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เรื่องเล่าจากพื้นที่
บนเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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 เพิ่มสีสัน...ให้ป่าเต็งรัง
เดือนพฤษภาคมถึงแม้จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่ท้องฟ้ายังคงสีฟ้าสดใส

ไร้เมฆฝน เส้นทางส�ารวจป่ายังคงร้อนระอุ อาสาสมัครชาวบ้าน�������
ได้บอกกับเราว่ามีฝนตกลงมาเพียงไม่กี่ครั้ง

เส้นทางป่าบวชที่ เป็นป่า เต็งรัง ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มมีต้นไม้ขนาดเล็ก
โผล่พ้นดินมามากมาย ต้นไม้เหล่านี้เป็น
พืชที่รอคอยความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดจาก
เม็ดฝนที่ตกลงมาเพื่อเจริญเติบโต เส้นทาง
ส�ารวจเป็นทุ่งหญ้าโล่งพื้นเป็นดินทราย
ท�าให้ เราพบทั้ง ไม้หัว กล้วยไม้ดิน และ
ไม้พุ่มจำ�นวนมาก บ้างแตกยอดอ่อนบ้างมี
ดอกบานสะพรั่ง แต่ เรากลับสะดุดตา
เข้ากับไม้พุ่มที่มีดอกสีขาวมองแล้วคล้าย
ดอกพุด�
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ช่อดอกที่ตัดกับสีเขียวของใบทำ�ให้ดอกดูเด่น�สวยงาม�
เมื่อหักกิ่งจะมีน้ำ�ยางสีขาวขุ่นไหลออกมา�ต้นไม้ดอกสวยนี้
คือ�พุดทุ่ง�Holarrhena curtisii King	&	Gamble         
วงศ�์APOCYNACEAE�ซึ่งขึ้นเป็นกอกระจายรอบๆ�บริเวณ��
ทุ่งหญ้า

ดอกสีขาวกลิ่นหอม�����
ช่อดอกแบบช่อกระจุก��

ออกบริเวณปลายกิ่งหรือ�
ซอกใบ กลีบดอกแยกออก
เป็น 5 แฉก รูปไข่กลับถึง

รูปรี มีขนทั้งสองด้าน
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อาหารจากแผ่นดิน

    จากผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ ของ

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน

จังหวัดนครสวรรค์ โซนหมู่บ้านธาร

มะยมจากที่ป่าเคยแห้งแล้ง ได้รับการ

ดูแลจากอาสาสมัครชุมชนบ้านธาร

มะยมเป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้มีน้ำาไหลใน

ลำาธาร ความชุ่มชื้นของพื้นดินก็มีมาก

ขึ้น สัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์ก็ได้กลับ

มาอยู่อาศัยดังเดิม ชุมชนก็เริ่มอยู่ดีกิน

ดีขึ้นจากการที่มีอาหารไว้รับประทานโดยไม่ต้องซื้อหา อาหารที่ชาวบ้านมักเก็บไป

รับประทาน คือต้นค้อนหมาขาว หรือที่ชาวบ้านธารมะยมเรียกว่าผักหวานป่า

นายธัชชัย ชาวลุ่มบัว

    นายธัชชัย ชาวลุ่มบัว อาสาสมัครชุมชนบ้านธารมะยมได้เล่าว่า เมื่อถึงช่วงฤดู

ออกดอกคือเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม คนที่นี่มักหาดอกของต้นค้อนหมา

ขาวเพื่อนำามารับประทานเป็นอาหาร เนื่องจากดอกมีรสหวาน เมื่อนำามาประกอบ

อาหารจึงมีรสชาติที่อร่อย เมนูที่นิยม เช่น แกงเลียง ดอกค้อนหมาขาวต้มกับเนื้อสัตว์

ประเภทต่างๆ ตามใจชอบ หรือจะนำาไปลวกจิ้มกินกับน้ำาพริกก็อร่อย
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    ค้อนหมาขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena angustifolia Roxb. 

วงศ์ Asparagaceae เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 2–3 เมตร ลำาต้น

ตั้งตรงหรือแตกกอเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง

ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็กจำานวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือ

เหลืองอ่อน ผลรูปกลม สีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองหรือสีส้ม

ค้อนหมาขาว

“เราเห็นได้ว่าการดูแลรักษาป่าให้กลับคืนมา เราไม่ได้แค่ป่าเท่านั้นแต่เราได้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
เราที่ดีขึ้นกลับคืนมา ดังนั้นถึงเวลาหรือยังที่เราจะช่วยกันรักษาผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม”
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พี่แอด	ชัยวิชิต	โปราเสน	
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	นว.1	(แม่กะสี)

	 บ่ายวันหนึ่งของการสำารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณบ้าน
คลองบ่วงสามัคคี ขณะที่ทุกคนกำาลังผ่อน
คลายอิริยาบถหลังจากเหน็ดเหนื่อยจาก
การเดินมาแล้วครึ่งค่อนวัน และเพิ่งอิ่ม
ท้องจากมื้อกลางวันอันแสนเอร็ดอร่อย
พี่แอด เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่
นว.1 (แม่กะสี) และพี่เลย อาสาสมัครชุมชน
บ้านคลองบ่วงสามัคคี พากันมุ่งตรงไปยัง
ต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อตามไปดูพบว่าพี่เลยกำาลัง
ใช้มีดพร้าขูดเอาเปลือกของต้นไม้เป็นฝอยๆ	

สอบถามได้ความว่าเป็น ต้นสีเสียด (Acacia catechu	(L.f.)	Wild.)	หรือเรียกตาม
สำาเนียงคำาเมืองนิดๆ ของพี่เลยว่า “ขี้เสียด” นั่นเอง พี่เลยเล่าว่าให้ขูดเอาเปลือก
ขี้เสียดเป็นฝอยๆ	นำาไปตากแดดประมาณ	1	วัน	นำามาอมหรือเคี้ยว	ช่วยให้ฟันแข็งแรง

“พี่จะเอาไปฝากคนแก่ที่บ้านหน่อย        
แกเอาไว้กินกับหมาก”

สีเสียด�สีฟัน
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ในผืนป่ายังมีเรื่องราวต่างๆ	ที่น่าสนใจมากมาย	หากเราลองเปิดหูเปิดตา	และที่
สำาคัญคือเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆ	เราจะพบเรื่องดีๆ	ให้ได้เล่าขานสืบต่อกันไปรุ่นสู่รุ่น

...เมื่อมองเห็นคุณค่าของผืนป่า...ใครล่ะจะอยากทำาลาย...

เมื่อได้ลิ้มลองรสชาติของเปลือกสีเสียด	
ความรู้สึกแรกคือ ฝาด แต่เมื่อเคี้ยวไปสัก
พักเริ่มค่อนไปทางขม

	 “ขมบ่” พี่เลยถามติดตลกเล็กๆ
	 พร้อมบอกให้ไปดื่มน้ำา	

เมื่อดื่มน้ำาตามเข้าไปรสขมนั้นเปลี่ยนเป็น
หวานชุ่มคอในทันที

พี่เลย	ก๋วนปัง
อาสาสมัครชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคี
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	 ในการเดินสำารวจท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุให้ความรู้สึกเหมือน

ไอศกรีมที่กำาลังละลาย แต่แล้วเราก็ได้พบกับความสดชื่นอีกครั้ง เมื่อเรา

พบกับความสวยงามของต้นไม้ที่กำาลังผลิดอกขนาดเล็ก สีชมพู ที่ปลายกิ่ง

มีความโดดเด่นกว่าพรรณไม้อื่นๆ	เมื่ อ เดิน เข้ า ไปดู ใกล้ๆ คือ ดอกติ้ วขน
(Cratoxylum formosum (Jacq) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp.

pruniflorum (Kurz) Gogel.) วงศ์ Hypericaceae ทั้งใบและดอกมีลักษณะ

เด่นช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับผืนป่ายามฤดูแล้ง

 การลงพื้นที่สำารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน บริเวณบ้านคลองห้วยหวาย ตำาบลแม่เปิน อำาเภอ

แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง เหล่าต้นไม้

น้อยใหญ่พากันทิ้งใบเพื่อรักษาชีวิตรอดรอการกลับมาของสายฝน เมื่อต้นไม้

ได้รับน้ำาฝนก็จะแตกใบใหม่เหมือนการเริ่มต้นชีวิตอีกครั้ง
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 เมื่อถึงระยะใกล้ทิ้งใบ ใบติ้วที่เขียวสดจะ

ทยอยเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีส้มและสีแดงสด

ต ามลำ า ดั บ จ า กนั้ น ค่ อ ยๆ

ทยอยทิ้งใบร่วงหล่นสู่พื้น

คล้ายกับใบเมเปิล

ในขณะที่ใบติ้วมีการผลัดใบ

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ดอกติ้ว

เริ่มมีการผลิดอกตามกิ่งก้าน

ออกดอกสีชมพูหรือขาวเต็มต้น

สร้างความงดงามให้กับผืนป่า

	 ติ้วขนมิใช่มีเพียงความงดงามเท่านั้น

ใบออ่น และ	ดอกออ่น สามารถรบัประทานได้

ทั้งรับประทานสด ต้มยำา ลาบก้อย และแกง

โดยให้รสชาติเปรี้ยว

..เป็นผักยอดนิยมของคนอีสาน..

เนื้อไม้มีความทนทาน

สามารถนำามาก่อสร้างบ้านเรือน

ทำาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ	

ผลแก่

ลำ�ต้น
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จากการสำารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ										

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์

เราก็ได้ทราบภูมิปัญญา

ชาวบ้าน การจัด

ทรงผมสวยหล่อ

ได้ง่ายๆ ด้วยพืช

ธรรมชาติ จาก

ลุ ง เ ผิ น จั นทร

อาสาสมัครชุมชนบ้าน

เขาแหลม ลุงเล่าว่าคนสมัยก่อน

ใช้ผลมะเค็ดในการจัดแต่งทรงผม โดย

นำาผลมะเค็ดมาผ่าออกเป็นซีก แล้วนำา

มาทาบริเวณผม ยางของผลมีลักษณะ

เหนียวๆ ช่วยทำาให้ผมอยู่ทรง คล้ายกับ

เจลสังเคราะห์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผล

แก่นำามาทุบ ใช้ซักผ้าและสระผมได้อีก

ด้วย

จัดทรงผมด้วยมะเค็ด
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	 	 	 ไม้พุ่มหรือต้นขนาดเล็ก	สูงได้ถึง	10	เมตร	ลำาต้นมีหนาม	ใบเดี่ยว	 เรียงตรงข้ามสลับ

ตั้งฉาก	 รูปรีแกมหอกกลับ	 ดอกสีขาว	 เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง	 ดอกเดี่ยวหรือออก

เป็นกระจุกตามปลายกิ่ง	ผลแบบมีเนื้อหนึ่งกึ่งหลายเมล็ด	รูปรี	พบในป่าเบญจพรรณ

มะเค็ด
Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng.

วงศ์: Rubiaceae
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ความงามสุดท้าย...
 การสำ ารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-

แม่ เปิน จั งหวัดนครสวรรค์ ในครั้ งนี้ทาง

ทีมงานต้องเดินทางด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน

สี่ล้อ วิ่งไปตามถนนที่รถพอจะเข้าได้ ขณะที่

นั่งอยู่บนท้ายรถ เราได้พบกับความสวยงาม

ตามธรรมชาติของระบบนิ เวศป่าไม้ ในช่วง

ฤดูแล้ง คือ หมู่ไม้ที่พากันทิ้งใบเผยกิ่งก้าน

สาขาให้ได้เห็น นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ

ป่าผลัดใบ เป็นความเพลิดเพลินที่พอจะทำาให้

ลืมความขรุขระของถนนลูกรังลงได้บ้าง และ

อีกหนึ่งสิ่งที่เรียกร้องความสนใจได้เป็นอย่าง

ดีคือ กอไผ่ ที่ตามปกติแล้วควรจะมีสีเขียวสด

ของใบไผ่ แต่กลับมีสี เหลืองดูโดดเด่นจาก

หมู่ไม้ในป่า ใช่แล้วล่ะ..ดอกไผ่กำาลังบาน

	 ข้อมูลที่รู้กันทั่วไปคือ ไผ่จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ

นั่นก็คือ หน่อไม้ ที่เรานำามาสร้างสรรค์เมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย น้อยคนที่จะรู้

ว่าไผ่สามารถออกดอกและให้เมล็ดได้ แต่ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นความสวยงามของ

ดอกไผ่ เนื่องจากวงจรชีวิตของไผ่นั้นกว่าจะออกดอกได้ ใช้ เวลายาวนานและ

ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดของไผ่ บางชนิดใช้เวลาเพียง 1-2 ปี บางชนิดอาจใช้เวลาทั้ง

ศตวรรษ
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ดอกไผ่มีลักษณะเป็นช่อดอก

ที่ประกอบด้วยกลุ่มดอกขนาดเล็ก

หลายๆ ดอก ซึ่งไผ่แต่ละชนิดมีการ

พัฒนาลักษณะของช่อดอกแตกต่าง

กันออกไปลักษณะของช่อดอกจึงใช้

เป็นลักษณะในการจำาแนกชนิดของ

ไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดี

 เมื่อไผ่ออกดอก เจริญเป็นเมล็ด

โปรยลงสู่พื้นป่า ไผ่กอนั้นจะค่อยๆ ตายลงใน

ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เรียกว่า

“ไผ่ตายขุย” 

 ซึ่ง ขุย ก็คือเมล็ดของไผ่ที่จะงอก

และเจริญไปเป็นต้นใหม่ต่อๆ ไปนั่นเอง

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม มี ไ ผ่ บ า ง ช นิ ด ห ลั ง จ า ก

ออกดอกและทิ้ ง เมล็ดแล้วไม่ตาย เช่น

ไผ่ทอง (Shizostachyum brachycladum)

ออกดอกเพียง 1-2 ลำาในกอทุกปีแต่จะไม่

ออกทั้งกอ และยังคงแตกหน่อขยายพันธุ์ได้

อย่างต่อเนื่องตามปกติ



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน364

“กลอย”	ซ่อนพิษ

     ตลอดระยะเวลาการสำารวจ
ท่ามกลางอากาศทีแ่ห้งแล้งในช่วงเดอืน
มีนาคมมองไปทางไหนมีแต่ต้นไม้ทิ้งใบ
ไม่เห็นว่าตรงไหนจะมีอาหารหรือนำา้ให้
พอจะดื่มกิน แต่ยังมีบางสิ่งอยู่ใต้ดินที่
สามารถนำามากินแทนข้าวได้ “กลอย”
ไม้เถาล้มลุก ที่เลื้อยพันไปบนต้นไม้อื่น
ส่วนของลำาต้นที่อยู่เหนือดินมีขนและ
หนาม หัวใต้ดินเป็นหัวสะสมอาหาร
กรรมวิธีในการนำากลอยมาประกอบ
อาหารต้องใช้ความระมัดระวังและ
ความอดทนอย่างมากทเีดยีว

นายเลย	 ก๋วนปัง	 อาสาสมคัรชมุชนบ้านคลองบ่วงสามคัคเีล่า
ให้ฟังว่า ต้องใช้ความระวงัในการขดุกลอยเพราะยางของกลอย
ทำาให้คนั	 เหมอืนโดนหมามุย่	 และหวักลอยหากทำาความสะอาด
ไม่ดเีมือ่กนิเข้าไปแล้วจะมอีาการแพ้	 หรอืมอีาการคล้ายเมาสรุา	

พี่เลยมีวิธีการทำาความสะอาดโดยล้างผ่านนำ้าไหลโดยการแช่ในกะละมังเปิดนำ้า
ไหล	ทิง้ไว้	3-4	คนื	หรอืจะแช่ในลำาธารทีน่ำา้ไหลผ่านกไ็ด้
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   วิธีการกินกลอยนั้นชาวบ้านบอกว่า

สามารถกินแทนข้าวได้	นำาไปนึ่งใส่มะพร้าว

คลุกกับนำ้าตาล	นำาไปทอดกินอย่างกล้วยทอด	

หรือนำาไปทำาข้าวต้มมัดใส่กลอยแทนกล้วย

    ระยะเวลาที่ทำาความ

สะอาดกลอยรวมแล้วกิน

เวลานานเกือบ	2	สัปดาห์	

ที่ต้องใช้เวลาการล้างนาน

ป้าพลับเล่าว่า	 ป้าเคยกินกลอยที่ล้าง

ทำาความสะอาดไม่ดีจนมีอาการคัน

วิงเวียน	คลื่นไส้	เพราะทำาอย่างมักง่าย	

นอกจากนี้ ป ้าพลับ หงษ ์ ผู ้ รู ้อีกท ่านหนึ่ งยังแนะนำา
วธิกีารทำาความสะอาดกลอยให้ฟังว่า เริม่จากการปอกเปลอืก
ล้างทำาความสะอาด แล้วหั่นกลอยเป็นแว่นบางๆ ทาเกลือ

ให้ทั่ว นำาไปแช่ในนำ้าเกลือหมักไว้ 3 คืน หลังจากนั้นล้างด้วย
นำ้าเปล่า นำามาแช่นำ้าในโอ่ง 4-5 คืน ระหว่างนี้ป้าพลับจะนำากลอยออกมา
เหยียบด้วยเท้าที่สวมถุงพลาสติกทุกเวลาเช้า-เย็น และเปลี่ยนนำ้าทุกวันเพื่อ
ชะล้างพิษที่อยู่ในหัวกลอย หลังจากครบกำาหนดป้าจะตัดใบตองเพื่อนำามา
ห่อกลอย ทิง้ให้กลอยสะเดด็นำา้ 3 คนื แล้วนำากลอยออกมาผึง่จนแห้ง
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พฤติกรรมผู้ล่า
	 ภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดของป่าเต็งรังในเดือนมีนาคม
เหล่าสิ่งมีชีวิตยังคงดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อความอยู่รอด
ของตนเอง ต้นไม้ส่วนใหญ่ทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ำา บรรดานก
น้อยใหญ่พากันเคลื่อนย้ายหาแหล่งน้ำาแหล่งอาหาร บนพื้นป่า
มีเพียงเศษซากใบไม้แห้งดูนิ่งสงบ แต่หากสังเกตดีๆ จะพบว่า
ยังมีเหล่าผู้ล่าตัวน้อยที่ดิ้นรนเพื่อหาอาหาร ซึ่งผู้ล่าแต่ละชนิด
มีพฤติกรรมต่างกันไป เช่น กิ้งก่าสกุล Calotes ที่นับว่าเป็น
สุดยอดนักพรางตัวอาศัยสีสันและลวดลายที่กลมกลืนกับสภาพ
แวดล้อมในการเฝ้ารอแมลงตัวน้อยที่บินไปมา หรืออาจเกาะ
พักตามกิ่งไม้โดยที่ไม่ระวังตัว และแม้ว่าแมลงช้างตัวนี้จะมีสีสัน
คล้ายกับใบไม้แห้ง แต่ก็ไม่อาจหลุดรอดจากสายตาของผู้ล่าที่แสน
แนบเนียนนี้ไปได้

	 อีกหนึ่งพฤติกรรมของผู้ล่าที่เราพบระหว่างการสำารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพคือ ตัวต่อ วงศ์ Vespidae มีสีส้มดูโดดเด่นสะดุดตา แน่นอนว่าไม่ได้
อาศัยการพรางตัวอย่างแนบเนียนเหมือนกิ้งก่า แต่ใช้วิธีขุดหาตัวอ่อนของแมลง
ด้วยกันเองที่อยู่ในดิน เช่น จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง เมื่อพบเหยื่อจะต่อยให้เหยื่อสลบและ
นำากลับไปที่รังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนของตนเอง

ธรรมชาติ..สร้างกลไก
เพื่อควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิต
ให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ

ไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดมากหรือน้อยเกินไป
คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้
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๏ กิ้งก่าบินปีกส้ม ( Orange-winged Flying Lizard )
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นักพรางตัว
การสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ของพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ทีมสำารวจ
ด้านสัตว์ได้เดินสำารวจตามเส้นทางที่กำาหนดไว้เพื่อสำารวจสัตว์ใน
กลุ่มต่างๆ ขณะที่กำาลังมองผ่านต้นไม้ต้นหนึ่ง เราสังเกตถึงความ
เคลื่อนไหวของวัตถุ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ เห็นเป็นเพียงลายเปลือก
ของต้นไม้ แต่เมื่อเพ่งอย่างตั้งใจเราพบสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง	
นั่นคือ กิ้งก่าบินปีกส้ม Draco maculatus (Cantor, 1847)
ซึ่งพรางตัวกลมกลืนไปกับเปลือกของต้นไม้ในป่าทำาให้ยากต่อการ
สังเกต เนื่องจากลำาตัวมีสีน้ำาตาลแดงมีลายประสีคล้ำาดูคล้ายลาย
เปลือกไม้มาก เราสามารถพบการพรางตัวได้ในสิ่งมีชีวิตเกือบ
ทุกชนิด เพื่อที่จะหลบหลีกผู้ล่าและหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้
ยิ่งช่วงฤดูแล้งที่ต้นไม้ต่างพร้อมใจกันทิ้งใบมองไปทางไหนก็มีสี
น้ำาตาลของใบไม้แห้ง ทำาให้ยิ่งยากมากขึ้นอีกในการจะเห็นตัว
ของกิ้งก่าบินปีกส้ม การพรางตัวเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่เพื่อความอยู่รอดและการดำารง
เผ่าพันธุ์	
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การสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง

ตามเส้นทางเขานางฟ้า บ้านปางสวรรค์ ในพ้ืนท่ี

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน จ.นครสวรรค์

สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ เส้นทางค่อนข้าง

รกเต็มไปได้ด้วยพรรณไม้ท่ีมีหนาม เม่ือเดิน

สำารวจไปเร่ือยๆ เราเจอของหวานท่ีหาได้กลาง

ผืนป่าแห่งน้ีน้ันคือ น้ำาผ้ึง ท่ีสามารถนำามากินได้

พ่ีแอดได้เล่าให้ฟังว่า เมนูเด็ดของชาวบ้าน คือ

การนำาข้าวเหนียวมาป้ันจ้ิมกับน้ำาผ้ึงเป็นอาหาร

ทานเล่น และน้ำาผ้ึงยังให้พลังงานช่วยทำาให้

ร่างกายสดช่ืนระหว่างการเดินสำารวจป่าได้อีกด้วย		

..................................................................
ของหวานกลางป่า

พี่แอด ชัยวิชิต โปราเสน 
			เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่	นว.1	(แม่กะสี)
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   ผึง้มิม้ Apis	florea	Fabricius 
เป็นผ้ึงท่ีมีขนาดเล็ก	 ลักษณะรวงรังมีช้ันเดียว

สามารถพบได้ตามสุมทุมพุ่มไม้ ทำารังไม่สูง	

นอกจากผ้ึงจะเป็นตัวช่วยผสมเกสรพืชแล้ว	

ยังผลิตน้ำาหวานเพ่ือไปเป็นอาหารเลิศรสของ

มนุษย์	และน้ำาผ้ึงยังมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์

ต่อร่างกายอีกมากมาย			
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 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ เราได้
ส�ารวจเส้นทางกระบกใหญ่ ซึ่งเป็น
ป่าธรรมชาติค ่อนข ้างทึบและมี
ความอุดมสมบูรณ์ ทีมส�ารวจด้าน
แมลง ได้เจอผีเสื้อหางติ่งคู่หนึง่บิน
ร่อนตามกันไป พฤติกรรมที่เห็น
นั้นเป็นการหาคู ่ของผีเสื้อ ผีเสื้อ
เพศผู้จะเริ่มเกี้ยวเพศเมียด้วยการ
บินเข้าไปหา และกระพือปีกปล่อย
ฟีโรโมน (pheromones) ให ้
กระจายออก เพื่อบอกให้ตัวเมียรู้ว่า
เป็นผีเสื้อชนดิเดียวกัน

 คูร่กัสร้างป่าดงพงไพร

ผีเสื้อหางติ่งชะอ้อน 
  (Papilio nephelus Boisduval) 
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ผีเสื้อ มีประโยชน์ต่อระบบนเิวศป่าไม้ 
    ช่วยผสมเกสรให้กับพรรณไม้ในป่า



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน382
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