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งานความหลากหลายทางชีวภาพ         
เช่ือมสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชุมชนรอบป่า
 ปี พ.ศ. 2559 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ส�ารวจและเก็บ
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน�้าเป๋ีอย 

ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย 2 พื้นที่ คือ ป่าห้วยสวดและ
ป่าผาแดง
 เราส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน
โดยมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการจากส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เจ้าหน้าที่

ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�า) ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ 

ที่มีความรู้ด้านสมุนไพร พรานป่า เก็บหาของป่าและเห็ดป่า
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 พวกเราแต่ละทีมส�ารวจในแต่ละด้านเดินเข้าป่า ช่วยกันมอง ช่วยกันดู ช่วยกัน
สังเกต ช่วยกันเก็บตัวอย่าง ช่วยกันถ่ายรูป ช่วยกันจดบันทึก ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้

เข้าใจการท�างาน เราพูดคุยกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เรียนรู้กันไป  กินข้าวกลางป่าร่วมกัน

   เสร็จงานกลับมารวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่
 กินน�้ า กินยาดองสมุนไพร กินเหล้าพื้นบ้าน
 อาหารกับแกล้ม พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
ส ร้ า ง ค ว า ม สั มพั น ธ์ ที่ ดี คุ ย กั นใ น เ รื่ อ ง 

ความรู้ของแต่ละคน เล่าสู่กันฟัง มีทั้งเสียง
หัวเราะและแย่งกันคุย เป็นภาพท่ีประทับใจมาก

 งานความหลากหลายฯ ไม่เพียงแต่เราจะได้ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้แล้ว กระบวนการ
ท�างานยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ได้อย่างลงตัว
เพราะเราถือต�าราเข้าป่าไปเรียนรู้ด้วยกัน

  จากความรู้....จะน�าไปสู่การบริหารจัดการป่าร่วมกัน
ป่ายังคงอยู่และไม่หายไปไหนอย่างแน่นอน



ดอกกล้วยไม้บาน 
  ในป่าผลัดใบ
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ดอกกล้วยไม้บาน 
  ในป่าผลัดใบ

ช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม
ของทกุปี เป็นช่วงที่พรรณไมใ้นป่าผลดัใบ 
ที่เราออกส�ารวจก�าลังผลัดใบ เพื่อที่จะ 

ผลิใบใหม่ในฤดูฝนแต่ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ 

ก�าลังเบ่งบานและสีสันของมันท�าให้เรา 
สะดุดตา นั่นคือ 

“ดอกกล้วยไม้ป่า”
ดอกกล้วยไม้เหล่านี้ช่วยสร้างสีสันให้กับป่า

ที่ก�าลังแห้งแล้งได้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น.....

 ดอก
สีเหลือง 
กลิ่น

หอมหวาน 
ของ

“เอื้องผึ้ง”

ดอกสีครีมอมชมพู แต้มสีแดง  

ของ “กะเรกะร่อน”

     ความงดงาม
ของกล้วยไม้ป่านานาชนิดเปรียบได้

ว่าเป็น อัญมณี ที่คอยตกแต่ง
ประดับผืนป่า และสร้าง 
ความประทับใจให้กับการส�ารวจ 
ของเราในครัง้นี้เป็นอย่างมาก ดอกสีขาวแต้มด้วยจุดสีชมพูอมม่วง  

ของ “เอื้องไอยเรศ”

   ดอกสีชมพูสดใส ของ“เอื้องกุหลาบแดง”
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   ฤดูกาล...อาหารมากมาย
           ผีเสื้อมากมี
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เมื่อดอกไมบ้านเต็มผืนป่า สิง่ทีพ่บได ้ 

ตลอดเสน้ทางการส�ารวจ อีกสิง่หนึ่งก็คือ ผีเสื้อ
   จ�านวนมาก ทีบ่ินลงมากินน�าหวานจากดอกไม้
มาจับคูผ่สมพันธุ ์ให้เห็นตลอดเสน้ทาง

   ในฤดูฝนของทุกปี หากสังเกตเห็นฝูงผีเสื้อสีขาว 
   หรือเหลืองอ่อน บินวอ่นอยูต่ามสองขา้งทาง 

  ให้สันนิษฐานไวก้อ่นเลยวา่ผีเสื้อพวกนีม้ักจะเป็น 
  "ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา"

เนื่องจากตัวหนอนของผีเสื้อชนิดนี ้
กินอาหารไดห้ลากหลายชนิดมากกวา่ผีเสื้อ 

ชนิดอื่น ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา จึงสามารถ 
หาแหลง่พืชอาหารเพื่อวางไขไ่ดง้า่ย 

ท�าให้สามารถพบเห็นผีเสื้อชนิดนี้
ไดเ้ป็นจ�านวนมากผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา

ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Catopsilia pomona

วงศ์ ผีเสื้อขาว-เหลือง หรือ 
ผีเสื้อหนอนกะหล�่า (Pieridae) 
เป็นผีเสื้อขนาดกลาง 
หากินในเวลากลางวัน

ระยะตัวหนอน
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 เมื่อเขา้สู.่..ฤดูฝน 
 ความชุ่มชื้นจากฝนทีต่กลงมาในช่วงนี้

 ท�าให้พืชพันธุช์นิดตา่งๆ เจริญเติบโต
 ผลิดอก ออกใบ ท�าให้เราเห็น

 ดอกไมบ้านสะพรัง่ 
ทัว่ทัง้ผืนป่า



อาหารพื้นบ้าน ดอกต้างหลวง

ใน ช่วง เ ดือน กุมภาพันธ์ พวก เรา
ได้มีโอกาสเข้าไปส�ารวจความหลาก
หลายทางชีวภาพในป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหยว่น และป่าน�้าลาว 
จังหวัดพะเยา เป็นครั้งแรกท่ีท�าให้
เราได้พบต้นไม้มากมายหลายชนิด
ที่ เราไม่ เคยรู้จัก รวมทั้งต้นไม้ท่ีมีใบ
ขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาต้นนี้ด้วย
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 ช่วงนี้ . . . เ ป็น ช่วงที่ ต้ นไม้ ชนิดนี้ เ ริ่ ม
ออกดอกพอดี ด้วยความสงสัยเพราะเรายัง
ไม่ เคยเห็นต้นไม้ต้นน้ีมาก่อน จึงถามคุณลุง
สิงห์ทอง ไกลถ่ิน อาสาสมัครชาวบ้านผู้ ท่ี
พาเราเดินส�ารวจพรรณไม้ในป่าห้วยสวดว่า
ต้นไม้ต้นนี้มี ช่ือว่าอะไร? แล้วเราก็ได้ค�าตอบ

จากคุณลุง ว่าต้นไม้ต้น น้ีคือ “ต้นต้าง”
หรือ “ต้างหลวง” คุณลุงสิงห์ทอง ยังอธิบาย
ต่อว่า ดอกของต้นต้างนี้สามารถน�ามาท�า
เป็นอาหารได้ อร่อยด้วย พร้อมกับแนะน�าเมนู
ต่างๆ อย่างเช่น ดอกต้างลวกจิ้มน�้าพริก หรือ
จะน�าไปใส่รวมกับผักชนิดอ่ืนในแกงแคก็ได้

ช่ือทั่วไป : ต้างหลวง
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. 
วงศ์ : Araliaceae
 ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ ล�าต้นมีหนามแหลม  
ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ รูปกลม ขอบใบเว้าแบ่งเป็นพู ดอกออก 

เป็นช่อที่ปลายกิ่งและซอกใบใกล้ยอด ออกดอกในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พบได้ทั่วไปตามป่าดิบ หรือตาม 
หุบเขาที่มีความชุ่มช้ืนทางภาคเหนือ

คุณลุงสิงห์ทอง ไกลถิ่น
อาสาสมัครชาวบ้าน

 เ ม่ือถึงเวลาเสร็จสิ้นภารกิจการส�ารวจ  

เรามีโอกาสได้ลองลิ้มชิมรสของดอกต้างในอาหาร
พื้นบ้านท่ีเรียกว่า“หลามไก่” ซ่ึงเป็นแกงที่ชาวบ้าน 

น�าไก่ ผัก และเครื่องปรุงต่างๆ ใส่ลงไปต้มในกระบอก
ไม้ไผ่ที่ เก็บมาจากป่า รสชาติของดอกต้างเมื่อสุกนั้น
จะมีรสขมมัน คุณลุงยังแนะน�าอีกว่าดอกต้างที่จะน�า
มาท�าเป็นอาหารอร่อยจะต้องเป็นดอกอ่อนที่ยังตูม
เพราะจะให้รสสัมผัสที่กรอบ 

   ท�าความรู้จักต้นต้างหลวง

377ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



 ผนืป่าคอืแหล่งรวบรวมของความหลาก

หลายของทรพัยากรอันมีค่า ที่ปรับเปลี่ยน

หมุนเวียนไปตามฤดูกาลให้ค้นหาและน�ามาใช้

ประโยชน์ทางปจัจยัสี่ ทีจ่�าเป็นในการด�ารงชพีของ

มนุษยแ์ละสตัวป์า่	

 

 

 การส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพ

เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม ้

และชาวบ้านในพื้นที่ป่ าห้วยสวด บ้านใหม่

เจริญไพร ช่วงเดือนมิถุนายนที่มีฝนตกอย่าง

สม�่ าเสมอ ท�าให้ป่ามีความชุ่มชื้น การส�ารวจ

นอกจ าก ได้ เ จ อสัต ว์ห ล ายช นิดแล้ ว ยัง ม ี

ของป่าพวก หน่อไม้ เห็ด และยอดไม้อีก 

หลายชนิดทีพ่บไดท้ัว่ทัง้ผนืปา่ในฤดกูาลน้ี

หน่อไม้ท่ีพบระหว่างการส�ารวจ

เหด็เผาะท่ีพบระหว่างการส�ารวจ
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 อาหาร

 กลางดง
	 พีส่อาด	 จนัทมิา	 ชาวบา้นทีร่ว่มส�ารวจ

ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการเก็บหาของป่า

ไดเ้กบ็เหด็				หน่อไม	้	และยอดไมต้่างๆ		ทีก่นิได้

ไปดว้ยในชว่งเวลาทีเ่ดนิส�ารวจ	 พอถงึชว่งเทีย่ง

   พวกเราก็น�าวตัถุดิบที่เก็บได้มาท�าเป็นอาหาร

แบบชาวป่า และหาวัสดุและอุปกรณ์ที่มีอยู	่						 

ในปา่	 เชน่	 ล�าไมไ้ผม่าใชแ้ทนหมอ้และจานชาม	

        

      แต่สิง่ทีไ่ดม้ากกวา่ความอิม่อรอ่ย	คอื	การไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู	้การพึง่พาอาศยั	 

ความสามัคคีและมิตรภาพท่ีดีในการท�างานร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่าน้ีส�าคัญ 

อยา่งยิง่	 เพือ่ใหก้า้วไปถงึเป้าหมายของการท�างานอยา่งมสีว่นรว่มซึง่เป็นหวัใจหลกัของ

การส�ารวจสตัวป์า่ในครัง้น้ี

พีส่อาดปรงุอาหารในกระบอกไมไ้ผ่
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 ฝนลง 
    ป่าช้ืน 

 แมลงโผบิน...ออกจากดิน
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       เนื่องด้วยสภาพอากาศของทางภาคเหนือ เข้าสู่ช่วงหน้าฝน  

    ในเดอืนพฤษภาคม ท�าใหพ้ื้นที่ ป่าชุ่มช้ืน พชืพรรณ สตัวน์อ้ยใหญ่ ตา่งออก

มาหาอาหาร โดยเฉพาะแมลงหลากหลายชนิดที่บินว่อนเต็มป่า

จากการลงพื้นที่ส�ารวจความหลากหลาย 
ด้านแมลง ทีมงานได้ตัง้กับดักล่อแมลงกลางคืน 
ให้บินออกมาตอมไฟ ด้วยพฤติกรรมของ
แมลงกลางคืนที่จะออกมาหาอาหาร หาคู่เพื่อ
ด�ารงเผ่าพันธ์ุ เราพบแมลงกลางคืนบินมาเกาะ
กับดักโดมเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะแมลงมัน

แมลงมันตัวผู้
ตัวเล็กกว่า สีออกเหลือง
  รสชาติขม

 แมลงมันตัวเมีย
 ตัวใหญ่กว่า สีออกแดง
 รสชาติมัน

แมลงมัน (The Subterranean Ants) หรือที่ชาวบ้าน
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเรียกว่า “แมงมันแม่” ซ่ึงแมลงมันเป็น
มดชนิดหนึ่งที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Carebara castanea 
Smith ซ่ึงอาศัยอยู่ในดิน พอถึงช่วงฤดูฝน หลังจากฝน
หยุดตกแล้วจะบินออกมาผสมพันธุ์กัน ชาวบ้านในชุมชน
ต่างพากันออกมาหาแมลงมันคล้ายกับจะเป็นงานเทศกาล
งานหนึ่ง     
    แมลงมันเป็นอาหารตามฤดูกาลที่หากินไม่ง่ายนัก แมลง
มันท่ีนิยมน�ามากินกันคือ แมลงมันตัวเมีย เพราะรสชาติ
ดีกว่าตัวผู้ ซ่ึงถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมของชาวบ้าน
ในจังหวัดพะเยากันเลยทีเดียว จึงท�าให้แมลงมันมีราคาดี
ประมาณ กิโลกรัมละ 1,500-2,000 บาท เพราะในปีหนึ่งๆ 
จะมีให้กินเพียงฤดูนี้เท่านัน้

 กบัดกัโดม
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นางสาวจารินี บ�ารุงถิ่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสนั่น หมัดส๊ะ  เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสุวรรณี สร้างค�า  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวชลดา พรจ่าย   นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางสาวขวัญชนก ทองจาด นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางสาวพรรษกร เนียมสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางสาวจิดาภา แสงสุริยา  นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางสาวนงลักษณ์ อาญาเมือง นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์  นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายนาวิน จุลกะรัตน์  นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายอรรถพล แสงทรัพย์  นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายวิชาญ แฟงเมือง   นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา)



388 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช  นางสาววิสาขา เพียรสุภาพ

    นางสาวขวัญใจ ค�ามงคล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์  ดร.ไสว วังหงษา

    นางสาวน�้าผึ้ง ยังโป้ย

ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง  รศ.โกศล เจริญสม

    ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านไลเคน  รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ

    อาจารย์ขจรศักดิ์ วงค์ชีวรัตน์

    นางสาวนาถวิดา ดวงผุย

ผู้เชี่ยวชาญ

นายชลธิศ สุรัสวดี  อธิบดีกรมป่าไม้

นายสมชัย มาเสถียร  รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายประลอง ด�ารงค์ไทย  รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมป่าไม้

นายธิติ วิสารัตน์   ผู้อ�านวยการ

    ส�านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ที่ปรึกษา
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หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9 (เชียงค�า)

นายนิวัตร มั่งมี   หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ

นายสุทัศน์ นาซีก   พนักงานพิทักษ์ป่าที่ ส2

นายยงยุทธ ใจชุ่ม  พนักงานพิทักษ์ป่าที่ ส2

นายประทีป นิธิสุวรรณ  พนักงานขับรถยนต์ ส2

นายสมศักดิ์ เวียงค�า  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายปวิตร วงศ์ใหญ่  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายค�าพัน หาญเชิงชัย  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

นายอุทัย มาไกล   ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

นางสาวปิยะนันท์ รวมสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสด โครงกาบ   เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)

นายลิขิต ปรีชานนท์  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)

นายชัชวาลย์ อะทะวงศา  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)

นายจิรพันธ์ ต๊ะวงศ์รัตน์  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (จ้างเหมา)

ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

นายนิตรา ใจมูล    อดีตก�านันต�าบลแม่ลาว

นายบุญค�้า ขันทะสีลา  ผู้ใหญ่บ้านน�า้มิน

นายสองเมือง ก๋าสุข  ผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญไพร

ภาคีเครือข่าย
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อาสาสมัครชุมชน

บ้านน�้ามิน

นายวรชิต หายโศรก   นายสะเวทย์ หายโศรก

นายสุริยา หายโศรก   นายสนอง หายโศรก

นายประจวบ ใจค�า   นายสนิท ใจค�า

นายจ�าเนือง บุญใหญ ่   นายสุนทร ขุนมิน

นายพนม อุดทังไข   นายพินิจ อุดทังไข

นายสิงห์ทอง ไกลถิ่น   นายภานุ ทองภู

นายสอาด จันทิมา   นายถาวร ทองภู

นางอ�าภา โนลุยะ

บ้านใหม่เจริญไพร
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กว่าจะได้...    

   ข้อมูล
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http://biodiversity.forest.go.th

   ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน 

รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าไม้

ค้นหาจากบัญชีรายชื่อ

เวบ็ไซต์ระบบจดัการฐานความรูด้้านความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้

ค้นหาจากบัญชีภาพถ่าย

ค้นหาข้อมูลภูมิปัญญา

ค้นหาจากข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนฯ
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ค้นหาจากบัญชีรายชื่อ

ค้นหาจากบัญชีภาพถ่าย

http://fbd.forest.go.th
เว็บไซต์กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
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เว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ

http://chm.forest.go.th
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คู่มือการเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

เอกสารภาษาอังกฤษ

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ

หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เอกสารเผยแพร่

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


	14 เรื่องเล่า 369-381 11.7.60.pdf (p.1-13)
	15 ส่วนหลัง 382-396 11.7.60.pdf (p.14-28)

