


 ความหลากหลายแหง่เขาหนิปนู ปา่ชมุชนเขาวง ต.ลำสมพงุ อ.มวกเหลก็
จ. สระบุรี เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เริ่มดำเนินการมา
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยเริ่มจากการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการสำรวจและเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ 
 การศกึษาความหลากหลายแหง่เขาหนิปนูของผนืปา่เขาวงแหง่นี ้ ถงึแม้
จะมคีวามยากลำบาก เนือ่งจากสภาพพืน้ทีเ่ปน็เขาหนิปนูทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น
บางชว่งของเสน้ทางสำรวจจะเปน็หนา้ผาสงูชนั แตด่ว้ยความตัง้ใจและความมุง่มัน่
ของคณะผูว้จิยัทีม่เีปา้หมายใหช้มุชนเกดิความตระหนกั รูค้ณุคา่ และรวบรวม
ขอ้มลูของทรพัยากรในพืน้ที ่ จงึทำใหม้คีวามรว่มมอืรว่มใจในการอนรุกัษแ์ละใช้
ประโยชนท์รพัยากรปา่ไมใ้นทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนืเกดิขึน้ 

 คนค้นป่า 
 คณะผู้วิจัยแห่งเทือกเขาหินปูน 
 กันยายน 2551 

บอกกล่าวเล่าความ
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 พระอาจารย์ปริญญา สุปริญโญ ได้นำทีมสำรวจไปดูตาน้ำที่เหลืออยู่
เพียงแห่งเดียวของป่านี้ ตาน้ำดังกล่าว ชาวบ้านลำน้ำขาว นำน้ำมา         
ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ซึ่ง
พระอาจารย์ได้ต่อท่อน้ำลงสู่บ่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่
เพียงพอกับความต้องการ 
 เมื่อ 30 ปีก่อน บริเวณนี้เคยมีตาน้ำใหญ่ที่เป็นต้นน้ำของน้ำตก
แต่เพราะการบุกรุกทำลายป่าทำให้ตาน้ำใหญ่เหือดแห้งเนื่องจากไม่มีต้นไม้ 
ดูดซับน้ำไปกักเก็บในโพรงร่องหิน ซึ่งน้ำตกนี้เป็นแหล่งน้ำที่เติมเต็มน้ำให้
เขื่อนป่าสักและเป็นแหล่งน้ำที่ใกล้เคียงกว่าแหล่งน้ำอื่นที่ให้น้ำแก่เขื่อนป่าสัก
ในปัจจุบัน 

น้ำตกที่หายไป
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แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ผืนป่าเขาวง

 ป่าชุมชนเขาวงเป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยชุมชนน้อยใหญ่ ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และหาของป่า ในการดำรงชีวิต มีชาวบ้าน
บางกลุ่มได้ใช้พื้นที่ป่าแห่งนี้ หาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบ
ที่จะตามมา เช่นการตัดไม้ การล่าสัตว์ ซึ่งเป็นการทำลายระบบนิเวศ ทำให้
ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน  
 ต่อมาได้มีพระอาจารย์ปริญญา สุปริญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าชุมชน      
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ริเริ่มหา
แนวทางในการอนุรักษ์ป่าโดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าเข้าร่วมกับท่าน       
ในอดีตพระอาจารย์ปริญญา สุปริญโญ รับราชการสังกัด กรมวิชาการเกษตร 
จึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พืช สัตว์ และระบบนิเวศเป็นอย่างดี ท่านจึง
ได้นำความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เช่นการปลูกจันทน์ผาเพื่อ
รักษาความชุม่ชืน้ของดนิ การปลกูกระถนิยกัษใ์นพืน้ทีโ่ลง่เพือ่คลมุดนิเนือ่งจาก
กระถนิยกัษเ์ป็นพืชที่โตเร็วและทนแล้ง 
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ประวตัคิวามเป็นมาของป่า
ชมุชนเขาวง

   ปา่ชมุชนเขาวง ตัง้อยูท่ี ่ตำบลลำสมพงุ
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ 4,240 ไร่ กรมป่าไม้ได้จัดตั้ง
เป็นป่าชุมชน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2550 ซึ่งความเป็นมานั้น พระอาจารย์ 
ปริญญา สุปริญโญ ผู้เป็นผู้นำและศูนย์

รวมจิตใจให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าความหลากหลายของ
ทรัพยากรป่าไม้ และพยายามอนุรักษ์ให้ทรัพยากรเหล่านี้คงอยู่ต่อไป      
เพื่อคนรุ่นหลัง ดังนั้นพระอาจารย์ จึงส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งป่าชุมชนขึ้น 
โดยมีแกนนำทีส่ำคญัอกีทา่นหนึง่คอื ผูใ้หญท่องด ีบบุผา  
 การบริหารจัดการป่าชุมชนเขาวงซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เริ่มก่อตั้งใหม่      
การบรหิารจดัการพืน้ทีจ่งึมุง่เนน้กระบวนการมสีว่นรว่มของชมุชน โดยการคดัเลอืก
ตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนจำนวน 11 คน เข้ามาดูแลป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า กำหนดกติกาในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าร่วมกัน
รวมทั้งการส่งเสริม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการ
หวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นให้กับเยาวชนผู้ที่
จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตที่จะดูแลผืนป่า
แห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไป 
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 วิธีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพด้านพรรณพืช ได้เลือกเก็บ
ข้อมูล ในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของป่า เรียกว่า “แปลงตัวอย่าง” 
 การวางแปลงตัวอย่าง มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 1. เลือกเส้นทางสำรวจ โดยใช้เส้นทางเดินป่าที่คนในชุมชนใช้อยู่
เป็นประจำ  และต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง          
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชุมชนเขาวงได้ตลอดเวลา 
 2. ทำการวางแปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร โดยคัดเลือก
พื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนของพื้นที่ป่าชุมชนเขาวง ภายในแปลงตัวอย่าง     
ดังกล่าวทำการวางแปลงสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 4 เมตร และ 1 x 1 เมตร 
บริเวณมุมเริ่มต้นของแปลง 
  - แปลงตัวอย่างขนาด 10 x 10 เมตร ทำการเก็บข้อมูล
ไม้ยืนต้น (Tree) เส้นรอบวงของลำต้นเกิน 15 เซนติเมตร 
         - แปลงขนาด 4 x 4 เมตร ทำการเก็บข้อมูล         
ไม้หนุ่ม (Polling) ที่มีความสูงเกิน 1.3 เมตร  

- แปลงขนาด 1 x 1 เมตร 
ทำการเก็บข้อมูลความหลากหลาย
ของกลา้ไม ้(Sapling) ไมพ้ืน้ลา่ง
มีความสูงต่ำกว่า 1.30 เมตร 



ความหลากหลายกลุม่พรรณพชื

“ ”

       1. 

        2. 
 10   x  10 

 4 x 4  1  x 1 

        -   10  x 10 
 (Tree)

 15
        -  4  x 4 

(Polling)                                   1.3                                   -   1  x 1 

                                    (Sapling)
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สังคมพืช
 สังคมพืชป่าชุมชนเขาวงเป็นสังคมพืชเขาหินปูน ความหนาแน่นของ
ต้นไม้ใหญ่ประมาณ 30 - 70 เปอร์เช็นต ์ ความสูงของต้นไม้ใหญ ่      
อยูร่ะหวา่ง 10 - 25 เมตร นอกจากนีย้งัมไีมพ้ืน้ลา่งทีเ่ปน็ไมพุ้ม่ ไมล้ม้ลกุ
และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆ โดยทั่วไปสังคมพืชมีองค์ประกอบและโครงสร้าง
คลา้ยคลงึกบัปา่ดบิแลง้ คอื มพีรรณไมท้ีไ่มผ่ลดัใบเปน็องคห์ลกั เชน่ ขอ่ยหนาม
คมขวาน จนัทน ์กระเบากลกั ในชว่งฤดแูลง้พืน้ปา่จะมคีวามชุม่ชืน่นอ้ยลงมาก 
และยงัมพีชืทีม่โีครงสรา้งคลา้ยคลงึกบัปา่เบญจพรรณ คอื มพีรรณไมท้ีผ่ลดัใบ
เกดิขึน้เชน่สมพงตะแบกเปลอืกบางปอสำโรงโดยทัว่ไปพืน้ปา่มคีวามชุม่ชืน้ตำ่
แต่ที่สำคัญคือ สังคมพืชป่าเขาหินปูนจะมีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของเขาหินปูนขึ้น
ผสมผสานอยูภ่ายในสงัคมดว้ยเชน่ จนัทนผ์า ปรงสระบรุ ีสลดัได นอกจากนี้
ลักษณะทางกายภาพของเขาหินปูน ก็มีความแตกต่างกับภูเขาอื่นอย่างมากใน
เรือ่งของชนดิหนิ ความลาดชนั ลกัษณะพืน้ผวิ และองคป์ระกอบของดนิ
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 จากการสำรวจทัง้ตามทางเดนิ และในแปลงสำรวจ พบวา่มพีรรณพชื 
มากกวา่ 80 ชนดิ
พรรณพืชเด่น
ลำดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์  ชื่อวงศ์ 
  1 สมพง Tetrameles nudiflora  DATISCACEAE 
  2 ข่อยหนาม   Streblus ilicifolius MORACEAE 
  3 คมขวาน(นางจุ่ม) Cansjera rheedei  OPILIACEAE 
  4 จันทน์ผา Dracaena sp. DRACAENACEAE 
  5 จันทน์แดง Dracaena sp. DRACAENACEAE 
  6 มะกัก Spondias bipinnata  ANACARDIACEAE
  7 มหาเหนียว Holoptelea integrifolia  ULMACEAE
  8 ตะคร้ำ Garuga pinnata  BURSERACEAE 
  9 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa LEGUMINOSAE- 
  CAESALPINIOIDEAE
 10 ปอสำโรง Sterculia villosa  STERCULIACEAE 
 11 ปรงสระบุรี Cycas tansachana CYCADACEAE 
 12 โกงกางน้ำจืด Marcania grandiflora ACANTHACEAE 
 13 ทองหลางป่า Erythrina subumbrans LEGUMMINOSAE-
   PAPILIONOIDEAE
 14 ปอกระสา Broussonetia papyrifera  MORACEAE 
 15 กระเช้าสีดา Platycerium holttumii POLYPODIACEAE

ข้อมลูพรรณพชืทีพ่บในป่า
ชมุชนเขาวง

 ปรงสระบุรี โกงกางน้ำจืด กล้วยไม้
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พืชสมุนไพร
ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
  ๅ กวาวเครือขาว Pucraria candollei  LEGUMINOSAE- 
    PAPILIONOIDEAE 
  2 กวาวเครือแดง Pucraria sp. LEGUMINOSAE- 
     PAPILIONOIDEAE
  3 หนอนตายหยาก Stemona sp. STEMONACEAE                                                                                                                                                             
  4 สลัดได Euphobia antiquorum  EUPHORBIACEAE
  5 ว่านงู    -       - 
  6 เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis VITACEAE 
  7 คงคาเดือด Arfeuillea arborescens SAPINDACEAE 
  8 พญารากเดียว    -       - 
  9 ว่านชักมดลูก Curcuma comosa ZINGIBERACEAE 
  10 ชิงชี่ Capparis micracantha DAPPARACEAE                                                                                                                                                           
  11 สวองตีนเป็ด Vitex limonifolia LABIACEAE 


 กวาวเครือขาว 

    Pucraria candollei Grah.        LEGUMINOSEA-
    EX. Benth var.mirifica           PAPILIONOIDEAE

  2        Pucraria sp.                        LEGUMINOSEA-
                                                                       PAPILIONOIDEAE
  3     Stemona sp.                        STEMONACEAE
  4       Euphobia antiquorum L.          EUPHORBIACEAE
  5    
  6       Cissus quadrangularis L.         VITACEAE
  7             Arfeuillea arborescens            SAPINDACEAE
  8    
  9      Curcuma comosa Roxb.           ZINGIBERACEAE
  10      Capparis micracantha DC.        DAPPARACEAE
  11     Vitex lim onifolia Wall.             LABIACEAE

7

    Pucraria candollei Grah.        LEGUMINOSEA-
    EX. Benth var.mirifica           PAPILIONOIDEAE

  2        Pucraria sp.                        LEGUMINOSEA-
                                                                       PAPILIONOIDEAE
  3     Stemona sp.                        STEMONACEAE
  4       Euphobia antiquorum L.          EUPHORBIACEAE
  5    
  6       Cissus quadrangularis L.         VITACEAE
  7             Arfeuillea arborescens            SAPINDACEAE
  8    
  9      Curcuma comosa Roxb.           ZINGIBERACEAE
  10      Capparis micracantha DC.        DAPPARACEAE
  11     Vitex lim onifolia Wall.             LABIACEAE

7

หนอนตายหยาก

พญารากเดียว
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  เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหินปูนที่มีความลาดชันสูง มีความ
แห้งแล้ง ขาดแหล่งน้ำ ทำให้การดำรงชีวิตและการกระจายพันธุ์ของสัตว์   
มีความเสี่ยงต่อการอยู่รอด รวมถึงพืชพรรณที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์        
มีปริมาณน้อย และการล่าสัตว์ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สัตว์ลดจำนวน      
ดังนั้นการอยู่รอดของสัตว์ต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชนรอบ ๆ พื้นที่ อย่างต่อเนื่อง จากการที่เราสำรวจและสอบถามชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่รอบๆปริเวณป่าชุมชน พบว่า สัตว์ในพื้นที่นี้มีหลายชนิดหลาย        
สายพันธุ์ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลและปริมาณอาหาร 
สัตว์เด่นในพื้นที่
เลยีงผา  ชือ่ทางวทิยาศาสตร ์ : Cappriconis sumatraensis 
เลียงผาจัดเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 1 ใน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 






ลักษณะทั่วไป
 รูปร่างคล้ายแพะ ไม่มีเครา ขนหยาบและยาวกว่า มีสีดำ หูยาว
เหมือนลา มีเขาทั้งตัวผู้ตัวเมีย เขายาว 4-8 นิ้ว โคนเขาหยักเป็นวงรอบๆ
ปลายเขากลมเรียวโค้งไปข้างหลังเล็กน้อย กีบเท้าแข็งแกร่ง และสั้น มีต่อม
ขนาดใหญ่อยู่ใต้ตา 

ความหลากหลายกลุม่สตัว์ป่า
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หมีควาย ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Selenarctor thibetanus 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535













ลักษณะทั่วไป
 จดัเปน็หมขีนาดใหญ ่ความยาวลำตวัประมาณ 120 - 150 เซนตเิมตร
น้ำหนักประมาณ 100 - 160 กิโลกรัม ขนยาวหยาบสีดำ ทั้งตัว ใต้คอ
เป็นรูปตัววี หูใหญ่ ปลายจมูกค่อนข้างดำ เล็บเท้าโค้งยาวแหลม มักเดินด้วย
ส้นเท้า ปากยาว หางสั้น ปลายเท้ามีสีขาวหรือเหลือง ประสาทตาและ     
หไูมค่อ่ยไว แตป่ระสาทรบักลิน่ดมีาก เปน็สตัวก์นิไมเ่ลอืก เชน่ ลกูไม ้สตัวเ์ลก็ๆ
ที่ชอบมากคือน้ำผึ้งและตัวอ่อนของผึ้ง ชอบอยู่ป่าสูงและภูเขา ปกติออกหากิน
กลางคืน กลางวันนอนตามโพรงไม้หรือถ้ำ 
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หมูป่า ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Sus  scrofa  










ลักษณะทั่วไป
 ความยาวตัวประมาณ 135 - 150 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 
20 - 30 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 75 -200 กิโลกรัม รูปร่าง
เพรียว ขาเล็กเรียว กีบเล็ก หูเล็ก ตาโตสีดำ จมูกอ่อนแต่แข็งแรงมากใช้ขุด
ค้นหาอาหาร ขนยาวหยาบแข็งสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำปนเทา มีขนยาวเป็นแผง
บนสันคอและหลัง กินอาหารได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์ ได้แก่ พืชผักต่างๆ หญ้า  
หัวเผือก มัน รากพืช แมลง หอย เรียกได้ว่ากินได้ทุกชนิด ชอบอาศัยอยู่
ตามป่าดิบแล้งแและป่าเต็งรัง ที่ราบตามไหล่เขา ออกหากินตอนเช้าหรือเย็น 
และตอนกลางคืน กลางวันมักหลบซ่อนพักผ่อนอยู่ตามพุ่มไม้  
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นกปรอทเหลืองหัวจุก ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :  
Pycnonotus melanicterus 






รูปร่างลักษณะ 
 นกทั้งสองเพศมีสีสันคล้ายกัน นกที่โตเต็มวัย มีความยาวจากปลาย
ปากจดหาง 19 เซนติเมตร ลำตัวค่อนข้างตั้งตรง มีขนปกคลุมลำตัวอ่อนนุ่ม
และฟู โดยเฉพาะบริเวณหลังตอนล่างและตะโพก ที่ท้ายทอยมีขนคล้าย
เส้นผมของคนแทรกอยู่ บนหัวมีขนตั้งชันดูคล้ายสวมมงกุฏไว้ปากค่อนข้างสั้น 
หนา และสันปากบนโค้งลงเล็กน้อย รอบโคนปากมีขนเส้นแข็งๆ สั้นๆ ปีก
ค่อนข้างสั้น ส่วนบนของลำตัวรวมทั้งปีกมีสีเขียวอ่อนปนเหลือง ขนหาง    
สีน้ำตาลเข้ม ขอบขนหางสีน้ำตาลอ่อนปนเหลือง ขนคลุมลำตัวด้านล่าง       
สีเหลืองสด แต่บริเวณอกส่วนบนและสีข้างอาจมีสีเหลืองอ่อนเจือปน  
นิสัยประจำพันธู์  
 สามารถปรับตัวเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าได้ทุกประเภทตั้งแต่ระดับ         
พื้นราบไปจนถึงความสูง 2,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นนกที่ขยัน
หากิน บินไปไหนมาไหนตลอดเวลา  และชอบส่งเสียงร้องตลอดเวลา แม้ว่า
จะเป็นเวลาเที่ยงวันซึ่งแดดกำลังร้อนจัดและนกชนิดอื่นๆ หยุดร้องแล้วก็ตาม 
เมื่อถึงเวลาบ่ายคล้อยซึ่งนกชนิดอื่นๆ เริ่มส่งเสียงร้อง มันจะหยุดส่งเสียง 
แหล่งอาศัยหากิน
 ชอบอาศัยหากินอยู่บนต้นไม้ตั้งแต่ยอดไม้ลงมาถึงระดับกลางต้น 
และระดับล่างของต้นไม้ แม้กระทั่งตามไม้พื้นล่าง เป็นนกที่ชอบโชว์ตัว 

art.indd   13 2/5/09   1:33:52 PM



ความหลากหลายแห่งเขาหินปูน

1�

หอยภูเขา
 หอยภเูขา 4 ชนดิ คอื หอยหอม หอยจูล๋งิ หอยนางฟา้ และหอยขน
เป็นสัตว์เด่นในพื้นที่นี้ที่เป็นสัตว์ในกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่เขาหินปูน โดยกินซากพืชเป็นอาหาร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
นิเวศในการย่อยสลายซากพืชให้เป็นปุ๋ยเพื่อพืชได้นำไปใช้ต่อไป นอกจากนี้
หอยภูเขายังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกด้วย เช่น นำมาต้ม ย่าง ผัด 
เป็นต้น เราสามารถพบหอยภูเขาบางชนิดได้ในช่วงหลังฝนตก หรือในสภาพ
ที่พื้นดินมีความชื้นเท่านั้น ซึ่งในช่วงฤดูแล้งหอยจะฝังตัวอยู่ในดิน 


หอยหอม

   3 

12

หอยขน หอยจู๋ลิง
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แมงกระดานถ้ำโมงนาที...สัตว์ชนิดใหม่ของโลก 
(Stenasellus  mongatei) 


 แมงกระดานถ้ำโมงนาที ถูกค้นพบโดย นายบุญมี สรรพคุณ        
ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการสำนกัจดัการทรพัยากรปา่ไมท้ี ่12 (สระบรุ)ี นายนณณ ์ผานติวงศ์
นักวิชาการอิสระ และชาวบ้านในพื้นที่รวม 5 คน แมงกระดานถ้ำโมงนาที 
ได้รับการยืนยันว่าเป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลกโดย ดร.กาย แมกนีส (Dr.Guy 
Magnize) ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศส และตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ 
กำนนัสมควร โมงนาท ีผูร้เิริม่ในการอนรุกัษเ์ขาหนิปนูเขาพระพทุธบาทนอ้ย
และไดต้พีมิพใ์นวารสาร subterranean biology ฉบบั เดอืนเมษายน
พ.ศ. 2549 
 แมงกระดานถ้ำโมงนาทีพบในเขาหินปูน อ.มวกเหล็ก  จ. สระบุรี 
เป็นสัตว์สกุล        มีลักษณะคล้ายตะขาบผสมกั้ง ความยาว   
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในน้ำลำตัวจะมีสีขาวขุ่น แต่เมื่อจับขึ้นมา
พ้นน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทันที  นอกจากนี้ที่ด้านหางจะมีระยางยืดออกมา 
มีขา 6 คู่ หรือเท่ากับ 12 ขา  

Stenasellus
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ความหลากหลายกลุ่มแมลง

 แมลงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของป่าไม้ สามารถพบได้ 
ทั่วไป แต่ละชนิดมีความสำคัญแตกต่างกันไป “ปลวกและผีเสื้อกลางวัน” 
เปน็แมลงปา่ไมท้ีม่ปีระโยชนต์อ่ระบบนเิวศปา่ไม ้จากการศกึษาความหลากหลาย
ของปลวกและผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ป่าชุมชนเขาวง พบปลวกทั้งสิ้น 10 สกุล 
17 ชนิด  กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ เศษไม้-ใบไม้-เพาะ
เลีย้งเชือ้รา รองลงมาคอื กลุม่ปลวกกนิเนือ้ไม ้ กลุม่ปลวกกนิดนิ-อนิทรยีวตัถุ
และกลุ่มปลวกกินไลเคน 
 พบผเีสือ้กลางวนัทัง้หมด 17 ชนดิ ฝเีสือ้กลุม่นี ้ สามารถกนิอาหาร
ไดห้ลายชนดิ ทัง้นำ้หวานจากดอกไมเ้ลีย้งพชื ผลไมเ้นา่ มลูสตัว ์และซากสัตว์ 
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ตัวอย่างปลวกและแมลง

กลุ่มปลวกที่กินทั้งเนื้อไม้เศษไม้-ใบไม้-เพาะเลี้ยงเชื้อรา- -

 Nymphalidae

 Papilionidae

Hypotermes makhamensis Macrotermes gilves

Microcerotermes crassus Glyptotermes sp.

14

- -

 Nymphalidae

 Papilionidae

Hypotermes makhamensis Macrotermes gilves

Microcerotermes crassus Glyptotermes sp.

14

กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ 

ผีเสื้อวงศ์ Nymphalidae 

- -

 Nymphalidae

 Papilionidae

Hypotermes makhamensis Macrotermes gilves

Microcerotermes crassus Glyptotermes sp.

14

ผีเสื้อวงศ์ Papilionidae 

แพนซีสีตาล กระทกรกธรรมดา
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 เห็ดและราเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อรา อยู่ในอาณาจักรของ     
สิง่มชีวีติทีแ่ยกจากพชื สตัว ์และแบคทเีรยี เหด็ราเปน็กลุม่ทรพัยากรชวีภาพที่
ใหค้ณุคา่ทางอาหาร ยา รวมทัง้ความเปน็พษิ และการยอ่ยสลาย จงึทำใหเ้กดิ
ความสมดุลของระบบนิเวศ เกิดวัฏจักรความอุดมสมบูรณ์อย่างมีระบบและ     
ตอ่เนือ่ง ดว้ยบทบาทการสรา้งและทำลายจนเกดิความหลากพนัธุต์ามสภาพพืน้ที่
 การสำรวจความหลากหลายของเห็ดราของป่าชุมชนเขาวงเบื้องต้น พบ 
เห็ดรา 3 กลุ่มคือ กลุ่มเห็ดกินได้ 4 ชนิด กลุ่มเห็ดย่อยสลายไม้ 9 ชนิด 
กลุ่มเห็ดพิษ 3 ชนิด
กลุ่มเห็ดกินได้

3   4  9 
 3 

15

 เห็ดปลวกตาบ เห็ดแครง 

3   4  9 
 3 

15

 เห็ดเพ็ก เห็ดหูหนู 

ความหลากหลายกลุ่มเห็ดรา
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กลุ่มเห็ดย่อยสลายไม้





















 เห็ดกรวยทอง เห็ดขนม้า 

 เห็ดหลินจือ เห็ดนิ้วมือ 
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 ภูมิปัญญาของชุมชนเขาวงส่วนใหญ่จะเป็นภูมิปัญญาด้านสมุนไพร 
ซึ่งจะมีปราชญ์ชาวบ้านหรือที่เรียกว่า หมอยา ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพร นำมา
ใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงยารักษาโรคต่างๆ
สมุนไพรที่มีการเก็บหามาจากป่าชุมชนเขาวงมาใช้รักษา ได้แก่
 - ผกัหวานปา่ ใชใ้บ และลำตน้ รกัษาอาการกนิไมไ่ด ้นอนไมห่ลบั 
 - จันทน์แดง แก่น ใช้เป็นยาเย็นดับพิษไข้ บำรุงหัวใจ ฝนทา

ภายใน แก้ฟกช้ำ บวม และฝี แก้ไอ อันเกิดจากซางและ      
แก้เลือดออกตามไรฟัน

 - พญามูลเหล็ก รากแก้เบาหวาน ใบและผลเป็นยาเบื่อปลา 
เปลือกและเนื้อไม้ใช้ขับเหงื่อเพื่อลดไข้ เนื้อไม้นำมาป่นแช่ใน
น้ำส้มสายชูเจือจางเป็นยาเจริญอาหาร ยาบำรุง ใช้ขับพยาธิ 
และแก้พิษงู 

 - ปรง ดอก มีรสเผ็ด บำรุงร่างกายให้สมบูรณ์ บำรุงธาตุ แก้ลม
หัวนำมาฝนปรุงกับสุรา แก้ฟกบวม รักษาแผลเรื้อรัง แก้แผล
กลาย ใช้เป็นยาสมานแผล ใช้ทาแผลอักเสบ หรือใช้ดูดหนอง
ฝีและดับพิษ 

 - หนอนตายหยาก ใช้ราก นำรากมาตำให้ละเอียดแล้วแช่ใน
น้ำมันมะพร้าวใช้เป็นยาฆ่าหนอน นำรากมาตำแล้วทาบริเวณที่
เป็นแผลของโค กระบือ เพื่อฆ่าหนอนและทำให้แผลแห้ง นำ
รากมาตากแห้งแล้วนำมาต้มดื่ม แก้โรคความดัน 

 - ชะเอมไทย ราก แก้กระหายน้ำ เป็นยาระบาย ดอก ช่วยย่อย
อาหาร เนื้อไม้ ขับเสมหะ แก้ไอ รักษาเลือดออกตามไรฟัน 

 - พญาไร้ใบ ราก นำมาต้มเป็นยาแก้ธาตุพิการและช่วยระบาย 
รากนำมาต้มรวมกับนำ้มันมะพร้าวใช้ทาแก้ปวดท้อง 

ภูมิปญัญาท้องถิ่น
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 - สลัดได ยางจากต้น ใช้กัดหูด เป็นยาถ่าย ทำให้อาเจียน ทำ
ยาเบื่อปลา 

 - มะกอกป่า เนื้อไม้แปรรูปใช้ทำหีบใส่ของ ผลแก่ สามารถรับ
ประทานได ้รสหวานอมเปรีย้ว มกีลิน่หอม และเปน็อาหารสตัว์

 - มะกา ใบ ต้มดื่ม ขับเสมหะ และฟอกโลหิต ถ่ายพิษตานซาง 
ถ่ายพิษไข้ ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำ ใบสดต้องปิ้งไฟก่อน 
แก่นแก้กระษัยไตพิการ ฟอกโลหิต เป็นยาระบาย ขับเสมหะ 

สูตรยาสมุนไพร
ยารักษาโรคมะเร็ง มีส่วนประกอบของตัวยา ดังนี้ 
 * มะสัง  ใช้ใบ และ ราก * หญ้าแฝกหอม  ใช้ทั้งต้น 
 * พญารากเดียว   * กะลามะพร้าวแห้ง 
 * พญามือเหล็ก 
 วิธีใช้ นำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มรวมกัน ดื่มยาต้มอย่างต่อเนื่อง 
ยารักษาโรคเบาหวาน มีส่วนประกอบของตัวยา ดังนี้ 
 * แสลง ใช้ใบ ราก กิ่ง ก้าน และ แก่น                
 * คำรอก   * พญามือเหล็ก 
 วิธีใช้ นำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มรวมกัน ดื่มยาต้มอย่างต่อเนื่อง
ยารักษาโรคอัมพาต มีส่วนประกอบของตัวยา ดังนี้ 
 * เถาวัลย์เปรียงแดง   * ใบระกา ใช้ใบสด 1 กำ 
 * หนามแท่ง ใช้ใบ   * สัก ใช้ราก หรือใบ ก็ได้ 
 * เปลา่แดง ใชใ้บ   * พญามอืเหลก็ ใชเ้ปลอืกตน้มายา่งกอ่น
 วิธีใช้ นำส่วนผสมทั้งหมดมาต้มรวมกัน ดื่มยาต้มอย่างต่อเนื่อง 
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“ลองเปดิอ่านช้าๆ
แล้วคุณจะพบว่า

ความหลากหลายมีอะไร
น่าสนใจมากกว่า

ที่คุณคิด”
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ทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงไปทุกวัน
ถ้าเราไม่ช่วยดูแลรักษาแล้วใครเล่าจะทำ

ป่าใหญ่จะเหลือเพียงตอไม้และพื้นที่ว่างเปล่า
เราจะยอมให้เป็นอย่างนั้นหรือ
เราจะไม่รอคำตอบจากคุณ

แต่เราจะรอการกระทำของคุณ
เพราะลมหายใจของเราคือ“ป่า“
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นางสาวสุภาพ  วิลาศ นางสาวสมรัก  โกระวิโยธิน 
นายสมพร  บุบผา นายชาติศักดิ์  แก้วจันทึก 
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และสนับสนุนให้พวกเราทำงานได้เป็นอย่างดี 
ขอบคุณ คุณบุญมี สรรพคุณ  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (สระบุรี) 

และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกท่าน 
ขอบคณุอาสาสมคัรชมุชน และ ชาวเขาวงทกุทา่นสำหรบันำ้ใจและมติรภาพทีด่ี
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