotrichidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ชื่อวิทยาศาสตร์

49 นกโพระดก
คอสีฟ้า

Megalaima asiatica

Megalaimidae

/

-

LC

50 นกตีทอง

Megalaima
haemacephala

Megalaimidae

/

-

LC

51 นกโพระดก
ธรรมดา

Megalaima lineata

Megalaimidae

/

-

LC

52 นกจาบคา
หัวสีส้ม

Merops leschenaulti Meropidae

/

-

LC

/

-

LC

53 นกจาบคาเล็ก Merops orientalis

วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

ชื่อไทย

Meropidae

54 นกจาบคาเครา Nyctyornis athertoni Meropidae
น�้ำเงิน
55 นกจับแมลงจุกด�ำ Hypothymis azurea Monarchidae

/

-

LC

/

-

LC

56 นกแซวสวรรค์ Terpsiphone paradisi Monarchidae

/

-

LC

57 นกอุ้มบาตร Motacilla leucopsis
หน้าขาวหลังด�ำ

/

-

LC

Motacillidae

58 นกเด้าลม
Motacilla cinerea
Motacillidae
หลังเทา
59 นกกางเขนดง Copsychus malabaricus Muscicapidae

/

-

LC

/

-

LC

60 นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis

Muscicapidae

/

-

LC

61 นกจับแมลง Cyornis banyumas
คอน�้ำตาลแดง

Muscicapidae

/

-

LC

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ชื่อไทย

62 นกจับแมลง
อกส้มท้องขาว
63 นกจับแมลง
คอแดง
64 นกเขนน้อย
ไซบีเรีย
65 นกกระเบื้องผา
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ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

Cyornis tickelli

Muscicapidae

/

-

LC

Ficedula albiclla

Muscicapidae

/

-

LC

Luscinia cyane

Muscicapidae

/

-

LC

Monticola solitarius Muscicapidae

/

-

LC

66 นกจับแมลง
สีน�้ำตาล

Muscicapa dauurica Muscicapidae

/

-

LC

67 นกเอี้ยงถ�้ำ

Myophonus caeruleus Muscicapidae

/

-

LC

68 นกนิลตวาใหญ่

Niltava grandis

Muscicapidae

/

-

LC

69 นกยอดหญ้าสีด�ำ Saxicola caprata

Muscicapidae

/

-

LC

70 นกยอดหญ้าหัวด�ำ Saxicola stejnegeri

Muscicapidae

/

-

LC

71 นกปลีกล้วยเล็ก Arachnothera
longirostra

Nectariniidae

/

-

LC

72 นกปลีกล้วยลาย Arachnothera magna Nectariniidae

/

-

LC

73 นกกินปลี
แก้มสีทับทิม

Nectariniidae

/

-

LC

74 นกกินปลีด�ำม่วง Cinnyris asiaticus

Nectariniidae

/

-

LC

75 นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis

Nectariniidae

/

-

LC

Chalcoparia
singalensis

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

76 นกติตหน้าแดง

Cephalopyrus
flammiceps
77 นกมุ่นรกตาแดง Alcippe fratercula

วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

Paridae

/

-

LC

Pellorneidae

/

-

LC

78 นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps Pellorneidae

/

-

LC

79 ไก่ป่า

Gallus gallus

Phasianidae

/

-

LC

80 ไก่ฟ้าหลังขาว

Lophura nycthemera Phasianidae

/

NT

LC

81 นกยูง

Pavo muticus

/

EN

EN

82 นกกระจิ๊ด
ธรรมดา

Phylloscopus inomatus Phylloscopidae

/

-

LC

Phasianidae

83 นกกระจิ๊ดเขียว Phylloscopus
ปีกสองแถบ
plumbeitarsus

Phylloscopidae

/

-

LC

84 นกหัวขวานใหญ่ Chrysophlegma
หงอนเหลือง
flavinucha

Picidae

/

-

LC

85 นกหัวขวาน
ด่างแคระ

Picidae

/

-

LC

86 นกหัวขวานสาม Dinopium javanense Picidae
นิ้วหลังทอง

/

-

LC

87 นกหัวขวานสีตาล Micropternus
brachyurus
88 นกหัวขวานจิ๋ว Sasia ochracea
คิ้วขาว

Picidae

/

-

LC

Picidae

/

-

LC

Dendrocopos
canicapillus

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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วงศ์

89 นกกระจาบ
ธรรมดา

Ploceus philippinus

Ploceidae

/

NT

LC

90 นกหกเล็กปากแดง Loriculus vernalis

Psittacidae

/

-

LC

91 นกปรอดโอ่ง
เมืองเหนือ

Alophoixus pallidus

Pycnonotidae

/

-

LC

92 นกปรอดด�ำ

Hypsipetes
leucocephalus

Pycnonotidae

/

-

LC

93 นกปรอดเล็ก
ตาขาว

Iole propinqua

Pycnonotidae

/

-

LC

94 นกปรอด
หัวสีเขม่า

Pycnonotus aurigaster Pycnonotidae

/

-

LC

95 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi Pycnonotidae

/

-

LC

96 นกปรอด
Pycnonotus flavescens Pycnonotidae
หัวตาขาว
97 นกปรอดเหลือง Pycnonotus flaviventris Pycnonotidae
หัวจุก
98 นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus Pycnonotidae

/

-

LC

/

-

LC

/

NT

LC

/

-

LC

/

-

LC

99 นกปรอดหงอน Spizixos canifrons
Pycnonotidae
ปากหนา
100 นกกวัก
Amaurornis phoenicurus Rallidae
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

101 นกไต่ไม้หน้า
ผากก�ำมะหยี่

Sitta frontalis

102 นกจับแมลง
หัวเทา

วงศ์

/

-

LC

Culicicapa ceylonensis Stenostiridae

/

-

LC

103 นกเค้าโมง

Glaucidium cuculoides Strigidae

/

-

LC

104 นกเค้ากู่

Otus lettia

Strigidae

/

-

LC

105 นกเค้าหูยาวเล็ก Otus Sunia

Strigidae

/

-

LC

106 นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis

Sturnidae

/

-

LC

107 นกเอี้ยงสาลิกา Acridotheres tristis

Sturnidae

/

-

LC

108 นกเขนน้อย
ปีกแถบขาว
109 นกกินแมลง
อกเหลือง
110 นกคุ่มอกลาย

/

-

LC

Macronous gularis

Tephrodornithidae
Timaliidae

/

-

LC

Turnix suscitator

Turnicidae

/

-

LC

111 นกแสก

Tyto alba

Tytonidae

/

NT

LC

/

-

LC

/

-

LC

Hemipus picatus

Sittidae

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

112 นกแว่นตาขาว Zosterops japonicus Zosterpidae
หลังเขียว
113 นกแว่นตาขาว Zosterops palpebrosus Zosterpidae
สีทอง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

กิ้งก่าหัวสีฟ้า

Calotes mystaceus

Agamidae

/

LC

-

2

กิ้งก่าหัวแดง

Calotes versicolor

Agamidae

/

LC

-

3

กิ้งก่าบินปีกส้ม Draco maculatus

Agamidae

/

LC

LC

4

งูเขียวหัวจิ้งจก Ahaetulla prasina

Colubridae

-

LC

LC

5

งูเขียวพระอินทร์ Chrysopeles ornata

Colubridae

-

LC

-

6

งูทางมะพร้าว Coelognathus radiata
ลายขีด

Colubridae

/

LC

-

7

งูสายม่าน
พระอินทร์

Dendrelaphis pictus

Colubridae

-

LC

-

8

งูปี่แก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus

Colubridae

-

LC

LC

9

งูเขียวกาบหมาก Gonyosoma
oxycephalum

Colubridae

/

LC

LC

10 งูสิงบ้าน

Ptyas korros

Colubridae

/

LC

-

11 งูเห่าหม้อ

Naja kaouthia

Elapidae

-

LC

LC

12 งูเห่าสยาม

Naja siamensis

Elapidae

-

LC

VU

13 งูจงอาง

Ophiophagus hannah

Elapidae

/

LC

VU

14 ตุ๊กแกบ้าน

Gekko gecko

Gekkonidae

-

LC

-

Gekkonidae

-

LC

-

15 จิ้งจกดินลายจุด Dixonius siamensis
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16 งูปลิง

Enhydris plumbea

Homalopsidae

-

LC

LC

17 งูลายสาบ
คอแดง
18 งูลายสอสวน

Natricidae

-

LC

LC

Natricidae

-

LC

LC

Platysternidae
Pythnidae

/

EN

EN

/

LC

VU

21 งูเหลือม

Rhabdophis
subminiatus
Xenochrophis
flavipunctatus
Platysternon
megacephalum
Python molurus
bivittatus
Python reticulates

Pythnidae

/

LC

-

22 จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ
23 จิ้งเหลนห้วย
ท้องแดง
24 เต่าเหลือง

Sphenomorphus
maculatus
Tropidophorus
berdmorei
Indotestudo elongata

Scincidae

-

LC

-

Scincidae

-

LC

-

Testudinidae

/

EN

EN

25 ตะกวด

Varanus bengalensis

Varanidae

/

NT

LC

26 งูเขียวหางไหม้ Cryptelytrops albolabris Viperidae
ท้องเหลือง

-

LC

LC

19 เต่าปูลู
20 งูหลาม

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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1

คางคกบ้าน

Duttaphrynus
melanostictus

Bufonidae

-

LC

LC

2

คางคกแคระ

Ingerophrynus parvus

Bufonidae

/

LC

LC

3

กบหนอง

Fejervarya limnocharis Dicroglossidae

-

DD

LC

4

กบนา

Hoplobatrachus
rugulosus

Dicroglossidae

-

LC

LC

5

กบหงอน

Limnonectes
gyldenstolpei

Dicroglossidae

-

LC

LC

6

เขียดทราย

Occidozyga martensii

Dicroglossidae

-

LC

LC

7

อึง่ กรายลายเลอะ Leptobrachium smithi Megophryidae

-

LC

LC

8

อึ่งกรายหนังปุ่ม Leptolalax
pelodytoides

Megophryidae

-

LC

LC

9

อึ่งปุ่มหลังลาย Kalophrynus
interlineatus

Microhylidae

-

LC

LC

10 อึ่งอ่างบ้าน

Kaloula pulchra

Microhylidae

-

LC

LC

11 อึ่งแม่หนาว

Microhyla berdmorei

Microhylidae

-

LC

LC

12 อึ่งลายเลอะ

Microhyla butleri

Microhylidae

-

LC

LC

13 อึ่งข้างด�ำ

Microhyla heymonsi

Microhylidae

-

LC

LC

14 อึ่งหลังขีด

Micryletta inornata

Microhylidae

-

LC

LC

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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15 กบอ่องเล็ก

Sylvirana nigrovittata

Ranidae

-

LC

LC

16 ปาดจิ๋วพม่า

Feihyla vittata

Rhacophoridae

-

LC

LC

17 ปาดบ้าน

Polypedates
leucomystax

Rhacophoridae

-

LC

LC

18 เขียดตะปาด

Polypedates mutus

Rhacophoridae

-

LC

LC

กลุ่มปลา
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

1

ปลาดัก

Amblyceps foratum

Amblycipitidae

-

-

LC

2

ปลาค้อ

Schistura sexcauda

Balitoridae

-

-

LC

3

ปลาก้าง

Channa gachua

Channidae

-

-

LC

4

ปลาดุกอุย

Clarias macrocephalus Clariidae

-

VU

NT

5

ปลาอีด

Cobitidae

-

-

LC

6

ปลาซิวใบไผ่
สีกุหลาบ

Lepidocephalichthys
hasselti
Danio roseus

Cyprinidae

-

-

LC

7

ปลาซิวใบไผ่
แม่ลาว

Devario laoensis

Cyprinidae

-

-

LC

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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8

ปลามะไฟ

Pethia stoliczkanus

Cyprinidae

-

-

LC

9

ปลาจาด 1

Poropuntius angustus Cyprinidae

-

-

DD

10 ปลาจาด 2

Poropuntius normani Cyprinidae

-

-

LC

11 ปลาตะเพียน
ทราย
12 ปลาซิวควาย
แถบด�ำ
13 ปลาบู่น�้ำตก
เชียงใหม่

Puntius brevis

Cyprinidae

-

-

LC

Rasbora paviana

Cyprinidae

-

-

LC

Rhinogobius
chiengmaiensis

Gobiidae

-

EN

VU

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ล�ำดับ
1
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-

-

-

2

แมงมุมนุ่งซิ่น Argiope pulchella
Araneidae
ใหญ่
หอยทากสยาม Cryptozona siamensis Ariophantidae

-

-

-

3

แมงป่องบ้าน Lychas mucronatus

Buthidae

-

-

-

4

แมงมุมหมาป่า Ctenus sp.

Ctenidae

-

-

-

5

หอยหอม

Cyclophoridae

-

-

-

Cyclophorus sp.

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ANIMAL

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ล�ำดับ
6

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Chulathelphusa
Gecarcinucidae
brandti
กิ้งกือกระบอก Thyropygus allevatus Harpagophoridae
เหลือง

-

-

-

-

-

-

8

กิ้งกือปลอก
น�้ำตาลแดง

Harpagophoridae

-

-

-

9

กิ้งกือน�้ำตาล Thyrogus erectus
หลังส้ม

Harpagophoridae

-

-

-

10 แมงมุมสองหาง Hersilia vicina

Hersiliidae

-

-

-

11 แมงมุมหมาป่า 1 Lycosa sp.

Lycosidae

-

-

-

12 แมงมุมหมาป่า 2 Pardosa
pseudoannulata

Lycosidae

-

-

-

13 กุ้งแม่น�้ำ

Macrobrachium
malayanum

Palaemonidae

-

-

LC

14 กุ้ง

Macrobrachium
tratense

Palaemonidae

-

-

LC

15 กิ้งกือตะเข็บ
เหลือง

Orthomorpha variegata Paradoxosomatidae

-

-

-

7

ปูล�ำห้วย

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

Thyropygus chelatus

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ล�ำดับ

ชื่อไทย

วงศ์

16 แมงมุมตกปลา Dolomedes raptor

Pisauridae

-

-

-

17 แมงมุมน�้ำ

Thalassius sp.

Pisauridae

-

-

-

18 ปูเจ้าพ่อหลวง Indochinamon
bhumibol

Potamidae

-

-

EN

19 ตะขาบ

Scolopendra sp.

Scolopendridae

-

-

-

20 แมงป่องช้าง

Heterometrus sp.

Scorpionidae

-

-

-

21 ตะขาบขายาว Scutigera coleoptrata Scutigeridae

-

-

-

22 แมงมุมพเนจร 1 Heteropoda cf. terti

Sparassidae

-

-

-

23 แมงมุมพเนจร 2 Heteropoda duo

Sparassidae

-

-

-

24 แมงมุมพเนจร Heteropoda venatoria Sparassidae
บ้าน

-

-

-

25 แมงมุม

Thelcticopis sp.

Sparassidae

-

-

-

26 แมงป่องแส้

Typopeltis tarnanii

Thelyphonidae

-

-

-

27 บึ้งด�ำเล็ก

Haplopelma minax

Theraphosidae

-

-

-

28 ทาก

Semperula siamensis Veronicellidae

-

-

-

29 หอยขม

Filopaludina martensi Viviparidae

-

-

LC

-

-

-

30 กระสุน
Zephronia sp.
พระอินทร์สีด�ำ
138

สถานภาพ
พ.ร.บ. TRD IUCN

ชื่อวิทยาศาสตร์

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

Zephronidae

ANIMAL

สถานภาพสัตว์
พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
/ = ได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

- = ไม่ได้รับการคุ้มครอง

TRD : Thailand Red Data (2005)
IUCN : The IUCN Red List of Threatened Species (2016)
CR = Critically Endangered ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN = Endangered ใกล้สูญพันธุ์
VU = Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT = Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม
LC = Least Concern กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
DD = Data Deficient ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน
- = ไม่ได้รับการประเมิน

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ลิ่นชวา

Manis javanica
MANIDAE

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

Data 2005
• Thailand Red ูกคุกคาม
;; สัตว์ที่ใกล้ถ
List 2016
• The IUCN Red ธุ์อย่างยิ่ง
ูญพัน
;; สัตว์ที่ใกล้ส
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกัน 40-65 เซนติเมตร หางยาว 35-56 เซนติเมตร น�้ำหนักประมาณ 5-7 กิโลกรัม ล�ำตัวมีเกล็ด
แข็งหุ้มคล้ายเกราะ 11-13 แถว เกล็ดกลางหลัง
มีปลายตัด ขอบหางมีเกล็ด 30 เกล็ด เล็บตีนหลัง
ยาวมากกว่าเล็บตีนหน้า 2 เท่า ออกหากินในเวลา
กลางคืน กินมด ปลวก และแมลงเป็นอาหาร
เมื่อพบศัตรูหรือตกใจจะงอหัวและม้วนตัวขด
เป็นรูปวงกลม อาศัยอยูใ่ นโพรงพบได้ในสภาพป่า
หลายประเภท

ANIMAL

หนูฟานเหลือง

Maxomys surifer
Muridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกัน 18 เซนติเมตร หางยาว 18.5 เซนติเมตร
น�้ำหนัก 155 กรัม จมูกยาว ขนอ่อนนุ่ม บริเวณ
ด้านหลังล�ำตัวแซมด้วยขนแข็งสีด�ำ ท�ำให้เห็นขน
ด้านหลังมีสีน�้ำตาลเหลืองปนด�ำ ด้านท้องสีขาว
หางมีสคี อ่ นข้างด�ำ ปลายหางสีขาว ตัวเมียมีเต้านม
4 คู่ ออกหากินในเวลากลางคืน กินอาหารได้หลาก
หลาย เช่น สัตว์ขนาดเล็ก แมลง และลูกไม้ที่ร่วง
หล่น อาศัยบริเวณทีร่ าบในป่าละเมาะ ป่าดิบแล้ง
ป่าเต็งรัง และสวนผลไม้
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ค้างคาวบัวฟันรี

Rousettus leschenaulti
Pteropodidae

สถานภาพตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกัน 11.1-14.7 เซนติเมตร หางยาว 0.8-2.1
เซนติเมตร น�้ำหนัก 60-100 กรัม จมูกค่อนข้าง
สั้นแต่เรียว ตัวผู้มีต่อมน�้ำมันขนาดใหญ่บริเวณ
คอหอย ตัวเมียต่อมน�้ำมันมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้
ล�ำตัวสีนำ�้ ตาลอ่อนถึงสีนำ�้ ตาลเข้ม ใบหูมรี อยบาก
บริเวณขอบล่าง หน้าตัดฟันกรามด้านล่างซีส่ ดุ ท้าย
มีลัก ษณะเป็ นวงรี เริ่ ม ออกหากิ นตั้ ง แต่ เวลา
19.00 น. กินน�ำ้ หวานจากเกสรดอกไม้หรือน�ำ้ จาก
ผลไม้ อาศัยอยูร่ วมกันเป็นฝูงใหญ่ตามถ�ำ้ และอุโมงค์

ANIMAL

กระเล็นขนปลายหูสั้น
Tamiops macclellandii
Sciuridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกัน 11-12 เซนติเมตร หางยาว 11 เซนติเมตร
ขนตามล�ำตัวมีสีน�้ำตาลเทา ด้านหลังมีแถบลาย
ทางสีด�ำ 5 แถบสลับกับสีเหลือง 4 แถบ เป็นแนว
ยาวขนานกับความยาวของล�ำตัว ลายทางสีดำ� แถบ
นอกสุดเห็นไม่ชัดเจน ด้านท้องมีขนสีเหลืองอ่อน
ปลายหูมกี ระจุกขนสีขาว หางเรียวมีจดุ ประสีเทา
น�้ำตาล และด�ำ ออกหากินผลไม้และแมลงต่างๆ
ตามล�ำพังตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเวลากลางวัน อาศัยอยู่
ในป่าหลายประเภท สวนผลไม้หรือสวนสาธารณะ
ในเมือง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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อ้นเล็ก

Cannomys badius
SPALACIDAE

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป.:.ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกัน 14.5-26.5 เซนติ เ มตร หางยาว 6-7
เซนติเมตร รูปร่างอ้วน..ขนหนานุ่มสีน�้ำตาลแดง
ปกคลุมทั่วทั้ ง หั ว ล� ำ ตั ว และขา บางตั วมี แ ถบ
สีขาวคาดจากปลายจมูกถึงหน้าผาก แก้มสีนำ�้ ตาล
อ่อน หางสั้นและไม่มีขน ฝ่าตีนเรียบ ออกหากิน
ในเวลากลางคืน ขุดรากและเหง้าของพืชโดยเฉพาะ
ไผ่กินเป็นอาหาร อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินบริเวณ
พื้นที่ภูเขาที่มีไผ่ขึ้นหนาแน่น

ANIMAL

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่
Tylonycteris robustula
Vespertilionidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกั น 4-4.4 เซนติ เ มตร หางยาว 2.9-3.6
เซนติเมตร น�ำ้ หนัก 6.5-10.5 กรัม หัวแบน จมูก
ยื่นออกมาข้างหน้าและงุ้มลงเล็กน้อย ใบหูมี
ความยาวเท่ากับความยาวของหัว ติ่งใบหูสั้น
รูปร่างมนกลม เล็บไม่พฒ
ั นาหรือไม่ใช้ในการเกาะ
กินปลวกและแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร อาศัย
เป็นกลุ่มอยู่ในปล้องของไม้ไผ่ที่มีรอยแยกหรือ
ซอกหิน พบได้ในป่าทุกประเภทที่มีต้นไผ่

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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อีเห็นข้างลาย

Paradoxurus hermaphroditus
Viverridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัว
รวมกัน 43-71 เซนติ เ มตร หางยาว 40-66
เซนติเมตร ล�ำตัวมีสีน�้ำตาลอ่อนหรือสีเทาจาง
หลังมีจดุ สีดำ� เรียงขนานกัน 3 แถว สีขา้ งมีลายจุด
เด่นชัด หน้ามีแถบสีดำ� คาดผ่านตา ตัง้ แต่กลางหาง
ไปจนถึงปลายหางเป็นสีดำ� แต่บางตัวมีปลายสุดของ
หางเป็นสีขาว อาศัยอยูใ่ นป่าหลายประเภท หากิน
ในเวลากลางคืนบริเวณชั้นเรือนยอดของต้นไม้
แต่กล็ งมายังพืน้ ดินด้วย มีตอ่ มกลิน่ กินทัง้ พืชและ
สัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ ผลไม้ ใบไม้ แมลง และหอย

ANIMAL

นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม
Chloropsis hardwickii
Chloropseidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดประมาณ 18.5-20.5 เซนติเมตร ตัวผูม้ สี ขี นบริเวณหัวและล�ำตัวด้านบนสีเขียว
หน้า คอ และอกด้านบนสีด�ำ แถบหนวดสีฟ้า ปีก
และหางสีนำ�้ เงินเข้มเป็นมัน อกและล�ำตัวด้านล่าง
สีส้มสด ตัวเมียมีสีขนบริเวณหัว คอ อก ล�ำตัว
ด้านบนและหางสีเขียว อกตอนล่าง ท้อง และ
ก้นสีส้มแกมเหลือง กินน�้ำหวานดอกไม้ ผลไม้
และแมลงเป็นอาหาร ส่งเสียงร้องเป็นท่วงท�ำนอง
เพลง อาศัยอยูใ่ นป่าดิบและชายป่าทีค่ วามสูง 6002,000 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง
Prinia rufescens
Cisticolidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
List 2016
• The IUCN Red

้อยที่สุด

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 10.5-12.5 เซนติเมตร หัวและด้ า นบนล� ำ ตั วสี น�้ำ ตาลแกมแดง
ด้านล่างล�ำตัวสีขาวปนสีครีม ขนปีกบินสีนำ�้ ตาลแดง
สีขา้ งและขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีนำ�้ ตาลแดง
ถึงสีเนือ้ คิว้ สีขาวยาวเลยหางตา คอสีขาว กินแมลง
และตัวหนอน เสียงร้องแหลมสูง “ทิจวิ๋ -ทิจวิ๋ -ทิจวิ๋ ”
หรือ “จีป๊ -จีป๊ -จีป๊ ” อาศัยบริเวณทุง่ หญ้า ริมชายป่า
และไม้พื้นล่างในป่าทุกประเภท ตั้งแต่พื้นที่ราบ
ถึงความสูง 1,600 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบ
ได้บ่อย

ANIMAL

นกเขาเขียว

Chalcophaps indica
Columbidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 28.5-36 เซนติเมตร ปากสีแดงสด หัว คอ และล�ำตัวด้านล่างสี
น�ำ้ ตาลแกมม่วง หลังและปีกสีเขียวเหลือบเป็นมัน
หลังตอนล่างมีแถบสีขาวด�ำ ขนปีกบินและหางด�ำ
แข้งและตีนสีแดงสด กินเมล็ดธัญพืช ผลไม้ ปลวก
และแมลงเป็นอาหาร ชอบเดินหากินตามถนน
ในป่า เสียงร้องทุ้มต�่ำดังกังวาน “ทิ-ฮูอู่” และ
“วู” อาศัยในป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า พื้นที่
ราบถึงความสูง 1,500 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น
พบได้บ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกแซงแซวเล็กเหลือบ
Dicrurus aeneus
Dicruridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 22-23.5 เซนติเมตร รูปร่างเพรียว ปากหนาค่อนข้างสั้น ล�ำตัว
ด้านบน คอ และอกสีดำ� เหลือบสีเขียวน�ำ้ เงินเป็นมัน
ขนปลายหางคูน่ อกจะโค้งขึน้ เล็กน้อย นกวัยอ่อน
สีขนเหลือบน้อยกว่านกตัวเต็มวัย ปีกสีน�้ำตาล
กินแมลงเป็นอาหาร เป็นนกทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว
มักพบเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ ร้องเป็นเสียง“อิว้ อิ้ว-อิ้ว” และร้องเป็นท่วงท�ำนองได้หลายแบบ
อาศัยในป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า พื้นที่ราบถึง
ความสูง 2,000 เมตร เป็นนกประจ�ำถิน่ พบบ่อยมาก

ANIMAL

นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ
Carpodacus erythrinus
FRINGILLIDAE

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 16-16.5 เซนติเมตร ตัวผูป้ ากอวบสัน้ หัวและอกสีชมพูแดง ล�ำตัว
ด้านบนและปีกสีเทาแกมด�ำ มีลายขีดและแถบ
ปีกสีชมพูคล�้ำ ท้องด้านล่างและก้นขาว ตัวเมีย
ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาล ล�ำตัวด้านล่างสีจางกว่า
มีลายขีดด�ำที่อกและหลัง กินเมล็ดข้าว ธัญพืช
ขุยไผ่ และผลไม้บางชนิดเป็นอาหาร อาศัยในป่าโปร่ง
ชายป่า และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ทีร่ าบถึงความสูง
2,565 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่นและพบได้บ่อย

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกกะรางหัวหงอก

Garrulax leucolophus
Leiotrichidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดประมาณ 26-31 เซนติเมตร
หัว คอหอย และอกสีขาว บนหัวมีพุ่มหงอนขน
ขนาดใหญ่สีขาว มีแถบสีด�ำทางด้านข้างของหัว
พาดผ่านตา คอหอยตอนท้ายสีเทา โคนปีกสีออก
แดง ด้านบนล�ำตัวส่วนที่เหลือสีน�้ำตาลแกมเขียว
กินผลไม้ กลีบดอกไม้ หนอน และแมลงเป็นอาหาร
ร้องเป็นเสียงก้องดัง บางพยางค์ฟังคล้าย “เจ๊กโกหก” หรือ “อีเพา-หัวหงอก” อาศัยในป่าดิบ
ป่าโปร่ง และป่าไผ่ ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง
1,600 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย

ANIMAL

นกโพระดกคอสีฟ้า
Megalaima asiatica
Megalaimidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดประมาณ 22-23 เซนติเมตร
สีขนทัง้ ล�ำตัวส่วนใหญ่เป็นสีเขียวใบไม้ บริเวณคาง
คอหอย และด้านข้างของคอสีฟ้า หน้าผากและ
กระหม่อมตอนท้ายสีแดง ตรงกลางกระหม่อม
สีน�้ำเงินเข้ม เหนือตามีแถบสีด�ำพาดจนเกือบถึง
ท้ายทอยลักษณะคล้ายคิ้ว กินผลไม้เป็นอาหาร
หลัก บางครัง้ พบกินแมลงและหนอน ร้องเป็นเสียง
“ตุ๊ก-ออ-รุก” อาศัยในป่าดิบและชายป่า พื้นที่
ราบถึงความสูง 600-1,800 เมตร เป็นนกประจ�ำ
ถิ่น พบได้บ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกจาบคาเคราน�้ำเงิน
Nyctyornis athertoni
Meropidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
List 2016
• The IUCN Red

้อยที่สุด

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดประมาณ 33-37 เซนติเมตร
สีขนทั้งล�ำตัวเป็นสีเขียว บริเวณคาง คอหอยและ
อกมีขนยาวสีนำ�้ เงินลักษณะคล้ายเครา ท้องสีเหลือง
แกมสีเนื้อมีลายขีดสีเขียว ด้านล่างหางสีเหลือง
ปลายหางสีเทาหรือด�ำ กินกิ้งก่าขนาดเล็กและ
แมลงเป็นอาหาร โดยเฉพาะผึ้ง ต่อ แตน ด้วง
ร้องเสียงแหบในล�ำคอ “ฮแอ่ว-ฮแอ่ว” และเสียง
ก้อง “แอ่ว แอ่ว แอ่ว” อาศัยในป่าหลายประเภท
ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 2,200 เมตร เป็นนก
ประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย

ANIMAL

นกนิลตวาใหญ่
Niltava grandis
Muscicapidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
List 2016
• The IUCN Red

้อยที่สุด

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดประมาณ 20-22 เซนติเมตร
ตัวผู้สีขนล�ำตัวสีน�้ำเงินเข้ม บริเวณกระหม่อม คอ
แถบบริเวณช่วงไหล่ และตะโพกสีน�้ำเงินสด ตัว
เมียสีขนล� ำ ตั วสี น�้ำ ตาล-เขี ย วแกมน�้ ำ ตาลแดง
ปีกและหางสีน�้ำตาลแดง มีแถบสีน�้ำเงินเข้มที่คอ
และสีเนือ้ ทีค่ อหอย กินแมลงและผลไม้เป็นอาหาร
เสียงร้องหวาน แหลม คล้ายผิวปาก 3-4 พยางค์
“วู่-วู-วู้” บางทีอาจฟังคล้าย “โด-เร-มี” อาศัยใน
ป่าดิบเขาที่ ความสู ง 900 เมตร ขึ้ นไป เป็ นนก
ประจ�ำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกปลีกล้วยเล็ก

Arachnothera longirostra
Nectariniidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 14-16.5 เซนติเมตร หัวสีเทา เหนือตาและใต้ตาสีขาวเป็นแถบ
คล้ายวงตา มีแถบหนวดเห็นชัดเจน คอสีขาว
อกถึงก้นสีเหลือง ล�ำตัวด้านบนสีเหลืองแกมเขียว
หางสีเข้มกว่า ปลายหางมีแต้มสีขาว กินน�้ำหวาน
จากปลีกล้วย ดอกไม้ชนิดอืน่ ๆ รวมถึงแมลงขนาด
เล็กและแมงมุมเป็นอาหาร ร้องเป็นเสียง “วิด-วิดวิด” ติดต่อกันเป็นจังหวะ และรัวเร็ว “ชิด่ -ชิด่ -ชิด่ ชิ่ด” อาศัยในป่าดิบ ป่าโปร่ง พื้นที่ราบถึงความสูง
1,300 เมตร เป็นนกประจ�ำถิน่ พบได้บอ่ ย

ANIMAL

นกปลีกล้วยลาย

Arachnothera magna
Nectariniidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 17-20.5 เซนติเมตร ล�ำตัวด้านบน ปีก และหางสีเหลืองแกม
เขียวไพล คอและล�ำตัวด้านล่างสีเทาแกมขาว
ทั้งด้านบนและด้านล่างล�ำตัวมีลายขีดสีด�ำตาม
ยาวหนาแน่น แข้งและตีนสีส้มสด กินน�้ำหวาน
จากปลีกล้วย ดอกไม้ชนิดอืน่ ๆ รวมถึงแมลงขนาด
เล็กและแมงมุมเป็นอาหาร ร้องเสียงดังและรัว
“ชิอิก-ชิอิก-ชิอิก” และ “ชิชิชิชิ...” อาศัยในป่า
หลายประเภท ตั้งแต่เชิงเขาถึงความสูง 1,800
เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกติตหน้าแดง

Cephalopyrus flammiceps
Paridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 9-10 เซนติเมตร
ล�ำตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง ปากสั้นสีด�ำ คอ
และล�ำตัวด้านล่างสีขาวหรือสีเหลืองจางๆ ช่วง
ฤดูผสมพันธุ์หน้าผากของตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีแดง
ส้ม ใต้คอมีแต้มสีแดง ล�ำตัวขนสีเหลือง ส่วนตัวเมีย
หน้าผากเป็นสีเหลือง คอและล�ำตัวด้านล่างสีเหลือง
คล�ำ้ กว่า กินแมลงและตาดอกของดอกไม้เป็นอาหาร
อาศัยในป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และสวนผลไม้
ที่ความสูง 1,400-2,135 เมตร เป็นนกอพยพ
หายากหรือพบค่อนข้างบ่อยในบางพื้นที่

ANIMAL

นกยูง

Pavo muticus
PHASIanidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

Data 2005
• Thailand Red
ธุ์
ูญพัน
;; สัตว์ที่ใกล้ส

List 2016
• The IUCN Red ูญพันธุ์
;; สัตว์ที่ใกล้ส

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 102-245 เซนติเมตร ขนล�ำตัวสีเขียวสดเหลือบเป็นมัน หนังบริเวณ
หน้าสีน�้ำเงินและเหลือง หงอนเป็นกระจุกตั้งสูง
ตั ว ผู ้ ใ นฤดู ผ สมพั น ธุ ์ มี ข นคลุ ม ตะโพกงอกยาว
ออกมา มีลายและแววขนขนาดใหญ่ ใช้ร�ำแพน
เกีย้ วพาราสีตวั เมีย กินทัง้ พืชและสัตว์เป็นอาหาร
เช่น เมล็ดพืช ผลไม้ แมลง ไส้เดือน และงู ร้องเป็น
เสียง “โต้ง-โฮง” ก้องและดังมาก อาศัยใน
ป่าเต็งรัง ป่ า เบญจพรรณ ตั้ ง แต่ พื้ นราบถึ ง
ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น
หายาก พบได้บ่อยเฉพาะพื้นที่
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกกระจาบธรรมดา
Ploceus philippinus
Ploceidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

Data 2005
• Thailand Red
าม
ูกคุกค
;; สัตว์ที่ใกล้ถ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 14.5-15 เซนติเมตร ล�ำตัวด้านบนสีเหลืองสลับกับสีน�้ำตาลเข้ม
ด้านล่างสีจางกว่าด้านบน ปากทรงกรวยอ้วนสั้น
คอและปีกสั้น ปลายปีกมน หางสั้นและปลาย
หางมน ขาสั้น มีลายขีดที่อกแต่ไม่เด่นชัด ตัวผู้
ในช่ ว งฤดู ผ สมพั น ธุ ์ ก ระหม่ อ มเป็ น สี เ หลื อ ง
กินเมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดธัญพืช และแมลงเป็น
อาหาร ร้องเป็นเสียง “จิ๊ด-จิ๊ด-จิ๊ด” ติดต่อกัน
และถี่ อาศัยในทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,220 เมตร เป็นนก
ประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย

ANIMAL

นกหกเล็กปากแดง
Loriculus vernalis
Psittacidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 14 เซนติเมตร
เป็นนกแก้วหางสั้น ขนล�ำตัวสีเขียว ตะโพกและ
ขนคลุมโคนขนหางด้านบนสีแดง ด้านใต้ขนปีก
ที่ใช้บินสีน�้ำเงินแกมฟ้า ปากสีแดง ตีนสีเหลือง
ตัวผูม้ ลี ายแต้มสีนำ�้ เงินทีค่ อหอยแต่ในตัวเมียไม่มี
กินผลไม้เปลือกอ่อน น�ำ้ หวาน และเมล็ดพืช ในเวลา
กลางคืนจะเกาะกิ่งไม้นอนด้วยการห้อยหัวลง
ขณะบินส่งเสียงร้อง “สี่-ซิ๊ป สี่-ซิ๊ป” อาศัยในป่า
หลายประเภทตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,525
เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ
Alophoixus pallidus
Pycnonotidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร
ล�ำตัวด้านบนสีนำ้� ตาลแกมเขียว แก้มสีเทา คอสีขาว
ปีกและหางแกมสีนำ�้ ตาลแดง ล�ำตัวด้านล่างสีเหลือง
แกมเขียว อกสีคล�ำ้ กว่า ขนบริเวณคอหอยเป็นพุม่
คล้ายเครา บริเวณหัวมีพุ่มหงอนขนสีน�้ำตาลยาว
กินผลไม้ หนอน และแมลงเป็นอาหาร ร้องเป็น
เสียง “แอ๊ก-แอ๊ก” หรือ “แอ่ก-แอ๊ก-แอ๊ก-แอ๊ก”
ติดต่อกัน เสียงค่อนข้างแหบ อาศัยในป่าดิบแล้ง
และป่าดิบเขา ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,450
เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย

ANIMAL

นกปรอดด�ำ

Hypsipetes leucocephalus
Pycnonotidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

ง

คุ้มครอ
;; เป็นสัตว์ป่า

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดประมาณ 23.5-26.5 เซนติเมตร ขนล�ำตัวสีด�ำ ปากและขาแดง หัวมีหงอน
ฟูสั้นๆ ล�ำตัวด้านล่างสีแกมเทา ก้นมีลายขาว
ปลายหางแผ่กว้างเล็กน้อย กินผลไม้ น�้ำหวาน
ดอกไม้ หนอน และแมลงเป็นอาหาร ร้องเป็น
เสียง “แอ้” “แอ่ด” “แอ๊ก” หรือ “แอ้-แอ๊ด”
ค่อนข้างแหบ อาศัยในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าโปร่ง และชายป่าทีค่ วามสูง 500-2,565 เมตร
ส่วนใหญ่เป็นนกประจ�ำถิ่น พบเป็นนกอพยพ
ในบางพื้นที่ พบได้ไม่บ่อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกปรอดเล็กตาขาว
Iole propinqua
Pycnonotidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
List 2016
• The IUCN Red

้อยที่สุด

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

164
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 19-19.5 เซนติเมตร บริเวณหัวมีพุ่มหงอนเล็กน้อย มีคิ้วแต่มอง
เห็นไม่ชดั เจนในธรรมชาติ ด้านบนล�ำตัวสีนำ�้ ตาล
ล�ำตัวด้านล่างสีน้�ำตาลแกมเหลือง หางสีน�้ำตาล
แดง ก้นสีนำ�้ ตาลแกมส้ม กินผลไม้เป็นอาหารหลัก
บางครัง้ พบกินหนอนและแมลงด้วย ร้องเป็นเสียง
“อ๋าย-อ๋าย” อาศัยในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง และ
ชายป่า ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร
เป็นนกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย

ANIMAL

นกปรอดหัวตาขาว

Pycnonotus flavescens
Pycnonotidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
List 2016
• The IUCN Red

้อยที่สุด

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 21.5-22 เซนติเมตร หัวมีหงอนสัน้ หัวตาด้านบนและคิว้ สัน้ สีขาว
หัวตาด้านล่างสีด�ำ ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาลแกม
เขียว ปีกสีเขียวแกมเหลือง ล�ำตัวด้านล่างสีนำ�้ ตาล
แกมเขียวมีขีดจางๆ ก้นสีเหลือง กินแมลง เมล็ด
พืช และผลไม้เป็นอาหาร ร้องเป็นเสียง “เชอ้อ”
แหบห้าว อาศัยในป่าดิบเขา ป่าโปร่ง พื้นที่
เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ความสูง
900-2,000 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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นกปรอดหัวโขน

Pycnonotus jocosus
Pycnonotidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
Data 2005
• Thailand Red
าม

ูกคุกค
;; สัตว์ที่ใกล้ถ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร
หัวสีด�ำมีหงอนตั้ง แก้มสีขาวมีแต้มแดงที่หลังตา
แถบหนวดและข้างอกสีดำ� คอและล�ำตัวด้านล่าง
สีขาว ล�ำตัวด้านบนสีนำ�้ ตาลแกมด�ำ หางสีนำ�้ ตาล
ด�ำ ปลายหางสีขาว ก้นสีแดง กินผลไม้ หนอน
และแมลงเป็นอาหาร ร้องเป็นเสียงก้องกังวาน
“วิด่ วิด่ -ปิด๊ -จะลิว่ ” อาศัยในป่าโปร่ง ชายป่า พื้นที่
เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่ง ตั้งแต่พื้นที่ราบ
ถึงความสูง 1,800 เมตร เป็นนกประจ�ำถิ่น พบ
ได้บ่อย

ANIMAL

กิ้งก่าบินปีกส้ม

Draco maculatus
Agamidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
Data 2005
• Thailand Red
ี่สุด
้อยท

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 6-6.5 เซนติเมตร
ล�ำตัวเรียวยาว หางยาวกว่าล�ำตัว หัวมีขนาดเล็ก
คางสีด�ำ ใต้คอมีแผ่นหนังที่สามารถหุบและกาง
ออกได้ สีข้างมีแผ่นหนังดูคล้ายปีกสีส้ม ล�ำตัว
ด้านบนสีน�้ำตาลเทา มีจุดสีด�ำบนหัวและคอ หาง
ลายแถบพาดขวาง สามารถร่อนไปมาระหว่าง
ต้นไม้ได้ เวลาเช้ามืดและพลบค�่ำจะเคลื่อนไหว
น้อย เกาะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ ส่วนเวลากลางวัน
เกาะตามต้นไม้เพื่ออาบแดดและหากิน กินแมลง
โดยเฉพาะมดเป็นอาหาร อาศัยในป่าเบญจพรรณ
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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งูทางมะพร้าวลายขีด
Coelognathus radiata
Colubridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25
คุ้มครอง
;; เป็นสัตว์ป่า
Data 2005
• Thailand Red
ี่สุด
้อยท

กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

168
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ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดความยาวล�ำตัวตัง้ แต่หวั ถึง
ปลายหางประมาณ 230 เซนติเมตร หัวขนาดเล็ก
ใกล้เคียงกับส่วนกลางล�ำตัว เกล็ดปกคลุมล�ำตัว
สีเหลืองหรือสีนำ�้ ตาล มีแถบเส้นสีดำ� จากส่วนหัว
จนถึงกลางล�ำตัว ด้านหลังตา และหน้ามีเส้น
สีด�ำคาดเป็นแนวเฉียง หากินบนพื้นดินในเวลา
กลางวัน กินกบ เขียด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด
เล็ก เช่น หนูและค้างคาวเป็นอาหาร อาศัย
ตามป่า ทุ่งนา และในสวน

ANIMAL

งูปี่แก้วลายแต้ม

Oligodon fasciolatus
Colubridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัวตั้งแต่หัวถึง
ปลายหางประมาณ 115 เซนติเมตร ล�ำตัวด้านบน
สีนำ�้ ตาลแดง มีแถบสีเข้มจากขอบปากบนผ่านตา
พาดขวางด้านบนของหัวไปด้านตรงข้าม ระหว่าง
ตาทั้งสองข้างมีแถบสีเข้มพาดยาวไปที่ท้ายทอย
และตัวแถบขยายกว้างขึ้นแล้วแยกเป็นง่ามลง
ไปที่ด้านข้างของล�ำคอ บนหลังมีปื้นใหญ่พาด
ขวางเป็นระยะ ออกหากินเวลากลางวัน กินกบ
เขียด หนู และไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเป็นอาหาร
อาศัยบริเวณพื้นล่างของป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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จิ้งเหลนห้วยท้องแดง

Tropidophorus berdmorei
Scincidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดความยาวล�ำตัวตัง้ แต่ปลาย
จมูกถึงปลายหางประมาณ 19 เซนติเมตร ล�ำตัว
สีน�้ำตาลเข้ม มีลายแต้มสีชมพูอมส้มขอบสีด�ำ
ท้องสีชมพูอมส้ม เกล็ดบนหัวและล�ำตัวเรียบ
หรือมีสนั เล็กน้อย เกล็ดระหว่างจมูกกับหน้าผาก
เป็นแผ่นเดียวกัน เกล็ดปิดทวารร่วมมีขนาดใหญ่
2 แผ่น มีแผ่นหู ไม่มีเกล็ดเหนือจมูก ตัวไม่เต็มวัย
เกล็ดล�ำตัวเป็นสันสูง หากินในเวลากลางวัน กิน
แมลง กุ้ง ปู และไส้เดือนที่อาศัยในน�้ำเป็นอาหาร
อาศัยตามซอกหิน ริมตลิ่ง พื้นท้องน�้ำในล�ำธาร

ANIMAL

งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
Cryptelytrops albolabris
Viperidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัวตั้งแต่หัวถึง
ปลายหางประมาณ 50 เซนติเมตร หัวเป็นรูป
สามเหลี่ยมกว้าง คอคอด ม่านตาอยู่ในแนวตั้ง
หัวและล�ำตัวสีเขียว ท้องสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง
หางเป็นปืน้ สีนำ�้ ตาลแดง ตัวผูม้ เี ส้นข้างล�ำตัวสีขาว
เกล็ดล�ำตัวมีลกั ษณะเปน็ สัน มีรลู กึ ระหว่างตากับ
จมูก หากินในเวลากลางคืน กลางวันเกาะพัก
บนกิ่งไม้ของไม้พุ่มและต้นไม้ขนาดเล็ก กินสัตว์
เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกเป็นอาหาร อาศัย
ตามป่าทัว่ ไป และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม มีพษิ ร้ายแรง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กบหงอน

Limnonectes gyldenstolpei
Dicroglossidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 5-6 เซนติเมตร ตัวผูห้ วั โตกว้างกว่าตัวเมีย
บริเวณท้ายทอยของตัวผู้มีแผ่นหนังยื่นออกมา
และสามารถยกพับได้ แผ่นปิดหูมขี นาดใหญ่กว่าตา
ตัวเมียแผ่นปิดหูขนาดเท่าตา ระหว่างตามีแถบ
สีสม้ หรือสีดำ� มีหนังนูนเป็นสันจากหางตาถึงไหล่
คางสีเทา อกและท้องสีขาว มือไม่มพี งั ผืด แต่ตนี มี
พังผืดเกือบเต็มความยาวนิว้ ปลายนิว้ พองเป็นตุม่
ขนาดเล็ก ขามีลายพาดสีน�้ำตาล หลังสีน�้ำตาล
อาศัยตามล�ำธารในป่าดิบชื้นบนภูเขา

ANIMAL

อึ่งกรายลายเลอะ

Leptobrachium smithi
Megophryidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 3.6-6.8 เซนติเมตร รูปร่างหนา หัวกว้าง
สันจมูกเห็นเด่นชัด หน้าอกมีตอ่ มเป็นตุม่ นูนสีขาว
บริเวณโคนขาหน้าข้างละ 1 ต่อม ดูคล้ายหัวนม
ดวงตาสีด�ำ ครึ่งตาบนสีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง
ล�ำตัวสีน�้ำตาลมีลวดลายเลอะๆ คางและท้องสี
ครีมมีลายแต้มสีด�ำ ขาด้านบนมีลายแถบขวาง
สีน�้ำตาลเข้ม กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยตาม
ริมล�ำธาร ชอบหมกตัวใต้กองใบไม้ทมี่ คี วามชืน้ ใน
ป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้น
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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อึ่งปุ่มหลังลาย

Kalophrynus interlineatus
Microhylidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

174

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 4 เซนติเมตร ล�ำตัวรูปสามเหลี่ยม
สีน�้ำตาล หน้าแหลมสั้น ขาสั้น ปลายนิ้วเรียว
ขอบข้างล�ำตัวเป็นสันสีขาวคมชัดจากปลายจมูก
ผ่านบริเวณเหนือตาไปถึงขาหลัง ผิวหนังเป็นปุ่ม
ขนาดเล็ก หลังมีลายแถบเป็นรูปอักษรตัววีคว�่ำ
สีนำ�้ ตาลขอบครีม มีจดุ กลมสีดำ� ขอบขาวสองข้าง
ด้านท้ายล�ำตัว ท้องสีขาว ซอกขาหลังอาจมี
สีแดง อาศัยตามพื้นดินในป่าเบญจพรรณชื้น
ป่าดิบแล้ง ทุ่งนาหรือสวนใกล้ขอบป่า

ANIMAL

อึ่งข้างด�ำ

Microhyla heymonsi
Microhylidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 2 เซนติเมตร ล�ำตัวรูปสามเหลี่ยม หลัง
แบน หน้าสั้น ไม่ปรากฏแผ่นปิดหู นิ้วเรียว ตีนมี
พังผืดเล็กน้อย ล�ำตัวด้านบนสีเทา มีลายจุดขนาด
เล็กละเอียดเรียงเป็นแถบสีเทาหลายแถบ ด้าน
ข้างมีแถบสีดำ� ตัง้ แต่หน้ายาวตลอดสีขา้ ง ท้องสีขาว
เหลือง ก้นแต้มด้วยสีด�ำ ตัวผู้มีถุงขยายเสียง
และคางสีด�ำ อาศัยตามพื้นดินในทุ่งนาใกล้กับ
สวนหรือขอบป่า ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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อึ่งหลังขีด

Micryletta inornata
MICROHYLIDAE

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 2-2.3 เซนติเมตร ล�ำตัวสีน�้ำตาลเข้ม
น�้ำตาลแดงหรือเทา มีจุดยาวๆ เรียงเป็นแถว
หรือต่อกันเป็นขีด ขาสีน�้ำตาลอ่อนหรือเหลือง
และมีลายจุดหรือขีดสีเข้มเรียงเป็นเส้นยาว คาง
และขอบปากล่างมีจุกสีครีม อกและใต้ท้องมี
ลายจุด อาศัยตามล�ำธารในป่าดิบเขา

ANIMAL

กบอ่องเล็ก

Sylvirana nigrovittata
Ranidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 5.7-7 เซนติเมตร ล�ำตัวสีน�้ำตาลอม
เขียวมะกอก แผ่นปิดหูสีด�ำชัดเจนขนาดเท่าตา
มีสันจากปลายจมูกผ่านเหนือตาไปถึงเหนือก้น
ด้านข้าง และมีแถบสีด�ำจากจมูกพาดตาและ
แผ่นปิดหูยาวไปตามใต้แนวสัน คางและอกสี
ขาวออกเทา ท้องสีขาว หลังสีน�้ำตาลแดง ด้านใน
ของต้นขามีลายร่างแหสีด�ำเขียว ขาหลังมีลาย
พาดสีเทาเข้ม อาศัยตามล�ำธารทั่วไป มักหลบ
ซ่อนอยู่ในโพรงหิน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ปาดจิ๋วพม่า

Feihyla vittata
Rhacophoridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
้อยที่สุด
กังวลน
;; กลุ่มที่เป็น

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น
ประมาณ 2.6-3.2 เซนติเมตร หน้าแหลมเล็ก
แผ่นปิดหูปกคลุมด้วยหนังกลมกลืนกับล�ำตัว มีลาย
แถบสีครีมจากจมูกผ่านเหนือตาไปบนสีขา้ งถึงโคน
ขาหลัง มีจุดเล็กสีด�ำกระจายอยู่ทั่ว มีแถบสีเข้ม 3
แถบตามความยาวล�ำตัว ตีนมีพงั ผืดสามในสีส่ ว่ น
ของความยาวนิว้ มีปมุ่ ขนาดเล็กบนฝ่าเท้าด้านใน
ไม่มีปุ่มด้านนอก ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาลเข้ม ท้อง
สีเหลืองครีม ผสมพันธุ์ในหนองน�้ำและวางไข่ใน
ฟองรังขนาดเล็กตามใบไม้ อาศัยบริเวณทุ่งหญ้า

ANIMAL

ปลาดัก

Amblyceps foratum
Amblycipitidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ปลาหนังขนาดเล็กตัวโตเต็มวัย
มีขนาด 8-9 เซนติเมตร ล�ำตัวเรียวยาวและแบน
ข้างทางด้านท้ายคล้ายปลาดุก หัวแบนราบ ปาก
กว้างตัดตรงอยู่ด้านหน้าสุด ตาเล็กมาก มีหนวด
4 คู่ ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็งสั้น ครีบ
ก้นยาว ครีบหางใหญ่เว้าลึก ล�ำตัวมีสีน�้ำตาลเข้ม
อมแดงหรือเหลืองอ่อน ท้องสีจาง เงี่ยงที่ครีบอก
มีพิษถ้าโดนต�ำจะเจ็บมาก กินแมลงน�้ำขนาดเล็ก
เป็นอาหาร อาศัยตามซอกแก่งก้อนหินขนาดใหญ่
ในล�ำธารที่น�้ำมีคุณภาพดี
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ปลาค้อ

Schistura sexcauda
Balitoridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่ว ไป : ตั วโตเต็ ม วั ย ขนาดประมาณ
4-10 เซนติเมตร คล้ายปลาหมูแต่ไม่มีเขี้ยวใต้ตา
ล�ำตัวยาวอ่อนนุ่มไม่แบนลง ส่วนหัวทู่ จะงอย
ปากชี้ลงพื้น มีปากอยู่ด้านล่างและมีหนวด 3 คู่
สีสันบนล�ำตัวเป็นขีดลายขวาง หรือเป็นปล้อง
จ�ำนวนไม่แน่นอน สีน�้ำตาล สีเทาหรือสีด�ำ พื้น
ล�ำตัวมักเป็นสีขาว สีเนื้อ สีเหลือง หรือสีส้ม
ครีบหางสีส้ม กินตัวอ่อนของแมลงน�้ำขนาดเล็ก
เป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินและพื้นท้อง
น�้ำในล�ำธารและน�้ำตก

ANIMAL

ปลาก้าง

Channa gachua
Channidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่ วไป : ตั วโตเต็ ม วั ย ขนาดประมาณ
12-20 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายปลาช่อน หัวมน
กลม ล�ำตัวทรงกระบอกเรียวยาว ครีบหลังและ
ครีบก้นยาว ครีบอกขนาดใหญ่ ล�ำตัวสีน�้ำตาล
อ่อนถึงสีน�้ำเงินคล�้ำ และมีลายประหรือจุดสีคล�้ำ
ท้องสีจาง โคนครีบอกมีลายเส้นสีคล�้ำเป็นแถบ
4-6 แถบ ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางสีเทา
หรือสีน�้ำเงิน ขอบมีสีส้มหรือสีจาง ตัวผู้อมไข่
และเลี้ยงลูก กินลูกปลา แมลง และกุ้งเป็น
อาหาร อาศัยในแหล่งน�้ำทุกประเภท
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ปลาอีด

Lepidocephalichthys hasselti
Cobitidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่ว ไป : ตั วโตเต็ ม วั ย ขนาดประมาณ
7-8 เซนติเมตร หัวสั้น ปากเล็ก และมีหนวดรอบ
ปาก 4 คู่ รอบริมฝีปากมีติ่งย่น ใต้ตามีกระดูก
เป็นหนามโค้งสั้น เกล็ดเล็ก ล�ำตัวค่อนข้างยาว
สีเนื้ออมสีเหลืองอ่อน และมีจุดสีคล�้ำเป็นแนว
กลางล�ำตัว ครีบใสและมีจุดสีคล�้ำประเป็นแนว
โคนครีบหางมีจุดสีคล�้ำ กินสัตว์หน้าดินขนาด
เล็กและซากสัตว์เป็นอาหาร อาศัยอยู่บริเวณ
หน้าดินมักมุดใต้กองหินกรวดในแม่น�้ำสายใหญ่
และล�ำธารที่ตื้นบริเวณที่น�้ำไหลไม่แรงนัก

ANIMAL

ปลามะไฟ

Pethia stoliczkanus
Cyprinidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 5
เซนติเมตร หัวสัน้ ล�ำตัวทรงสีเ่ หลีย่ มป้อมเล็กน้อย
ตาและปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวด เกล็ดใหญ่
ล�ำตัวสีเงิน เหนือครีบอกและโคนครีบหางมีแ ต้ ม
สีคล�้ำ ในฤดู ผ สมพั นธุ ์ เ พศผู ้ จะมี สี แ ดงเหลือบ
บนล�ำตัว ครีบใสแต้มสีแดง และมีแถบสีคล�ำ้ เล็กน้อย
กินแพลงก์ตอน ตัวอ่อนสัตว์น�้ำ และแมลงน�้ำ
เป็นอาหาร ชอบอยู่รวมตัวเป็นฝูง นิสัยดุร้าย
และมีอาณาเขตของตนเอง อาศัยในล�ำธารและ
น�้ำตกที่ไหลเชี่ยวบนภูเขา
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ปลาซิวควายแถบด�ำ
Rasbora paviana
Cyprinidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ
5.5-6 เซนติเมตร ล�ำตัวเรียวสีน�้ำตาลอ่อนอม
สีทอง หัวและปากเล็ก มีเกล็ดขนาดใหญ่ มีแถบ
สีด�ำกลางตัวพาดยาวจากหลังหัวไปถึงโคนหาง
ค่อนข้างชัดและมีแถบสีทองขนานด้านบน ครีบ
สีเ หลืองใส กิ นแมลงน�้ ำ และแพลงก์ ตอนเป็ น
อาหาร ส่วนใหญ่พบเป็นฝูงขนาดเล็ก ประมาณ
10-20 ตัว อาศัยในล�ำธารและหนองบึงที่มีน�้ำใส
ระดับน�้ำไม่ลึกมาก

ANIMAL

ปลาบู่น�้ำตกเชียงใหม่

Rhinogobius chiengmaiensis
Gobiidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

Data 2005
• Thailand Red
ธุ์
ูญพัน
;; สัตว์ที่ใกล้ส

List 2016
• The IUCN Red วโน้มใกล้สูญพันธุ์
;; สัตว์ที่มีแน

ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 4-5
เซนติเมตร ล�ำตัวทรงกระบอก แก้มมีจุดประ
คล้ายพริกไทยป่นสีคล�้ำ ล�ำตัวสีน�้ำตาลแดงและ
มีลายประสีคล�้ำ ครีบหลังอันแรกมีลายแต้มสีด�ำ
บนลายสีอิฐ ครีบอื่นใสมีประสีอิฐหรือคล�้ำ ครีบ
ก้นสีเหลืองและขอบสีด�ำ กินแมลงน�้ำขนาดเล็ก
และลูกปลาเป็นอาหาร จับคู่ท�ำรังและวางไข่ใต้
ก้อนหิน พ่อแม่ปลาคอยช่วยดูแลไข่จนฟัก อาศัย
ในล�ำธารที่ตื้น มีกรวดหินบนพื้นทราย และ
น�้ำเชี่ยวปานกลาง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมงมุมนุ่งซิ่นใหญ่
Argiope pulchella
Araneidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ
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ลักษณะทั่วไป : มีส่วนหัวและอกสีน�้ำตาล มีขน
สีขาวยาวปกคลุมหนาแน่น ท้องสีเหลืองมีลาย
จุดสีเงินแต้มและคาดตามขวาง ชักใยระหว่าง
พุม่ ไม้ กอหญ้า ต้นข้าว และพืชล้มลุก อาศัยใน
ป่าธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ทุ่งนา และป่าละเมาะ

ANIMAL

ปูล�ำห้วย

Chulathelphusa brandti
Gecarcinucidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความกว้างของกระดอง
ระหว่าง 1.5-4.3 เซนติเมตร กระดองเป็นรูป
หกเหลี่ยมค่อนข้างโค้ง สันขอบหน้าเว้าเข้าตื้นๆ
เอียงไปทางด้านข้างและจะโค้งขึ้นจนกระทั่งถึง
ตรงกลางของส่วนโค้งเบ้าตา กระดองสีเทา สีเขียว
ขี้ม้า หรือสีน�้ำตาล มีรอยประสีด�ำกระจายอยู่ทั่ว
ตัว ก้ามหนีบมีขนาดแตกต่างกันมาก นิ้วแหลม
เรียว และมีหนามหยาบๆ กินเศษซากพืชและ
ซากสัตว์เป็นอาหาร ออกหากินตอนกลางคืน อาศัย
อยูใ่ นรูบริเวณริมฝัง่ ล�ำห้วยหรือใต้กอ้ นหินในล�ำห้วย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กุ้งแม่น�้ำ

Macrobrachium malayanum
Palaemonidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น
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ลักษณะทัว่ ไป : ตัวผูข้ นาดความยาวล�ำตัวประมาณ
2.5-3.8 เซนติเมตร ความยาวเปลือกคลุมหัว 0.4-1
เซนติเมตร กรีเรียวตรงยาวเลยแผ่นก�ำบังหนวดคู่
ที่ 2 ตอนปลายงอนขึ้นเล็กน้อย ด้านบนของกรีมี
แง่ยื่นแบบฟันเลื่อย 8-12 ซี่ เรียงอยู่หลังเบ้าตา
3-4 ซี่ ล�ำตัวมีสีน�้ำตาลอ่อนถึงเข้ม มีลายขวาง
เป็นปล้องๆ ก้ามยาวใหญ่แบบคีม ปลายก้ามมี
ขนเล็กๆ ชอบหลบซ่อนตามใบไม้และก้อนหิน
กินเศษซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหาร อาศัยใน
ล�ำห้วยที่มีน�้ำไหลตลอดและบริเวณน�้ำตก

ANIMAL

กิ้งกือตะเข็บเหลือง

Orthomorpha variegata
Paradoxosomatidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัวประมาณ
5-6 เซนติเมตร และล�ำตัวกว้างประมาณ 0.4-0.5
เซนติเมตร มีปล้อง 20 ปล้อง ไม่มีตา ใช้หนวด
ในการรับสัมผัส ด้านข้างล�ำตัวจะมีหนามเล็ก
สี เ หลื อ งอ่ อ นคล้ า ยปี ก ยื่ น ออกมาทั้ ง สองข้ า ง
ในทุกๆ ปล้อง กลางปล้องสีน�้ำตาล ขอบท้าย
ของแต่ ล ะปล้ อ งมี สี เ หลื อ งอ่ อ นเชื่ อ มต่ อ กั บ สี
ของหนามเล็กคล้ายปีกทั้งสองข้าง กินเศษซาก
พืชและเห็ดราเป็นอาหาร อาศัยในดินที่ชื้นใน
ป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมงมุมตกปลา

Dolomedes raptor
Pisauridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ
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ลักษณะทัว่ ไป : ความยาวล�ำตัวประมาณ 1.3-2.5
เซนติเมตร มีตา 8 ตา เรียง 2 แถว แถวละ 4 ตา
โดยดวงตาแถวหน้ามีขนาดเล็กเท่ากันวางตัวใน
แนวเส้นตรง แถวหลังมีขนาดใหญ่เท่ากันวางตัว
เป็นรูปตัววี ล�ำตัวสีน�้ำตาลเข้ม สีเทา มีแถบสีขาว
ด้านข้างล�ำตัวทั้งส่วนหัว อก ท้อง และก้น หัว
คล้ายลูกแพร ส่วนท้องเรียวยาวคล้ายลูกรักบี้
ขายาวและมีขนยาวคล้ายหนาม เคลื่อนไหวได้
รวดเร็วโดยวิ่งไปมาบนผิวน�้ำ จับเหยื่อพวกแมลง
กินโดยตรง อาศัยในป่าดิบชื้นหรือป่าโปร่ง

ANIMAL

ปูเจ้าพ่อหลวง

Indochinamon bhumibol
Potamidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red ูญพันธุ์
;; สัตว์ที่ใกล้ส

ลักษณะทัว่ ไป : ตัวผูข้ นาดใหญ่กว่าตัวเมีย มีขนาด
ความกว้างของกระดองระหว่าง 3.1-8.7 เซนติเมตร
และตัวเมียมีขนาดความกว้างของกระดองระหว่าง
4.2-5.3 เซนติเมตร กระดองจะเป็นสีน�้ำตาลเข้ม
ขาเดิน 4 คู่ และก้ามทั้งสองข้างเป็นสีน�้ำตาลเข้ม
ยกเว้นด้านในของก้ามหนีบอันล่างเป็นสีมว่ ง และ
ปลายก้ามหนีบทัง้ สองข้างเป็นสีสม้ กินเศษซากพืช
ซากสัตว์ และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร ออกหากิน
เวลากลางคืน อาศัยซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหินใน
ล�ำห้วยบริเวณพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ หรืออยูใ่ นรูรมิ ฝัง่ ล�ำห้วย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ตะขาบขายาว

Scutigera coleoptrata
Scutigeridae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัวประมาณ
2–5 เซนติเมตร ล�ำตัวมีปล้องขาทั้งหมด 15 ปล้อง
ขายาวสีน�้ำตาลยื่นออกมาจากปล้องๆ ละ 1 คู่
ทัง้ หมด 15 คู่ เหนือล�ำตัวมีแผ่นแข็งสีดำ� จ�ำนวน
8 แผ่นปกคลุมอยู่ หนวดเป็นสายเรียวยาว กิน
แมลงและแมงมุมเป็นอาหาร ไม่เป็นอันตรายต่อ
คนและสัตว์ขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากมีเขี้ยวที่
ไม่แข็งแรงท�ำให้ไม่สามารถกัดได้ อาศัยทั้งในป่า
และในบ้านคน

ANIMAL

แมงป่องแส้

Typopeltis tarnanii
Thelyphonidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 5-7
เซนติเมตร ล�ำตัวสีน�้ำตาลอมแดง ส่วนหัวและ
อกเชื่ อ มต่ อ กั น มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั บ ส่ ว นท้ อ ง
รยางค์คู่หน้ามีขนาดใหญ่ดัดแปลงเป็นเขี้ยว มี
ขา 4 คู่ แต่ขาคู่หน้ามีลักษณะยาวคล้ายแส้ ขาคู่
หน้าเรียว ปลายท้องมีขนยาวคล้ายกับแส้และที่
โคนขนนี้จะมีต่อมซึ่งสามารถพ่นสารที่มีกลิ่นฉุน
ออกมา กินปลวกเป็นอาหาร ไม่มีอวัยวะที่ใช้ใน
การต่อยจึงเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ อาศัยในป่าดิบชื้น
หรือในป่าโปร่ง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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บึ้งด�ำเล็ก

Haplopelma minax
Theraphosidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัวประมาณ
6 เซนติเมตร มีตา 8 ตา เรียงเป็นกลุ่ม มองเห็น
เป็นตุ่มขนาดเล็ก ล�ำตัวและขาปกคลุมด้วยขน
สีเทาด�ำ ตัวเมียตัวเต็มวัยอาจมีขนสีน�้ำตาลด�ำ
ปกคลุมส่วนท้อง มีเขีย้ วคูห่ น้าขนาดใหญ่สำ� หรับ
ล่าเหยื่อ สามารถฉีดพิษใส่เหยื่อได้ พิษของบึ้งอยู่
ทีข่ นและต่อมพิษบริเวณเขีย้ ว กินตะขาบ แมงป่อง
จิ้งจก จิ้งหรีด และแมลงเป็นอาหาร ไม่สร้างใย
จับเหยือ่ กินโดยตรง จับกินเหยือ่ ในเวลากลางคืน
อาศัยในรูบริเวณพื้นที่โล่งชายป่าหรือในป่า

ANIMAL

หอยขม

Filopaludina martensi
Viviparidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ

List 2016
• The IUCN Red กังวลน้อยที่สุด
;; กลุ่มที่เป็น

ลักษณะทัว่ ไป : ขนาดล�ำตัวกว้าง 1.1-2.6 เซนติเมตร
ยาว 1.2-4.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวแก่ หนา
และแข็งเป็นเกลียวกลม ยอดแหลม ฝาปิดเป็น
แผ่นกลม ตีนใหญ่ จะงอยปากสั้นทู่ ตาอยู่ตรง
กลางระหว่างโคนหนวด ตัวผูม้ หี นวดเส้นข้างขวา
พองโตกว่าเส้นข้างซ้าย มีทงั้ อวัยวะเพศผูแ้ ละเพศ
เมียอยูใ่ นตัวเดียวกัน ผสมพันธุไ์ ด้ดว้ ยตัวเองและ
ออกลูกเป็นตัว กินใบไม้ผุในน�้ำและซากอินทรีย์
ทีเ่ น่าเปือ่ ยเป็นอาหาร อาศัยในแหล่งน�ำ้ จืดทีเ่ ป็น
น�ำ้ นิง่ เกาะอยูก่ บั พันธุไ์ ม้นำ�้ ตอไม้ หรือตามพืน้ โคลน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กระสุนพระอินทร์สีด�ำ
Zephronia sp.
zephronidae

สถานภาพ ตั สิ งวนและคมุ้ ครอง
• พระราชบญั ญ
35
สัตว์ป่า พ.ศ. 25

รอง

คุ้มค
;; ไม่ได้รับการ
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ลักษณะทั่วไป : ล�ำตัวสั้น ตัวเต็มวัยมี 13 วงปล้อง
แต่ละวงปล้องมีขนาดเล็ก วงปล้องที่สองมีขนาด
ใหญ่มาก วงปล้องที่ 13 กว้างที่สุด กินเศษพืชที่
เน่าเปื่อยเป็นอาหาร เมื่อตกใจหรือมีศัตรูรบกวน
สามารถม้วนตัวเอาส่วนขาซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด
เห็ น เพี ย งเปลื อ กหลั ง เรี ย บแข็ ง ที่ เ หมื อ นลู ก
กระสุนกลมๆ จึงได้ชื่อว่า “กระสุนพระอินทร์”
หรือ “กิ้งกือกระสุน” หลังจากนั้นถ้าเห็นว่า
ปลอดภัยแล้วก็จะเหยียดตัวกางขาออกเดินหนีไป
อาศัยใต้ซากใบไม้ทับถมและตามขอนไม้ผุ

INSECT
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แมลง

แมลงกับป่าไม้

เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี ค วามหลากหลายของชนิ ด มากที่ สุ ด
มีรปู ร่างแตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น ด้วง ผีเสือ้ มด และปลวก สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังนั้นเราจึงสามารถพบแมลงได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้
แมลงมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญเป็นอย่างมากในระบบนิเวศ เนื่องจาก
เป็นผู้ช่วยผสมเกสรให้แก่พรรณพืชนานาชนิด เป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อในห่วงโซ่
อาหาร เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆ และบางชนิดอาจเป็นศัตรูพืชด้วย

ป่าไม้

คื อ บริ เ วณที่ มี พื ช พรรณไม้ น านาชนิ ด ขึ้ น อยู ่ ห นาแน่ น
จึงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบของแมลงเกือบทุกชนิด
แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ความต้องการ
ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ำกินมีมากขึ้น จึงเกิดการบุกรุกและแผ้วถางป่าเพื่อเปลี่ยน
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่งผลให้แหล่งที่อยู่อาศัยตลอดจนพืชอาหารของแมลง
ลดลง นอกจากนี้ ก ารใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรในการป้ อ งกั น ก�ำ จั ด ศั ต รู พื ช
มากเกินปริมาณที่ก�ำหนดไว้ ยังอาจท�ำให้แมลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปได้
แมลงกับป่าไม้จึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้
และ “มนุษย์” เป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่เกิดจาก
“การบริการทางนิเวศ” ที่ได้จากแมลง
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แมลงที่พบใน

ป่าน�ำ้เปื๋อย
ป่าน�้ำหย่วน
และป่าน�้ำลาว

55 วงศ์
168 สกุล
185 ชนิด

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงกับวิถีชาวบ้าน

กว่า 400 ล้านปีมาแล้ว
ที่แมลงได้ถือก�ำเนิดอยู่บนโลกใบนี้ นับเป็นสัตว์รุ่นแรกๆ ของโลก
และมีจ�ำนวนชนิดมากที่สุดประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ของสิ่งมีชีวิตที่มีการค้นพบ
มีบทบาทส�ำคัญต่อระบบนิเวศทั้งบนบกและในน�้ำ สามารถอาศัยและปรับตัว
ให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้

V

แมลงกินได้ จิ้งหรีด
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แมลง

มีทั้งที่เป็นโทษและประโยชน์ต่อมนุษย์
แมลงบางชนิ ด เป็ น แมลงที่ เข้ า ท� ำ ลายพื ช ผล
ทางการเกษตร เครื่องใช้ต่างๆ หรือเป็นพาหะ
น� ำ โรคมาสู ่ ค นและสั ต ว์ แมลงบางชนิ ด เป็ น
แมลงที่ มี ป ระโยชน์ เช่ น ช่ ว ยผสมเกสรให้
กั บ พื ช เป็ น อาหาร เป็ น ศั ต รู ธ รรมชาติ ข อง
แมลงศัตรูพืช หรือที่เรียกว่า ตัวห�้ำ ตัวเบียน

จักจั่นงวง แมลงศัตรูพืช
มวนพิฆาต แมลงตัวห�้ำ

แมลงตัวห�้ำ (Predator)

เป็ น แมลงที่ ป กติ แ ล้ ว หากิ น เหยื่ อ
ที่ เ ป็ น แมลงด้ ว ยกั น เองเป็ น อาหาร บางชนิ ด
เป็ น แมลงตั ว ห�้ ำ ทั้ ง ในระยะที่ เ ป็ น ตั ว อ่ อ น
และตั ว เต็ ม วั ย บางชนิ ด เป็ น ตั ว ห�้ ำ เฉพาะ
ระยะตั ว อ่ อ น บางชนิ ด ก็ เ ป็ น ตั ว ห�้ ำ ตอนเป็ น
ตั ว เต็ ม วั ย ออกหากิ น เหยื่ อ โดยการกั ด กิ น
ตั ว เหยื่ อ หรื อ การดู ด กิ น ของเหลวในตั ว เหยื่ อ
เช่ น แมลงช้ า งปี ก ใส เป็ น แมลงตั ว ห�้ ำ เฉพาะ
ตอนเป็นตัวอ่อนเท่านั้น โดยกินได้ทั้งเพลี้ยแป้ง
และเพลี้ยอ่อน ส่วนตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำหวาน

แมลงตัวเบียน (Parasitoid)

เป็นแมลงที่ระยะตัวอ่อนมีการพัฒนา
และเจริ ญ เติ บ โตโดยอาศั ย และกั ด กิ น อยู ่
ภายในแมลงอาศัย 1 ตัว เช่น แมลงวันก้นขน
ระยะตัวหนอนเป็นแมลงตัวเบียน มีความส�ำคัญ
ในการควบคุมหนอนผีเสื้อ ส่วนระยะตัวเต็มวัย
ดูดกินน�้ำหวาน

มนุษย์
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากแมลงในการ
ด� ำ รงชี วิ ต มาแต่ โ บราณทั้ ง ทางตรงโดยการ
ใช้แมลงเป็นอาหาร ใช้ผลผลิตจากแมลง เช่น
น�้ำผึ้ง เป็นส่วนผสมในยารักษาโรค ใช้เส้นใย
จากรังไหม ท�ำเครื่องนุ่งห่ม หรือใช้ประโยชน์
ทางอ้อมจากการช่วยผสมเกสรของแมลงเพื่อ
เพิ่มผลผลิต แมลงที่มีสีสันสวยงามบางชนิด
ยั ง ถู ก มนุ ษ ย์ น� ำ มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งประดั บ
ได้ อี ก ด้ ว ย ในบางท้ อ งที่ มี ก ารน� ำ แมลง
เช่น ด้วงกว่าง จิ้งหรีด มาแข่งขันเป็นเกมส์
กีฬาเพื่อสร้างความสนุกสนาน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง
จ�ำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน
38 ชนิด
2. กลุ่มแมลงวัน (Order Diptera) 1 ชนิด
3. กลุ่มมวน เพลี้ย (Order Hemiptera) 12 ชนิด
4. กลุ่มผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ (Order Hymenoptera) 17 ชนิด
5. กลุ่มปลวก (Order Isoptera) 4 ชนิด
6. กลุ่มผีเสื้อ (Order Lepidoptera) 103 ชนิด
7. กลุ่มแมลงช้างปีกใส (Order Neuroptera) 1 ชนิด
8. กลุ่มแมลงช้างน�้ำ (Order Megaloptera) 1 ชนิด
9. กลุ่มแมลงปอ (Order Odonata) 5 ชนิด
10. กลุ่มตั๊กแตน (Order Orthoptera) 3 ชนิด
1. กลุ่มด้วง (Order Coleoptera)
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INSECT

ง

1กลุ่มด้วง
2กลุ่มแมลงวัน
3		กลุ่มเพลีและมวน
้ย
4

กลุ่มผึ้ง

ต่อ แตน และแมลงภู่
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5กลุ่มปลวก
6กลุ่มผีเสื้อ
7กลุ่มแมลงช้างปีกใส
204
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8กลุ่มแมลงช้างน�้ำ
9กลุ่มแมลงปอ

10

จ�ำนวน 3 ชนิด

10กลุ่มตั๊กแตน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง
จ�ำแนกตามการใช้ประโยชน์
กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร 108 ชนิด

ชันโรง
เป็นแมลงที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการช่วยผสมเกสรพืช
โดยเฉพาะพืชป่า

ผีเสื้อ
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แมลงวัน

INSECT

ง

ผึ้ง

แมลง
กับเกสรดอกไม้
แมลงที่อาศัยกินน�้ำหวาน
จากดอกไม้เป็นอาหาร
จะพาเกสรที่ติดตามตัว
ไปผสมกับเกสร
ของดอกไม้ดอกอื่น ๆ

มด

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

207

กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน 26 ชนิด
มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง

มวนพิฆาต
แมลงตั ว ห�้ ำ > แมลงผู ้ ล ่ า โดยดู ด กิ น

ของเหลวในตั ว เหยื่ อ เช่ น มวนพิ ฆ าต
ที่ ก� ำ ลั ง ดู ด กิ น ของเหลวภายในตั ว หนอน
แมลงตั ว เบี ย น> แมลงที่ พั ฒ นาการ
เจริญเติบโตระยะตัวอ่อน โดยอาศัยและ
กัดกินอยู่ภายในแมลงอาศัย 1 ตัว

แตนเบียน
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มวนพิฆาต

INSECT

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร 5 ชนิด
แมลงแม่ฝน

แมลงมัน
แมลงที่สามารถน�ำมาบริโภคเป็นอาหารทั้งในระยะตัวอ่อน
และตัวเต็มวัย เช่น แมลงแม่ฝน แมลงมัน

ผึ้ง

น�้ำผึ้ง

ประโยชน์จากผลิตผลของแมลง เช่น น�้ำผึ้ง เกสรผึ้ง และนมผึ้ง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กลุ่มแมลงดัชนีชี้วัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 6 ชนิด
หิ่งห้อย
หิ่งห้อยยักษ์

การประเมินคุณภาพของแหล่งน�้ำโดยใช้ตัวอ่อนของชีปะขาว
ตัวอ่อนสโตนฟลาย หิ่งห้อย Luciola circumdata หิ่งห้อยยักษ์
ที่อาศัยอยู่ตามบริเวณนั้น สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของน�้ำบริเวณนั้นได้

ปลวก

แมลงที่ช่วย
ย่อยสลายอินทรียวัตถุ
ต่างๆ เช่น เศษไม้
ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้
ให้มีขนาดเล็กลง
ช่วยปรับปรุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์

210
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ปลวก

INSECT

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแมลง 2 ชนิด
ระยะดั ก แด้

น�ำเอาเส้นใยไหม
เป็นวัตถุดิบ เพื่อการผลิตผ้าไหม
จากเส้นใยธรรมชาติ

ดักแด้ไหม

แมลงทั บ

น� ำ เอาปี ก แมลงทั บ ที่
ตายหรือวางไข่เสร็จใกล้จะตายแล้ว
มาใช้ท�ำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ

แมลงทับขาเขียว

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้ 38 ชนิด
แมลงที่ท�ำลายต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่
โดยการเข้าท�ำลายส่วนต่างๆ ของต้นไม้
ให้เกิดความเสียหาย
เช่น หนอนผีเสื้อและหนอนด้วงกินใบ

หนอนผีเสื้อ

หนอนด้วงกินใบ
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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วิธีการส�ำรวจ
แมลงกลางวัน
กลุ่มผีเสื้อ
ผีเสื้อออกหากินและบินอยู่ในระดับต�่ำ
จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย
จากนั้นท�ำให้ผีเสื้อสลบ
โดยใช้มือบีบบริเวณส่วนอก
แล้วน�ำบรรจุใส่ซอง
ที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยม
บันทึกข้อมูลรายละเอียด
ช่วงเวลาในการส�ำรวจกลุ่มผีเสื้อกลางวัน
คือ 10.00 - 12.00 น.
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

ที่ผีเสื้อออกมาหากิน

212
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INSECT

กลุ่มแมลงอื่นๆ
เดินตามเส้นทางการส�ำรวจ
เก็บตัวอย่างแมลง ซึ่งสามารถพบได้
ตามพื้นดิน โดยด้วงที่มีขนาดใหญ่
เก็บด้วยวิธีห่อกระดาษไขแบบท๊อฟฟี่
ส่ ว นแมลงอื่ น ๆ จั บ ใส่ ข วดน๊ อ คแมลง
บันทึกข้อมูลรายละเอียด

มวนล�ำไย

เพลี้ย
แมลงวัน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กลุ่มปลวก

214

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

เดินตามเส้นทางส�ำรวจ
โดยสังเกตบริเวณจอมปลวก
บนพื้นดิน ใต้ดิน ใต้ใบไม้ผุ
และบนต้นไม้
บันทึกข้อมูลปลวกที่พบ
เลือกเก็บตัวอย่าง
ปลวกวรรณะทหาร
ประมาณ 20 ตัว
ต่อการพบปลวก 1 ครั้ง
เก็บปลวกลงในขวด
ที่บรรจุแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์

INSECT

order

Isoptera

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงกลางคืน
ด้วง

ตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืน
โดยใช้กับดักโดม
และแสงจากหลอดไฟแสงจันทร์
พร้อมผ้าฉากสีขาว
เพื่อเป็นตัวดึงดูดแมลงกลางคืน
โดยเริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา
18.00 น. จนถึง 06.00 น.
และเก็บตัวอย่างในช่วงเวลา
20.00 - 22.00 น. และ 06.00 น.
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วิธีการจัดการตัวอย่างด้วยวิธีท�ำแห้ง
จัดรูปร่างตัวอย่างแมลงบนแท่นเช็ตแมลง

VV

นําตัวอย่างผีเสื้อที่จับได้
มาจัดรูปร่างบนแท่นเช็ตแมลง
โดยใช้เข็มปักทางสันหลัง
ทะลุลงด้านล่างของล�ำตัว
แล้วจัดปีกให้กางออก
โดยให้ขอบล่าง
ของปีกคู่หน้าตั้งฉากกับลําตัว
ขอบบนของปีกคู่หลัง
อยู่ใต้ขอบล่างของปีกคู่หน้า

ถ่ายภาพตัวอย่างแมลง
218
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ตัวอย่างแมลงที่จัดรูปร่างแล้ว

Wooden box

V

V

น�ำมาอบให้แห้งในตู้อบแมลง

เก็บตัวอย่างไว้ในหีบไม้ ใส่ตัวอย่างแมลง

เรียงตามรหัสตัวอย่าง เช่น พย.ม001-พย.ม050
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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รายชื่อความหลากหลายของแมลง
กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร
ล�ำดับ
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

1

ผีเสื้อไผ่ลายธรรมดา

Discophora sondaica Boisduval

Amathusiidae

2

ผีเสื้อหญ้า

Amata sp.

Amatidae

3

ผึ้งโพรง

Apis cerana Fabricius

Apidae

4

ผึ้งหลวง

Apis dorsata Fabricius

Apidae

5

ชันโรง

Trigona sp.

Apidae

6

แมลงภู่

Xylocopa rufescens Smith

Apidae

7

มอธลายเสือท้องแดง

Amerila astreus Drury

Arctiidae

8

มอธเสือลายท้ายส้ม

Areas galactina (Hoeven)

Arctiidae

9

ผีเสื้อลายเสือ

Barsine cruciata Walker

Arctiidae

10

ผีเสื้อลายเสือ

Creatonotos gangis Linnaeus

Arctiidae

11

ผีเสื้อลายเสือ

Cyana dudgeoni Hampson

Arctiidae

12

ผีเสื้อลายเสือ

Macotasa nubeculoides Holloway

Arctiidae

13

ผีเสื้อลายเสือ

Nyctemera adversata Schaller

Arctiidae

14

ผีเสื้อลายเสือ

Spilosoma multiguttata Walker

Arctiidae

15

ผีเสื้อลายเสือ

Spilosoma comma (Walker)

Arctiidae

16

ผีเสื้อลายเสือ

Spilosoma strigatula Walker

Arctiidae

17

ผีเสื้อลายเสือ

Tatargina picta (Walker)

Arctiidae

18

ผีเสื้อลายเสือ

Thysanoptyx sordida (Butler)

Arctiidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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19

แมลงวันหัวเขียว

Chrysomya megacephala (Fabricius)

Calliphoridae

20

ผีเสื้อหนอนเจาะล�ำต้น

Antigastra catalaunalis Duponchel

Crambidae

21

ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

Danaus genutia Cramer

Danaidae

22

ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ

Euploea core godartii Lucus

Danaidae

23

ผีเสื้อจรกาเมียลาย

Euploea mulciber Cramer

Danaidae

24

ผีเสื้อลายเสือขีดยาว

Parantica aglea Cramer

Danaidae

25

ผีเสื้อกลางคืนยูเทอโรทิด

Eupterote sp.

Eupterotidae

26

ผีเสื้อหนอนคืบ

Abraxaphantes perampla Swinhoe

Geometridae

27

ผีเสื้อหนอนคืบชะอม

Chiasmia nora (Walker)

Geometridae

28

มอธทองเฉียงพร้า

Dysphania militaris Linnaeus

Geometridae

29

ผีเสื้อหนอนคืบ

Godonela translineata (Walker)

Geometridae

30

ผีเสื้อหนอนคืบ

Hyperythra lutea Stoll

Geometridae

31

ผีเสื้อหนอนคืบ

Scopula divisaria (Walker)

Geometridae

32

ผีเสื้อหนอนคืบ

Thalassodes antiquadraria Inoue

Geometridae

33

ผีเสื้อนิลกายสีตาล

Ancistroides nigrita (Latreille)

Hesperiidae

34

ผีเสื้อหน้าเข็มสีน�้ำตาล

Badamia exclamationis Fabricius

Hesperiidae

35

ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน

Miresa albipuncta Herrich-Schäffer

Limacodidae

36

ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน

Phocoderma velutina Kollar

Limacodidae

37

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางยาว Arhopala amantes Hewitson

Lycaenidae

38

ผีเสื้อพุทราธรรมดา

Castalius rosimon (Fabricius)

Lycaenidae

39

ผีเสื้อแวววาวเหลือง

Catapaecilma subochrea Elwes

Lycaenidae

40

ผีเสื้อสีหมากสุกปีกวาว

Curetis bulis (Westwood)

Lycaenidae

41

ผีเสื้อแสดหางยาว

Loxura atymnus (Stoll)

Lycaenidae

42

ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยธรรมดา Miletus chinensis C. Felder

Lycaenidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

43

ผีเสื้อหางริ้วอมฤตธรรมดา

Neocheritra amrita (Felder & Felder) Lycaenidae

44

ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกกว้าง

Plautella cossaea (de Nicéville)

Lycaenidae

45

ผีเสื้อหางคู่ฟ้ามัว

Pratapa icetoides (Elwes)

Lycaenidae

46

ผีเสื้อขีดหกโนรา

Prosotas nora (Felder)

Lycaenidae

47

ผีเสื้อวาวครามใต้ขีด

Sinthusa nasaka (Horsfield)

Lycaenidae

48

ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

Spindasis syama (Horsfield)

Lycaenidae

49

ผีเสื้อหางเหลือง

Lymantria sp.

Lymantriidae

50

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Achaea janata (Linnaeus)

Noctuidae

51

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Achaea serva (Fabricius)

Noctuidae

52

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Artena convergens (Gaede)

Noctuidae

53

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Asota heliconia Linnaeus

Noctuidae

54

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Bastilla fulvotaenia (Guenée)

Noctuidae

55

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Bastila properata (Moore)

Noctuidae

56

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Bocula marginata Moore

Noctuidae

57

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Ercheia cyllaria Cramer

Noctuidae

58

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Erebus capriniulgus Fabricius

Noctuidae

59

ผีเสื้อมวนหวาน

Eudocima falonia (Linnaeus)

Noctuidae

60

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Hamodes propitia (Boisduval)

Noctuidae

61

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Neochera dominia Cramer

Noctuidae

62

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Ophiusa tirhaca Cramer

Noctuidae

63

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Oraesia rectistria Guenée

Noctuidae

64

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Peridrome subfascia Walker

Noctuidae

65

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Spirama helicina (Hübner)

Noctuidae
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66

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Trichoplusia ni Hübner

Noctuidae

67

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Westermannia elliptica Bryk

Noctuidae

68

Nolidae

70

ผีเสื้อโนลิด
Lobocraspis griseifusa Hampson
ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Clostera fulgurita Walker
ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Euhampsonia cristata (Butler)

71

ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Gangarides rufinus Schintlmeister

Notodontidae

72

ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Periergos genitale Schintlmeister

Notodontidae

73

ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Phalera grotei Moore

Notodontidae

74

ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Tarsolepis malayana Nakamura

Notodontidae

75

ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา

Cethosia cyane euanthes Fruhstorfer Nymphalidae

76

ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่

Hypolimnas bolina (Linnaeus)

Nymphalidae

77

ผีเสื้อแพนซีมยุรา***

Junonia almana Linnaeus

Nymphalidae

78

ผีเสื้อแพนซีเหลือง

Junonia hierta Fabricius

Nymphalidae

79

ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้

Junonia iphita Cramer

Nymphalidae

80

ผีเสื้อแพนซีสีตาล

Junonia lemonias Linnaeus

Nymphalidae

81

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา**

Lexias pardalis (Moore)

Nymphalidae

82

ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา

Moduza procris (Cramer)

Nymphalidae

83

ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ

Neptis clinia Moore

Nymphalidae

84

ผีเสื้อกะลาสีเหลืองเล็ก

Neptis miah Moore

Nymphalidae

85

ผีเสื้อเสือดาวเล็ก

Phalanta alcippe Cramer

Nymphalidae

86

ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกด�ำ**

Polyura eudamippus (Doubleday)

Nymphalidae

87

ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา**

Papilionidae

88
89

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู**
ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา**

Atrophaneura varuna (White)
Pachliopta aristolochiae (Fabricius)

69

Papilio polytes Linnaeus

Notodontidae
Notodontidae

Papilionidae
Papilionidae
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ล�ำดับ
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

90

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ Appias lyncida (Cramer)

Pieridae

91

ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา

Catopsilia pomona (Fabricius)

Pieridae

92

Pieridae

93

ผีเสื้อหนอนคูนลายกระ
Catopsilia pyranthe (Linnaeus)
ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง Delias acalis (Godart)

94

ผีเสื้อเณรธรรมดา

Eurema hecabe (Linnaeus)

Pieridae

95

ผีเสื้อเณรภูเขา

Eurema simulatrix (Semper)

Pieridae

96

ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่

Hebomoia glaucippe (Linnaeus)

Pieridae

97

ผีเสื้อขาวแคระ

Leptosia nina (Fabricius)

Pieridae

98

ผีเสื้อบินตลกธรรมดา

Zemeros flegyas Cramer

Riodinidae

99

ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา Ypthima baldus Fabricius

Satyridae

100

ผีเสื้อจรวดปีกใส

Cephonodes picus Cramer

Sphingidae

101

ผีเสื้อจรวด

Macroglossum variegatum
Rothschild & Jordan

Sphingidae

102

ผีเสื้อจรวด

Meganoton nyctiphanes Walker

Sphingidae

103

ผีเสื้อจรวด

Opistoclanis hawkeri Joicey & Talbot

Sphingidae

104

ผีเสื้อจรวด

Parum colligata Walker

Sphingidae

105

ผีเสื้อจรวด

Theretra nessus Drury

Sphingidae

106

ผีเสื้อลายจุด

Attera fabriciella Swederus

Yponomeutidae

107

ผีเสื้อรมควัน

Cyclosia imitans Butler

Zygaenidae

108

ผีเสื้อรมควัน

Cyclosia panthona Stoll

Zygaenidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

Pieridae

INSECT
กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

แมลงช้างหนวดยาว
Nousera sp.
Ascalaphidae
แมลงปอเข็มน�้ำตกใหญ่จีน*** Neurobasis chinensis Linnaeus
Calopterygidae
Calochroa anometallescens W.Horn Cicindellidae
ด้วงเสือ
ด้วงเสือ
Prothyma fallaciosa Rivalier
Cicindellidae
Menochilus sexmaculatus (Fabricius) Coccinellidae
ด้วงเต่าลายตัวห�้ำ
ด้วงเต่าลายตัวห�้ำ
Micraspis sp.
Coccinellidae
ด้วงเต่าลายตัวห�้ำ
Oenopia sauzeti Mulsant
Coccinellidae
แมลงช้างน�้ำ
Hellgrammites sp.
Corydalidae
มด
Camponotus leonardi Emery
Formicidae
มด
Camponotus singularis (Smith)
Formicidae
มด
Dolichoderus thoracicus (Smith)
Formicidae
มดแดง
Oecophylla smaragdina (Fabricius) Formicidae
มดหนามกระทิงด�ำ
Polyrhachis armata (Le Guillou)
Formicidae
มด
Technomyrmex sp.
Formicidae
มดตะนอยอกส้ม
Tetraponera rufonigra (Jerdan)
Formicidae
ต่อเบียน
Enicopilus sp.
Ichneumonidae
แมลงปอบ้าน***
Hydrobasileus croceus Brauer
Libellulidae
แมลงปอบ้าน***
Indothemis carnatica Fabricius
Libellulidae
แมลงปอบ้าน***
Neurothemis fulvia Drury
Libellulidae
แมลงปอบ้าน***
Trithemis aurora Burmeister
Libellulidae
มวนเพชฌฆาต
Polytoxus selangovensis Miller
Reduviidae
มวนเพชฌฆาต
Sycanus collaris (Fabricius)
Reduviidae
ต่อหมาร่า
Amnophila vagabunda F.Smith
Sphecidae
ต่อหมาร่า
Sceliphron madraspatanum F.
Sphecidae
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กลุ่มแมลงตัวห�้ำ-ตัวเบียน
ล�ำดับ
25
26

ชื่อไทย
ต่อ
ต่อหัวเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Pseudovespa sp.
Vespa velutina Lepeletier

Vespidae
Vespidae

ชื่อไทย
แมลงดาสวน
แมลงแม่ฝน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Diplonychus rusticus Fabricius
Dorysthenes walkeri Waterhouse

วงศ์
Belostomatidae
Cerambycidae

แมลงมัน

Carebara castanea Smith

Formicidae

จิ้งหรีดทองด�ำ
แมลงนูนหลวง

Gryllus bimaculatus De Geer
Lepidota stigma Fabricius

Gryllidae
Scarabaeidae

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

กลุ่มแมลงดัชนีชี้วัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ล�ำดับ

226

ชื่อไทย

1
2
3
4

หิ่งห้อยยักษ์
หิ่งห้อย
ปลวก
ปลวก

5
6

ปลวก
ปลวก

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ชื่อวิทยาศาสตร์
Lamprigera tenebrosa Walker
Luciola circumdata Motschulsky
Globitermes sulphureus (Haviland)
Hospitalitermes ataramensis
Prashad & Sen-Sarma
Macrotermes gilvus (Hagen)
Odontotermes feae (Wasmann)

วงศ์
Lampyridae
Lampyridae
Termitidae
Termitidae
Termitidae
Termitidae

INSECT
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแมลง
ล�ำดับ
1
2

ชื่อไทย
แมลงทับนางพญายักษ์
แมลงทับขาเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Megaloxantha gigantea (Schaller) Buprestidae
Sternocera aequisignata
Buprestidae
E. Saunders

กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ล�ำดับ
1

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

7
8

ด้วงหนวดยาวลาย
หลังด่าง
ด้วงหนวดยาว
ด้วงม้าลายแถบใหญ่
ด้วงหนวดยาว
ด้วงหนวดยาว
ด้วงหนวดยาวลาย
ทหาร
ด้วงหนวดยาว
ด้วงหนวดยาว

9

ด้วงหนวดยาว

Acalolepta pseudospeciosa
Breuning
Anamera sp.
Anoplophora horsifieldi (Hope)
Bandar pascoei (Lansberge)
Chlorophorus annularis (Fabricius)
Diastocera wallichi tonkinensis
Kriesche
Megopis procera Pascoe
Microlenecamptus signatus
(Aurivillius)
Niphona rondoni Breuning

10

ด้วงหนวดยาวพะยูง

Threnetica lacrymans (Thomson) Cerambycidae

11

ด้วงหนวดยาว

Zoodes fulguratus Gahan

Cerambycidae

12
13

ด้วงเต่ากินใบ
ด้วงเต่าแตงแดง

Aspidomorpha dorsata Fabricius
Aulacophora indica (Gmelin)

Chrysomelidae
Chrysomelidae

2
3
4
5
6

Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ล�ำดับ
ชื่อไทย
14 ด้วงเต่าขาโต
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Sagra femorata purpurea
Lichtenstein

เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
มวนนักกล้าม
มวนนักกล้าม
มวนถั่วเหลือง
แมลงค่อมทอง
ด้วงแรดมะพร้าว
จักจั่นงวง
ด้วงคีมมาโครแดง**
ด้วงคีมตาล
ฟันเหลี่ยม**
ด้วงคีมสองแถบ**

วงศ์
Chrysomelidae

Nephotettix virescens (Distant)
Cicadellidae
Anoplocnemis phasiana (Fabricius) Coreidae
Dalader acuticosta Amyot & Serville Coreidae
Riptortus linearis (Fabricius)
Coreidae
Hypomeces squamosus Fabricius Curculionidae
Rhynchophorus ferrugineus Heyne Curculionidae
Pyrops candelaria (Linné)
Fulgoridae
Macrodorcas pseudaxis Didier
Lucanidae
Prosopocoilus crenulidens
Lucanidae
(Fairmaire)
Prosopocoilus inquinatus
Lucanidae
(Westwood)
Epicauta hirticornis (Haag-rutenberg) Meloidae
ด้วงน�้ำมัน
ด้วงน�้ำมันด�ำแถบขาว Epicauta waterhousei
Meloidae
Haag-rutenberg
ด้วงน�้ำมันเสือเหลือง Mylabris cichorii Linnaeus
Meloidae
ด้วงเขี้ยวสั้น
Aceraius borealis (Arrow)
Passalidae
มวนเขียวข้าว****
Nezara viridula (Linnaeus)
Pentatomidae
มวนล�ำไย
Tessaratoma papillosa (Drury)
Pentatomidae
มวนแดงนุ่น
Odontopus nigricornis Stål
Pyrrhocoridae
แมลงนูนเขียวธรรมดา Anomala grandis (Hope)
Scarabaeidae
ด้วงกว่างดาวหนาม Cheirotonus parryi Gray
Scarabaeidae
ขาตรง*

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

INSECT
กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้
ล�ำดับ
34
35
36
37
38

ชื่อไทย
ด้วงกว่างซางเหนือ**
ด้วงกว่างชน
มวนหลังแข็ง
ตั๊กแตนหนวดยาว
ตั๊กแตนหนวดยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์
Eupatorus gracilicornis Arrow
Xylotrupes gideon (Linnaeus)
Cantao ocellatus (Thunberg)
Mecopoda elongata (Linnaeus)
Pseudophyllus sp.

วงศ์
Scarabaeidae
Scarabaeidae
Scutelleridae
Tettigoniidae
Tettigoniidae

หมายเหตุ

* สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
** สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ก�ำหนดสัตว์ป่า พืชป่า และซากสัตว์ป่า ท้ายบัญชี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
สถานภาพการถูกคุกคามของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) The IUCN Red List of
Threatened Species (http://www.iucnredlist.org/search ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559)
สถานภาพชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และก�ำจัดของประเทศไทย

***

****

** ด้วงคีมมาโครแดง

** ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงอนุรักษ์

ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง
เพศผู้					
Long-armed Parry Beetle

ลั ก ษณะทั่ ว ไป

วงศ์ Scarabaeidae			
Cheirotonus parryi Gray

: ล� ำ ตั ว ยาว 48-71 มิ ล ลิ เ มตร หั ว และอกสี เขี ย ววาว

ผิวขรุขระ กลางอกบุ๋ม พื้นปีกสีน�้ำตาลด�ำ มีจุดสีน�้ำตาลกระจายหนาแน่น ขาคู่หน้า
ยาวลักษณะคล้ายเขากวางและไม่มีขน
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

			

ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 INSECT

ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง
วงศ์ Scarabaeidae				
Long-armed Parry Beetle

เพศเมีย

Cheirotonus parryi Gray

ลักษณะทั่วไป : ล�ำตัวยาว 48-55 มิลลิเมตร หัวและอกสีเขียววาว ผิวขรุขระ
กลางอกบุ๋ม พื้นปีกสีน�้ำตาลด�ำ มีจุดสีน�้ำตาลกระจายหนาแน่น ขาคู่หน้าไม่ยาว
เหมือนตัวผู้ แต่มีหนามสั้นๆ เหมือนขาคู่อื่น และมีขนสีน�้ำตาลสั้น

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ด้วงคีมมาโครแดง
วงศ์ Lucanidae
Stag Beetle

Macrodorcas pseudaxis Didier

ลักษณะทั่วไป : ล�ำตัวยาว 29 มิลลิเมตร ล�ำตัวแบน โค้งนูนทั้งด้านบนและ

ด้านล่างเล็กน้อย สีน�้ำตาลแดงมันวาว หัวและอกค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กรามเรียวยาวสีน�้ำตาลแดง ใกล้ส่วนปลายของกรามขยายยื่นขึ้นด้านบนเป็นหนาม
ขนาดใหญ่ข้างละ 1 อัน ปลายของกรามโค้งเข้าด้านในแยกออกเป็น 2 แฉกขนาด
เล็ก ขาเรียวยาวสีน�้ำตาลแดง
232

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

INSECT

ด้วงคีมตาลฟันเหลี่ยม
วงศ์ Lucanidae
Stag Beetle

Prosopocoilus crenulidens (Fairmaire)

ลักษณะทั่วไป : ล�ำตัวยาว 20 มิลลิเมตร ล�ำตัวแบน โค้งนูนทั้งด้านบนและ

ด้านล่างเล็กน้อย สีน�้ำตาลแดงมันวาว หัวและอกค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กรามเรียวยาวสีน�้ำตาลแดง ด้านในของกรามมีฟันซี่เล็กๆ เรียงเป็นแถบตลอดความ
ยาวของกราม ขาเรียวยาวสีน�้ำตาลแดง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ด้วงคีมสองแถบ
วงศ์ Lucanidae
Stag Beetle

Prosopocoilus inquinatus (Westwood)

ลักษณะทั่วไป : ล�ำตัวยาว 24 มิลลิเมตร ล�ำตัวแบน โค้งนูนทั้งด้านบนและ
ด้านล่างเล็กน้อย สีน�้ำตาลแดงมันวาว ส่วนของอกปล้องแรกประดับด้วยแถบ
สีด�ำด้านข้างข้างละ 1 แถบ และตรงกลาง 1 แถบ ปีกประดับด้วยแถบสีด�ำด้านข้าง
ข้างละ 1 แถบ ตรงกลาง 1 แถบ ขาเรียวยาวสีน�้ำตาลเกือบด�ำ
234

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

INSECT

ด้วงกว่างซางเหนือ
วงศ์ Scarabaeidae
Yellow Five-horned Beetle

ลักษณะทั่วไป

Eupatorus gracilicornis Arrow

: ล�ำตัวยาว 48-60 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนป้อมขนาดใหญ่

หัวและอกสีด�ำสนิทเป็นมันวาว หัวมีเขายาว 1 อัน อกมีเขาสั้น 4 อัน ปีกสีน�้ำตาล
อ่อน สันปีกและขอบปีกด้านในสีด�ำ ด้านล่างของล�ำตัวสีด�ำเป็นมันปกคลุมด้วยขน
สีน�้ำตาล ขายาวสีด�ำเป็นมันวาว ประดับด้วยหนามแข็ง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา
วงศ์ Nymphalidae
Common Archduke

Lexias pardalis (Moore)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 63 มิลลิเมตร สีด�ำอมน�้ำเงิน ขอบปีกคู่หน้าประดับ

ด้วยแถบสีฟ้าวาวอมเทา ขอบปีกคู่หลังประดับด้วยแถบสีฟ้าวาวอมม่วง จุดสีส้มอม
น�้ำตาลประดับบนปีกคู่หน้า ด้านล่างของปีกสีส้มอมน�้ำตาล ประดับด้วยจุดสีส้มอม
น�้ำตาลกระจายทั่วปีก
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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INSECT

ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกด�ำ
วงศ์ Nymphalidae
The Great Nawab

ลักษณะทั่วไป

Polyura eudamippus (Doubleday)

: ปีกกว้าง 90 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนสั้น ด้านบนสีน�้ำตาลเข้ม

ประดับด้วยขนยาวสีเทา ด้านท้องสีขาว พื้นที่ปีกด้านในสีเหลืองอ่อน ด้านนอกสีด�ำ
ประดับด้วยจุดแต้มสีเหลืองอ่อนเรียงเป็นแถว ปีกคู่หลังสีเหลืองอ่อน ประดับด้วย
แถบสีน�้ำตาลเข้ม ซึ่งประดับด้วยแต้มสีเหลืองอ่อนเรียงเป็นแถวใกล้ขอบปีก มีติ่งยื่น
ยาวจากขอบปีกด้านล่าง 2 ติ่ง ขอบปีกคู่หลังหยักเล็กน้อย
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ผีเสื้อปีกค้างคาวธรรมดา
วงศ์ Papilionidae
The Batwing

Atrophaneura varuna (White)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 136 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว ด้านบนสีด�ำ ด้านล่าง

สีชมพูสด หัวและอกปล้องแรกสีชมพู ตาสีด�ำ หนวดสีด�ำ ปีกสีด�ำอมเทา เส้นปีกสีด�ำ
ปีกคู่หลังพื้นที่ด้านในเป็นสีด�ำ ส่วนพื้นที่ด้านนอกสีขาว ขอบปีกหยักสีด�ำ
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

INSECT

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
วงศ์ Papilionidae
Common Rose

Pachliopta aristolochiae (Fabricius)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 63 มิลลิเมตร ด้านหน้าปีกคู่บนสีด�ำอมเทา ปีกยาว

เป็นวงรี ปีกคู่หลังสีด�ำสนิท ที่กลางปีกประดับด้วยแถบสีขาว 5 แถบ แต้มจุดสีชมพู
6 จุด ที่ขอบปีก มีปลายหางยาวยื่นออกมาจากปลายปีก ด้านท้องสีปีกคู่บน
จางกว่าด้านหน้า

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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แมลงห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา
วงศ์ Papilionidae
Common Rose

ลักษณะทั่วไป

Papilio polytes Linnaeus
: ปีกกว้าง 75 มิลลิเมตร ปีกบางใสปกคลุมด้วยเกล็ดสีด�ำ

ขอบปีกด้านนอกของปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มสีขาว ปีกคู่หลังประดับด้วยแต้ม
สีขาว 7 แต้ม เรียงอยู่กลางปีก ขอบปีกด้านล่างยื่นออกไปมีลักษณะเป็นติ่ง
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ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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น้อยคนนักจะนึกถึงแมลงที่อาศัยอยู่ในป่า
แมลงเป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งในป่าไม้
เพราะแมลงจะปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง
		
แมลงที่อาศัยอยู่ในป่านี้เราเรียกว่า
		
“ แมลงป่าไม้ ”

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

241

ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth

		 วงศ์ Arctiidae														

Areas galactina (Hoeven)

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 73 มิลลิเมตร อ้วนป้อม หัวสีชมพูอมแดง
ตาสีด�ำ หนวดสีด�ำ อกปล้องแรกสีขาวประดับด้วยจุดสีด�ำ 2 จุดและมีสีแดงหลัง
จุดทั้งสอง อกปล้องที่สองสีขาวประดับด้วยแถบขนาดใหญ่สีน�้ำตาลเกือบด�ำพาด
ตรงกลาง และประดับด้วยจุดสีน�้ำตาลเกือบด�ำข้างละ 1 จุด ประดับด้วยแต้ม
สีด�ำตรงกลาง ส่วนท้องสีชมพูอมแดง ปีกคู่หน้าสีครีมประดับด้วยแต้มสีน�้ำตาล
เกือบด�ำเป็นลายทั้งปีก ปีกคู่หลังสีเหลืองโคนปีกสีเหลืองชมพู ประดับด้วยจุดแต้ม
สีด�ำด้านล่างของปีก
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ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth

														 วงศ์ Arctiidae

Tatargina picta (Walker)

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 47 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว หัวและอกสีชมพู
ตาสีด� ำ หนวดสีด� ำปลายหนวดขาว อกปล้องแรกประดับด้วยจุดสีด� ำขอบขาว
2 จุด อกปล้องที่สอง ขอบด้านบนประดับด้วยจุดด�ำขอบขาว 2 จุด กลางอกประดับ
ด้วยแต้มสีครีม 2 แต้ม ท้องสีเหลือง ด้านบนของท้องปล้องแรกและปล้องที่สอง
มีสีชมพู ด้านบนท้องประดับด้วยจุดสีด�ำเรียงเป็นแถวกลางท้อง ปีกคู่หน้าพื้น
สีชมพูแดง ประดับด้วยแต้มสีเทาขอบเหลืองอ่อนเรียงเป็นแถวสลับกันตั้งแต่โคนปีก
ถึงปลายปีก ปีกคู่หลังสีชมพูแดง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อลายเสือ Tiger Moth

		 วงศ์ Arctiidae														

Thysanoptyx sordida (Butler)

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร หัว อก และล�ำตัวสีเหลือง
ตาสีด�ำ ด้านบนของอกปล้องแรกสีด�ำ ปีกสีเหลืองประดับด้วยแถบสีด�ำข้างละ 1 แถบ
จุดสีด�ำอยู่ใกล้ปลายปีกข้างละ 1 จุด

244

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

INSECT

ผีเสื้อหนอนคืบ Measuring Worms

														 วงศ์ Arctiidae
Abraxaphantes perampla Swinhoe
ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 58 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว บอบบาง สีขาว
labial pulp สีส้มอมเหลือง ส่วนท้องสีเหลืองอ่อน ปีกพื้นสีขาว ประดับด้วยแต้ม
สั้นๆ ต่อกันเป็นเส้นสีเทากลางปีก ขอบปีกประดับด้วยจุดสีเทา

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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มอธทองเฉียงพร้า Earth-measurer

วงศ์ Geometridae													

Dysphania militaris Linnaeus

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 57 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว สีเหลือง อกประดับ
ด้วยจุดสีน�้ำเงิน 2 จุด อกปล้องที่สองและปล้องที่สามประดับด้วยแถบสีน�้ำเงินปล้อง
ละ 1 แถบ ท้องประดับด้วยแถบสีน�้ำเงินสลับแถบสีเหลือง ด้านล่างของท้องประดับ
ด้วยแถบสีน�้ำเงินสลับขาว ปีกคู่หน้าด้านในของปีกสีเหลืองประดับด้วยแถบสีน�้ำเงิน
ปลายปีกสีน�้ำเงินอมม่วงประดับด้วยแถบสีขาว 1 แถบ ปีกคู่หลังสีเหลือง ประดับ
ด้วยแถบและจุดสีน�้ำเงินอมม่วง ขอบปีกด้านนอกประดับด้วยแถบสีน�้ำเงินอมม่วง
ขนาดใหญ่ ขาเรียวยาว
246

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

INSECT

ผีเสื้อหนอนคืบ Inchworm Moth

													 วงศ์ Geometridae

Thalassodes antiquadraria Inoue

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 41 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว บอบบาง สีเขียวอม
เหลืองอ่อน ตาสีด�ำ หนวดสีขาว ปีกสีเขียวประดับด้วยกระสีขาวกระจายทั่วปีก
ขอบปีกสีเหลือง ด้านล่างของปีกสีเขียวอมเทา

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Earth-measurer

วงศ์ Limacodidae													

Miresa albipuncta Herrich-Schäffer

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนป้อมปกคลุมด้วยขนปุกปุย

สี เ หลื อ งอมน�้ ำ ตาล ปี ก สี น�้ ำ ตาลแดงเหลื อ บเงิ น ปี ก คู ่ ห น้ า ประดั บ ด้ ว ยแต้ ม
สีขาวกลางปีกข้างละ 1 แต้ม labial pulp ยาว ขาสั้นปกคลุมด้วยขนปุกปุยสีน�้ำตาล
แดง ปีกคู่หลังสีน�้ำตาลแดง
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ผีเสื้อหนอนบุ้งร่าน Slugcaterpillars

													 วงศ์ Limacodidae

Phocoderma velutina Kollar

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 56 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนป้อม ปกคลุมด้วยขนปุกปุย
สีม่วงเข้มอมน�้ำตาล ปีกคู่หน้าสีม่วงเข้มอมน�้ำตาลเหลือบเงิน ปีกคู่หลังสีม่วงอ่อนอม
น�้ำตาลอ่อน ขอบปีกสีม่วงอมน�้ำตาล

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อสีหมากสุกปีกวาว Bright Sunbean
วงศ์ Lycaenidae		

Curetis bulis (Westwood)
ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 44 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว สีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ
ด้านล่างสีขาว ปีกคู่หน้าสีส้มอมน�้ำตาล ขอบปีกโดยรอบประดับด้วยแถบสีน�้ำตาล
เข้มเกือบด�ำ ปีกคู่หลังสีส้มอมน�้ำตาล ขอบปีกสีน�้ำตาลเข้ม ด้านล่างของปีกสีขาวเงิน
วาวประดับด้วยแถบสีเทาทแยงจากปีกบนลงล่าง
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ผีเสื้อแสดหางยาว Yamfly
						

วงศ์ Lycaenidae

Loxura atymnus (Stoll)
ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนป้อมปกคลุมด้วยขนปุกปุย
สีเหลืองอมน�้ำตาล ปีกสีน�้ำตาลแดงเหลือบเงิน ปีกคู่หน้าประดับด้วยแต้มสีขาว
กลางปีกข้างละ 1 แต้ม labial pulp ยาว ขาสั้นปกคลุมด้วยขนปุกปุยสีน�้ำตาลแดง
ปีกคู่หลังสีน�้ำตาลแดง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อหางริ้วอมฤตธรรมดา

วงศ์ Lycaenidae													

Neocheritra amrita (Felder & Felder)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 28 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวสีน�้ำตาลเข้ม ด้านล่าง

สีขาว ปีกสีน�้ำตาลเข้ม ขอบปีกด้านล่างของปีกคู่หลังยื่นยาวคล้ายดาบยาว 1 อัน
ติ่งสั้นสีขาว 1 อัน แถบสีขาว 2 แถบวางขวางใกล้กับโคนด้านล่างของปีกสีขาว
ขอบปีกคู่หน้าสีส้ม จุดสีด�ำ 2 จุด ประดับที่โคนของติ่งในปีกคู่หลัง
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ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบปีกกว้าง

													 วงศ์ Lycaenidae

Plautella cossaea (de Nicéville)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 29 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว บอบบาง สีน�้ำเงินเข้ม

ด้านล่างสีขาว ปีกสีฟ้าวาวเหลือบน�้ำเงินม่วง ขอบปีกสีน�้ำเงินเข้ม ด้านล่างของปีก
สีขาว ขอบปีกสีน�้ำตาลเข้มประดับด้วยแต้มสั้นๆ สีน�้ำตาลเรียงตามแนวขอบปีก
ใกล้กลางปีก ปีกคู่หลังประดับด้วยจุดแต้มสีน�้ำตาลเรียงใกล้ขอบปีก จุดสีน�้ำตาล
เรียงเป็นแถวกลางปีก โคนปีกประดับด้วยจุดสีน�้ำตาล 4 จุด
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อวาวครามใต้ขีด Narrow Spark

		 วงศ์ Lycaenidae													

Sinthusa nasaka (Horsfield)

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 25 มิลลิเมตร ด้านบนพื้นปีกสีน�้ำตาล ด้านท้องพื้น
ปีกสีขาวเทา มีเส้นแถบปีกสีน�้ำตาลเข้มพาดขวางอยู่บริเวณกลางปีก ปลายปีกคู่หลัง
มีเส้นขนเล็กๆ ข้างละ 2 เส้น
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ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง Club Silverline

													 วงศ์ Lycaenidae

Spindasis syama (Horsfield)

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 26 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาว ปลายหนวดสีส้ม
ปีกคู่หลังที่มุมปลายปีกมีเส้นขนเล็กๆ ข้างละ 2 เส้น ด้านบนพื้นปีกสีน�้ำตาล มุมปลาย
ปีกคู่หลังมีแต้มสีส้มและจุดสีด�ำ ด้านล่างพื้นปีกสีขาวครีม มีเส้นแถบสีน�้ำตาลแดง
บนเส้นแถบนี้มีเส้นสีเงิน มุมปลายปีกคู่หลังมีจุดสีด�ำบนแต้มสีส้ม

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อหนอนกระทู้ Owlet Moths
วงศ์ Noctuidae

Ercheia cyllaria Cramer

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 54 มิลลิเมตร ล�ำตัวป้อมสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ
ปีกสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ ขอบปีกคู่หน้ายกเว้นขอบปีกด้านบนสีน�้ำตาล ปีกคู่หลัง
ประดับด้วยจุดสีขาว 3 จุด ขอบปีกด้านล่างประดับด้วยแต้มสีขาว 2 แต้ม ด้านล่าง
ของปีกสีน�้ำตาลอ่อน ขอบปีกสีน�้ำตาลอ่อน ประดับด้วยแถบสีน�้ำตาลเข้มที่ปีกบน
แถบหยักประดับที่ปีกคู่หลัง
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ผีเสื้อปีกปม ผีเสื้อหนอนมังกร Moth
วงศ์ Notodontidae
Tarsolepis malayana Nakamura
ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 87 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนค่อยๆ แคบลงไปทางด้าน
ท้ายของล�ำตัว หัวและอกสีชมพูอ่อนอมน�้ำตาล ท้องสีน�้ำตาลเข้มอมแดงประดับ
ด้วยแถบขวางท้องสีเหลืองอมน�้ำตาล ปลายท้องประดับด้วยพู่สีน�้ำตาลอมเหลือง
ปีกคู่หน้าพื้นสีน�้ำตาลเข้มประดับด้วยแต้มสีเงินวาวรูปสามเหลี่ยม 2 แต้ม ปีกคู่หลัง
สีน�้ำตาลเข้มและขอบสีน�้ำตาลอมเหลือง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อแพนซีเหลือง Yellow Pansy

วงศ์ Nymphalidae													

Junonia hierta Fabricius

ลักษณะทั่วไป : ปีกกว้าง 50 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาวสีด�ำ ด้านล่างสีน�้ำตาล

ปีกคู่หน้าสีเหลือง ขอบปีกสีน�้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังขอบปีกสีน�้ำตาลเข้ม กลางปีก
สีเหลือง ใกล้ขอบปีกด้านบนประดับด้วยแต้มกลมสีฟ้าอมม่วงข้างละ 1 แต้ม ด้าน
ล่างของปีกคู่หน้า ขอบปีกสีน�้ำตาล กลางปีกสีเหลืองอมน�้ำตาลประดับด้วยแถบ
สีเหลือง 3 แถบ แถบสีด�ำ 1 แถบ จุดสีด�ำข้างละ 1 จุด ปีกคู่หลังสีน�้ำตาลประดับด้วย
แถบสีน�้ำตาลข้างละ 1 แถบ
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ผีเสื้อแพนซีสีตาล Lemon Pansy

													 วงศ์ Nymphalidae		

Junonia lemonias Linnaeus

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 36 มิลลิเมตร ปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้ำตาลเข้ม
ปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มสีเหลืองกระจายอยู่บริเวณกลางถึงขอบปีกด้านนอก
ใกล้กับมุมขอบปีกด้านล่างประดับด้วยจุดกลมสีส้มล้อมรอบจุดสีดำ� ข้างละ 1 จุด
ปีกคู่หลังประดับด้วยจุดกลมสีส้มล้อมรอบจุดสีด�ำข้างละ 1 จุด ด้านท้องของปีก
ปกคลุมด้วยเกล็ดสีน�้ำตาลอมเหลือง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อกะลาสีลายทึบ Clear Sailor
วงศ์ Nymphalidae

												

Neptis clinia Moore

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 48 มิลลิเมตร ด้านบนพื้นปีกสีด�ำ มีลายแถบและ
แต้มสีขาวเรียงกันตามแนวขวางของล�ำตัว ขอบปีกด้านข้างของปีกทั้งสองคู่หยักเล็ก
น้อย ด้านท้องคล้ายด้านหน้าแต่สีพื้นปีกอ่อนกว่า
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ผีเสื้อเสือดาวเล็ก Small Leopard

												 วงศ์ Nymphalidae

Phalanta alcippe Cramer

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 34 มิลลิเมตร ปีกสีส้มอมเหลือง ขอบปีกบนมี
สีน�้ำตาลเข้ม ประดับด้วยจุดสีด�ำกระจายทั่วปีก ขอบปีกประดับด้วยแถบแคบๆ สีด�ำ
ซิกแซกข้างละ 2 แถบ ขณะเกาะมักกางปีก

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Lemon Emigrant

ผีเ
วงศ์ Pieridae													

Catopsilia pomona (Fabricius)

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 54 มิลลิเมตร เนื้อปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีครีม
อมเหลือง ด้านหน้าขอบปีกติดกับล�ำตัวสีเหลืองก�ำมะถัน มีจุดสีด�ำที่ปลายปีก
ด้านท้องปีกคู่หน้าประดับด้วยจุดแต้มขอบสีชมพูกลางปีก 1 จุด และกลางปีกคู่หลัง
2 จุด
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ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง Red-breast Jezebel
													
วงศ์ Pieridae

Delias acalis (Godart)

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 31 มิลลิเมตร ล�ำตัวเรียวยาวสีด�ำ ประดับด้วย
ขนยาวสีเทาหนาแน่นบริเวณอก ปีกสีด�ำประดับด้วยแต้มเลือนสีขาว ปีกคู่หลัง
สีด�ำโคนปีกประดับด้วยแถบสีแดงสด ขอบปีกบริเวณใกล้มุมปีกคู่หลังประดับด้วย
แถบสีเหลือง ด้านล่างของปีกคู่หน้าพื้นสีด�ำอมเทาประดับด้วยแถบเลือนสีขาว

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผีเสื้อจรวดปีกใส Sphinx Moths

วงศ์ Sphingidae													

Cephonodes picus Cramer

ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 50 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนป้อม อกและท้อง
ปล้องที่ 1-4 ปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียว ท้องปล้องที่ 5-6 ปกคลุมด้วยเกล็ดสีแดง
เลือดหมู ปล้องที่ 7-8 ปกคลุมด้วยเกล็ดสีเหลือง ปลายท้องประดับด้วยพู่สีด�ำ โคนปีก
สีเขียว พื้นของปีกบางใสไม่มีสี
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ผีเสื้อจรวด Sphinx Moths

													 วงศ์ Sphingidae
Macroglossum variegatum Rothschild & Jordan
ลักษณะทั่วไป

: ปีกกว้าง 33 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วนป้อมสีน�้ำตาลเข้ม
ด้านข้างของท้องส่วนต้นประดับด้วยแถบสีส้มอมน�้ำตาล ปลายท้องประดับด้วยพู่
สีด�ำ ปีกคู่หน้าแคบสีน�้ำตาลเข้ม ปีกคู่หลังโคนปีกสีส้มอมน�้ำตาล ขอบปีกด้านล่าง
สีน�้ำตาลเข้ม

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ด้วงหนวดยาวลายทหาร Longhorn Beetle

วงศ์ Cerambycidae 													

Diastocera wallichi tonkinensis Kresche
ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 28 มิลลิเมตร ล�ำตัวแบนด้านล่าง โค้งนูนมาก
ด้านบนและมีสีเขียวเข้มอมน�้ำตาลเหลือบน�้ำเงิน ด้านล่างสีชมพู หนวดประดับด้วย
พู่สีด�ำ ด้านข้างของอกปล้องแรกประดับด้วยหนามข้างละ 1 อัน ปีกประดับด้วย
กระจุกขนสีด�ำเป็นแถบขวางปีกข้างละ 3 แถบ
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ด้วงหนวดยาวพะยูง Roun-headed Borer

													 วงศ์ Cerambycidae

Threnetica lacrymans Breuning

ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 26 มิลลิเมตร สีด�ำมันวาว ป้อม หัวประดับด้วย
แต้มสีขาว อกปล้องแรกประดับด้วยแต้มสีขาวบริเวณด้านข้างทั้งสองและตรง
กลาง ด้านบนของอกปล้องแรกเป็นรอยย่น ปีกประดับด้วยจุดสีขาวกระจายทั่วปีก
ด้านล่างสีด�ำ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ด้วงหนวดยาว Longhorn Beetle
		 วงศ์ Cerambycidae

Zoodes fulguratus Gahan

ลั ก ษณะทั่ ว ไป

: ล�ำตัวยาว 23 มิลลิเมตร ล�ำตัวแบน โค้งนูนด้านบน
และด้านล่างเล็กน้อย สีน�้ำตาลอมส้มอ่อน ปกคลุมด้วยขนละเอียดสีน�้ำตาลอ่อน
บริเวณหลังตาประดับด้วยแถบสีน�้ำตาลเข้ม ด้านในของปล้องหนวดประดับด้วยขน
สีน�้ำตาลอมส้ม อกปล้องแรกประดับด้วยแถบสั้นๆ 2 แถบ ปีกประดับด้วยแถบสั้นๆ
สี ด� ำ ที่ ข อบปี ก ด้ า นบน 2 แถบ กลางปี ก ประดั บ ด้ ว ยแถบสี ด� ำ หยั ก 2 แถบ
ขาแบน เรียวยาว สีน�้ำตาลเข้ม
268

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

INSECT

ด้วงเต่ากินใบ Leaf Eating Beetle
วงศ์ Chrysomelidae

Aspidomorpha dorsata Fabricius
ลั ก ษณะทั่ ว ไป

: ล�ำตัวยาว 8 มิล ลิเมตร แบน ด้ านบนโค้ งเล็ก น้อ ย
อกปล้องแรกแบนด้านบนสีเหลืองทองวาว ขอบปีกแบนสีเหลืองทองวาว พื้นด้าน
ในสีเหลืองทองเข้มเป็นมันวาว

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ด้วงเต่าลายตัวห�้ำ Lady Beetle

วงศ์ Coccinellidae													

Menochilus sexmaculatus (Fabricius)
ลักษณะทั่วไป : ล�ำตัวยาว 4 มิลลิเมตร รูปครึ่งวงกลม ด้านบนโค้งนูน

ด้านล่างแบนราบ หัวด้านข้างสีขาว ตรงกลางสีด�ำ ปีกสีส้มประดับด้วยเส้นขวางปีก
ขอบปีกด้านในและด้านล่างล�ำตัวสีด�ำ ขาสีด�ำ
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ด้วงเต่าลายตัวห�้ำ Lady Beetle

													 วงศ์ Coccinellidae

Oenopia sauzeti Mulsant
ลักษณะทั่วไป

: ด้านล่างแบน ด้านบนโค้งนูน คล้ายลูกบอลตัดครึ่ง มันวาว
หัวสีด�ำ อกสีด�ำ ด้านข้างของอกปล้องแรกประดับด้วยแถบสีเหลือง ปีกสีเหลือง
ประดับด้วยแต้มขนาดใหญ่สีด�ำ 5 แต้ม รอยต่อระหว่างปีกสองข้างติดกันประดับ
ด้วยแต้มสีด�ำขนาดใหญ่
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ด้วงน�้ำมัน Blister Beetle

วงศ์ Meloidae														

Epicauta hirticornis (Haag-Rutenberg)
ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 13 มิลลิเมตร ทรงกระบอกสีด�ำปกคลุมด้วยขน
สีน�้ำตาล หัวค่อนข้างกลมสีส้ม ตาและปากมีสีด�ำ หนวดสีน�้ำตาลเข้ม อกปล้องแรก
ด้านหน้าแคบแล้วค่อยๆ ขยายขนาดจนเท่ากับฐานของปีก

272

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

INSECT

ด้วงน�้ำมันเสือเหลือง Blister Beetle

														 วงศ์ Meloidae

Mylabris cichorii Linnaeus

ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 11-17 มิลลิเมตร หัวใหญ่กว่าส่วนอกและงุ้มลง
ล�ำตัวเรียวยาว หนวด หัว และอกสีด�ำ ปีกสีด�ำและมีสีเหลืองอมส้มคาดขวาง
สองแถบ และมีแต้มสีเหลืองสองจุดบนปีกใกล้ส่วนอก ขาสีด�ำ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผึ้งโพรง Asiatic Honey Bee

		 วงศ์ Apidae														

Apis cerana Fabricius

ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 28 มิลลิเมตร หัว ขา อก และปลายท้องมีสีด�ำ
บางส่ ว นของท้ อ งและอกมี ข นปุ ย สี เ หลื อ งอ่ อ น มี ข นาดตั ว ผึ้ ง ใหญ่ ก ว่ า ผึ้ ง มิ้ ม
แต่เล็กกว่าผึ้งหลวง โดยสร้างรังในโพรงไม้ ลักษณะมีรวงรังหลายๆ ชั้นเรียงขนานกัน
ขนาดรวงรังมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร
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ผึ้งหลวง Giant Honey Bee

														 วงศ์ Apidae

Apis dorsata Fabricius

ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 21 มิลลิเมตร หัว ขาและล�ำตัวปกคลุมด้วยขน

ละเอียดสีน�้ำตาล ปล้องท้องส่วนที่ติดกับส่วนอกมีสีน�้ำตาลอมเหลือง มีขนาดรังใหญ่
ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางของรังประมาณ 0.5-2 เมตร มักจะสร้างรังบนต้นไม้สูงๆ
ลักษณะรวงรังมีชั้นเดียวเป็นรูปครึ่งวงกลม ไม่มีที่ปกปิด มีพฤติกรรมดุกว่าผึ้งทุกชนิด

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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มวนหลังแข็ง Shield-backed Bug

วงศ์ Scutelleridae														

Cantao ocellatus (Thunberg)

ลักษณะทั่วไป

: ล�ำตัวยาว 19 มิลลิเมตร หนวดสีด�ำ ล�ำตัวด้านบนและ
ด้านล่างโค้งมีสีแดงอมส้ม มุมของอกปล้องแรกยื่นยาวออกเป็นหนาม scutellum
ขนาดใหญ่คลุมส่วนท้อง ประดับด้วยแต้มสีเหลืองอมส้ม 6 แต้ม ด้านล่างของอก
มีสีน�้ำเงิน ส่วนท้องมีสีส้ม

276

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

INSECT

มวนเพชฌฆาต Assasin Bug

														 วงศ์ Reduviidae

Sycanus collaris (Fabricius)

ลักษณะทั่วไป

: หัวเล็ก มีปากเป็นท่อยาวส�ำหรับใช้แทงเหยื่อเพื่อดูดกิน
ของเหลวในตัวเหยื่อ หนวด หัว อก ท้อง และขาสีด�ำ ข้างท้องมีจุดสีขาวเรียงกันตาม
ความยาวท้อง ปีกสีเหลืองและส่วนปลายสีน�้ำตาล
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ปลวก

ในป่าน�้ำเปื๋อย ป่าน�้ำหย่วน และป่าน�้ำลาว
Isoptera

ปลวกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในอันดับ
มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม
แบ่งประชากรภายในรัง ออกเป็น 3 วรรณะ
คือ วรรณะทหาร วรรณะกรรมกร และวรรณะสืบพันธุ์
ซึ่งมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกัน
แต่อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้รังปลวกที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดี

ปลวก Globitermes sulphureus (Haviland)
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ปลวก Hospitalitermes ataramensis

INSECT
Prashad & Sen-Sarma

ปลวก Macrotermes gilvus (Hagen)

ปลวก Odontotermes feae (Wasmann)
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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INSECT

ตัวหนอน
Worm
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Insect

Kingdom
Phylum
Class 		
Order		
Family		
282

:
:
:
:
:

Animalia
Arthropoda
Insecta
Coleoptera
Chrysomelidae
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เ ห็ ด ร า
คือ สิ่งมีชีวิตจ�ำพวกราที่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมจะพั ฒ นาไปเป็ น โครงสร้ า งขนาดใหญ่ ที่ เ ราเรี ย กว่ า “ดอกเห็ ด ”
(mushroom) เพื่อใช้ในการสร้างสปอร์ส�ำหรับขยายพันธุ์ ส�ำหรับราที่ไม่มีโครงสร้าง
ขนาดใหญ่และสร้างสปอร์บนเส้นใย เราเรียกว่า “เชื้อรา” (fungi) เห็ดราจึงจัดเป็น
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)

เห็ด ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้
จึ ง ต้ อ งการอาหารจากแหล่ ง ต่ า งๆ
ได้แก่ พืชและสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต รวมทั้งอินทรียวัตถุ นอกจากนี้
ยังต้องการความชื้นและแสงเพื่อใช้ใน
การเจริญเติบโตอีกด้วย

MUSHROOM
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MUSHROOM

การจ�ำแนก

เ ห็ ด ตามลักษณะต่างๆ

จ�ำแนกโดยใช้ลักษณะการเกิดสปอร์
เห็ดเบสิดิโอไมซิติส (Basidiomycetes)
สปอร์ เ กิ ด อยู ่ ภ ายนอกโครงสร้ า งที่ มี
รูปร่างคล้ายกระบอง (basidium) เรียกว่า
เบสิ ดิ โ อสปอร (basidiospore) ซึ่ ง มี
สปอร์จ�ำนวน 4 สปอร์ อยู่ติดกับก้านสปอร์
บนเบสิ เ ดี ย ม เช่ น เห็ ด โคน เห็ ด หอม
เห็ดนางฟ้า และเห็ดตับเต่า

แอสโคสปอร์
แอสคัส

เบสิดิโอสปอร์
เบสิเดียม

เห็ดแอสโคไมซิติส (Ascomycetes)
สปอร์เกิดภายในโครงสร้างที่มีรูปร่าง
คล้ายถุง (ascus) เรียกว่า แอสโคสปอร์
( a s c o s p o r e ) ซึ่ ง มี ส ป อ ร ์ จ� ำ น ว น
8 สปอร์ อยู ่ ภ ายในถุ ง เช่ น เห็ ด หู ห นู
เห็ดเผาะ เห็ดถ้วย และเห็ดดันหมีม่วงด�ำ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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จ�ำแนกตามลักษณะความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิตอื่น แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย
เห็ดซาโปรไฟต์ (Saprophyte)

เห็ดพาราไซต์ (Parasite)

เห็ ด ที่ ย ่ อ ยสลายซากพื ช ซากสั ต ว์ ที่
ตายแล้วและอินทรียวัตถุเป็นอาหาร
เช่ น เห็ ด น�้ ำ หมึ ก เห็ ด ขอนขาว
เห็ดปะการัง เห็ดแครง และเห็ดลม

เห็ดที่ท�ำให้เกิดโรคโดยเข้าท�ำลาย
พืชและสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ให้ตาย เช่น
เห็ดถั่งเช่า ที่เข้าท�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� ำ ลาย เห็ ด ได้ รั บ
อาหารจากพืชเพือ่ เจริญเติบโต เช่น
เห็ดน�ำ้ หมาก เห็ดขิง และเห็ดข่า

นอกจากเห็ดจะมีความส�ำคัญในการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์แล้ว
เห็ดยังมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ โดยท�ำหน้าทีย่ อ่ ยสลายอินทรียวัตถุทำ� ให้
เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหาร (nutrient cycle) ทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่พชื
สัตว์ และจุลนิ ทรียใ์ นระบบนิเวศให้สามารถด�ำรงชีวติ ได้
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จ�ำแนกตามลักษณะการน�ำมาใช้ประโยชน์
เห็ดกินได้
เห็ดที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางอาหาร
มีคนนำ�มากินเป็นอาหารและยารักษาโรค
เช่น เห็ดโคน เห็ดขมิ้นใหญ่ เห็ดขิง
เห็ดน�้ำหมาก และเห็ดหลินจือ

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
เห็ดที่ไม่มีคนนำ�มากินเป็นอาหาร
และยังไม่มีรายงานว่ามีพิษ เช่น เห็ดร่ม
เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดพัดใบลาน
และเห็ดกรวยจีบ

เห็ดพิษ
เห็ ด ที่ มี พิ ษ ต่ อ ระบบทางเดิ น อาหาร
ระบบหายใจ และระบบประสาท เมื่อกิน
เข้าไปอาจทำ�ให้ตายได้ เช่น เห็ดยวงขนุน
เห็ดน�้ำหมึกซึม และเห็ดระโงกหิน
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ความหลากหลาย
ของเห็ด
กลุ่มเห็ดกินได้ 30 ชนิ ด
กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมู ลว่ ากิ น ได้ 20 ชนิ ด
ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ป่าน�้ำเปื๋อย ป่าน�้ำหย่วน และ
ป่าน�้ำลาว เราพบเห็ดแตกต่างกันไปตามฤดูกาล รวมทั้งหมด 50 ชนิด
พบเห็ดกินได้ 30 ชนิด จะพบมากในช่วงฤดูฝน และมักขึ้นอยู่บนพื้นดิน
เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดแดงน�้ำหมาก เห็ดโคน และเห็ดเผาะ พบเห็ดที่
ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 20 ชนิด พบได้ตลอดทั้งปี บางชนิดดอกเห็ดคงทน
ข้ามปี มักขึ้นอยู่ตามใบไม้แห้ง ขอนไม้ล้ม หรือบนพื้นดิน เช่น เห็ดกรวย
ทองตะกู ที่พบอยู่บนกิ่งไม้ตามริมล�ำห้วย เห็ดหลินจือที่พบขึ้นบนตอไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่
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รายชื่อความหลากหลายของเห็ด
กลุ ่ ม เห็ ด กิ น ได้
ล�ำดับ

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาตร์

8

เห็ดระโงกเหลือง Amanita hemibapha
subsp. javanica
Corner & Bas
เห็ดระโงกขาว Amanita princeps
Corner & Bas
Auricularia auricula-judae
เห็ดหูหนู
(Bull.) Quél.
Auricularia polytricha
เห็ดหูช้าง
(Mont.) Sacc.
เห็ดฝักบัวแห้ง Boletellus ananas
(M.A. Curtis) Murrill
Boletus chrysenteron Bull
เห็ดตาเฒ่า
เห็ดผึ้งหมู่ตาเฒ่า Strobilomyces floccopus
(Vahl) P. Karst
Calostoma sp.
เห็ดตาโล่

9

เห็ดพายทอง

10

เห็ดเผาะหนัง

1
2
3
4
5
6
7

Dacryopinax spathularia
(Schwein.) G.W. Martin
Astraeus odoratus
Phosri, Watling,
M.P. Martín & Whalley

วงศ์

กลุ่มเห็ด

Amanitaceae

ไมคอร์ไรซา

Amanitaceae

ไมคอร์ไรซา

Auriculariaceae

ซาโปรไฟต์

Auriculariaceae

ซาโปรไฟต์

Boletaceae

ไมคอร์ไรซา

Boletaceae

ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา

Boletaceae

Calostomataceae ไมคอร์ไรซา
Dacrymycetaceae ซาโปรไฟต์
Diplocystidiaceae ไมคอร์ไรซา
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กลุ ่ ม เห็ ด กิ น ได้
ล�ำดับ

ชื่อไทย

11 เห็ดจวักงู
12

เห็ดหลินจือ

13

เห็ดปาก
นกแก้ว
เห็ดโคน
ปลวกจิก
เห็ดข้าวตอก

14
15
16

19
20
21

เห็ดร่างแห
กระโปรงยาว
สีขาว
เห็ดร่างแห
กระโปรงยาว
สีเหลือง
เห็ดนางรม
ป่าขาว
เห็ดลม
เห็ดตีนปลอก
เห็ดขอนขาว

22

เห็ดน�้ำแป้ง

17

18

290

ชื่อวิทยาศาตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

Amauroderma rugosum
Ganodermataceae ซาโปรไฟต์
(Blume & T. Nees) Torrend
Ganoderma lucidum
Ganodermataceae ซาโปรไฟต์
(Curtis) P. Karst.
Hygrocybe conica
Hygrophoraceae ซาโปรไฟต์
(Schaeff.) P. Kumm.
Termitomyces clypeatus
R. Heim

Lyophyllaceae

ซิมไบโอซิส

Termitomyces microcarpus Lyophyllaceae
(Berk. & Broome) R. Heim
Dictyophora indusiata
Phallaceae
(Vent.) Desv.

ซิมไบโอซิส

Dictyophora multicolor
Berk. & Broome

ซาโปรไฟต์

Phallaceae

ซาโปรไฟต์

Hohenbuehelia petaloides Pleurotaceae
(Bull.) Schulzer

ซาโปรไฟต์

Lentinus polychrous Lév.

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

Polyporaceae

Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr. Polyporaceae

Lentinus squarrosulus
Mont.
Russula alboareolata
Hongo
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กลุ ่ ม เห็ ด กิ น ได้
ล�ำดับ

ชื่อไทย

23

27
28

เห็ดหน้า
ม่วง
เห็ดตะไคล
ขาว
เห็ดแดง
น�้ำหมาก
เห็ดตะไคล
เขียว
เห็ดแครง
เห็ดปากหมู

29

-

24
25
26

30

เห็ดโคน
ปริศนา

ชื่อวิทยาศาตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

Russula cyanoxantha
(Schaeff.) Fr.

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

Russula delica Fr.

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

Russula emetica
(Schaeff.) Pers.

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

Russula virescens
(Schaeff.) Fr.

Russulaceae

ไมคอร์ไรซา

Schizophyllum commune Fr. Schizophyllaceae

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Galiella rufa (Schwein.)
Sarcoscyphaceae
Nannf. & Korf
Scleroderma flavidum
Sclerodermataceae ไมคอร์ไรซา
Ellis & Everh.
Tricholoma termitomycoides Tricholomataceae ไมคอร์ไรซา
Corner 1994
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กลุ ่ ม เห็ ด ที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ล ว่ า กิ น ได้
ล�ำดับ
1

ชื่อไทย

2

เห็ดกระดุม
ทองเหลือง
เห็ดตาปู้

3

เห็ดรังนก

4

เห็ดดอกส้าน

5

7

เห็ดหิ้งสีม่วง
กุหลาบ
เห็ดก้อน
กะละแมด�ำ
เห็ดรังมิ้ม

8

เห็ดรังแตน

6

9

ชื่อวิทยาศาตร์

วงศ์

กลุ่มเห็ด

Agaricus trisulphuratus
Berk.

Agaricaceae

ซาโปรไฟต์

Calvatia boninensis
S. Ito & S. Imai
Cyathus striatus
(Huds.) Willd
Amanita mira
Corner & Bas
Fomitopsis feei (Fr.)
Kreisel

Agaricaceae

ซาโปรไฟต์

Agaricaceae

ซาโปรไฟต์

Amanitaceae

ไมคอร์ไรซา

Fomitopsidaceae

ซาโปรไฟต์

Ganoderma dahlii
(Henn.) Aoshima

Ganodermataceae ซาโปรไฟต์

Hexagonia apiaria
Polyporaceae
(Pers.) Fr.
Hexagonia tenuis
Polyporaceae
(Hook.) Fr.
Microporus affinis
Polyporaceae
(Blume & T. Nees) Kuntze

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

Polyporaceae

ซาโปรไฟต์

เห็ดขอนพัด
น�้ำตาล
10 เห็ดกรวยทอง Microporus xanthopus
(Fr.) Kuntze
ตะกู
Polyporus badius
11
(Pers.) Schwein.
12 เห็ดขอนแดง Pycnoporus sanguineus
Murrill
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ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

MUSHROOM

กลุ ่ ม เห็ ด ที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ล ว่ า กิ น ได้
ล�ำดับ
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาตร์

เห็ดชามสีเหลือง Aleuria luteonitens
(Berk. & Broome) Gillet
เห็ดถ้วยขนยาว Cookeina tricholoma
(Mont.) Kuntze
Pisolithus tinctorius Pers.
เห็ดหัวเข่า
ก้อนกรวด
Scleroderma sinnamariense
เห็ดก้อนฝุ่น
Mont.
เหลืองทอง
เห็ดดันหมีม่วงด�ำ Daldinia eschscholtzii
(Ehrenb.) Rehm
เห็ดนิ้วทองค�ำ Xylaria allantoidea
(Berk.) Fr.
Xylaria badia Pat.
Xylaria nigripes
เห็ดก้านธูป
(Klotzsch) M.C. Cooke

วงศ์

กลุ่มเห็ด

Pyronemataceae

ซาโปรไฟต์

Sarcoscyphaceae

ซาโปรไฟต์

Sclerodermataceae ไมคอร์ไรซา
Sclerodermataceae ไมคอร์ไรซา
Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์

Xylariaceae

ซาโปรไฟต์
ซิมไบโอซิส

Xylariaceae

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เห็ดระโงกเหลือง

Amanita hemibapha subsp. javanica
Corner & Bas

วงศ์ Amanitaceae
ลักษณะ ดอกอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เมื่อเจริญ
จะดันผิวเปลือกออกมา หลุดห้อยเป็นวงแหวน เมื่อ
บานเป็นรูปกระทะคว�่ำผิวเรียบ ขอบมีริ้ว ขนาด 5-12
เซนติเมตร ครีบถี่ สีเหลืองอ่อนไม่ติดก้าน ก้านทรง
กระบอกสีเหลืองกลวง มีวงแหวนบางสีเหลืองติดก้าน
ขนาด 8-15 × 0.8-2 เซนติเมตร เปลือกหุ้มดอกเป็น
รูปถ้วยสีขาวที่โคนดอก สปอร์ ทรงรี กว้าง ใส ผิวเรียบ
ขนาด 7-9 x 5-7 ไมโครเมตร
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เห็ดกินได้
เห็ดไมคอร์ไรซา
พบในป่าเต็งรัง

MUSHROOM

เห็ดระโงกขาว
Amanita princeps Corner & Bas

วงศ์ Amanitaceae
ลักษณะ ดอกอ่อนคล้ายไข่สขี าวรูปกลมหรือไข่สขี าวนวล
หรือเหลืองอ่อน เปลือกหุม้ ดอกอ่อนทรงกระบอก สีขาว
เมื่อบานกางออกเป็นรูปกระทะคว�่ำ แบนราบผิวเรียบ
เป็นมัน เมือ่ ชืน้ จับแล้วหนืดมือเล็กน้อย ขอบเป็นริว้ ขนาด
6-20 เซนติเมตร ครีบ สีขาวถึงครีม ไม่ตดิ ก้าน เรียงถี่ ก้าน
ทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าเล็กน้อย ภายในกลวง มี
วงแหวนขาวนวล ตอนบนสีเดียวกับหมวก ขนาด 10-20 x
1-2.5 เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างกลมหรือเกือบกลม ใส ผิว
เรียบ ขนาด 10-11.25 x 10 ไมโครเมตร

เห็ดกินได้
เห็ดไมคอร์ไรซา
พบในป่าเต็งรัง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เห็ดพายทอง
Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin

วงศ์ Dacrymycetaceae
ลักษณะ ดอกรูปกรวยหรือบานเป็นช้อนแบน ปลายแยก
เป็นหยักสีเหลืองตลอดทัง้ ดอก ขนาด 1-2 × 0.3-0.5
เซนติเมตร เนื้อเป็นวุ้น ก้านทรงแบนหนาหรือทรง
กระบอก สปอร์ รูปร่างกลมถึงรี ผิวเรียบ ใส ขนาด 7.510 × 3.5-7.5 ไมโครเมตร

เห็ดกินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าเบญจพรรณ
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MUSHROOM

เห็ดเผาะหนัง
Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P. Martin & Walley

วงศ์ Diplocystidiaceae
ลักษณะ รูปร่างเป็นเม็ดกลม ขนาด 2-5 เซนติเมตร มี
ผนังสองชั้น เมื่อแก่ผนังชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก
6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุสปอร์ เมื่ออ่อนสปอร์จะ
เป็นสีขาวนวล เมื่ออายุมากสปอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา
และปลิวออกทางรูที่อยู่ตรงกลาง สปอร์ กลมสีน�้ำตาล
ผิวมีหนาม ขนาด 7-11 x 7-11 ไมโครเมตร

เห็ดกินได้
เห็ดไมคอร์ไรซา
พบในป่าเต็งรัง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เห็ดข้าวตอก
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.)

วงศ์ Lyophyllaceae
ลักษณะ ดอกสีขาว กลางหมวกเป็นปมนูนสีน�้ำตาล
เข้ม เป็นมันวาว เรียบ ขอบเป็นริ้วและมักฉีกขาดเมื่อ
แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ครีบ
ไม่ติดก้าน กว้าง เรียงถี่ สีขาว ก้านทรงกระบอก แข็ง
เรียบ ขนาด 3-7 x 0.2-0.4 เซนติเมตร มีรากสีขาว
สั้นประมาณ 1-2 เซนติเมตร เนื้อแน่นสีขาว สปอร์
รูปไข่หรือทรงรี เรียบ ผนังหนาเล็กน้อย ขนาด
6-8 x 3-4.5 ไมโครเมตร
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เห็ดกินได้
เห็ดซิมไบโอซิส
พบในป่าเบญจพรรณ

MUSHROOM

เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว
Dictyophora indusiata (Vent.) Desv.

วงศ์ Phallaceae
ลั ก ษณะ ดอกรู ป ระฆั ง คว�่ ำ ยอดแหลมผิ ว ขรุ ข ระ
สีน�้ำตาลอ่อน ขนาด 2.5-4 เซนติเมตร กลางดอกมี
ปากรูและมีเมือกสีน�้ำตาลอมเขียวขุ่น ส่งกลิ่นเหม็น
เพื่อใช้ในการล่อแมลง ใต้ดอกมีร่างแหสีขาวที่เกิดติด
กับก้านยาวคลุมลงไปเท่ากับความยาวของก้าน ก้าน
ทรงกระบอกสีขาว ขนาด 8-12 × 2-3.5 เซนติเมตร
ผิวก้านมีรูพรุนคล้ายฟองน�้ำ ภายในก้านกลวง สปอร์
รูปไข่ ผิวเรียบใส ขนาด 4-5 × 2 ไมโครเมตร

เห็ดกินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าเบญจพรรณ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เห็ดลม
Lentinus polychrous Lév.

วงศ์ Polyporaceae
ลั ก ษณะ ดอกรู ป กรวยตรงกลางเว้ า ลึ ก คล้ า ย
ปากแตร ดอกอ่อนสีขาวอมเทาเมื่อแก่มีสีน�้ำตาล
ขนาด 5-10 เซนติเมตร ผิวดอกมีขนสีน�้ำตาลคล้าย
เกล็ดงอขึ้น เนื้อแน่นและเหนียว ขอบดอกโค้งงอ
เล็กน้อย มีรอยฉีกตามขอบ ครีบถีเ่ กยก้านสีนำ�้ ตาลเทา
ถึงน�ำ้ ตาลแดงอมม่วง ก้านทรงกระบอก โค้ง มีสเี ทา
เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลและมีขนเล็กๆ ภายในตัน
ก้านอยู่ตรงกลางดอกหรือเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง
สปอร์ ทรงรี โค้งงอเล็กน้อย ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด
6-9 × 2.7-3.3 ไมโครเมตร
300 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

เห็ดกินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าเบญจพรรณ

MUSHROOM

เห็ดแดงน�้ำหมาก
Russula emetica (Schaeff.) Pers.

วงศ์ Russulaceae
ลักษณะ ดอกเมื่ออ่อนมีรูปทรงคล้ายกระทะคว�่ำ ริม
ขอบโค้งลง ตรงกลางเว้าตื้น ผิวเรียบ สีแดงอมชมพู
เมื่อแก่ดอกจะยกตัวขึ้น ขนาด 3-10 เซนติเมตร ครีบ
ติดก้าน เรียงถี่ สีขาว ก้าน รูปทรงกระบอกไม่สม�่ำเสมอ
ผิวเรียบสีขาว ขนาด 5-10 x 1-2.5 เซนติเมตร สปอร์
รูปร่างกลม ใส ผนังบาง มีหนามเล็กน้อย มีสันนูน
เป็นตาข่ายรอบสปอร์ ขนาด 6.25-8.75 x 6.25-8.75
ไมโครเมตร

เห็ดกินได้
เห็ดไมคอร์ไรซา
พบในป่าเต็งรัง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

301

เห็ดแครง
Schizophyllum commune Fr.

วงศ์ Schizophyllaceae
ลักษณะ รูปพัดมีขนสีขาวหรือขาวปนเทาปกคลุม ปลาย
งุม้ ลงเป็นลอน แตกแขนงเป็นแฉกเล็กๆ คล้ายนิว้ เท้า
ตุก๊ แก แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง ขนาด 1-3
เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไป
จากฐานดอก สีครีม ก้านอยูด่ า้ นข้างหรือเกือบไม่มกี า้ น
สปอร์ ทรงกระบอก ผิวเรียบ ใส ขนาด 4-5 x 1.5-2
ไมโครเมตร
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เห็ดกินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าเบญจพรรณ

MUSHROOM

เห็ดหัวเข่าก้อนกรวด
Pisolithus tinctorius Pers.

วงศ์ Sclerodermataceae
ลักษณะ ทรงกลม ขนาด 5-10 เซนติเมตร สูง 5-10
เซนติเมตร ผิวสีน�้ำตาลทอง ผนังบางขรุขระ สวน
ใกลฐานเรียวเล็กคลายกานและมีราก เมื่อผาดอกเห็ด
มีลักษณะคลายเม็ดกรวด สีนําตาลเหลืองอัดแนนและ
มักมีน้�ำเมือกเหนียวสีนําตาลดํา เมื่อแกผนังดานบน
จะปริออกภายในมีผงสปอร สปอร กลม สีน�้ำตาลดํา
ผิวมีหนาม ขนาด 7-12 ไมโครเมตร

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
เห็ดไมคอร์ไรซา
พบในป่าเต็งรัง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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เห็ดกระดุมทองเหลือง
Agaricus trisulphuratus Berk.

วงศ์ Agaricaceae
ลักษณะ ดอกเห็ดสีเหลืองส้มสดใส ขนาด 3-5
เซนติ เ มตร หมวกมี ส ะเก็ ด ขนงอนสี ส ้ ม ปกคลุ ม
สะเก็ ด หลุ ด ออกได้ เ มื่ อ แก่ หรื อ ร่ ว งหลุ ด ง่ า ยเมื่ อ
สัมผัส ขอบหมวกหยัก ครีบถี่ ไม่ติดก้าน สีขาว ก้าน
ทรงกระบอก ขนาด 3-4 × 0.5-1 เซนติเมตร มี
วงแหวนบางๆ และมีสะเก็ดขนสีส้มปกคลุม สปอร์
ทรงรี ใส ผิวเรียบ ขนาด 6-6.5 × 3-5 ไมโครเมตร
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เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าดิบแล้ง
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เห็ดกรวยทองตะกู
Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze

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

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าดิบแล้ง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

305

เห็ดขอนแดง
Pycnoporus sanguineus Murrill

วงศ์ Polyporaceae
ลักษณะ รูปครึง่ วงกลมหรือรูปพัด ขนาด 5-7 × 1-4
เซนติเมตร ผิวด้านบนสีแดงอมส้มหรือมีแถบสีแดง
สลับสีเหลือง มีรอยย่น ผิวเป็นมันวาวเล็กน้อย
ด้านล่างเป็นรูขนาดเล็กสีสม้ สะท้อนแสง มี 5-7 รูตอ่
มิลลิเมตร ก้านสีเดียวกับดอกอยูด่ า้ นข้างแต่สนั้ มาก
บางครัง้ ไม่มกี า้ น สปอร์ รูปทรงกระบอก ใส ขนาด
3-5.5 x 2-2.5 ไมโครเมตร
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เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง

MUSHROOM

เห็ดปากหมู
Galiella rufa (Schwein.) Nannf. & Korf

วงศ์ Sarcosomataceae
ลักษณะ รูปถ้วยก้นตื้น ภายในสีส้มอมน�้ำตาลจาง
น�้ำตาลแดงหรือน�้ำตาล ขนาด 1.5-3 เซนติเมตร
สู ง 1-3 เซนติ เ มตร ผิ ว หน้ า เรี ย บเป็ น ที่ ส ร้ า ง
สปอร์จ�ำนวนมาก ส่วนผนังชั้นนอกค่อนข้างเหนียว
สีน�้ำตาลที่ขอบนอก มีขนเล็กละเอียดปกคลุมอยู่ที่
ปากถ้วยด้านนอก เนื้อในเหมือนเยลลี่ มีลักษณะเป็น
วุ้น สปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส สร้างเรียงเป็นแถวใน
แอสคัส ขนาด 18-20 x 8-10 ไมโครเมตร

เห็ดกินได้
เห็ดซาโปรไฟต์
พบในป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

307

เห็ดก้านธูป
Xylaria nigripes (Klotzsch.) M.C. Cooke

วงศ์ Xylariaceae
ลักษณะ เป็นแท่งยาวคล้ายกับก้านธูป ไม่แตก
กิ่งก้าน เนื้อแข็ง ขึ้นบนรังปลวก เมื่ออ่อนสีเหลือง
อมน�้ำตาล แก่เป็นสีน�้ำตาลเทาจนถึงสีด�ำ ผิวไม่
เรียบ เมื่อแก่ข้างในจะกลวงสูง 3-6 เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.8 เซนติเมตร ก้านสีด�ำ
ยาวคล้ายรากออกจากรังปลวก ขนาดยาว 3-5
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.5 เซนติเมตร
สปอร์ ขนาด 4.5-5 x 2-3 ไมโครเมตร รูปร่างคล้าย
ตัว D สีนำ�้ ตาลด�ำ ผิวเรียบ germ slits (ช่องทีส่ ปอร์งอก)
เป็นเส้นตรงยาวเต็มสปอร์
308
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เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้
เห็ดซิมไบโอซิส
พบในป่าเบญจพรรณ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านไลเคน

ไลเคน
คืออะไร?

310 ป่ป่ าน�
าน�้ำ้ำเปืเปื๋ ๋ อย
อย ป่ป่ าน�
าน�้ำ้ำหย่
หย่ววนน และป่
และป่ าน�
าน�้ำ้ำลาว
ลาว

LICHEN

ไลเคน

คือสิ่งมีชีวติ 2 ชนิด
ที่มาอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย
ระหว่าง
รา (fungi) กลุม่ แอสโคไมซีส (Ascomycetes) กับ
สาหร่าย (algae) สีเขียว (green algae) และสาหร่ายสีเขียว
แกมน�ำ้ เงิน (blue-green algae)

โดยรามีหน้าที่เก็บความชื้นและป้ องกันอันตรายให้กบั
สาหร่าย ส่วนสาหร่ายสร้างอาหารและแบ่งปันให้กบั รา

รา

สาหร่าย

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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พบไลเคนได้ ที่ไหน?

ไลเคนใช้นำ�้ คาร์บอนไดออกไซด์ และแสง
ในการสัง เคราะห์แ สงเช่ น เดีย วกับ พืช และ
ไม่ได้ใช้อาหารจากวัตถุทย่ี ดึ เกาะแต่อย่างใด
เพี ย งแต่ ใ ช้เ ป็ นที่ เ กาะอาศัย เท่ า นั้น เรา
จึ ง พบไลเคนได้ท ัว่ ไปตามที่ ต่ า งๆ.เช่ น
เปลือกไม้ ใบไม้ หิน หรือแม้แต่ตามสิง่
ปลู ก สร้า งอย่ า งเสาเหล็ก หรื อ ปู น ซี เ มนต์

312
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LICHEN

โครงสร้างภายนอก

แทลลัส (thallus)

โลบ (lobe)

โครงสร้างร่างกายของไลเคน

โครงสร้างหลักของแทลลัส
กลุม่ แผ่นใบและกลุม่ ต้นไม้เล็ก

แอสโคคาร์ป (ascocarp)

ขนเซลล์ (cilia)

โครงสร้างสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ

โครงสร้างทีม่ ลี กั ษณะคล ้ายขนตา
ขึ้นทีข่ อบแทลลัส

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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วงจรชีวิตของไลเคน

ไลเคนเกิดขึ้นเมือ่ สภาพแวดล ้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของราและสาหร่าย
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ สองจึงต้องพึง่ พาอาศัยกันเพือ่ ความอยู่รอด
สาหร่าย

เส้นใยรา
แอสโคสปอร์

ไอซิเดีย

ฟิลลิเดีย

ซอรีเดีย
เจริญเป็ นแทลลัส

ศ

บไม

ุ์ บ
ัพ ธแ
น
บื

ยั เพ
อ่ าศ

ส

สปอร์ปล่อยจากแอสคัส

สืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ไลเคนสร้างสปอร์ภายในแอสคัส และ
ถูกพัดพาออกไป เมือ่ อยู่ในสภาวะแวดล ้อม
ทีเ่ หมาะสมก็จะเจริญเป็ นเส้นใยรา จับคู่กบั
สาหร่ายที่เหมาะสม และเจริญเป็ นแทลลัส
ต่อไป
314
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การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ไลเคนสร้างโครงสร้างสืบพันธุแ์ บบไม่
อาศัยเพศ ได้แก่ ไอซิเดีย ฟิ ลลิเดีย และ
ซอรีเ ดีย เมื่อ หลุ ด ออกจากแทลลัส แล ว้
สามารถเจริญเป็ นแทลลัสใหม่ได้

อสคัส

LICHEN

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

1

2

3

เพอริทีเซีย (Perithecia)

ลักษณะภายนอกเป็ นรูปตุ่ม
พบบนแทลลัสกลุม่ ฝุ่นผง

1
2
3

แอโพทีเซียแบบคล้ายจาน
(Disc-like apothecia)

ลักษณะภายนอกเป็ นรูปถ้วยหรือจาน
พบบนแทลลัสกลุม่ ฝุ่นผงและกลุม่ แผ่นใบ
ไลเรลเลทแอโพทีเซีย
(Lirellate apothecia)

ลักษณะภายนอกเป็ นรูปเส้น
พบบนแทลลัสกลุม่ ฝุ่นผง

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

315

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ซอรีเดีย (Soredia) ฟิลลิเดีย (Phyllidia) ไอซิเดีย (Isidia)

ลักษณะคล ้ายขนมถ้วยฟู
พบบนแทลลัสกลุม่ แผ่นใบ
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ลักษณะคล ้ายใบเกล็ด
เป็ นแผ่นแบนขนาดเล็ก
พบบนแทลลัสกลุม่ แผ่นใบ

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

ลักษณะคล ้ายแท่งหรือ
เป็ นตุ่มนู นกลม พบบน
แทลลัสกลุม่ แผ่นใบ

LICHEN

ภายในโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
พาราไฟซิส (paraphysis)
แบบเส้นเดีย่ ว

แบบแตกกิง่ ก้าน

แบบเชือ่ มประสาน

แอสคัสรูปกระบอง
แอสคัสรูปทรงกระบอก
แอสโคสปอร์

แอสโคสปอร์

simple
แบบเซลล์เดียว
ไม่มผี นังกัน้

transeptate

muriform
แบบมีผนังกัน้ ตามขวาง แบบมูรฟิ อร์ม มีผนังกัน้
ตามขวางและตามยาว
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ประเภทของไลเคน
กลุม่ แผ่นใบ (Foliose)

>>

>>

ลัก ษณะแทลลัส เป็ น แผ่ น ใบ
เกาะติดกับวัตถุท่ีอาศัยอย่าง
หลวมๆ

กลุม่ ฝุ่นผง (Crustose)

ลัก ษณะแทลลัส เป็ น ฝุ่ นผง
หรื อ ด่ า งดวง เกาะติ ด แน่ น
กับวัตถุทอ่ี าศัย

ลักษณะแทลลัสเป็ นทรงพุ่ม
แตกเป็ น เส้น สาย ส่ ว นฐาน
เกาะติดกับวัตถุทอ่ี าศัย

>>

กลุม่ พลาคอยด์ (Placoid)

ลักษณะแทลลัสเป็ นโลบเล็ก
อยู่ ติ ด กับ วัต ถุท่ีอ าศัย แน่ น
มาก

>>
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

>>

ลั ก ษ ณ ะ แ ท ล ลั ส เ ป็ น ต้ น
หรือใบเกล็ดคล ้ายต้นไม้เล็กๆ
พบตามพื้นดินหรือบนมอสส์

กลุม่ เส้นสาย (Fruticose)

318

กลุม่ ต้นไม้เล็ก
(Squamulose)
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ประโยชน์ของไลเคน
ไลเคนเป็ นสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็กทีม่ ปี ระโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย
ทัง้ ด้านการแพทย์เป็ นส่วนประกอบของยาและยาสมุนไพร
ด้านอุตสาหกรรม น�ำมาใช้ทำ� เป็ นสียอ้ มผ้า
ท�ำกระดาษลิตมัส (กระดาษทีใ่ ช้วดั กรด-ด่าง)
เครือ่ งส�ำอาง น�ำ้ หอม และสามารถใช้บอกอายุของ
โบราณวัตถุโดยดูจากการเจริญเติบโตของไลเคน

LICHEN

		 และทีส่ ำ� คัญใช้เป็ น ตัวบ่งชี้คุณภาพของอากาศ เนื่องจาก
ไลเคนไม่มผี วิ เคลือบภายนอกที่แข็งแรง รับน�ำ้ และแร่ ธาตุจากอากาศโดยตรง
จากฝน หมอก หรือน�ำ้ ค้าง จึงมีความอ่อนไหวต่ อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศอย่างมาก หากว่าในอากาศนัน้ มีมลพิษปนเปื้ อนอยู่ก็จะอันตรายต่อการ
ด�ำรงชีวติ ท�ำให้ไลเคนเติบโตอย่างผิดปกติหรือตายไปในที่สุด

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ไลเคนป่าน�้ำเปื๋อย ป่าน�้ำหย่วน และป่าน�้ำลาว

พบไลเคน
30 ชนิ ด
ไลเคน ถื อ เป็ นสิ่ ง แปลกใหม่ ส �ำ หรับ

ชาวบ้าน แม้จะเคยเห็นกันบ่อยๆ ตามต้นไม้
แต่ไม่มใี ครรูว้ า่ สิง่ นี้คอื อะไร เรียกว่าอะไร รวม
ถึงไม่รูว้ า่ สิง่ นี้ มีชวี ติ
เมือ่ ลองเปิ ดใจเรียนรู ้ แลกเปลีย่ นความคิด
เห็น กัน มากขึ้น ไลเคนกลับ กลายเป็ น หัว ข้อ
พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ช่วยกันสังเกต ช่วย
กันชี้ตำ� แหน่ง “นี่ใช่ไหม” “นัน่ ใช่ไหม”
จากนัน้ เกิด การเล่า สู่ ก นั ฟัง ภายในชุม ชน
แม้ชาวบ้านคนอื่นๆ ไม่ได้มาร่ วมส�ำรวจแต่
ก็ได้รูจ้ กั กับสิ่งมีชีวติ เล็กๆ ที่เรียกว่าไลเคน
ไม่มากก็นอ้ ย

320 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

กลุ่มฝุ่ นผง 16 ชนิด
กลุ่มแผ่นใบ 14 ชนิด

LICHEN

รายชื่อความหลากหลายของไลเคน

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
ล�ำดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

Chrysothrix xanthina (Vain.) Kalb

2

5

Diorygma hieroglyphicum (Pers.)
Staiger & Kalb
Diorygma junghuhnii (Mont. & Bosch)
Kalb, Staiger & Elix
Graphis subinsulana
V. Poengsungnoen & K. Kalb
Hemithecium implicatum (Fée) Staige

6

วงศ์

ที่เกาะอาศัย

Chrysotrichaceae
Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

Nadvornikia sp.

Graphidaceae

บนเปลือกไม้

7

Lecanora argentata (Ach.) Degel.

Lecanoraceae

บนเปลือกไม้

8

Ramboldia russula
(Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix
Letrouitia trangressa
(Malme) Hafellner & Bellem
Letrouitia vulpina
(Tuck.) Hafellner & Bellem
Letrouitia domingensis
(Pers.) Hafellner & Bellem.
Protoparmelia pulchra
Diederich, Aptroot & Sérus.

Lecanoraceae

บนเปลือกไม้

Letrouitiaceae

บนเปลือกไม้

Letrouitiaceae

บนเปลือกไม้

Letroutiaceae

บนเปลือกไม้

Parmeliaceae

บนเปลือกไม้

3
4

9
10
11
12

บนเปลือกไม้

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
ล�ำดับ
13
14
15
16

ชื่อวิทยาศาสตร์
Dichosporidium boschianum
(Mont.) G. Thor
Anthracothecium prasinum
(Eschw.) R.C. Harris
Laurera benguelensis
(Mull. Arg.) Zahlbr
Trypethelium nigroporum
Makhija and Patw.

วงศ์

ที่เกาะอาศัย

Porinaceae

บนเปลือกไม้

Pyrenulaceae

บนเปลือกไม้

Trypetheliaceae
Trypetheliaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)
ล�ำดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

1

Coccocarpia palmicola
(Spreng.) Arv. & D.J. Galloway
Leptogium cochleatum
(Dicks.) P.M. Jørg. & P. James
Leptogium marginellum (Sw.) Gray
Leptogium poliophaeum Verdon
Bulbothrix meizospora (Nyl.) Hale
Bulbothrix tabacina (Mont. & Bosch) Hale
Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale
Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale
Relicinopsis rahengensis
(Vain.) Elix & Verdon
Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
322
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วงศ์

ที่เกาะอาศัย

Coccocarpia- บนเปลือกไม้
ceae
Collemataceae บนเปลือกไม้
Collemataceae
Collemataceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

Physciaceae

บนเปลือกไม้

LICHEN
กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)
ล�ำดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ที่เกาะอาศัย

11

Dirinaria picta (Swartz) Clement & Shear

Physciaceae

บนเปลือกไม้

12

Hyperphyscia adglutinata
(Flörke) H. Mayrhofer & Poelt
Pyxine coccifera (Fee) Nyl.
Pyxine meissneriana Nyl.

Physciaceae

บนเปลือกไม้

Physciaceae
Physciaceae

บนเปลือกไม้
บนเปลือกไม้

13
14

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

323

Chrysothrix xanthina (Vain.) Kalb
วงศ์ Chrysotrichaceae
ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบแลพโพสสีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวอ่อน
เป็ นฝุ่นผง ไม่มขี อบแทลลัสชัดเจน
ซอรีเดีย ลักษณะเม็ดกลมสีเหลือง กระจายทัว่ แทลลัส
ไม่พบ แอโพทีเซียและพิคนิเดีย

ทีอ่ ยูอ่ าศัย บนเปลือกไม้

324 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

LICHEN

Diorygma hieroglyphicum (pers.) Staiger & Kalb
วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบครัสโตสสีขาวถึงสีเขียว ผิวไม่เรียบถึงขรุขระ หลุดล่อนเล็กน้อย
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีขาวถึงสีขาวอมน�ำ้ ตาล รูปเส้นแบบเส้นเดีย่ วและแตกกิ่ง
กึ่งฝังจม หน้าจานเปิ ด มีฝ่ นุ ผงสีขาวปกคลุม
แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส แบบมูรฟิ อร์ม จ�ำนวน 8 แอสโคสปอร์ต่อ 1 แอสคัส

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

325

Diorygma junghuhnii (Mont. & Bosch) Kalb, Staiger & Elix
วงศ์ Graphidaceae
ลักษณะทัว่ ไป

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทาถึงสีเขียวอ่อนอมเทา
ผิวไม่เรียบ ขรุขระถึงเป็ นขุยละเอียด ไม่สะท้อนแสง
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียสีขาวถึงสีขาวอมน�ำ้ ตาลอ่อน
รู ป เส้น แบบเส้น เดี่ย วและแตกกิ่ง กึ่ง ฝัง จม หน้า จานเปิ ด
มีฝ่ นุ ผงสีขาวปกคลุม
เอกซิเปิ ล ไม่มสี ี ถึงสีดำ� เล็กน้อย บริเวณฐาน
แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส แบบมูรฟิ อร์ม จ�ำนวน 8 แอสโคสปอร์
ต่อ 1 แอสคัส

326 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

LICHEN

Graphis subinsulana V.Poengsungnoen & K. Kalb
วงศ์ Graphidaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทา ผิวเรียบ
ไม่แตกร้าว ไม่สะท้อนแสง
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีขาวอมด�ำ
รูปเส้น เป็ นเส้นเดีย่ ว ขนาดสัน้ ยกตัวเหนือ
แทลลัสชัดเจน
เอกซิเปิ ล บริเวณด้านข้างสีดำ� บริเวณฐาน
สีนำ�้ ตาลเข้ม-อ่อน
แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใสรูปทรงยาวรี แบบมูรฟิ อร์ม
จ�ำนวนหนึ่งอสโคสปอร์ ต่อ 1 แอสคัส

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

327

Hemithecium implicatum (Fée) Staige
วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเทา ผิวเรียบ ไม่สะท้อนแสง
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีขาวอมน�ำ้ ตาล รูปเส้น เป็ นเส้นเดีย่ วสัน้ ๆ จ�ำนวนมาก
เอกซิเปิ ล สีนำ�้ ตาลถึงสีนำ�้ ตาลเข้มด้านล่าง
แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส รูปทรงยาวรี แบบมีผนังกัน้ ตามขวาง 8-13 ผนัง
328 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

LICHEN

Lecanora argentata (Ach.) Degel.
วงศ์ Lecanoraceae

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทาถึงเทาอ่อน ผิวหยาบเป็ นเม็ดเล็กๆ ไม่เงามัน ไม่แตกร้าว
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย กลมมนหรือค่อนข้างกลม แบนเรียบ ไม่เงามัน สีนำ�้ ตาลแดง
ถึงน�ำ้ ตาลแดงค่อนข้างด�ำขอบสีเดียวกับแทลลัส
เอกซิเปิ ล มีผลึกขนาดใหญ่แทรกทัง้ ด้านข้างและด้านล่าง
แอสคัส สีใส รูปกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส รูปกลมถึงไข่รี
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

329

Ramboldia russula (Ach.) Kalb, Lumbsch & Elix
วงศ์ Lecanoraceae
ลักษณะทัว่ ไป

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

330 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวถึงเขียวอมเทา
ผิวขรุขระเป็ นเม็ด เงามันเป็ นหย่อมๆ แตกร้าว
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย กลมมนหรือค่อนข้างกลม
แบนเรียบ เงามัน สีนำ�้ ตาลแดงอ่อนถึงน�ำ้ ตาลแดงคล�ำ้
ไม่มขี อบ
แอสคัส สีใส รูปกระบอง
แอสโคสปอร์ ใส รูปไข่รี จ�ำนวน 8 แอสโคสปอร์
ต่อ 1 แอสคัส

LICHEN

Letrouitia trangressa (Malme) Hafellner & Bellem.
วงศ์ Letroutiaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลืองถึง
สีเขียวเข้ม ส่วนใหญ่ผวิ เรียบถึงขรุขระ ไม่พบ
ซอริเดียและไอซิเดีย
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีสม้ แก่
ถึงน�ำ้ าตาลเข้ม ขอบแอโพทีเซียสีเหลืองอมส้ม
รูปจาน
เอกซิเปิ ล สีเหลืองอ่อน ไม่มชี นั้ สาหร่าย
แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส แบบมีผนังกัน้ ตามขวางถึง
กึ่งมูรฟิ อร์ม

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

331

Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem
วงศ์ Letrouitiaceae

ลักษณะทัว่ ไป

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
332 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลือง ผิวเรียบ
เป็ นเงามัน ไม่แตกร้าว
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย สีนำ�้ ตาลด�ำ ขอบสีเหลือง
อมส้มหรือส้ม เป็ นเงามัน เจริญแบบเดี่ยวๆ หรือ
เป็ นกลุ่ม
เอกซิเปิ ล ขอบนอกสีเหลืองส้ม ขอบในสีเทา แอสคัส
สีใส รู ปกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส รู ปไข่รี ตรงหรือโค้งงอ แบบมีผนัง
กัน้ ตามขวาง

LICHEN

Protoparmelia pulchra Diederich, Aptroot & Sérus.
วงศ์ Parmeliaceae

ลักษณะทัว่ ไป

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวเข้มอมน�ำ้ ตาล
ผิวเป็ นปุ่มปม ไม่เป็ นเงามัน
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย หน้าจานสีนำ�้ ตาลอมแดง
รูปกลมถึงรูปร่างไม่แน่นอน ขอบแอโพทีเซียสีเดียวกับ
แทลลัส ขอบหยักเป็ นคลืน่ ยกตัวเหนือผิวแทลลัสชัดเจน
เอกซิเปิ ล สีใสหรือเหลืองอ่อน
แอสคัส สีใส รูปกระบอง
ไม่พบ แอสโคสปอร์
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

333

Trypethelium nigroporum Makhija and Patw.
วงศ์ Trypetheliaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวมะกอกถึงสีเขียวอมเหลือง
ส่วนใหญ่ผวิ เรียบ
แอสโคมาตา แบบเพอริทเี ซีย สีดำ� รูปครึ่งวงกลม
ขนาด 0.3 - 0.5 มิลลิเมตร ยกตัวเหนือแทลลัส
แบบเดีย่ วหรือกลุม่
เอกซิเปิ ล สีดำ�
แอสคัส สีใส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส แบบมีผนังกัน้ ตามขวาง 5-7 ผนัง

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

334 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

LICHEN

Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway
วงศ์ Coccocarpiaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาอมเขียว ผิวเรียบ ไม่เป็ นมันเงา
โลบ แผ่ออกเป็ นรูปพัด มีรอยคลืน่ ตามโลบในแนวรัศมี
พบไอซิเดียทรงกระบอก (cylindrical isedia) หรือแตกกิ่ง
คล ้ายปะการัง (coral) โทเมนตัมสีดำ� ยึดเกาะทีอ่ าศัย
ไม่พบ แอสโคมาตาและพิคนิเดีย

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

335

Bulbothrix meizospora (Nyl.) Hale
วงศ์ Parmeliaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม
อมน�ำ้ ตาล ผิวเรียบถึงรอยย่นเล็กน้อย
ไม่สะท้อนแสง
โลบ เรียวปลายแผ่กว้าง ปลายโลบกลมมนถึงเป็ น
รอยตัด ไรซีนสีดำ� หรือสีครีม แบบเส้นเดีย่ ว
ซิเลียสีดำ� เส้นเดีย่ ว ฐานพองบวมเป็ นกระเปาะ
พบบริเวณขอบโลบ ไม่พบซอริเดียหรือไอซิเดีย
แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย รูปถ้วย หน้าจาน
สีนำ�้ ตาล
เอกซิเปิ ล สีใสหรือเหลืองอ่อน
แอสคัส สีใส รูปกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส รูปทรงรี

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
336 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

LICHEN

Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale
วงศ์ Parmeliaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวอมเทา
โลบ ผิวเรียบจนถึงยับย่น แผ่กว้างตอนปลาย โลบขนาด
0.5-1.0 เซนติเมตร
ไรซีนสีดำ� เป็ นเส้นเดีย่ ว
ไม่พบ แอสโคมาตาและพิคนิเดีย

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

337

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale
วงศ์ Parmeliaceae
ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวถึงสีเขียวอมเทา
โลบ ผิวเรียบจนถึงยับย่น เจริญแผ่เป็ นแนว
รัศมี โลบแผ่กว้างตอนปลาย โลบขนาด 0.5-1.5
เซนติเมตร ไอซิเดียทรงกระบอกจ�ำนวนมาก
ไรซีน สีดำ� เป็ นเส้นเดีย่ ว

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

338 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

LICHEN

Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi
วงศ์ Physciaceae

ลักษณะทัว่ ไป

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาอมเหลืองถึงสีเทาอมเขียว
ผิวแทลลัส ปกคลุมด้วยแคลเซียมออกซาเลท สีขาวสะท้อนแสง
โลบ ขนาดเล็ก ยกตัวโค้งนู นซ้อนกัน แน่น ปลายโลบ แผ่ออก
คล ้ายพัด
ซอริเดีย สีขาว หนาแน่นบริเวณกลางแทลลัส ไม่ พบถึงพบได้
น้อยบริเวณขอบโลบ
ไม่พบ ไรซีน ซิเลีย ไอซิเดีย แอโพทีเซียม พิคนิเดีย

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

339

Dirinaria picta (Swartz) Clement & Shear
วงศ์ Physciaceae
ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีขาวอมเทา ผิวเรียบเป็ น
มันเงา เจริญแผ่เป็ นรัศมี
โลบ ซ้อนกันแน่น ปลายโลบกลมมน ลักษณะเป็ น
รูปสีเ่ หลีย่ ม ปกคลุมด้วยแคลเซียมออกซาเลท
สีขาวสะท้อนแสง
ซอรีเดีย ลักษณะเป็ นเม็ดกลมสีขาวเทา บนแผ่น
โลบ จ�ำนวนมากกระจายบนแทลลัส
ไม่พบ ไรซีน ซิเลีย ไอซิเดีย แอโพทีเซียม

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
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LICHEN

Pyxine coccifera (Fee) Nyl.
วงศ์ Physciaceae

ลักษณะทัว่ ไป

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวอมเทา เจริญอย่างอิสระ
แทลลัสไม่สมมาตร
โลบ แบนขนาดเล็ก เรียวยาว
ไรซีน สีขาวถึงสีดำ� แบบแตกแขนง
ซอริเดีย สีแดง รูปกลมขนาดเล็ก เป็ นปุยฟู หนาแน่น
บริเวณผิวและขอบโลบ
ไม่พบ ไอซิเดียและแอสโคมาตา
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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Pyxine meissneriana Nyl.
วงศ์ Physciaceae

ลักษณะทัว่ ไป

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาอมขาว เกาะติดทีอ่ ยู่อาศัยด้วยไรซีน
แบบไม่แนบแน่นสามารถลอกออกได้
โลบ เจริญเป็ นเส้นตรง แตกกิ่งก้าน
ซอริเดีย สีขาวถึงสีเหลือง แบบตุ่มนู น บริเวณขอบโลบ
ไม่พบ ไอซิเดียและแอสโคมาตา

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้
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WISDOM

ภู มิ ป ั ญ ญ า ท ้ อ ง ถิ่ น
สื บ สาน ภู มิ ป ั ญ ญา รุ่ น สู ่ ร ุ่ น
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ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
คื อ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ
ทั ก ษะ หรื อ พื้ น เพรากฐานความรู ้
ของชาวบ้ า นที่ ไ ด้ สั่ ง สมสื บ ทอดและ
ปฏิ บั ติ ม าตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ คน
คนกับธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการ
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการถ่ า ยทอดจาก
344 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

บรรพบุ รุ ษ ตลอดจนสถาบั น ต่ า งๆ
ในสังคม สามารถประยุกต์ให้ใช้งาน
ได้ อ ย่ า งสมสมั ย ดั ง นั้ น ภู มิ ป ั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
เชื่ อ มโยงทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเข้ า ด้ ว ยกั น
ทั้ ง คนกั บ ธรรมชาติ วิ ถี ชี วิ ต สั ง คม
รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

WISDOM

ความส� ำ คั ญ
ของ
ภู มิ ป ั ญ ญา
ภู มิ ป ั ญ ญ า ท ้ อ ง ถิ่ น มี
ความส� ำ คั ญ และมี คุ ณ ค่ า ต่ อ
วิ ถี ก า ร ด� ำ ร ง ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม
อยู ่ ร อดของท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจาก
เป็นความรูพ้ นื้ ฐานในการประกอบ
อาชี พ ที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กจ น
เหมาะสมกับวิถีชุมชน โดยค�ำนึง
ถึ ง การอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสมดุ ล
กั บ ธรรมชาติ แ ละคงคุ ณ ค่ า อั น
ดีง ามของวั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอด
กันมา ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึ ง เป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ในการ
พัฒนาสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

345

ประเภทของ
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
1 สาขาคติ ความเชื่ อ หลั ก ปฏิ บั ติ
2 สาขาการด� ำ รงชี พ และโภชนาการพื้ น บ้ า น
3 สาขาการดู แ ลสุ ข ภาพพื้ น บ้ า น
4 สาขาเทคโนโลยี พื้ น บ้ า น
5 สาขาบริ หารจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ
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WISDOM
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การส� ำ รวจ
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น

1.

การสอบถามข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้น�ำชุมชน
เพื่อก�ำหนดประเด็นที่จะศึกษา

2.

การส�ำรวจและเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ สอบถาม
พร้อมทั้งจดบันทึก ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

3. น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป
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WISDOM
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ท�ำเนียบผู้รู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล

อายุ(ปี)

ที่อยู่

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน
สมุนไพร
การเก็บหาน�้ำผึ้ง
การไหว้ผี
การท�ำไม้กวาด
ดอกหญ้าตองกง
การจักสาน
การท�ำด้ามอุปกรณ์
จากไม้
การประดิษฐ์
เครื่องมือทุ่นแรง

นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น
62
บ้านใหม่เจริญไพร 65 หมู่ 9
สาขาการด�ำรงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน
นายพนม อุดทังไข
40
บ้านใหม่เจริญไพร 59 หมู่ 9
สาขาประเพณี พิธีกรรม
นางดา ไกลถิ่น
89
บ้านใหม่เจริญไพร 71 หมู่ 11
สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น

62

บ้านใหม่เจริญไพร 65 หมู่ 9

นายนวล ชาวเวียง

74

บ้านน�้ำมิน 13 หมู่ 13

นายรพ ศรีสด

75

บ้านน�้ำมิน 44 หมู่ 13

นายสม ขันโท

73

บ้านน�้ำมิน 52 หมู่ 13
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ต้ น ทุ น จากแผ่ น ดิ น
การสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นหัวใจส�ำคัญของความ
ยั่ ง ยื น ของชุุ ม ชน เพราะชุ ม ชนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
พัฒนาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตบนพื้นฐาน
ของทรัพยากรธรรมชาติ การสืบทอดแนวคิดและพัฒนา
ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ส อดคล้ อ งระหว่ า งคนและธรรมชาติ เ ป็ น
กุญแจส�ำคัญที่จะน�ำท้องถิ่นกลับไปสู่ต้นทุนทางธรรมชาติ
ท�ำให้เกิดความงอกงามของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ของชุมชน เกิดระบบนิเวศที่สมดุลที่ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
จึงเปรียบเสมือนต้นทุนจากแผ่นดินที่รอวันให้คนรุ่นหลัง
ได้สานต่อให้งอกงาม
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สมุ น ไพร
พื้ น บ้ า น

สูตรยาโบราณจากพืชหลากหลายชนิด
ชาวบ้านนิยมเพราะมีสรรพคุณบ�ำรุงร่างกาย
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ผู ้ รู ้ ศึ ก ษาเรื่ อ งยา
ส มุ น ไ พ ร ม า จ า ก
บรรพบุ รุ ษ ซึ่งมีพื้นเพมาจาก

ประเทศลาว โดยได้ ท� ำ การบั น ทึ ก สู ต ร
ยาสมุ น ไพรแต่ ล ะขนานที่ ใช้ ใ นการรั ก ษา
โรคต่ า งๆ รวมถึ ง สมุ น ไพรที่ ใ ช้ บ� ำ รุ ง
ร่ า งกายลงในสมุ ด บั น ทึ ก ซึ่ ง สมุ น ไพร
ส่ ว นมากได้ ม าจากป่ า บางชนิ ด น� ำ มา
เพาะปลูกขยายพันธุ์ไว้ในบ้าน เนื่องจาก
เป็ น สมุ น ไพรหายาก ผู ้ รู ้ มี ค วามรู ้ เรื่ อ ง
สมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งสรรพคุณของ
สมุนไพร สมุนไพรที่หามาได้จะน�ำไปตาก
แห้ ง เก็ บ ไว้ แ ละเมื่ อ ต้ อ งการท� ำ เป็ น ตั ว ยา
จะน� ำ มาต้ ม กั บ หม้ อ ดิ น (หม้ อ ดิ น เป็ น
อุปกรณ์ที่เหมาะแก่การต้มยาที่สุด) เพื่อสกัดตัวยาให้ออกมากับน�้ ำก่อนจะน� ำน�้ำที่ได้มาดื่ม
หลักในการปรุงยาจะต้องค�ำนึงถึงชนิดและปริมาณของสมุนไพรที่ใช้ เพราะสมุนไพรบางชนิดมี
รสชาติและสรรพคุณแตกต่างกัน โดยผู้รู้มักเลือกปรุงยาให้มีรสชาติที่รับประทานง่าย สูตรใน
การท�ำยาบางชนิดใช้วิธีการต�ำหรือบดให้ละเอียดแล้วน�ำมาผสมกับน�้ำผึ้งเพื่อปั้นเป็นลูกกลอน
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การเก็บหาน�้ำผึ้ง
ผลผลิตจาก
ธรรมชาติ
ที่หอมหวาน

นายพนม อุดทังไข ผู้รู้การเก็บหาน�้ำผึ้ง
ผู้รู้เรียนรู้วิธีการเก็บหาน�้ ำผึ้งตั้งแต่
วัยเยาว์ด้วยการติดตามผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
เข้าไปเก็บหาน�้ำผึ้ง และได้เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติงานจริง
เมื่อเติบโตขึ้นผู้รู้ได้เรียนวิชาอาคม
การตี รั ง ผึ้ ง จากผู ้ มี ค าถาอาคมเพิ่ ม เติ ม
เพราะผู ้ รู ้ ต ้ อ งการประกอบอาชีพการหา
น�้ำผึ้งอย่างจริงจัง ผู้รู้ได้เก็บหาน�้ำผึ้งตาม
ฤดูกาลต่างๆ เพื่อน�ำมาบริโภค เป็นส่วน
ประกอบของยาพืน้ บ้าน และขายสร้างรายได้
เสริมให้ครัวเรือน
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อุปกรณ์ในการเก็บรังผึ้ง
-

มีดปลายแหลม
มีดท�ำจากไม้ คมมีดจะไม่เข้าเนื้อไม้
ถุงผ้าขาว ส�ำหรับกรองน�้ำผึ้ง
ถัง ส�ำหรับใส่รังผึ้ง
เชือกโยง
ชุดคลุม
ถุงมือยาง
ถุงปุ๋ย
ไม้แห้ง มัดรวมกันเพื่อจุดไฟ

วิธีสังเกตและหารังผึ้ง
ผึ้งมีวิธีการท�ำรังอยู่ 2 แบบ คือ
1. ท�ำรังบนต้นไม้ ได้แก่ ผึ้งรัง พบเห็น
ได้ตามกิ่งไม้ การเก็บหาจะไม่ส่งผล
กระทบกับต้นไม้มาก
2. ท�ำรังตามโพรงไม้ จอมปลวก ได้แก่
ผึ้งโพรง พบเห็นได้จากตัวผึ้งที่จะบิน
รอบๆ โพรงไม้ การเก็บหามีผลกระทบ
กับต้นไม้ ซึ่งต้องมีการขุดเจาะโพรง
เพื่อเอารังผึ้ง โดยต้นไม้ที่มีโพรงซึ่งผึ้ง
นิ ย มไปท� ำ รั ง มั ก จะเป็ น ต้ น ไม้ ที่ มี โรค
หรือต้นไม้ที่ตายแล้ว

ชนิดของผึ้ง
ผึ้งหลวงหรือผึ้งรัง ท�ำรังบนต้นไม้พบเห็นได้
ตามกิ่งของต้นไม้
ผึ้งโพรง ท�ำรังตามโพรงไม้
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การหารังผึ้ง

ชาวบ้านมักหารังผึ้งในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม โดยจะสังเกตดูตาม
ต้นไม้เป็นพุ่ม ที่มีกิ่งยื่นออกมา มีเถาวัลย์
คลุมข้างบน รังผึง้ จะมีมากตามต้นยางแดง
ต้นไทร ต้นงุ้น (ต้นยวนผึ้ง) หรือตามรัง
ผึง้ เก่า โดยผึง้ จะมีการท�ำรังต่อต้นปีละครัง้
โดยต้นไม้ 1 ต้น ผึ้งจะมาท�ำรังปีเว้นปี
นิยมเก็บช่วงเดือน 5 (กุมภาพันธ์)

ในฤดูฝน หรือ ช่วงที่มีฝนตก ไม่นิยม
เก็บหา เนื่องจากรังผึ้งโดนฝนท�ำให้
ความข้นเหนียวของน�้ำผึ้งลดลง
การเดินส�ำรวจหารังผึ้ง ถ้าเจอรังผึ้งก็จะค�ำนวณระยะ
เวลาที่รังผึ้งโตพอที่จะมีน�้ำหวาน แล้วค่อยกลับมาเก็บ
การเก็บรังผึ้งซ�้ำรังเดิม โดยรังแรกน�้ำผึ้งคุณภาพจะดีกว่ารังซ�้ำครั้งที่ 2 และ
ไม่มีขี้ยัด (ขี้ยัด คือเกสรดอกไม้ที่ผึ้งน�ำมาท�ำน�้ำหวาน)

การหารังผึ้งตามช่วงที่ดอกไม้บาน
เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน จะมีดอกหญ้า ดอกข้าว
เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ จะมีดอกไม้ป่า เช่น
ดอกเต็ง ดอกรัง ดอกประดู่ และดอกไม้ตามสวน เช่น
ดอกล�ำไย
ดอกไม้ที่ไม่นิยมเก็บเพราะเอาน�้ำผึ้งมาใช้ไม่ได้ เนื่องจาก
น�้ำผึ้งจะมีรสขม เก็บไว้ไม่ได้นาน เช่น ดอกกลอย
ดอกมันส�ำปะหลัง
356 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

WISDOM

การปีนเก็บรังผึ้ง

สมัยก่อนใช้ไม้ตอก
เป็นขั้นบันไดตามต้นไม้
เพื่อปีนขึ้นไปเก็บรังผึ้ง
ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ตะปู
ขนาด 5 นิ้ว เนื่องจากมี
ความแข็งแรงและมีอายุ
การใช้งานที่นานกว่า
และใช้อุปกรณ์ปีนเขา
สายรัดสะโพก เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยให้เพิ่ม
มากขึ้น

คติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติในการเก็บรังผึ้ง
ผึ้งจะไม่ยอมกลับมาท�ำรังอีกถ้าตอกตะปูทิ้งไว้ แก้เคล็ดโดย
เมื่อเก็บรังผึ้งแล้ว จะดึงตะปู 4 ดอกล่างออก
ในการเก็บหารังผึ้ง ถ้าตะปูที่ท�ำเป็นขั้นบันไดมีความอ่อน
ดูไม่มั่งคง ก็จะไม่เก็บเอารังผึ้ง เพราะเชื่อว่าเจ้าที่ไม่ให้
ท่องคาถาก่อนขึ้นเก็บผึ้ง เพื่อสะกดไม่ให้ผึ้งมาต่อยคนเก็บ
และทีมเก็บหารังผึ้ง (โดยเชื่อว่าคาถาสามารถคุ้มครองได้
ประมาณ 10 คน)
วันที่ 5 เดือน 5 (เดือน 5 ทางภาคเหนือ คือ เดือนกุมภาพันธ์)
นิยมเก็บน�้ำผึ้งไปประกอบเป็นยาพื้นบ้าน
วันพระ จะไม่เก็บรังผึ้งไปกิน ยกเว้นเก็บน�ำไปประกอบเป็นยา
พื้นบ้านเท่านั้น
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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การไหว้ผีฟ้า
ความเชื่อและศรัทธา
คือ ภูมิปัญญาในการรักษาป่า
เนื่องจากผู้รู้มีพื้นเพมาจากเมืองเวียงจันทน์
ประเทศลาว จึงมีประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
คล้ายชาวอีสานเป็นไปตามความเชื่อเรื่องภูติผี
เทพเทวดา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีผู้ที่เฝ้าและดูแล
ต้องท�ำพิธีขอขมาลาโทษก่อนจะท�ำกิจกรรมใดๆ
ผูร้ เู้ ป็นผูส้ บื ทอดประเพณีไหว้ผฟี า้ มาจากบรรพบุรษุ
ซึ่ งก� ำ หนดให้ ผู้ ที่ จะมาท� ำ การสืบ ทอดต้ อ งเป็ น
เพศหญิง อายุมากกว่า 50 ปี และจะไม่คัดเลือก
นางดา ไกลถิ่น
ผู้รู้เรื่องพิธีกรรมความเชื่อ ผู้สืบทอดในวันพุธและวันพระ
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WISDOM
ผู้รู้ถือว่าเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้
ความเคารพศรัทธาในด้านการท�ำพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น สืบต่อชะตาคนป่วยและการไหว้
ผีฟ้า
การไหว้ผีฟ้าเป็นหนึ่งในพิธีกรรม
ที่ ชุ ม ชนท� ำ การขอขมาลาโทษต่ อ เทพ
เทวดา หรือผีผู้เฝ้าพื้นที่ โดยชาวบ้านได้
สร้างศาลาไว้ส�ำหรับท�ำพิธีกรรมดังกล่าว
ในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ของชุมชน และชาวบ้าน
จะช่วยกันดูแลไม่ให้มกี ารตัดต้นไม้ แต่ให้
คนในชุมชนสามารถเข้ามาหาของป่าได้
พิธีกรรมไหว้ผีฟ้าจะจัดท�ำช่วงปีใหม่ไทย
ของทุ ก ปี ใ นระหว่ า งเดื อ นมี น าคมถึ ง
เมษายน จ�ำนวน 1 วัน โดยของเซ่นไหว้
ในพิธีเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะน�ำมาประกอบ
อาหารกินร่วมกันในชุมชน
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นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น
ผู้รู้การท�ำไม้กวาดดอกหญ้าตองกง
การเก็บดอกหญ้าตองกง
ซึง่ มีอยูม่ ากบริเวณรอบชายป่า
สามารถน�ำมาท�ำไม้กวาดดอก
หญ้าทีใ่ ช้ในครัวเรือนและน�ำไป
ขายสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัว
เรือนและชุมชน โดยจะออกเก็บ
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายน หญ้าตองกงพบใน
บริเวณพื้นที่ป่าโปร่ง แสงแดด
ส่องถึง

ผูร้ เู้ ริม่ ต้นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำ
ไม้กวาดดอกหญ้าตองกงจาก
บิดามารดาตัง้ แต่วยั เยาว์ โดย
ใช้ ห วายในการมั ด ไม้ ก วาด
ปัจจุบันเมื่อหวายหาได้ยาก
เพราะต้องเข้าไปในป่าลึก จึง
ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พลาสติก
แทนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะ
หาได้จากวัสดุเหลือใช้ภายใน
ชุมชน
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โ ด ย ก า ร ท� ำ ไ ม ้ ก ว า ด นั้ น
สามารถผลิตชิ้นงานได้วันละ
10-15 ด้าม ราคาขายอยูท่ ดี่ า้ ม
ละ 40 บาท ผูร้ ใู้ ช้เวลาในการ
ท�ำไม้กวาดช่วงพักจากการท�ำ
การเกษตรที่ เ ป็ น อาชี พ หลั ก
และเป็ น ช่ ว งที่ ห ญ้ า ตองกง
ก�ำลังออกดอก ท�ำให้มีรายได้
เสริมอีกทางหนึ่ง

WISDOM

การท� ำ ไม้ ก วาด
ดอกหญ้ า ตองกง
จากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
ที่ท�ำให้วัสดุหาง่ายใกล้ตัวมีมูลค่าขึ้นมาได้
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การจั ก สานไม้ ไ ผ่
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
จากวิ ถี ข องชุม ชน
การจักสานจากไม้ไผ่ เพื่อใช้งานเองและขายสร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือน โดยไม้ไผ่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่สามารถน�ำมา
ใช้ทำ� เครือ่ งจักสานได้ดแี ตกต่างกันไป โดยไม้ไผ่ทผี่ รู้ ทู้ นี่ ยิ มน�ำมาท�ำ
คือ ไผ่บง และไผ่หก ไม้ไผ่เหล่านี้น�ำมาท�ำเครื่องจักสานได้มากมาย
หลายชนิด ตั้งแต่ท�ำเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระบุง ตะกร้า
กระจาด จนถึงท�ำเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับ
ดัก จับ ขัง สัตว์น�้ำจ�ำพวกข้อง กระชัง
สุ่ม อีจู้ เป็นต้น ราคา
ขายตามความยากง่าย
และระยะเวลาที่ใช้ท�ำ
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WISDOM

นายนวล ชาวเวียง
ผู้รู้การจักสาน

งานจักสานของผู้รู้มีลักษณะเด่น
คื อ มี ล วดลายหลากหลายและ
งานทุกชิ้นผู้รู้ย่างไฟเพื่อ
ป้องกันมอดมากินท�ำให้
เครื่ อ งจั ก สานคงทนใช้
งานได้ยาวนานขึ้น

ผู้รู้เรียนรู้การจักสาน
ด้ ว ยการสั ง เกตจาก
บิ ด า ม า ร ด า แ ล ะ
ช่ ว ยสานเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น
ตั้ ง แต่ ยั ง เด็ ก และ
ได้ พั ฒ นาฝี มื อ อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งจนมี ค วาม
ช� ำ น า ญ ส า ม า ร ถ
ท� ำ ง า น จั ก ส า น ไ ด ้
หลายรู ป แบบ จึ ง มี
เพือ่ นบ้านมาขอเรียนรู้
ด้วยอยู่เสมอ
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การท� ำ ด้ า ม
อุ ป กรณ์ ด ้ ว ย
ไม้ ที่ มี ในพื้ น ที่
โดยลุ ง รพ

คุ ณ ลุ ง รพ หรื อ นายรพ ศรี ส ด
อายุ 73 ปี ชาวบ้านในพื้นที่บ้าน
น�้ ำ มิ น ประกอบอาชี พ รั บ ท� ำ ด้ า ม
อุปกรณ์ และเครือ่ งมือต่างๆ จากไม้
โดยคุณลุงรพได้ประยุกต์ปรับเปลี่ยน
การท�ำด้ามไม้ให้แข็งแรงทนทานมาก
ขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ

“ ผมเริ่มจากการ
ลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยน
วิธีการ เพื่อให้ด้ามไม้ที่
ผมท�ำแข็งแรงขึ้นและ
ใช้งานได้จริง ”
364 ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว

WISDOM
การท�ำด้ามอุปกรณ์จากไม้ เพื่อ
ใช้งานเองและขายสร้างรายได้เสริมให้
แก่ครัวเรือน ไม้ทนี่ ำ� มาท�ำเป็นไม้เนือ้ อ่อน
เช่น ต้นส้มโอ ต้นประดู่ และต้นเกีย๊ ะ (สน)
เนือ่ งจากไม้มเี นือ้ แน่น ไม่แตกหักง่าย และ
เมื่อน�ำไปใช้งานก็จะเกิดเงาสวยงามการ
ผลิตชิ้นงานต่อวันสามารถท�ำได้วันละ
3-4 ด้าม ราคาขาย ด้ามมีดราคา 30 บาท
ด้ามขวานและซองมีดราคา 50 บาท
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ผูร้ ู้ คือ ตัวอย่างของผูท้ มี่ คี วามคิดสร้างสรรค์
และประยุ ก ต์ ใช้ วั ส ดุ ที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น มา
ประดิษฐ์ให้เกิดเครือ่ งมือทุน่ แรงในการจักสาน
ไม้กวาดจากดอกหญ้าตองกงทีไ่ ม่เหมือนใคร

นายนวล ชาวเวียง
ผู้ประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรง
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WISDOM

การประดิษฐ์
เครื่องมือทุ่นแรง
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ารปรั บ ตั ว
ให้ เข้ า กั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
คื อ จุ ด เริ ่ ม ต้ น ของภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น

การประดิษฐ์มา้ นัง่ เพือ่ ท�ำไม้กวาด
จากดอกหญ้าตองกงเป็นเทคโนโลยี
พืน้ บ้านทีผ่ รู้ ปู้ ระดิษฐ์ขนึ้ มา ท�ำให้
ผลิ ต ไม้ ก วาดดอกหญ้ า ตองกงได้
รวดเร็ ว และมี ค วามคงทนมากขึ้ น
นอกจากนี้ผู้รู้ยังคิดค้นลวดลายใน
การมัดเชือกให้มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์และเพิ่มความน่าสนใจ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ด้วยความรูค้ วาม
ช�ำนาญ และความคิดสร้างสรรค์
ดั ง กล่ า วจึ ง มี ห น่ ว ยงานเชิ ญ ผู ้ รู ้ ไ ป
เป็นวิทยากรอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ผรู้ ู้
มีรายได้จากการเป็นวิทยากรวันละ
300 ถึง 400 บาท
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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งานความหลากหลายทางชี วภาพ
เชื่ อมสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนรอบป่ า
ปี พ.ศ. 2559 ส่วนความหลากหลายทางชี วภาพด้านป่ าไม้ ส�ำรวจและเก็บ
ข้อมู ลความหลากหลายทางชี วภาพด้านป่ าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้ำเปี๋ อย
ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย 2 พื้นที่ คือ ป่ าห้วยสวดและ
ป่ าผาแดง
เราส�ำรวจความหลากหลายทางชี วภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน
โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากส่วนความหลากหลายทางชี วภาพด้านป่ าไม้ เจ้าหน้าที่
ป่ าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่ าที่ พย.9 (เชี ยงค�ำ) ผู ้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในแต่ละพื้นที่
ที่มีความรู ้ด้านสมุ นไพร พรานป่ า เก็บหาของป่ าและเห็ดป่ า
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พวกเราแต่ละทีมส�ำรวจในแต่ละด้านเดินเข้าป่ า ช่ วยกันมอง ช่ วยกันดู ช่ วยกัน
สังเกต ช่ วยกันเก็บตัวอย่าง ช่ วยกันถ่ายรู ป ช่ วยกันจดบันทึก ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้
เข้าใจการท�ำงาน เราพู ดคุยกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู ้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เรียนรู ้กันไป กินข้าวกลางป่ าร่วมกัน

เสร็จงานกลับมารวมตัวกันที่บ้านผู ้ใหญ่
กิ น น�้ ำ กิ น ยาดองสมุ นไพร กิ น เหล้ า พื้ น บ้ า น
อาหารกั บ แกล้ ม พู ดคุ ย กั น อย่ า งสนุ ก สนาน
ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ที่ ดี คุ ย กั นใ น เ รื่ อ ง
ความรู ้ ข องแต่ ล ะคน เล่ า สู่ กั น ฟั ง มี ทั้ ง เสี ย ง
หัวเราะและแย่งกันคุย เป็นภาพที่ประทับใจมาก

งานความหลากหลายฯ ไม่เพียงแต่เราจะได้ข้อมู ลทรัพยากรป่ าไม้แล้ว กระบวนการ
ท�ำงานยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้อย่างลงตัว
เพราะเราถือต�ำราเข้าป่ าไปเรียนรู ้ด้วยกัน

จากความรู ้....จะน�ำไปสู่การบริหารจัดการป่ าร่วมกัน
ป่ ายังคงอยู ่และไม่หายไปไหนอย่างแน่นอน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ดอกกล้วยไม้บาน
ในป่าผลัดใบ
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น

ช่ วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี เป็นช่ วงที่พรรณไม้ในป่ าผลัดใบ
ที่เราออกส�ำรวจก�ำลังผลัดใบ เพื่อที่จะ
ผลิใบใหม่ในฤดูฝนแต่ยังคงมีส่งิ หนึ่งที่
ก�ำลังเบ่งบานและสีสันของมันท�ำให้เรา
สะดุดตา นั่นคือ

“ดอกกล้วยไม้ป่า”

ดอกสีชมพู สดใส ของ“เอื้องกุหลาบแดง”

ดอกกล้วยไม้เหล่านี้ช่วยสร้างสีสันให้กับป่ า
ที่ก�ำลังแห้งแล้งได้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น.....
ดอก
สีเหลือง
กลิ่น
หอมหวาน
ของ

ดอกสีครีมอมชมพู แต้มสีแดง

ของ “กะเรกะร่อน”

“เอื้องผึ้ง”

ความงดงาม

ของกล้วยไม้ป่านานาชนิดเปรียบได้

อัญมณี ที่คอยตกแต่ง
ประดับผืนป่ า และสร้าง
ว่าเป็น

ความประทับใจให้กับการส�ำรวจ
ของเราในครัง้ นี้เป็นอย่างมาก

ดอกสีขาวแต้มด้วยจุ ดสีชมพู อมม่วง
ของ

“เอื้องไอยเรศ”

น�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ฤดูกาล...อาหารมากมาย
ผีเสื้อมากมี
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เมื่อเขา้ สู.่ ..ฤดูฝน
ความชุ่มชื้นจากฝนทีต่ กลงมาในช่วงนี้
ท�ำให้พืชพันธุช์ นิดตา่ งๆ เจริญเติบโต
ผลิดอก ออกใบ ท�ำให้เราเห็น

ดอกไมบ้ านสะพรัง่
ทัว่ ทัง้ ผืนป่า

เมื่อดอกไมบ้ านเต็มผืนป่า สิง่ ทีพ่ บได้
ตลอดเสน้ ทางการส�ำรวจ อีกสิง่ หนึ่งก็คือ ผีเสื้อ
จ�ำนวนมาก ทีบ่ ินลงมากินน้�ำหวานจากดอกไม้
มาจับคูผ่ สมพันธุ์ ให้เห็นตลอดเสน้ ทาง

ระยะตัวหนอน

ในฤดูฝนของทุกปี หากสังเกตเห็นฝูงผีเสื้อสีขาว
หรือเหลืองอ่อน บินวอ่ นอยูต่ ามสองขา้ งทาง
ให้สันนิษฐานไวก้ อ่ นเลยวา่ ผีเสื้อพวกนีม้ ักจะเป็ น
"ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา"
เนื่องจากตัวหนอนของผีเสื้อชนิดนี้
กินอาหารไดห้ ลากหลายชนิดมากกวา่ ผีเสื้อ
ชนิดอื่น ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา จึงสามารถ
หาแหลง่ พืชอาหารเพื่อวางไขไ่ ดง้ า่ ย
ท�ำให้สามารถพบเห็นผีเสื้อชนิดนี้
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา
ไดเ้ ป็ นจ�ำนวนมาก
ชื่ อวิทยาศาสตร์
Catopsilia pomona
วงศ์ ผีเสื้อขาว-เหลือง หรือ
ผีเสื้อหนอนกะหล�่ำ (Pieridae)
เป็นผีเสื้อขนาดกลาง
หากินในเวลากลางวัน
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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อาหารพื้นบ้าน

ในช่ วงเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พวกเรา
ได้ มี โ อกาสเข้ าไปส� ำ รวจความหลาก
หลายทางชี วภาพในป่ าสงวนแห่งชาติ
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
จั ง หวั ด พะเยา เป็ น ครั้ ง แรกที่ ท� ำให้
เราได้ พ บต้ นไม้ ม ากมายหลายชนิ ด
ที่ เ ราไม่ เ คยรู ้ จั ก รวมทั้ ง ต้ นไม้ ท่ี มี ใ บ
ขนาดใหญ่ รู ป ร่ า งแปลกตาต้ น นี้ ด้ ว ย
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ดอกต้างหลวง

ช่ วงนี้ . ..เป็ น ช่ วงที่ ต้ นไม้ ช นิ ด นี้ เ ริ่ ม
ออกดอกพอดี ด้ ว ยความสงสั ย เพราะเรายั ง
ไม่ เ คยเห็ น ต้ นไม้ ต้ น นี้ ม าก่ อ น จึ ง ถามคุ ณ ลุ ง
สิ ง ห์ ท อง ไกลถิ่ น อาสาสมั ค รชาวบ้ า นผู ้ ท่ี
พาเราเดิ น ส� ำ รวจพรรณไม้ ใ นป่ าห้ ว ยสวดว่ า
ต้ นไม้ ต้ น นี้ มี ช่ื อว่ า อะไร? แล้ ว เราก็ ไ ด้ ค� ำ ตอบ
จากคุ ณ ลุ ง ว่ า ต้ นไม้ ต้ น นี้ คื อ “ต้ น ต้ า ง”
หรือ “ต้างหลวง” คุณลุงสิงห์ทอง ยังอธิบาย
ต่ อ ว่ า ดอกของต้ น ต้ า งนี้ ส ามารถน� ำ มาท� ำ
เป็ น อาหารได้ อร่ อ ยด้ ว ย พร้ อ มกั บ แนะน� ำ เมนู
ต่างๆ อย่างเช่ น ดอกต้างลวกจิ้มน�้ำพริก หรือ
จะน� ำไปใส่ ร วมกั บ ผั ก ชนิ ด อื่ นในแกงแคก็ ไ ด้

คุณลุงสิงห์ทอง ไกลถิ่น
อาสาสมัครชาวบ้าน

เมื่ อ ถึ ง เวลาเสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ การส� ำ รวจ
เรามี โ อกาสได้ ล องลิ้ม ชิ ม รสของดอกต้ า งในอาหาร
พื้ น บ้ า นที่ เ รี ย กว่ า “หลามไก่ ” ซึ่ งเป็ น แกงที่ ช าวบ้ า น
น�ำไก่ ผัก และเครื่องปรุ งต่างๆ ใส่ลงไปต้มในกระบอก
ไม้ไผ่ท่ีเก็บมาจากป่ า รสชาติของดอกต้างเมื่อสุกนั้น
จะมีรสขมมัน คุณลุงยังแนะน�ำอีกว่าดอกต้างที่จะน�ำ
มาท�ำเป็ นอาหารอร่อยจะต้องเป็ นดอกอ่อนที่ ยังตูม
เพราะจะให้รสสัมผัสที่กรอบ

ท�ำความรู ้จักต้นต้างหลวง

ชื่ อทั่วไป : ต้างหลวง
ชื่ อวิทยาศาสตร์ : Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
วงศ์ : Araliaceae
ไม้ ต้ น ขนาดเล็ ก ไม่ ผ ลั ดใบ ล� ำ ต้ น มี ห นามแหลม
่
ใบเดียว ขนาดใหญ่ รู ปกลม ขอบใบเว้าแบ่งเป็นพู ดอกออก
เป็ นช่ อที่ปลายกิ่งและซอกใบใกล้ยอด ออกดอกในช่ วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พบได้ท่ัวไปตามป่ าดิบ หรือตาม
หุบเขาที่มีความชุ่ มชื้ นทางภาคเหนือ
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว
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ผืนป่าคือแหล่งรวบรวมของความหลาก
หลายของ ทรัพ ยากร อัน มีค่ า ที่ป รับ เปลี่ย น
หมุ น เวีย นไปตามฤดูก าลให้ค้น หาและน� ำ มาใช้
ประโยชน์ทางปจั จัยสี่ ทีจ่ ำ� เป็ นในการด�ำรงชีพของ
มนุษย์และสัตว์ปา่
การส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็ น การท�ำ งานร่ ว มกัน ระหว่ า งเจ้า หน้ า ที่ป่า ไม้
และชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ป่ า ห้ ว ยสวด บ้ า นใหม่
เจริญ ไพร ช่ ว งเดือ นมิถุ น ายนที่ม ีฝ นตกอย่ า ง
สม�่ ำ เสมอ ท� ำ ให้ ป่ า มีค วามชุ่ ม ชื้น การส� ำ รวจ
น อ ก จ า ก ไ ด้ เ จ อ สั ต ว์ ห ล า ย ช นิ ด แ ล้ ว ยั ง มี
ของป่ า พวก หน่ อ ไม้ เห็ ด และยอดไม้ อี ก
หลายชนิดทีพ่ บได้ทวทั
ั ่ ง้ ผืนปา่ ในฤดูกาลนี้

หน่ อไม้ที่พบระหว่างการส�ำรวจ

เห็ดเผาะที่พบระหว่างการส�ำรวจ
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อาหาร
กลางดง
พีส่ อาด จันทิมา ชาวบ้านทีร่ ว่ มส�ำรวจ
ผู้ ซ่ึ ง มี ค วามเชี่ ย วชาญในการเก็ บ หาของป่ า
ได้เก็บเห็ด    หน่อไม้  และยอดไม้ต่างๆ  ทีก่ นิ ได้
ไปด้วยในช่วงเวลาทีเ่ ดินส�ำรวจ พอถึงช่วงเทีย่ ง
พวกเราก็น� ำ วัต ถุ ดิบ ที่เ ก็บ ได้ม าท�ำ เป็ น อาหาร
แบบชาวป่ า และหาวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ท่ี ม ี อ ยู       ่
ในปา่ เช่น ล�ำไม้ไผ่มาใช้แทนหม้อและจานชาม

พีส่ อาดปรุงอาหารในกระบอกไม้ไผ่
				

แต่สงิ่ ทีไ่ ด้มากกว่าความอิม่ อร่อย คือ การได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การพึง่ พาอาศัย
ความสามัค คีแ ละ มิ ต รภาพที่ ดี ใ นการท� ำ งานร่ ว มกัน เพราะสิ่ง เหล่ า นี้ ส� ำ คัญ
อย่างยิง่ เพือ่ ให้กา้ วไปถึงเป้าหมายของการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วมซึง่ เป็ นหัวใจหลักของ
การส�ำรวจสัตว์ปา่ ในครัง้ นี้
ป่ าน�้ำเปื๋ อย ป่ าน�้ำหย่วน และป่ าน�้ำลาว 379

ฝนลง

ป่ าชื้ น

แมลงโผบิน...ออกจากดิน
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เนื่องด้วยสภาพอากาศของทางภาคเหนือ เข้าสู่ช่วงหน้าฝน

ในเดือนพฤษภาคม ท�ำให้พนื้ ที่ ป่ าชุ่ มชื้ น พืชพรรณ สัตว์นอ้ ยใหญ่ ต่างออก

มาหาอาหาร โดยเฉพาะแมลงหลากหลายชนิดที่บินว่อนเต็มป่ า
จากการลงพื้นที่ส�ำรวจความหลากหลาย
ด้านแมลง ทีมงานได้ตงั้ กับดักล่อแมลงกลางคืน
ให้บินออกมาตอมไฟ ด้วยพฤติกรรมของ
แมลงกลางคืนที่จะออกมาหาอาหาร หาคู่เพื่อ
ด�ำรงเผ่าพันธุ ์ เราพบแมลงกลางคืนบินมาเกาะ
กับดักโดมเป็นจ�ำนวนมากโดยเฉพาะแมลงมัน

กับดักโดม

แมลงมัน

(The Subterranean Ants) หรือที่ชาวบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเรียกว่า “แมงมันแม่” ซึ่ งแมลงมันเป็น
มดชนิดหนึ่งที่มีช่ื อวิทยาศาสตร์ว่า Carebara castanea
Smith ซึ่ งอาศัยอยู ่ในดิน พอถึงช่ วงฤดูฝน หลังจากฝน
หยุ ดตกแล้วจะบินออกมาผสมพันธุ ์กัน ชาวบ้านในชุ มชน
ต่างพากันออกมาหาแมลงมันคล้ายกับจะเป็นงานเทศกาล
งานหนึ่ง 		
แมลงมันเป็นอาหารตามฤดูกาลที่หากินไม่ง่ายนัก แมลง
มั น ที่ นิ ย มน� ำ มากิ น กั น คื อ แมลงมั น ตั ว เมี ย เพราะรสชาติ
ดี ก ว่ า ตั ว ผู ้ ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น อาหารยอดนิ ย มของชาวบ้ า น
ในจังหวัดพะเยากันเลยทีเดียว จึงท�ำให้แมลงมันมีราคาดี
ประมาณ กิโลกรัมละ 1,500-2,000 บาท เพราะในปี หนึ่งๆ
จะมีให้กินเพียงฤดูนี้เท่านัน้

แมลงมันตัวเมีย

ตัวใหญ่กว่า สีออกแดง
รสชาติมัน

แมลงมันตัวผู้

ตัวเล็กกว่า สีออกเหลือง
รสชาติขม
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นายสนั่น หมัดส๊ะ		
นางสุวรรณี สร้างค�ำ		
นางสาวชลดา พรจ่าย 		
นางสาวขวัญชนก ทองจาด
นางสาวพรรษกร เนียมสวัสดิ์
นางสาวจิดาภา แสงสุริยา
นางสาวนงลักษณ์ อาญาเมือง
นายณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์		
นายนาวิน จุลกะรัตน์		
นายอรรถพล แสงทรัพย์		
นายวิชาญ แฟงเมือง 		

ผูอ้ ำ� นวยการ
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
นักวิชาการเผยแพร่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานการเกษตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
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ที่ปรึกษา
นายชลธิศ สุรัสวดี		
นายสมชัย มาเสถียร		
นายประลอง ด�ำรงค์ไทย		
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์		
นายธิติ วิสารัตน์			
				

อธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช		
				
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์		
				
ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง		
				
ผู้เชี่ยวชาญด้านไลเคน		
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นางสาววิสาขา เพียรสุภาพ
นางสาวขวัญใจ ค�ำมงคล
ดร.ไสว วังหงษา
นางสาวน�้ำผึ้ง ยังโป้ย
รศ.โกศล เจริญสม
ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ
รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ
อาจารย์ขจรศักดิ์ วงค์ชีวรัตน์
นางสาวนาถวิดา ดวงผุย

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�ำ)
นายนิวัตร มั่งมี			
นายสุทัศน์ นาซีก			
นายยงยุทธ ใจชุ่ม		
นายประทีป นิธิสุวรรณ		
นายสมศักดิ์ เวียงค�ำ		
นายปวิตร วงศ์ใหญ่		
นายค�ำพัน หาญเชิงชัย		
นายอุทัย มาไกล			
นางสาวปิยะนันท์ รวมสุข		
นายสด โครงกาบ			
นายลิขิต ปรีชานนท์		
นายชัชวาลย์ อะทะวงศา		
นายจิรพันธ์ ต๊ะวงศ์รัตน์		

หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ
พนักงานพิทักษ์ป่าที่ ส2
พนักงานพิทักษ์ป่าที่ ส2
พนักงานขับรถยนต์ ส2
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)

ภาคีเครือข่าย
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
นายนิตรา ใจมูล 			
อดีตก�ำนันต�ำบลแม่ลาว
นายบุญค�้ำ ขันทะสีลา		
ผู้ใหญ่บ้านน�ำ้มิน
นายสองเมือง ก๋าสุข		
ผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญไพร
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อาสาสมัครชุมชน
บ้านใหม่เจริญไพร
นายพนม อุดทังไข			
นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น			
นายสอาด จันทิมา			
นางอำ�ภา โนลุยะ

นายพินิจ อุดทังไข
นายภานุ ทองภู
นายถาวร ทองภู

บ้านน�้ำมิน
นายวรชิต หายโศรก			
นายสุริยา หายโศรก			
นายประจวบ ใจคำ�			
นายจำ�เนือง บุญใหญ่			
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นายสะเวทย์ หายโศรก
นายสนอง หายโศรก
นายสนิท ใจคำ�
นายสุนทร ขุนมิน

กว่าจะได้...
ข้อมูล
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เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรูด้ า้ นความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
http://biodiversity.forest.go.th

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าไม้

ค้นหาจากบัญชีรายชื่อ

ค้นหาจากข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนฯ
ค้นหาจากบัญชีภาพถ่าย
ค้นหาข้อมูลภูมิปัญญา
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เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
http://fbd.forest.go.th
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เว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
http://chm.forest.go.th
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เอกสารเผยแพร่
หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

เอกสารภาษาอังกฤษ

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://fbd.forest.go.th
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