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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

พ.ศ. 2505

วันที่ 15 มีนาคม 2505 ป่ าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล�ำพู น ได้ประกาศให้เป็น
ป่ าสงวนแห่งชาติภายใต้กฏกระทรวง ฉบับที่ 83 โดยลงในราชกิจจานุเบกษา ครอบคลุม
พื้นที่ต�ำบลบ้านชี ต�ำบลห้วยยาบ ต�ำบลมะเขือแจ้ และต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมืองล�ำพู น
จังหวัดล�ำพู น มีพื้นที่ประมาณ 119,375 ไร่ พบพรรณไม้มีค่า เช่ น สัก ประดู่ แดง
ตะแบก เต็ง รัง เหียง และพลวง

พ.ศ. 2560

วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2560 มี ก ารประกาศพื้ น ที่ อุ ทยานแห่ ง ชาติ แ ม่ ต ะไคร้
ตามพระราชกฤษฎีกา ก�ำหนดบริเวณที่ดินป่ าขุนกวง ป่ าสันทราย ป่ าแม่ออน ป่ าขุน
แม่ทา และป่ าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล�ำพู น ให้เป็นอุ ทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560
มีเนื้อที่ประมาณ 221,446 ไร่
จากข้อมู ลเชิ งพื้นที่ท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร มีเนื้อที่ประมาณ 46,007 ไร่ ถูกผนวกเป็น
พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ดังนัน้ ในปี 2560 ป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
จึงมีเนื้อที่ประมาณ 74,833 ไร่ เป็นพื้นที่ไม่มีสภาพเป็นป่ าแล้ว 21,338 ไร่ และเป็นพื้นที่ท่ี
ยังคงสภาพเป็นป่ า 53,495 ไร่
ปี งบประมาณ 2561 ส่วนความหลากหลายทางชี วภาพด้านป่ าไม้ ส�ำนักวิจัยและ
พัฒนาการด้านป่ าไม้ กรมป่ าไม้ ได้ด�ำเนินกิจกรรมจัดท�ำฐานข้อมู ลความหลากหลาย
ทางชี วภาพ โดยส�ำรวจความหลากหลายทางชี วภาพในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ
แม่ตีบ แม่สาร ร่วมกับชุ มชน 3 หมู ่บ้าน คือ บ้านดอยเวียง บ้านทุ่งยาว และบ้านป่ าป๋ วย
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ประวัติบ้านดอยเวียง
ประวัติการตั้งถิ่นฐานของคนในพื้นที่บ้านดอยเวียงเริ่มตั้งแต่สมัยพระนาง
จามเทวี ที่มีใบลานจารึกว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเมืองหน้าด่าน ก่อนที่จะถูกเพลิงไหม้
จนเหลือแต่พระธาตุดอยเวียง ที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ปั จจุ บันผู ้คนที่อาศัยใน
พื้นที่นี้ ได้อพยพเข้ามาในช่ วง 100 ปี ท่ีผ่านมา โดยเริ่มจากการเข้ามาตัดไม้สักทอง
และท�ำไร่ท�ำนา ซึ่ งในเวลานัน้ พื้นที่ป่าเต็มไปด้วยป่ าต้นสักทองขนาดใหญ่
ปี 2500 มีคนอพยพเข้ามาตัดไม้สักทอง และขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะต้นล�ำไย
ปี 2530 มีการจัดตัง้ หมู ่บ้านดอยเวียง
ปี 2530–2540 เป็นช่ วงที่มีการบุ กรุ กป่ าเป็นอย่างมาก ไม้สักทองขนาดใหญ่
ถูกตัดหมดไปจากพื้นที่ ไม้เต็ง รัง แดง และเหียง ถูกตัดออกจากป่ ามากขึ้น เพื่อ
ก่อสร้างบ้านและเผาถ่าน
ปี 2540-2550 ชุ มชนเริ่มเห็นผลกระทบจากการบุ กรุ กท�ำลายป่ า จากปั ญหา
ภัยแล้งที่มีความรุ นแรงมากขึ้นทุกปี ปี 2550 ชุ มชนเริ่มสร้างฝายชะลอน�้ำและปลูกป่ า
เพื่อฟื้ นฟู ป่ าเสื่อมโทรม
ปี 2554 ชุ มชนได้ขึ้นทะเบียนป่ าชุ มชนกับกรมป่ าไม้ ชุ มชนสังเกตเห็นผลของ
การรวมกันอนุรักษ์ดูแลและฟื้ นฟู ป่ า จากการที่มีน้ำ� ซั บและน�้ำไหลตามล�ำธารเข้าสู่อ่าง
เก็บน�้ำ ในช่ วงปี 2550 จนถึงปี 2560 มีน้�ำในล�ำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน�้ำของหมู ่บ้าน
ตลอดทัง้ ปี จากผลส�ำเร็จในการรักษาป่ า ท�ำให้ชุมชนได้รับรางวัลอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้านดีเด่นด้านการอนุรักษ์ในปี 2561
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ประวัติบ้านทุ่งยาว
ปี 2485 ชาวบ้านจากหมู ่บ้านสันคะยอมและบ้านป่ าตึง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำพู น ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมน�้ำแม่สาร โดยมีนายเครื่อง พยัคฆ์สัก
เป็นผู ้น�ำ จนเกิดเป็นชุ มชนบ้านทุ่งยาวในปั จจุ บัน
ปี 2466 ชาวบ้านตั้งกฎระเบียบการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์จากป่ า
บริเวณล�ำเหมืองฝาย ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ป่ าน�้ำจ�ำ”
ปี 2490-2493 พื้นที่ป่าโดยรอบชุ มชนถูกสัมปทานเพื่อท�ำรางรถไฟ ซึ่ งมี
การตัดไม้สัก ไม้แดง ประดู่ และไม้รัง ออกไปจนกลายสภาพเป็นป่ าเสื่อมโทรม
ปี 2511 จากการบุ กรุ กท�ำลายป่ าอย่างต่อเนื่องจากการท�ำสัมปทานป่ า ก่อให้
เกิดปั ญหาภัยแล้ง
ปี 2517 ป่ าน�้ำจ�ำที่ถูกบุ กรุ กท�ำลายเริ่มกลับคืนสู่ความสมบู รณ์อีกครั้งในปี
2518 จึงขยายพื้นที่ดูแลรักษาป่ าเป็น 2,500 ไร่
ปี 2520 ผลส�ำเร็จจากการอนุรักษ์ป่าของชุ มชนส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัล
หมู ่บ้านดีเด่นเรื่องการอนุรักษ์ป่า
ปี 2542 มีการแบ่งเขตแนวป่ ากับพื้นที่ท�ำกินของคนในชุ มชน รวมไปถึง
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าน�้ำจ�ำออกเป็นป่ าใช้สอยจ�ำนวน 500 ไร่ และป่ าเพื่อการ
อนุรักษ์จ�ำนวน 2,000 ไร่
ปี 2554 ชุ มชนบ้านทุ่งยาวได้รับการสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู ้ด้านการ
อนุรักษ์ป่า เป็นต้นแบบของการจัดการป่ าโดยชุ มชนที่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่ งมีคนเข้า
มาศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุ บัน
10
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ประวัติบ้านป่ าป๋ วย
ปี 2522 แยกหมู ่บ้านมาจากบ้านหนองหล่ม ชาวบ้านบางส่วนเล็งเห็นปั ญหา
ภัยแล้งจากการตัดไม้ท�ำลายป่ า จึงเริ่มรวมกลุ่มและตั้งกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จาก
ป่ าขึ้น แต่ก็ประสบปั ญหาความขัดแย้งเนื่องจากยังมีหลายครอบครัวที่ตัดไม้จากป่ า เพื่อ
เผาถ่านขาย แต่กฎระเบียบการดูแลรักษาป่ าก็ได้รับการยอมรับจากคนในชุ มชนมากขึ้น
ตามล�ำดับ เนื่องจากปั ญหาภัยแล้งที่ทวีความรุ นแรงมากขึ้นทุกปี
ปี 2532 จากการเริ่มดูแลรักษาป่ ามาเกือบ 10 ปี ชาวบ้านเริ่มเห็นผลจากการ
ดูแลรักษาป่ า จากการที่มีเห็ดป่ าเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปี แต่น้�ำในล�ำห้วยยังคงไหล
เฉพาะในช่ วงฤดูฝนเท่านัน้ ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการอุ ปโภคบริโภคในชุ มชน
ปี 2540 เริ่มมีการเจาะน�้ำบาดาลใช้ในหมู ่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน�้ำ
ท�ำให้หลายครอบครัวกลับมาเพาะปลูกและขยายพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนล�ำไย
ส่งผลให้ปริมาณน�้ำใต้ดินลดลง จากเดิมที่เจาะระดับความลึก 60 เมตร ปั จจุ บันต้อง
เจาะลึกมากกว่า 100 เมตร ถึงจะพบน�้ำใต้ดิน
ปั จจุ บัน ชาวบ้านรับรู ้ถึงความส�ำคัญของการดูแลรักษาป่ า ป่ าเป็นแหล่งเก็บหา
อาหาร โดยเฉพาะเห็ดป่ า ป่ าเป็นต้นน�้ำล�ำธาร น�้ำในล�ำธารมีปริมาณมากขึ้นและไหลเป็น
ระยะเวลานานขึ้น แม้จะไม่ไหลตลอดทัง้ ปี เหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ตาม
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เสียง จาก พื้น ที่
การสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีจ่ ากส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เจ้าหน้าที่
จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) และชาวบ้านในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งยาว
บ้านป่าป๋วย และบ้านดอยเวียง ซึ่งจากการสำ�รวจความหลากหลายฯ ไม่เพียงแต่เราจะได้ข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้ กระบวนการทำ�งานยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ได้อย่างลงตัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเริ่มมีความตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
การทำ�งานคงจะเป็นไปด้วยความยากลำ�บากมากขึ้น หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและ
การประสานงานจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) จากงานป้องกันการบุกรุกและ
ปราบปรามการกระทำ�ผิดป่าไม้ สู่การทำ�งานสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ เจ้าหน้าที่แต่ละ
ท่านจะรู้สึกอย่างไรกับภารกิจใหม่นี้บ้างนะ
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“หน่วยป้องกันฯ ลพ.1 ดูแลพื้นที่ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ซึ่งอยู่ในเขตอำ�เภอเมืองลำ�พูน

และอำ�เภอบ้านธิ มีหน้าที่ป้องกันรักษาป่า ออกตรวจปราบปราม และจับกุมสิ่งผิดกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้ในท้องที่ ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ในการรับผิดชอบของหน่วยฯ จะไม่มีปัญหาในการบุกรุก
เพราะแต่ละชุมชนมีกฎเกณฑ์ของหมูบ่ า้ นคอยดูแลในพืน้ ทีอ่ ยูแ่ ล้ว ถ้ามีปญั หาก็จะแจ้งให้หน่วยฯ ทราบ
สำ�หรับการเข้ามาสำ�รวจความหลากหลายฯ ในพื้นที่ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ผมก็คิดว่ามี
ประโยชน์ในแง่ที่ว่า ปกติทุกวันเราแค่เดินตรวจป่าธรรมดา แต่ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่ทีมสำ�รวจได้มา
ร่วมกับหน่วยฯ เจ้าหน้าที่ของหน่วยฯ เองก็ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นว่าในพื้นที่ป่าที่หน่วยฯ ได้ดูแลอยู่มี
อะไรบ้างในพื้นที่ป่าและชุมชนเองก็จะได้รู้ว่าในพื้นที่ที่ชุมชนหวงแหนอยู่นั้น มีความหลากหลาย
อะไรบ้างในพื้นที่ป่าของเขา แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะพื้นที่ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ส่วนหนึ่งถูก
ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานฯ ในพื้นที่ของป่าที่หน่วยฯ ดูแลอยู่ก็เกือบหมดไปเลย จึงทำ�ให้อาจจะ
ไม่ได้ความหลากหลายฯ เพิ่มขึ้นมากในพื้นที่ป่า
เมื่อเรามีข้อมูลความหลากหลายฯ เราก็สามารถนำ�ไปต่อยอดการใช้ประโยชน์กับงาน
ป้องกันได้ โดยหน่วยฯ ก็จะได้นำ�ข้อมูลนี้ไปแนะนำ�ให้กับชุมชนที่อยู่แนวเขตป่าได้รับรู้ว่า บัดนี้
กรมป่าไม้ได้เข้ามามีการสำ�รวจความหลากหลายฯ ในพื้นที่แล้ว เราก็จะได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาว
บ้านได้รู้ว่าพื้นที่ของเรามีอะไรอยู่ในป่าอีกเยอะแยะมากมาย เราต้องมีการหวงแหนเพิ่มขึ้น”

นายสัมพันธ์ พุฒด้วง

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร)
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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“หน่วยป้องกันฯ มีหน้าที่ในการ

ป้องกันป่า ออกลาดตระเวน ถ้ามีการร้อง
เรียนก็ออกไปดูตามที่ราษฎรร้องเรียนเกี่ยว
กับป่าไม้หรือพื้นที่บุกรุก ตอนแรกที่รู้ว่า
จะมีการสำ�รวจความหลากหลายฯ ก็รู้สึก
ดีที่เราจะได้รู้จักพื้นที่มากกว่านี้ ส่วนมาก
เราไม่ ค่อ ยได้ เ ดิ น ภูเขาสูงชัน พอได้ร่ว ม
สำ�รวจฯ เราก็ได้รู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
ได้รสู้ ภาพป่า รูพ้ น้ื ที่ รูพ้ รรณไม้ หลายอย่าง
ที่ เราไม่เคยรู้จักก็ได้รู้จัก หน่วยป้องกันฯ
ไม่เคยทำ�การวางแปลง เราป้องกันจับกุม
ไม้ อ ย่ า งเดี ย ว พอมี โ อกาสได้ ม าทำ � เรา
ก็ ไ ด้ รู้ พ รรณไม้ ห ลายชนิ ด ที่ เ ราไม่ เ คย
รู้จัก ได้รู้การเจริญเติบโตของต้นไม้ การ
เปลี่ยนแปลงของป่า ก็รู้สึกสนุกดี ได้เดิน
ป่าเหมือนเราได้ออกกำ�ลังไปในตัว เพราะ
หน่ ว ยไม่ ค่ อ ยได้ เ ดิ น ส่ ว นมากใช้ ร ถยนต์
มากกว่า กับชาวบ้านส่วนมากเราประสาน
กันตลอด ถ้ามีการบุกรุกหรือตัดไม้ชาวบ้าน
จะโทรแจ้งหน่วย ก็ไม่มีปัญหากับชาวบ้าน
หลังจากทำ�งานสำ�รวจร่วมกันรู้สึกว่าชาว
บ้านดูแลป่าได้สมบูรณ์ เราใกล้ชิดชาวบ้าน
มากขึ้น รู้จักชาวบ้านเยอะกว่าเดิม เวลา
ทำ�งานเรารู้ใจกัน ประสานงานกับชาวบ้าน
ได้ดีขึ้น ได้กินข้าวในป่าด้วยกัน ได้คุยกัน
ได้รู้อะไรหลายอย่างที่ชาวบ้านแนะนำ�หรือ
บอกเราในบางอย่างที่เราไม่รู้”

นายวิชิต ดวงจันทร์
พนักงานขับรถ ส2
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นายภานุวัฒน์ ทองสุข

ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
“การได้ร่วมสำ�รวจความหลากหลายฯ

กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นความหลากหลายฯ และ
ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ มั น ทำ � ให้ เราได้ รู้ จั ก พื ช สั ต ว์
ในพื้ น ที่ ข องเรามากขึ้ น เราได้ ไ ปร่ ว มกิ จ กรรม
กั บ ชาวบ้ า นเยอะขึ้ น แล้ ว ก็ มี ก ารประสานกั บ
ชาวบ้านให้มาร่วมกิจกรรมของเรา ก็ประสานงาน
กันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ในส่วนของการวางแปลงก็
ทำ�ให้เราได้รจู้ กั พรรณไม้เพิ่มขึน้ จากต้นไม้ที่ไม่รู้จัก
ก็มารู้จักว่าเป็นต้นอะไร ซึ่งหลังจากทำ�การสำ�รวจ
เสร็จสิ้นแล้วก็อยากได้ข้อมูลต้นไม้ พรรณไม้ ว่ามี
ข้อมูลอะไรบ้างทีห่ น่วยฯ สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ต่อได้”

นายเอนก สุภาผาบ
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

“ในการทำ�งานของหน่วยฯ เรามีหน้าที่ออก

ตรวจปราบปราม จะไม่ได้คลุกคลีกับชาวบ้าน พอได้ร่วม
สำ � รวจความหลากหลายฯ กับ เจ้าหน้าที่ และชาวบ้ า น
ในพื้นที่ ก็ทำ�ให้ได้ความรู้รูปแบบใหม่มาใช้ในการทำ�งาน
อะไรที่ เราไม่ รู้ เราก็ ไ ด้ รู้ เ วลาออกพื้ น ที่ ก็ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ
ชาวบ้าน ได้เห็นสภาพความเป็นจริงในการทำ�งาน มีความ
ใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น อย่ า งชาวบ้ า นเราก็ ไ ด้ เข้ า ไปสั ม ผั ส
หลายกลุ่ม ได้คลุกคลีกันหลายกลุ่ม ได้รู้จักกันมากขึ้น
รู้จักผู้นำ�เพิ่มขึ้น กับชุมชนก็ให้ความร่วมมือดี แต่ละพื้นที่
ก็ไม่เหมือนกัน อย่างทุ่งยาวเขาเข้มแข็งเพราะว่าเขาเป็น
ชุมชนระดับประเทศ จากการสำ�รวจฯ เราได้ข้อมูลจาก
ชาวบ้าน สมุนไพรเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็น อะไรไม่เคยรู้เรา
ก็รู้ อย่างผมอยู่กลุ่มสัตว์ตอนแรกผมไม่รู้จักนกกางเขนดง
พอได้ร่วมสำ�รวจฯ ผมก็มีรู้ว่าเออนกกางเขนดงมันเป็น
อย่างนี้ หางยาวอย่างนี้ ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ความรู้สึกก็
แฮปปี้มากครับ เพราะว่าทำ�งานก็สนุกทุกวัน”

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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นอกจากความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันที่คอยให้ข้อมูลและประสานงาน
แล้ว ส่วนสำ�คัญที่จะขาดไม่ได้คือ คนในพื้นที่ผู้รักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างแท้จริง คงไม่มี
ใครรู้จักป่าได้ดีเท่าคนในชุมชนอีกแล้ว แต่การเข้ามาทำ�การสำ�รวจของเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนในชุมชน
เองจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะ

“ก็ดีใจที่ได้มาทำ�งานสำ�รวจความหลาก

หลายร่วมกัน ทำ�ให้รู้ว่าที่ป่าบ้านเรามีอะไรบ้าง ใช้ทำ�
อะไรได้บ้าง อย่างพืชบางชนิดเราไม่รู้จัก เราก็ได้รู้จัก
รู้จักประโยชน์ ว่าจะเอาไปทำ�อะไร เป็นสมุนไพรหรือ
เปล่า เห็ดก็รู้จักหลายชนิดมากขึ้น กลุ่มสัตว์หรือ
แมลงจากแต่ก่อนเราไม่ได้สังเกตว่ามันมีหลายชนิด
ตอนนี้ก็รู้ว่ามันมีหลายชนิดนะ”

นายอัศวิน คำ�ข่าย

อาสาสมัครบ้านทุ่งยาว
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“บ้านทุ่งยาวของเรามีการอนุรักษ์มา

เป็น 100 กว่าปีแล้ว จากพื้นที่ป่า 500 ไร่เมื่อแรก
เริ่มจนปัจจุบันนี้เพิ่มมาเป็น 2,500 ไร่แล้ว ตอน
ที่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนความหลากหลายฯ
เข้ า มาสำ � รวจเป็ น ครั้ ง แรก ก็ มี ค วามรู้ สึ ก ดี ใจ
เพราะว่าจะได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งที่ผ่าน
มาบ้านทุ่งยาวไม่เคยทำ�มาก่อน นี่เป็นครั้งแรก ก็
จะได้รู้กันว่าทรัพยากรมีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นยังไง ป่าไม้จะโตขนาด
ไหนในแต่ละปี ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ เวลามีเยาวชน
เข้ามาเรียนรู้ทางหมู่บ้านก็จะใช้ข้อมูลหลักฐาน
เหล่านี้ที่ได้มาให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบ
กันต่อไป

ในการทำ�งานเจ้าหน้าที่ที่มาทำ�งาน
ก็เป็นกันเองดี มีความสามัคคีกัน แต่ละกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มแมลง
หลาย ๆ กลุ่มที่ทำ�งานมาก็มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้กัน เหมือนต้นไม้ต้นนี้ชาวบ้านไม่รู้จัก
หรือเรียกไม่เหมือนกันก็ได้ความรู้จากทางเจ้า
หน้าที่มาแนะนำ�ว่าเป็นต้นนี้นะ คือมันเรียก
ไม่ เ หมื อ นกั น ในแต่ ล ะพื้ น ท โดยกลุ่ ม ที่ ผ ม
สนใจเป็นพิเศษก็คือ กลุ่มพืชสมุนไพร เพราะ
บางชนิดชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าสรรพคุณเป็นยัง
ไง แต่พอเจ้าหน้าที่มาสำ�รวจก็เลยรู้ว่าต้นไม้
ต้นนี้เป็นพืชสมุนไพรนะ ใช้ทำ�อะไรได้บ้าง
ยิ่งถ้ามีการรวบรวมข้อมูลมาเป็นหนังสือ เรา
ก็ มี ห ลั ก ฐานข้ อ มู ล ที่ บ่ ง ชี้ ว่ า บ้ า นทุ่ ง ยาวเคย
มีการสำ�รวจเรื่องพืช เรื่องสัตว์ มาเรียบร้อย
แล้ว แล้วบ้านทุ่งยาวจะมีคนมาดูงานค่อนข้าง
เยอะ เราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ให้เขาดู เยาวชน
รุ่ น หลั ง เราก็ ส ามารถถ่ า ยทอดตรงนี้ ใ ห้ ไ ด้
เพราะมั น มี ห ลั ก ฐานไว้ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และ
เยาวชนรุ่นหลัง บางคนยังไม่รู้เลยว่าต้นไม้ต้น
นี้ต้นอะไร พืชชนิดนี้เป็นพืชอะไร ก็อยากจะ
ถ่ายทอดให้เยาวชนของบ้านทุ่งยาวหรือต่าง
บ้ า นที่ อ ยากจะเรี ย นรู้ เรื่ อ งนี้ ไ ด้ มี ค วามรู้ ต่ อ
ไป”

นายสง่า ผัดสัก

อาสาสมัครบ้านทุ่งยาว
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“ แม้ ว่ า บ้ า นทุ่ ง ยาวของเราจะมี ก าร

อนุรักษ์ป่ามานาน แต่เวลาเราไปให้ข้อมูลการ
รักษาป่าของเรา ให้หน่วยงานไหนรับรู้ เขาก็จะ
ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ในฝีมือของชาวบ้าน ตอน
แรกที่รู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้มาสำ�รวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องป่า เรื่อง
ต้นไม้ เรือ่ งสัตว์ เรือ่ งแมลง เรือ่ งเห็ดอะไรต่าง ๆ
เราก็ยังกังขาอยู่ แต่พอได้ร่วมสำ�รวจเราก็รู้สึก
ดีมาก มีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องแมลง เรื่องสัตว์
เรื่องอะไรต่าง ๆ ยิ่งเวลาไปเดินสำ�รวจด้วยกัน
แล้วเจอชนิดพันธุ์ที่หลากหลายก็จะรู้สึกภูมิใจ
มากว่าที่ปู่ย่าตายายรักษาไว้ให้เรามันมีอะไรดีๆ
อีกเยอะ รู้สึกหวงแหนขึ้นตั้งเยอะ และยังรู้สึก
ดีใจมาก ๆ ที่พวกเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูล ให้ความ
รู้แก่ทุ่งยาว เพราะว่าการรักษามา 100 กว่าปี
พวกป้าก็อยู่มาหลายสิบปีแต่ยังไม่รู้เลยว่าอัน
นี้เป็นต้นอะไร อันนี้เป็นอะไร แต่ตอนนี้คือเรา
ลงพื้นที่จริงคิดว่ามีประโยชน์มาก รู้สึกขอบคุณ
มาก ๆ เลยค่ะ

เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล มาแล้ ว เราก็ อ ยากได้
เป็ น รู ป เล่ ม เอาเก็ บ ไว้ กั บ หมู่ บ้ า น เพื่ อ ให้ ค น
ที่มาเรียนรู้กับบ้านทุ่งยาวได้เรียนรู้ว่าในส่วน
ของชาวบ้านที่รักษาป่ามาเป็นร้อยกว่าปีนี้ มี
อะไรบ้างที่เราได้รักษาไว้ เพราะว่าถ้าเราไม่เก็บ
ข้อมูลตรงนี้ เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าหรือมูลค่า
ในป่าของเรามีมูลค่ามากมายขนาดไหน และ
คงเป็นการดีที่เราจะเอาไปเผยแพร่ในส่วนของ
หมู่บ้านในจังหวัดลำ�พูนที่มีป่า จะให้คนพวก
นั้นตระหนักถึงในการรักษาป่าว่ามันมีคุณค่า
เท่าไหร่มากมายขนาดไหน
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเรายั ง
สามารถใช้ เ ป็ น สื่ อ ให้ เ ยาวชนรุ่ น ต่ อ ไปได้
เรียนรู้ โดยเราก็มีการผลักดันให้มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนเข้าไปในโรงเรียน หลายปีแล้วที่
เราผลักดัน ให้เข้าไปอยู่ตรงนั้น ถ้ามี กิจกรรม
เกี่ ย วกั บ ป่ า ในหมู่ บ้ า น ก็ ป ระสานกั บ ครู ใ ห้
เด็ก ๆ มาร่วมด้วย อย่างในกรณีที่เรามีการสืบ
ชะตาป่ า เลี้ ย งผี ฝ าย ราก็ จ ะให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น
เข้าไปเรียนรู้ด้วยว่าเขาทำ�ยังไงกัน พิธีการของ
พ่อแม่เป็นอย่างไร ให้เขาสืบทอดตรงนั้น และ
เราก็จะผลักดันเข้าไปในส่วนของเทศบาลด้วย
เพราะว่าเรามีป่าที่ทอดยาวไปหลายหมู่บ้านเรา
ก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปให้เขาเรียนรู้ด้วย เพราะ
ว่าบางหมู่บ้านยังไม่ตระหนักในการรักษาป่า
เราก็จะเอาไปให้เรียนรู้ด้วยกันที่เทศบาล”

นางสาวระวิวรรณ กันไชยสัก
อาสาสมัครบ้านทุ่งยาว
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นางทรงศิริ แดงนา

อาสาสมัครบ้านทุ่งยาว
“ ตอนแรกที่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นบอกว่ า จะ

มี เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า มาสำ � รวจความหลากหลาย
เราก็คิดว่า จะมาทำ�ยังไงนะ แล้วจะมีผลออกมา
ยังไง พอได้มาร่วมสำ�รวจแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะ
ว่ า ก่ อ นมาบางอย่ า งเราก็ ไ ม่ รู้ ว่ า มั น คื อ อะไร
ก็ได้เจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ว่า อันนี้ต้นอะไร
มีประโยชน์ยังไง อย่างแมลงที่เราไม่เคยเห็น
เราก็รู้ว่ามันเป็นตัวอะไร ก็รู้จักมากขึ้น ข้อมูล
ที่ได้เราก็อยากให้เป็นรูปเล่ม แล้วก็บอกด้วยว่า
แมลงตัวนี้ชื่ออะไร มีประโยชน์ยังไง เห็ดนี้เป็น
ยังไง มีประโยชน์อะไร ให้มีรูปภาพด้วย เขียน
เป็นหนังสือจะได้ไว้ให้ลูกหลานอ่าน ให้รู้ว่าบ้าน
เรามีอย่างนี้ ๆ นะ เขาจะได้ไปถ่ายทอดให้คน
อื่นรู้บ้างและสืบทอดต่อเราไป ซึ่งทุกวันนี้เวลา
เราทำ�อะไรที่เกี่ยวกับป่า เราจะนำ�เยาวชนเข้า
มาด้วยทุกครั้ง ให้เยาวชนมารับรู้ว่าเราทำ�อะไร
บ้าง อะไรมีตรงไหน อะไรที่เราหวงห้ามพาเขา
มาดูว่านี่ของเราอนุรักษ์นะ ของเราหวงแหนนะ
เราก็เอาน้อง ๆ มาร่วมด้วยตลอด”

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

19

นายพรชัย หนักแน่น

อาสาสมัครบ้านดอยเวียง

“เมื่อก่อนชาวบ้านดอยเวียงตัดไม้ ทำ�
พื้นที่จับจองเป็นของตัวเอง ไม่มีโฉนด แต่เดี๋ยว
นี้ มี ก ลุ่ ม เอกชน กลุ่ ม รั ฐ บาลเข้ า มาสนั บ สนุ น
ทำ�ให้ชาวบ้านเริ่มมีกิจกรรมร่วมกัน วันสำ�คัญ
ก็จะมีกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอนํ้า จน
ตอนนี้ป่าของเราก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่ามี
หลายหน่วยงานเข้ามาควบคุมทุกคนต้องจำ�กัด
พื้นที่ทำ�มาหากิน ทางรัฐก็เข้ามาแบ่งพื้นที่ทำ�มา
หากินให้เราหมดแล้ว ชาวบ้านเองก็เกิดความ
ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของป่าไม้ เริ่มหัน
มาสนใจการอนุรักษ์ป่า เพราะป่าของอำ�เภอ
บ้านธิมผี นื เดียว คือป่าทีด่ อยเวียง บ้านเราเป็นป่า
ผืนเดียวที่ให้คนบ้านธิอาศัยเลี้ยงชีพ ชาวบ้าน
มีรายได้จากการเก็บเห็ด หาหน่อไม้ ของป่า หา
อาหารจากอ่าง มีปลา มีหอย ให้พวกเราเก็บกิน
20
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ตอนที่ รู้ ว่ า จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า มา
สำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ ผมก็รู้สึก
ยินดีที่ได้ทำ�งานร่วมกันและคิดว่าข้อมูลที่จะ
ได้รับมีประโยชน์มาก อย่างผมไม่รู้หรอกว่าพืช
บางชนิดเรียกว่าอะไร ไลเคน แมลง อะไรพวก
นี้ ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นประเภทไหน แต่พอ
มีการสำ�รวจขึ้นมา เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ต่อ
ไปเราก็รู้จักอนุรักษ์ มีประโยชน์มาก ๆ ครับ ยิ่ง
ถ้าเราจะมีเป็นหนังสือกลับมา อย่างน้อยมันจะ
มีประโยชน์กับครอบครัวผม บ้านผม ลูกผม ผม
จะอธิบายให้เขาเข้าใจ อย่างน้อยมันก็เป็นจุด
เริ่มต้นในการอนุรักษ์ป่า ส่วนในการดึงเยาวชน
เข้ามาร่วมอนุรักษ์ป่า แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็
ไม่เกินความพยายาม โดยขอเริ่มจากครอบครัว
เราก่อน”

นายถาวร สุยะใหญ่

อาสาสมัครบ้านดอยเวียง
“เมื่อก่อนป่าบ้านดอยเวียงเป็นแหล่ง
ตัดไม้ใช้เผาถ่าน จนเกิดความแห้งแล้ง นํ้าใน
ห้วยไม่มีใช้ จนมีโครงการเข้ามาสร้างฝายเขาก็
ปิดป่าไม่ให้ตัดไม้ ชาวบ้านช่วยกันฟื้นฟูป่ามา
20 กว่าปี ดูแลไม่ให้ใครตัดต้นไม้ มีการทำ�แนว
กันไฟ ตอนนี้ไฟไม่เข้ามาหลายปีแล้ว พอมีนํ้าก็
ทำ�การเกษตร ทำ�สวนลำ�ไย ปลูกผัก ป่าเองก็ดี
ขึ้นมีเห็ดมีหน่อไม้ออกเยอะ ยิ่งถ้าฝนตกเยอะ
ก็หากินได้เป็นถังเลย คนจากที่อื่นก็มีมาหากิน
ที่บ้านเรา ส่วนมากมาหาเห็ดเผาะ เขาว่ากิน
แล้วอร่อยกว่าที่อื่น ถ้ามีไปขายก็ขายแพง หรือ
เห็ดหล่ม เห็ดระโงก ก็ขึ้นชื่อ

ตอนที่ รู้ ว่ า จะมี เ จ้ า หน้ า ที่ ม าร่ ว ม
สำ�รวจก็สงสัยว่าเขาจะทำ�อะไรนะ พอได้ร่วม
สำ�รวจแล้วก็ดีใจ เพราะทำ�ให้รู้ว่าป่าไม้บ้านเรา
มันดีนะ แล้วยังได้ความรู้เพิ่มขึ้น อย่างเรื่อง
การวางแปลงก็จะได้รู้ว่าไม้โตเท่าไหร่ มีไม้อะไร
บ้าง จำ�นวนชนิดเท่าไหร่ ชุมชนจะได้เอาไป
ใช้ประโยชน์ให้คนรุ่นหลังได้เอาไว้ศึกษารักษา
ป่าไม้ไว้ จะได้บอกให้เขารู้ว่าป่าไม้มีประโยชน์
กับบ้านเรา พอเรารู้ว่าชนิดไหนหายากก็จะได้
ช่วยกันระมัดระวัง ไม่ให้ใครมาเอา”

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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นายสมเด็จ ทาสัก

อาสาสมัครบ้านป่าป๋วย
“ตอนเป็นเด็กป่าที่นี่เสื่อมโทรมเป็น
เขาหั ว โล้ น เลย เพราะคนที่ นี่ มี อ าชี พ เผาถ่ า น
ขาย ไม่มีงานอื่นทำ� นอกจากหาปูหาปลากิน
แห้ ง แล้ ง แบบสุ ด ๆ นํ้าที่ใช้คือนํ้าบ่อและต้อง
ไปรอคิวตักนํ้า บางทีกลางคืนก็ยังต้องไป จน
กระทั่งผู้ใหญ่บ้านและทางอำ�เภอมีความคิดให้
ช่วยกันรักษาป่า ทั้งห้ามตัดไม้ ช่วยกันปลูกป่า
ทำ � แนวกั น ไฟ พอเริ่ ม ดู แ ลป่ า ก็ ดี ขึ้ น มา เริ่ ม มี
นํ้ า ใต้ ดิ น จากใช้ นํ้ า บ่ อ ก็ เริ่ ม มาใช้ นํ้ า บาดาล
ป่าสมบูรณ์ขึ้น มีเห็ด มีหน่อไม้เพิ่มขึ้น
ตอนที่ รู้ ว่ า จะมี เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ เข้ า
มาสำ�รวจก็คิดว่าจะมาแบบไหน สำ�รวจอะไร
แต่ ก็ ดี จ ะได้ มี ค นสนใจป่ า บ้ า นเราบ้ า ง พอได้
มาร่ ว มสำ � รวจแล้ ว ก็ว่าดีเพราะได้ความรู้เพิ่ม
ขึ้น ได้รู้จักต้นไม้เพิ่มขึ้น ได้รู้ว่ามีแมลงอะไร
บ้าง มีประโยชน์แบบไหน จะได้เอาไปบอกลูก
หลานว่าป่ามันมีประโยชน์อย่างนี้ ต้นไม้มันมี
ประโยชน์อะไร แมลงตัวนี้เขาเรียกอย่างนี้นะ
เขาจะได้รู้จักกันว่าบ้านเรามีอะไรบ้าง ถ้าได้
หนังสือเป็นเล่มก็จะได้เอาไว้ให้คนอื่นอ่าน”
22
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นายนิคม สุริยาสัก

อาสาสมัครบ้านป่าป๋วย
“เมื่อก่อนป่าที่นี่ถูกสัมปทานไปหมด
เหลือแต่ป่าทุ่งยาวที่เดียว คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็มี
อาชีพเผาถ่านขาย จนกระทั่งประสบกับปัญหา
ความแห้ ง แล้ ง ทำ � ให้ ต้ อ งเริ่ ม มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ป่าไม้ จนป่าเรามากลับมาดีขึ้น มีนํ้าใช้เพียง
พอ ทำ�ให้เราเริ่มรู้ว่าป่ามีประโยชน์หลายอย่าง
ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ เราก็ได้กินเห็ด กินหน่อไม้
เห็ดที่ออกเยอะ ๆ เลยคือ เห็ดไคล เพราะออก
นานที่สุด เห็ดอื่นก็มีบ้างแต่ออกไม่นาน รสชาติ
อร่อย เพราะเป็นเห็ดที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ต้อง
ไปซื้อหา บางทีเหลือกินก็ขายได้ด้วย จนวัน
นี้ก็ภูมิใจที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไว้ ตอนที่มี
เจ้าหน้าที่เข้ามาสำ�รวจก็รู้สึกดีที่เราได้ความรู้
เพิ่มขึ้นหลายอย่าง อย่างน้อยก็รู้จักต้นไม้เพิ่ม
ขึ้น รู้ว่าภาษาท้องถิ่นเรียกอย่างนี้ แต่ภาษาไทย
เรียกอีกอย่างหนึ่ง เราก็ได้รู้ชื่อต้นไม้เพิ่ม ข้อมูล
ที่ได้มาก็เอาไว้ให้ลูกหลานศึกษาต่อไป จะได้
อนุรักษ์ให้เด็ก ๆ รุ่นหลังมันสืบทอด ให้มันรัก
ป่า ให้มันรู้ต้นไม้มีอะไรบ้าง เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่
รู้จักชื่อต้นไม้ ก็จะได้ถ่ายทอดให้มันรู้ ว่าต้นไม้
ต้นนี้มันเป็นอย่างนี้นะ ที่มีอยู่ในป่าของเรา”

จากการทำ�งานร่วมกันของชุมชนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นอกจากหน่วยงานภาครัฐ
จะได้องค์ความรู้เพื่อนำ�มารวบรวมเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังได้ความ
สัมพันธ์ที่ดีของชุมชนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นกระบวนการที่ทำ�ให้
ชุมชนเข้าใจถึงความสำ�คัญของความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ป่าไม้
สิ่งแวดล้อม และการดำ�รงชีวิตอยู่ของมนุษย์

“กระบวนการทำ�งานนี้ทำ�ให้ชุมชน รักษาป่าอย่างเต็มใจ
ทำ�ให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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คุ ณ ค่ า มู ล ค่ า
และ ความส� ำ คั ญ

ของผื น ป่ า
แม่ ธิ แม่ ตี บ แม่ ส าร
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ในพื้นที่ป่า 53,317.45 ไร่
กักเก็บน�้ำ 17.6 ล้านลูกบาศก์เมตร

CO2

ปริมาณธาตุคาร์บอนที่สะสมทัง้ หมด
1,017,128.224 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(Mtco2e)
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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มูลค่า
การใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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มูลค่า

การเก็บหาของป่าของชุมชน

344 ครัวเรือน จาก 5 ชุมชน
ที่พึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จากป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

อ
พ้ื

“มีการเก็บหาไม่น้อยกว่า 68 ชนิด”

เป็นเงิน 5,351,264 บาท / ปี
15,556 บาท / ครัวเรือน / ปี

ในพื้นที่ป่า 206,617.34 ไร่
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ด

1,884,106 บาท / ปี
มีการเก็บหาไม่น้อยกว่า 12 ชนิด

เห็ดไคล

794,988 บาท / ปี

เห็ดเผาะ

473,059 บาท / ปี

เห็ดระโงก 340,048 บาท / ปี
เห็ดอื่น ๆ 276,011 บาท / ปี
28
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แมลง

440,150 บาท / ปี

มีการเก็บหาไม่น้อยกว่า 9 ชนิด

ไข่มดแดง 303,830 บาท / ปี
รังต่อ

39,900 บาท / ปี

น�้ำผึ้งหลวง 37,220 บาท / ปี
แมลงอื่น ๆ 59,192 บาท / ปี
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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185,409 บาท / ปี

สัตว์

มีการเก็บหาไม่น้อยกว่า 9 ชนิด

อึ่ง

115,881 บาท / ปี

กบ

20,803 บาท / ปี

เขียด

16,574 บาท / ปี

สัตว์อื่น ๆ 32,151 บาท / ปี
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พืช

165,959 บาท / ปี

มีการเก็บหาไม่น้อยกว่า 38 ชนิด

หน่อไม้

77,604 บาท / ปี

ผักหวาน 38,681 บาท / ปี

ไม้ไผ่

13,138 บาท / ปี

พืชอื่น ๆ 36,536 บาท / ปี
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

31

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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พืช

82 วงศ์ 221 สกุล 280 ชนิด

สัตว์

88 วงศ์ 243 สกุล 205 ชนิด

แมลง

57 วงศ์ 194 สกุล 218 ชนิด

เห็ดรา

18 วงศ์ 30 สกุล 65 ชนิด

ไลเคน

13 วงศ์ 17 สกุล 26 ชนิด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 สาขา 3 เรื่อง

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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อาหารจากป่า.....อาหารจากธรรมชาติ

ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ ของป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
ป่ า แม่ ธิ แม่ ตี บ แม่ ส าร อำ � เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด ลำ � พู น เป็ น ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ อ ยู่ ใ กล้
ตัวเมืองมาก คือห่างจากตัวเมืองลำ�พูนประมาณ
10 กิโลเมตรเท่านั้น
จากที่ชุมชนบ้านดอยเวียง บ้านทุ่งยาว
บ้านป่าป๋วย ไม่มีน้ำ�อุปโภคบริโภค ทำ�การเกษตร
อากาศร้อน และแห้งแล้งมาก เนื่องจากได้รับผล
กระทบจากสัมปทานทำ�ไม้ในพื้นที่ รวมทั้งมีการ
บุกรุกตัดไม้ เผาถ่านเพื่อการยังชีพของชาวบ้าน
ใกล้ป่า
ด้วยเหตุน้ีชุมชนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกัน
ฟื้นฟูป่าให้กลับคืนมาเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
ดังเดิมและขยายการดูแลพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีการตั้ง
กฎระเบียบการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า
ของชุมชน

เมื่อป่าฟื้นตัวกลับมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น....

“น้ำ�มา อากาศดี อาหารมี จากป่า”
ก็เป็นรางวัลให้กับชุมชนได้อยู่ดีกินดี
มีชีวิตที่ดีขึ้น
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อาหารดีจากป่า.....ทำ�ให้คนในเมืองได้กินไปด้วย
เมื่อเห็ดจากป่ามีมาก ชุมชนก็นำ�ไปขายให้กับคนในเมือง ทำ�ให้ชุมชนมีรายได้
คนในเมืองก็ได้กินอาหารจากป่ามากขึ้น

เห็ดตะไค

ก

เห็ดเผ

หลอื

ง

เห็ดระโง

าะ

ขาว

เห็ดนํ้าห

มาก

เนื่ อ งจากเห็ ด กลุ่ ม นี้ เป็ น เห็ ด ที่
อาศัยกับรากฝอยของไม้ในตระกูลเต็งรัง
ซึ่ ง อยู่ ใ นสภาพที่ เ ป็ น เส้ น ใย เส้ น ใย
เหล่ า นี้ ช่ ว ยนำ � ธาตุ อ าหารจากดิ น ให้ กั บ
ต้นไม้และต้นไม้ก็คืนกลับธาตุอาหารที่ปรุง
แล้วให้กับเส้นใย เมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะ
สมเส้นใยก็จะรวมตัวกันกลายเป็นดอกเห็ด
โผล่ ขึ้ น เหนื อ ดิ น หรื อ อยู่ ใ นดิ น และสร้ า ง
สปอร์ที่ดอกเห็ดเพื่อใช้กระจายพันธุ์ไปยัง
ต้นไม้อื่น ๆ ต่อไป

เห็ดระโงก
เ

เขยี ว

เห็ดจากป่าหลายชนิด ไม่สามารถ
เพาะเลี้ ย งได้ มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารสู ง
ปลอดภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ เห็ดตะไคลเขียว
เห็ดระโงกเหลือง เห็ดระโงกขาว เห็ดเผาะ
เห็ดน้ำ�หมาก

ล

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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นอกจากนี้ยังมีเห็ดโคนที่ชอบขึ้นบริเวณป่าไผ่ ที่ใคร ๆ ก็ชอบกินเพราะมีรสหวานและ
มี ก ลิ่ น หอมเฉพาะตั ว เห็ ดโคนเป็ น เห็ ด ที่ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั บ ปลวกในกลุ่ ม ปลวกเพาะเลี้ ย งเชื้ อ รา
ซึ่งมีทั้งสร้างรังใต้ดินและรังขนาดใหญ่บนดินที่เราเรียกว่าจอมปลวกนั่นเอง ดังนั้นเราจึงพบ
เห็ดโคนหลากหลายชนิด มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ขึ้นบนจอมปลวกและบนดิน
จากมูลค่าการเก็บหาของป่าของชุมชนในปี 2561 นั้นมีประมาณเกือบสองล้านบาท
จากเห็ดป่า 12 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเห็ดไคล เห็ดเผาะ เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดระโงกขาว แสดงให้เห็นว่า “ ป่าผืนนี้อุดมสมบูรณ์มาก ”

เห็ดโคน
หลากชนิด
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นอกจากนี้ยังมีของป่าอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผักหวาน หน่อไม้ ไม้ไผ่
ไข่มดแดง น้ำ�ผึ้งป่า กบ เขียด ที่ทำ�ให้ป่าผืนนี้สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นเงินถึงหกล้านบาท
ต่อปี ซึ่งก็คุ้มค่าต่อการดูแลป่าของชุมชนเชียวนะ
ถ้ามูลค่าเห็ดจากป่า และของป่าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี แสดงให้เห็นว่า
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร สมบูรณ์ขึ้นทุกปี และเป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จการดูแลรักษาป่าของ
ชุมชนบ้านดอยเวียง บ้านทุ่งยาว และบ้านป่าป๋วย

อาหารจากป่า ตัวชี้วัดความคงอยู่ ความสมบูรณ์
ของผืนป่า การอยู่ร่วมกันของคนกับป่าอย่างยั่งยืน
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เปราะหอม

กระชาย
พลองเหมือด
เครือออน

หญ้าบังไพร
คราม

38

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

หญ้าคางเลือย

Plant

บ้านทุ่งยาว ป่าป๋วย

ป่าเต็งรัง

Dry Dipterocarp Forest

พบที่ความสูงประมาณ 346-510 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็น
ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหล่เขา และสันเขา หน้าดินตื้น มีหินบริเวณผิวดินมาก ต้นไม้ขึ้นกระจายกันอยู่
อย่างห่าง ๆ เรือนยอดโปร่ง พรรณไม้เด่นที่พบ เช่น รัง เหียง เต็ง รักใหญ่ จักจั่น เป็นต้น

ค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร จ�ำนวน 2 แปลง พบไม้ใหญ่ 54 ชนิด จ�ำนวน 643 ต้น
พรรณไม้เด่นที่พบคือ รัง (Shorea siamensis Miq.) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex
Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) และจักจั่น
(Millettia xylocarpa Miq.) มีค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 86.67 47.72 25.79 20.88
และ 16.40 ตามล�ำดับ
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT

บ้านทุ่งยาว ป่าป๋วย

ป่าเบญจพรรณ

Mixed Deciduous Forest

พบที่ความสูงประมาณ 300-510 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ
ตามเชิงเขาและหุบเขา หน้าดินลึก มีหินบริเวณผิวดินไม่มาก พรรณไม้เด่นที่พบ เช่น ปรู รัง จักจั่น
กระทุ่มเนิน สัก เป็นต้น

ค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร จ�ำนวน 6 แปลง พบไม้ใหญ่ 88 ชนิด จ�ำนวน 981 ต้น
พรรณไม้เด่นที่พบคือ ปรู (Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.)
Wangerin) รัง (Shorea siamensis Miq.) จักจั่น (Millettia xylocarpa Miq.) กระทุ่มเนิน
(Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze) และสัก (Tectona grandis L.f.) มีค่าดัชนีความส�ำคัญ
ทางนิเวศวิทยาเป็น 34.82 25.37 20.51 18.46 และ 18.00 ตามล�ำดับ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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บ้านดอยเวียง

ป่าเต็งรัง

Dry Dipterocarp Forest

พบที่ความสูงประมาณ 274-520 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่มีลักษณะ
ลาดชันตามเชิงเขา ไหล่เขา และสันเขา หน้าดินตื้น มีหินบริเวณผิวดินมาก ต้นไม้ขึ้นกระจายกันอยู่อย่าง
ห่าง ๆ เรือนยอดโปร่ง พรรณไม้เด่นที่พบ เช่น รัง เต็ง รักใหญ่ ยางเหียง ยางพลวง เป็นต้น

ค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI)

แปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร จ�ำนวน 4 แปลง พบไม้ใหญ่ 65 ชนิด จ�ำนวน 939 ต้น
พรรณไม้เด่นที่พบคือ เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เต็ง (Shorea obtusa
Wall. ex Blume) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) รัง (Shorea siamensis Miq.) และ
รักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) มีค่าดัชนีความส�ำคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 122.38 33.91
23.20 17.96 และ 14.21 ตามล�ำดับ
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

280

82

วงศ์

ชนิ ด
พืชสมุนไพร

01

พืชอาหาร

03

ไม้ดอกไม้ประดับ

02

พืชใช้ท�ำเครื่องใช้สอยฯ 04
่
05 พืชใช้ประโยชน์ด้านอืน ๆ

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Altingiaceae
กระตุก

O

Liguidambar excelsa

วงศ์ Anacardiaceae
กุ๊ก

Lannea coromandelica

มะม่วง

Mangifera sp.

มะม่วงขี้ยา

Mangifera duperreana

มะม่วงนก

Buchanania glabra

มะม่วงหัวแมงวัน

Buchanania cochinchinensis

รักขาว
รักขี้หมู

Semecarpus cf. cochinchinensis

รักใหญ่

Gluta usitata

O
O
O

O O
O
O
O
O

O

วงศ์ Annonaceae
กะเจียน

Hubera cerasoides

ขางหัวหมู

Miliusa velutina

ข้าวหลาม

Goniothalamus tamirensis

จักหัน

Orophea polycarpa

ยางโอน

Monoon viride

สะแกแสง

Cananga brandisiana

O
O O
O
O
O
O

วงศ์ Apocynaceae
O

พุด

Tabernaemontana sp.

โมกมัน

Wrightia arborea

O

Brassaiopsis sp.

O

วงศ์ Araliaceae
ต้าง
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT
ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Bignoniaceae
แคทราย

Stereospermum neuranthum

แคบิด

Fernandoa adenophylla

แคหิน

Stereospermum colais

เพกา

Oroxylum indicum

O
O

O
O

O
O

วงศ์ Burseraceae
ตะคร�้ำ

Garuga pinnata

มะกอกเกลื้อน

Canarium subulatum

มะแฟน

Protium serratum

O
O
O

วงศ์ Calophyllaceae
สารภี

O

Mammea siamensis

วงศ์ Celastraceae
เสม็ดทุ่ง

O

Lophopetalum wallichii

วงศ์ Chrysobalanaceae
มะพอก

Parinari anamensis

O

Garcinia cowa

O

O

วงศ์ Clusiaceae
ชะมวง

วงศ์ Combretaceae
ขี้อ้าย

Terminalia triptera

ตะเคียนหนู

Anogeissus acuminata

สมอไทย

Terminalia chebula

สมอพิเภก

Terminalia bellirica

O
O

O
O
O

O O
O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Connaraceae
ค�ำรอก

Ellipanthus tomentosus

O

Alangium salvifolium subsp. hexapetalum

O

วงศ์ Cornaceae
ปรู

วงศ์ Dilleniaceae
ส้านใบเล็ก

Dillenia ovata

ส้านหิ่ง

Dillenia parviflora

ส้านใหญ่

Dillenia obovata

O

O
O O
O

O

วงศ์ Dipterocarpaceae
ตะเคียนทอง

Hopea odorata

เต็ง

Shorea obtusa

พลวง

Dipterocarpus tuberculatus

ยางนา

Dipterocarpus alatus

รัง

Shorea siamensis

สะเดาปัก

Vatica harmandiana

เหียง

Dipterocarpus obtusifolius

O
O
O
O
O O
O
O O

วงศ์ Ebenaceae
ตับเต่าต้น

Diospyros ehretioides

ล�่ำตาควาย

Diospyros coaetanea

O
O

วงศ์ Euphorbiaceae

46

ขันทองพยาบาท

Suregada multiflora

ค�ำแสด

Mallotus philippensis

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

O
O

O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Euphorbiaceae
ตาตุ่มบก

Falconeria insignis

เปล้าแพะ

Croton hutchinsonianus

มะฝ่อ

Mallotus nudiflorus

O
O
O

O

วงศ์ Fabaceae
O
O

กระพี้เขาควาย

Dalbergia cultrata

กระพี้นางนวล

Dalbergia cana

กางขี้มอด

Albizia odoratissima

เก็ดแดง

Dalbergia lanceolaria

ขี้เหล็ก

Senna siamea

จักจั่น

Millettia xylocarpa

ฉนวน

Dalbergia lanceolaria subsp. paniculata

แดง

Xylia xylocarpa var. kerrii

ทองกวาว

Butea monosperma

ประดู่

Pterocarpus macrocarpus

มะค่าแต้

Sindora siamensis

ราชพฤกษ์

Cassia fistula

อะราง

Peltophorum dasyrrhachis

O

ก่อก้างด้าง

Lithocarpus garrettianus

O

ก่อเตี้ย

Quercus aliena var. aliena

ก่อแพะ

Quercus kerrii

O
O
O

O
O
O
O
O

O
O O
O

O
O

วงศ์ Fagaceae
O
O O
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Hypericaceae
ติ้วขน

O

Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum

วงศ์ Irvingiaceae
กระบก

Irvingia malayana

O

O

วงศ์ Lamiaceae
กาสามปีก

Vitex peduncularis

ผ่าเสี้ยน

Vitex canescens

สวอง

Vitex limonifolia

สัก

Tectona grandis

O
O
O
O O

วงศ์ Lauraceae
กะทัง

Litsea sp.

ข้าวหลามดง

Cryptocarya laoticus

O
O

วงศ์ Lecythidaceae
กระโดน

Careya arborea

O

วงศ์ Loganiaceae
ตูมกาขาว

O

Strychnos nux-blanda

วงศ์ Lythraceae

48

O O

ตะแบกแดง

Lagerstroemia calyculata

เสลาเปลือก
บาง

Lagerstroemia venusta

O

อินทนิลบก

Lagerstroemia macrocarpa

O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT
ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Malvaceae
งิ้วป่าดอกแดง

Bombax insigne

ปอแก่นเทา

Grewia eriocarpa

ปอขนุน

Sterculia balanghas

ปออีเก้ง

Pterocymbium tinctorium

O
O
O
O

O

วงศ์ Melastomataceae
Memecylon edule

O

ขี้อ้าย

Walsura robusta

ตาเสือ

Aphanamixis polystachya

O
O

ยมหิน

Chukrasia tabularis

พลองเหมือด

วงศ์ Meliaceae

O

วงศ์ Moraceae
O

ข่อย

Streblus asper

มะเดื่อปล้อง

Ficus hispida

หาด

Artocarpus lacucha

O

ก้าว

Tristaniopsis burmanica var. rufescens

หว้า

Syzygium cumini

O
O

O

O
O

วงศ์ Myrtaceae
O

วงศ์ Ochnaceae
ช้างน้าว

Ochna integerrima

O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Opiliaceae
ผักหวาน

Melientha suavis

O

O

วงศ์ Phyllanthaceae
เต็งหนาม

Bridelia retusa

เม่าสร้อย

Antidesma acidum

เหมือดวอน

Aporosa wallichii

O
O
O

วงศ์ Primulaceae
รามใหญ่

O

Ardisia elliptica

วงศ์ Rhizophoraceae
เฉียงพร้านางแอ

O

Carallia brachiata

วงศ์ Rubiaceae

50

กระทุ่มเนิน

Mitragyna rotundifolia

กระมอบ

Gardenia obtusifolia

แกงเลียงใหญ่

Psydrax dicoccos

เข็มป่า

Ixora cibdela

แข้งกวาง

Wendlandia tinctoria

ค�ำมอกหลวง

Gardenia sootepensis

ตุ้มกว้าว

Adina dissimilis

มะคังแดง

Dioecrescis erythroclada

มะเค็ด

Catunaregam tomentosa

ยอ

Morinda citrifolia

ส้มกบ

Hymenodictyon orixense

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

O
O
O
O
O
O

O
O

O
O
O
O

O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้ต้น
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Rubiaceae
O

สะแล่งหอมไก๋

Rothmannia sootepensis

เหล็กกี

Tarennoidea cf. wallichii

O

Aegle marmelos

O

วงศ์ Rutaceae
มะตูม

วงศ์ Salicaceae
กรวยป่า

Casearia grewiifolia

ตะขบป่า

Flacourtia indica

O
O

O

O

วงศ์ Sapindaceae
ตะคร้อ

Schleichera oleosa

มะค�ำดีควาย

Sapindus rarak

O

O
O

วงศ์ Sapotaceae
ตานเสี้ยน

O

Xantolis burmanica

วงศ์ Symplocaceae
เหมือดหลวง

Symplocos cochinchinensis var. laurina

O

วงศ์ Ulmaceae
กระเชา

Holoptelea integrifolia

O

ปรู Alangium salvifolium subsp. hexapetalum

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้พุ่ม
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Acanthaceae
-

Phaulopsis imbricata

สังกรณี

Barleria strigosa

อังกาบ

Barleria cristata

O
O
O

วงศ์ Annonaceae
นมแมวป่า

O

Ellipeiopsis cherrevensis

วงศ์ Apocynaceae
โมกใหญ่

Holarrhena pubescens

ระย่อม

Rauvolfia serpentina

O
O

วงศ์ Asteraceae
สาบเสือ

Chromolaena odorata

O

O

วงศ์ Convolvulaceae
ซุ้มกระต่าย

O

Blinkworthia lycioides

วงศ์ Cycadaceae
ปรงเหลี่ยม

O

Cycas siamensis

วงศ์ Euphorbiaceae
ตองแตกเล็ก
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Baliospermum calycinum

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

O

O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้พุ่ม
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Fabaceae
-

Phyllodium vestitum

กระดูกอึ่ง

Dendrolobium triangulare

ช้าเรือด

Caesalpinia mimosoides

เสี้ยวฟ่อม

Bauhinia viridescens

หางเสือ

Uraria crinita

หิ่งหายใบเล็ก

Crotalaria albida

อีเหนียว

Desmodium gangeticum

O
O
O

O
O
O
O
O

วงศ์ Lamiaceae
-

Gmelina sp.

นางแย้มป่า

Clerodendrum viscosum

O
O

ขี้ตุ่น

Helicteres angustifolia

O

ขี้อ้น

Helicteres lanata

ปอต่อม

Hibiscus glanduliferus

ปอลมปม

Thespesia lampas

วงศ์ Malvaceae
O
O
O

วงศ์ Melastomataceae
พลองขี้ควาย

Memecylon caeruleum

O

วงศ์ Meliaceae
มูกเตี้ย

Munronia humilis

O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้พุ่ม
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Moraceae
มะเดื่อหอม

O

Ficus hirta

วงศ์ Myrtaceae
หว้าขี้นก

O

Syzygium ripicola

วงศ์ Ochnaceae
ตาลเหลือง

O

Ochna integerrima

วงศ์ Oleaceae
มะลิวัลย์เถา

Jasminum siamense

เสี้ยวผี

Jasminum scandens

O
O

O

วงศ์ Phyllanthaceae
นางจุ่ม

Cansjera rheedei

ขางอ�ำไพ

Phyllanthus virgatus

ผักหวานนก

Breynia hirsuta

ว่านธรณีสาร

Phyllanthus pulcher

O
O
O
O

วงศ์ Rubiaceae
O
O

ก�ำเบ้อต้น

Schizomussaenda henryi

ข้าวสารป่า

Pavetta indica var. tomemtosa

หนามมะเค็ด

Canthium parvifolium

O
O

Harrisonia perforata

O

วงศ์ Rutaceae
คนทา

วงศ์ Sapindaceae
มะหวด
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Lepisanthes rubiginosa

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

O

O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้พุ่ม
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Verbenaceae
ผกากรอง

Lantana camara

O

O

O

วงศ์ Vitaceae
กะตังใบ

Leea indica

พญากาสัก

Leea macrophylla

O

O
O

มูกเตี้ย Munronia humilis
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้เถา
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Acanthaceae
รางจืด

Thunbergia laurifolia

หนามแน่ขาว

Thunbergia fragrans

O
O

วงศ์ Annonaceae
นมวัว

Anomianthus dulcis

นมวัว

Uvaria dulcis

สายหยุด

Desmos chinensis

O
O
O

วงศ์ Apocynaceae
O

เครือกิ่วคา

Amalocalyx microlobus

แตงแพะ

Gymnema griffithii

O

Calamus siamensis

O

วงศ์ Arecaceae
หวายขม

วงศ์ Combretaceae
ติ่งตั่ง

Getonia floribunda

เล็บมือนาง

Quisqualis indica

O
O

วงศ์ Convolvulaceae
พูม่วงสยาม

O

Argyreia siamensis

วงศ์ Cucurbitaceae
ต�ำลึงตัวผู้

Solena heterophylla

O

O

วงศ์ Cyperaceae
หญ้าแฝกไหม

56

Cyperus leucocephalus

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้เถา
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Fabaceae
กระพี้เครือ

Dalbergia rimosa var. foliacea

กวาวเครือ

Millettia extensa

มะกล�่ำเผือก

Abrus pulchellus

ส้มป่อย

Acacia concinna

หนามหัน

Acacia comosa

O
O
O
O

O
O

วงศ์ Gnetaceae
Gnetum sp.

O

กระดูกกบ

Hymenopyramis brachiata

O

เครือออน

Congea tomentosa

-

วงศ์ Lamiaceae
O

O

วงศ์ Menispermaceae
-

Cyclea sp.

กระท่อมเลือด

Stephania venosa

กรุงเขมา

Cissampelos pareira var. hirsuta

บอระเพ็ด

Tinospora crispa

O
O
O
O

วงศ์ Moraceae
สะแล

Broussonetia kurzii

O

Ziziphus oenoplia

O

วงศ์ Rhamnaceae
เล็บเหยี่ยว

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้เถา
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Smilaceae
เถาวัลย์ยั้ง

Smilax ovalifolia

O

วงศ์ Stemonaceae
หนอนตายหยาก

Stemona collinsae

O

วงศ์ Thymelaeaceae
ปอเต่าไห้

Enkleia malaccensis

เครือออน Congea tomentosa
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O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้ล้มลุก
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Acanthaceae
-

Phlogacanthus pedunculatus

ผักโหมลาย

Dicliptera chinensis

หญ้าบังไพร

Haplanthus laxiflorus

O
O
O

วงศ์ Amaranthaceae
พันงู

O

Achyranthes aspera

วงศ์ Araceae
-

Epipremnum sp.

บอนเต่า

Hapaline benthamiana

บุกนก

Amorphophallus krausei

บุกด่าง

Amorphophallus yunnanensis

อีลอกน้อย

Amorphophallus longituberosus

ผักหนาม

Lasia spinosa

O
O
O
O
O
O

วงศ์ Asparagaceae
ว่านหัวกระชาย
ใบกว้าง

Chlorophytum simplex

O

หญ้าแพรก

Ophiopogon marmoratus

O

วงศ์ Asteraceae
กระดุมม่วง

Acilepis attenuata

ขนบุ้ง

Blumea fistulosa

ดาวกระจายน้อย

Pentanema indicum

O
O
O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้ล้มลุก
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Asteraceae
โด่ไม่รู้ล้ม

Elephantopus scaber

ผักเผ็ดข้าวก�่ำ

Acilepis silhetensis

สาบแร้งสาบกา

Ageratum conyzoides

หมอน้อย

Cyanthillium cinereum

O
O
O

O
O

วงศ์ Commelinaceae
ผักปลาบ

Commelina benghalensis

หญ้าหงอนเงือก

Murdannia gigantea

O
O

วงศ์ Cyperaceae
-

Cyperus sp.

หญ้าคมบางเล็ก

Scleria lithosperma

หญ้าตีนกา

Cyperus laxus

หญ้าใบคม

Rhynchospora corymbosa

O
O
O
O

หญ้าหนวดปลาดุก

Fimbristylis quinquangularis
subsp. quinquangularis

O

O

วงศ์ Hypoxidaceae
หญ้าดอกค�ำ

O

Hypoxis aurea

วงศ์ Lamiaceae

60

ขาเปี๋ยนุ่ม

Premna herbacea

ฉัตรพระอินทร์

Leonotis nepetifolia

ว่านนกคุ่ม

Gomphostemma strobilinum

หญ้าคางเลือย

Scutellaria incurva

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

O
O
O
O

PLANT
ชื่อไทย

ไม้ล้มลุก
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Fabaceae
O
O
O

-

Flemingia ferruginea

โสนน้อย

Chamaecrista mimosoides

เสี้ยว

Desmodium renifolium var. oblatum

หนาดค�ำ

Desmodium oblongum

หมามุ่ย

Mucuna pruriens

หางหมา

Uraria cordifolia

แห้วประดู่

Eriosema chinense

O

Urena lobata

O

O
O
O

วงศ์ Malvaceae
ขี้ครอก

วงศ์ Marantaceae
สาคู

Maranta arundinacea

O

วงศ์ Menispermaceae
สบู่เลือด

Stephania pierrei

O

วงศ์ Plantaginaceae
กรดน�้ำ

Scoparia dulcis

O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ไม้ล้มลุก
การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Simaroubaceae
ปลาไหลเผือก

O

Eurycoma longifolia

วงศ์ Smilacaceae
-

O

Smilax sp.

วงศ์ Zingiberaceae
กระเจียวสุเทพ

Curcuma ecomata

กระชาย

Boesenbergia rotunda

กระทือ

Zingiber zerumbet

กระทือลิง

Globba schomburgkii

ข่าลิง

Globba nuda

ข่าลิง

Globba sp.

เปราะป่า

Kaempferia roscoeana

เปราะหอม

Kaempferia galanga

ว่านชักมดลูก

Curcuma comosa

ว่านเปรี้ยว

Boesenbergia kingii

ว่านหาวนอน

Kaempferia rotunda

เปราะหอม
Kaempferia galanga
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O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O

O
O

O

PLANT
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

กล้วยไม้
การใช้ประโยชน์

วงศ์ Orchidaceae
กะเรกะร่อน

Cymbidium aloifolium

กะเรกะร่อนด้ามข้าว

Cymbidium bicolor

ก้างปลา

Cleisostoma fuerstenbergianum

ข้าวเหนียวลิง

Dendrobium venustum

เขาแพะ

Cleisostoma arietinum

แข้งกว่าง

Cleisomeria pilosulum

ช้างกระ

Rhynchostylis gigantea

ตาลเสี้ยนไม้

Dendrobium indivisum

แผ่นดินเย็น

Nervilia concolor

ว่านจูงนาง

Geodorum siamense

ว่านจูงนาง

Geodorum sp.

ว่านจูงนางหลวง

Geodorum terrestre

ว่านนางตาม

Geodorum recurvum

สามปอยนก

Vanda liouvillei

สิงโต

Bulbophyllum sp.

เอื้องกุหลาบเดือยไก่

Aerides odorata

เอื้องกุหลาบพวง

Aerides falcata

เอื้องขี้หมา

Pinalia bractescens

เอื้องเขาแกะ

Rhynchostylis coelestis

เอื้องดอกมะขาม

Dendrobium delacourii

เอื้องไอยเรศ

Rhynchostylis retusa

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปาล์ม ไผ่ ผักกูด และเฟิน
การใช้ประโยชน์

วงศ์ Arecaceae
เขือง

O

Wallichia caryotoides

O

ปาล์มสิบสองปันนา Phoenix loureiroi

วงศ์ Lygodiaceae
กูดงอแง

Lygodium japonicum

หญ้ายายเภา

Lygodium flexuosum

O
O

วงศ์ Poaceae
ไผ่สีสุก

Bambusa blumeana

หญ้าขจรจบ

Pennisetum polystachion

เหนียวหมา

Centotheca lappacea

O
O
O

วงศ์ Pteridaceae
-

Adiantum erylliae

เฟินเงิน

Pityrogramma calomelanos

O
O

วงศ์ Selaginellaceae
พ่อค้าตีเมีย

O

Selaginella argentea

วงศ์ Tectariaceae
กูดกวาง

Tectaria impressa

O

O

ไผ่สีสุก Bambusa blumeana
64

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT

พืชที่น่าสนใจ
พืชที่มี
แนวโน้ม
ใกล้สญ
ู พันธุ์

จ�ำนวน 8 ชนิด ได้แก่
แกงเลียงใหญ่ ยางนา
ตะเคียนทอง เอื้องเขาแกะ
ช้างกระ สามปอยนก
ปรงเหลีย่ ม และกระเจียวสุเทพ

พืชหายาก
จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่
เอื้องกุหลาบพวง
เอื้องกุหลาบเดือยไก่ และส้านใบเล็ก
พืชที่มีสถานภาพตาม
*Threatened Plants in Thailand (DNP, 2017)
**The IUCN Red List of Threatened Species
(IUCN, 2017)

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ปรงเหลี่ยม

Cycas siamensis

วงศ์
Cycadaceae

ปรงล�ำต้นสัน้ สูง 1.5-2 เมตร หัวใต้ดนิ แบนแผ่ออก ใบยาว 0.6-1.2 เมตร ก้านใบยาว
10-30 เซนติเมตร ส่วนมากมีหนามเกือบตลอดความยาวก้านใบ ใบย่อยช่วงกลางยาว 0.8-1.45
เมตร ปลายแหลมเป็นหนาม แผ่นใบมีขนสัน้ นุม่ หนาแน่น ใบย่อยช่วงล่างลดรูปเป็นหนาม โคน
เพศผูร้ ปู ขอบขนาน ยาว 10-24 เซนติเมตร ใบสร้างอับไมโครสปอร์ยาว 2-3 เซนติเมตร
ปลายเป็นหนามยาว 0.7-1.4 เซนติเมตร ใบสร้างอับเมกะสปอร์ยาว 6-11 เซนติเมตร มี
ขนสั้นนุ่มหนาแน่น แผ่นใบรูปรีกว้างหรือเกือบกลม ขอบจักซี่หวี ปลายเป็นหนาม ออวุลมี
2 เม็ด เมล็ดยาว 3-3.7 เซนติเมตร ผนังด้านในมีชนั้ ใย
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ผลใช้ปรุงเป็นยาแก้ไขข้อเสื่อม เป็นยาบ�ำรุง
ไขข้อ
66
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PLANT

ตะเคียนทอง
Hopea odorata

วงศ์
Dipterocarpaceae

ไม้ตน้ ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ ทึบ ใบเป็นใบเดีย่ ว
เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอก เนือ้ ใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว โคนใบมนและเบีย้ ว หลังใบมี
ต่อมอยู่ตามง่ามแขนงเส้นใบ ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อยาว ๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง
กลิ่นหอม มีขนนุม่ ผลกลมหรือรูปไข่เกลีย้ ง ปลายมนเป็นติง่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6
เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย ปลายปีกกว้างค่อย ๆ สอบเรียวมาทาง
โคนปีก เส้นปีกตามยาวมี 7 เส้น ปีกสัน้ มีความยาวไม่เกินความยาวของตัวผล
การใช้ประโยชน์ : ไม้เนือ้ แข็งใช้ทำ� ไม้หมอนรถไฟ เครือ่ งเรือน และสิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ มีสรรพคุณ
ทางสมุนไพรรักษาแผลสด เปลือกใช้เคี้ยวแทนหมาก แก้ปวดฟัน

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ยางนา

Dipterocarpus alatus

วงศ์
Dipterocarpaceae

ไม้ตน้ ขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นเปลาตรง เปลือกค่อนข้างเรียบ โคนต้นมักเป็นพูพอน ตาม
กิง่ อ่อนและยอดอ่อนมีขน และมีรอยแผลใบเห็นชัด ใบเป็นใบเดีย่ ว ติดเรียงเวียนสลับ ทรงใบรูป
ไข่แกมรูปขอบขนาน โคนใบมนกว้าง ปลายใบสอบทู่ เนือ้ ใบหนา ขอบใบเป็นคลืน่ เล็กน้อย
ก้านใบยาวมีขนประปราย ดอกสีชมพูออกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง
ช่อหนึ่งมีหลายดอก โคนกลีบดอกเชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย ส่วนปลายถ้วยแยกเป็น 5 แฉก
ยาว 2 แฉกและสัน้ 3 แฉกมีขนสัน้ ๆ สีนำ�้ ตาลปกคลุม กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบชิดกัน
ส่วนปลายจะบิดเวียน ผลเป็นผลชนิดแห้ง รูปกระสวยมีครีบตามยาว 5 ครีบ มีปกี ยาว 2 ปีก
เส้นปีกตามยาวมี 3 เส้น
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และเครื่องเรือนได้ดี
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PLANT

แกงเลียงใหญ่
Psydrax dicoccos

วงศ์
Rubiaceae

ไม้ตน้ ขนาดกลาง ใบเดีย่ วเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนแหลม
ขอบเรียบ หูใบระหว่างก้านใบ 1 คู่ รูปสามเหลีย่ ม ดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามง่ามใบ
ดอกเล็ก มีจำ� นวนมาก กลีบเลีย้ ง 5 กลีบ ติดกันเป็นรูประฆังขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวหรือขาว
อมเขียวติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลออกบนช่อสัน้ ๆ มีจำ� นวนหลายผล
แต่ละผลกลม มีเนือ้ เมือ่ สุกสีดำ� มีเมล็ด 2 เมล็ด
การใช้ประโยชน์ : รากบ�ำบัดอาการโรคท้องร่วง

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ช้างกระ

Rhynchostylis gigantea

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ล�ำต้นเจริญทางปลายยอด มีรากใหญ่และยาว ล�ำต้นอวบและมักตัง้ ตรง ใบรูป
ขอบขนาน เรียงสลับระนาบเดียว ปลายแยก 2 แฉกไม่เท่ากัน ดอกออกเป็นช่อกระจะออกที่
ข้างล�ำต้น ทอดเอนลงเล็กน้อยหรือเอนโค้งลงจากซอกใบ ยาว 15-30 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่
กว้าง 2-3 เซนติเมตร มีกลิน่ หอม กลีบเลีย้ งรูปรีแกมรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปขอบขนานแกม
รูปไข่กลับ สีขาว และมีจดุ สีมว่ งแดงจ�ำนวนมาก กลีบปากรูปแถบ กว้างและอวบหนา สีมว่ งแดง
ปลายกลีบเว้าเป็น 3 พู ตืน้ ๆ ดอกในช่อแน่น
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

สามปอยนก
Vanda liouvillei

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ล�ำต้นรูปทรงกระบอกค่อนข้างยาว 15-20 เซนติเมตร รากอวบหนา ใบรูปแถบ
ปลายใบหยัก กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 12-15 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อยาว 15-20
เซนติเมตร มีจำ� นวน 10-15 ดอก บานเต็มทีก่ ว้าง 3-3.5 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งและกลีบดอก
รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ จนถึงรูปแถบแกมรูปไข่กลับ ขอบบิดเป็นคลืน่ ทัง้ ห้ากลีบสีออก
น�ำ้ ตาลแดงจนถึงสีมว่ งแดง บางครัง้ อาจมีลายสีเข้ม กลีบปากรูปแถบ ปลายกลีบมน แผ่เป็น 2 แฉก
คล้ายหางปลา โคนกลีบเป็นอุง้ ตืน้ ๆ สีขาว ถัดมาสีชมพู สีมว่ งแดงตรงส่วนปลาย และมีหปู าก
รูปสามเหลีย่ ม เส้าเกสรอ้วนสัน้
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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เอื้องเขาแกะ

Rhynchostylis coelestis

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ต้นรูปทรงกระบอกยาวและแข็ง เจริญทางปลายยอด รากค่อนข้างยาวและ
ใหญ่ ใบเรียงสลับซ้ายขวาเป็นแผง เป็นราง หนา อวบน�ำ้ ปลายใบเว้าไม่เท่ากัน โคนใบซ้อนถี่
คลุมต้น ปลายใบโค้งลงเล็กน้อย มองดูคล้ายเขาแกะหรือเขาควาย แผ่นใบหนาและเหนียวคล้าย
แผ่นหนัง ช่อดอกตัง้ เป็นรูปทรงกระบอก ออกตามซอกใบ ดอกในช่อแน่น ดอกขนาด 1.5-2
เซนติเมตร กลีบเลีย้ งรูปรีแกมรูปไข่กลับ กลีบเลีย้ งคูข่ า้ งรูปไข่กลับ กลีบดอกรูปขอบขนาน
แกมรูปไข่ ทัง้ ห้ากลีบสีขาว ปลายกลีบมนและขอบกลีบสีมว่ งจาง กลีบปากคล้ายลิน้ สีขาว
อมม่วงจนถึงสีม่วงเข้ม กลีบมีเดือยดอกที่แบนและส่วนปลายโค้งงอ เส้าเกสรสั้น สีขาว
ดอกบานทนประมาณ 2 สัปดาห์ และดอกมีกลิน่ หอม
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

กระเจียวสุเทพ
Curcuma ecomata

วงศ์
Zingiberaceae

หัวรูปไข่คอ่ นข้างกลม กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร เหง้าสัน้ มาก ภายในสี
น�ำ้ ตาลอ่อน ส่วนเหนือดินสูง 30-50 เซนติเมตร ใบรูปไข่แกมรูปหอก สีเขียวทัง้ ใบหรือมีแถบ
สีแดงตามแนวยาวของเส้นกลางใบ ฐานใบรูปลิม่ ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกเกิดกลางกลุม่ ใบ
หรือเกิดจากเหง้า ก้านช่อยาว 3-15 เซนติเมตร ช่อดอกยาว 5-10 เซนติเมตร ใบประดับรูปใบหอก
ปลายแหลม สีเขียว ขาว หรือม่วงปนเขียว กลีบดอก สเตมิโนด และกลีบปากมีสมี ว่ งอ่อนถึง
ม่วงเข้มอมแดง แผ่นกลีบปากมีแถบสีเหลืองสดทาบตามแนวเส้นกลางแผ่น อับเรณูมีเดือย
รูปกรวยปลายแหลม ชีล้ งและเฉียงออกด้านข้าง ยาว 4-5 มิลลิเมตร รังไข่ยาวประมาณ 4
มิลลิเมตร ผิวมีขน
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ส้านใบเล็ก
Dillenia ovata

วงศ์
Dilleniaceae

ไม้ตน้ สูงได้ถงึ 30 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ ว รูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 10-20
เซนติเมตร โคนและปลายใบมน เส้นใบเรียงขนานกันชัดเจน ดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ ดอกเดีย่ ว
ออกทีป่ ลายยอด ขนาด 8-12 เซนติเมตร กลีบรองดอกสีเขียวติดคงทน กลีบดอก 5 กลีบ
หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้จ�ำนวนมากเรียงเป็น 2 วง ผลเป็นผลสด ลักษณะเป็นกาบอวบน�ำ้
ห่อกันเป็นทรงกลม ขนาด 5-6 เซนติเมตร ดอกบานทนประมาณ 2 สัปดาห์ และดอกมี
กลิ่นหอม
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำกระดาน เครื่องตกแต่งบ้าน ผลสุกรับประทานได้ น�้ำต้ม
เปลือกปรุงเป็นยาฝาดสมานและแก้ท้องเสีย
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PLANT

เอื้องกุหลาบเดือยไก่
Aerides odorata

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ล�ำต้นเจริญทางปลายยอด ขึน้ ตรง เอนหรือห้อยลง ยาว 20-70 เซนติเมตร
แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว พับเป็นรางตามยาว เรียงตัวซ้อนถี่ ผิวใบแห้ง ใบขนาด
12-15.x.2 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ออกด้านข้างของล�ำต้น ช่อดอกเอน
ในแนวระนาบ หรือห้อยลงเล็กน้อย ยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ ขนาดดอก 2 เซนติเมตร
สีขาวจนถึงสีขาวแกมสีมว่ งอ่อน กลีบค่อนข้างอวบ กลีบเลีย้ งบนและกลีบดอกรูปขอบขนาน
แกมรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีกว้างจนเกือบกลม กลางกลีบปากรูปแถบ มีเดือยรูป
คล้ายตะขอ ชีม้ าทางด้านหน้า เมือ่ ดอกบานเต็มทีก่ ลีบปากไม่แผ่กว้าง ดอกในช่อมีจำ� นวนมาก
ดอกบานทนหลายวัน มีกลิน่ หอม
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เอื้องกุหลาบพวง
Aerides falcata

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ล�ำต้นห้อยลง มีกาบใบเก่าหุม้ ล�ำต้น รากออกตามข้อ สีขาวอวบน�ำ้ ใบรูปขอบ
ขนาน ปลายเว้าไม่เท่ากัน โคนแผ่เป็นกาบหุ้มล�ำต้น แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก
ออกตามข้อ ห้อยลง แบบช่อกระจะ มักมีมากกว่า 1 ช่อ แต่ละช่อมี 10-12 ดอก ดอกสีขาวอม
ชมพู กลีบเลี้ยงรูปรีกว้างจนเกือบกลม ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้างรูปครึง่ วงกลมและเบีย้ ว
ปลายแหลม โคนกลีบเชือ่ มกับคางเส้าเกสร กลีบดอกคล้ายรูปลิน้ ปลายมน กลีบปากสีขาว
ปลายกลีบสีม่วง เป็นแฉก 3 แฉก แฉกกลางรูปไข่กลับปลายเว้าลึก ขอบหยักมน แฉกข้างรูป
แถบ ปลายแหลม หูกลีบปากรูปเคียวขนาดใหญ่ ปลายมน
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

รักใหญ่

Gluta usitata

วงศ์
Anacardiaceae

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม ส่วนปลายกิ่งและยอด
มีขนยาวปกคลุม เปลือกสีน�้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องสะเก็ดตามยาว ใบเป็นใบเดี่ยวออก
สลับกันอยูต่ อนปลายกิง่ รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบมน ด้านบนใบมีขน
สีนำ�้ ตาลปนเทาประปราย ด้านท้องใบมีขนหนาแน่นแต่จะร่วงหลุดไปเมือ่ ใบแก่เต็มที่ ดอกออก
เป็นช่อกระจายสีเหลืองนวล ตอนปลายกิง่ มีขนแน่น กลีบรองกลีบดอกและกลีบดอกมี 5 กลีบ
รูปหอก ด้านหลังกลีบมีขน ดอกกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้มีประมาณ 30 อัน
รังไข่กลมมีกา้ น ผลกลมแข็ง มีสว่ นของกลีบดอกทีข่ ยายเป็นกลีบสีแดงรองรับ รูปขอบขนาน 5
กลีบ ระหว่างโคนกลีบกับผล มีกา้ นเชือ่ มยาว 1.5 เซนติเมตร
การใช้ประโยชน์ : น�ำ้ มันยางใช้ทำ� น�ำ้ มันเคลือบเงา รากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง ยางเป็นยาถ่าย
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กะเจียน

Hubera cerasoides

วงศ์
Annonaceae

ไม้ตน้ สูงได้ถงึ 20 เมตร กิง่ แก่มชี อ่ งอากาศ มีขนสัน้ นุม่ ตามกิง่ อ่อนและแผ่นใบด้านล่าง ใบรูป
ขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 6-19 เซนติเมตร ก้านใบสัน้ ช่อดอกออกตามซอกใบ ส่วนมาก
มีดอกเดียว ก้านดอกยาว 1-2 เซนติเมตร ใบประดับคล้ายใบ 1-2 อัน ติดใต้กงึ่ กลางก้านดอก
ติดทน กลีบเลีย้ งรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 8-9 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนยาว ดอกสีเขียว
กลีบยาวเท่า ๆ กลีบเลีย้ ง แผ่นกลีบหนา มีขนประปราย คาร์เพลมีขนสัน้ นุ่ม ผลแบบกลุ่ม
ก้านช่อผลยาว 1.5-2 เซนติเมตร ผลย่อยรูปรีกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร
เมือ่ สุกสีแดงและด�ำ ก้านผลย่อยยาวเท่า ๆ กับก้านช่อ ส่วนมากมีเมล็ดเดียว
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

ขางหัวหมู

Miliusa velutina

วงศ์
Annonaceae

ไม้ตน้ ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร ใบเดีย่ ว รูปไข่กว้างหรือไข่กลับ กว้าง 7-13 เซนติเมตร ยาว 8-20
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ดอกเดีย่ วหรือเป็นช่อห้อยลงตาม
ปลายยอดหรือกิ่ง ก้านดอกยาว 5-8 เซนติเมตร กลีบรองดอกขนาดเล็ก 3 กลีบ กลีบดอก
6 กลีบ สีเขียวอมเหลือง เรียงเป็น 2 วง กลีบดอกวงนอกคล้ายกลีบรองดอก กลีบดอกวงในรูปไข่
ขนาด 6-8 มิลลิเมตร เมื่อบานขอบกลีบจะม้วนไปทางด้านหลัง ผิวด้านนอกมีขนปกคลุม
หนาแน่น ด้านในเกลีย้ ง เกสรเพศผูม้ จี ำ� นวนมากเรียงเป็นวงรอบเกสรเพศเมีย ผลเป็นกลุม่
5-15 ผล ทรงกลมหรือรูปไข่ ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร เมือ่ สุกสีแดงจัด
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ข้าวหลาม

Goniothalamus laoticus

วงศ์
Annonaceae

ไม้ตน้ สูง 4–8 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่ โปร่ง เปลือกต้นหนาสีเทาอมด�ำ กลิน่ ฉุน มีชอ่ งระบาย
อากาศเป็นรอยประสีขาวตามยาว ใบเดีย่ ว เรียงสลับสองข้างกิง่ ในระนาบเดียวกัน แผ่นใบรูป
ขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3–4 เซนติเมตร ยาว 10–16 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม
โคนใบรูปลิม่ ผิวใบด้านบนเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีออ่ นกว่า ก้านใบยาวประมาณ 0.8 เซนติเมตร
ดอกเดีย่ วหรือออกเป็นกระจุก 2–5 ดอก ตามล�ำต้น หรือกิง่ และตามง่ามใบ ก้านดอกยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองนวลถึงสีชมพูมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชัน้ ชัน้ นอกรูปไข่
กว้าง 2.5–3 เซนติเมตร ยาว 4–5 เซนติเมตร ผลออกเป็นกลุม่ 6–12 ผล แต่ละผลรูปกลมรี
หรือทรงกระบอก ยาว 2–3 เซนติเมตร ไม่มกี า้ นผล ผลแก่สเี ขียวอมเหลือง มี 2 เมล็ด
การใช้ประโยชน์ : ผสมรวมกับสมุนไพรชนิดอื่น ดองเหล้าหรือต้มน�้ำดื่มบ�ำรุงก�ำลัง
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PLANT

จักหัน

Orophea polycarpa

วงศ์
Annonaceae

ไม้พมุ่ สูง 1-2 เมตร ใบเดีย่ ว รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3-4.5 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร
เส้นใบย่อย 7-9 เส้น ดอกออกเป็นช่อทีซ่ อกใบ 2 ดอก ก้านดอกเรียวยาวประมาณ 1.5
เซนติเมตร ดอกยาว 5-6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งรูปลิม่ หรือ
รูปไข่ มีขน กลีบดอกชัน้ นอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกชัน้ ในสีขาวประสีเหลือง จรดกันเป็นรูป
กระเช้า เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่เกลีย้ ง ผลย่อยกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 เซนติเมตร
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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แคทราย

Stereospermum neuranthum

วงศ์
Bignoniaceae

ไม้ตน้ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ ล�ำต้นค่อนข้างเปลาตรง เปลือกสีนำ�้ ตาล
ปนเทาอ่อน เรือนยอดทรงรูปไข่คอ่ นข้างทึบ มีขนสีเทาคลุมส่วนอ่อนทัว่ ไป ใบเป็นใบประกอบ
ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบยอดจะเป็นใบเดีย่ ว มีขนาดใหญ่กว่าใบอืน่ กว้าง 5-13 เซนติเมตร ยาว
11-20 เซนติเมตร เนือ้ ใบหนามีขนสากทัง้ สองด้าน ดอกขนาดใหญ่ สีขาวอมเขียวอ่อน ออกรวมกัน
เป็นช่อ ทีเ่ หนือรอยแผลใบและกิง่ ยาว 5-14 เซนติเมตร โคนดอกเป็นรูปถ้วยปากกว้าง ส่วนบน
แยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกติดกันเป็นหลอดรูปทรงกระบอก ยาว 4-6 เซนติเมตร ปลายดอก
โค้งกลับเป็นกลีบย่นและเว้าแหว่ง ด้านในจะมีเส้นริว้ สีมว่ ง เกสรเพศผูม้ ี 2 คู่ สัน้ หนึง่ คูแ่ ละยาว
หนึง่ คูต่ ดิ อยูท่ โี่ คนกลีบดอกด้านใน รังไข่ รูปรี ฝัก เป็นแท่งลักษณะเป็นสัน สีเ่ หลีย่ มตามยาว
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำเสา กระดานพื้น ฝา คานเกวียน
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PLANT

สารภี

Mammea siamensis

วงศ์
Calophyllaceae

ไม้ยนื ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นตรง
ขรุขระเล็กน้อย เปลือกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ผิวเปลือกมีสนี ำ�้ ตาล แตกกิง่ แน่น ปลายกิง่ มักห้อยลง
ล�ำต้นและกิ่งมียางสีเหลืองหรือขาว ใบรูปไข่ปลายมนกว้าง บางทีปลายใบเว้าลงเล็กน้อย
ใบแตกออกเป็นคูต่ รงข้ามกันทีบ่ ริเวณกิง่ โคนใบสอบเรียวแหลมถึงก้านใบ เนือ้ ใบหนาเกลีย้ ง
สีเขียว ขนาดความกว้างของใบประมาณ 5-8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9-12 เซนติเมตร
ออกดอกเป็นช่อเดีย่ ว ตามกิง่ มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสขี าว กลิน่ หอม ตรงกลางดอกมีเกสร
เพศผูเ้ ส้นเล็ก ๆ เป็นวง มีสเี หลือง ขนาดดอกกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ผลกลมเป็นรูป
กระปุกเล็ก ผิวเรียบสีเขียว เมือ่ สุกมีสเี หลือง เนือ้ ในมีรสหวาน
การใช้ประโยชน์ : ผลเป็นยาบํารุงหัวใจ ขยายหลอดเลือด ดอกใช้ย้อมผ้าให้สีแดง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

83

สมอพิเภก

Terminalia bellirica

วงศ์
Combretaceae

ไม้ยนื ต้นสูง 25-30 เมตร เปลือกผิวขรุขระ แตกตามยาว สีเทาด�ำ มักมีพพู อนแคบ ๆ ใบเดีย่ ว
เรียงสลับ ค่อนข้างแน่นตามปลายกิง่ รูปไข่กลับแกมวงรี กว้าง 5-16 เซนติเมตร ยาว 2-10
เซนติเมตร ก้านใบยาว 3-9 เซนติเมตร มักมีตอ่ มขนาดเล็ก 1 คู่ อยูต่ รงกลางด้านหน้าของก้านใบ
ดอกออกเป็นช่อทีซ่ อกใบ ลักษณะเป็นแท่งแกนยาวประมาณ 3-15 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก
ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผูอ้ ยูบ่ นช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผูจ้ ะอยูด่ า้ นบน ลักษณะเป็นถ้วย
สีนวล ภายในมีขนนุม่ แน่น มีกลิน่ หอมเอียน ผลเป็นผลสดค่อนข้างกลม สีนำ�้ ตาลเข้ม ขนาด
กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีสนั พอสังเกตได้ เมล็ดค่อนข้างรี แข็ง ผิวขรุขระ
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้สีขาวอ่อนเหมาะส�ำหรับใช้ท�ำกล่องและลัง ผลแห้งใช้ฟอกหนัง
ท�ำสีย้อมและหมึก ผลใช้เป็นยาเจริญอาหาร
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PLANT

ค�ำรอก

Ellipanthus tomentosus

วงศ์
Connaraceae

ไม้พมุ่ หรือไม้ตน้ สูงถึง 30 เมตร ใบเดีย่ ว รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 6-15
เซนติเมตร ก้านใบ ยาว 0.5-1 เซนติเมตร ฐานใบมนหรือรูปลิม่ ปลายใบมนหรือเรียวแหลม
ท้องใบมีขนโดยเฉพาะที่เส้นใบ ดอกออกเป็นช่อเป็นกลุ่มแน่นและแบบกระจะ ดอกมัก
สมบูรณ์เพศ ดอกย่อยจ�ำนวนไม่มาก มีขนปกคลุมเล็กน้อย กลีบเลีย้ ง กลีบดอก เกสรเพศผู้
จ�ำนวน 5 กลีบ ดอกสีขาวหรือสีครีม ด้านนอกมีขนประปราย ด้านในมีขนมาก เกสรเพศผู้
เกลีย้ งยกเว้นตรงฐาน ผลแบบแห้งแตก มีขนสีนำ้� ตาล
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน
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ปรู

Alangium salvifolium
subsp. hexapetalum

วงศ์
Cornaceae

ไม้พม่ ุ หรือไม้ตน้ ผลัดใบ บางครัง้ มีหนาม ไม่มหี ใู บ ใบเรียงเวียน รูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่
ยาว 3-18 เซนติเมตร โคนเบีย้ วเล็กน้อย ก้านใบยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร ช่อดอกแบบช่อกระจุก
ไร้กา้ นช่อ แต่ละกระจุกมี 1-8 ดอก มีขนสัน้ นุม่ ก้านดอกยาว 2-8 มิลลิเมตร กลีบเลีย้ งรูปถ้วย
ปลายจักตืน้ ๆ 5-10 กลีบ รูปสามเหลีย่ ม ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ดอกสีครีม มี 4-6 กลีบ
หรือถึง 10 กลีบ รูปแถบ ปลายมน ยาว 1-3 เซนติเมตร ด้านนอกมีขนสัน้ นุม่ เกสรเพศผู้ 10-30 อัน
ติดบนจานฐานดอก ก้านชูอบั เรณูยาว 0.4-1.2 เซนติเมตร ปลายเป็นข้องอ มีขนเครา จานฐานดอกจัก
เป็นพู ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.8-2.4 เซนติเมตร ยอดเกสรเป็นตุม่ ผลผนังชัน้ ในแข็ง เมือ่ สุกสีแดง
รูปรีหรือเกือบกลม ยาว 1-2 เซนติเมตร มี 1-2 เมล็ด กลีบเลีย้ งและจานฐานดอกติดทน
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำพานท้ายปืนและด้ามเครื่องมือเกษตร แก่นใช้เป็นยา ดอก
บ�ำรุงก�ำลัง ผลใช้ขับพยาธิ
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PLANT

ส้านหิ่ง

Dillenia parviflora

วงศ์
Dilleniaceae

ไม้ตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-30 เมตร ผลัดใบ ล�ำต้นค่อนข้างตรง ใบเป็นใบเดีย่ ว
รูปไข่กลับหรือแกมขอบขนาน ปลายใบมนหรือเป็นติง่ ทู่ ๆ โคนใบสอบ เนือ้ ใบหนา หลังใบมี
ขนสาก ท้องใบมีขนสีเทานุ่มหรือสาก ๆ เส้นแขนงใบขนานกันมี 25-35 คู่ ปลายเส้นแขนง
จะยืน่ พ้นขอบใบท�ำให้ขอบใบเป็นหยักคล้ายหนาม ก้านใบยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ดอก
สีเหลือง ออกเป็นกระจุก ๆ ละ 2-7 ดอกออกตามกิง่ ดอกบานเต็มทีก่ ว้างประมาณ 5
เซนติเมตร บอบบางและหลุดง่าย ปลายกลีบมนกว้าง แล้วสอบเรียวหาทางโคนใบ เกสรเพศผู้
มีมาก เป็น 2 วง หลอดท่อเกสรเพศเมียโค้ง ก้านดอกยาว 3-5 เซนติเมตร โคนก้านมีกาบหุม้
ผลอุม้ น�ำ้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.8 เซนติเมตร ผลแก่สสี ม้
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำกระดาน พื้น ฝา เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งบ้าน
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เต็ง

Shorea obtusa

วงศ์
Dipterocarpaceae

ไม้ตน้ สูง 10-20 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ ว รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว 4-16
เซนติเมตร โคนและปลายมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร
ดอกสีขาว มีกลิน่ หอม ออกเป็นช่อ กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ รูปใบหอก กว้าง 3-5
มิลลิเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปากกลีบบิด เกสรเพศผูข้ นาดเล็กจ�ำนวนมาก ผลรูปไข่ ขนาด
6-8 มิลลิเมตร มีปกี สัน้ 2 ปีก ยาว 3-4.5 เซนติเมตร ปีกยาว 3 ปีก รูปหอกกลับ กว้าง 0.7-1
เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร
การใช้ประโยชน์ : เนือ้ ไม้ใช้สร้างบ้าน ท�ำเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
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PLANT

รัง

Shorea siamensis

วงศ์
Dipterocarpaceae

ไม้ตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 20 เมตร เปลือกล�ำต้นสีเทา แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ด
หนา ๆ ไปตามแนวยาวของล�ำต้น ใบเดีย่ ว ติดเรียงสลับ รูปไข่ โคนใบหยักเว้าลึก ส่วนปลายใบ
ค่อนข้างมน ใบอ่อนแตกใหม่เป็นสีแดง ดอกเป็นช่อ ออกรวมกันเป็นพวงโตเหนือรอยแผลใบ
ตามกิง่ และปลายกิง่ ดอกย่อยสีเหลืองกลิน่ หอมอ่อน จะออกหลังจากใบได้หลุดร่วงไปหมดแล้ว
กลีบดอกมี 5 กลีบ เรียงเวียนซ้อนกันเป็นรูปกังหัน ปลายกลีบม้วนซ้อนเข้า ดอกจะหลุดร่วง
ง่ายมาก ผลแข็ง รูปกระสวยหรือรูปไข่เล็ก ประกอบด้วยปีกสัน้ 2 ปีก ปีกยาวรูปใบพาย 3 ปีก
อาจยาวถึง 10 เซนติเมตร โคนปีกห่อหุ้มตัวผล มีเส้นตามยาวของปีก ตั้งแต่ 7 เส้น ขึ้นไป
การใช้ประโยชน์ : เนือ้ ไม้ใช้สร้างบ้าน ท�ำเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
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เหียง

Dipterocarpus obtusifolius

วงศ์
Dipterocarpaceae

ไม้ตน้ ขนาดใหญ่ สูง 8-20 เมตร ล�ำต้นเปลาตรง ใบเป็นใบเดีย่ ว รูปไข่ ขนาดกว้าง 10-20
เซนติเมตร ยาว 13-25 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ หรือหยักตืน้ ๆ เนือ้ ใบหนามีขน
สีนำ�้ ตาลคลุมแน่น พืน้ ใบจีบเป็นร่องแบบรางน�ำ้ เส้นแขนงใบเป็นสันแข็ง ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร
มีขนยาว ๆ สีน�้ำตาลทั่วไป ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยว ๆ ตามง่ามใบและตอนปลายกิ่ง
กลีบรองดอกเกลีย้ ง โคนเชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก สัน้ 3 แฉก ยาว 2 แฉก
กลีบดอก 5 กลีบ โคนประสานติดกัน ปลายกลีบเวียนแบบกังหัน เกสรเพศผู้ 30 อัน อยูใ่ นหลอดดอก
ผลกลม เกลีย้ ง แข็ง สีนำ�้ ตาลเป็นมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ปีกยาว 2 ปีก ขนาด
กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร รูปขอบขนานและสอบเรียวไปทางโคนมีเส้นปีก 3 เส้น
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำกระดานและพื้นบ้าน น�้ำมันจากล�ำต้นใช้ยาไม้ ยาแนวเรือ
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PLANT

ขันทองพยาบาท
Suregada multiflora

วงศ์
Euphorbiaceae

ไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูง 3-7 เมตร กิง่ ก้านอ่อน ใบเป็นใบเดีย่ ว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปหอก
กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 9-22 เซนติเมตร เนือ้ ใบหนาเป็นมัน ก้านใบยาว 2-5 มิลลิเมตร
ดอกสีเขียวอมเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อสัน้ ๆ ตรงซอกใบ กลิน่ หอม ดอกแยกเพศ ไม่มกี ลีบดอก
ดอกเพศผูข้ นาด 2.5 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 5 มิลลิเมตร กลีบรองดอกมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้
มีจำ� นวนมาก ดอกเพศเมียมีลกั ษณะเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่กลมมี 3 ช่อง ผลค่อนข้างกลม
ผิวเกลีย้ ง ขนาด 2 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว เมือ่ สุกสีเหลือง แตกตามพู เมล็ดค่อนข้างกลม
ขนาด 7-8 มิลลิเมตร
การใช้ประโยชน์ : เนือ้ ไม้ใช้แก้ลมพิษ แก้กามโรค เปลือกต้นเป็นยาแก้โรคผิวหนัง กลากเกลือ้ น
ใช้เป็นยาบ�ำรุงเหงือก ท�ำให้ฟันทน เป็นยาถ่ายและฆ่าพยาธิ รักษาโรคปวดไขข้อ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ค�ำแสด

Mallotus philippensis

วงศ์
Euphorbiaceae

ไม้พมุ่ หรือไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูงได้ถงึ 12 เมตร ใบเป็นใบเดีย่ ว รูปรี กว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว
6-10 เซนติเมตร โคนใบสอบมนและมีตอ่ ม 1 คู่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2-7
เซนติเมตร ดอกสีขาวหม่นขนาดเล็ก ออกเป็นช่อทีป่ ลายยอด ยาว 3-15 เซนติเมตร แยกเพศ
แต่อยูบ่ นต้นเดียวกัน ดอกเพศผูม้ กี ลีบดอก 3-4 กลีบ เกสรเพศผู้ 23-32 อัน ดอกเพศเมีย
มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลสีแดงหรือแดงแสด ทรงกลม มี 3 พูตนื้ ๆ ขนาด 5-10 มิลลิเมตร
เมล็ดรูปไข่ ขนาด 4 มิลลิเมตร
การใช้ประโยชน์ : ผลใช้ท�ำเป็นสีย้อมให้สีแดง

92

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT

จักจั่น

Millettia xylocarpa

วงศ์
Fabaceae

ไม้ตน้ ผลัดใบขนาดกลาง สูง 10 เมตร เปลือกต้นสีนำ�้ ตาลเทา เป็นร่องตืน้ ๆ มีรอู ากาศ
กระจายเป็นแถวตามยาวทัว่ ล�ำต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยมี 3-4 คู่ ใบย่อย
ตรงปลายมีขนาดใหญ่สดุ รูปไข่ถงึ ไข่กลับ ปลายใบเป็นติง่ แหลม โคนใบกลมมนหรือสอบเข้า
เกือบรูปลิม่ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงทีป่ ลายกิง่ สีเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อน กลีบเลีย้ ง
สีนำ�้ ตาลแดง กลีบดอกเกลีย้ ง ผลแบบฝักแข็ง เมือ่ แห้งสีนำ�้ ตาล มีรรู ะบายอากาศกระจายอยู่
บริเวณขอบฝัก เมล็ดแบนสีนำ�้ ตาล มี 2-3 เมล็ด
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
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ติ้วขน Cratoxylum formosum
subsp. pruniflorum

วงศ์
Hypericaceae

ไม้ตน้ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เปลือกนอกสีนำ�้ ตาลปนด�ำ แตกเป็นสะเก็ดตามยาว เปลือกใน
สีนำ�้ ตาลเหลืองและมียางเหนียว ๆ สีเหลืองปนแดง เรือนยอดเป็นพุม่ กลม โปร่ง กิง่ เล็กตาม
ล�ำต้น มักกลายสภาพเป็นหนามแข็ง ๆ ใบเดีย่ ว ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปรีแกมรูปไข่กลับหรือ
รูปขอบขนาน โคนใบสอบเรียว เนือ้ ใบบาง ส่วนท้องใบมีขนนุม่ หนาแน่น ใบอ่อนออกสีชมพูเรือ่
ใบแก่ก่อนผลัดใบมีสีแดง ขอบใบเรียบ ดอกสีชมพูอ่อนถึงแดง กลิ่นหอมออกเป็นกระจุก
ตามกิ่ง ทัง้ กลีบรองกลีบดอกและกลีบดอก มีอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผูม้ มี าก และแบ่งเป็น 3
กลุม่ รังไข่รปู รี ผลเป็นชนิดผลแห้ง รูปรียาวประมาณ 2 เซนติเมตร แข็ง มีคราบสีนวล ๆ
ตามผิว ผลแก่จดั จะแตกอ้าออกเป็น 3 แฉก สีนำ�้ ตาล เมล็ดรูปขอบขนานเล็ก ๆ มีปกี
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำที่อยู่อาศัยและใช้เป็นเชื้อเพลิง
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PLANT

ก้าว

Tristaniopsis burmanica

วงศ์
Myrtaceae

ไม้ตน้ สูง 5-7 เมตร ใบเดีย่ ว เรียงเวียน รูปรีกว้างหรือรูปไข่ ยาว 6-9 เซนติเมตร กว้าง 3-4
เซนติเมตร โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม เป็นติง่ หนามสัน้ ขอบใบเรียบ ผิวของใบอ่อนที่
ด้านล่างมีขนหนาแน่น ดอกออกเป็นช่อกระจุกเชิงประกอบ ยาว 2-3 เซนติเมตร ทีซ่ อกใบ
กลีบเลีย้ ง มี 3 กลีบ เชือ่ มกันเป็นรูปกรวย แฉกกลีบรูปไข่หรือรูปหอกกลับ กลีบดอก มี 5 กลีบ
แยกกัน สีขาวครีม ผลแบบแคปซูล มีกลีบเลีย้ งติดทน สีนำ้� ตาล
การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสมุนไพร
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กระมอบ

Gardenia obtusifolia

วงศ์
Rubiaceae

ไม้พมุ่ หรือไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูงได้ถงึ 10 เมตร เปลือกต้นสีครีมอ่อนหรือเทา แตกเป็นร่องตามยาว
ของล�ำต้น ยอดอ่อนมีนำ�้ ยางสีเหลือง ใบเดีย่ วเรียงตรงข้ามสลับตัง้ ฉาก รูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน
ยาว 5-12 เซนติเมตร กว้าง 2-6 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมนหรือแหลม ขอบเรียบ ผิวมี
ขนสากทัง้ สองด้าน ดอกเดีย่ วออกทีย่ อด กลีบเลีย้ ง 5 กลีบ สีเขียวติดกันเป็นหลอด กลีบดอก
5-6 กลีบ สีขาว ติดกันเป็นหลอดกว้าง 4-5 มิลลิเมตร ยาว 5-6.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม
เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก เกสรเพศเมียมีรงั ไข่อยูใ่ ต้วงกลีบ ผลสดรูปกลมรี เปลือก
หนาแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 เซนติเมตร เมือ่ แก่มนี ำ�้ ตาลเข้ม กลีบเลีย้ งติดทน เมล็ดกลม
ถึงแบนจ�ำนวนมาก
การใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ท�ำเครื่องมือการเกษตร
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PLANT

ตุ้มกว้าว

Adina dissimilis

วงศ์
Rubiaceae

ไมต น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิง่ ออ นมีขนสัน้ นุม เมือ่ แกมขี นประปราย มีชอ งอากาศ ใบเดีย่ ว
เรียงตรงขา ม รูปรีแกมรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ ขนาดไมเทากัน
ทัง้ สองดา น ปลายมน เรียวแหลม หรือยาวคลายหาง โคนรูปลิม่ เบีย้ ว แผน ใบบางคลา ยกระดาษถึง
กึง่ หนาคลา ยแผน หนังเกลีย้ ง กา นใบยาวไดถ งึ 2 เซนติเมตร เปนรองทางด้านบน หูใบ
ระหวา งกา นใบสีเขียวออน รวงงาย ชอดอกแบบชอกระจุกแนนออกทีป่ ลายกิง่ และซอกใบ
ใกลป ลายกิง่ กานชอดอกสัน้ มาก แกนกลางมีขนสัน้ นุม กานชอดอกยอยใบประดับยอย
ขนาดเล็ก ชอกระจุกแนน กลีบเลีย้ งโคนเชือ่ มกันเปนหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปแถบ
ปลายมน กลีบดอกโคนเชือ่ มกันเป็นหลอดยาว
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กรวยป่า

Casearia grewiifolia

วงศ์
Salicaceae

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร มีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง แผ่นใบด้านล่าง ก้านใบ กลีบเลี้ยง และรังไข่
ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่ ยาว 8-16 เซนติเมตร โคนเบี้ยว
ขอบจักซี่ฟัน ก้านใบยาว 0.6-1.2 เซนติเมตร ดอกสีเขียว ออกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกตาม
ซอกใบ ใบประดับขนาดเล็กมีหลายใบ ก้านดอกยาว 5-8 มิลลิเมตร กลีบเลีย้ ง 5 กลีบ เรียง
ซ้อนเหลือ่ ม ยาว 2-3 มิลลิเมตร ไม่มกี ลีบดอก เกสรเพศผู้ 8-10 อัน ติดบนขอบจานฐานดอก
รูปถ้วย ขอบจักเป็นพู รังไข่มชี อ่ งเดียว พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ 2-4 แนว ก้านเกสรเพศเมียสัน้
ผลแห้งแตก รูปรี ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร มี 3 ซีก เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีส้มแดง จักชายครุย
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

นมแมวป่า

Ellipeiopsis cherrevensis

วงศ์
Annonaceae

ไม้พมุ่ สูงได้ถงึ 3 เมตร ใบเดีย่ วเรียงเวียน รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม
หรือมน โคนกลมหรือรูปหัวใจ มีขนทัง้ สอง ก้านใบยาวมีขน ใบประดับรูปใบหอก ดอกเดีย่ ว
ออกตรงข้ามกับใบ ก้านดอกมีขน กลีบเลีย้ ง 3 กลีบ สีเขียวมีขนทัง้ สองด้าน กลีบดอก 6 กลีบ
สีเหลืองอ่อน กลีบชัน้ นอก 3 กลีบ รูปไข่ปลายมนหรือกลม กลีบชัน้ ใน 3 กลีบ รูปขอบขนาน
แกมรูปใบหอก ปลายแหลมหรือมน โคนกลีบด้านในแต่ละข้างมีก้อนนูน กลีบชั้นนอกมี
ขนาดใหญ่กว่ากลีบชัน้ ใน กลีบดอกทัง้ สองวงมีขนทัง้ สองด้าน เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมาก ผลสุก
สีเหลืองหรือแดง รสออกหวาน
การใช้ประโยชน์ : ผลสุกรับประทานได้
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เครือออน

Congea tomentosa

วงศ์
Lamiaceae

ไม้เถาขนาดใหญ่ มีขนนุม่ เลือ้ ยพันต้นไม้อนื่ ปลายกิง่ ทอดย้อยลง ใบเป็นใบเดีย่ วออกตรงข้าม
รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 6-13 เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นติ่งสั้น โคนมน
เนื้อใบสาก ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุก มี 5-7 ดอก
มีใบประดับรองรับ 3 ใบ สีชมพูอมม่วง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร โคนเชือ่ มกัน ดอกย่อยสีขาวมีขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย กลีบดอก
ส่วนโคนเชือ่ มกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง
3 กลีบ กลีบรองดอกมี 5 แฉก ติดอยูเ่ มือ่ เป็นผล เกสรเพศผู้ 4 อัน ผลขนาดเล็ก รูปไข่กลับ มี
ใบประดับติดทีข่ วั้ เมล็ดมี 1 เมล็ด
การใช้ประโยชน์ : ต้นต้มน�ำ้ ดืม่ แก้ไอ ขับปัสสาวะ ใบต�ำคัน้ น�ำ้ แก้อาการแสบร้อนจากสัตว์มพี ษิ กัด
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PLANT

ปอต่อม

Hibiscus glanduliferus

วงศ์
Malvaceae

ไม้พมุ่ สูง 1-1.5 เมตร ล�ำต้นเกือบเกลีย้ ง ใบเดีย่ ว เรียงเวียนสลับ รูปแผ่เกือบกลม ขนาด
6-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า รูปหัวใจ ขอบใบหยักตืน้ ผิวใบด้านล่างมีขน
บริเวณโคนเส้นกลางใบมีตอ่ ม ดอกสีเหลืองสด ออกเป็นช่อทีป่ ลายยอด ยาว 6-12 เซนติเมตร
ใบประดับเป็นกาบรูปไข่ ดอกบานเต็มทีก่ ว้างประมาณ 10 เซนติเมตร มีรวิ้ ประดับ ปลายแยก
เป็น 5 แฉก มีขน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียน ซ้อนกัน ส่วนโคนเชือ่ มกัน ใจกลางดอกมีแต้ม
สีมว่ งเข้ม เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมากเชือ่ มกันเป็นหลอด ก้านเกสรเพศเมียปลายแยก 5 แฉก ผล
รูปกระสวย กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ผลแก่แตกตามสันยาว เมล็ดขนาดเล็ก
รูปไต
การใช้ประโยชน์ : ไม่มรี ายงานการใช้ประโยชน์
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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มูกเตี้ย

Munronia humilis

วงศ์
Meliaceae

ไม้พมุ่ ขนาดเล็ก ทุกส่วนมีขนรูปดาวปกคลุม ใบเดีย่ ว รูปไข่หรือรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบ
รูปลิม่ ขอบใบจักห่าง ๆ หรือเป็นคลืน่ ช่อดอกคล้ายช่อซีร่ ม่ ออกตามซอกใบ ก้านช่อดอก ยาว
1-1.5 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 1-3 ดอก กลีบเลีย้ งเชือ่ มติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเขียว
กลีบดอกสีขาว เชือ่ มติดกัน 2/3 ส่วน ส่วนปลายแยกเป็น 5 กลีบ ส่วนทีเ่ ป็นหลอดกลีบดอก
เชือ่ มติดกับเกสรเพศผู้ เกสรเพศผู้ 10 อันเชือ่ มติดกันเป็นหลอดสีขาว ส่วนปลายหลอดมี
รยางค์รปู เส้นด้าย ผลแห้งแตกรูปกรวยคว�ำ่ มีชอ่ งเปิดตามแนวยาว 5 แนว แต่ละช่องมี 2 เมล็ด
การใช้ประโยชน์ : ไม่มรี ายงานการใช้ประโยชน์
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PLANT

นางจุ่ม

Cansjera rheedii

วงศ์
Phyllanthaceae

ไม้พมุ่ หรือไม้พมุ่ รอเลือ้ ย สูงได้ถงึ 5 เมตร เปลือกล�ำต้นเรียบ สีเขียวปนน�ำ้ ตาล มีหนามแหลม
ยาวห่าง ๆ กัน กิ่งอ่อนมีช่องอากาศเป็นขีดนูนสั้น ๆ แตกกิ่งเลื้อยยาว ใบเดี่ยวเรียงเวียน
รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร โคนใบรูปลิม่ ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมันเรียบทัง้ สองด้าน เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่อง ด้านล่าง
นูนเด่น เส้นแขนงใบไม่ชดั เจนทัง้ สองด้าน เนือ้ ใบค่อนข้างบางและเหนียว ดอกออกทีซ่ อกใบ
เป็นช่อสัน้ ๆ ดอกขนาด 5-8 มิลลิเมตร ผลกลมขนาด 6-8 มิลลิเมตร มีเนือ้ นิม่ เมือ่ สุกสีแดง
การใช้ประโยชน์ : เปลือกต้นต้มดืม่ แก้ปวดเมือ่ ยและแก้เส้นตึง
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กะตังใบ

Leea indica

วงศ์
Vitaceae

ไม้พมุ่ หรือไม้ตน้ ขนาดเล็ก ล�ำต้นค่อนข้างเกลีย้ งหรือมีขนบ้างเล็กน้อย ใบประกอบแบบขนนก
สองถึงสามชัน้ ขนาดใหญ่ เรียงสลับ หูใบรูปไข่กลับยาวได้ถงึ 6 เซนติเมตร เห็นชัดเจนขณะใบ
ยังอ่อน และร่วงง่ายเมือ่ ใบแก่เหลือไว้เฉพาะรอยแผลรูปสามเหลีย่ ม ใบย่อยรูปรี รูปไข่ หรือ
รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนแหลมเล็กน้อยหรือมน ขอบจักแหลม แผ่นใบเกลีย้ งหรือมีขน
เล็กน้อย ช่อดอกใหญ่ ยาว 10-25 เซนติเมตร ดอกเล็ก สีขาวอมเขียวหรือขาวอมเหลือง กลีบเลีย้ ง
ติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกส่วนล่างติดกัน ด้านในเชือ่ มติดกับส่วนของ
เกสรเพศผู้ ส่วนบนแยกเป็นกลีบเรียว 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน รังไข่มี 6 ช่อง แต่ละช่องมี
ออวุล 1 เม็ด ผลกลม ด้านบนแบน
การใช้ประโยชน์ : รากต้มน�ำ้ ดืม่ แก้ปวดท้อง ท้องเสีย แก้บดิ ขับเหงือ่ แก้ไข้ แก้ปวดเมือ่ ย
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PLANT

หญ้าบังไพร

Andrographis laxiflora

วงศ์
Acanthaceae

ไม้ลม้ ลุก สูง 30-60 เซนติเมตร ล�ำต้นตัง้ ตรงถึงเอนเล็กน้อย ใบเดีย่ ว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน
กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 6-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลม ผิวใบทัง้ สองด้าน
มีขนละเอียดหนาแน่น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกทีซ่ อกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปรี
กลีบดอก 5 กลีบ แยกเป็นสองปาก ปากบน 3 กลีบ ปากล่าง 2 กลีบ กลีบดอกสีขาวนวล
ขอบกลีบและกลางกลีบสีชมพูอ่อน เกสรเพศผู้ 2 อัน อับเรณูอันเดียว ผลเป็นฝักแห้งแตก
เหมือนฝักฟ้าทะลายโจร รูปทรงกระบอกยาว
การใช้ประโยชน์ : ไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์
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กระดุมม่วง

Acilepis attenuata

วงศ์
Asteraceae

ไม้ลม้ ลุกอายุหลายปี สูง 50-120 เซนติเมตร ล�ำต้นตรง มีขนสัน้ ใบเดีย่ ว เรียงเป็นกระจุก
ทีโ่ คน กว้าง 2-8 เซนติเมตร ยาว 9-22 เซนติเมตร รูปไข่กลับ ถึงรูปขอบขนานแกมไข่กลับหรือ
รูปรี ปลายใบมนหรือแหลม ขอบเรียบหรือหยักฟันเลือ่ ย ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกเป็น
ช่อแยกแขนงทีป่ ลายยอด แต่ละช่อดอกย่อย มี 40-65 ดอกย่อย ดอกสีมว่ งอ่อน มีฐานรอง
ช่อดอกรูปถ้วย ยาว 15-18 มิลลิเมตร ใบประดับรองรับช่อดอกแบน เกลีย้ ง ดอกย่อยเป็น
หลอดสีมว่ งอ่อน หลอดกลีบดอกยาว 6-8.5 มิลลิเมตร ปลายหยัก 2-3 มิลเิ มตร ก้านชูยอด
เกสรตัวเมีย ยาว 7-10 มิลลิเมตร สีมว่ ง ผลแบบผลแห้ง เมล็ดล่อนรูปเกือบกลม แพพพัสเป็น
หนามแข็ง
การใช้ประโยชน์ : ไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์
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PLANT

โด่ไม่รู้ล้ม

Elephantopus scaber

วงศ์
Asteraceqe

ไม้ลม้ ลุก สูงได้ถงึ 60 เซนติเมตร มีเหง้า ล�ำต้นแยกแขนง มีขนหยาบและต่อมตามล�ำต้น
แผ่นใบด้านล่าง ช่อดอกใบประดับ และวงใบประดับ ใบเรียงเป็นกระจุกทีโ่ คน รูปใบหอกกลับ
ยาว 5-18 เซนติเมตร ปลายกลม โคนเรียวสอบ ขอบจักฟันเลือ่ ย ก้านใบสัน้ ใบตามล�ำต้น
ขนาดเล็ก ปลายแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นเป็นกระจุกหลายช่อ ใบประดับคล้าย
ใบรูปไข่ วงใบประดับเรียวแคบ ใบประดับ 8 อัน เรียงตรงข้ามตัง้ ฉากกัน สีเขียวหรือ
แดงอมม่วง รูปใบหอก ปลายแหลม วงในยาวกว่าวงนอกประมาณ 2 เท่า ดอกย่อยมี 4 ดอก
สีชมพูหรือม่วง กลีบยาว 7-9 มิลลิเมตร เชือ่ มติดกัน 4-5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 5 อัน ยอด
เกสรเพศเมียแยกเป็นแฉก ผลแห้ง เมล็ดล่อน รูปแถบ เป็นเหลีย่ ม มีขนละเอียด
การใช้ประโยชน์ : รากต้มน�้ำดื่มหรือใช้ดองเหล้าผสมกับม้ากระทืบโรงและก�ำลังเสือโคร่ง
เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ปลาไหลเผือก

Eurycoma longifolia

วงศ์
Simaroubaceae

ไม้ลม้ ลุก สูงถึง 10 เมตร รากแก้วยาวลงไปในแนวดิง่ กิง่ และแกนกลางใบมีขน ใบประกอบ
แบบขนนก ยาวได้ถงึ 1 เมตร รูปใบหอกถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-6.0 เซนติเมตร
ยาว 5-20 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนง กลีบดอกสีแดง มี 5 หรือ 6 กลีบ กว้าง 2-3
มิลลิเมตร ยาว 4.0-5.5 มิลลิเมตร มีขนประปราย ผลรูปรี กว้าง 5-12 มิลลิเมตร ยาว 10-17
มิลลิเมตร เมือ่ สุกสีมว่ งเข้ม
การใช้ประโยชน์ : ล�ำต้นและรากต้มอาบบรรเทาอาการผืน่ คัน เปลือกต้นและรากต้มแก้
ไข้มาลาเรีย ใบเคีย้ วสดบรรเทาอาการไข้ปา่

108

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

PLANT

เปราะป่า

Kaempferia roscoeana

วงศ์
Zingiberaceae

ไม้ลม้ ลุก เหง้าหนาสัน้ มีรากจ�ำนวนมากลักษณะคล้ายหัว ใบ 2 ใบ แผ่แบนแนบผิวดิน แผ่นใบ
รูปวงกลม ปลายเป็นติง่ หนาม โคนรูปกลมหรือรูปลิม่ ขอบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวเกลีย้ ง
ทัง้ สองด้าน ด้านบนมีจดุ ด่างสีเขียวเข้ม ไม่มกี า้ นใบ กาบใบหนาช่อดอกสัน้ ปกคลุมด้วย 2
กาบใบ ดอกจ�ำนวนน้อย ใบประดับรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลมเกลีย้ ง ใบประดับย่อย
รูปแถบ ขอบม้วน เกลีย้ ง กลีบเลีย้ งยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เกลีย้ ง ปลายแยกเป็น 2 แฉก
กลีบดอกโคนเชือ่ มเป็นหลอดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นแฉกรูปขอบขนาน
กลีบปากสีขาว มีจดุ เหลืองทีโ่ คน ปลายแยกเป็น 2 แฉก แต่ละแฉกรูปไข่กลับ ปลายแฉกกลม
เกสรเพศผูไ้ ม่มกี า้ น เกสรเพศผูท้ เี่ ป็นหมันสีขาวรูปไข่กลับ รังไข่เหนือวงกลีบ เกลีย้ ง มี 3 ช่อง
แต่ละช่องมีออวุลจ�ำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย
การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นยาแก้ไข้ ขับลมในล�ำไส้ บรรเทาอาการไข้ปา่
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กะเรกะร่อน

Cymbidium aloifolium

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ล�ำลูกกล้วยสัน้ รูปไข่คอ่ นข้างแบน มีกาบใบหุม้ ปิดไว้ ล�ำแก่มรี อยทีใ่ บหลุดร่วง
ไปตามขวาง มองเห็นเป็นล�ำลูกกล้วยขึน้ ชิดกันเป็นกอ รากขนาดใหญ่ จ�ำนวนมาก ออกหนาแน่น
บริเวณโคน ใบมีหลายใบ รูปขอบขนานแกมรูปแถบ ใบอวบน�ำ้ หนาและแข็ง ปลายใบหยักเป็น
2 แฉกไม่เท่ากัน โคนใบแผ่เป็นกาบหุม้ ล�ำลูกกล้วย ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวอ่อน ช่อดอกแบบ
ช่อกระจะ ห้อยลง ก้านช่อดอกยาว 8-12 เซนติเมตร ช่อมักมีมากกว่า 20 ดอก ดอกสีนำ�้ ตาลแดง
ขนาด 2.5 เซนติเมตร มีกลิน่ หอมอ่อน ๆ กลีบเลีย้ งรูปขอบขนาน กลีบคูข่ า้ งจะยาวกว่ากลีบอันบน
เล็กน้อย กลีบดอกรูปหอกกลับแกมรูปไข่กลับ ทัง้ กลีบเลีย้ งและกลีบดอกสีมว่ งแดง ขอบกลีบ
สีเหลือง กลีบปากรูปรีกว้าง สีมว่ งแดง มีแฉกข้างรูปสามเหลีย่ มตัง้ ชัน ปลายกลีบมน
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

แข้งกว่าง

Cleisomeria pilosulum

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย เจริญทางปลายยอด ล�ำต้นขึน้ ตรง รูปกลม ใบรูปแถบ ใบหนา เรียงอัดกันแน่น
บางใบมีจดุ สีมว่ งแดงกระจายอยูท่ วั่ ปลายมน เว้าเล็กน้อย ปลายใบยาวไม่เท่ากัน ช่อดอกสีเขียว
ห้อยลง แบบช่อแยกแขนง ออกทีข่ า้ งล�ำต้น ดอกเรียงกันแน่น ดอกในช่อประมาณ 30-50 ดอก
มีขนสั้น ๆ ปกคลุม ใบประดับสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง รูปไข่ ปลายเรียวแหลม ติดคงทน
มีขนสัน้ ๆ ปกคลุม ดอกสีครีม มีแถบแดงกลางกลีบตามยาว กาบดอกมีขนาดใหญ่ สีครีม
กลีบเลีย้ งรูปรี แยกอิสระ กลีบอวบหนา ด้านนอกเป็นสัน 1 เส้นตามแนวยาว ด้านนอกกลีบ
มีขนก�ำมะหยี่ กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากมีสแี ต้มชมพูออ่ น โคนกลีบมีลกั ษณะคล้ายถุง
ปลายกลีบปากไม่เป็นสองแฉก เส้าเกสรสีเขียว ส่วนปลายแผ่ออกคล้ายปีกขนาดเล็ก
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ว่านจูงนางหลวง
Geodorum terrestre

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้ดนิ ล�ำต้นเป็นหัวอยูท่ รี่ ะดับผิวดิน ใบมี 2-3 ใบ ใบด้านบนมีขนาดใหญ่ รูปรีแกมรูป
ขอบขนาน ปลายแหลม มีเส้นใบตามยาวมองเห็นชัดเจน ก้านใบเด่นชัด ช่อดอกแบบ
ช่อกระจะ ค่อนข้างยาว ยาวได้ถงึ 25 เซนติเมตร ก้านช่อดอกตัง้ ตรง ทีป่ ลายช่อดอกโค้งลง
ดอกใหญ่ ขนาด 2.5 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งและกลีบดอกสีขาวครีมจนถึงเหลืองอ่อน กลีบเลีย้ ง
รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ทัง้ กลีบเลีย้ งและกลีบดอกมีเส้นตาม
ยาวชัดเจน กลีบปากสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม เว้าเข้าด้านในเป็นแอ่ง ขอบโค้งลงด้านนอก
ปลายกลีบปากเว้าตืน้ ถึงเว้าลึก โค้งลงลักษณะคล้ายจะงอย มีเส้นสีมว่ งแดงหนาแน่นบริเวณ
ปลายกลีบ เส้าเกสรสัน้ และกว้าง
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

ว่านนางตาม

Geodorum recurvum

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้ดนิ ล�ำต้นเป็นหัวขนาดเล็กอยูท่ รี่ ะดับผิวดิน ใบรูปรี มีใบ 2-3 ใบ ปลายใบแหลม
โคนใบเป็นกาบ ช่อดอกมักมีมากกว่า 1 ช่อ ก้านช่อตัง้ ตรง แกนช่อโค้งงอลง ดอกมีขนาด
ประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งและกลีบดอกรูปรีจนถึงรูปรีกว้าง ทัง้ ห้ากลีบสีขาวสด
ปลายกลีบมนจนถึงแหลม กลีบปากรูปไข่และมีลกั ษณะเป็นอุง้ ลึก ปลายกลีบเว้าตืน้ กลีบมี
สีขาว กลางกลีบมีแต้มสีเหลือง และโคนกลีบมีลายสีมว่ งแดง เส้าเกสรรูปทรงกระบอกสัน้
สีขาว
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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เอื้องดอกมะขาม
Dendrobium delacourii

วงศ์
Orchidaceae

กล้วยไม้องิ อาศัย ล�ำลูกกล้วยรูปไข่แกมรูปรี สีเขียวสด ล�ำลูกกล้วยเก่าสีเหลือง ขึน้ ชิดกัน
เป็นกอ ตัง้ ขึน้ หรือเอนเล็กน้อย อวบ มีหลายปล้อง ปล้องใหม่มกี าบหุม้ ใบรูปใบหอก แผ่นใบ
บางและร่วงไปหลังมีดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกทีป่ ลายล�ำใหม่ทยี่ งั ไม่เจริญเต็มทีแ่ ละ
ยังไม่พฒ
ั นาเป็นล�ำลูกกล้วย ดอกในช่อย่อย 8-10 ดอก ดอกสีเหลืองแกม สีเขียวอ่อน ขนาด
1.5-2 เซนติเมตร กลีบเลีย้ งบนรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบเลีย้ งข้าง รูปขอบขนาน
แกมรูปไข่ เบีย้ ว กลีบดอกรูปหอกกลับ กลีบบิดเล็กน้อย กลีบปากรูปไข่กลับ กลีบมีขนครุย
ปลายครุยเป็นปุม่ เส้าเกสรและคางยาวใกล้เคียงกัน ดอกบานอยูท่ นหลายสัปดาห์
การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

114

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

Animal

”สัตว”์

่ จั ด อ ยู ่ ใ น อ า ณ า จั ก ร สั ต
เ ป ็ น ส่ ิ ง มี ชี วิ ต ที
ว์
iK n g d o m a n i m a l i a
นก

สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก

สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ปลา

ีก
สั ต ว ์ ม

ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง

แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ ่ ม ใหญ่ คื อ
แมงมุม

สั ต ว

ัง

์ ไ ม ่ มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ล

กิ้งกือ ตะขาบ

กุ้ง ปู

ทาก หอย
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แมงป่อง

ANIMAL

การส�ำรวจทางตรง

คือ การส�ำรวจสัตว์โดยพบเห็นตัวหรือ
รอยเท้า กองมูล รัง เสียงร้อง และซาก ซึ่งได้จาก
การเดินส�ำรวจตามเส้นทางส�ำรวจที่ก�ำหนดขึ้นรวมถึง
การดักจับโดยใช้กับดัก

ก า ร ส� ำ ร ว จ สั ต ว ์
การส�ำรวจทางอ้อม

คือ การส�ำรวจสัตว์โดยการสอบถามจากชาวบ้านซึ่งอาศัย
หรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านการใช้ประโยชน์จากสัตว์ของผู้ที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่โดยรอบ

ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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การใช้ตาข่าย
เหมาะส�ำหรับใช้ส�ำรวจ
สัตว์ที่บินได้
เช่น นก ค้างคาว

การใช้กรงดัก
เหมาะส�ำหรับ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็ก

การส�ำรวจ
โดยใช้กับดัก

การใช้กบั ดักหลุม
เหมาะส�ำหรับ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
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การใช้แหหรือสวิง
เพื่อท�ำการส�ำรวจ
ชนิดปลา
ในแหล่งน�้ำ

ANIMAL

ความหลากหลายด้านสัตว์
205 ชนิด 88 วงศ์

• กลุม่ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม 7 ชนิด 5 วงศ์
• กลุ่มนก 98 ชนิด 42 วงศ์
• กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 21 ชนิด 6 วงศ์
• กลุม่ สัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก 12 ชนิด 4 วงศ์
• กลุ่มปลา 16 ชนิด 8 วงศ์
• กลุม่ สัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง 51 ชนิด 23 วงศ์

102 ชนิด

138 ชนิด

สัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535

Thailand Red Data

สถานภาพการถูกคุกคาม
ในประเทศไทย

IUCN

143 ชนิด

สถานภาพการถูก
คุกคามตามสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุรักษ์
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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สัตว์ที่อาศัยอยู่ในผืนป่าธรรมชาติมีพฤติกรรม
การกินอาหารและการด�ำรงชีวิตแตกต่างกัน มีทั้ง
สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร สัตว์บางชนิด
กินเนื้อเป็นอาหาร สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร
ซึ่ ง สั ต ว์ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม จะหากิ น ในสภาพธรรมชาติ
แตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะรู ป ร่ า งของร่ า งกาย
จากพฤติกรรมดังกล่าว ช่วยให้เกิดความสมดุลใน
ระบบนิเวศ การส�ำรวจสัตว์ในพื้นที่ป่าแม่ธิ แม่ตีบ
แม่สาร สามารถแบ่งสัตว์เป็นกลุ่มตาม
พฤติกรรมการด�ำรงชีวิตที่ช่วยให้เกิด
ความสมดุลตามธรรมชาติ ดังนี้

สัตว์ผู้ช่วยกระจายพันธุ์พืชและปลูกป่า
สัตว์กลุ่มนี้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกระจายพันธุ์พืช
ทัง้ จากการกินและน�ำพาติดไปกับขนบนร่างกาย
สัตว์หลายชนิดจะกินผลไม้ ลูกไม้ และเมล็ด
แล้วขับถ่ายเมล็ดออกมายังพื้นที่ที่ห่างไกลจาก
ต้นแม่ท�ำให้เมล็ดพืชมีการเติบโตเป็นต้นใหม่
ได้ต่อไป ส่วนเมล็ดไม้ที่ติดไปกับขนสัตว์ก็เช่น
เดียวกัน เมล็ดไม้เหล่านัน้ จะหลุดร่วงระหว่างทาง
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ประโยชน์
ของสั ต ว์

ที่สัตว์เดินหากิน นอกจากนี้สัตว์บางชนิด
ยังท�ำหน้าที่ช่วยปลูกป่าด้วยการขับถ่าย
เมล็ดไม้ที่ผ่านระบบการย่อยท�ำให้เมล็ด
ไม้งอกได้รวดเร็วกว่าการงอกตามธรรมชาติ
สัตว์ที่พบจากการส�ำรวจ เช่น นกกาเหว่า
นกตีทอง นกปรอดสวน กระเล็นขนปลาย
หูสั้น และกระรอกบินเล็กแก้มขาว

ANIMAL
สัตว์ช่วยผสมเกสรดอกไม้ สัตว์กลุ่มนี้จ ะมี

ต่ อ
ระบบนิเวศ

สรี ร ะที่ วิ วั ฒ นาการมาให้ เ หมาะกั บ พื ช แต่ ล ะ
ชนิด ในขณะที่สัตว์กินน�ำ้ หวานจากดอกไม้ เกสร
ของดอกไม้จะติดมากับตัวสัตว์และเมื่อสัตว์ไปกิน
น�ำ้ หวานของดอกไม้ดอกอืน่ เกสรทีต่ ดิ มาก็จะได้
รับโอกาสในการผสมเกสร จึงนับเป็นการช่วยผสม
เกสรดอกไม้ให้ติดผล สัตว์ที่พบจากการส�ำรวจ
เช่น ค้างคาวบัว นกกินปลีดำ� ม่วง นกกินปลีอกเหลือง
และนกเขียวก้านตองปีกสีฟา้

สัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมศัตรูพืช
สั ต ว์ ก ลุ ่ ม นี้ จ ะกิ น สั ต ว์ ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่ า เป็ น
อาหาร รวมถึ ง แมลงที่ อ าศั ย อยู ่ ต ามพื้ น ดิ น
ใต้ดิน และต้นไม้ ซึ่งสัตว์ที่เป็นเหยื่อของสัตว์
นักล่ามักจะเข้าท�ำลายพืชป่าและพืชที่มีความ
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหนึง่ ของการตาย

ของพืช สัตว์นักล่าจึงมีส่วนช่วยควบคุม
ปริ ม าณศั ต รู พื ช ตามธรรมชาติ ไ ด้ ดี เ ยี่ ย ม
สัตว์ที่พบจากการส�ำรวจ เช่น หนูผีจิ๋ว นก
แอ่นพง เหยี่ยวด่างด�ำขาว กิ้งก่าสวน กบ
หลังไพล อึ่งลาย ปลามะไฟ และแมงมุม
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ค� ำ อธิ บ ายตั ว ย่ อ
สถานภาพสั ต ว์
พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ค = ได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
-- = ไม่ได้รับการคุ้มครอง
TRD : Thailand Red Data (2017) และ
IUCN : The IUCN Red List of Threatened Species (2018)
CR = Critically Endangered ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
EN = Endangered ใกล้สูญพันธุ์
VU = Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
NT = Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม
LC = Least Concern กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
DD = Data Deficient ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน
-- = ไม่ได้รับการประเมิน

ประโยชน์
สัตว์ที่ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า
สัตว์ที่ช่วยในการผสมเกสร
สัตว์ที่ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้
สัตว์ที่ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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ANIMAL

รายชื่ อ ค วาม หลากหลา ยด้ า นสั ต ว ์
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Canidae
หมาใน

Cuon alpinus

O

O

ค

VU EN

Rousettus sp.

-

LC

LC

O

Menetes berdmorei

-

-

LC

O

O

O

ค

-

LC

O

O

O

-

LC

LC

O

O

O

Suncus etruscus

-

LC

LC

O

O

O

Tupaia belangeri

-

LC

LC

O

O

O

วงศ์ Pteropodidae
ค้างคาวบัว

O

O

วงศ์ Sciuridae
กระจ้อน

กระรอกบินเล็ก Hylopetes phayrei
แก้มขาว
กระเล็นขนปลาย Tamiops macclellandii
หูสั้น
วงศ์ Soricidae
หนูผีจิ๋ว
วงศ์ Tupaiidae
กระแตเหนือ

กระจ้ อ น (Menetes berdmorei)
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Accipitridae
นกอินทรีปีกลาย Clanga clanga

ค

EN VU

O

O

เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�ำ Aviceda leuphotes

ค

LC

LC

O

O

เหยี่ยวขาว

ค

LC

LC

O

O

เหยี่ยวด่างด�ำขาว Circus melanoleucos

ค

LC

LC

O

O

เหยี่ยวด�ำ

Milvus migrans

ค

EN

LC

O

O

เหยี่ยวทะเลทราย
ตะวันตก
เหยี่ยวนก
กระจอกเล็ก
เหยี่ยวนกเขา
ชิครา
เหยี่ยวปีกแดง

Buteo buteo

ค

LC

LC

O

O

Accipiter virgatus

ค

LC

LC

O

O

Accipiter badius

ค

LC

LC

O

O

Butastur liventer

ค

NT

LC

O

O

เหยี่ยวผึ้ง

Pernis ptilorhynchus

ค

LC

LC

O

O

เหยี่ยวรุ้ง

Spilornis cheela

ค

LC

LC

O

O

นกขมิ้นน้อย
Aegithina tiphia
ธรรมดา
วงศ์ Alcedinidae

ค

LC

LC

O

O

นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis

ค

LC

LC

O

O

Elanus caeruleus

วงศ์ Aegithinidae
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Anatidae
O

O

LC

O

O

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

นกพญาไฟ
Pericrocotus ethologus
พันธุ์เหนือ
นกพญาไฟ
Pericrocotus roseus
สีกุหลาบ
วงศ์ Charadriidae

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

NT

O

O

เป็ดแดง

Dendrocygna javanica

ค

LC

LC

นกยางกรอก
พันธุ์จีน
นกยางควาย

Ardeola bacchus

ค

LC

Bubulcus ibis

ค

นกยางเปีย

Egretta garzetta
Artamus fuscus

O

วงศ์ Ardeidae

วงศ์ Artamidae
นกแอ่นพง

วงศ์ Campephagidae

วงศ์ Chloropseidae
นกเขียวก้านตอง Chloropsis
ปีกสีฟ้า
cochinchinensis

O

O

ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Ciconiidae
O

O

O

O

LC

O

O

LC

LC

O

O

-

LC

LC

O

O

Spilopelia chinensis

-

LC

LC

O

O

Coracias benghalensis

ค

LC

LC

Urocissa erythroryncha

ค

LC

LC

นกปีกลายสก๊อต Garrulus glandarius

ค

LC

LC

อีกา

Corvus macrorhynchos

ค

LC

LC

Centropus sinensis

ค

LC

LC

นกปากห่าง

Anastomus oscitans

ค

LC

LC

นกกระจิบ
Orthotomus sutorius
ธรรมดา
นกกระจิบหญ้า Prinia inornata
สีเรียบ
นกกระจิบหญ้า Prinia hodgsonii
อกเทา
วงศ์ Columbidae

ค

LC

LC

ค

LC

ค

นกเขาชวา

Geopelia striata

นกเขาใหญ่

วงศ์ Cisticolidae
O

วงศ์ Coraciidae
นกตะขาบทุ่ง

O

O

วงศ์ Corvidae
นกขุนแผน

O

O
O

O

O
O

วงศ์ Cuculidae
นกกะปูดใหญ่
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Cuculidae
นกกาเหว่า

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LC

O

O

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

Eudynamys
scolopaceus
Chrysococcyx
xanthorhynchus
Phaenicophaeus tristis

ค

LC

LC

ค

LC

LC

ค

LC

LC

O

Dicaeum cruentatum

ค

LC

LC

O

นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus

ค

LC

นกแซงแซว
Dicrurus paradiseus
หางบ่วงใหญ่
นกแซงแซว
Dicrurus macrocercus
หางปลา
วงศ์ Estrildidae

ค

นกกระติ๊ดขี้หมู

นกคัคคูสีม่วง
นกบั้งรอกใหญ่
วงศ์ Dicaeidae
นกสีชมพูสวน

O

วงศ์ Dicruridae

Lonchura punctulata

O

O

วงศ์ Hemiprocnidae
นกแอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronata
วงศ์ Hirundinidae
นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Laniidae
นกอีเสือสีน�้ำตาล Lanius cristatus

ค

LC

LC

O

O

นกอีเสือหลังแดง Lanius collurioides

ค

LC

LC

O

O

Psilopogon
haemacephalus
Psilopogon lineatus

ค

LC

LC

O

O

O

ค

LC

LC

O

Nyctyornis athertoni

ค

LC

LC

O

O

Merops orientalis

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

นกเด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus

ค

LC

LC

O

O

นกเด้าดินสวน

Anthus hodgsoni

ค

LC

LC

O

O

นกเด้าลม
หัวเหลือง
นกอุ้มบาตร

Motacilla citreola

ค

LC

LC

O

O

Motacilla alba

ค

LC

LC

O

O

วงศ์ Megalaimidae
นกตีทอง
นกโพระดก
ธรรมดา
วงศ์ Meropidae
นกจาบคาเครา
น�้ำเงิน
นกจาบคาเล็ก

O

วงศ์ Monarchidae
นกจับแมลงจุกด�ำ Hypothymis azurea
วงศ์ Motacillidae
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Muscicapidae
O

O

O

O

LC

O

O

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

Muscicapa dauurica

ค

LC

LC

O

O

Cyornis tickelliae

ค

LC

LC

O

O

Cyornis hainanus

ค

LC

LC

O

O

Saxicola caprata

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

นกกินปลีแก้ม Chalcoparia singalensis
สีทับทิม
นกกินปลีด�ำม่วง Cinnyris asiaticus

ค

LC

LC

O

O

O

ค

LC

LC

O

O

O

นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis

ค

LC

LC

O

O

O

นกกระเบื้องผา

Monticola solitarius

ค

LC

LC

นกกางเขนดง

Kittacincla malabarica

ค

LC

LC

นกกางเขนบ้าน

Copsychus saularis

ค

LC

นกเขนน้อย
ไซบีเรีย
นกจับแมลง
คอแดง
นกจับแมลง
สีน�้ำตาล
นกจับแมลงอกส้ม
ท้องขาว
นกจับแมลง
อกสีฟ้า
นกยอดหญ้าสีด�ำ

Larvivora cyane

ค

Ficedula parva

นกยอดหญ้าหัวด�ำ Saxicola torquatus

O

วงศ์ Nectariniidae
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Passeridae
นกกระจอกตาล

Passer flaveolus

ค

LC

LC

O

O

O

นกกระจอกบ้าน

Passer montanus

-

LC

LC

O

O

O

นกกระจอกใหญ่

Passer domesticus

ค

LC

LC

O

O

O

ค

LC

LC

O

O

นกกระจิ๊ดขั้วโลก Phylloscopus borealis
เหนือ
นกกระจิ๊ด
Phylloscopus inornatus
ธรรมดา
นกกระจิ๊ด
Phylloscopus schwarzi
ปากหนา
วงศ์ Picidae

ค

LC

LC

O

O

O

ค

LC

LC

O

O

O

ค

LC

LC

O

O

O

นกหัวขวานด่าง Dendrocopos analis
อกลายจุด
วงศ์ Podicipedidae

ค

LC

LC

O

O

นกเป็ดผีเล็ก

ค

LC

LC

O

O

ค

LC

LC

O

O

วงศ์ Pellorneidae
นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps
วงศ์ Phylloscopidae

Tachybaptus ruficollis

วงศ์ Pycnonotidae
นกปรอดคอลาย Pycnonotus finlaysoni
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Pycnonotidae
นกปรอดทอง

Brachypodius atriceps

ค

LC

LC

O

O

O

นกปรอดสวน

Pycnonotus conradi

ค

LC

LC

O

O

O

นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus

ค

NT

LC

O

O

O

นกปรอดหัว
สีเขม่า
นกปรอดเหลือง
หัวจุก
วงศ์ Rallidae

Pycnonotus aurigaster

ค

LC

LC

O

O

O

Pycnonotus
melanicterus

ค

LC

LC

O

O

O

นกกวัก

ค

LC

LC

O

O

นกคู้ต

Amaurornis
phoenicurus
Fulica atra

ค

LC

LC

O

O

นกอีโก้ง

Porphyrio porphyrio

ค

LC

LC

O

O

นกอีล�้ำ

Gallinula chloropus

ค

LC

LC

O

O

นกตีนเทียน

Himantopus
himantopus
วงศ์ Scolopacidae

ค

LC

LC

O

O

นกชายเลนเขียว Tringa ochropus

ค

LC

LC

O

O

นกเด้าดิน

ค

LC

LC

O

O

วงศ์ Recurvirostridae

Actitis hypoleucos
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กลุ่มนก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Stenostiridae
นกจับแมลง
หัวเทา
วงศ์ Strigidae

Culicicapa ceylonensis

ค

LC

LC

O

O

นกเค้าโมง
นกเค้าแมว
นกฮูก นกเค้ากู่

Glaucidium cuculoides

ค

LC

LC

O

O

Otus lettia

ค

LC

LC

O

O

นกกิ้งโครงคอด�ำ Gracupica nigricollis

ค

LC

LC

O

O

นกเอี้ยงสาริกา

Acridotheres tristis

ค

LC

LC

O

O

O

นกเอี้ยงหงอน

Acridotheres grandis

ค

LC

LC

O

O

O

นกกินแมลง
Mixornis gularis
อกเหลือง
วงศ์ Vireonidae

ค

LC

LC

O

O

นกภูหงอน
Erpornis zantholeuca
ท้องขาว
วงศ์ Zosteropidae

ค

LC

LC

O

O

นกแว่นตาขาว
หลังเขียว

ค

LC

LC

O

O

วงศ์ Sturnidae

วงศ์ Timaliidae
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ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Agamidae
กิ้งก่าบินปีกส้ม

Draco maculatus

ค

LC

LC

O

O

กิ้งก่าสวน

Calotes mystaceus

ค

LC

-

O

O

กิ้งก่าหัวแดง

Calotes versicolor

ค

LC

-

O

O

แย้เหนือ

Leiolepis belliana
ocellata

-

LC

-

O

O

งูเขียวปากแหนบ Ahaetulla nasuta

-

LC

-

O

O

งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata

-

LC

-

O

O

งูปี่แก้วลายแต้ม

-

LC

LC

O

O

งูแม่ตะงาวรังนก Boiga multomaculata

-

LC

-

O

O

งูสายม่านเกล็ด
ใต้ตาใหญ่
งูสายม่าน
พระอินทร์
งูสิงบ้าน

Dendrelaphis
subocularis
Dendrelaphis pictus

-

LC

LC

O

O

-

LC

-

O

O

Ptyas korros

ค

LC

-

O

O

งูสิงหางลาย

Ptyas mucosa

ค

LC

-

O

O

Naja kaouthia

-

LC

LC

O

O

วงศ์ Colubridae

Oligodon fasciolatus

วงศ์ Elapidae
งูเห่าหม้อ
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กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Gekkonidae
จิ้งจกดินลายจุด

Dixonius siamensis

-

LC

-

O

O

จิ้งจกหางแบน

Hemidactylus platyurus

-

LC

-

O

O

จิ้งจกหางเรียบ

Hemidactylus garnotii

-

LC

-

O

O

จิ้งจกหางหนาม

Hemidactylus frenatus

-

LC

LC

O

O

ตุ๊กแกบ้าน

Gekko gecko

-

LC

-

O

O

Sphenomorphus
maculatus
Lygosoma bowringii

-

LC

-

O

O

-

LC

-

O

O

Eutropis macularia

-

LC

-

O

O

วงศ์ Scincidae
จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ
จิ้งเหลนเรียว
ท้องเหลือง
จิง้ เหลนหลากลาย

งู เ ขี ย วปากแหนบ (Ahaetulla nasuta)
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กลุ่มสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Dicroglossidae
กบหนอง

Fejervarya limnocharis

-

LC

LC

O

O

เขียดทราย

Occidozyga martensii

-

LC

LC

O

O

วงศ์ Microhylidae
อึ่งขาค�ำ

Microhyla pulchra

-

LC

LC

O

O

อึ่งข้างด�ำ

Microhyla heymonsi

-

LC

LC

O

O

อึ่งน�้ำเต้า

Microhyla mukhlesuri

-

LC

LC

O

O

อึ่งแม่หนาว

Microhyla berdmorei

-

LC

LC

O

O

อึ่งลาย

Glyphoglossus
guttulatus

-

LC

LC

O

O

อึ่งลายเลอะ

Microhyla butleri

-

LC

LC

O

O

อึ่งหลังขีด

Micryletta inornata

-

LC

LC

O

O

กบบัว

Hylarana erythraea

-

LC

LC

O

O

กบหลังไพล

Hylarana lateralis

-

NT

LC

O

O

-

-

LC

O

O

วงศ์ Ranidae

วงศ์ Rhacophoridae
ปาดเหนือ

Polypedates
megacephalus
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กลุ่มปลา
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Anabantidae
O

O

LC

O

O

-

LC

O

O

-

-

LC

O

O

-

-

-

O

O

ปลาซิวควาย
Rasbora paviana
แถบด�ำ
ปลาตะเพียนทราย Puntius chola

-

-

LC

O

O

-

-

LC

O

O

ปลาตะเพียนน�ำ้ ตก Barbodes rhombeus

-

-

LC

O

O

ปลามะไฟ

-

-

LC

O

O

ปลาสร้อยลูกกล้วย Labiobarbus siamensis

-

-

LC

O

O

ปลาไส้ตันตาขาว Cyclocheilichthys
repasson
วงศ์ Eleotridae

-

-

LC

O

O

ปลาบู่ทราย

-

-

LC

ปลาหมอนา

Anabas testudineus

-

DD DD

Hemibagrus nemurus

-

-

-

Channa striata
Systomus rubripinnis

วงศ์ Bagridae
ปลากดเหลือง

ปลาแขยงข้างลาย Mystus atrifasciatus
วงศ์ Channidae
ปลาช่อน
วงศ์ Cyprinidae
ปลาแก้มช�้ำ
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กลุ่มปลา
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Osphronemidae
ปลากระดี่หม้อ
ปลากริมควาย

Trichopodus
trichopterus
Trichopsis vittata

-

-

LC

O

O

-

-

LC

O

O

-

-

LC

O

-

-

-

O

วงศ์ Synbranchidae
ปลาไหลนา

Monopterus albus

วงศ์ Zenarchopteridae
ปลาเข็มหม้อ

Dermogenys pusilla

ปลากริ ม ควาย (Trichopsis vittata)
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กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Araneidae

138

แมงมุมนุ่งซิ่น
Argiope aemula
ดิ้นทอง
แมงมุมนุ่งซิ่น
Argiope versicolor
หลากสี
แมงมุมนุ่งซิ่นใหญ่ Argiope pulchella

-

-

-

O

O

-

-

-

O

O

-

-

-

O

O

แมงมุมใยกลม

-

-

-

O

O

แมงมุมใยกลม A Neoscona sp. A

-

-

-

O

O

แมงมุมใยกลม B Neoscona sp. B

-

-

-

O

O

แมงมุมใยกลม C Neoscona sp. C

-

-

-

O

O

แมงมุมใยกลม
จุดขาว
แมงมุมใยกลม
ท้องแหลม
แมงมุมใยกลม
รูปลิง
แมงมุมใยกลมเล็ก
อินซู
แมงมุมใยเต้นท์
ท้องขน
แมงมุมสวน
ท้องสามเหลี่ยม

Eriovixia excelsa

-

-

-

O

O

Eriovixia laglaizei

-

-

-

O

O

Neoscona punctigera

-

-

-

O

O

Cyclosa insulana

-

-

-

O

O

Cyrtophora citricola

-

-

-

O

O

Parawixia dehaani

-

-

-

O

O

Neoscona crucifera

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่ สาร

ANIMAL

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Araneidae
แมงมุมหลังหนาม Gasteracantha kuhli
ขาวด�ำ
แมงมุมหลังหนาม Gasteracantha hasselti
เหลืองจุดด�ำ
วงศ์ Corinnidae

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

-

-

-

O

O

-

-

-

O

O

แมงมุมเลียนแบบ Corinnomma severum
มด
วงศ์ Hersiliidae

-

-

-

O

O

แมงมุมสองหาง

Hersilia vicina

-

-

-

O

O

Lycosidae gen. sp. A

-

-

-

O

O

แมงมุมใยทอง Nephila kuhlii
ท้องด�ำ
แมงมุมใยทอง Nephila pilipes
ท้องลายขนาน
แมงมุมใยทอง Nephila antipodiana
ลายจุด
วงศ์ Oxyopidae

-

-

-

O

O

-

-

-

O

O

-

-

-

O

O

แมงมุมแมวป่า A Oxyopes sp. A

-

-

-

O

O

วงศ์ Lycosidae
แมงมุมหมาป่า
วงศ์ Nephilidae
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กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Oxyopidae
แมงมุมแมวป่า B Oxyopes sp. B

-

-

-

O

O

แมงมุมแมวป่า Oxyopes lineatipes
ท้องเรียว
วงศ์ Pisauridae

-

-

-

O

O

แมงมุมใยยุ่ง

Sphedanus sp.

-

-

-

O

O

Salticidae gen. sp. A

-

-

-

O

O

Salticidae gen. sp. B

-

-

-

O

O

Plexippus paykulli

-

-

-

O

O

Myrmaplata
plataleoides

-

-

-

O

O

แมงมุมพเนจรบ้าน Heteropoda jugulans

-

-

-

O

O

แมงมุมพเนจรบ้าน Heteropoda tetrica

-

-

-

O

O

แมงมุมพเนจรบ้าน Heteropoda venatoria

-

-

-

O

O

วงศ์ Salticidae
แมงมุมกระโดด
Salticidae gen.
sp. A
แมงมุมกระโดด
Salticidae gen.
sp. B
แมงมุมกระโดด
เพคุล
แมงมุมมดแดง
วงศ์ Sparassidae
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ANIMAL

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Tetragnathidae
แมงมุมเขี้ยวใหญ่ Leucauge tessellata
ไข่มุกลายช่อง

-

-

-

O

O

แมงมุมเขี้ยวใหญ่ Opadometa fastigata
ทองประดับมุก
วงศ์ Assamiidae

-

-

-

O

O

แมงโหย่ง

Assamiidae gen. sp. A

-

-

-

O

O

Lychas mucronatus

-

-

-

O

O

Macrobrachium
lanchesteri
วงศ์ Gecarcinucidae

-

-

LC

ปูนา

Sayamia bangkokensis

-

-

LC

O

O

ปูล�ำห้วยปาวี

Siamthelphusa paviei

-

-

LC

O

O

-

-

-

O

-

-

-

O

วงศ์ Buthidae
แมงป่องบ้าน

วงศ์ Palaemonidae
กุ้งฝอย

O

วงศ์ Harpagophoridae
กิ้งกือกระบอก

Thyropygus sp.

วงศ์ Pachybolidae
กิ้งกือ

Litostrophus segregatus
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141

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

สถานภาพ

ประโยชน์

พ.ร.บ. TRD IUCN

วงศ์ Paradoxosomatidae
กิ้งกือตะเข็บ

Orthomorpha
tuberculifera
วงศ์ Zephronidae

-

-

-

O

กระสุนพระอินทร์ Zephronia cf. viridescens

-

-

-

O

ตะขาบแดง
Scolopendra dehaani
ขาเหลือง
วงศ์ Ampullariidae

-

-

-

หอยเชอรี่

-

-

LC

O

วงศ์ Scolopendridae

Pomacea canaliculata

O

O

วงศ์ Ariophantidae
หอยเดื่อ

Hemiplecta distincta

-

-

-

O

หอยทากสยาม

Cryptozona siamensis

-

-

-

O

Anentome helena

-

-

-

Trochotaia trochoides

-

-

LC

O

หอยขม หอยจุ๊บ Filopaludina martensi
martensi
หอยขมลายเล็ก Filopaludina filosa

-

-

LC

O

-

-

LC

O

วงศ์ Nassariidae
หอยกินหอย

O

O

วงศ์ Viviparidae
หอยเกลียว
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วงศ์ Sciuridae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

กระเล็ น ขนปล ายหู สั้ น
Tamiops macclellandii
ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�ำตัวรวมกัน 11-12 เซนติเมตร หางยาว 11
เซนติเมตร ขนตามล�ำตัวมีสีน�้ำตาลเทา ด้านหลังมีแถบลายทางสีด�ำ 5 แถบสลับกับสีเหลือง
4 แถบ เป็นแนวยาวขนานกับความยาวของล�ำตัว ลายทางสีด�ำแถบนอกสุดเห็นไม่ชัดเจน
ด้านท้องมีขนสีเหลืองอ่อน ปลายหูมกี ระจุกขนสีขาว หางเรียวมีจดุ ประสีเทา น�ำ้ ตาล และด�ำ
ออกหากินผลไม้และแมลงต่าง ๆ ตามล�ำพังตัง้ แต่เช้าตรูถ่ งึ เวลากลางวัน อาศัยอยูใ่ นป่าหลาย
ประเภท สวนผลไม้หรือสวนสาธารณะในเมือง
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ S oricidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

หนู ผี จิ๋ ว
Suncus etruscus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัว 35–50 มิลลิเมตร หาง 25–30 มิลลิเมตร ขาหลัง
7–9 มิลลิเมตร น�้ำหนัก 2.5 กรัม ตีนหลังมีขนาดเล็กกว่าตีนหน้า ล�ำตัวส่วนบนมีสีเทาเข้ม
ส่วนล่างมีสีจางกว่า หูและตีนสีน�้ำตาลเข้ม หางหนาสีน�้ำตาล มีขนสั้นคลุมหนาแน่น ออก
หากิน แมลงขนาดเล็กและปลวกในเวลากลางคืน อาศัยบริเวณพืน้ ทีเ่ ปียกชืน้ และมีหญ้าขึน้ รก
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า ก�ำจัดศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศ
สมดุล
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วงศ์ Accipitridae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

เห ยี่ ย ว ด่ า งด� ำ ขาว
Circus melanoleucos
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 43-46 เซนติเมตร ปีกเรียว ตัวผู้มีสีขาวสลับ
สีด�ำ ในขณะที่บินจะเห็นเป็นสีขาวมากกว่าสีด�ำ โดยเฉพาะบริเวณปีกจะเห็นเป็นสีขาวเกือบ
ตลอด เฉพาะปลายปีกและลายพาดใกล้กับล�ำตัวเท่านั้นที่เป็นสีด�ำ ตัวเมียด้านบนล�ำตัวเป็น
สีน�้ำตาลเข้ม ด้านล่างล�ำตัวสีน�้ำตาลถึงน�้ำตาลเหลือง ตะโพกสีขาว ตัวไม่เต็มวัย ด้านบน
ล�ำตัวสีเข้มกว่าตัวเมีย คอด้านบนเป็นสีขาว กินนกขนาดเล็กที่หากินตามพื้นดิน หนู แมลง
และปลาในตอนกลางวัน ขณะที่บินร่อนกลางอากาศ ปีกทั้ง 2 ข้างจะตั้งขึ้นท�ำมุมซึ่งกันและ
กันเป็นรูปตัววี อาศัยบริเวณทุ่งนา ทุ่งหญ้า บริเวณใกล้กับแหล่งน�้ำ และในป่าต่าง ๆ เป็นนก
อพยพ พบไม่บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Accipitridae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

ล้ถูกค
มที่ใก ุกค

T hai

Data

กลุ่

าม

NT
la
nd Red

ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

เห ยี่ ย ว ปี ก แดง
Butastur liventer
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 38-43 เซนติเมตร ตัวผูต้ าสีเหลือง หนังคลุมจมูก
สีเหลืองหรือส้มสด หัวและล�ำตัวสีเทา ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาลแดง แข้งยาวสีเหลืองอมส้ม
ขณะบินจะมองเห็นขนปีกและหางสีน�้ำตาลแดงชัดเจน ขนคลุมใต้ปีกสีขาว ตัวโตเต็มวัยมี
คิ้วสีขาวแคบ ๆ หัวและล�ำตัวด้านล่างสีน�้ำตาล ล�ำตัวด้านบนแกมน�้ำตาลแดง แถบกลางปีก
สีน�้ำตาลแดง พบเกาะกิ่งไม้โดดเดี่ยวบริเวณที่โล่งเพื่อจ้องหาเหยื่อ กินแมลงและสัตว์ขนาด
เล็ก อาศัยในป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งใกล้ป่า
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Accipitridae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

เห ยี่ ย ว ผึ้ ง
Pernis ptilorhynchus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 51-61 เซนติเมตร ด้านบนล�ำตัวปกติจะเป็นสี
น�้ำตาลเข้ม ส่วนด้านล่างล�ำตัวสีสันจะแตกต่างกันมากในแต่ละตัว อาจมีลวดลายต่างกันคือ
เป็นลายจุด ลายแถบ หรือลายทาง หรือไม่มีลวดลายใด ๆ ปกติจะมีขนยื่นยาวออกไปจาก
หัว บริเวณคางและด้านข้างของใบหน้าหรือแก้มจะมีขนสั้น ๆ สีขาวหรือเทา หากินพวกผึ้ง
ตัวอ่อนของผึ้ง และรังผึ้งเป็นส่วนใหญ่ในตอนกลางวัน ชอบเกาะตามกิ่งไม้ ขณะที่เกาะมัก
จะห้อยขาหรือปีกข้างใดข้างหนึ่งลง อาศัยบริเวณแหล่งกสิกรรม ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ
และป่าดิบแล้ง หากเป็นนกประจ�ำถิ่นพบได้ไม่บ่อย ที่พบบ่อยคือนกอพยพ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Ardeidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกย างกรอก พั น ธุ ์ จี น
Ardeola bacchus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 46 เซนติเมตร ปากยาว แหลม คอยาวปานกลาง ขนยาว
ปานกลาง มีปากสีเหลือง ปลายปากสีด�ำ ขาและตีนสีเหลืองแกมเขียวถึงสีเขียว บริเวณหัว
คอ และอกสีเนื้อ มีลายขีดหรือแถบขีดสีเข้ม ช่วงไหล่และโคนปีกสีน�้ำตาลแกมสีเขียวเข้ม
ขนบริเวณอืน่ ๆ สีขาว ในช่วงฤดูผสมพันธุบ์ ริเวณหัวและคอเป็นสีนำ�้ ตาลแก่ หลังสีดำ� แกมเทา
อกสีแดงเลือดนกปนน�้ำตาล ชอบเกาะกิ่งไม้แห้งหรือกอไผ่ที่อยู่ใกล้แหล่งน�้ำเพื่อพักผ่อน
ตากแดด ไซ้ขน เวลายืนในขณะพักผ่อนจะหดคอท�ำให้ดูคล้ายกับคอสั้น เวลาบินขึ้นมักส่ง
เสียงร้อง หากินสัตว์น�้ำและแมลงต่าง ๆ เป็นนกอพยพเข้ามาในประเทศช่วงฤดูหนาว พบ
บ่อยและปริมาณมาก พบได้ทั่วทุกภาคตามทุ่งนาและพื้นที่ชุ่มน�้ำต่าง ๆ ทั้งน�้ำจืดและน�้ำเค็ม
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

149

วงศ์ Artamidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกแ อ่ น พง
Artamus fuscus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 16-18 เซนติเมตร ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาลเข้ม หัว
สีเทาเข้ม ท้องสีน�้ำตาลอ่อน โคนหางด้านล่างสีขาว ขนคลุมหางด้านบนเป็นแถบสีขาว ปาก
สีฟ้า ปลายปากด�ำ ปีกแหลมยาว เวลาบินคล้ายนกแอ่น มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ บ่อย
ครั้งพบเกาะเบียดกันเป็นแถวตามกิ่งไม้แห้งสูง ๆ และตามสายไฟฟ้าข้างถนน หาอาหารโดย
การโฉบจับแมลงด้วยปากกลางอากาศแล้วน�ำกลับมากินที่ต�ำแหน่งเดิม อาหารส่วนใหญ่
ได้แก่ แมลงชนิดต่าง ๆ มักพบท�ำรังตามซอกโคนก้านมะพร้าว ตาล หรือโพรงไม้ เป็นนก
ประจ�ำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
150

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่ สาร

ANIMAL

วงศ์ Charadriidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกกระแ ต แต้ แ ว้ ด
Vanellus indicus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 31.5-35 เซนติเมตร หัวถึงอกสีด�ำ หนังรอบตา
และเหนียงที่หัวตาสีแดงเข้ม ปากสีแดงเข้มปลายปากสีด�ำ ขนคลุมหูเป็นแถบสีขาวใหญ่
ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาล ล�ำตัวด้านล่างสีขาว แข้งและตีนสีเหลืองหรือเหลืองแกมเขียว ขณะ
บินปีกคล้ายนกกระแตหาด แต่หางขาวมีแถบด�ำใหญ่พาดกลาง เวลาตกใจจะส่งเสียงร้อง
“แต-แต้-แว้ด” ติดต่อกันหลายครั้ง กินอาหารหลากหลาย เช่น ตัวหนอน แมลง สัตว์น�้ำ สัตว์
สะเทินน�้ำสะเทินบก เป็นนกไม่เกาะตามกิ่งไม้ แต่ชอบวิ่งตามพื้นดิน อาศัยและหากินตาม
ทุ่งโล่ง ชายป่าบก ทุ่งนา ริมห้วย หนอง คลอง เป็นนกประจ�ำถิ่น พบบ่อยมากทั่วประเทศ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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วงศ์ Chloropseidae

ล้ถูกค
มที่ใก ุกค

IUCN

2018

กลุ่

าม

NT
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Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกเขี ย ว ก้ า นต องปี ก สี ฟ ้ า
Chloropsis cochinchinensis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 19 เซนติเมตร ตัวผู้บริเวณคอหอยและใบหน้า
เป็นสีด�ำ มีแถบสีเหลืองโดยรอบคอหอย ด้านบนล�ำตัวสีเขียว มีสีน�้ำเงินบริเวณขนปีก มี
ลายแต้มสีเหลืองบริเวณหัว ด้านล่างล�ำตัวสีเขียวแกมเหลือง ตัวเมียไม่มีสีด�ำบริเวณใบหน้า
และคอหอย ลักษณะอืน่ ๆ เหมือนกับตัวผู้ อาศัยและหากินตามต้นไม้ โดยเฉพาะตามยอดไม้
ต่าง ๆ อาจจะพบโดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ กินผลไม้ น�้ำหวานดอกไม้ แมลง และ
แมงมุม อาศัยบริเวณป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา เป็นนกประจ�ำถิ่น
พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ ปลูกป่า ผสมเกสร ก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้
ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Cisticolidae

2018

กลุ่ม
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LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List
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กลุ่ม

T hai
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ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกกระจิ บ ห ญ้ า สี เ รี ย บ
Prinia inornata
ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�ำตัวประมาณ 13.5-15 เซนติเมตร คิ้วยาวสีขาวหรือขาว
แกมเหลืองชัดเจน หัวและล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาล ล�ำตัวด้านล่างสีขาวแกมน�้ำตาลเหลือง
ขนหางใหญ่กว่านกกระจิบหญ้าอกเทาและนกกระจิบหญ้าสีข้างแดง ปลายหางด้านล่าง
ขลิบสีน�้ำตาลเข้มและขาว มักหากินใกล้โคนต้นหญ้า ในดงพืชรก ๆ ไม่ค่อยออกมาในที่โล่ง
นอกจากจะบินตามแมลงที่หนีออกมานอกพงหญ้าที่มันหากินอยู่ กินแมลง ตัวอ่อน ไข่ของ
แมลง อาศัยบริเวณป่าหญ้า กอกก พงอ้อ ส่วนใหญ่พบตามพื้นที่ชุ่มน�้ำ เป็นนกประจ�ำถิ่น
พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

153

วงศ์ Corvidae

2018

กลุ่ม
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ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป
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Data

กลุ่ม
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น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกขุ น แ ผน
Urocissa erythrorhyncha
ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวประมาณ 65-68 เซนติเมตร ปากแดงสด หัวถึงอกสีด�ำ
ท้ายทอยถึงหลังตอนบนเป็นแถบสีขาว ล�ำตัวด้านบนและปีกสีฟ้า ล�ำตัวด้านล่างสีขาว แข้ง
และตีนสีแดง หางสีฟ้า ปลายขนหางและปีกขลิบสีด�ำและสีขาว นกวัยอ่อนสีซีดกว่า ปากด�ำ
หางสั้น ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ตามป่าละเมาะ ป่าโปร่ง มักส่งเสียงร้องขณะที่
มันเริ่มออกหากิน บางเวลาอาจลงมาหากินตามพื้นดินหรือซอกก้อนหิน ซอกไม้ผุ ๆ อาศัย
บริเวณป่าโปร่ง ป่าไผ่ เป็นนกประจ�ำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Cuculidae

2018
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ที่เป
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ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกบั้ ง รอกใหญ่
Phaenicophaeus tristis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวประมาณ 53-59 เซนติเมตร ปากสีเขียวขุน่ หนังรอบตาสีแดง
มีจุดสีขาวโดยรอบ หัวสีเทาอ่อน ปีกและหลังสีน�้ำตาลเหลือบเขียว ล�ำตัวด้านล่างสีเทาแซม
ขีดด�ำเล็ก ๆ หางยาวมาก ปลายหางสีขาว กระโดดไปมาตามกิ่งไม้ที่รกทึบของต้นไม้ เมื่อพบ
เหยื่อขนาดเล็กก็จิกกิน เหยื่อขนาดใหญ่ก็งับจนตายแล้วฉีกกิน อาศัยบริเวณป่าดิบ ป่าผลัด
ใบ ชายป่า สวนผลไม้ เป็นนกประจ�ำถิ่น พบค่อนข้างบ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า ก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้
ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Muscicapidae

2018
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ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
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ทสี่ ดุ
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ที่เป
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รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกกระเบื้ องผา
Monticola solitarius
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 23 เซนติเมตร ตัวผู้จะมีตั้งแต่สีน�้ำเงินทั้งตัวจนถึงมีสีน�้ำเงิน
บริเวณท้อง ขนคลุมโคนขนหางด้านล่างและขนปีกด้านล่างเป็นสีน�้ำตาลแดง มีลายเกล็ด
สีขาวและด�ำตามส่วนต่าง ๆ ของล�ำตัวรวมทัง้ ท้อง และจะเด่นชัดมากในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์
ตัวเมียมีสีน�้ำเงินทางด้านบนล�ำตัว ตัวไม่เต็มวัยลักษณะคล้ายตัวเมีย แต่ลายเกล็ดสีขาว
และด�ำทางด้านบนล�ำตัวจะเด่นชัดกว่า มักเกาะตามกิ่งไม้ใหญ่ ก้อนหิน หลังคาบ้าน หรือ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นนกที่มักอาศัยและหากินในแหล่งเดิมเสมอ ในการอพยพมาแต่ละปี
ไม่ค่อยเปลี่ยนสถานที่ กินแมลง ตัวหนอน และผลไม้ต่าง ๆ อาศัยบริเวณทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง
หน้าผา เขาหินปูน และพื้นที่เกษตรกรรม เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Muscicapidae

2018

กลุ่ม
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ทสี่ ดุ
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ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป
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รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกเขนน้ อ ยไซบี เ รี ย
Larvivora cyane
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 15 เซนติเมตร ตัวผู้ด้านล่างล�ำตัวสีขาว ด้านบนล�ำตัว
สีน�้ำเงินเข้ม มีลายแถบขนาดกว้างสีด�ำจากปากไปยังด้านข้างของอก ตัวเมียด้านบนล�ำตัว
สีน�้ำตาลแกมเขียว คอหอยและอกสีเหลือง มีลายเกล็ดสีน�้ำตาลที่อก ท้องและขนคลุมโคน
ขนหางด้านล่างสีขาว มักหลบซ่อนตามพุ่มหญ้า และกิ่งก้านของไม้พุ่มต่าง ๆ หากินตาม
พื้นดินด้วยการกระโดดไปมา โดยเฉพาะบริเวณที่รกทึบ ขณะที่ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ หางจะ
แพนและตั้งขึ้นเล็กน้อย กินแมลงและตัวหนอนต่าง ๆ อาศัยบริเวณป่ารุ่นสองที่พรรณไม้
ค่อนข้างหนาแน่น ป่าไผ่ที่ชุ่มชื้น ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ช่วงที่อพยพผ่านอาจพบใน
ป่าชายเลนและสวนผลไม้ เป็นนกอพยพ พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

157

วงศ์ Muscicapidae
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กลุ่ม
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LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
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น็ กังวลน้อย
ที่เป
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รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกจั บ แ มล งค อแดง
Ficedula parva
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 13-13.5 เซนติเมตร ปากสีดำ� หัวและล�ำตัวด้านบน
สีน�้ำตาลแกมเทา หางด�ำ โคนหางคู่นอก ๆ สีขาว ล�ำตัวด้านล่างสีขาวแกมเทา ตัวผู้ในช่วง
ฤดูผสมพันธุ์ขนใต้คอสีส้มเข้ม อกและท้องสีเทาเข้มขึ้น มีพฤติกรรมไม่หยุดนิ่งกับที่ บินโฉบ
กินแมลงระหว่างกิ่งไม้หรือต้นไม้ในระยะสั้น ๆ ใต้เรือนยอดชั้นกลางถึงชั้นล่าง อาศัยบริเวณ
ป่าโปร่ง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Muscicapidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกจั บ แ มล งอกส ้ ม ท้ อ ง ขาว
Cyornis tickelliae
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 14-16 เซนติเมตร ตัวผู้คอและอกสีส้มเหลือง
รอยต่อระหว่างอกกับท้องสีขาวตัดกันอย่างชัดเจน ตัวเมียขนที่หัว ล�ำตัวด้านบน และหางสี
เทาแกมฟ้า คอและอกสีส้ม ท้องสีขาวคล้ายตัวผู้ อาศัยบริเวณป่าดิบ ป่าโปร่ง ป่าไผ่ เป็นนก
ประจ�ำถิ่น พบบ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ NECTARINIIDAE

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป
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รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกกิ น ปลี ด� ำ ม่ ว ง
Cinnyris asiaticus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 11 เซนติเมตร ตัวผู้บริเวณหัว ล�ำตัวด้านบน คอหอย
และอกสีม่วงน�้ำเงินเป็นมัน ท้องสีม่วงด�ำ นอกฤดูผสมพันธุ์จะมีสีสันเหมือนตัวเมีย แต่จะมี
แถบขนาดกว้างสีม่วงและลายขีดสีด�ำจากตอนกลางคอหอยไปยังอกตอนบน ตัวเมียด้านบน
ล�ำตัวสีเขียวแกมเหลืองเขียว มีลายแต้มสีน�้ำตาล ด้านล่างล�ำตัวจะเป็นสีเหลืองจางกว่า หาง
สีดำ� มักเกาะตามกิง่ ก้านของต้นไม้และพืชต่าง ๆ ทีก่ ำ� ลังออกดอก กินน�ำ้ หวานดอกไม้ตา่ ง ๆ
อาศัยในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุง่ โล่ง และป่าละเมาะใกล้กบั ชายทะเล เป็นนกประจ�ำถิน่
พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการผสมเกสร ก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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ANIMAL

วงศ์ Phylloscopidae

2018

กลุ่ม
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LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data

กลุ่ม

T hai

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป
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ค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกกระจิ๊ ด ปาก หน า
Phylloscopus schwarzi
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 13.5-14 เซนติเมตร ปากหนา มีแถบคิ้วสีอ่อน
และบริเวณหัวคิ้วเป็นสีน�้ำตาล แถบคาดตาสีน�้ำตาลเข้มยาวไปจนเกือบถึงท้ายทอยเป็น
เอกลักษณ์ของนกกลุ่มนี้ แข้งขาค่อนข้างหนาและอุ้งเท้ามีขนาดใหญ่ เนื่องจากชอบหากิน
ใกล้พื้นดินเช่นเดียวกันกับนกกระจิ๊ดตัวสีน�้ำตาลชนิดอื่น ๆ มักพบกระโดดหากินตามพื้น
อาศัยบริเวณไม้พุ่มในป่าโปร่ง ชายป่า ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้า เป็นนกอพยพ พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า ก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้
ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Podicipedidae

2018

กลุ่ม
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ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

Data
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T hai
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รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกเป็ ด ผี เ ล็ ก
Tachybaptus ruficollis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 25 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายเป็ดแต่ขนาดเล็กกว่า ปากเล็ก
และแหลม ปีกสั้นและปลายปีกกลม หางสั้นมาก ขนตามตัวละเอียดอ่อน ด้านบนล�ำตัวจะ
มีขนเป็นสีน�้ำตาลแกมเทา ด้านล่างสีขนจะจางกว่าออกเป็นสีขาว ในฤดูผสมพันธุ์บริเวณอก
และคอเป็นสีน�้ำตาลแดง ด้านล่างล�ำตัวเป็นสีเทา บริเวณมุมปากมีสีเหลือง อาศัยอยู่เป็นฝูง
ว่ายและด�ำน�้ำได้ดีมาก เวลาตกใจหรือจวนตัวจะด�ำน�้ำหนี ไม่พบเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้
กินแมลง ปลาขนาดเล็ก กบ เขียด และสัตว์นำ�้ อืน่ ๆ บางครัง้ ก็พบกินพืชจ�ำพวกสาหร่ายด้วย
อาศัยตามแหล่งน�้ำจืดทั่วไป อาจจะพบได้บริเวณน�้ำกร่อยหรือบริเวณที่น�้ำเค็มหนุนถึง เป็น
นกประจ�ำถิ่น พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ PYCNONOTIDAE
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กลุ่ม
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นกปรอดหั ว โขน
Pycnonotus jocosus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 20 เซนติเมตร หัวสีดำ� และมีหงอนตัง้ สีดำ� แก้มสีขาว มีแต้ม
สีแดงทีห่ ลังตา แถบหนวดและข้างอกสีดำ� คอและล�ำตัวด้านล่างสีขาว ล�ำตัวด้านบนสีนำ้� ตาล
แถบด�ำ หางสีนำ�้ ตาลด�ำ ปลายหางสีขาว ก้นสีแดง ตัวไม่เต็มวัยหงอนสัน้ หัวและคอสีนำ�้ ตาลเข้ม
ไม่มแี ต้มสีแดงทีห่ ลังตา เสียงร้องก้องกังวาน “วิด่ วิด่ -ปิด๊ -จะลิว่ ” หากินเป็นคูต่ ามยอดไม้ กิน
ผลไม้ ตัวหนอน และแมลงต่าง ๆ อาศัยในป่าโปร่ง ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรม เป็นนกอพยพ
พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์และปลูกป่า ก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้
ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Rallidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป
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น็ กังวลน้อย
ที่เป
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สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกคู ้ ต
Fulica atra
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 40-42 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยสีสันของร่างกาย
ทั่วไปเป็นสีด�ำ ปากสีขาว กระบังหน้าสีขาวชัดเจน ขอบปีกจะมีแถบสีขาวจะเห็นเด่นชัด
ขณะที่นกก�ำลังบิน หัวและคอสีจะเข้มกว่าล�ำตัว ขาและนิ้วสีเขียว มีเยื่อหนังแผ่ออกไปทาง
ด้านข้างของแต่ละนิ้วเป็นแบบกีบ ตัวไม่เต็มวัยสีจะจางกว่า โดยจะเป็นสีน�้ำตาล คอหอย
และอกสีขาว ปากสีขุ่น ไม่สีขาวที่ขนปกคลุมใต้ปีก พบเป็นฝูง ส่วนใหญ่จะพบว่ายน�้ำอยู่โดย
เฉพาะบริเวณที่ไม่มีพืชลอยน�้ำ หรือพืชที่โผล่พ้นน�้ำ เป็นนกที่บินได้ดีโดยเฉพาะช่วงการบิน
อพยพ กินสาหร่าย ต้นอ่อนของพืชน�้ำต่าง ๆ ปลา กุ้ง ปู หอย แมลง และตัวหนอน อาศัย
บริเวณแหล่งน�้ำขนาดใหญ่ เป็นนกอพยพ พบไม่บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Scolopacidae

2018

กลุ่ม
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ที่เป
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ที่เป
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นกชาย เล นเขี ย ว
Tringa ochropus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 23-24 เซนติเมตร ขณะบินจะเห็นขนปีกด้าน
ล่างสีด�ำตัดกับท้องสีขาวชัดเจน ด้านบนล�ำตัวสีออกด�ำ บริเวณขนคลุมโคนขนหางด้านบน
และขนหางสีขาว ปลายหางสีด�ำ ไม่มีลายที่ปีก คิ้วสีขาว ขณะยืนตามปกติด้านบนล�ำตัวและ
อกสีจะเข้มกว่านกชายเลนน�้ำจืด ในฤดูผสมพันธุ์จะมีลายจุดเล็ก ๆ สีขาวบริเวณด้านบน
ล�ำตัว หากินตามชายน�้ำด้วยการเดินหรือวิ่งไล่จิกเหยื่อ แต่บางครั้งก็ใช้วิธีการเดินลุยน�้ำ ใช้
ปากชอนไชหาเหยื่อ บินได้ดี เวลามีสิ่งรบกวนหรือมีศัตรูจะใช้วิธีบินหนี กินหอย ปู ปลา กุ้ง
แมลง และตัวอ่อนของแมลงต่าง ๆ รวมทั้งลูกน�้ำของยุง อาศัยบริเวณชายแหล่งน�้ำจืดทั่วไป
เช่น บึง หนอง ทะเลสาบ ทุ่งนาที่มีน�้ำขัง เป็นนกอพยพ พบได้บ่อย
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

165

วงศ์ Scolopacidae
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กลุ่ม
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น็ กังวลน้อย
ที่เป

lan d R e d

รอ ง

ค

มค

รอ ง

สัต

ว์ป่าคุ้มค

นกเด้ า ดิ น
Actitis hypoleucos
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 20-21 เซนติเมตร ด้านล่างล�ำตัวสีขาว ด้านข้าง
ของอกมีลายพาดสีน�้ำตาล ด้านบนล�ำตัวสีน�้ำตาล คิ้วสีขาว มีลายแถบขนาดกว้างสีขาวที่
ปีกซึ่งจะเห็นได้ชัดขณะบิน ขนหางคู่นอกสีขาว มีลายแถบขวางสีเข้มเด่นชัด ปกติจะพบ
หากินโดดเดี่ยวตามชายน�้ำและบนพืชลอยน�้ำด้วยการวิ่งหรือเดินจิกเหยื่อ ขณะหากินหาง
จะกระดกขึ้นลงเป็นจังหวะ เวลามีศัตรูหรือสิ่งรบกวนจะบินหนีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
และอาจจะส่งเสียงร้องไปด้วย หากได้รับบาดเจ็บหรือจวนตัวก็อาจจะหนีด้วยการด�ำน�้ำ กิน
หอยขนาดเล็ก ปู กุ้ง ปลาขนาดเล็ก และแมลง อาศัยบริเวณชายแหล่งน�้ำทั่วไปทั้งในน�้ำจืด
และน�้ำทะเล เป็นนกอพยพ พบบ่อยมาก
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Strigidae
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นกฮู ก
Otus lettia
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 22-23 เซนติเมตร ปากเรียว ปลายปากงุ้มลง หัว
ใหญ่ ตาสีน�้ำตาลแดงเข้มอยู่ทางด้านหน้าของหัว ขนตามล�ำตัวสีน�้ำตาล รอบคอสีน�้ำตาล
แกมเหลือง หน้าผากและคิ้วสีน�้ำตาลอ่อน ล�ำตัวด้านล่างมีลายขีดสีด�ำเป็นเส้นบาง ๆ หากิน
ในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันจะเกาะนิง่ ไม่เคลือ่ นไหว กินด้วงปีกแข็ง ตัก๊ แตน แมลงต่าง ๆ
รวมถึงกิ้งก่า หนู และนก อาศัยบริเวณป่าดิบ ป่าโปร่ง สวนผลไม้ และสวนสาธารณะ เป็น
นกประจ�ำถิ่น พบบ่อยมาก
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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แ ย ้ เ ห นื อ
Leiolepis belliana ocellata
ลักษณะทั่วไป : ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 6–6.5 เซนติเมตร หางขนาดใหญ่ยาว 9.3–11
เซนติเมตร หัวโต ล�ำตัวเรียวยาว แบนราบแผ่กว้างออกตอนกลางตัวค่อนไปทางหาง ขา
ทั้งสองคู่สั้นและมีนิ้วยาวเรียว นิ้วมีเล็บคม หัวและล�ำตัวเรียบไม่มีหนาม เกล็ดมีขนาดเล็ก
ละเอียดและมีสันบนเกล็ด ใต้คอมีแผ่นหนังพับขวางอยู่มองเห็นได้ชัด แผ่นหูใหญ่ ใต้โคน
ขามีเกล็ดขนาดใหญ่เรียงเป็นแถวตามยาวแต่ละเกล็ดมีรูหนึ่งรู ล�ำตัวสีเทาเข้มหรือเทาอม
เขียว สีข้างสีส้ม ใต้ท้องสีเหลืองอ่อน บนแผ่นหลังมีจุดกลมสีจางกระจายอยู่ทั่วแผ่นหลัง หัว
สีคล�้ำ หางสีเทา ขาทั้งสองคู่สีเทาอ่อน ออกหากินบนพื้นดินในเวลาแดดจัด กินแมลงขนาด
เล็ก เช่น มด ปลวก แมลงสาบ และด้วงปีกแข็ง อาศัยบริเวณป่าเต็งรัง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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งู เ ขี ย ว ปาก แหนบ
Ahaetulla nasuta
ลักษณะทั่วไป : งูพิษอ่อนไม่เป็นอันตราย ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงกน 64 เซนติเมตร
หางยาว 35.8 เซนติเมตร หัวยาวเรียวและกว้างกว่าล�ำคอ และมีรยางค์ยื่นออกไปจากส่วน
ปลายของหัว ลูกตาใหญ่ ล�ำตัวเรียวและยาว แผนเกล็ดเรียงตัวในแนวเฉียงไปทางดานบน
เกล็ดดานทองขยายกวางและมีสัน ขอบดานนอกของแผนเกล็ดมีรอยหยัก เกล็ดใตหางเปน
แถวคู่ ล�ำตัวสีเขียว ด้านล่างของลําตัวตรงรอยตอกับเกล็ดทองมีเสนยาวสีขาวตลอดความ
ยาวลําตัว ด้านท้องและใต้หางสีจางกว่าบนหลัง บางตัวอาจมีหางสีแดง คางและใต้คอสีขาว
อมฟ้าและมีจุดสีเหลืองจางกระจาย มีพฤติกรรมข่มขู่ กินจิ้งจก กิ้งก่า ตุ๊กแก กบ เขียด นก
หนู อาศัยบริเวณที่มีกลุ่มไม้กระจายในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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งู ป ี ่ แ ก้ ว ล าย แต้ ม
Oligodon fasciolatus
ลักษณะทั่วไป : งูพิษอ่อนไม่เป็นอันตราย ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงปลายหางยาว
115 เซนติเมตร ล�ำตัวด้านบนสีน�้ำตาลแดง มีแถบสีเข้มจากขอบปากบนผ่านตาพาดขวาง
ด้านบนของหัวไปด้านตรงข้าม ระหว่างตาทั้งสองข้างมีแถบสีเข้มพาดยาวไปที่ท้ายทอย
และตัวแถบขยายกว้างขึน้ แล้วแยกเป็นง่ามลงไปทีด่ า้ นข้างของล�ำคอ บนหลังมีปน้ื ใหญ่พาดขวาง
เป็นระยะ ด้านท้องจะมีลายสีดำ� เหมือนตารางหมากรุก บางตัวอาจมีทอ้ งสีแดงหรือส้ม ลายของ
งูตัวไม่เต็มวัยจะมีสีเข้มกว่างูที่โตเต็มวัย ออกหากินเวลากลางวันตามพื้นดิน กินกบ เขียด
หนู และไข่ของสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน อาศัยบริเวณพื้นล่างของป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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งู แ ม่ ต ะงาวรั ง น ก
Boiga multomaculata
ลักษณะทั่วไป : งูพิษอ่อนไม่เป็นอันตราย ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงก้น 62.1-65.4
เซนติเมตร หางยาว 14.7-15.2 เซนติเมตร ปลายหัวเรียวยาวและกวางกวาลําคอ ลูกตา
ใหญ บนหัวมีแถบกวางสีน�้ำตาลเขมจากสวนหนาของหัวพาดเฉียงไปที่ดานขางของลําคอ
ดานขางของหัวมีแถบยาวสีดําจากสวนปลายของปากผานตาไปที่มุมขากรรไกร คางและ
ใตคอสีขาว ลําตัวด้านบนสีน�้ำตาลหรือสีน�้ำตาลอมเทา มีจุดกลมคอนขางใหญสีน�้ำตาลเขม
ขอบสีขาวเรียงสลับเปนแถว 2 แถว ด้านทองและใตหางสีน�้ำตาลเทาและมีจุดหรือลายเลอะ
สีเขม ออกหากินเวลากลางคืนบนตนไม บางครั้งลงมาหากินอยูตามพื้นลางของปา กินจิ้งจก
ตุ๊กแก กิ้งก่า และกบเขียด อาศัยในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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งู ส าย ม่ า นเกล็ ด ใ ต้ ต าใหญ่
Dendrelaphis subocularis
ลักษณะทั่วไป : งูพิษอ่อนไม่เป็นอันตราย ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงก้น 45.3–46.6
เซนติเมตร หางยาว 17–17.5 เซนติเมตร หัวแหลมกว้างกว่าล�ำคอ ลูกตาใหญ่ ล�ำตัวเรียว
ยาวและแบนข้างเล็กน้อย ล�ำตัวมีสีเทาออกเขียวและมีลายขีดจาง ๆ เห็นชัดในช่วงต้นของ
ล�ำตัว หัวด้านบนสีเข้มกว่าบริเวณหลัง ขอบปากและใต้คางสีครีม ด้านท้องและใต้หาง
สีขาว ลิ้นสีแดงอ่อนและปลายลิ้นสีด�ำ งูบางตัวขอบปากกับใต้คางมีสีเหลืองและลิ้นสีด�ำ
ออกหากินเวลากลางวันทั้งบนต้นไม้และบนพื้นดิน ขณะที่เลื้อยอยู่บนพื้นดินจะยกหัวและ
ล�ำตัวส่วนหน้าขึ้นสูงมากจากพื้นดิน กินจิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่า และกบเขียดเป็นอาหารหลัก
อาศัยในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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จิ้ ง จกดิ น ลายจุ ด
Dixonius siamensis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงก้น 4.2–5 เซนติเมตร หางยาว 4.5–5.3
เซนติเมตร ขนาดเล็กมีหางยาวเรียวและยาวกว่าความยาวหัวกับล�ำตัวเล็กน้อย ผิวหนัง
ดูขรุขระทั้งตัว นิ้วเรียวแต่ปลายนิ้วมีแผ่นยึดเกาะ เล็บไม่ยาว ล�ำตัวสีออกคล�้ำ ๆ เกือบด�ำ
บริเวณขอบปากสีออกจางและมีแต้มจุดสีด�ำตามขอบเกล็ดใต้ท้องสีจางกว่าด้านหลังดูออก
เป็นสีเทาคล�้ำ ๆ ในเวลากลางวันปกติซ่อนตัวอยู่ตัวเดียวใต้ก้อนหินทุกขนาด อาศัยอยู่ใน
ซอกทั้งใต้ก้อนหินและใต้ขอนไม้ล้มบนพื้นป่า กินแมลงขนาดเล็ก สามารถพบได้ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย ทั้งในบริเวณป่า สวน สนามหญ้าหน้าบ้าน หรือพื้นที่ชุมชนเมือง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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จิ้ ง เห ล นภู เ ขาเกล็ ด เรี ย บ
Sphenomorphus maculatus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงรูกน้ 6 เซนติเมตร และหางยาว 10 เซนติเมตร
ล�ำตัวเรียวยาว เกล็ดเล็กและเรียบเป็นมัน สีเขียวมะกอกหรือน�้ำตาลอ่อน ด้านบนล�ำตัวมีจุด
สีด�ำกระจาย ข้างล�ำตัวมีแถบสีด�ำและมีจุดเล็ก ๆ สีน�้ำตาลอ่อนกระจาย ท้องสีเหลืองอ่อน
อมน�้ำตาลมีจุดสีด�ำกระจาย หางสีอ่อนและสดกว่าล�ำตัว หากินตามพื้นในเวลากลางวัน กิน
แมลงและตัวหนอน อาศัยในป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าผลัดใบ โดยเฉพาะบริเวณที่ชื้น ๆ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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จิ้ ง เห ล นห ล าก ลาย
Eutropis macularia
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัววัดจากปลายปากถึงรูก้น 6.5 เซนติเมตร และหางยาว 10
เซนติเมตร หัวยาวและส่วนหัวกว้างกว่าล�ำคอเล็กน้อย เกล็ดพื้นผิวมัน เปลือกตาล่างมีเกล็ด
ปกคลุมและตัวเกล็ดเป็นแผ่นทึบแสง ล�ำตัวด้านหลังสีน�้ำตาลหรือสีน�้ำตาลเทา ด้านข้าง
ล�ำตัวและด้านข้างของหางสีนำ�้ ตาลเข้มหรือสีดำ� และมีจดุ สีขาวกระจายค่อนข้างมาก ขาหน้า
และขาหลังค่อนข้างยาว นิ้วตีนยาว นิ้วตีนทุกนิ้วมีเล็บ ด้านใต้ของข้อตีนหลังมีเกล็ดเป็นตุ่ม
รูปทรงสูงและมีช่องว่างระหว่างเกล็ด หากินแมลงโดยมุดไปตามใต้วัสดุบนพื้นดิน ไม่ค่อย
เห็นตัวนัก สังเกตได้จากการเคลื่อนไหวของเศษใบไม้ อาศัยใต้ซากใบไม้ ขอนไม้ผุ พบทั้งใน
ป่าและในสวน
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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เขี ย ดทราย
Occidozyga martensii
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 3 เซนติเมตร ล�ำตัวสั้นและป้อม ผิวหนังล�ำตัวมีตุ่มเล็ก
กระจาย หลังสีน�้ำตาลเทาหรือสีน�้ำตาลเข้ม และมีทางยาวสีน�้ำตาลเหลือง 2 ทางอยู่ทาง
ขอบด้านข้างของหลัง ขาหน้าไม่มีจุดหรือแถบสีเข้มพาดขวาง แต่ขาหลังมีแถบสีเข้มพาด
ขวาง ขาหน้าสั้นแต่ขาหลังค่อนข้างยาว นิ้วตีนหน้าไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว นิ้วตีนหลังมี
แผ่นหนังประมาณของความยาวนิ้ว ส่วนปลายของนิ้วทุกนิ้วเรียว ออกหากินเวลากลางคืน
บนพื้นดินเปดโลง กลางวันหลบซ่อนตัวอยู่ในซอกหินข้างล�ำห้วย กินแมลงขนาดเล็ก อาศัย
ในแหลงน�้ำไดทั้งระบบนิเวศน�้ำนิ่งและระบบนิเวศน�้ำไหล
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Microhylidae
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กลุ่ม
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lan d R e d
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ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

อึ่ ง ล า ย
Glyphoglossus guttulatus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 4.3-5 เซนติเมตร หน้าสั้น ล�ำตัวอ้วนป้อม ไม่เห็นแผ่นปิดหู
ล�ำตัวสีน�้ำตาล มีลายเส้นทแยงไปมาสีน�้ำตาลเข้ม สีส้มหรือสีแดง ปากสีน�้ำตาลเหลือง ปลาย
นิ้วทู่ เท้าหลังมีพังผืด 1 ใน 3 ส่วนของนิ้ว ใช้เท้าหลังขุดโพรงดิน กินแมลง อาศัยบริเวณใกล้
แหล่งน�้ำ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Ranidae
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กลุ่ม

IUCN
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ที่เป
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ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

กบห ลั ง ไ พล
Hylarana lateralis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 5.5 เซนติเมตร ล�ำตัวสีเขียวไพล เขียวมะกอก เหลือง หรือ
สีน�้ำตาลอมเหลือง ข้างล�ำตัวมีสีเข้ม หลังสันต่อมนูนหลังแผ่นหูมีเส้นสีด�ำเฉียง แผ่นหู
สีน�้ำตาลเข้ม ขอบปากบนมีเส้นสีขาว คางและอกมีลายจาง ๆ ตามแนวกลาง ท้องสีเหลือง
ขาหนาสั้นแตใหญ ขาหลังคอนขางยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับล�ำตัวไปทางดานหนาขอตีน
อยู่ในต�ำแหนงทางดานหนาของตา นิ้วตีนหนาไมมีแผนหนังระหวางนิ้ว นิ้วตีนหลังมีแผน
หนังประมาณสองในสามของความยาวนิ้ว สันใตฝาตีนหลังมีชิ้นใหญ 1 ชิ้น สงเสียงรองทั้ง
เวลากลางวันและเวลากลางคืน และมักหลบซอนตัวอยูใตกองวัสดุหรือใบไมที่อยูบนพื้น
ท้องน�้ำ กินแมลง อาศัยในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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ANIMAL

วงศ์ Cyprinidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

ปล าซิ ว ค ว ายแถ บด� ำ
Rasbora paviana
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 5.5-6 เซนติเมตร ล�ำตัวเรียวสีน�้ำตาลอ่อนอมสีทอง หัว
และปากเล็ก มีเกล็ดขนาดใหญ่ แถบสีด�ำกลางตัวพาดยาวจากหลังหัวไปถึงโคนหางค่อนข้าง
ชัดและมีแถบสีทองขนานด้านบน ครีบสีเหลืองใส อยู่รวมเป็นฝูงขนาดเล็ก ประมาณ 10-20
ตัว กินแมลงน�้ำและแพลงก์ตอน อาศัยบริเวณล�ำธารในป่าและหนองบึงที่มีน�้ำใสไม่ลึกนัก
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Cyprinidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

ปล าสร้ อ ย ลู ก ก ล้ ว ย
Labiobarbus siamensis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 10–18 เซนติเมตร ล�ำตัวรูปทรงกระบอกเรียว
ยาว หัวเล็ก หางคอด และปากเล็ก มีหนวดที่มุมปาก 2 คู่ ยาวเลยขอบหลังตา ล�ำตัวสีเงิน
วาว เกล็ดเล็ก มีแถบสีคล�้ำ 5–6 แถบ พาดไปตามความยาวของล�ำตัว เกล็ดใต้ท้องสีขาว
นวล ครีบสีจางหรือเหลืองอ่อน ครีบหลังเป็นแผงยาวถึงโคนหาง ครีบหางเว้าลึก สีเหลือง
ออกแดงเรื่อ ๆ บางตัวมีแต้มจุดที่หลังครีบอกและโคนหาง กินสัตว์หน้าดินขนาดเล็กและ
แพลงก์ตอนจ�ำพวกพืช ตะไคร่น�้ำ และไรน�้ำ อาศัยทั้งในแหล่งนํ้านิ่งและแหล่งนํ้าไหล
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Cyprinidae
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ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

ปล าไ ส้ ตั น ตาขาว
Cyclocheilichthys repasson
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ล�ำตัวยาว ป้อม และแบนข้าง
หัวค่อนข้างแหลม ไม่มีหนวด จะงอยปากและหน้าผากมีริ้วบาง ๆ หลายริ้ว ตาเล็ก ครีบหลัง
ยกสูง มีก้านหยักแข็ง 1 อัน ครีบหางเว้าลึก ครีบสีเหลืองอ่อนหรือสีชมพูจาง ๆ เกล็ดเล็ก
ล�ำตัวแบนข้างสีเงินวาวอมน�ำ้ ตาลอ่อน ล�ำตัวด้านบนมีสคี ล�ำ้ มีแถบข้างล�ำตัวสีคล�ำ้ 7-9 แถบ
พาดตามแนวยาวใกล้โคนหาง ทีโ่ คนหางมีแต้มสีคล�ำ้ รูปกลม ขอบตาบนไม่มสี แี ดง อยูร่ วมกัน
เป็นฝูง กินแพลงก์ตอน แมลง หอย และพืช อาศัยในแม่น�้ำ หนองบึง และแหล่งน�้ำนิ่ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Osphronemidae
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ปล ากริ ม ค ว าย
Trichopsis vittata
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 6 เซนติเมตร ล�ำตัวแบนข้างมาก หัวเล็กเรียว ตาโต ครีบหลัง
อยู่ตอนกลาง ครีบหางปลายแหลมยาว ครีบท้องเล็กเรียว ส่วนปลายแหลม ล�ำตัวสีน�้ำตาล
อมแดง เหลือบสีฟ้าหรือสีเขียว ด้านข้างล�ำตัวมีแถบสีเข้มพาดตามแนวยาวจากปากจนถึง
ฐานครีบหาง จ�ำนวน 3 แถบ มีจุดสีด�ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณเหนือครีบอก ครีบมีจุดแต้ม
สีน�้ำตาลแดง ขอบครีบก้นมีสีแดงคล�้ำ ท�ำรังกับเศษหญ้าเพื่อก่อหวอด กินแพลงตอนสัตว์
อาศัยบริเวณแหล่งน�้ำนิ่งที่น�้ำมีคุณภาพดี มีต้นไม้น�้ำหรือพืชชายน�้ำขึ้น
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล

182

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่ สาร

ANIMAL
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ว์ป่าค

ปล าไ ห ลน า
Monopterus albus
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 87.5 เซนติเมตร ล�ำตัวเรียวคล้ายงูหัวเล็ก คอป่องออก
ปากกว้าง ตาเล็กมากอยู่ตอนปลายของหัว หางเรียวแบนเล็กน้อย ไม่มีครีบ ผิวมีเมือกคลุม
ล�ำตัวสีน�้ำตาลแดง ท้องสีเหลือง มีจุดประเล็ก ๆ สีแดงคล�้ำกระจายทั่ว อาศัยในพื้นท้องน�้ำ
ริมตลิ่ง โดยขุดรูอยู่ กินสัตว์น�้ำและซากสัตว์ อาศัยในแหล่งน�้ำทุกประเภท
ประโยชน์ : ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Zenarchopteridae

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

ปล าเข็ ม ห ม ้ อ
Dermogenys pusilla
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 8 เซนติเมตร รูปทรงกระบอกเรียวยาว ตามีขนาดใหญ่ ริม
ฝีปากล่างคือส่วนที่ยื่นยาวออกมาเหมือนปลายเข็ม ส่วนริมฝีปากบนสั้นมีขนาดเล็กเป็นรูป
สามเหลี่ยม เกล็ดมีขนาดเล็ก มีครีบอกขนาดใหญ่และแข็งแรง ครีบหางมีลักษณะโค้งมน
ครีบมีสีเทาอ่อน โปร่งแสง ล�ำตัวด้านบนมีสีน�้ำตาลอ่อน ด้านล่างมีสีจางลง อยู่รวมกันเป็น
ฝูงประมาณ 8-10 ตัว มีตัวผู้เป็นจ่าฝูงเพียงตัวเดียว มีการต่อสู้ป้องกันตัวระหว่างปลาพวก
กันเดียวเอง โดยมักจะพุ่งแทงกัน สามารถกระโดดจับแมลงที่อยู่เหนือผิวน�้ำเป็นอาหารได้
กินแมลง อาศัยบริเวณแหล่งน�้ำนิ่ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Scolopendridae

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

ต ะขาบแ ดงข าเหลื อ ง
Scolopendra dehaani
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาว 20 เซนติเมตร ล�ำตัวและหนวดสีน�้ำตาล ขาสีเหลือง
ปลายขาสีน�้ำตาล แผ่นหลังเรียบ ปล้องสุดท้ายปลายมน เป็นตะขาบที่มีพิษส่งผลต่อระบบ
ประสาท มักซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหิน ท่อนไม้ ใต้ดินในเวลากลางวัน ออกหากินในเวลากลางคืน
กินแมลง หนู จิ้งจก กิ้งก่า หรืองู บางครั้งพบกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารด้วย อาศัย
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Tetragnathidae

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

แ มงมุ ม เขี้ ย ว ใ ห ญ่ ท องป ระ ดั บ มุ ก
Opadometa fastigata
ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 0.6-0.9 เซนติเมตร ส่วนหัวและอก รวมทั้งขาสีด�ำ ท้องรูป
ไข่ตั้งอยู่สูงกว่าหัวและอก มีลายเป็นริ้วสีด�ำสลับกับจุดสีทอง เงิน และสีขาว เมื่อถูกรบกวน
แมงมุมจะหลบบริเวณมุมด้านบนของใยหลักด้านใดด้านหนึ่ง กินแมลง อาศัยในป่าโปร่งใกล้
ล�ำห้วย ป่าเบญจพรรณหรือป่าดิบชื้น
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Araneidae

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม
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ว์ป่าค

แ มงมุ ม นุ ่ ง ซิ่ น ดิ้ น ทอง
Argiope aemula
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้ขนาดประมาณ 0.5–0.8 เซนติเมตร ตัวเมียขนาดประมาณ 2.8
เซนติเมตร มีหัวและอกสีน�้ำตาลแดง ท้องสีน�้ำตาล ส่วนหน้าของท้องด้านบนสีเหลืองหรือ
น�้ำตาลอ่อน ตัวเมียขนาดประมาณ 2.5–5 เซนติเมตร หัวและอกสีด�ำปกคลุมด้วยขนสีขาว
ขาปกคลุมด้วยขนสีขาวและมีหนามยาว โดยเฉพาะบริเวณโคนขา ท้องรูปไข่ ค่อนข้างแบน
ด้านบนสีเงินมีลายสีทองและด�ำเป็นริ้วถี่ตามแนวขวาง ขึงใยตามพุ่มไม้ในพื้นที่โล่ง เกาะ
นิ่งๆ ตรงกลางใย ชักใยสีขาวเป็นรูปกากบาท และกางขาเป็นรูปกากบาทตามใยที่สร้างไว้
กินแมลง อาศัยในสวนผลไม้ ป่าละเมาะ ชายป่า และป่าเบญจพรรณ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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วงศ์ Salticidae

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

แ มงมุ ม มดแ ดง
Myrmaplata plataleoides
ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�ำตัวยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ความกว้างของตาแถวหน้าเท่ากับ
แถวหลัง ตาคู่กลางแถวหน้ามีขนาดใหญ่ที่สุด ตากลางแถวหลังเล็กมากและอยู่กึ่งกลาง
ระหว่างตาข้างแถวหน้าและแถวหลัง ขอบตาสีด�ำ หัวและอกสีส้มแดง มีความยาวมากกว่า
ความกว้างประมาณ 2 เท่า ส่วนหัวแยกจากส่วนอกค่อนข้างชัด ท้องสีน�้ำตาลทอง มีความ
ยาวมากกว่าความกว้างประมาณ 2 เท่า ด้านหน้าท้องที่ติดกับส่วนอกแคบคล้ายท่อ อวัยวะ
ชักใยอยู่ที่ปลายท้อง จับเหยื่อโดยการล่า ไม่ชักใยดักเหยื่อ แต่ชักใยหุ้มกลุ่มไข่และหุ้มตัวเอง
ขณะลอกคราบ กินแมลง อาศัยบริเวณชายป่าและป่าโปร่ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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ANIMAL

วงศ์ Araneidae

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

แ มงมุ ม ใ ย กล มท้ อ ง แหลม
Eriovixia laglaizei
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้ขนาดประมาณ 0.6-0.7 เซนติเมตร ตัวเมียขนาดประมาณ 0.9-1
เซนติเมตร หัวและอกสีน�้ำตาล มีขนสีขาวปกคลุม ขายาวสีน�้ำตาลมีขนยาวสีขาวปกคลุม
ส่วนท้องรูปสามเหลี่ยมเมื่อมองจากด้านบน ส่วนท้ายแหลมยื่นคล้ายหาง ท้องด้านบน
ปกคลุมด้วยขนสั้น หนา แหลมคล้ายหนาม ชักใยในช่วงเช้าตรู่ ขึงใยระหว่างไม้พุ่ม กินแมลง
อาศัยบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมที่มีไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ชายป่า และป่าโปร่ง
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล

ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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วงศ์ Nephilidae

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

แ มงมุ ม ใ ย ทองท ้ อ ง ด� ำ
Nephila kuhlii
ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวตัวผู้ 0.5-0.6 เซนติเมตร ตัวเมีย 5-6 เซนติเมตร ตัวเมียหัว
และอกรวมทัง้ ท้องสีดำ� ขาสีนำ�้ ตาลแดง แมงมุมตัวผูส้ นี ำ�้ ตาลแดง ถักใยขนาดใหญ่ตามแนวดิง่
ระหว่างไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม แมงมุมมักเกาะตรงกลางของใย เมื่อถูกรบกวนแมงมุมจะไต่ไป
ตามเส้นใยและหลบภัยในใบไม้หรือในพุม่ ไม้ กินแมลง อาศัยอยูใ่ นสวนผลไม้ ป่าละเมาะ ป่าโปร่ง
หรือชายป่า ป่าสนเขา
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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ANIMAL

วงศ์ Corinnidae

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

แ มงมุ ม เลี ย น แบบ มด
Corinnomma severum
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้และตัวเมียขนาดประมาณ 0.7-1.1 เซนติเมตร รูปร่างมองดูคล้ายมด
ล�ำตัวและขาสีด�ำ ขาข้อที่ 4 มีสีขาวคาดเป็นวง หัวและอกเป็นรูปวงรีปลายมนยาว ส่วน
ท้องรูปทรงกระบอกปลายขยายออกสีด�ำคาดด้วยแถบสีขาว มีขนแข็งและยาวคล้ายหนาม
กระจายอยู่ทั่วขา กินแมลง อาศัยบริเวณสวน ที่อยู่อาศัย และป่าละเมาะ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Araneidae

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

แ มงมุ ม สว นท้ อ งสา มเหลี่ ย ม
Parawixia dehaani
ลักษณะทั่วไป : ตัวผู้ขนาดประมาณ 0.6-0.8 เซนติเมตร ตัวเมียขนาดประมาณ 1.8-2
เซนติเมตร รูปร่างและสีสันแตกต่างกันหลายแบบ หัวเล็กกว่าส่วนท้องเล็กน้อย ปลายท้อง
แหลม ส่วนใหญ่มีสีน�้ำตาลหรือสีเทาเข้ม ท้องมีลายเล็กน้อย ขาสีเทาสลับสีน�้ำตาล ทั้งตัวมี
ขนปกคลุม ขึงใยในแนวตั้งระหว่างพุ่มไม้ เมื่อถูกรบกวนมักทิ้งตัวลงพื้นล่างและแกล้งตาย
ช่วงกลางวันมักหลบซ่อนตัวอยู่ตามใบไม้แห้ง กินแมลง อาศัยบริเวณสวนผลไม้ ป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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ANIMAL

วงศ์ Gecarcinucidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

ครอง

ไม่เป็

ค ุ้ม

นสัต

ว์ป่าค

ปู น า
Sayamia bangkokensis
ลักษณะทั่วไป : ขนาดกระดองกว้าง ผิวเรียบ ไม่แบน ก้ามหนีบของตัวผู้จะมีขนาดที่
แตกต่างกันมาก นิ้วจะยาวกว่าฝ่ามือ นิ้วของก้ามด้านใหญ่ในตัวผู้ที่ตัวโตจะโค้งเป็นช่อง
กว้างมาก ปล้องที่ 4 ของขาเดินมีหนามแหลมใกล้ปลายปล้อง ส่วนท้องของปูตัวผู้มีรูปร่าง
คล้ายตัวที ออกหากินในเวลากลางคืน ขุดรูอาศัย กินไรน�้ำ ลูกน�้ำ กุ้งฝอย ลูกหอย ปลาขนาด
เล็ก และตัวอ่อนของแมลงทีเ่ ติบโตในน�ำ้ รวมทัง้ ปูดว้ ยกันทีม่ ขี นาดเล็กหรือทีก่ ำ� ลังลอกคราบ
อาศัยบริเวณทุ่งนา คันนา บริเวณชายคลอง คันคู และคันคลองชลประทาน
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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วงศ์ Gecarcinucidae

2018

กลุ่ม

IUCN

LC

ทสี่ ดุ

น็ กังวลน้อย
ที่เป

Red List

ไม่เป็

นสัต

ครอง

รอ ง

ค ุ้ม

มค

ว์ป่าค

ปู ล� ำ ห ้ ว ย ปาวี
Siamthelphusa paviei
ลักษณะทั่วไป : กระดองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้างประมาณ 23-28.5 เซนติเมตร ด้าน
หน้ากว้างกว่าด้านท้าย กระดองแบนมีสีน�้ำตาลอ่อนและมีลายเป็นจุดสีน�้ำตาลเข้มกระจาย
อยู่ทั่วไป ขอบกระดองด้านหน้ามีลักษณะเป็นสันค่อนข้างตรง มีหนามข้างกระดอง 4 อัน
หนามอันสุดท้ายมีขนาดใหญ่ ขาเดินมีสีน�้ำตาลอ่อนและมีลายสีน�้ำตาลเข้มเป็นจุดกระจาย
อยู่ทั่วไป ก้ามซ้ายมีขนาดใหญ่กว่าก้ามขวา บริเวณด้านข้างของปล้องที่ 4 มีหนามขนาด
ใหญ่ 1 อัน หลบซ่อนใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ ไม่ขุดรูอาศัย กินไรน�้ำ ลูกน�้ำ กุ้งฝอย ลูกหอย
ปลาขนาดเล็ก และตัวอ่อนของแมลงที่เติบโตในน�้ำ รวมทั้งปูด้วยกันที่มีขนาดเล็กหรือที่
ก�ำลังลอกคราบ อาศัยบริเวณล�ำห้วย ล�ำธาร หรือแม่น�้ำที่มีกระแสน�้ำไหลแรงและตื้น
ประโยชน์ : ช่วยในการก�ำจัดศัตรูพืชและศัตรูป่าไม้ ช่วยให้ระบบนิเวศสมดุล
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Insect

แ ม ลง

และ

ป่ า ไ ม้

แมลง

เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดมากที่สุด
มีรูปร่างแตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น ด้วง ผีเสื้อ มด และปลวก
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
ดังนั้นเราจึงสามารถพบแมลงได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้
แมลงมีบทบาทและหน้าที่ส�ำคัญในระบบนิเวศ
เนื่องจากเป็นผู้ช่วยผสมเกสรให้แก่พรรณพืชนานาชนิด
เป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าในห่วงโซ่อาหาร
เป็นผู้ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่าง ๆ
และบางชนิด
อาจเป็นตัวร้ายท�ำลายพืชพันธุ์ด้วย
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INSECT

ป่ า

ไ ม้

คือ

บริเวณที่มี
พืชพรรณไม้นานาชนิด
ขึ้นอยู่หนาแน่น
จึงเป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์
ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด
แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท�ำกินมีมากขึ้น
จึงเกิดการบุกรุกและแผ้วถางป่า เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ส่งผลให้แหล่งที่อยู่อาศัยตลอดจนพืชอาหารของแมลงลดลง
นอกจากนี้การใช้สารเคมีในการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
มากเกินปริมาณที่ก�ำหนดไว้
ทั้งในพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ป่าธรรมชาติ
อาจท�ำให้แมลงบางชนิดสูญพันธุ์ไปได้
แมลงกับป่าไม้
จึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้
และ “มนุษย์” เป็นผู้ได้รับประโยชน์
ที่เกิดจาก “การบริการทางนิเวศ” ที่ได้จากแมลง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ส ถ าน ภา พ
แมลง
CITES
กลุ่มที่ 1

บัญชีหมายเลข 2

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

ผีเสื้อหางมังกรขาว
ด้วงดอกไม้
CITES ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู
ผีเสื้อหางติง่ ธรรมดา
     ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา กลุ่มที่ 2 ผีเสื้อหนอนมะนาว
ผีเสื้อหางดาบใหญ่
ผีเสื้อหางติง่ นางละเวง
รุกรานแล้ว (รายการ 1)
รุกรานแล้ว (รายการ 2)
ด้วงเจาะต้นมะม่วง ชนิดพันธุ์ ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก
มดน�้ำผึ้ง ต่างถิ่น

กลุ่

ที่สุด
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็นกังวลนอ้ ย
มที่เป

บัญชีหมายเลข 2

ผีเสื้อหางดาบใหญ่

กลุ่

ที่สุด

LC

18

IU

CN
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ตัวเมีย

ผีเสื้อหนอนมะนาว

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

ดว
้ ง
เ

ะต้นมะม่วงงวลน้อย

ที่

สดุ

จา

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู

รายการ 1

ด้วงดอกไม้

รุกรานแล้ว

มด

นน้ำผงึ้

ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นs
A
lien Specie

รายการ 2

มีแนวโน้มรุกราน

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา

CITES

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา

กลุ่มที่ 2

ผีเส

กรก
ื้อหนอ
นหนามกะท
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199

20 1 8

LC

ist

กลุ่มทเี่ ป
น็

ลน้อยทสี่ ดุ
กังว

IUCN Red L

The
t
iucn red lis

ผีเสื้อแพนซีมยุรา
ผีเสื้อแพนซีเหลือง
ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
แมลงปอน�้ำตกใหญ่ธรรมดา
แมลงปอบ้านก้นกระเปาะ
แมลงปอบ้านสีตะกั่วทุ่งนา
แมลงปอบ้านผู้ปีกเปื้อนส้ม
แมลงปอบ้านตาปีกสองสี
แมลงปอบ้านบ่อ
แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า
แมลงปอเสือลายประดับ
แมลงปอบ้านใหม่กลม
แมลงปอบ้านใหม่กงึ่ ปีกด�ำ 
แมลงปอบ้านเสือผู้ม่วงแดง
แมลงปอบ้านเสือลายเขียว
แมลงปอบ้านไร่ปลายใส
แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน
แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง
แมลงปอบ้านไตรมิตรด�ำ
แมลงปอบ้านตามลายู    

Red Data List status
CR
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VU

NT

LC

DD

ข้อมูล
ไม่เพียงพอ ไม่ ได้รบั
ต่อการ การประเมิน
ประเมิน
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ค วา ม หลา ก ห ลา ย
ท า ง ชี ว ภ า พ

ด้านแมลง
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แมลงที่พบทั้งหมด
จ�ำนวน

ชนิด
วงศ์
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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แบ่งเป็น

9

อั
นดั
บ

1. กลุ่มแมลงสาบและปลวก 6 ชนิด
2. กลุ่มด้วง 17 ชนิด

3. กลุ่มแมลงวัน 2 ชนิด
4. กลุ่มมวนและกลุ่มเพลี้ย 15 ชนิด
5. กลุ่มมด ผึ้ง ต่อ แตน แมลงภู่ 18 ชนิด
6. กลุ่มผีเสื้อ 133 ชนิด
7. กลุ่มตั๊กแตนต�ำข้าว 2 ชนิด
8. กลุ่มแมลงปอ 17 ชนิด
9. กลุ่มตั๊กแตนและแมลงกระชอน 8 ชนิด
202
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1

2

9

8

7

3

1. Blattodea
2. Coleoptera
3. Diptera
4. Hemiptera
5. Hymenoptera
6. Lepidoptera
7. Mantodea
8. Odonata
9. Orthoptera

6

4

5
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แมลงช่วยระบบนิเวศ
ในธรรมชาติ

ว่ ยผส
ช
ง
ล
ม
มเก
แ
ม

กล
ุ่

----------

----------

สร

-------

แมลงที่ช่วยผสมเกสรของพืชนานาชนิด
มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก นอกจาก
ผึ้งและผีเสื้อที่เป็นแมลงผสมเกสรหลัก
ยังมีแมลงชนิดอื่น เช่น ต่อ แตน ชันโรง
แมลงภู่ ด้วง แมลงวัน มด
มวน และเพลี้ย

-
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“ แมลงตัวห�ำ้ ”

แมลงที่กินเหยื่อโดยตรง
อาทิเช่น มดแดง แมลงปอ แตน
แมลงจ�ำพวกนี้จะกัดกินเหยื่อ
ให้เป็นชิ้น ๆ

“ แมลงตัวเบียน ”

จะอาศัยวางไข่ไว้ในเหยื่อ
และอาศัยกินอาหารจากตัวเหยื่อ
ขณะที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่ เมื่อแมลง
ตัวเบียนโตเต็มที่ เหยื่อก็จะตายลง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ก

งทเี่ ปน
ล
็ อ
ม
แ
าห
ุ
่
ม
ล แมลงที่สามารถน�ำมาบริโภคเป็นอาหาร า
ร

ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
หรือได้จากผลผลิตของแมลง
เช่น ผึ้ง ที่ให้ผลผลิตเป็นน�้ำผึ้ง
หรือ ตัวอ่อนต่อหลุมและไข่มดแดง
ที่น�ำเอาตัวมาคั่วกิน

น�้ำหวานจากรังผึ้งหลวง
ไข่มดแดง

208

น�้ำผึ้ง
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ตัวอ่อนต่อ
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ปลวก

ตะขาบ
ผึ้งมิ้ม เหยื่อ แมงมุมปู

ตั๊กแตน เหยื่อ แมงมุม

นอกจากมนุษย์แล้ว
สัตว์ชนิดอื่นก็อาศัยแมลง

ปลวก เหยื่อ ตะขาบ

เป็นอาหาร

เช่น ปลวกเป็นอาหารของปลา
แมลงขนาดเล็กมักถูกล่าไปเป็นอาหาร
ของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
เป็นต้น

ป่ป่าาแม่
แม่ธธิ ิ แม่
แม่ตตีบีบ แม่
แม่สสาร
าร

209

้
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ั รพ
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ู ช
ล
ื ป
ม
แ
ุ
่
ม
า่ ไ
ล
ก
คือ แมลงทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ที่ท�ำลายต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่
โดยการเข้าท�ำลายส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้

ด้วง
มวน

มวนแดงนุ่น

เพลี้ยกระโดดปีกแบน
ตัวเต็มวัย
ตัวอ่อน
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หนอนผีเสือ
้ ในวงศ์ตา่ ง ๆ
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สอื้ หนอนมะไฟลายเ
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เ
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ยน

นอ น
ผีเสื้อห กาฝาก
น
อ

^

วงศ์ ARCTIIDAE

หลังจากผีเสื้อจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้ว
ผีเสื้อตัวเต็มวัยเพศเมีย
มักจะเลือกวางไข่บนพืชอาหาร
เมื่อถึงเวลาที่ตัวหนอนออกจากไข่
มันก็จะเริ่มเกาะกลุ่มกัดกินพืชอาหาร
จนกระทั่งใกล้เข้าสู่ระยะดักแด้ จึงหยุดกิน

หนอน
ผีเสื้อรมควนั

^

^

ื้อจรวดเขียวป
กี ใส

ีเส
อนผ
น
ห

^

า

ห

นอ
มด
นผีเ
สอื้ หางดาบธรร

^

หน
ดา
อนผ
ีเสอื้ กะทกรกธรรม
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แมลงอน
ื่ ๆ
ุ
่
ม
ล
ก

แมลงทีช่ ว่ ยย่อยสลายอินทรียวัตถุตา่ ง ๆ
เช่น ปลวกและมด แมลงบนดิน
ที่ช่วยย่อยสลายเศษไม้ กิ่งไม้ ใบไม้
และซากสัตว์ ปรับปรุงดินให้
มีความอุดมสมบูรณ์

ปลวก
212

มดตะนอย
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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แมลงปอ

ครั่ง

น�้ำผึ้งป่า

ด้วง
ผีเสื้อ

แมลงให้ผลผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
เช่น
ครั่งและน�้ำผึ้งป่า
ที่สามารถส่งออกเป็นการค้า
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

แมลงทีใ่ ห้ความเพลิดเพลิน
เช่น
ผีเสื้อ แมลงปอ และด้วง
ที่มีสีสันสวยงาม ชวนให้ได้หลงใหล

“หิ่งห้อย”
แมลงดัชนีชวี้ ด
ั คุณภาพสิง่ แวดล้อม
เช่น ตัวอ่อนหิ่งห้อยและตัวอ่อนแมลงปอ
จะอาศัยอยู่ในน�้ำสะอาดเท่านั้น

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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วิธกี ารส�ำรวจ

ส�ำรวจแมลง
ในช่วงเวลากลางวัน
กลุ่มผีเสื้อ

ในการส�ำรวจกลุ่มผีเสื้อกลางวัน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ 10.00 - 12.00 น.
เนื่องจากเป็นเวลาที่ผีเสื้อออกหากิน
และบินอยู่ในระดับต�่ำ จึงสามารถใช้สวิงจับได้ง่าย
จับผีเสื้อโดยใช้สวิงจับแมลง
จากนั้นท�ำให้ผีเสื้อสลบ โดยใช้มือบีบบริเวณส่วนอก
แล้วบรรจุใส่ซองที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยม
บันทึกข้อมูลรายละเอียด
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กลุ่มแมลงอื่น ๆ
เดินตามเส้นทางการส�ำรวจ
เราสามารถพบแมลง ได้ตามพื้นดิน
ใต้ดิน ใต้ใบไม้ผุ และตามบริเวณต้นไม้
เช่น แมลงในกลุ่มด้วง กลุ่มมวน กลุ่มมด
น�ำจับใส่ขวดน๊อคแมลง บันทึกข้อมูลรายละเอียด

เช่น ถ้าพบปลวก บันทึกข้อมูลรายละเอียดปลวกที่พบ
เลือกเก็บตัวอย่าง ปลวกวรรณะทหาร
ประมาณ 20 ตัว ต่อการพบปลวก 1 ครั้ง
เก็บตัวอย่างปลวกลงในขวดแก้วใส
ที่บรรจุแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 75 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มปลวก
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ส�ำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืน
ตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืน
โดยใช้กับดักโดมและแสงจากหลอดไฟแสงจันทร์
พร้อมผ้าฉากสีขาว
เพื่อเป็นตัวดึงดูดแมลงกลางคืน
โดยเริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา
18.00 น. จนถึง 06.00 น.
และเก็บตัวอย่างในช่วงเวลา
20.00 น. 22.00 น. และ 06.00 น.
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มแสงจน
ด
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ั ทร์
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ก
ด
ั
บ
ก
หลักการในการเลือกสภาพพื้นที่บริเวณที่ตั้งกับดัก
หลอดไฟแสงจันทร์ (Mercury-vapor lamp)
ควรเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ใกล้แหล่งน�้ำ
ใกล้บริเวณป่ามากที่สุด
แมลงเป้าหมาย
คือ
แมลงที่มีพฤติกรรมออกหากินในเวลากลางคืน
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วิธีการจัดการตัวอย่าง
แมลงโดยวิธท
ี ำ� แห้ง
1. จัดรูปร่างตัวอย่างแมลงบนแท่นเช็ตแมลง

นําตัวอย่างผีเสื้อที่จับได้มาจัดรูปร่างบนแท่นเช็ตแมลง
โดยใช้เข็มปักทางสันหลังทะลุลงด้านล่างของล�ำตัวแล้วจัดปีก
ให้กางออก โดยให้ขอบล่างของปีกคู่หน้าตั้งฉากกับลําตัว
ขอบบนของปีกคู่หลังอยู่ใต้ขอบล่างของปีกคู่หน้า
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2. น�ำตัวอย่างแมลงมาอบให้แห้งในตู้อบแมลง

3. น�ำตัวอย่างใส่ในกล่องไม้ใส่ตัวอย่างแมลง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ค�ำอธิบายสัญลักษณ์

สถานภาพแมลง

สญ
ั ญาว่า ด้ว ยการค้า ระหว่า งประเทศซึ่ ง ชนิ ด สัต ว์ป่ า
*สถานภาพตามอนุ
และพืชป่ าทีใ่ กล้สูญพันธุ ์ (CITES) กลุม่ ที่ 1 แบ่งเป็ นบัญชีหมายเลข 1

**
***

บัญชีหมายเลข 2 บัญชีหมายเลข 3 และ กลุม่ ที่ 2 อาทิเช่น ด้วงคีม ทุกชนิดใน
วงศ์ Lucanidae ผีเสื้อ ทุกชนิดในวงศ์ Papilionidae เป็ นต้น
สถานภาพชนิดพันธุต์ า่ งถิ่นทีค่ วรป้ องกัน ควบคุม และก�ำจัดของประเทศไทย
รายการที่ 1 รายการที่ 2 และรายการที่ 3
IUCN : The IUCN Red List of Threatened Species (2018)
CR = Critically Endangered ใกล้สูญพันธุอ์ ย่างยิง่
EN = Endangered ใกล้สูญพันธุ ์
VU = Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์
NT = Near Threatened ใกล้ถกู คุกคาม
LC = Least Concern กลุม่ ทีเ่ ป็ นกังวลน้อยทีส่ ุด
DD = Data Deficient ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน
-- = ไม่ได้รบั การประเมิน

การใช้ประโยชน์
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กลุม่ แมลงช่วยผสมเกสร

กลุม่ แมลงทีเ่ ป็ นอาหารสัตว์ประเภทอืน่ และมนุษย์

กลุม่ แมลงตัวห�ำ้ -ตัวเบียน

กลุม่ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและแมลงอืน่ ๆ
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รายชือ
่ ความหลากหลายด้านแมลง
กลุม
่ แมลงสาบและปลวก
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

การใช้ประโยชน์

วงศ์ Blaberidae
ปลวกเหลือง

Globitermes sulphureus

O

O

ปลวกเลือด

Hypotermes makhamensis

O

O

ปลวกแมลงกระตั๊ก

Macrotermes annandalei

O

O

ปลวกดินหุน

Microcerotermes crassus

O

O

ปลวก

Odontotermes sp.

O

O

แมลงสาบ

Rhicnoda desidiosa

O

O

กลุม
่ ด้วง
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

การใช้ประโยชน์

วงศ์ Carabidae
ด้วงน�้ำมัน

Craspedophorus sp.

O

ด้วงหนวดยาว

Apriona swainsoni

O

ด้วงเจาะต้นมะม่วง

Batocera rufomaculata

O

ด้วงหนวดยาว

Coptops sp.

O

วงศ์ Cerambycidae
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วงศ์ Cerambycidae
ด้วงหนวดยาว

Cremnosterna carissima

O

ด้วงหนวดยาว

Paraleprodera crucifera

O

วงศ์ Cetoniidae
ด้วงดอกไม้

Protaetia niveoguttata

O

วงศ์ Chrysomelidae
ด้วงเต่า

Altica cyanea

O

ด้วงเต่า

Argopus clypeatus

O

Calochroa flavomaculata

O

วงศ์ Cicindelidae
ด้วงเสือจุดขาวเล็ก

ด้วงเสือสามจุดเหลืองธรรมดา Cicindela aurulenta

O

วงศ์ Lampyridae
หิ่งห้อยบก

Pyrocoelia praetexta

O

วงศ์ Scarabaeidae
แมลงนูนหลวง

Lepidiota stigma

O

ด้วงแรดมะพร้าว

Oryctes rhinoceros

O

แมลงนูนด�ำขาใหญ่

Peltonotus morio

O

ด้วงแรดมะพร้าว

Rhynchophorus ferrugineus

O

Paederus fuscipes

O

วงศ์ Staphylinidae
ด้วงก้นกระดก
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ชื่อไทย
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ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Bombyiidae
แมลงวันผึ้ง

Bombylius sp.

O

แมลงวันดอกไม้

Ceriana sp.

O

กลุม
่ เพลีย
้ และมวน
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

การใช้ประโยชน์

วงศ์ Cercopidae
เพลี้ยกระโดดด�ำ

Callitettix versicolor

O

แมลงสิง

Leptocorisa oratoria

O

มวน

Homoeocerus sp.

O

มวนนักกล้าม

Physomerus grossipes

O

เพลี้ยกระโดดปีกหุบขาว

Lawana conspersa

O

เพลี้ยกระโดดปีกแบน

Phromnia sp.

O

Pyrops candelaria

O

วงศ์ Coreidae

วงศ์ Flatidae

วงศ์ Fulgoridae
จักจั่นงวง
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การใช้ประโยชน์

วงศ์ Gerridae
มวนจิงโจ้น�้ำ

Gerris sp.

O

Leptocentrus taurus

O

Tachardia lacca

O

มวนเหม็นจุดเหลือง

Erthesina fullo

O

มวนเขียว

Glaucias sp.

O

วงศ์ Membracidae
เพลี้ยจักจั่นเขา
วงศ์ Moraceae
ครั่ง
วงศ์ Pentatomidae

วงศ์ Reduviidae
มวนเพชฌฆาตแดงด�ำ

Rhynocoris fuscipes

O

มวนเพชฌฆาต

Sycanus collaris

O

วงศ์ Scutelleridae
มวนตองแตก

Chrysocoris stollii

O

ตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดปีกแบน
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วงศ์ Apidae
ผึ้งสีฟ้า

Amegilla zonata

O

ผึ้งโพรง

Apis cerana

O

O

ผึ้งหลวง

Apis dorsata

O

O

ผึ้งมิ้ม

Apis florea

O

O

แมลงภู่

Xylocopa aestuans

O

แมลงภู่

Xylocopa latipes

O

Delta arcuatus

O

มดน�้ำผึ้ง**

Anoplolepis gracilipes

O

มดตะนอย

Camponotus sp.

เสี้ยนดิน

Dorylus laevigatus

O

มดแดง

Oecophylla smaragdina

O

มด

Polyrhacis sp.

O

มดตะนอยอกส้ม

Tetraponera rufonigra

O

วงศ์ Eumenidae
ต่อกระดาษ
วงศ์ Formicidae
O
O
O
O

O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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วงศ์ Megachilidae
ผึ้งกัดใบ

Megachile monticola

O

ต่อนอนวัน

Provespa barthelemyi

O

แตนกระดาษ

Ropalidia sp.

O

ต่อหัวเสือบ้าน

Vespa affinis

O

O

ต่อหัวเสือแถบใหญ่

Vespa tropica

O

O

วงศ์ Vespidae
O

มดแดง
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วงศ์ Arctiidae
ผีเสื้อหญ้า

Amata sperbius

O

O

ผีเสื้อหญ้า

Caeneressa fouqueti

O

O

ผีเสื้อลายเสือ

Creatonotos gangis

O

O

ผีเสื้อลายเสือ

Macrobrochis gigas

O

O

ผีเสื้อลายเสือ

Spilosoma multiguttata

O

O

ผีเสื้อลายเสือ

Spilosoma procedra

O

O

ผีเสื้อลายเสือ

Spilosoma strigatula

O

O

ผีเสื้อกลางคืน

Conogethes punctiferalis

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Filodes fulvidorsalis

O

O

ผีเสื้อกลางคืน

Teldenia vestigiata

O

O

ผีเสื้อกลางคืน

Tridrepana sp.

O

O

Agrisius fuliginosus

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Abraxaphantes perampla

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Chiasmia nora

O

O

วงศ์ Crambidae

วงศ์ Drepanidae

วงศ์ Erebidae
ผีเสื้อหนอนกระทู้
วงศ์ Geometridae
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วงศ์ Geometridae
ผีเสื้อหนอนคืบ

Comostola laesaria

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Dysphania subrepleta

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Hypochrosis sp.

O

O

ผีเสื้อกลางคืน

Hypomecis umbrosaria

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Hyposidra sp.

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Ophthalmitis sp.

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Organopoda acmaea

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Ornithospila lineata

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Pingasa sp.

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Scopula vicina

O

O

ผีเสื้อหนอนคืบ

Sympis rufibasis

O

O

Capita phanaeus

O

O

ผีเสือ้ หนอนม้วนใบกล้วยธรรมดา Erionota thrax

O

O

ผีเสื้อปีกราบขาวสีมัว

Gerosis phisara

O

O

ผีเสื้อคาดแสดแถบกว้างยาว

Koruthaialos sindu

O

O

ผีเสื้อหนอนหญ้าสิกขิม

Potanthus nesta

O

O

ผีเสื้อป้ายขาวธรรมดา

Tagiades japetus

O

O

วงศ์ Hesperiidae
ผีเสื้อใกล้รุ่งธรรมดา
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วงศ์ Hesperiidae
ผีเสื้อป้ายขาวตรง

Tagiades parra

O

O

ผีเสื้อหนวดตุ้ม

Taractrocera sp.

O

O

ผีเสื้อด�ำทุ่งหญ้า

Udaspes folus

O

O

ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก

Abisara abnormis

O

O

ผีเสื้อม่วงใบไม้

Amblypodia anita

O

O

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบหนา

Arhopala asinarus

O

O

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขวางสั้น

Arhopala bazalus

O

O

ผีเสื้อหนอนพุทราธรรมดา

Castalius rosimon

O

O

ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วธรรมดา

Catochrysops strabo

O

O

ผีเสื้อขาวหางริ้ว

Cheritra freja

O

O

ผีเสื้อฟ้าหิ่งห้อยสีคล�้ำ

Chilades pandava

O

O

ผีเสื้อหนอนลิ้นจี่ธรรมดา

Deudorix epijarbas

O

O

ผีเสื้อพุ่มไม้ธรรมดา

Hypolycaena erylus

O

O

ผีเสื้อแสดหางยาว

Loxura atymnus

O

O

ผีเสื้อด�ำจุดขอบ

Pithecops corvus

O

O

ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง

Spindasis syama

O

O

ผีเสื้อฟ้าลาย

Tarucus plinius

O

O

วงศ์ Lycaenidae

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

231

กลุม
่ ผีเสือ
้
ชื่อไทย

การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Lymantriidae
ผีเสื้อหนอนบุ้ง

Arctornis sp.

O

O

ผีเสื้อหนอนบุ้ง

Lymantria semicincta

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Achaea janatam

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Anisoneura aluco

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Artena dotata

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Asota producta

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Bastilla crameri

O

O

ผีเสือหนอนคืบ

Callopistria sp.

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Episparina tortuosalis

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Erebus hieroglyphica

O

O

ผีเสื้อมวนหวาน

Eudocima falonia

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Hamodes propitia

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Ischyja sp.

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Lopharthrum comprimens

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Nagia linteola

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Neochera dominia

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Ophiusa tirhaca

O

O

วงศ์ Noctuidae
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วงศ์ Noctuidae
ผีเสื้อหนอนกระทู้

Oxyodes scrobiculata

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Peridrome orbicularis

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Saroba pustulifera

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Sphragifera rejecta

O

O

ผีเสื้อหนอนกระทู้

Spirama helicina

O

O

Triorbis aureovitta

O

O

ผีเสื้อหนอนมังกร

Allata duplius

O

O

ผีเสื้อหนอนมังกร

Phalera huangtiao

O

O

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก**

Acraea violae

O

O

ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก

Ariadne ariadne

O

O

ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา

Cethosia cyane

O

O

ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ

Danaus genutia

O

O

ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ

Euploea core

O

O

ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง

Euthalia aconthea

O

O

ผีเสื้อบารอนมลายู

Euthalia monina

O

O

วงศ์ Nolidae
ผีเสื้อกลางคืน
วงศ์ Notodontidae

วงศ์ Nymphalidae
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วงศ์ Nymphalidae
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ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่

Hypolimnas bolina

O

O

ผีเสื้อแพนซีมยุรา***

Junonia almana

O

O

ผีเสื้อแพนซีเหลือง***

Junonia hierta

O

O

ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง

Lebadea martha

O

O

ผีเสื้ออ๊าชดุ๊คธรรมดา*

Lexias pardalis

O

O

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลธรรมดา

Melanitis leda

O

O

ผีเสื้อสายัณห์สีตาลใหญ่

Melanitis zitenius

O

O

ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง

Mycalesis intermedia

O

O

ผีเสื้อตาลพุ่มสามจุดเรียง

Mycalesis perseus

O

O

ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา

Neptis hylas

O

O

ผีเสื้อกะลาสีลายจุด

Neptis magadha

O

O

ผีเสื้อกะลาสีลายใต้เรียบ

Neptis nata

O

O

ผีเสื้อกะลาสีแดงธรรมดา

Pantoporia hordonia

O

O

ผีเสื้อหนอนใบรักขีดยาว

Parantica aglea

O

O

ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล

Parantica melaneus

O

O

ผีเสื้อเสือดาวใหญ่

Phalanta phalantha

O

O

ผีเสื้อไวส์เคาท์ขอบฟ้า

Tanaecia julii

O

O

ผีเสื้อเคาท์เทา

Tanaecia lepidea

O

O
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วงศ์ Nymphalidae
ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าแถบกว้าง

Tirumala limniace

O

O

ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา

Vindula erota

O

O

ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าธรรมดา

Ypthima baldus

O

O

ผีเสื้อหางดาบธรรมดา*

Graphium antiphates

O

ผีเสื้อหางมังกรขาว*

Lamproptera curius

O

O

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู*

Pachliopta aristolochiae

O

O

ผีเสื้อหนอนมะนาว*

Papilio demoleus

O

O

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง*

Papilio memnon

O

O

ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา*

Papilio polytes

O

O

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา*,***

Troides aeacus

O

O

ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ Appias lyncida

O

O

ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา

O

O

ผีเสื้อหนอนกาฝากบนปีกแดง Delias acalis

O

O

ผีเสื้อเณรสามจุด

Eurema blanda

O

O

ผีเสื้อเณรธรรมดา

Eurema hecabe

O

O

ผีเสื้อเณรภูเขา

Eurema simulatrix

O

O

วงศ์ Papilionidae

วงศ์ Pieridae
Catopsilia pomona
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วงศ์ Pieridae
ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่

Hebomoia glaucippe

O

O

ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก

Ixias pyrene

O

O

ผีเสื้อขาวแคระ

Leptosia nina

O

O

ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา

Pareronia anais

O

O

Pterothysanus laticilia

O

O

ผีเสื้อกลางคืน

Omiodes diemenalis

O

O

ผีเสื้อหนอนเจาะเถามันเทศ

Omphisa anastomosalis

O

O

มอธหนอนกอม่วงลาย

Pygospila tyres

O

O

Tysponodes linealis

O

O

ผีเสื้อหัวกะโหลก

Acherontia lachesis

O

O

ผีเสื้อจรวด

Ambulyx moorei

O

O

ผีเสื้อจรวด

Ambulyx tattina

O

O

ผีเสื้อจรวด

Macroglossum sp.

O

O

ผีเสื้อจรวด

Psilogramma increta

O

O

วงศ์ Pterothysanidae
ผีเสื้อกลางคืน
วงศ์ Pyralidae

วงศ์ Pyraloidea
ผีเสื้อกลางคืน
วงศ์ Sphingidae
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INSECT
กลุม
่ ตัก
๊ แตนต�ำข้าว
ชื่อไทย

การใช้ประโยชน์

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Sphingidae
มอธเหยี่ยวบอนแถบปีกมัว

Theretra lycetus

O

O

Glanycus insolitus

O

O

ผีเสื้อรมควัน

Callizygaena ada

O

O

ผีเสื้อรมควัน

Pidorus glaucopis

O

O

วงศ์ Thyrididae
ผีเสื้อปีกใบไม้สามสี
วงศ์ Zygaenidae

วงศ์ Mantidae
ตั๊กแตนต�ำข้าวเขียวใหญ่

Hierodula membranacea

O

O

ตั๊กแตนต�ำข้าวจีน

Tenodera sinensis

O

O

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุม
่ แมลงปอ
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

การใช้ประโยชน์

วงศ์ Calopterygidae
Vestalis gracilis

O

แมลงปอบ้านก้นกระเปาะ***

Acisoma panorpoides

O

แมลงปอบ้านสีตะกัว่ ทุง่ นา***

Brachydiplax chalybea

O

แมลงปอบ้านผูป้ กี เปือ้ นส้ม***

Brachythemis contaminata

O

แมลงปอบ้านตาปีกสองสี***

Camacinia gigantea

O

แมลงปอบ้านบ่อ***

Crocothemis servilia

O

แมลงปอบ้านสองสีเขียวฟ้า***

Diplacodes trivialis

O

แมลงปอเสือลายประดับ***

Ictinogomphus decoratus

O

แมลงปอบ้านใหม่กลม***

Neurothemis fulvia

O

แมลงปอบ้านใหม่กึ่งปีกด�ำ***

Neurothemis tullia

O

แมลงปอบ้านเสือผูม้ ว่ งแดง***

Orthetrum pruinosum

O

แมลงปอบ้านเสือลายเขียว***

Orthetrum sabina

O

แมลงปอบ้านไร่ปลายใส***

Rhyothemis plutonia

O

แมลงปอบ้านไร่ปกี ทองเปือ้ น*** Rhyothemis variegata

O

แมลงปอบ้านไตรมิตรผู้ม่วง***

Trithemis aurora

O

แมลงปอบ้านไตรมิตรด�ำ***

Trithemis festiva

O

แมลงปอบ้านตามลายู***

Zyxomma petiolatum

O

แมลงปอน�ำ้ ตกใหญ่ธรรมดา***
วงศ์ Libellulidae
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INSECT
กลุม
่ ตัก
๊ แตน
ชื่อไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์

การใช้ประโยชน์

วงศ์ Acrididae
ตั๊กแตนหนวดสั้นไหล่ขาว

Apalacris varicornis

O

ตั๊กแตนลิงปีกใส

Bennia bonzo

O

ตั๊กแตนบอนแถบตาล

Ceracris fasciata

O

ตักแตนหนวดสั้นสีจาง

Phlaeoba infumata

O

Gryllotalpa africana

O

วงศ์ Gryllotalpidae
แมลงกระชอน

O

วงศ์ Phasmatidae
ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม

Ramulus siamensis

O

Atractomorpha sp.

O

Conocephalus sp.

O

วงศ์ Pyrgomorphidae
ตั๊กแตนหนวดสั้น
วงศ์ Tettigoniidae
ตั๊กแตนหนวดยาว

ตั๊กแตนหนวดสั้น

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ปลวกเหลือง
Termite

ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 7 มิลลิเมตร สีเหลืองก�ำมะถัน ส่วนหัว ค่อนข้างกลมมน

สี เ หลื อ งน�้ ำ ตาล กรามสี ด� ำ เป็ น มั น โค้ ง ที่ ส ่ ว นปลาย หนวดเป็ น แบบสร้ อ ยลู ก ปั ด
สร้างรัง บนดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีลักษณะรูปร่างคล้ายโดม พบในป่าเบญจพรรณ
ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง และป่าไผ่

TERMITIDAE

Globitermes sulphureus
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ปลวกเลือด

INSECT

Termite

ลั ก ษณะทั ว่ ไป :

ล� ำ ตั ว ยาว 5 มิ ล ลิ เ มตร สี ข าวเหลื อ งหรื อ สี น�้ ำ ตาลเหลื อ ง
ส่ ว นหั ว มีรูปร่างกลม กรามสั้น โค้งเล็กน้อย กรามด้านซ้ายมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย
หั ว สี น�้ ำ ตาลควั น เขม่ า มี สี อ ่ อ นกว่ า เล็ ก น้ อ ยทางด้ า นหน้ า ริ ม ฝี ป ากบนสี น�้ ำ ตาล
กรามสีน�้ำตาลเข้ม หนวดเป็นแบบสร้อยลูกปัด สร้างรัง เป็นโพรงลึกอยู่ใต้ดิน พบในป่า
เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าไผ่ ลักษณะดินร่วนสีด�ำ ดินทรายหรือดินร่วนปนทราย

เห็ ดโคนปลวกจิ ก
Termitomyces clypeatus

ปลวก
เพาะเชื้อ
เห็ดโคน

TERMITIDAE

Hypotermes makhamensis
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ปลวกแมลงกระตัก๊
Termite

ลั ก ษณะทั ่ว ไป :

ล� ำ ตั ว ยาว 7 มิ ล ลิ เ มตร สี น�้ ำ ตาลด� ำ หรื อ สี น�้ ำ ตาลเข้ ม
ส่วนหัว มีลักษณะค่อนข้างสีเหลี่ยม ส่วนหน้าแคบกว่าส่วนท้าย สีน้�ำตาลแดงหรือสีด�ำ
กรามสีนำ�้ ตาลด�ำมีขนาดใหญ่แข็งแรง ฐานกรามหนาส่วนปลายโค้ง กรามด้านซ้ายมีลกั ษณะ
เป็นฟันเลือ่ ยเล็กน้อยทีส่ ว่ นฐาน ส่วนกรามด้านขวาไม่มฟี นั เลือ่ ย หนวดเป็นแบบสร้อยลูกปัด
สร้างรัง เป็นจอมปลวกดินร่วนปนทรายอยูเ่ หนือพืน้ ดินและมีบางส่วนอยูใ่ ต้พนื้ ดิน พบในป่า
เบญจพรรณ ลักษณะดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย

เห็ ดโคนปลวกจิ ก
Termitomyces clypeatus

TERMITIDAE

Macrotermes annandalei
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ปลวก
เพาะเชื้อ
เห็ดโคน

ปลวกดินหุน

INSECT

Termite

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 5 มิลลิเมตร สีครีม ส่วนหัว เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีน�้ำตาล กรามยาวคล้ายเคียว ด้านในกรามทัง้ สองด้านมีลกั ษณะเป็นฟันเลือ่ ย หนวดเป็นแบบ
สร้อยลูกปัด สร้างรัง ขนาดเล็กอยูบ่ นพืน้ ดิน บนต้นไม้ ลักษณะรังดินค่อนข้างกลมแข็งมาก
ยากทีจ่ ะทุบให้แตก ผิวรังหยาบ ขรุขระ มีตงิ่ หรือกลีบเล็ก ๆ ยืน่ ออกมา พบในป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง

TERMITIDAE

Microcerotermes crassus
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ด้วงหนวดยาว
Longhorn Beetle

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 35 มิลลิเมตร ค่อนข้างทรงกระบอก ด้านบนของล�ำตัว
โค้งมากกว่าด้านล่าง สีน�้ำตาล ประดับด้วยจุดสีขาวกระจายทั่วปีก อกปล้องที่ 1 มีจุดด�ำ
ขนาดใหญ่ หนวดปล้องที่ 1-3 สีน�้ำตาลอมเหลือง หนวดปล้องที่เหลือสีด�ำ

CERAMBYCIDAE

Apriona swainsoni
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ด้วงหนวดยาว

INSECT

Longhorn beetle

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 20 มิลลิเมตร สีครีมอมน�้ำตาล ปีกประดับด้วยแต้ม
สีครีมอมน�้ำตาลขนาดใหญ่ 4 แต้ม เส้นสีด�ำสานไปมาไม่เป็นระเบียบทั่วปีก หนวดปล้องที่
1-2 สีด�ำ ปล้องที่เหลือสีครีมอมน�้ำตาล ปลายปล้องหนวดแต่ละปล้องสีด�ำ ด้านล่างของ
ล�ำตัวสีเหลืองครีม

CERAMBYCIDAE

Cremnosterna carissima
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

245

ด้วงดอกไม้
Flower Chafer

ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 26 มิลลิเมตร สีเขียวเข้ม และมีจุดสีครีมกระจายทั่วล�ำตัว
ด้านล่างสีเขียวเข้มปนสีน�้ำตาล และมีจุดสีครีมเล็กน้อย มุมปลายปีกคู่หน้ายื่นแหลม
มักหากินตามพุ่มไม้ ดอกไม้

CETONIIDAE

Protaetia niveoguttata
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CITES
กลุ่มที่ 2

INSECT

ด้วงเสือสามจุดเหลืองธรรมดา
Golden-Spotted Tiger Beetle
ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 19 มิลลิเมตร ล�ำตัวและพื้นปีกสีน�้ำเงินวาวเหลือบทองแดง

เขียว เหลือง ปีกประดับด้วยจุดสีเหลือง 6 จุด และมุมของปีกข้างละ 1 จุด ความกว้าง
ของส่วนหัวซึ่งรวมทั้งตานั้นกว้างกว่าอกปล้องแรก กรามใหญ่และเรียวยาวยื่นออกมา
สีน�้ำตาลเข้ม บริเวณโคนขาสีน�้ำตาลเข้มมีขนสีขาว บริเวณกลางขามีสีเหลืองปนสีเขียวเข้ม
ปลายขามีสีเขียวเข้มอมน�้ำเงิน

CICINDELIDAE

Cicindela aurulenta
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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หิ่งห้อยบก
Firefly

ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 49 มิลลิเมตร ส่วนหัวสีสม้ อมเหลือง ปีกคูห่ น้ามีสนี ำ�้ ตาลเข้ม

เกือบด�ำ ขอบปีกมีสนี ำ�้ ตาลออกส้ม ขาสีนำ�้ ตาลเข้ม

LAMPYRIDAE

Pyrocoelia praetexta
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เพลีย้ กระโดดด�ำ

INSECT

Spittle Bug

ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 12 มิลลิเมตร สีด�ำเป็นมัน ปกคลุมด้วยขนละเอียดสีน�้ำตาล

ตาสีน�้ำตาล อยู่ด้านข้างของหัว กลางปีกประดับด้วยจุดสีขาวเรียงเป็นแถว ปลายปีกประดับ
ด้วยจุดสีชมพูอมแดงเรียงเป็นแถว ขายาว

CERCOPIDAE

Callitettix versicolor
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

249

เพลีย้ กระโดดปี กหุบขาว
Planthopper

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 10 มิลลิเมตร พื้นปีกสีขาวมีลวดลายสีด�ำปนเหลือง
กระจายอยู่ทั่วทั้งปีก เป็นแมลงศัตรูพืช ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน
ใบอ่อนของต้นพืช

FLATIDAE

Lawana conspersa
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จักจัน่ งวง

INSECT

Lanternflies

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 44 มิลลิเมตร ส่วนที่ยื่นยาวและโค้งขึ้นบนหัวมีสีเขียว
หรือสีน�้ำตาลแดง หัว อก และปีกคู่หน้าสีเขียว มีลายกระสีขาวและแต้มจุดสีเหลืองทั่วทั้งปีก
กลางปีกมีแถบใหญ่สีเหลืองพาดขวางคล้ายกากบาท ปีกคู่หลังสีเหลือง ปลายปีกสีด�ำ ขาสีด�ำ
เป็นแมลงศัตรูพืช ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อนของต้นพืช

FULGORIDAE

Pyrops candelaria
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

251

เพลีย้ จักจัน่ เขา
Strang Treehoppe

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 24 มิลลิเมตร ด้านหัวมีรูปร่างคล้ายเขายื่นยาว ล�ำตัว
สีน�้ำตาลอมด�ำแต้มด้วยสีขาวบริเวณหัวและอก เป็นแมลงศัตรูพืช ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน�้ำเลี้ยงจากยอดอ่อน ใบอ่อนของต้นพืช

MEMBRACIDAE

Leptocentrus taurus
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ผึง้ โพรง

INSECT

Asiatic Honey Bee
ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 10 มิลลิเมตร ล�ำตัวสีน�้ำตาลอมเหลือง ปกคลุมด้วย
ขนละเอียดสีน�้ำตาลอ่อน ท้องประดับด้วยแถบสีส้มอมน�้ำตาลสลับแถบสีน�้ำตาล

APIDAE

Apis cerana
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผึง้ หลวง

Giant Honey Bee
ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 24 มิลลิเมตร ล�ำตัวป้อมสั้น สีน�้ำตาล ปกคลุมด้วย
ขนสีน�้ำตาลหนาแน่น เอวคอดกิ่ว ท้องปล้องที่ 2-3 สีน้ำ� ตาลอมส้ม ปีกบางใสสีน�้ำตาลเข้ม
สร้างรังอยู่ใต้กิ่งไม้ที่สูงมีร่มเงา

APIDAE

Apis dorsata
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ผึง้ มิม้

INSECT

Dwarf Honey Bee
ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 11 มิลลิเมตร หัวและอกสีด�ำ ท้องปล้องแรกมีสีน�้ำตาล
ออกเหลือง ปล้องที่เหลือสีด�ำสลับสีขาว ปีกใส ทั้งตัวมีขนปกคลุม แต่จะหนาแน่นบริเวณอก
ปลายท้องมีเหล็กใน ขาสีด�ำ

APIDAE

Apis florea
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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มดน�ำ้ ผึง้

Yellow Crazy Ant
ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 7 มิลลิเมตร สีน�้ำตาลอ่อนคล้ายสีน�้ำผึ้ง หัวเล็ก อกและเอว
เรียวยาว ท้องใหญ่มีสีน�้ำตาลเข้มและมีขนปกคลุมเล็กน้อย

FORMICIDAE

Anoplolepis gracilipes
256

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ชนิดพันธุ์
ต่างถิ่น

ต่อนอนวัน

INSECT

Paper wasp

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 14 มิลลิเมตร สีน�้ำตาลอ่อนออกส้ม บริเวณหน้าผาก
มีตาเดี่ยวสามดวง ริมฝีปากบนสีเหลืองอ่อน อกและท้องมีลักษณะป้อม ปลายท้องมีเหล็กใน

VESPIDAE

Provespa barthelemyi
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ต่อหัวเสือบ้าน

Lesser Banded Hornet
ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 27 มิลลิเมตร หัว อก และท้องส่วนปลายสีนำ�้ ตาลเข้มเกือบด�ำ
และปล้องที่ 2 มีสเี หลืองแกมส้ม ปีกใสสีนำ�้ ตาล ขาสีดำ� ปลายท้องมีเหล็กใน

VESPIDAE

Vespa affinis
258

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ต่อหัวเสือแถบใหญ่

INSECT

Greater Banded hornet

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 54 มิลลิเมตร หัวสีน�้ำตาลแดง ปล้องท้องติดกับส่วนอก
ปล้องที่ 1 มีสีด�ำและปล้องที่ 2 มีสีเหลืองแกมส้ม ปล้องที่ 3 มีสีด�ำ ปีกใสสีน�้ำตาล ขาสีด�ำ
ปลายท้องมีเหล็กใน

VESPIDAE

Vespa tropica
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสื้อใกล้ร่งุ ธรรมดา
Fulvous Dawnfly

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 65 มิลลิเมตร สีสม้ อมน�ำ้ ตาล ปีกคูห่ น้าประดับด้วยจุดใส
ไม่มสี ี 3 จุด ใกล้มมุ ของปีกประดับด้วยจุดใสไม่มสี ขี า้ งละ 3 จุด ปีกคูห่ ลังประดับด้วยแต้มสีดำ�
เรียงอยูก่ ลางปีกและใกล้ขอบปีก มีขนาดอกและท้องใหญ่กว่าผีเสือ้ ในวงศ์อนื่ ๆ เมือ่ เทียบกับ
ขนาดปีกทีเ่ ท่ากันและมีปลายหนวดโค้งงอเป็นรูปขอ

HESPERIIDAE

Capita phanaeus
260

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ผีเสื้อด�ำทุง่ หญ้า

INSECT

Grass Demon

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 38 มิลลิเมตร ปีกคูห่ น้าพื้นปีกสีน�้ำตาลด�ำ มีจุดแต้มสีขาว
ทั้งเล็กและใหญ่ข้างละ 6 จุด อยู่บนปีกคู่หน้า ปีกคู่หลังมีแต้มสีขาวขนาดใหญ่อยู่กลางปีก
ทั้งสองด้าน ปีกล่างคล้ายปีกบน แต่สีจะอ่อนกว่า มีขนาดอกและท้องใหญ่กว่าผีเสือ้ ในวงศ์
อืน่ ๆ เมือ่ เทียบกับขนาดปีกทีเ่ ท่ากันและมีปลายหนวดโค้งงอเป็นรูปขอ

HESPERIIDAE

Udaspes folus

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสือ้ หนอนพุทราธรรมดา
Common Pierrot

ลักษณะทัว่ ไป : ปีกกว้าง 28 มิลลิเมตร

ด้านหน้า พืน้ ปีกสีขาว ขอบปีกสีดำ� กลางปีก
มีจดุ สีดำ� ประปราย โคนปีกมีสฟี า้ จาง ๆ ด้านท้อง พืน้ ปีกสีขาวมีแต้มจุดสีดำ� กระจายหนาแน่น
อยูท่ วั่ ทัง้ ปีก หากินตามทีโ่ ล่งแจ้ง

LYCAENIDAE

Castalius rosimon
262

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

INSECT

ผีเสื้อหนอนลิน้ จี่ธรรมดา
Common Cornelian

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 31 มิลลิเมตร ด้านหน้า ของปีกสีมว่ งเข้มขอบปีกสีดำ�
ด้านท้อง ของปีกสีเทาอมน�้ำตาล ประดับด้วยเส้นสีขาวมีมากบริเวณขอบปีกด้านนอก
มุมด้านล่างของปีกคูห่ ลังประดับด้วยจุดสีดำ� ทีข่ อบปีกด้านบน 2 จุด มุมปีกด้านนอกประดับ
ด้วยจุดด�ำขอบส้ม 1 จุดใหญ่

LYCAENIDAE

Deudorix epijarbas
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสื้อพุม่ ไม้ธรรมดา
Common Tit

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 25 มิลลิเมตร ด้านหน้า พืน้ ปีกสีนำ�้ เงินอมม่วง มันวาว
ขอบปีกปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำ� กลางปีกคูห่ น้าประดับด้วยแต้มกลมสีดำ� ด้านท้อง ขอบปีกคู่
หน้าและปีกคูห่ ลังปกคลุมด้วยเกล็ดสีเทาประดับด้วยแถบขวางสีนำ�้ ตาล มุมด้านล่างของปีกคู่
หลังประดับด้วยจุดสีสม้ ขอบปีกมีรวิ้ ขนาดเล็ก 2 ริว้

LYCAENIDAE

Hypolycaena erylus
264

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ผีเสื้อฟ้าลาย

INSECT

Zebra Blue

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 40 มิลลิเมตร ด้านหน้า สีเทาเหลือบฟ้า ปีกปกคลุมด้วย
เกล็ดสีน�้ำเงินวาว เหลือบม่วง เทา ขอบปีกสีด�ำ ด้านท้อง ปีกคู่หลัง ประดับด้วยแถบหยัก
สีน�้ำตาลอมเทาสลับกับแถบสีเทา กระจายทั่วปีก ขอบปีกด้านล่างของปีกคู่หลังประดับด้วย
แต้มขนาดเล็กสีเขียวมันวาวและมีติ่งขนาดเล็ก 1 อัน ยืนยาวออกมา

LYCAENIDAE

Tarucus plinius
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสื้อกลางคืน
Moth

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 51 มิลลิเมตร ล�ำตัวอ้วน ป้อมสัน้ สีนำ�้ ตาลเข้ม ปีกคูห่ น้า
สีนำ�้ ตาลแดง ประดับด้วยแถบสีเงินวาวพาดกลางปีก ปีกคูห่ ลังสีนำ�้ ตาลขอบสีนำ�้ ตาลเข้ม

NOLIDAE

Triorbis aureovitta
266

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ผีเสื้อหนอนมังกร

INSECT

Moth

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 49 มิลลิเมตร หัวและอกสีน�้ำตาลเข้ม ท้องสีน�้ำตาล ปีกคู่
หน้าสีน�้ำตาลเข้ม ประดับด้วยแถบสีน�้ำตาลวางตามความยาวของปีกบริเวณขอบปีกด้านบน
ขอบปีกด้านล่างโค้ง ปีกคู่หลังสีน�้ำตาลอ่อน ขอบปีกสีน�้ำตาล

NOTODONTIDAE

Allata duplius

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสื้อเคาท์เทา
Grey Count

ลักษณะทัว่ ไป : ปีกกว้าง 70 มิลลิเมตร ด้านหน้า สีน�้ำตาลเข้ม ขอบปีกด้านข้างมีแถบ

สีเทาเกือบขาว ปีกคู่หลังมีแถบสีขาวเกือบครึ่งปีก ด้านท้อง สีน�้ำตาลอ่อน ขอบปีกปีกคู่หน้า
มีลายสีนำ�้ ตาลอมเหลือง ขอบปีกด้านข้างทัง้ ปีกคูห่ น้าและปีกคูห่ ลังมีสขี าว หากินตามชายป่า

NYMPHALIDAE

Tanaecia lepidea
268

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ผีเสื้อหางมังกรขาว

INSECT

White Dragontail

ลักษณะทัว่ ไป : ปีกกว้าง 43 มิลลิเมตร พืน้ ปีกสีดำ� ปีกคูห่ น้าปลายบางใส มีขอบปีก

สีดำ� กลางปีกคูห่ น้าและปีกคูห่ ลังมีแถบสีขาวยาวต่อเนือ่ ง ปีกคูห่ ลังปลายปีกยืน่ ยาวมาก ด้านหน้า
คล้ายด้านท้อง

CITES
กลุ่มที่ 2

PAPILIONIDAE

Lamproptera curius
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสื้อหนอนมะนาว
Lime Butterfly

ลักษณะทัว่ ไป : ปีกกว้าง 70 มิลลิเมตร ด้านหน้า พื้นปีกสีด�ำ มีแถบและแต้มสีเหลือง

ครีม มุมปลายปีกคู่หลังมีจุดสีแดง-ด�ำ ด้านท้อง พื้นปีกสีเหลืองอ่อน มีแต้มสีเหลืองอ่อน
มีแต้มสีเหลืองเข้มและสีด�ำประปรายทั่วทั้งปีก มีพฤติกรรมชอบหากินตามชายป่า

ตัวผู้

PAPILIONIDAE

Papilio demoleus
270

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ตัวเมีย

CITES
กลุ่มที่ 2

INSECT

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา
Golden Birdwing

ลักษณะทัว่ ไป : ปีกกว้าง 103 มิลลิเมตร พืน้ ปีกสีดำ� คล้ายก�ำมะหยี่ ปีกคูห่ น้าของตัวผู้

มีสขี าวรอบเส้นปีก ปีกคูห่ ลังพืน้ ปีกสีเหลืองแต้มด้วยสีดำ� ขนาดเล็ก และมีอยูใ่ นช่องปีกที่ 2-5
เท่านัน้ ส่วนปีกคูห่ น้าของตัวเมียมีสขี าวรอบเส้นปีกน้อยกว่า ปีกด้านหน้าคล้ายด้านหลัง

ตัวผู้

ตัวเมีย

CITES
กลุ่มที่ 1
็นกังวลนอ้ ย
มที่เป

กลุ่

ที่สุด
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PAPILIONIDAE

Troides aeacus

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ผีเสื้อกลางคืน
Moth

ลักษณะทัว่ ไป :

ปีกกว้าง 90 มิลลิเมตร ล�ำตัวมีสแี ดง ส่วนอกมีแถบสีนำ�้ เงินด�ำขนาด
ใหญ่อยู่สองจุด ส่วนท้องมีแถบป้ายสีน�้ำเงินด�ำพาดยาวตามขวางกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
พืน้ ปีกมีสแี ดงอมส้ม มีแถบสีนำ�้ เงินด�ำหลายแถบทัง้ ปีกคูห่ น้าและคูห่ ลัง บริเวณมุมปีกคูห่ น้า
มีแถบสีนำ�้ ตาลด�ำขนาดใหญ่ เป็นผีเสือ้ ทีห่ ายากและพบข้อมูลน้อย

THYRIDIDAE

Glanycus insolitus
272

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ผีเสื้อรมควัน

INSECT

Smoky Moth

ลักษณะทัว่ ไป : ปีกกว้าง 80 มิลลิเมตร ส่วนหัวสีแดงสด พื้นปีกสีด�ำมีแถบสีน�้ำเงินฟ้า
พาดยาวตามขวางอยู่กลางปีกและมีแถบสีน�้ำเงินด�ำหลายแถบอยู่ทั้งปีกคู่หน้าและปีกคู่หลัง

ระยะตัวหนอน

ZYGAENIDAE

Callizygaena ada
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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แมลงปอบ้านก้นกระเปาะ
Bulb-bodied Skimme

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 50 มิลลิเมตร มีขนาดเล็ก ตัวผู้ อกสีฟ้าลายสีด�ำ ปีกใส
ท้องสีฟ้าลายด�ำ บริเวณโคนท้องจะพองออกคล้ายกระเปาะ รยางค์ปลายท้องสีขาวนวล
ตั ว เมี ย มีลักษณะคล้ายกับตัวผู้ แต่มีสีน�้ำตาลอมเหลือง รยางค์ปลายท้องสีขาวนวล
มักพบเกาะตามพืชน�้ำใกล้หรือเหนือแหล่งน�้ำนิ่ง สามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศ
ตลอดทั้งปี

ตัวผู้

274

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

กลุ่

ที่สุด

Acisoma panorpoides
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มที่เป
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แมลงปอบ้านผูป้ ี กเปื้ อนส้ม
Orange Skimmer

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 58 มิลลิเมตร มีขนาดเล็ก ตัวผู้ อกสีเหลืองส้ม ปีกใส
กลางปีกมีแถบสีส้ม ท้องป้อมสั้นสีส้ม รยางค์ปลายท้องสีอ่อน ตัวเมีย มีลักษณะคล้ายตัวผู้
แต่มีสีเหลือง และปีกใส ไม่มีแถบสีส้มเหมือนในตัวผู้ มักพบตามแหล่งน�้ำนิ่งและแหล่งน�้ำ
ไหลรวมถึงแหล่งน�ำ้ ทีไ่ ม่สะอาดในระดับหนึง่ ด้วย สามารถพบทัว่ ทุกภาคของประเทศ ตลอดทัง้ ปี

็นกังวลนอ้ ย
มที่เป

กลุ่

ที่สุด
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LIBELLULIDAE

Brachythemis contaminata
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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แมลงปอบ้านบ่อ
Scarlet Skimmer

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 64 มิลลิเมตร มีขนาดกลาง ตัวผู้ อกและท้องมีสีแดง
ปี ก ใส โคนปี ก มี แ ถบสี เข้ ม กลางท้ อ งด้ า นบนมี เ ส้ น สี ด� ำ ลากยาวตามความยาวท้ อ ง
รยางค์ปลายท้องสีแดง ตัวเมีย มีลักษณะคล้ายกับตัวผู้ แต่มีสีเหลือง พบตามแหล่งน�้ำ
ทั่วไป สามารถพบในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พบได้ตลอดปี

ตัวเมีย
ตัวผู้

276

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

กลุ่

ที่สุด

Crocothemis servilia
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INSECT

แมลงปอเสือลายประดับ
Clubtail

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 77 มิลลิเมตร มีขนาดค่อนข้างใหญ่ สีด�ำคาดเหลือง
ท้องมีสีด�ำและมีจุดสีเหลือง ท้องปล้องที่ 8-9 มีแถบสีเหลืองที่ไม่เชื่อมติดกัน ตัวผู้และตัวเมีย
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พบได้ทั้งในแหล่งน�้ำนิ่งและล�ำธาร สามารถพบในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย พบได้ตลอดปี

็นกังวลนอ้ ย
มที่เป

กลุ่

ที่สุด

LC

IU

CN
R
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GOMPHIDAE

Ictinogomphus decoratus
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แมลงปอบ้านไร่ปลายปี กใส
Greater Blue Wing

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 70 มิลลิเมตร ตัวผู้ ล�ำตัวและท้องสีเข้มเหลือบเขียว
ปีกสีเข้มยกเว้นปลายปีก โคนปีกหลังมีสีเหลือบส้มหรือแดง ตัวเมีย มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ยกเว้นโคนปีกหลังที่มีสีเหลือบเขียวฟ้า มักพบบินและเกาะตามยอดหญ้าหรือกิ่งไม้แห้ง
ข้างบึงหรือล�ำธาร สามารถพบทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้และภาค
ตะวันออก

LC
278

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

กลุ่

ที่สุด

Rhyothemis plutonia

LC

CN
R

IU

LIBELLULIDAE

็นกังวลนอ้ ย
มที่เป

8
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INSECT

แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้ อน
Common Picturewing

ลักษณะทัว่ ไป : ล�ำตัวยาว 68 มิลลิเมตร อกและท้องสีด�ำมันวาว ปีกคู่หน้าตั้งแต่โคน

ปี กถึ ง ข้ อปี กมีแถบสีด�ำสลับ เหลือง ปีก คู่หลังมีแ ถบสีด�ำสลับเหลืองเกือบเต็มแผ่นปีก
ปลายปีกใส

็นกังวลนอ้ ย
มที่เป

กลุ่

ที่สุด

LC

IU

CN
R

8
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GOMPHIDAE

Rhyothemis variegata
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ตัก๊ แตนบอนแถบตาล
White-tipped Locustt

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 30 มิลลิเมตร ส่วนหัวสั้นกว่าอกปล้องแรก หน้าอยู่
ในแนวตั้ง หัวทู่ ปลายหนวดขาว สีเขียวอมฟ้า มีแถบสีด�ำพาดจากหลังตาต่อไปถึงปลายปีก
บริเวณต้นขาของขาคู่หลังสีน�้ำตาลแดงจาง ส่วนปลายและเข่ามีสีด�ำ มีวงสีเหลืองภายใน
ใกล้เข่า บริเวณขาท่อนล่างสีฟา้

ตัวเมีย

ตัวผู้
ACRIDIDAE

Ceracris fasciata
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LC

INSECT

ตัก๊ แตนกิง่ ไม้เรียวสยาม
Siam Slender Stick Insect

ลักษณะทัว่ ไป :

ล�ำตัวยาว 100 มิลลิเมตร สีเหลืองอมส้ม ขายาวสีเขียวอมฟ้า
ที่โคนขาคู่หน้า และสีเขียวอมฟ้าจากโคนขาถึงเข่าในขาคู่กลางและขาคู่หลัง สามารถพบ
เกาะตามพุ่มไม้หรือล�ำต้นของต้นไม้ใหญ่

PHASMATIDAE

Ramulus siamensis
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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บัน...
ทึก
ภาพ...
ถ่าย
แมลง
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

283

เห็ดรา
คือ สิ่งมีชีวิตจ�ำพวกราที่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมจะพั ฒ นาไปเป็ น โครงสร้ า งขนาดใหญ่ ท่ี เราเรี ย กว่ า “ดอกเห็ ด ”
(mushroom) เพื่ อ ใช้ ใ นการสร้ า งสปอร์ ส� ำ หรั บ ขยายพั น ธุ ์ ส� ำ หรั บ ราที่ ไ ม่ มี
โครงสร้างขนาดใหญ่และสร้างสปอร์บนเส้นใย เราเรียกว่า “เชื้อรา” (fungi)
เห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ อ ยู ่ ใ นอาณาจั ก รฟั ง ไจ (Kingdom Fungi)
เห็ ด ไม่ ส ามารถสร้ า งอาหารเองได้ จึ ง
ต้องการอาหารจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ พืช
และสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง
อินทรียวัตถุ นอกจากนีย้ ังต้องการความชื้น
และแสงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตอีกด้วย
เห็ดแดงน�้ำหมาก
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เห็ดรังนก

Marasmius sp.

MUSHROOM

การจำจ แนก

เ ห็ ด

ตามลักษณะต่าง ๆ

จ�ำแนกตาม

ลักษณะการเกิดสปอร์
เห็ดเบสิดิโอไมซิติส (Basidiomycetes)

เบสิดโิ อสปอร์ สปอร์เกิดอยู่ภายนอกโครงสร้างที่มีรูปร่างคล้าย
เบสิเดียม

กระบอง (basidium) เรียกว่า เบสิดิโอสปอร์
(basidiospore) ซึ่งมีสปอร์จ�ำนวน 4 สปอร์
อยู่ติดกับก้านสปอร์บนเบสิเดียม เช่น เห็ดโคน
เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดตับเต่า

แอสโคสปอร์ เห็ดแอสโคไมซิติส (Ascomycetes)

แอสคัส

สปอร์เกิดภายในโครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายถุง
(ascus) เรียกว่า แอสโคสปอร์ (ascospore) ซึ่ง
มีสปอร์จำ� นวน 8 สปอร์ อยูภ่ ายในถุง เช่น เห็ดหูหนู
เห็ดเผาะ เห็ดถ้วย และเห็ดดันหมีม่วงด�ำ

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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จ�ำแนกตาม

ลักษณะความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิต แหล่งอาหาร และที่อยู่

เห็ดซาโปรไฟต์
(Saprophyte)

เห็ดพาราไซต์
(Parasite)

เห็ดที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่
ตายแล้วและอินทรียวัตถุเป็นอาหาร เช่น
เห็ดน�ำ้ หมึก เห็ดขอนขาว เห็ดปะการัง
เห็ดแครง และเห็ดลม

เห็ดทีท่ ำ� ให้เกิดโรคโดยเข้าท�ำลายพืชและ
สัตว์ทมี่ ชี วี ติ อยูใ่ ห้ตาย เช่น เห็ดถัง่ เช่า
เข้าท�ำลายหนอนแมลง

เห็ ด ซิ ม ไบโอซิ ส
(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
อยูร่ ว่ มกับปลวก โดยเส้นใยของเห็ดโคน
จะเป็นอาหารของปลวก ส่วนปลวก
สร้างอาหารเลีย้ งเห็ดโคน

เห็ ด ไมคอร์ ไ รซา
(Mycorrhiza)
เห็ดที่อาศัยอยู่กับรากฝอยของพืช
ต้นไม้ ดึงธาตุอาหารและน�ำ้ ให้กบั
พืชและป้องกันรากพืชไม่ให้เชื้อรา
และแบคทีเรียเข้าท�ำลาย เห็ดได้รบั
อาหารจากพืชเพือ่ เจริญเติบโต เช่น
เห็ดน�ำ้ หมาก เห็ดขิง และเห็ดข่า

นอกจากเห็ดจะมีความส�ำคัญในการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์แล้ว
เห็ดยังมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศ โดยท�ำหน้าทีย่ อ่ ยสลายอินทรียวัตถุทำ� ให้เกิด
การหมุนเวียนของธาตุอาหาร (nutrient cycle) ทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่พชื สัตว์ และ
จุลนิ ทรียใ์ นระบบนิเวศให้สามารถด�ำรงชีวติ ได้
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จ�ำแนกตาม

เห็ดกินได้

เห็ดที่ไม่มี
ข้อมูลว่ากินได้

เห็ดพิษ

ลักษณะการน�ำมาใช้ประโยชน์
เห็ ด ที่ มี ร สชาติ อ ร่ อ ย มี คุ ณ ค่ า
ทางอาหาร มี ค นนำ�มากิ น เป็ น
อาหารและยารักษาโรค เช่น เห็ดโคน
เห็ดขมิ้นใหญ่ เห็ดขิง เห็ดน�้ำหมาก
และเห็ดหลินจือ

เห็ดที่ไม่มีคนนำ�มากินเป็นอาหาร
และยังไม่มีร ายงานว่ามีพิษ เช่น
เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดพัดใบลาน
เห็ดร่ม และเห็ดกรวยจีบ

เห็ดทีม่ พี ษิ ต่อระบบทางเดินอาหาร
ระบบหายใจ และระบบประสาท
เมื่อกินเข้าไปอาจทำ�ให้ตายได้ เช่น
เห็ดยวงขนุน เห็ดน�้ำหมึกซึม และ
เห็ดระโงกหิน
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ความหลากหลายด้านเห็ด
เห็ด 65 ชนิด 18 วงศ์
เห็ดกินได้ 17 ชนิด
เห็ดทีไ่ ม่มขี อ้ มูลว่ากินได้ 48 ชนิด
ความหลากหลายด้านเห็ดในพื้นที่ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
เราพบเห็ดแตกต่างกันไปตามฤดูกาล รวมทั้งหมด 65 ชนิด
พบเห็ดกินได้ 17 ชนิด จะพบมากในช่วงฤดูฝน เช่น
เห็ดตะไคลเขียว เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดแดงน�้ำหมาก เห็ดโคน และเห็ดหูหนู
พบเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 48 ชนิด
พบได้ตลอดทั้งปี บางชนิดดอกเห็ด
คงทนข้ามปี มักขึ้นอยู่ตามใบไม้แห้ง
ขอนไม้ล้ม หรือบนพื้นดิน เช่น
เห็ดกรวยทองตะกู และเห็ดรังนก
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กลุ ่ ม เห็ ด กิ น ได้
ชื่อไทย
วงศ์ Agaricaceae
เห็ดตาปู้
วงศ์ Amanitaceae
เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดระโงกขาว
วงศ์ Auriculariaceae
เห็ดหูหนู
วงศ์ Boletaceae
เห็ดขล�ำหมา
วงศ์ Diplocystaceae
เห็ดเผาะฝ้าย
วงศ์ Ganodermataceae
เห็ดหลินจือ
วงศ์ Lyophyllaceae
เห็ดโคนปลวกจิก
เห็ดโคนข้าวตอก
วงศ์ Phallaceae
เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีเหลือง
วงศ์ Polyporaceae
เห็ดลม

ชื่อวิทยาศาสตร์

กลุ่มเห็ด

Calvatia boninensis

ไมคอร์ไรซา

Amanita hemibapha
Amanita princeps

ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา

Auricularia auricula-judae

ซาโปรไฟต์

Mycoamaranthus cambodgensis

ไมคอร์ไรซา

Astraeus asiaticus

ไมคอร์ไรซา

Ganoderma lucidum

ซาโปรไฟต์

Termitomyces clypeatus
Termitomyces microcarpus

ซิมไบโอซิส
ซิมไบโอซิส

Dictyophora multicolor

ซาโปรไฟต์

Lentinus polychrous

ซาโปรไฟต์

เห็ดแครง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ ่ ม เห็ ด กิ น ได้
ชื่อไทย
วงศ์ Russulaceae
เห็ดหล่มขาว
เห็ดแดงน�้ำหมาก
เห็ดหล่มสีกุหลาบ
เห็ดน�้ำหมาก
(ขาอมชมพู หมวกแดง)
เห็ดตะไคลเขียว
วงศ์ Schizophyllaceae
เห็ดแครง

ชื่อวิทยาศาสตร์

กลุ่มเห็ด

Russula delica
Russula emetica
Russula rosacea

ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา

Russula tenuiceps

ไมคอร์ไรซา

Russula virescens

ไมคอร์ไรซา

Schizophyllum commune

ซาโปรไฟต์

เห็ดโคนข้าวตอก
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กลุ ่ ม เห็ ด ที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ลว่า กินได้
ชื่อไทย
วงศ์ Agaricaceae
เห็ดรังนก
เห็ดดาวกระจาย
วงศ์ Clavariaceae
เห็ดปะการังตีนเป็ด
วงศ์ Ganodermataceae
เห็ดก้อนกะละแมด�ำ
วงศ์ Hydnangiaceae
วงศ์ Hymenochaetaceae
Hexagonia sp.

ชื่อวิทยาศาสตร์

กลุ่มเห็ด

Agaricus sp. 1
Coprinus sp. 1
Coprinus sp. 2
Cyathus striatus
Leucocoprinus fragilissimus

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Scytinopogon pallescens

ซาโปรไฟต์

Ganoderma dahlii
Ganoderma sp. 1
Ganoderma sp. 2
Ganoderma sp. 3
Ganoderma sp. 4

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Lactarius sp. 1

ไมคอร์ไรซา

Hymenochaete sp. 1
Phellinus sp. 1

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ ่ ม เห็ ด ที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ล ว่ า กินได้
ชื่อไทย
วงศ์ Marasmiaceae
เห็ดใบหูขาว
เห็ดร่มน�้ำตาลแดง
เห็ดร�ำวง
วงศ์ Polyporaceae
เห็ดรังมิ้ม
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ชื่อวิทยาศาสตร์

กลุ่มเห็ด

Campanella junghuhnii
Marasmius iras
Marasmius oreades
Marasmius sp. 1
Marasmius sp. 2
Marasmius sp. 3
Marasmius sp. 4
Marasmius sp. 5
Marasmius sp. 6
Marasmius sp. 7

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Hexagonia apiaria
Hexagonia sp. 1
Hexagonia sp. 2
Hexagonia sp. 3
Hexagonia sp. 4
Hexagonia sp. 5
Hexagonia sp. 6
Lentinus sp. 1
Lentinus sp. 2
Lenzites acuta

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

MUSHROOM

กลุ ่ ม เห็ ด ที่ ไ ม่ มี ข ้ อ มู ลว่า กินได้
ชื่อไทย
วงศ์ Polyporaceae (ต่อ)
เห็ดกรวยทองตะกู
เห็ดขอนแดง
วงศ์ Russulaceae
วงศ์ Sclerodermataceae
เห็ดหัวเข่าก้อนกรวด
วงศ์ Stereaceae
เห็ดหูไม้
วงศ์ Xylariaceae
เห็ดดันหมีม่วงด�ำ
เห็ดนิ้วมือทองค�ำ
-

ชื่อวิทยาศาสตร์

กลุ่มเห็ด

Microporus sp. 1
Microporus xanthopus
Pycnoporus sanguineus

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Russula sp. 1
Russula sp. 2
Russula sp. 3
Russula sp. 4

ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา

Pisolithus tinctorius
Scleroderma citrinum

ไมคอร์ไรซา
ไมคอร์ไรซา

Stereum spectabilis

ซาโปรไฟต์

Daldinia eschscholtzii
Xylaria allantoidea
Xylaria hypoxylon
Xylaria sp. 1

ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์
ซาโปรไฟต์

Marasmius sp.
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดระโงกขาว
เห็ดไมคอร์ไรซา

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Amanitaceae

Amanita princeps
ลักษณะ ดอกอ่อนรูปกลมคล้ายไข่สขี าวหรือไข่สขี าวนวลหรือเหลืองอ่อน เปลือกหุม้
ดอกอ่อนทรงกระบอก สีขาว เมือ่ บานกางออกเป็นรูปกระทะคว�ำ่ แบนราบ ผิวเรียบ
เป็นมัน เมื่อชื้นจับแล้วหนืดมือเล็กน้อย ขอบเป็นริ้ว ขนาด 6-20 เซนติเมตร ครีบ
สีขาวถึงครีม ไม่ติดก้าน เรียงถี่ ก้านทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าเล็กน้อย ภายในกลวง
มีวงแหวนขาวนวล ตอนบนสีเดียวกับหมวก ขนาด 10-20 x 1-2.5 เซนติเมตร
สปอร์ รูปร่างกลมหรือเกือบกลม ใส ผิวเรียบ ขนาด 10-11.25 x 10 ไมโครเมตร
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดหูหนู
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง

เห็ดกินได้

วงศ์ Auriculariaceae

Auricularia auricula-judae
ลักษณะ ดอกเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด ขนาด 2-10 x 2-8 เซนติเมตร เนื้อเห็ด
บางสีน�้ำตาลโปร่งแสง สีน�้ำตาลเทา ผิวด้านบนเรียบมีขนเล็ก ๆ เป็นคลื่นเล็กน้อย
ผิวด้านในสีเหมือนด้านนอก อาจจะอ่อนกว่าเล็กน้อย ไม่มีขน มีรอยหยักย่นแผ่ออก
เป็นรัศมีออกไปจากโคน เมือ่ ถูกความชืน้ ดอกเห็ดจะมีเมือกลืน่ สปอร์ รูปไข่แกนคอด
เล็กน้อย ใส ผิวเรียบ ขนาด 12-14 x 5-6 ไมโครเมตร
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดขล�ำหมา
เห็ดไมคอร์ไรซา

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Boletaceae

Mycoamaranthus cambodgensis
ลักษณะ รูปเกือบกลมหรือรูปทรงไม่แน่นอน ขนาด 1-3.5 เซนติเมตร สูง 1-4
เซนติเมตร ผนังบางมาก ผิวเรียบหรือมีเกล็ดเล็ก ๆ สีเหลืองสดหรือเหลืองอมส้ม
เนื้อเยื่อภายในสีขาว ยืดหยุ่นคล้ายยาง เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลด�ำเมื่อแก่ ไม่มีก้าน
สปอร์ รูปยาวรีเหมือนลูกแพร์ ผิวมีหนาม ขนาด 11-14 × 7-10 ไมโครเมตร

296

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดเผาะฝ้าย
เห็ดไมคอร์ไรซา

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Diplocystaceae

Astraeus asiaticus
ลักษณะ รูปร่างเป็นเม็ดกลม ขนาด 4-7 เซนติเมตร สูง 1.5-2 เซนติเมตร มีผนัง
สองชั้น เมื่อแก่ผนังชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุสปอร์
เมื่ออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวล เมื่ออายุมากสปอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเทา และปลิวออก
ทางรูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเมื่อมีน�้ำหรือมีแรงมากระทบ สปอร์ รูปกลม มีหนาม
ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดหลินจือ
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Ganodermataceae

Ganoderma lucidum
ลักษณะ ดอกรูปครึ่งวงกลมไปจนถึงรูปไต ขนาด 2.5-25 เซนติเมตร หนา 1.5-3
เซนติเมตร ผิวเรียบเป็นมัน มีแถบวงน�้ำตาลแดง ปากรูกลมถึงเหลี่ยม มี 4-6 รูต่อ
มิลลิเมตร ก้านติดด้านข้าง สีน�้ำตาลอ่อนถึงน�้ำตาลเข้มขนาด 4-10 x 1-2 เซนติเมตร
สปอร์ ทรงรียาว ผนังสองชัน้ ปลายข้างหนึง่ ตัดเป็นเส้นตรง ผนังชัน้ นอกเรียบ ชัน้ ใน
หยาบ เป็นหนามสีน�้ำตาลอ่อน ขนาด 7-12 x 6-8 ไมโครเมตร
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดโคนปลวกจิก
เห็ดซิมไบโอซิส

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Lyophyllaceae

Termitomyces clypeatus
ลักษณะ ดอกรูประฆังคว�ำ่ ยอดแหลม สีนำ�้ ตาลปนเทาจนถึงน�ำ้ ตาลอมเหลือง ขนาด
2.5-5 เซนติเมตร มีรอยแตกเป็นแนวยาวอาจถึงกลางหมวก ครีบเรียงถี่ สีขาว ไม่ตดิ ก้าน
ก้านทรงกระบอก โคนใหญ่ มีสีขาวหม่นหรือน�้ำตาลอ่อน ขนาด 5-10 × 0.5-1
เซนติเมตร สปอร์ ทรงรี เรียบ ผนังบาง ขนาด 4-8 × 3-5 ไมโครเมตร

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดโคนข้าวตอก
เห็ดซิมไบโอซิส

พบในป่าดิบแล้ง

เห็ดกินได้

วงศ์ Lyophyllaceae

Termitomyces microcarpus
ลักษณะ ดอกสีขาว กลางหมวกเป็นปมนูนน�้ำตาลเข้ม เป็นมันวาว เรียบ ขอบเป็น
ริ้วและมักฉีกขาดเมื่อแก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ครีบไม่ติดก้าน
กว้าง เรียงถี่ สีขาว ก้านทรงกระบอก แข็ง เรียบ ขนาด 3-7 x 0.2-0.4 เซนติเมตร มี
รากสีขาว สั้น ประมาณ 1-2 เซนติเมตร เนื้อแน่นสีขาว สปอร์ รูปไข่หรือทรงรี เรียบ
ผนังหนาเล็กน้อย ขนาด 6-8 x 3-4.5 ไมโครเมตร
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดลม
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Polyporaceae

Lentinus polychrous
ลักษณะ ดอกรูปทรงกรวย ตรงกลางเว้าลึกคล้ายปากแตร ขอบดอกโค้งงอเล็กน้อย
ขนาด 5-10 เซนติเมตร ผิวดอกมีขนสีนำ�้ ตาลคล้ายเกล็ดเล็ก ๆ ดอกอ่อนสีขาวอมเทา
เมื่อแก่จะมีสีน�้ำตาล ครีบถี่ สีขาวเทาเกยก้าน ก้านทรงกระบอกโค้ง อยู่ตรง
กลางดอกหรือเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง ภายในก้านตัน ขนาด 0.5-2.5 × 0.4-1.5
เซนติเมตร เนื้อแน่นและเหนียว สปอร์ ทรงรี โค้งงอเล็กน้อย ผิวเรียบ ผนังบาง
ขนาด 6-9 × 2.7-3.3 ไมโครเมตร
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดหล่มขาว
เห็ดไมคอร์ไรซา

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดกินได้

วงศ์ Russulaceae

Russula delica
ลักษณะ ดอกเห็ดอ่อนสีขาวนวล ผิวหมวกเรียบ เมื่อบานรูปร่างคล้ายกรวย ตรง
กลางหมวกเว้าลงเล็กน้อย สีเนือ้ ขนาด 3-15 เซนติเมตร เนือ้ หมวกหนา ครีบเรียงกัน
เป็นรัศมี ก้านมีลกั ษณะกลม ใหญ่ โคนก้านเรียวเล็กกว่าด้านบนเล็กน้อย ผิวด้านนอก
สีขาวนวลและเรียบ สปอร์ รูปไข่ ใส ขนาด 8–12 x 7–9 ไมโครเมตร
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดแดงน�้ำหมาก
เห็ดไมคอร์ไรซา

พบในป่าดิบแล้ง

เห็ดกินได้

วงศ์ Russulaceae

Russula emetica
ลักษณะ ดอกอ่อนมีรูปทรงคล้ายกระทะคว�่ำ ริมขอบโค้งลง ตรงกลางเว้าตื้น ผิว
เรียบ สีแดงอมชมพู เมื่อแก่ดอกจะยกตัวขึ้น ขนาด 5-10 เซนติเมตร ครีบติดก้าน
เรียงถี่ สีขาว ก้านรูปทรงกระบอกไม่สม�่ำเสมอ ผิวเรียบ สีขาว ขนาด 5-10 x 1-2.5
เซนติเมตร สปอร์ ทรงกลม ใส มีสันนูนเป็นตาข่ายรอบสปอร์ ขนาด 6-9 ไมโครเมตร

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดแครง
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง

เห็ดกินได้

วงศ์ Schizophyllaceae

Schizophyllum commune
ลักษณะ ดอกรูปพัด มีขนสีขาวหรือขาวปนเทาปกคลุม ปลายงุม้ ลงเป็นลอน แตกแขนง
เป็นแฉกเล็ก ๆ คล้ายนิ้วเท้าตุ๊กแก แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง ขนาด 1-3
เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐานดอก สีครีม
ก้านอยู่ด้านข้างหรือเกือบไม่มีก้าน สปอร์ ทรงกระบอก ผิวเรียบ ใส ขนาด 4-5 x
1.5-2 ไมโครเมตร
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ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดดาวกระจาย
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Agaricaceae

Leucocoprinus fragilissimus
ลักษณะ ดอกแผ่แบน ตรงกลางนูนเล็กน้อย เมื่อบานออกเห็นเป็นลายทางตามแนว
รัศมีชัดเจน ขนาด 1-5 เซนติเมตร สีขาวอมเหลือง บอบบาง หักง่าย ก้านยาวเรียว
มีขนคล้ายผงฝุ่น มีวงแหวนติดอยู่ส่วนบนของก้าน เปราะหักง่าย สปอร์ รูปรี สีขาว
ผิวเรียบ ขนาด 9-13 x 7-8 ไมโครเมตร

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดก้อนกะละแมด�ำ
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Ganodermataceae

Ganoderma dahlii
ลักษณะ ดอกรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด ขนาด 13-18 x 10-15 เซนติเมตร หนา
1-1.5 เซนติเมตร ผิวเป็นมันเคลือบเงา ย่นหยัก ขอบหยัก สีน�้ำตาลด�ำถึงด�ำ มี 6-7
รูต่อมิลลิเมตร ไม่มีก้าน สปอร์ รูปไข่ ใส มีผนังสองชั้น มีหนามสีน�้ำตาลอ่อน ขนาด
8-10 × 5-6 ไมโครเมตร
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เห็ดร่มน�้ำตาลแดง
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Marasmiaceae

Marasmius iras
ลักษณะ ทรงโค้งนูนรูปกระทะคว�่ำ ขนาด 0.5-2 เซนติเมตร เมื่อบานเต็มที่เกือบ
แผ่แบน กลางหมวกยุบลงเล็กน้อย ผิวดอกสีเหลืองน�้ำตาลเข้ม มีรอยครีบ เป็นร่อง
รัศมีแยกออกจากกลางหมวก เนื้อดอกสีน�้ำตาลเหลือง ครีบติดก้าน เรียงถี่ ก้านทรง
กระบอก ติดกึ่งกลางดอก ขนาดเท่ากันตั้งแต่โคนถึงปลาย ก้านกลวง สีขาวหรือ
อมเหลืองน�้ำตาล ที่ฐานสีน�้ำตาลแดง สปอร์ ทรงเรียวยาว ผิวเรียบ ใส ขนาด 3-5 x
11-15 ไมโครเมตร
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดร�ำวง
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Marasmiaceae

Marasmius oreades
ลักษณะ ดอกนูนแล้วแบน กลางหมวกนูนเล็กน้อย ขอบงอขึ้นเมื่อแก่ ผิวดอกสี
น�้ำตาลแดงแล้วซีดลงเป็นน�้ำตาลอ่อนอมเหลือง ครีบติดก้าน เรียงถี่ สีขาว ก้านทรง
กระบอก ติดกึ่งกลางดอก สีขาวไปจนถึงน�้ำตาลอ่อนอมแดง สปอร์ ทรงรียาว เรียบ
ผนังบาง ขนาด 6.7-13 x 4-6 ไมโครเมตร

308

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

MUSHROOM

เห็ดกรวยทองตะกู
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Polyporaceae

Microporus xanthopus
ลักษณะ ดอกรูปกรวย ปากกว้าง บาง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี ย่นเล็กน้อย เป็นมันวาว
มีแถบวงกลมของสีน�้ำตาลอมเหลือง น�้ำตาลแดงไปถึงน�้ำตาลเข้ม ขนาด 3.5-10
เซนติเมตร ใต้หมวกเป็นรู มี 5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้านรูปทรงกระบอก ขนาด 1.5-2
x 0.3-0.4 เซนติเมตร โดยปกติก้านอยู่กึ่งกลางหมวก เนื้อแข็ง ผิวเรียบ โคนแผ่ออก
เป็นวงกลมเล็ก ๆ สปอร์ ทรงรียาว ใส ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5.5-7 x 2-2.5
ไมโครเมตร
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดขอนแดง
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Polyporaceae

Pycnoporus sanguineus
ลักษณะ แผ่แบน รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด ผิวด้านบนสีแดงอมส้มหรือมีแถบสีแดง
สลับสีเหลือง มีรอยย่น ผิวเป็นมันวาวเล็กน้อย ขนาด 5-7 × 1-4 เซนติเมตร
ด้านล่างเป็นรูขนาดเล็กสีส้มสะท้อนแสง มี 5-7 รูต่อมิลลิเมตร ก้านสีเดียวกับดอก
อยู่ดา้ นข้างแต่สนั้ มาก บางครัง้ ไม่มกี า้ น สปอร์ ทรงกระบอก ใส ขนาด 3-5.5 × 2-2.5
ไมโครเมตร
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MUSHROOM

เห็ดหัวเข่าก้อนกรวด
เห็ดไมคอร์ไรซา

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Sclerodermataceae

Pisolithus tinctorius
ลักษณะ ดอกกลมหรือรูปกระบอง ขนาด 5-10 เซนติเมตร สูง 5-20 เซนติเมตร
ส่วนใกล้ฐานเรียวเล็กคล้ายก้านและมีราก เมือ่ ผ่ามีลกั ษณะคล้ายเม็ดกรวด สีนำ�้ ตาล
เหลือง อัดแน่นและมักมีน�้ำเมือกเหนียวสีน�้ำตาลด�ำ เมื่อแก่ผนังด้านบนจะปริออก
ภายในมีผงสปอร์สนี ำ�้ ตาลเข้ม สปอร์ รูปร่างกลม มีหนาม สีนำ้� ตาลอมเหลือง ขนาด
9-12 ไมโครเมตร
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เห็ดหูไม้
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Stereaceae

Stereum spectabilis
ลักษณะ ดอกเห็ดขนาด 1-6 เซนติเมตร เนื้อดอกบางมาก เหนียว ผิวหมวกมี
สีเหลืองน�้ำตาลถึงน�้ำตาลเข้ม มีขอบสีขาว ผิวเรียบ ใต้หมวกมีลักษณะเป็นรอยย่น
สีเหลืองจางกว่าสีผิวดอก ไม่มีก้าน สปอร์ รูปไข่รี ผิวเรียบ ขนาด 3.5-5 x 5-7.5
ไมโครเมตร
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เห็ดนิ้วมือทองค�ำ
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าเต็งรัง

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Xylariaceae

Xylaria allantoidea
ลักษณะ เป็นแท่งคล้ายนิ้วมือหรือรูปกระบอง ไม่แตกกิ่งก้าน เนื้อแข็ง ขึ้นบน
เปลือกไม้และเนื้อไม้ สีน�้ำตาลทองถึงน�้ำตาลไหม้ ผิวไม่เรียบ เป็นลายคล้ายตาข่าย
เมื่อแก่ข้างในกลวง ขนาด 0.6-3 เซนติเมตร สูง 2-11 เซนติเมตร สปอร์ ขนาด
10.6-12.5 x 3.8-4.4 ไมโครเมตร ช่องที่สปอร์งอก (germ slits) เป็นเส้นตรงยาว
เกือบเต็มสปอร์
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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Xylaria hypoxylon
เห็ดซาโปรไฟต์

พบในป่าดิบแล้ง เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

วงศ์ Xylariaceae

Xylaria hypoxylon
ลักษณะ เป็นแท่งทรงกระบอกเรียวเล็ก มียอดแหลม มักแตกแขนงเป็นรูปส้อม ส่วนบน
ปกคลุมด้วยผงสีขาวเพราะมีสปอร์แบบไม่มีเพศ แล้วกลายเป็นสีด�ำเมื่อมีการสร้าง
เพอริทเี ซียม (perithecium) ซึง่ เป็นการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ เนือ้ เหนียวเหมือนไม้
สีขาว ขนาด 0.5 เซนติเมตร สูง 4-6 เซนติเมตร สปอร์ ขนาด 11-14 x 5-6
ไมโครเมตร รูปเมล็ดถั่ว เรียงเป็นแถวเดี่ยว สีด�ำ
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Lichen

Lichen
ไลเคน

ไลเคน คือ สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด
ที่อยู่ร่วมกันแบบ
พึ่งพาอาศัยกัน ระหว่าง

รา (fungi)
กับ

สาหร่าย (algae)

รา

ช่วยเก็บความชื้นและ พึ่งพาอาศัยกัน
ป้องกันอันตรายให้
กับสาหร่าย

สาหร่ายสีเขียว
(green algae)
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สาหร่าย

สร้างอาหารและ
แบ่งปันให้กับรา

สาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน
(blue-green algae)

LICHEN

เราพบเจอไลเคน
ที่ใีดได้บ้าง?

บนใบไม้

ไลเคนไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งดู ด สารอาหารจาก
แหล่ ง ที่ เ กาะอาศั ย จึ ง สามารถขึ้ นได้ ทุ ก ที่
ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ต้นไม้ ขอนไม้ ใบไม้
หรื อ แม้ แ ต่ ป้ ายหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ม นุ ษ ย์
สร้างขึ้น

บนหิน

บนเสาเหล็ก

บนผ้า
บนต้นไม้

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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แทลลัส (thallus)
โครงสร้างร่างกายของไลเคน

โลบ (lobe)
โครงสร้างหลักของแทลลัส
กลุ่มแผ่นใบและกลุ่มต้นไม้เล็ก
ลักษณะเป็นแผ่นแบนคล้ายใบไม้

ขนเซลล์ (cilia)
โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขนตา

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ว

งจรชีวิตของไลเคน

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ไลเคนสร้างสปอร์ภายในแอสคัสและถูกพัดพาออกไป เมือ่ อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
ก็จะเจริญเป็นเส้นใยรา จับคู่กับสาหร่ายที่เหมาะสมและเจริญเป็นแทลลัสต่อไป

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ไลเคนสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ ไอซิเดีย ฟิลลิเดีย และซอรีเดีย
เมื่อหลุดออกจากแทลลัสแล้วสามารถเจริญเป็นแทลลัสใหม่ได้
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ครงสร้างส
เพอริทีเซีย

(Perithecia)
ลักษณะภายนอกเป็นรูปตุ่ม
พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง

แอโพทีเซียแบบคล้ายจาน
(Disc-like apothecia)

ลักษณะภายนอกเป็นรูปถ้วย
หรือจาน พบบนแทลลัส
กลุ่มฝุ่นผงและกลุ่มแผ่นใบ

ไลเรลเลทแอโพทีเซีย

(Lirellate apothecia)
ลักษณะภายนอกเป็นรูปเส้น
พบบนแทลลัสในกลุ่มฝุ่นผง

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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โ

ซอรีเดีย

(Soredia)
ลักษณะคล้ายขนมถ้วยฟู
พบบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ

ฟิลลิเดีย

(Phyllidia)
ลักษณะคล้ายใบเกล็ด
เป็นแผ่นแบนขนาดเล็ก
พบบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ

ไอซิเดีย
(Isidia)

ลักษณะคล้ายแท่งหรือ
เป็นตุ่มนูนกลม
พบบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ
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ครงสร้า

แอสโคสปอร์

แบบเซลล์เดียว
ไม่มีผนังกั้น

แบบมีผนังกั้น
ตามขวาง

แบบมูรฟ
ิ อร์ม
มีผนังกัน
้ ตามยาว
และตามขวาง
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ป

ระเภทของไลเคน
กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
ลั ก ษณะแทลลั ส เป็ น ฝุ ่ น ผงหรื อ
ด่างดวง เกาะติดแน่นกับวัตถุทอี่ าศัย

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)
ลักษณะแทลลัสเป็นแผ่นใบ เกาะติด
กับวัตถุที่อาศัยอย่างหลวม ๆ

กลุ่มเส้นสาย (Fruticose)
ลักษณะแทลลัสเป็นทรงพุม่ แตกเป็น
เส้นสาย ส่วนฐานเกาะติดกับวัตถุ
ที่อาศัย
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กลุ่มต้นไม้เล็ก (Squamulose)
ลักษณะแทลลัสเป็นต้นหรือใบเกล็ด
คล้ายต้นไม้ขนาดเล็ก พบตามพืน้ ดิน
หรือบนมอสส์

กลุ่มพลาคอยด์ (Placoid)
ลักษณะแทลลัสเป็นโลบเรียวเล็ก
อยู่ติดกับวัตถุที่อาศัยแน่นมาก

Letrouitia domengensis
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ประโยชน์ของไลเคน
ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์มากมาย ทั้ง
ด้านการแพทย์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของยาและยาสมุนไพร
ด้านอุตสาหกรรมน�ำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า เครื่องส�ำอาง น�้ำหอม
และกระดาษลิตมัส (กระดาษที่ใช้วัดความเป็นกรดเป็นด่าง) ใช้
บอกอายุของโบราณวัตถุโดยดูจากการเจริญเติบโตของไลเคน และ
ที่ส�ำคัญสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศเนื่องจากไลเคน
ไม่มีผิวเคลือบภายนอกที่แข็งแรง รับน�้ำและแร่ธาตุจากอากาศ
โดยตรง จากฝน หมอก หรือน�้ำค้าง จึงมีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างมาก หากว่าในอากาศนั้นมี
มลพิษปนเปื้อนอยู่ ก็จะอันตรายต่อการด�ำรงชีวิต ท�ำให้ไลเคน
เติบโตอย่างผิดปกติหรือตายไปในที่สุด

326

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

LICHEN

ความหลากหลายด้านไลเคน
พื้ น ที่ ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ
ป่าแม่ธิ แม่ตบี แม่สาร

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
18 ชนิด

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)
8 ชนิด

13 วงศ์
26 ชนิด
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ ่ มฝุ ่ น ผง (Crustose)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Arthopyrenia lyrata
Diorygma junghuhnii
Graphis cf. koratensis
Graphis librata
Graphis tenuirima
Lecanora glabrata
Letrouitia domingensis
Malmidea aurigera
Pertusaria ceylonica
Diplotomma alboatrum
Diplotomma venustum
Phaeographis caesioradians
Porina nuculastrum
Pyrenula anomala
Opegrapha vulgate
Caloplaca cinnabarina
Caloplaca subpallida
Marcelaria benguelensis

วงศ์
Arthopyremiaceae
Graphidaceae
Graphidaceae
Graphidaceae
Graphidaceae
Lecanoraceae
Letrouitiaceae
Malmideaceae
Pertusariaceae
Physciaceae
Physciaceae
Porinaceae
Porinaceae
Pyrenulaceae
Rocellaceae
Teloschistaceae
Teloschistaceae
Trypetheliaceae

ที่เกาะอาศัย
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
หิน
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
หิน
หิน
เปลือกไม้

Diorygma junghuhnii
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กลุ ่ มแผ่ น ใบ (Foliose)
ชื่อวิทยาศาสตร์
Parmotrema praesorediosum
Parmotrema saccatilobum
Parmotrema tinctorum
Dirinaria confluens
Dirinaria picta
Pyxine coccifera
Pyxine meissnerina
Pyxine retirugella

วงศ์
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae

ที่เกาะอาศัย
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้
หิน
หิน
เปลือกไม้
เปลือกไม้
เปลือกไม้

Pyxine coccifera
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ่มครัสโตส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Graphidaceae
Graphis cf. koratensis

แทลลัส แบบครัสโตส สีเทาอมเขียวหรือสีเทา ผิวเรียบหรือขรุขระเล็กน้อย ทึบ ชัน้ คอร์เท็กซ์
เส้นใยราสานตัวกันอย่างหลวม ๆ ชัน้ สาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trentepohlia sp.
เรียงตัวอย่างต่อเนือ่ ง บางส่วนกระจายตัวร่วมกับกลุม่ ผลึกขนาดเล็ก ชัน้ เมดัลลา เส้นใยรา
แทรกตัวอยู่ร่วมกับผลึกขนาดใหญ่และบางส่วนแทรกในเปลือกไม้ แอสโคมาตา แบบ
แอโพทีเซียม ลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวหรือแตกสาขาแบบไม่สม�่ำเสมอ ยกตัวเหนือแทลลัส
ขนาด 0.2-0.4 x 2.0-5.0 มิลลิเมตร เอกซิเปิล สีด�ำด้านข้างหรือเจริญถึงด้านล่าง เลเบีย
เรียบไม่เป็นริ้ว ชั้นไฮมีเนียม สีใส ไม่สร้างหยดน�้ำมัน สูง 90.0–130.0 ไมโครเมตร แอสคัส
รูปทรงกระบอง แอสโคสปอร์ สีใส จ�ำนวนผนังกั้นตามขวาง 20–30 ผนังกั้น ตามยาว 5-9
ผนังกัน้ ขนาด 9.0–11.0 x 40.0–75.0 ไมโครเมตร จ�ำนวน 4-8 แอสโคสปอร์ตอ่ 1 แอสคัส
พิคนิเดีย ไอซิเดีย ซอรีเดีย ไม่พบ

330

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

LICHEN

กลุ่มครัสโตส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Graphidaceae
Graphis tenuirima

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวซีดถึงเทาอ่อนอมขาว ผิวเรียบ ทึบ ชัน้ คอร์เท็กซ์ เส้นใยราสีเทาอ่อน
ประสานตัวกันอย่างหลวม ๆ ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trentepohlia sp.
เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวแน่นอย่างต่อเนือ่ ง บางส่วนกระจายตัวรวมกับกลุม่ ผลึกขนาดเล็ก
ชั้นเมดัลลา สีขาวขุ่น บางส่วนเส้นใยราแทรกในเปลือกไม้ แอสโคมาตา เส้นเดี่ยวหรือ
แตกสาขาแบบไม่สม�่ำเสมอ กึ่งฝังจมลงในแทลลัส หน้าจานเปิด ปกคลุมด้วยฝุ่นผงสีขาว
เล็กน้อย ขนาด 0.2-0.3 x 1.0-3.0 มิลลิเมตร เอกซิเปิล สีดำ� ด้านข้าง เลเบีย เรียบไม่เป็นริว้
ชั้นไฮมีเนียม ไม่สร้างหยดน�้ำมัน สูง 80.0–95.0 ไมโครเมตร แอสคัส รูปทรงกระบอง
แอสโคสปอร์ สีใส แบบมูรฟิ อร์ม จ�ำนวนผนังกัน้ ตามขวาง 6-9 ผนังกัน้ ตามยาว 0-2 ผนังกั้น
ขนาด 12.0–15.0 x 20.0–35.0 ไมโครเมตร จ�ำนวน 8 แอสโคสปอร์ต่อ 1 แอสคัส
พิคนิเดีย ไอซิเดีย ซอรีเดีย ไม่พบ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ่มครัสโตส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Lecanoraceae
Lecanora glabrata

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวถึงเขียวอมเทา หยาบคล้ายหูดขนาดเล็กอัดกันแน่น แตกร้าว
เป็นริว้ บาง ๆ ทัว่ ไป ขอบโคโลนีขาว ชัน้ คอร์เท็กซ์ ไม่มสี ี ชัน้ สาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว
สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ กระจายเป็นหย่อม ๆ ปะปนกับชัน้ เมดัลลา ชัน้ เมดัลลา
สีนำ�้ ตาลอ่อน มีผลึกแทรก แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซียมรูปถ้วย กลมมน สีนำ�้ ตาลถึง
น�ำ้ ตาลแก่ หน้าจานเว้าเล็กน้อย ขอบหยักสูงสีขาว โผล่ขนึ้ เหนือแทลลัสอย่างโดดเด่น พบเดีย่ ว ๆ
หรือรวมเป็นกลุ่ม ขนาด 0.1-0.6 เซนติเมตร เอกซิเปิล มีสาหร่ายที่ขอบเลคาโนลีน
ชัน้ เอพิทเี ซียม สีนำ�้ ตาล ชัน้ ไฮโพทีเซียม สีเหลืองอ่อน ชัน้ ไฮมีเนียม ไม่มสี ี ไม่สร้างหยดน�ำ้ มัน
เส้นพาราไฟซีสแตกแขนง ปลายบวมพองสีน�้ำตาลเข้ม แอสคัส รูปกระบอง แอสโคสปอร์
สีใส ทรงกระบอก แบบเซลล์เดียว ขนาด 4.0–5.0 x 9.0–12.0 ไมโครเมตร จ�ำนวน 8
แอสโคสปอร์ตอ่ 1 แอสคัส พิคนิเดีย ไอซิเดีย ซอรีเดีย ไม่พบ
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LICHEN

กลุ่มครัสโตส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Physciaceae
Diplotomma alboatrum

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเทา ผิวขรุขระถึงแตกระแหง สะท้อนแสง ชั้นคอร์เท็กซ์
ใส หนา 15.0–20.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trebouxia sp.
เรียงตัวต่อเนื่อง แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย กลมมนหรือค่อนข้างกลม หน้าจานสีด�ำ
แบบไม่สมมาตร โผล่เหนือผิวแทลลัส เจริญแบบเดี่ยว ขนาด 3.2-5.0 มิลลิเมตร ยกตัว
เหนือแทลลัส เอกซิเปิล สีนำ�้ ตาลถึงด�ำ ชัน้ ไฮมีเนียม ใส ไม่สร้างหยดน�ำ้ มัน เส้นใยพาราไพซีส
แตกแขนง ปลายพอง บวม สีนำ�้ ตาล แอสคัส รูปกระบอง แอสโคสปอร์ สีนำ�้ ตาลเข้ม ทรงรี
แบบซับมูริฟอร์ม (submuriform) ขนาด 6.0-8.0 x 18.0-20.0 ไมโครเมตร จ�ำนวน 8
แอสโคสปอร์ต่อ 1 แอสคัส พิคนิเดีย ไอซิเดีย ซอรีเดีย ไม่พบ
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กลุ่มครัสโตส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Porinaceae
Porina nuculastrum

แทลลัส แบบครัสโตส สีขาวอมเทาถึงเขียวออกส้ม ผิวขรุขระ ไม่แตกร้าว ไม่เงามัน
ชั้นคอร์เท็กซ์ สีขาวอ่อนบาง สานตัวกันหลวม ๆ ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล
Trentepohlia sp. เป็นส่วนประกอบ อัดแน่นเรียงอยู่เป็นกลุ่ม ชั้นเมดัลลา สีขาวบาง
แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย เจริญเดี่ยว ๆ กึ่งยกตัวเหนือในผิวแทลลัส เอกซิเปิล สีจาง
พบอินโวลูเครลลัมสีนำ�้ ตาล ชัน้ ไฮมีเนียม ใส สร้างหยดน�ำ้ มัน เส้นใยพาราไฟซิสแบบเส้นเดีย่ ว
แอสคัส ทรงกระบอง แอสโคสปอร์ ใส แบบมูริฟอร์ม ผนังกั้นตามยาว 9–12 ผนังกั้น
ตามขวาง 1-2 ผนังกั้น ขนาด 39.71-58.39 x 9.01-10.19 ไมโครเมตร จ� ำ นวน 8
แอสโคสปอร์ต่อ 1 แอสคัส พิคนิเดีย ไอซิเดีย ซอรีเดีย ไม่พบ
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LICHEN

กลุ่มครัสโตส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Trypetheliaceae
Marcelaria benguelensis

แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวเหลือง ผิวเรียบถึงขรุขระ ชั้นคอร์เท็กซ์ สีใส ชั้นสาหร่าย
พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trenthepholia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวต่อเนือ่ ง ชัน้ เมดัลลา
สีขาว เส้นใยประสานตัวกัน แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย ทรงครึ่งวงกลม สีด�ำ ขนาด
0.3–0.6 มิลลิเมตร ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อสโตรมาสีเหลืองส้ม ขนาด 0.5–0.8 มิลลิเมตร
ยกตัวโดดเด่นเหนือผิวแทลลัส เจริญเป็นระเบียบเรียงเป็นแถวยาว หรือกระจายเดี่ยว ๆ
บางครัง้ อยูเ่ ป็นกลุม่ อาจพบฝุน่ ผงสีเหลืองส้มกระจายบนผิวแทลลัสจ�ำนวนมาก ผนังเพอริทเี ซีย
สมบูรณ์ ช่องเปิด (ostiole) แคบอยู่ด้านบน เอกซิเปิล สีด�ำสมบูรณ์ ชั้นไฮมีเนียม
ประกอบด้วยเส้นใยพาราไฟซิสเทียม (pseudoparaphyses) สร้างหยดน�้ำมัน แอสคัส
รูปกระบอง แอสโคสปอร์ ใส ทรงกระบอก แบบมูรฟิ อร์ม ขนาด 15.0–18.0 x 55.0–80.0
ไมโครเมตร จ�ำนวน 8 แอสโคสปอร์ต่อ 1 แอสคัส
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ่มโฟลิโอส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Parmeliaceae
Parmotrema praesorediosum

แทลลัส แบบโฟลิโอส ผิวด้านบนสีเขียวอมเทา เรียบ โคโลนีกว้าง 5.0-18.0 เซนติเมตร
หนา 70.0–200.0 ไมโครเมตร โลบ กว้าง เติบโต แผ่กว้างตอนปลาย ขนาด 0.5-1.0
เซนติเมตร ผิวบนแทลลัส สีเขียวจนถึงสีเขียวอมเทา เรียบจนถึงยับย่น ไม่มีขนเซลล์ ชั้น
คอร์เท็กซ์ เส้นใยเรียงตัวแบบพาราเพลคเทนคายมา ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว
สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวเป็นกลุ่มตามแนวยาว ชั้นเมดัลลา สีขาว
เส้นใยสานตัวกันแน่นแบบแอนติคลินอล ผิวล่างแทลลัส สีนำ�้ ตาลอ่อน สีดำ� บริเวณตอนกลาง
ไรซีน สีด�ำ เป็นเส้นเดี่ยว ยาว 0.05-1.0 มิลลิเมตร ช่วยให้แทลลัสยึดกับแหล่งอาศัย สร้าง
ซอริเดียที่ขอบโลป แอสโคมาตา พิกนิเดียม ไม่พบ
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LICHEN

กลุ่มโฟลิโอส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Parmeliaceae
Parmotrema saccatilobum

แทลลัส แบบโฟลิโอส เจริญแผ่เป็นแนวรัศมีเกาะกับแหล่งอาศัยแบบหลวม ๆ โคโลนี กว้าง
5.0–20.0 เซนติเมตร โลบ ขอบซ้อนกัน แผ่กว้างตอนปลาย ขนาด 0.2-1.25 เซนติเมตร
ไอซิเดีย ทรงกระบอก สูง 0.03-0.4 มิลลิเมตร พบอยู่กลางแทลลัส ผิวบนแทลลัส สีเขียว
จนถึงสีเขียวอมเทา เรียบจนถึงยับย่น ไม่เป็นเงามัน ชั้นคอร์เท็กซ์ เส้นใยเรียงตัวแบบ
พาราเพลคเทนคายมา หนา 10.0–30.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว
สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวเป็นกลุ่มตามแนวยาว ชั้นเมดัลลา สีขาว
เส้นใยสานตัวกันแน่นแบบแอนติคลินอล ผิวล่างแทลลัส สีนำ�้ ตาลอ่อน สีดำ� บริเวณตอนกลาง
ไรซีน สีด�ำ เป็นเส้นเดี่ยวถึงแตกแขนง ยาว 0.05-1.0 มิลลิเมตร ช่วยให้แทลลัสยึดกับ
แหล่งอาศัย ไม่สร้างซิเลียที่ขอบโลบ แอสโคมาตา พิกนิเดียม ไม่พบ
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กลุ่มโฟลิโอส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Parmeliaceae
Parmotrema tinctorum

แทลลัส แบบโฟลิโอส เจริญแผ่เป็นแนวรัศมีเกาะกับแหล่งอาศัยแบบหลวม ๆ โคโลนี กว้าง
3.5-25.0 เซนติเมตร โลบ ขอบซ้อนกัน แผ่กว้างตอนปลาย ขนาด 0.02-1.5 เซนติเมตร
ไอซิเดีย ทรงกระบอก สูง 0.03-0.45 มิลลิเมตร พบหนาแน่นตอนกลางแทลลัส ผิวบน
แทลลัส สีเขียวจนถึงสีเขียวอมเทา เรียบจนถึงยับย่น ไม่เป็นเงามัน ชั้นคอร์เท็กซ์ เส้นใย
เรียงตัวแบบพาราเพลคเทนคายมา หนา 8.0–30.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย พบสาหร่าย
สีเขียว สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวเป็นกลุ่มตามแนวยาว ชั้นเมดัลลา
สีขาว เส้นใยสานตัวกันแน่นแบบแอนติคลินอล ผิวล่างแทลลัส สีน�้ำตาลอ่อน สีด�ำบริเวณ
ตอนกลาง ไรซีน สีด�ำ เป็นเส้นเดี่ยว ยาว 0.05-1.0 มิลลิเมตร ช่วยให้แทลลัสยึดกับ
แหล่งอาศัย แต่ไม่พบไรซีนที่ขอบโลบ แอสโคมาตา พิกนิเดียม ไม่พบ
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LICHEN

กลุ่มโฟลิโอส
วงศ์ Physciaceae
Dirinaria picta

พบบนหิน

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวถึงเทาอมขาวหรือถึงเทาอมเขียว ผิวเรียบเป็นมันเงา แตกร้าว
ปกคลุมด้วยผงเกล็ดสีขาวสะท้อนแสงของแคลเซียมออกซาเลท ยึดเกาะแน่นกับพืน้ ทีอ่ าศัย
โลบ ขนาดเล็ก ฐานโลบยกตัว ขนาด 0.3-0.5 มิลลิเมตร ซอริเดีย สร้างบนแผ่นโลบ
มีลักษณะโค้งนูนวงกลม เป็นเม็ดกลม สีขาวเทาถึงเทาอมเขียว ชั้นคอร์เทกซ์ สีใส เนื้อเยื่อ
แบบพาราเพลคเทนคายมา ชั้นสาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trebouxia sp. เรียงตัว
อย่างต่อเนื่อง ชั้นเมดัลลา สีขาว เส้นใยสานตัวหนาแน่น ชั้นผิวล่างสีด�ำ เนื้อเยื่อแบบ
โพรโสเพลคเทนคายมา พิคนิเดีย ไอซิเดีย ไม่พบ

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

339

กลุ่มโฟลิโอส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Physciaceae
Pyxine coccifera

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวอมเทา เจริญอย่างอิสระไม่สมมาตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
2.5–8.0 เซนติเมตร หนา 200.0-206.0 ไมโครเมตร โลบ ลักษณะแบนขนาดเล็กเรียวยาว
ซูโดไซฟีเล เกิดทีผ่ วิ แตกออกเป็นแนวยาวไม่แน่นอน ซอลาเรีย พบทีผ่ วิ ซอรีเดีย สีแดง กลม
ขนาดเล็กเป็นปุยฟู พบที่ผิวและที่ขอบโลบ ผิวบนแทลลัสสีเขียวอมเทา ชั้นคอร์เท็กซ์บน
เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคายมา หนา 30.0-34.0 ไมโครเมตร ชั้นสาหร่าย พบสาหร่าย
สีเขียว สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัวอย่างต่อเนื่องเป็นแนวยาว หนา
40.0-42.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีเหลือง เส้นใยประสานตัวกับแบบแอนติคลินอล
หนา 90.0-100.0 ไมโครเมตร ชั้นคอร์เท็กซ์ล่าง เนื้อเยื่อแบบโพรโสเพลกเทนคายมา
หนา 32.0-36.0 ไมโครเมตร ผิวล่างแทลลัสสีขาวถึงน�ำ้ ตาล ไม่เป็นมันเงา ไรซีน สีขาวถึงด�ำ
แบบแตกแขนง พบบริเวณด้านล่างแทลลัส ยาว 0.3-0.45 มิลลิเมตร แอสโคมาตา ไม่พบ
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LICHEN

กลุ่มโฟลิโอส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Physciaceae
Pyxine meissnerina

แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเขียวเทาถึงเทาอมขาว เจริญอย่างอิสระไม่สมมาตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0-10.0 เซนติเมตร หนา 200.0-250.0 ไมโครเมตร โลบ ลักษณะแบน
เจริญเป็นเส้นตรงแตกแนวอิสระ กว้าง 0.5-0.7 มิลลิเมตร ซอรีเดีย พบกระจายบริเวณ
กลางแทลลัส ชั้นคอร์เท็กซ์บน เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคายมา หนา 30.0-35.0
ไมโครเมตร ชัน้ สาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล Trebouxia sp. เป็นส่วนประกอบ เรียงตัว
อย่างต่อเนื่องเป็นแนวยาว หนา 40.0-45.0 ไมโครเมตร ชั้นเมดัลลา สีขาว เส้นใย
ประสานตัวกันแบบแอนติคลินอล หนา 80.0-100.0 ไมโครเมตร ชั้นคอร์เท็กซ์ล่าง
เนือ้ เยือ่ แบบพาราเพลคเทนคายมา ไรซีน สีนำ�้ ตาลถึงด�ำแบบแตกแขนง พบบริเวณด้านล่าง
แทลลัส ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร ช่วยให้แทลลัสยึดติดแน่นกับแหล่งอาศัย แอสโคมาตา
พิคนิเดีย ไม่พบ
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กลุ่มโฟลิโอส
พบบนเปลือกไม้
วงศ์ Physciaceae
Pyxine retirugella

แทลลัส โฟลิโอส สีเทาถึงเทาอมเขียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2.5 เซนติเมตร โลบ
แบนราบผิวเรียบแผ่เป็นแนวยาว แตกกิ่งแบบซิมโพเดียลบริเวณก่อนถึงปลายโลป ขนาด
0.4-0.6 มิลลิเมตร ซูโดไซฟีลเล แตกระแหงเกิดบนผิวและที่ขอบโลบ แดคทิล เจริญเป็น
กลุ่มหรือโดดเดี่ยวและสร้างซอรีเดียอยู่ภายใน ไม่เรืองแสงภายใต้แสงเหนือม่วง (UV-)
ไรซีน สีขาวถึงน�้ำตาลแบบแตกแขนง พบบริเวณด้านล่างแทลลัส ยาว 0.2-0.4 มิลลิเมตร
ชัน้ คอร์เท็กซ์บน เนือ้ เยือ่ แบบ พาราเพลคเทนคายมา ชัน้ สาหร่าย พบสาหร่ายสีเขียว สกุล
Trebouxia sp. เรียงตัวอย่างต่อเนื่องเป็นแนวยาว เมดัลลา สีขาว เส้นใยประสานตัวกัน
ชั้นคอร์เท็กซ์ล่าง เนื้อเยื่อแบบโพรโสเพลคเทนคายมา ผิวล่างแทลลัส สีขาวถึงด�ำไม่เป็น
มันเงา แอโพทีเซีย พิคนิเดีย ไม่พบ
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Wisdom

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ คือ ความรู้ ความคิด ความเชือ่ ทักษะ หรือพืน้ เพรากฐานความรู้
ของชาวบ้านที่ได้สั่งสมสืบทอดและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และการถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ
ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ในสังคม สามารถประยุกต์ให้ใช้งานได้อย่างสมสมัย ดังนั้นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งคนกับธรรมชาติ
วิถีชีวิต สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
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WISDOM

ความส�ำคัญของภูมิปัญญา

ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีความส�ำคัญและมีคณ
ุ ค่าต่อวิถกี ารด�ำรงชีวติ และความอยูร่ อดของ
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ผ่านการคัดเลือกจนเหมาะสม
กับวิถีชุมชน โดยค�ำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลกับธรรมชาติและคงคุณค่าอันดีงามของ
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนา
สังคมที่ดีในอนาคตต่อไป
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น

1

346

สาขาการด�ำรงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน

เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การถนอมอาหาร และการกินอยู่

2

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน

3

สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายยามเจ็บป่วยหรือบำ�รุงสุขภาพร่างกาย

เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ในการดำ�รงชีพ

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

WISDOM

4

สาขาประเพณี พิธีกรรม

5

สาขาคติ ความเชือ่ หลักปฏิบตั ิ

6

เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย และตาย

เป็นข้อห้าม ความเชื่อ หรือสิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใน
ชุมชนนั้น

สาขาการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นความรู้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ของชุมชน

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ขั้นตอนการส�ำรวจและเก็บข้อมูล
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1

การสอบถามข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้น�ำชุมชน
เพื่อก�ำหนดประเด็นที่จะศึกษา

2

การส�ำรวจและเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
สอบถาม พร้ อ มทั้ ง จดบั น ทึ ก ถ่ายภาพนิ่ง และภาพ
เคลื่อนไหว

3

การน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้
ประโยชน์

WISDOM

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ซึ่งการด�ำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาป่าบนพื้นฐานวัฒนธรรมความเชื่อ โดยใช้ภูมิปัญญาที่มี
อยูใ่ นท้องถิน่ เป็นแนวทางส�ำคัญในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน เพือ่ ให้ทรัพยากร
ป่าไม้คงอยู่ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน
ชุมชนบ้านทุ่งยาว บ้านป่าป๋วย และบ้านดอยเวียง เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่มี
การใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร ในพื้นที่จังหวัดล�ำพูน
และมีการจัดการป่าของชุมชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วัฒนธรรม รวมถึง
วิถีชีวิต ความเชื่อ และศรัทธาของคนในชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่า
และทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ที่ มีการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม การน�ำภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีคุณค่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์และรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของป่า การสร้างความเชือ่ และความศรัทธาในสิง่ เร้นลับเหนือธรรมชาติมาใช้ในการ
จัดการป่า เพือ่ ป้องกันมิให้ปา่ ในพืน้ ทีถ่ กู ท�ำลายลง และเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีช่ มุ ชนทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
สืบเนือ่ งกันเรือ่ ยมา
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WISDOM

ท�ำเนียบผู้รู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
การจักสาน

ชื่อ-สกุล

หมู่บ้าน

นายจันทร์ ทาสัก
นายด�ำรงค์ ขาวสัก

ป่าป๋วย
ทุ่งยาว

นางบัวแก้ว นันใจสัก
นายถาวร สุยะใหญ่

ทุ่งยาว
ดอยเวียง

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน
สมุนไพรพื้นบ้าน

สาขาคติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติ
ผีกับการจัดการป่าอนุรักษ์ตามความเชื่อ นายข่ายค�ำ สุขสัก
นายสมพร ขาวสัก
นายอัศวิน ค�ำข่าย

ทุ่งยาว
ทุ่งยาว
ทุ่งยาว

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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1

สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
การจักสาน

การสืบทอด
ผู้รู้เริ่มเรียนรู้การจักสานจากบิดาเมื่ออายุ 12 ขวบ
ซึ่งในอดีตทุกครัวเรือนมีความจำ�เป็นต้องจักสานอุปกรณ์
เครือ่ งมือต่าง ๆ ใช้เองในครอบครัว ไม่วา่ จะเป็น กระบุง
หาบข้าว ตะกร้าเก็บเห็ด ข้องใส่ปลา ก๋วย สุม่ ไก่ เสือ่ เป็นต้น
ปัจจุบันเครื่องจักสานเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยพลาสติก แต่ยัง
คงเหลือการจักสานตะกร้าเก็บเห็ดที่ยังคงได้รับความนิยม
ตะกร้าสำ�หรับใส่ของไปทำ�บุญทีว่ ดั หรือนำ�ไปจัดเป็นกระเช้า
ของฝาก ปัจจุบันผู้รู้ยังคงจักสานตะกร้า เข่ง และสุ่มไก่ โดย
ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้บุตรชาย เพื่อเป็นรายได้
เสริ ม ให้ กั บ ครอบครั ว และเป็ น เพี ย งครอบครั ว เดี ย วใน
หมู่บ้านที่ยังคงจักสาน ซึ่งมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงที่บ้านเป็น
ประจำ�
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นายจันทร์ ทาสัก
อายุ 78 ปี

WISDOM
องค์ความรู้
ในการจักสานผู้รู้เลือกใช้ไม้ไผ่ 2 ชนิดคือ ไผ่รวกด�ำและไผ่รวกแดง ซึ่งไผ่รวกด�ำ
จะมีคุณสมบัติเนื้อที่เหนียวคงทนมากกว่าไผ่รวกแดง แต่ก็หาได้ยากเนื่องจากขึ้นในป่าลึก
โดยเลือกใช้เฉพาะเปลือกของไผ่รวกทีแ่ ก่จดั สังเกตได้จากเปลือกของไม้ไผ่จะมีสเี ขียวแกมแดง
หากไม้ไผ่อ่อนจะมีสีเขียวสดและมีแป้งไผ่ติดมาด้วย จากนั้นน�ำไม้ไผ่มาผ่าซีกก่อนเหลาเป็น
ซี่บางๆ ให้เหลือส่วนที่เป็นเปลือกไม้ไผ่ไว้ ในแต่ละครั้งผู้รู้จะเหลาไม้ไผ่ให้เพียงพอต่อการ
จักสานชิน้ งานเท่านัน้ จะไม่เหลาเก็บไว้ เนือ่ งจากจะท�ำให้ไม้ไผ่ทเี่ หลาเก็บไว้นานนัน้ แข็ง มีคม
เปราะหักง่าย ไม่เหมาะต่อการจักสาน เมื่อจักสานชิ้นงานส�ำเร็จ จึงน�ำชิ้นงานไปย่างไฟเพื่อ
ให้เกิดความคงทนต่อการใช้งาน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มีการนำ�ไผ่รวก มาทดลองปลูกตามหัวไร่ปลายนา พบว่าไผ่รวกแดงนั้นสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี ให้ลำ�ไม้ไผ่ที่เปลาตรงไม่ต่างจากไม้ไผ่รวกแดงจากป่าธรรมชาติ ซึ่งต่างจาก
ไผ่รวกดำ�ที่ปลูกแล้วจะได้ลำ�ไม้ไผ่ที่บิดงอไม่ได้ขนาดเหมือนในป่าธรรมชาติ ในปัจจุบันงาน
จักสานจึงนิยมใช้ไผ่รวกแดง เนือ่ งจากหาได้งา่ ยแม้จะมีความเหนียวคงทนน้อยกว่าไผ่รวกดำ�

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

353

1

สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน
การจักสาน

การสืบทอด
ผู้รู้เริ่มเรียนรู้การจักสานจากคนในครอบครัวเมื่อ
อายุ 20 ปี โดยเริ่มต้นจากการจำ�แนกชนิดไม้ไผ่ และสังเกต
ความแก่ออ่ นของไม้ไผ่ทจ่ี ะนำ�มาใช้ในการจักสาน ผูร้ มู้ หี น้าที่
เลือกไม้ไผ่และตัดมาให้ผู้แก่ผู้เฒ่าในครอบครัวจักสาน จน
อายุ 40 ปี จึงเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการจักสานอย่างจริงจัง โดย
เริ่มจากการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็น กระบุงหาบข้าว ตะกร้าเก็บเห็ด ข้องใส่ปลา
สุ่มไก่ และเสื่อ ปัจจุบันผู้รู้รับจักสานตามรายการที่ร้านค้า
กำ�หนด โดยเฉพาะหมวกและตะกร้าทีน่ �ำ ไปจัดกระเช้าของฝาก
ซึ่ ง งานจั กสานเหล่านี้ต้องละเอียดสวยงามและใช้งานได้
คงทน ซึ่งคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านยังไม่มีใครสนใจเรียนรู้การ
จักสานเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้ว

นายดำ�รงค์ ขาวสัก
อายุ 70 ปี

องค์ความรู้

การจักสานตะกร้า
ผู้รเู้ ลือกใช้ไม้ไผ่รวกด�ำ เนือ่ งจากมีความเหนียวไม่หกั ง่าย โดยเลือกใช้ไม้ไผ่ทมี่ อี ายุ
1 ปี สังเกตได้จากเปลือกของไม้ไผ่จะมีสีเข้มเป็นสีเขียวแกมด�ำ น�ำไม้ไผ่มาลอกเอาผิวนอก
ออกแล้วเหลาไม้ไผ่เป็นซี่บาง ๆ เรียกว่า ตอก ก่อนน�ำไปตากแดดให้แห้ง หากจะใช้จักสาน
ต้องน�ำตอกมาแช่น�้ำพอให้ชุ่มก่อน เพื่อลดความคมและเพิ่มความเหนียวของตอก ท�ำให้
สานตอกได้ง่ายขึ้น เมื่อท�ำการจักสานจนส�ำเร็จแล้วค่อยน�ำชิ้นงานไปย่างไฟ หรือน�ำชิ้น
งานไปแขวนเหนือเตาถ่านในครัวเป็นการรมควันท�ำให้เครื่องจักสานใช้งานได้อย่างคงทน
354
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WISDOM
การจักสานหมวก
ผู้รู้เลือกใช้ไผ่ข้าวหลาม เนื่องจากล�ำปล้องยาว มีความยืดหยุ่นมากสามารถดัดเป็น
รูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย โดยเลือกใช้ไม้ไผ่ข้าวหลามที่มีอายุ 1 ปีพอดี ถ้าอายุมากกว่านี้จะเปราะ
หักง่าย หรือหากอ่อนเกินไปก็จะหดตัวไม่ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ก่อนน�ำมาท�ำเป็น ตอก
เช่นเดียวกันกับการสานตะกร้า โดยในการท�ำหมวกจะสานตอกให้เป็นเส้นแถบกว้างประมาณ
1 นิ้วก่อน จากนั้นจึงน�ำมาเย็บต่อกันเป็นหมวกรูปทรงต่าง ๆ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จากบันทึกและคำ�บอกเล่าของผูร้ ู้ บรรพบุรษุ ได้คดั เลือกพันธุไ์ ผ่รวกดำ�จากป่ามาทดลอง
ปลูกในบริเวณสวนหลังบ้านมานานกว่า 100 ปี และสามารถพบกอไผ่รวกดำ�ได้ทั่วไปตาม
สวนหลังบ้าน หรือหัวไร่ปลายนาของทุกครัวเรือนในบ้านทุ่งยาว สำ�หรับไม้ไผ่ข้าวหลาม ยัง
ไม่มีการทดลองปลูก ปัจจุบันบ้านทุ่งยาวไม่อนุญาตให้มีการตัดไผ่ข้าวหลามออกจากป่า จึง
ต้องสั่งซื้อไผ่ข้าวหลามจากจังหวัดลำ�ปางมาใช้ในการจักสานหมวก
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สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน
สมุนไพรพื้นบ้าน

การสืบทอด
ชาวบ้ า นทุ่ ง ยาวมี ตำ � นานความเป็ น มาของ
บรรพบุ รุ ษ ยาวนาน ย้อนหลัง ไปถึง สมัยพ่อขุนเม็งรายที่
กวาดต้ อ นชาวยองจากพม่ า มาเป็ น เชลยเพื่ อ สร้ า งเมื อ ง
เชียงใหม่ ทำ�ให้บ้านทุ่งยาวมีประเพณี วัฒนธรรม และภาษา
ที่แตกต่างไปจากชาวล้านนาทัว่ ไป รวมไปถึงภูมปิ ญ
ั ญาการใช้
สมุนไพรรักษาโรคภัยที่มักจะมีคาถาภาษายองที่ใช้ควบคู่กับ
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งผู้รู้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาดังกล่าวจาก
ประสบการณ์ในวัยเด็ก โดยเริ่มต้นจากการช่วยบิดาเก็บหา
พืชสมุนไพรในป่าและปรุงยาตามลำ�ดับ ก่อนที่จะถ่ายทอด
คาถาบทสวดให้แก่ผู้รู้ และปัจจุบันผู้รู้ก็ได้เลือกให้ลูกสาว
เป็นผู้สืบทอดต่อไป

นางบัวแก้ว นันใจสัก
อายุ 85 ปี

หญ้างวงช้าง

ไมยราบ
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ไมยราบ+หญ้างวงช้าง

ตะล่อมดิน

WISDOM
องค์ความรู้
การรักษางูสวัด
ผู้รู้น�ำสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา คือ ใบพลู หมาก ยาเส้น เปลือกสีเสียด เปลือก
ก่อเลือด และปูนขาว มาเคี้ยวรวมกันทั้งหมดพร้อมทั้งร่ายคาถาประกอบ จากนั้นน�ำมาพอก
บริเวณที่เป็นแผลงูสวัดจะท�ำให้แผลแห้งและไม่แสบร้อน
สมุนไพรแก้นิ่ว
ผูร้ นู้ �ำตะล่อมดิน (บานไม่รโู้ รยป่า) และหญ้าหนวดแมว (หญ้างวงช้าง) มาตากให้แห้ง
แล้วต้มรวมกับข้าวสารข้าวเจ้า ต้มจนน�้ำเดือด ใช้ดื่มตลอดทั้งวันเหมือนน�้ำชา ให้ดื่มจนกว่า
น�้ำปัสสาวะใสจึงหยุดดื่ม
สมุนไพรแก้ริดสีดวง
ผู้รู้น�ำไมยราบและเปลือกก่อเลือดมาตากให้แห้ง แล้วต้มรวมกับข้าวสารข้าวเจ้า
ต้มจนน�้ำเดือด ใช้ดื่มตลอดทั้งวันเหมือนน�้ำชา ดื่มจนอุจจาระไม่มีเลือดจึงหยุดดื่ม
การอยู่เดือน (อยู่ไฟหลังคลอดบุตร)
ผู้รู้น�ำกิ่งพุทราป่า กิ่งเปล้าหลวง กิ่งขี้เหล็ก กิ่งตาลขอ กิ่งแหนเครือ กิ่งแหนต้น
และก้านกล้วยตีบ มาตากแห้งและมัดรวมกันเพือ่ น�ำไปต้มจนนำ�้ เดือด ก่อนน�ำนำ�้ มาอาบวันละ
1 ครั้งก่อนนอน ควบคู่กับน�ำพืชสมุนไพรดังกล่าวมาต้มดื่มทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน
โดยเชื่อว่าการอาบและดื่มน�้ำสมุนไพรดังกล่าวจะท�ำให้สตรีหลังคลอดบุตรมีร่างกายแข็งแรง
มดลูกเข้าอู่ได้เร็ว
ปัจจุบนั การอยูเ่ ดือนยังเป็นทีน่ ยิ มของคนในหมูบ่ า้ น เนือ่ งจากมีคนในหมูบ่ า้ นบางคน
ไม่ได้อยู่เดือนแล้วส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง มักแพ้อาหาร หรือเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
พืชสมุนไพรบางชนิดมีการนำ�มาปลูกในบริเวณบ้านเพือ่ สะดวกต่อการใช้งาน บางชนิด
ไม่สามารถปลูกได้ก็มีการกำ�หนดระเบียบการใช้โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
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สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน
สมุนไพรพื้นบ้าน

การสืบทอด
ผู้รู้สืบทอดสูตรยาสมุนไพรจากหมอยาสมุนไพร
บ้านทรายงาม ตำ�บลดอนลาน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นผู้รู้มีอายุประมาณ 24 ปี ได้
เดินทางไปพักอาศัยที่บ้านทรายงาม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
ภรรยาและได้พบกับลุงคำ� หมอยาสมุนไพรที่ขณะนั้นมีอายุ
80 ปี แต่ยังแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรง ผู้รู้จึงเกิดความ
สนใจที่จะเรียนรู้การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและบำ�รุง
กำ�ลัง ผู้รู้ใช้เวลาเรียนรู้สูตรยาสมุนไพรจากลุงคำ�เป็นเวลา
2 ปี ด้วยการซักถาม สังเกต ช่วยเก็บพืชสมุนไพรจากป่า
และปรุงยา รูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นการทดลอง
ปฏิบัติจริง ไม่มีการจดบันทึกแต่อย่างใด เนื่องจากตัวพืช
สมุนไพรมักมีฤทธิ์แตกต่างกันไปไม่แน่นอน จึงต้องอาศัย
ความชำ�นาญในการปรุงยา ไม่สามารถประมาณให้เป็น
สัดส่วนที่แน่นอนได้ ในการเรียนรู้การใช้สมุนไพรจึงต้อง
ลงมือปฏิบัติจริงเท่านั้น

ขะจาว
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ฝาง

นายถาวร สุยะใหญ่
อายุ 64 ปี

ปันจี

WISDOM
องค์ความรู้
สมุนไพรบ�ำรุงก�ำลัง น�ำตัวยาคือ ฮ่อสะพายควาย โด่ไม่รู้ล้ม กวางแจะ ฝาง มะเขือแจ้เครือ
ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ยกเว้นฝางให้ลดลง 1 ส่วน มาต้มด้วยกันใส่น�้ำให้ท่วมพ้นตัวยาพอ
ประมาณ แล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ จนน�้ำเดือดและเหือดหายไป 1 ส่วน น�้ำสมุนไพรที่ได้จะมี
สีแดงสดที่ได้จากแก่นไม้ฝาง ควรดื่มน�้ำต้มสมุนไพรก่อนรับประทานอาหาร
สรรพคุณ
* ฮ่อสะพายควาย น�ำล�ำต้นมาตากแห้ง บ�ำรุงก�ำลัง เหมาะส�ำหรับการใช้ก�ำลังแบกหาม
* โด่ไม่รลู้ ม้ น�ำทัง้ ราก ดอก ใบ และล�ำต้น มาตากแห้ง เหมาะส�ำหรับบ�ำรุงก�ำลังทางเพศชาย
* กวางแจะ น�ำทัง้ ราก ดอก ใบ และล�ำต้น มาตากแห้ง เหมาะส�ำหรับบ�ำรุงก�ำลังทางเพศหญิง
* ฝาง น�ำแก่นมาตากแห้ง เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง ช่วยเน้นขับฤทธิ์ยาสมุนไพรตัวอื่น
* มะเขือแจ้เครือ น�ำแก่นมาตากแห้ง แก้ปวดเมือ่ ย มีรสเผ็ดร้อนท�ำให้รา่ งกายกระปรีก้ ระเปร่า
สูตรยารักษาโรคริดสีดวงทวาร น�ำตัวยาคือ ขะจาว ปันจี รางแดง ฝาง ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน
ยกเว้นฝางให้ลดลง 1 ส่วน มาต้มด้วยกันใส่น�้ำให้ท่วมพ้นตัวยาพอประมาณ แล้วเคี่ยวด้วย
ไฟอ่อน ๆ จนนำ�้ เดือดและเหือดหายไป 1 ส่วน นำ�้ สมุนไพรทีไ่ ด้จะมีสแี ดงสดทีไ่ ด้จากแก่นไม้ฝาง
ควรดื่มน�้ำต้มสมุนไพรก่อนรับประทานอาหาร ดื่มแทนน�้ำเปล่าจนน�้ำปัสสาวะใส อุจจาระ
เป็นปกติไม่มีเลือดปน จึงหยุดดื่ม
สรรพคุณ
* ขะจาว ถากเอาเปลือกและแก่นมาตากให้แห้ง มีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ-อุจจาระ
* ปันจี น�ำรากมาตากแห้ง มีสรรพคุณให้พลังงาน เป็นยาที่มีฤทธิ์ร้อน มีกลิ่นหอม
* รางแดง น�ำล�ำต้นมาตากแห้ง มีสรรพคุณเป็นยาระบาย รักษาแผลในล�ำไส้
* ฝาง น�ำแก่นมาตากแห้ง มีสรรพคุณเป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การเก็บยาสมุนไพรผู้รู้จะเลือกเก็บเฉพาะบริเวณกิ่งหรือยอด ไม่ตัดหรือโค่นต้น
โดยเฉพาะฝางซึ่งหาได้ยากในป่าแถบนี้ ผู้รู้ได้ทดลองนำ�มาปลูกในบริเวณสวนของตนเอง
โดยพบว่าฝางสามารถขึ้นได้ดีร่วมกับต้นไม้อื่น เช่น ลำ�ไย เป็นต้น
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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3

สาขาคติ ความเชื่อ หลักปฏิบัติ

ผีกับการจัดการป่าอนุรักษ์ตามความเชื่อ

การสืบทอด
การบริหารจัดการป่าต้นน�้ำซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อน�้ำผุดที่ชาวบ้านเรียกว่าน�้ำจ�ำนั้น
เป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำที่เชื่อมโยงความเชื่อเรื่องผีและการเคารพต่อผู้อาวุโส จนเกิดเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการป่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน รูปแบบการบริหารจัดการได้ถูก
ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานหนีความแห้ง
แล้งจนมาพบแหล่งน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเรื่องราวการต่อสู้กับนายทุนและนโยบาย
สัมปทานไม้ของรัฐเพื่อรักษาป่าผืนนี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าผ่านพิธีกรรมเลี้ยงผี การสืบ
ชะตาป่า บวชป่า และการบ�ำรุงเหมืองฝาย ซึ่งพิธีกรรมและกิจกรรมเหล่านี้เป็นการรวมคน
ทุกรุ่นทุกวัยในชุมชน ให้ได้มาร่วมกันระลึกถึงคุณของผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ให้น�้ำให้อาหาร
และคุณของบรรพบุรุษที่รักษาผืนป่าให้แก่ลูกหลาน
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นายสมพร ขาวสัก

นายอัศวิน คำ�ข่าย

อายุ 63 ปี

อายุ 57 ปี

อายุ 50 ปี
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WISDOM
องค์ความรู้
แนวคิดในการดูแลรักษาป่าของชาวบ้านทุ่งยาวนั้น มาจากความเชื่อเรื่องผีและ
สิ่งเหนือธรรมชาติที่ปกป้องรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ในป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งผีในป่า
บ้านทุ่งยาวประกอบด้วยเจ้าพ่ออูบค�ำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่คอยดูแลบ่อน�้ำผุด ผีฝายเป็นผู้
ดูแลฝายและล�ำเหมือง (ล�ำธารที่ชาวบ้านขุดน�ำน�้ำจากป่ามาใช้ประโยชน์ก่อนถูกผันเข้าสู่
ท้องไร่ท้องนา) เจ้าป่าเจ้าเขาเป็นผู้ควบคุมฝนและลมพายุซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ผาช่อยอดเขาสูงสุด
ของผืนป่าน�้ำจ�ำ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ความเชื่อเหล่านี้ท�ำให้เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การห้าม
ตัดต้นไม้โดยเด็ดขาดในบริเวณป่าน�้ำจ�ำ ผาช่อ ฝาย และล�ำเหมือง ท�ำให้บริเวณเหล่านี้
เปรียบเสมือนเขตป่าอนุรักษ์ตามภูมิปัญญาความเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการป่า
ชุมชนที่ต้องมีเขตป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอย

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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เรื่องเล่า...จากพื้นที่
สายสัมพันธ์ ที่ชายขอบ(ป่า)
ใยพิฆาต..ม่านสีทอง
เสือล่อปู
นก (ช่างเย็บผ้า)
คูวอก
หมกไข่จักจั่น
ต่อนอนวัน

“สายสัมพันธ์

ที่ชายขอบ (ป่า)”

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ
แม่สาร จังหวัดลำ�พูน บริเวณบ้านป่าป๋วยมี
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ติดชายป่าอยู่หลายฟาร์ม
ทุกฟาร์มมีรว้ั รอบขอบชิด ภายในฟาร์มมีตน้ ไม้
หลากหลายชนิดปลูกไว้ให้ความร่มรืน่ กับสัตว์
ที่เลี้ยงไว้ หนึ่งในต้นไม้ที่เราสนใจ คือ ต้นนุ่น
ทีก่ �ำ ลังออกดอกบานสะพรัง่ เต็มต้น แล้วทำ�ไม
เราถึงสนใจต้นนุน่ น่ะหรือ? ก็เพราะความหอม
หวานของเกสรดอกนุ่นที่ดึงดูดเหล่าบรรดา
นกกินปลีหลายตัวเข้ามากินนํ้าหวานที่ดอก
นัน้ ทีดอกนีท้ ี ไม่เฉพาะเจ้านกกินปลีอกเหลือง
เท่านัน้ นะ นกกินปลีด�ำ ม่วงก็พาคูข่ องมันเข้ามา
หากินนา้ํ หวานด้วย นกหลายตัวบินวนมุดเข้า
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ไปกินนํ้าหวานดอกนั้นดอกนี้อย่างสบายใจ
เรียวปากทีโ่ ค้งยาวช่วยให้มนั สามารถซอกซอน
เข้าไปในตัวดอกได้ลึกเท่าที่ต้องการ และด้วย
เรียวปากที่ยาวทำ�ให้ละอองเรณูติดมาตาม
เรียวปากมากมาย เมื่อเปลี่ยนไปกินนํ้าหวาน
ที่ ด อกอื่ น ก็ ทำ � ให้ ล ะอองเรณู ร่ ว งหล่ น บน
เกสรเพศเมียเกิดการผสมเกสรได้ง่ายขึ้น นับ
เป็นโอกาสอันดีของต้นนุน่ ต้นนีท้ ม่ี ผี ผู้ สมเกสร
ให้มากมาย โดยไม่ต้องง้อการผสมเกสรจาก
สายลมเลยสักนิด หลังจากทีด่ อกนุน่ ได้รบั การ
ผสมเกสรแล้วอีก 2 เดือน ฝักนุน่ ก็จะแก่พอให้
เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้ ปีนี้เจ้าของฟาร์ม
แห่งนีต้ อ้ งมีนนุ่ ไว้ยดั หมอนและฟูกเยอะมากแน่ ๆ

ไม่เฉพาะต้นนุ่นเท่านั้น ดอกไม้ป่าและพืชผัก
สวนครั ว อี ก หลายชนิ ด ที่ อ อกดอกก็ จ ะได้ รั บ
อานิสงส์จากการหากินของนกพวกนี้ การผลัดกัน
ออกดอกตลอดทั้งปีของพืชในพื้นที่เกษตรกรรม
และสวนรอบบ้านช่วยให้สัตว์ป่าได้มีอาหารกิน
ในช่วงฤดูแล้งที่อาหารในป่าขาดแคลน สัตว์ป่า
ที่เข้ามาหากินก็ช่วยผสมเกสรให้ต้นไม้เหล่านั้น
นอกจากนี้ยังช่วยกำ�จัดผลไม้ที่ร่วงหล่นเน่าเสีย
ใต้ต้นด้วยเช่นกัน ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่าในพื้นที่แห่งนี้

“นกกินปลีอกเหลือง”
นกที่พบได้บ่อย
ตามดอกไม้ ใกล้ ๆ บ้านคุณ

“นกกินปลีด�ำม่วง”
นกที่พบได้บ่อย
ตามดอกไม้ ในแนวชายป่า

ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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“ใยพิฆาต...

ม่านสีทอง”

สายลมพัดพลิว้ ใบไม้ในป่าเต็งรังบ้านทุง่ ยาวสะบัดไหว ช่างเย็นสบายเหมาะแก่การ
เดินส�ำรวจสัตว์ป่าและแมลงน้อยใหญ่เสียจริง พลันสายตาของหนึ่งในทีมส�ำรวจก็มอง
เห็นเส้นใยสีทองพลิ้วไหวเหมือนม่านกลางอากาศพร้อมกับฉากฆาตกรรมระหว่าง
แมงมุมใยทองท้องลายขนานกับตั๊กแตนหนวดสั้น ณ วินาทีนั้นตั๊กแตนพยายามอย่าง
หนักที่จะดีดตัวให้หลุดพ้นจากใยแมงมุมสีทองจนใยพันทึ้งไปทั่วทั้งตัว ร่างของมันจึง
ขยับเขยื้อนไม่ได้ ระหว่างนั้นเจ้าของใยพิฆาตก�ำลังไต่มาตามใยอย่างช้า ๆ เมื่อถึงตัว
ตั๊กแตน แมงมุมใยทองท้องลายขนานก็ใช้เขี้ยวพิษฝังไปที่ร่างของตั๊กแตนท�ำให้เป็น
อัมพาตในทันที หลังจากจบฉากฆาตกรรมก็ถึงช่วงเวลาอาหารอันโอชะของเจ้ายักษ์
แปดขาแล้ว มันบรรจงใช้ปากดูดของเหลวภายในร่างของตั๊กแตนกินอย่างเอร็ดอร่อย
หลังจากนั้นทีมส�ำรวจยังคงมุ่งหน้าเสาะหาสิ่งมีชีวิตที่แฝงกายอยู่ในป่าบ้านทุ่งยาว
อย่างแข็งขันต่อไป
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เห็นฉากฆาตกรรมแบบนี้ อย่ากลัวแมงมุมใยทองท้องลายขนานไปเลยหนา มันจะ
กินเฉพาะแมลงและสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้นไม่ท�ำอันตรายต่อคน แล้วรู้ไหมว่าพฤติกรรม
การหากินแบบนี้ของแมงมุมมีความส�ำคัญต่อระบบนิเวศเชียวนะ มันจะชักใยระหว่าง
ต้นไม้กลางป่าหรือตามพุม่ ไม้ใหญ่ในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเพือ่ ดักแมลงกินเป็นอาหาร ก่อนที่
แมลงเหล่านัน้ จะไปท�ำลายพืชผลทางการเกษตรหรือท�ำลายกล้าไม้ตน้ ไม้ในป่า นับเป็น
การควบคุมจ�ำนวนแมลงให้อยู่ในภาวะสมดุลไม่ให้มีมากจนเกินไป
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ในยามค�่ำคืนที่กบน้อยใหญ่ต่างแข่งกันส่งเสียงร้องระงมเต็มล�ำห้วยแม่สานแห่งบ้าน
ทุ ่ ง ยาวโดยไม่ มี ที ท ่ า ว่ า จะหยุ ด ร้ อ ง...ที ม ส�ำรวจด้ า นสั ต ว์ ก็ ยั ง คงเดิ น เลาะริ ม ตลิ่ ง
ล�ำห้วยส�ำรวจสัตว์ที่หากินยามวิกาลไปเรื่อย ๆ จนมาหยุดอยู่ที่หน้ารูรูหนึ่งก่อนที่เสียงของ
หัวหน้าทีมจะดังขึ้นว่า “ไปหากิ่งสาบเสือมาเร็ว” แม้จะเต็มไปด้วยความสงสัยว่าจะเอากิ่ง
สาบเสือมาท�ำอะไร แต่เพียงแค่นาทีเดียวพี่ชาวบ้านก็กลับมาพร้อมกิ่งสาบเสือเต็มก�ำมือ
จากนั้นพี่หัวหน้าทีมจึงเอากิ่งสาบเสือแหย่เข้าไปในรูแล้วก็วางทิ้งไว้ สักพักกิ่งสาบเสือก็ถูก
ดึงเข้าไปในรู พร้อมกันกับพี่หัวหน้าทีมของเราที่รีบดึงกิ่งสาบเสือออกมาอย่างเร็ว สิ่งที่ไม่
คาดคิดว่าจะเจอก็ตามกิ่งสาบเสือนั้นออกมาด้วย แถ่นแท๊นนน!!!...มันคือ “เจ้าปูนาตัวเขื่อง”
แต่ความไวของเราก็แพ้เจ้าปูยักษ์ เราจับตัวมันไม่ได้มันจึงรีบคลานกลับเข้าไปในรูอย่างเร็ว
แล้วพี่หัวหน้าทีมก็เล่าให้เราฟังว่า นีค่ อื วิธกี ารล่อปูออกจากรูทไี่ ด้รบั การบอกเล่าต่อ ๆ กันมา
จากชาวบ้านในพื้นที่ทางภาคเหนืออีกต่อหนึ่ง การที่ใช้กิ่งสาบเสือก็เพราะว่ากลิ่นของใบ
สาบเสือจะท�ำให้ปูสัมผัสได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามารบกวน มันจึงต้องปกป้องตัวเองด้วย
การใช้ก้ามหนีบใบหรือกิ่งสาบเสือไว้ และด้วยพฤติกรรมนี้เองคนในสมัยก่อนจึงน�ำมาเป็น
วิธีในการล่อปูออกจากรูเพื่อจับมากิน ......
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ถึงแม้วา่ เราจะจับปูดว้ ยกิง่ สาบเสือไม่ส�ำเร็จตามวิธีของคนสมัยก่อน แต่พ่ีชาว
บ้านทุง่ ยาวก็ได้แนะน�ำวิธกี ารทีจ่ ะจับปูออกจากรูได้อย่างแน่นอนให้เรา นัน่ คือ การใช้
ปลายมีดขุดถากปากรูปใู ห้ใหญ่พอทีจ่ ะใช้มอื จับปูได้อย่างง่ายดายโดยไม่โดนปูหนีบ และ
วิธนี กี้ ท็ �ำให้เราจับปูออกมาถ่ายรูปได้ส�ำเร็จ หลังจากนัน้ เราก็ปล่อยมันกลับเข้ารูไปอย่าง
เดิมพร้อมกับกลบดินให้เป็นโพรงเช่นเก่า เพือ่ ให้มนั ได้ด�ำรงชีวติ สืบพันธุเ์ พิม่ ลูกเพิม่ หลาน
ต่อไป
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หลังจากที่สายฝนโปรยปรายติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน พรรณไม้ในป่าน�้ำจ�ำของบ้าน
ทุ่งยาวก็แตกใบอ่อนเขียวขจี ร่มครึ้มไปทั่วทั้งป่า โดยเฉพาะใบสักอ่อนที่ก�ำลังอ่อนนุ่มเป็น
ที่หมายปองของสัตว์หลายชนิด หนึ่งในนั้นก็คือ “นกกระจิบธรรมดา” ที่เรายืนเฝ้ามองอยู่
นานสองนาน นกกระจิบธรรมดาสองตัวก�ำลังช่วยกันจิกใบสักอย่างขมีขมัน ตัวหนึ่งบินหาย
ไปและกลับมาพร้อมกับใยสีขาว ๆ ใยอะไรนะ? อ๋อ!! ใยแมงมุมนี่เอง บริเวณรอบ ๆ เรือนยอด
ไม้นั้นมีแต่ใยแมงมุมห้อยระโยงระยางเต็มไปหมด เจ้านกตัวที่รอคอยอยู่ก็จิกเอาใยนั้นฝังลง
ไปในใบสัก จิกซ�้ำกันเป็นระยะ ๆ ดูคล้ายก�ำลังเย็บผ้า สักพักใบสักที่ถูกจิกก็เริ่มเป็นรูปเป็น
ร่างขึ้นมา เจ้านกกระจิบธรรมดาท�ำให้เราเห็นว่าสิ่งที่มันท�ำนั่นคือ “รัง” ส�ำหรับให้แม่นก
กระจิบธรรมดาฟักไข่เลีย้ งลูก เมือ่ พินจิ มองรังให้ดจี ะเห็นถึงความประณีตของคูร่ กั นกกระจิบ
ธรรมดาในขั้นตอนการสร้างรังที่บรรจงใช้ปากจิกใยแมงมุมแทนเส้นด้ายเย็บขอบใบสัก
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ทั้งสองด้านเข้าหากันจนเป็นกรวยและ
ภายในรังยังใช้ปุยนุ่นและดอกหญ้าที่
อ่อนนุ่มมาตกแต่ง เพื่อรองรับไข่และ
ลูกน้อยที่จะฟักออกมาในวันข้างหน้า
จิว๋ แต่แจ๋วเสียจริงเจ้านกกระจิบธรรมดา
โดยปกติแล้วเจ้านกชนิดนี้จะท�ำรังอยู่
สูงจากพื้นดินไม่เกิน 1 เมตร แต่ไฉน
เลยครั้งนี้จึงท�ำรังอยู่สูงมากกว่า 10
เมตร เมือ่ พิจารณาจากสภาพแวดล้อม

ม
่
”
ไ
อ
ื
ร
ร“ ู้ห

รอบ ๆ แล้ว พ่อแม่นกคู่นี้คงเห็นถึง
ความสมบู ร ณ์ ข องเจ้ า หนอนตั ว
อวบอ้วนที่ก�ำลังกินใบสักอ่อนอย่าง
ดาษดื่ น เป็ น แน่ แ ท้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
พ่อนกไม่ต้องบินไปหาอาหารไกล
แค่ เ พี ย งใกล้ ๆ รั ง ก็ มี อ าหารให้
กินมากมาย แถมได้เฝ้าดูแลความ
ปลอดภัยให้แม่นกอีกด้วย

ชื่ อ ในภาษาอั ง กฤษของเจ้ า นกกระจิ บ ที่ ชื่ อ Tailorbird
นั้น มาจากค�ำว่า Tailor (ช่ า งเย็ บผ้ า /ช่ า งตั ดเสื้ อ )+bird (นก)
แปลเป็ นชื่อ ภาษาไทยได้ว ่า นกช่างเย็ บผ้ า ซึ่ งมี ที่ม าจากพฤติ กรรม
การสร้างรังของพวกมั น นั่ น เอง
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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...“คูวอก”...

เส้นทางไป “คูวอก”
วันนี้เราจะไปเดินส�ำรวจเส้นทางไหน
กันนะ? “คูวอก” เสียงพี่อาสาสมัครประจ�ำ
กลุ่มสัตว์แห่งบ้านทุ่งยาวดังขึ้น คูวอกคือ
อะไร เกิดค�ำถามขึ้นในใจ แต่คิดไปคิดมา
มั น คงเป็ น ชื่ อ เรี ย กของท้ อ งถิ่ น นี้ ล ะมั้ ง
พลันความสงสัยก็หายไปชั่วขณะ พวกเรา
เดินตามทางไปเรือ่ ย ๆ พร้อมกับส�ำรวจสัตว์
ที่อยู่เบื้องหน้าเราทุกชนิด แดดร่มลมพัด
พลิ้วเย็นสบายเสียจริง ถึงแม้จะเป็นป่า
เต็งรังก็เถอะ แต่มันเป็นป่าเต็งรังในช่วง
ต้นฤดูฝนจึงมีใบต้นเต็งใบต้นรังให้เป็นร่ม
ก�ำบังแดดได้ดีทีเดียว เดินไปเรื่อยจนผ่าน
ลานกว้างขนาดใหญ่บนไหล่เขา...
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วิ ว รอบข้ า งช่ า งสวยคล้ า ยลานสนบนยอด
เขาทางภาคอีสานเสียจริง เพียงแต่เปลี่ยน
จากสนสองใบเป็ น เต็ ง รั ง เท่ า นั้ น แหละนะ
เดินชื่นชมธรรมชาติเพียง 5 นาที เส้นทาง
ก็ พ าเราเดิ น ตั ด ขึ้ น สั น เขาจนมาถึ ง ลานหิ น
กว้าง แล้วพี่อาสาสมัครผู้น�ำทางก็หยุดเดิน
พร้อมกับพูดว่า “นี่ไงถึงแล้ว...คูวอก” หือ!!!
ไหนตรงไหน อะไรคือคูวอก ความสงสัยผุด
ขึ้นมาอีกครั้ง พี่อาสาก็ชี้ลงไปยังแอ่งน�้ำรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 15 x 40
เซนติเมตร กลางลานหิน มีก้อนหินวางล้อม
รอบเหมือนรัว้ กัน้ ไม่ให้สตั ว์ขนาดเล็กตกลงไป
....

เมื่อสอบถามถึงที่มาของชื่อคูวอกให้หายสงสัยได้ความว่า พื้นที่ตรงจุดนี้คือ จุดนัด
พบของชาวบ้านสมัยก่อนในเวลาเข้ามาหาของป่า ชาวบ้านได้ขุดแอ่งน�้ำนี้ไว้เพื่อใช้ดื่มใน
ช่วงหน้าแล้งระหว่างรอเพื่อนชาวบ้านด้วยกันรวมถึงเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมตามความ
เชื่อของคนในชุมชนด้วย เมื่อมีน�้ำขังอยู่ตลอดจึงเป็นแหล่งน�้ำแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า
หลายชนิด หนึ่งในนั้นคือ ลิง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วอก” ที่มากินน�้ำในแอ่งนี้ให้เห็น
เป็นประจ�ำ จึงเป็นที่มาของชื่อจุดนัดพบแห่งนี้ เราจึงถึงบางอ้อว่า

“คูวอก” นั้นมาจากค�ำว่า “คู” ที่หมายถึง ร่องน�้ำ “วอก” ที่หมายถึง ลิง

แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่มีใครพบเห็นลิงเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้เลย รวม
ถึงชาวบ้านเองก็ไม่ได้น�ำน�้ำจากคูนี้มาดื่มกินแล้ว อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและ
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป “คูวอก” ในปัจจุบันจึงเป็นเพียงจุดนัดพบยามที่เข้ามาหาของป่า
เพียงเท่านั้น

ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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อาหาร...

ของคนรอบป่า...หมกไข่จักจั่น หรือ ไข่จ้า
การส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ
แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล�ำพูน ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) อาสาสมัคร
ชุมชน และทีมส�ำรวจด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แม้จุดประสงค์หลักคือการส�ำรวจชนิดพันธุ์

แต่ที่ได้มากกว่า
ชนิดพันธุ์คือเราและทีมส�ำรวจได้ร่วมพูดคุยถึงการหาของป่า ได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการหา
อาหารของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ป่า ซึ่งใช้ประโยชน์จากการหาเก็บหากิน กันมาช้านานแล้ว
และด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละหลังคาเรือน ก็ได้น�ำแมลงที่หาได้ในป่า ไปประกอบอาหาร
ด้วยวิธกี ารแตกต่างกันไป อาทิเช่น น�ำไปคัว่ นึง่ หรือทอด เป็นต้น และในครัง้ นีข้ ณะเดินป่า
พี่บอย หรือนายภานุวัฒน์ ทองสุข เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ หนึ่งในสมาชิกที่ร่วมส�ำรวจแมลงไป
กับเรา ได้สังเกตเห็นจุดขาว ๆ เกาะแนบติดอยู่บริเวณเปลือกไม้ จึงเข้าไปดูใกล้ๆ พร้อมกับเรียกทีม
ส�ำรวจแมลงเข้าไปดูและบอกกับพวกเราว่า ชาวบ้านที่นี่ เรียกสิ่งนี้ว่า “ไข่จักจั่น”
สามารถน�ำไปประกอบอาหารกินได้

กไข่จกั จั่น) นั้นกแ็ สนงา่ ย
(เมนูหม
คอื
ำ
ท
ท
การ
ใส่เกลือลงไปคลุกเคล้ากับตัวแมลง
แล้วห่อด้วยใบตอง
จากนั้นน�ำไปย่างบนเตาถ่านจนสุก
จึงได้มาเป็นเมนูหมกไข่จ้า
ไว้เป็นอาหารทานเล่นกันภายในครอบครัว

ิว ี
ธ

นายภานุวัฒน์ ทองสุข
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร)
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“เพลีย
้ แป้งใหญ่”
้ ของการสสำ
ั นัน
็ วน
ยน
เ
รวจ
ง
ว่
ชทีมงานด้
านแมลงมีกิจกรรมตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืน
พี่บอยก็ไม่พลาดที่จะน�ำเมนู “หมกไข่จักจั่น”
กลับมาให้เราทีมงานได้ลองลิ้มชิมรสชาติดู
พี่แฮปปี้ (หัวหน้าทีมส�ำรวจ) ได้ลองชิม
และบรรยายถึงรสชาติว่ามีรสชาติ หอมหวาน
คล้ายกับไส้กรอกรมควัน

พี่แฮปปี้
หัวหน้าทีมส�ำรวจ

แม้ชาวบ้านจะเรียกแมลงชนิดนี้ว่า “ไข่จักจั่น”
แต่ที่จริงแล้ว...แมลงชนิดนี้คือ “เพลี้ยแป้งใหญ่ ”
มีลักษณะล�ำตัวค่อนข้างแบน บนหลังและด้านข้างมีขนเป็นผงแป้งคลุมล�ำตัว
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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ต่ อ นอน ( กลาง ) วั น
จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดล�ำพูน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร)
และอาสาสมัครชุมชนบ้านป่าป๋วย

ทีมส�ำรวจและเก็บตัวอย่างด้านแมลงได้เดินเข้าส�ำรวจ
ในเส้นทางป่าซาง เส้นทางมีลักษณะเป็นทางลาดชัน
ต้องมีการปืนไต่อยู่เป็นระยะ ท�ำให้เกิดความเมื่อยล้า
จึงชักชวนกันหาที่นั่งพักคลายเหนื่อยบริเวณที่ราบบนไหล่เขา
ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่น ขณะที่นั่งพักอยู่ คุณลุงสมเดช ทาสัก
ได้มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับแมลง และชี้ชวนให้ดูต้นไม้ต้นหนึ่ง
ที่เกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ ภายในมีรูลึกลงไปบริเวณล�ำต้น
จึงเกิดความสงสัยว่าจะมีแมลงอาศัยอยู่หรือไม่ คุณลุงจึงใช้มีดเคาะ
บริเวณล�ำต้นเหนือรูที่พบ เสียงดัง “โป๊ะ โป๊ะ โป๊ะ”
หลังจากใช้เวลาเคาะไปสักพัก ก็มีแมลงชนิดหนึ่งบินพุ่งออกมาจากรู
มุ่งหน้าตรงมายังหนึ่งในทีมส�ำรวจของเราที่นั่งลุ้นอยู่หน้าโพรงไม้
และโดนแมลงต่อยเข้าที่บริเวณหัวเข่า ก่อนที่แมลงตัวนี้จะบินหายไป
เหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอย

คุณลุงสมเดช ทาสัก

อาสาสมัครชุมชนต�ำบลศรีบัวบาน
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แมลงที่เราพบจากโพรงไม้นั้นก็คือ “ต่อนอนวัน” เป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
มด ผึ้ง ต่อ แตน ซึ่งแมลงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพิษสง อาการหลังโดนต่อต่อย เริ่มจากแสดงอาการ
เพียงเล็กน้อย คือบริเวณที่ถูกตัว ต่อต่อย จะปวด บวม แดง ร้อน ซึ่งอาจเป็นอยู่นานหลายชั่วโมง
ถ้าเป็นมาก จะบวมขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 5-10 เซนติเมตร อาการมัก
เกิดขึ้นภายใน 12-36 ชั่วโมง

“ ต่อนอนวัน ” ล�ำตัวค่อนข้างกลมป้อม สีเหลืองทั้งตัว มีตาเดี่ยว 3 ตา ปล่อยพิษออกมา
จากเหล็กใน ที่ส่วนปลายของล�ำตัว สารที่ปล่อยออกมาประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด
และสามารถต่อยเหยื่อได้หลายครั้ง ออกหากินในเวลากลางคืนและนอนเวลากลางวัน
เนื่องด้วยมีอุปนิสัยในการนอนตอนกลางวัน จึงท�ำให้เราไม่ค่อยพบเห็นตัวต่อชนิดนี้บินให้เห็นใน
เวลากลางวันกันสักเท่าไร จึงเป็นที่มาของชื่อตัวต่อชนิดนี้ และสาเหตุคือมนุษย์เข้าไปท�ำลายรัง
รบกวนการพักผ่อนนอนหลับของตัวต่อ จึงท�ำให้มันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

อาการหลังโดนต่อนอนวันต่อย

ต่อนอนวัน

Provespa barthelemyi
หมายเหตุ: เมื่อเจอแมลงที่มีพิษร้ายแรง ไม่ควรไปยุ่งกับมัน มันก็จะไม่ท�ำร้าย
ป่า แม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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คณะทำ�งาน

กิจกรรมจัดท�ำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561
นางสุรางค์ เธียรหิรัญ 		
		
นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์		
นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ 		
นางสาวเกศรา แก้วก้อน 		
นางสาวรัสรินทร์ ณ ลำ�ปาง
นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล
นางสาวชญานันท์ พลยูง		
นางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา
นายสนั่น หมัดส๊ะ		
นายอำ�นาจ เจริญจิต		
นางสาวจารินี บำ�รุงถิ่น 		
นางสุวรรณี สร้างคำ�		
นางสาวชลดา พรจ่าย 		
นางสาวนํ้าผึ้ง ยังโป้ย 		
นายอรรถพล แสงทรัพย์		

ผูอ้ �ำ นวยการ
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นักวิทยาศาสตร์ชำ�นาญการ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)
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ที่ปรึกษา
นายอรรถพล เจริญชันษา		
นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์์		
นางอำ�นวยพร ชลดำ�รงค์กุล
นายสุชาติ กัลยาวงศา		
					

อธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้
รองอธิบดีกรมป่าไม้
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช		
					
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์		
					
ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง		
					
ผู้เชี่ยวชาญด้านไลเคน		
					
					

นางสาววิสาขา เพียรสุภาพ
นางสาวขวัญใจ คำ�มงคล
ดร.ไสว วังหงษา
นางสาวนํ้าผึ้ง ยังโป้ย
รศ.ดร.โกศล เจริญสม
ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ
รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ
อาจารย์ขจรศักดิ์ วงค์ชีวรัตน์

ภาคีเครือข่าย
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
นายสายฝน เลสัก			
ผู้ใหญ่บ้านป่าป๋วย
นายทรัพย์อนันต์ วรรณสัก		
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว
นายสมาน สุยะใหญ่		
ผู้ใหญ่บ้านดอยเวียง
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หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ. 1 (แม่ธิ-แม่สาร)
นายสัมพันธ์ พุฒด้วง		
นายบุญลํ่า รุ่งเรือง			
นายวิชิต ดวงจันทร์ 		
นายธีระวัฒน์ ทะนุกํ้า		
นายเอนก สุภาผาบ		
นายสถิตย์ บุญบุผา		
นายแสวง บำ�รุงขันธ์		
นายไพรโรจน์ ธนะคำ�		
นายภานุวัฒน์ ทองสุข		

หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ
พนักงานพิทักษ์ป่าที่ ส2
พนักงานขับรถยนต์ ส2
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

อาสาสมัครชุมชน
บ้านทุ่งยาว นายสง่า ผัดสัก			

นายอัศวิน คำ�ข่าย 		
นางทรงพร สุริยาสัก		
นางสาวระวิวรรณ กันไชยสัก

บ้านป่าป๋วย

นายอรรณพ ทาสัก 		
นายทองผล สมสัก		
นายสมเดช ทาสัก 		
นายประสพ ลือสัก		

บ้านดอยเวียง นายพรชัย หนักแน่น		

นางประนอม ปัญญาใหญ่		
นายอนุรักษ์ สิทธิใหญ่		
นายปฏิพล ปัญโญใหญ่		
นายพงศกร พานใหญ่		
นายสนิท ปาบุ่ง 			
นายดวงจันทร์ มหาไม้ 		

นายอดุลย์ คำ�ข่าย
นายสมพร ขาวสัก
นางทรงศิริ แดงนา			
นางเกตุแก้ว ทาสัก
นางทรงพร สมสัก
นายนิคม สุริยาสัก
นายสง่า ปัญญาสัก
นายถาวร สุยะใหญ่
นายมนตรี ปัญญาใหญ่
นายอุดม อุ่นเส็ง
นายวิภพ ปัญโญใหญ่
นางสาวรุ่งนภา นวรัตน์
นางจรรยา ปาบุ่ง
นางอรทัย มหาไม้
ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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กว่าจะได้...

386

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

...ข้อมูล
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กิจกรรมในรอบปี 2561
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าการพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลาย ฯ คืนแก่ชุมชน

วิทยากรเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

388

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
นิทรรศการวิจัยและพัฒนาป่าไม้สู่ชุมชน

นิทรรศการ BEDO สัญจร (ภาคเหนือ)

นิทรรศการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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http://biodiversity.forest.go.th
ระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ค้นหาข้อมูลจากบัญชีรายชื่อ

ค้นหาข้อมูลจากบัญชีภาพ

ค้นหาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค้นหาข้อมูลจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
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http://fbd.forest.go.th
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ข่าวกิจกรรม

เรื่องเล่าจากพื้นที่

เอกสารเผยแพร่

ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
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http://chm.forest.go.th
กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
สาระน่ารู้

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

ข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ
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Forest Biodiversity Division
เฟซบุก๊ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
สาระน่ารู้ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน
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เอกสารเผยแพร่
หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

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

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่าง ๆ
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ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่าง ๆ

เอกสารภาษาอังกฤษ

ความหลากหลาย...
มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
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“ BIODIVERSITY
HAVE A LOT OF
THINGS BEYOND
WHAT YOU THINK ”

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5030
http://fbd.forest.go.th

