
เรื่องเล่า....จากพื้นที่



น�้ำ...มีค่ำ
แมลง..มีคุณ

	 ป่ำต้นน�้ำบ้ำนน�้ำรำดมีบ่อน�้ำท่ีเกิดจำกธรรมชำติ น�้ำในสระใสรำวกับกระจกส่อง
ประกำยอยู่กลำงป่ำ	เมื่อมองทะลุผ่ำนผิวน�้ำลงไปก็จะมองเห็นปลำน้อยใหญ่แหวกว่ำยอยู่		
	 ป่ำต้นน�้ำแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน�้ำที่ส�ำคัญของชุมชนและสิ่งมีชีวิตรอบ	ๆ

 “น�้ำ” เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตต่ำง ๆ ในระบบนิเวศ
มนุษย์ก็เช่นกันต้องใช้ประโยชน์จำกน�้ำท้ังอุปโภคและบริโภค และคุณภำพของน�้ำก็มีผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนั้น ๆ แมลงน�้ำเป็นอีกหนึ่งส่ิงมีชีวิตท่ีใช้บ่งช้ีสภำพแวดล้อมได้ โดย
ถ้ำส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลกระทบต่อกำรแพร่กระจำยของแมลงน�้ำในบริเวณ
นั้น ๆ ดังนั้นชุมชนควรร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในแหล่งน�้ำ โดยไม่ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงไปในน�้ำ
หรือให้อำหำรปลำ เพื่อป้องกันกำรเน่ำเสียของน�้ำ จะท�ำให้แมลงน�้ำสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
ในแหล่งนั้น ๆ โดยไม่สูญพันธุ์ไปจำกพ้ืนท่ี กำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำเพื่อรักษำให้อยู่ใน
สภำพที่มนุษย์สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เป็นเรื่องที่มีควำมจ�ำเป็นต่อคนในชุมชน

 “แมลงน�้ำ” คือ แมลงท่ีอำศัยอยู่ใกล้แหล่งน�้ำหรือบำงช่วงชีวิตได้อำศัยอยู่
ในน�้ำ	 พวกมันจ�ำเป็นต้องอำศัยออกซิเจนที่อยู่ในน�้ำ เนื่องจำกแมลงน�้ำหำยใจทำงเหงือก	
และแมลงน�้ำแต่ละชนิดจะมีกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของแหล่งน�้ำท่ีแตกต่ำงกัน	
ซึ่งสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภำพของน�้ำ
	 แมลงน�้ำที่นิยมน�ำมำใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภำพของน�้ำ	คือ	แมลงในกลุ่ม	EPT	ได้แก่	
แมลงในกลุ่มแมลงชีปะขำว	 (Order	 Ephemeroptera)	กลุ่มแมลงเกำะหินหรือสโตนฟลำย	
(Order	Plecoptera)	และกลุ่มแมลงหนอนปลอกน�้ำ	(Order	Trichoptera)	ซึ่งแมลงทั้ง
สำมกลุ่มตอบสนองได้ดีเมื่อแหล่งน�้ำมีมลภำวะ	มันไม่สำมำรถอำศัยอยู่ในน�้ำที่ไม่สะอำดได้

264 265ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม



แมลง..มีคุณ

แมลงปอน�้ำตก
แมลงปอเข็ม

มวนจิงโจ้น�้ำ
หิ่งห้อยยักษ์

 แมลงชีปะขำวตัวเมียวำงไข่ในน�้ำสะอำด ตัวอ่อน	
ของแมลงชีปะขำวจะใช้อยูใ่นน�ำ้นำน	1-2	ปี	ส่วนตวัเต็มวยั
อำศัยอยู่บนบกบริเวณใกล้	ๆ	กับแหล่งน�้ำ	

	 แมลงเกำะหินหรือสโตนฟลำย ด�ำรงชีวิตโดย
อำศัยพ่ึงพำแหล่งน�้ำอยู่เกือบตลอดท้ังวงจรของชีวิต ตัว
เต็มวัยเพศเมียวำงไข่ลงในแหล่งน�้ำไหล	หลังจำกนั้นไข่ฟัก
ออกมำเป็นตัวอ่อน	 อำศัยเจริญเติบโตในแหล่งน�้ำไหลนั้น
ต่อไป

	 แมลงหนอนปลอกน�ำ้	 ตัวอ่อนจะอำศัยอยูใ่นน�ำ้ท่ี
มอีอกซิเจนสูง	ส่วนตัวเต็มวยัอำศัยอยูบ่นบกบรเิวณใกล้	ๆ	
กับแหล่งน�้ำ

	 นอกจำกแมลงในกลุ่มดังกล่ำวแมลงอีกหลำยกลุ่มท่ีพบกันอยู่เสมอตำมแหล่งน�้ำ	
มันสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในระดับน�้ำที่มีคุณภำพดีจนถึงน�้ำคุณภำพพอใช้	ช่วงสำยของวัน
จะมีแมลงปอหลำกหลำยชนิด	มวนจิ้งโจ้น�้ำ	ยำมโพล้เพล้จะมีหิ่งห้อยพำกันออกมำอวดแสง	
ให้เรำผู้พบเห็นได้ติดตรำตรึงใจกันอยู่ตลอดวัน
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	 ในการเข้าพื้นที่ส�ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กลุ่มแมลงกลางคืนบริเวณพ้ืนท่ีป่า
ต้นน�้าบ้านน�้าราด ช่วงต้นฤดูฝนเราเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณนี้
โดยเฉพาะบริเวณริมสองข้างทางเดินที่เราพบ
หิ่งห้อยจ�านวนหนึ่งพากันเปล่งแสงอยู่เป็นระยะ	
เรียกความสนใจจากทีมงานที่ได้พบเห็น	 หิ่งห้อย
เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งท่ีพบได้ในทุกรอบท่ีได้มี
การเข้ามาส�ารวจในบริเวณป่าต้นน�้าแห่งนี้ แต่
การพบหิ่งห้อยครั้งนี้ไม่เหมือนเคยเพราะแสง
ที่เห็นอยู ่รอบ ๆ บริเวณนี้มาจากหิ่งห้อยทั้งใน
ระยะตัวอ่อนและตวัเตม็วยัจ�านวนมาก ทุกตัวต่าง
พากันกระพริบแสงกระจายอยู ่บนต้นไม้เกือบ
ทุกต้น ทั้งในบริเวณจุดกางเตนท์ และบริเวณ
สองข้างทางริมทางเดิน นอกจากนี้ยังพบว่ามี
แสงเล็ดลอดออกมาจากพ้ืนดินที่มีใบไม้ทับถม	
ท�าให้เกิดความสวยงามในยามค�่าคืน	 สร้างความ
ประทับใจต่อสายตาผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างมาก
	 หิ่งห้อยในแต่ละฤดูกาลจะพบมากน้อย
แตกต่างกันขึ้นอยู ่กับความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งที่อยู่อาศัย ชนิดหิ่งห้อย ตลอดจนปัจจัย
ทางกายภาพอื่น	ๆ	 เช่น	ความชื้นในอากาศ	และ
ปัจจัยหลักคืออาหารของตัวอ่อน	ดังนั้นในฤดูกาล
ที่มีอาหารสมบูรณ์เช่นฤดูฝน จึงมักจะพบหอย
ที่เป็นอาหารของตัวอ่อนมาก เราจึงเห็นว่ามี
จ�านวนหิ่งห้อยส่องแสงให้ได้เห็นกันเยอะกว่าฤดู
อื่น	ๆ	

ฤดูกาล...“แมลงมีแสง”

แสงของหิ่งห้อย
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 “นอกจากความสวยงามยามค�่าคืน การพบ

หิ่งห้อยรวมกันเป็นจ�านวนมาก ยงับ่งบอกได้ถงึความ

อุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมในป่าต้นน�้า”

“หิ่งห้อยในบริเวณป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด” 

ชนิดที่ตัวอ่อนหากินบนพื้นดิน

หิ่งห้อยชนิด Lamprigera sp. จัดเป็นหิ่งห้อยบก	ตัวเมีย
วางไข่บนพื้นดินที่ค่อนข้างชื้น	 ใต้เศษใบไม้	 ตัวอ่อนด�ารง
ชีวิตอยู่บนบก	อาศัยกินหอยทากบก	และแมลงที่มีล�าตัว
อ่อนนิ่มเป็นอาหาร 

ชนิดที่ตัวอ่อนหากินในน�้า

หิง่ห้อยชนดิ	 Luciola brahmina จดัเป็นหิง่ห้อยน�า้จดื
ตวัเมยีวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ใต้ใบพชืน�า้		ตวัอ่อนด�ารงชีวติในน�า้

อาศัยกินหอยน�้าจืด กินตัวอ่อนแมลงน�้าเป็นอาหาร			

ตัวเต็มวัยกินน�้าค้างที่เกาะอยู่ตามใบไม้  

ระยะตัวอ่อน หิ่งห้อยจัดเป็นผู้ล่าในห่วงโซ่อาหาร	ส่วนใหญ่จะกินหอยได้หลากหลายชนิด

ตัวอ่อน (เพศเมีย)

ตัวเต็มวัย

 “หิ่งห้อย” เป็นแมลงปีกแข็งในวงศ์	Lampyridae	อันดับ	Coleoptera	
มีพฤติกรรมการด�ารงชีวิตส่วนใหญ่ในเวลากลางคนื	 มีอวัยวะพิเศษอยู่บริเวณปลายส่วนท้อง
ซึ่งสามารถผลิตแสงเพื่อใช้เป็นสัญญาณสื่อสารในการหาคู่ผสมพันธุ์ พบอาศยัอยูบ่รเิวณทีม่ี
ความชืน้สูง ใกล้แหล่งน�า้ทีม่คีณุภาพดแีละตามกองใบไม้ผุเปื่อยทับถม
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กระดอง
(Carapace)

ตา
(Eye)

ขาที่ใช้เดิน
(Walking Legs)

ก้ามหนีบ
(Cheliped)

ปาก
(Mouth)

ข้อมือ
(Arm Segment)

มืิอ
(Manus)

แขน
(Merus)

ปูป่า เจ้าถิ่นดินแดนใต้
- Terrapotamon abbotti  -

268 269ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม



ข้อมือ
(Arm Segment)

แขน
(Merus)

 ณ ป่าต้นนํ้าบ้านนํ้าราดในค่ําคืนที่ฝนตกค่อนข้างหนัก  
มีปูชนิดหนึ่งขึ้นมาจากรู พวกมันออกมาเดินเตร็ดเตร่ตามพื้นดิน
หากินพืชนํา้และแมลงเป็นอาหาร หลงัจากได้พกัผ่อนอย่างเตม็อ่ิม
ในช่วงเวลากลางวัน ซ่ึงเจ้าปูที่กําลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อเสียงเรียง
นามว่า ปูป่า ซึ่งเป็นปูนํํ้าจืดที่มีสีสันสวยงามประจําถิ่นดินแดนทาง
ภาคใต้ นั่นเอง !!

 ปูป่า (Terrapotamon abbotti ) เป็นปูที่มีสีสันสดใส
ก้ามมีสีม่วงเปลือกมังคุด เส้นขอบบริเวณรอบดวงตาสีส้มคล้าย
ใส่แว่น กระดองสีนํ้าตาลแกมแดง ขาทั้งแปดมีสีส้มแกมแดง
พวกมันจะขุดรูใกล้แหล่งนํ้าเป็นที่อยู่อาศัย ในป่าที่มีความช้ืนสูงมัก
ออกหากินเวลากลางคืนโดยเฉพาะในฤดูฝน พบกระจายพันธุ์ ใน
เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และตรัง ซึ่งพื้นที่บริเวณป่าต้นนํ้า
บ้านนํ้าราด ตําบลบ้านทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ก็พบประชากรปูป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมาก
เนื่องจากผู้นําชุมชนและชาวบ้านต่างให้ความสําคัญกับเจ้าปูตัวนี้
เป็นอย่างมาก โดยการอนุรักษ์ ไม่กิน ไม่จับ ไม่ฆ่า จนปูป่ากลายมา
เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจําแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเลยทีเดียว..
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‘น�้ำชุบ	ผักเหนำะ’	
ควำมหลำกหลำยของพืชในส�ำรับอำหำร

มะ

เด่ือ
ฉิง่ ผักแปมป่า

มะตูมซาอุ

‘น�้ำชุบ	ผักเหนำะ’	
ควำมหลำกหลำยของพืชในส�ำรับอำหำร

เมื่อเริ่มรุ่งอรุณของวันใหม่ ส่ิงหนึ่งท่ีส�ำคัญต่อกำรสร้ำงเรี่ยวแรงในกำรท�ำงำน
คงหนีไม่พ้นเรื่องอำหำรกำรกิน ดังค�ำท่ีว่ำ ‘กองทัพต้องเดินด้วยท้อง’ และเมื่อมำเยือนถ่ินใต้ 

พวกเรำก็ไม่พลำดท่ีจะผูกปิ ่นโตข้ำวเช้ำและกลำงวันกับแม่ครัวประจ�ำถิ่นผู ้ปรุงอำหำรใต ้

แสนอร่อยมำกมำยหลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นแกงเหลืองปลำใส่หน่อไม้ ไก่ทอดขมิ้น คั่วกลิ้ง

และท่ีขำดไม่ได้นั่นก็คือน�้ำพริกกะปิของข้ึนช่ือทำงภำคใต้ทำนคู่กับผักสด ๆ ท่ีถูกจัดมำเต็มถำด

บำงชนิดหน้ำตำไม่คุ้น เลยอดท่ีจะถำมช่ือก่อนรับประทำนไม่ได้ พี่ ๆ เจ้ำหน้ำท่ีบอกว่ำผักในถำด

พวกนั้นคือยอดอ่อนของผักเล็ดล่อ ผักเล็บรอก ผักมันปู มะตูมซำอุ และผลอ่อนของลูกฉิง่

ตำมช่ือเรียกภำษำใต้ แต่ในช่ือไทยนั้น เล็ดล่อคือมะม่วงหิมพำนต์ เล็บรอกคือผักแปมป่ำ 

ส ่่ วนลูกฉิ่ง คื อผลของมะ เดื่ อฉิ่ง ผั ก ทุกชนิดนี้ ล ้ วนแล ้ ว แต ่ ใ ช ้ ส ่ วนของยอดอ ่ อน 

และผลอ ่อนมำรับประทำนสดเคียงกับน�้ ำพริก ซ่ึงคนใต ้จะมีค� ำ เรียกน�้ ำพริก เคียง 

ผักสดเหล่ำนี้ว่ำ ‘น�้ำชุบ ผักเหนำะ’
เห็นผักมำกมำยหลำยชนิดถูกจัดมำเสิร ์ฟเต็มถำด พี่ ๆ บอกว ่ำไม ่ได ้ ซ้ือเลยนะ

เพรำะผักเหล ่ำนี้ล ้ วนเป ็นผัก พ้ืนบ ้ำนประจ� ำ ถ่ินท่ีส ่วนใหญ ่จะ ข้ึนเองตำมธรรมชำติ 

ในป่ำภำคใต้ ยกเว ้นมะตูมซำอุและมะม่วงหิมพำนต์ท่ีมีกำรน�ำมำปลูกไว้ทำนเมื่อต้องกำร 

เรียกได้ว่ำแค่ทำนน�้ำพริกส�ำรับเดียวก็ได้ประโยชน์มำกมำยจำกผักท่ีหลำกหลำยพร้อมมีแรง 

ลุยงำนต่อได้ตลอดทั้งวันแล้ว	

มะ
ม่วง

หิมพ
านต์
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 มนัปู

ผักแปมป่า

1 . มี ส ำรประกอบโพ ลิฟ ีนอล ท่ี มี คุณสม บั ติ					 

ช่วยชะลอควำมแก่ สูงกว่ำผักทั่วไปถึง 43 เท่ำ	

2. มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงกว่ำใน

ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ 6 เท่ำ

3. มีวิตำมินซี วิตำมินอี เบต้ำแคโรทีน และลูทีน	

ช่วยบ�ำรุงสำยตำ

5. มีฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบช่วยลดควำมเสี่ยงของ		

โรคมะเร็งบำงชนิด โรคหัวใจ และต้อกระจก

4. ยับยั้งกำรท�ำลำยเซลล์ของร่ำงกำย

	ช่วยชะลอควำมเสื่อมของเซลล์ให้ดูอ่อนกว่ำวัย	

             

  รู้หรือไม่                  รู้หรือไม่          
 ยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์และมันปู

...คือสุดยอดผักต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ

ที่มา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์และมันปู
...คือสุดยอดผักต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ

มะ
ม่วง

หิมพ
านต์
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กลิ่นนี้มีที่มา 
	 เมื่อพูดถึงดอกไม้หลายคนคงนึกถึงกลิ่นหอมรัญจวนใจ	 แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่า		

นอกจากกลิ่นหอมแล้วยังมีดอกไม้บางชนิดที่มีกลิ่นเหม็นด้วย

การเดินทางมาส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพในพื้นที่ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดมกั

จะมีสิ่งที่ท�าให้ประหลาดใจอยู่เสมอ โดยเฉพาะดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ข้ึนอยู่ตลอดเส้นทางเดิน

ไปจุดท่องเที่ยว ดอกไม้ดังกล่าวส่งกลิ่นเหม็นคล้ายซากสัตว์เน่าคลุ้งไปทั่วบริเวณ จนเป็น

ทีส่งสยัของนกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนว่ามันคอืกลิน่ของอะไร กลิน่ดงักล่าวสร้างความสงสยัให้

กับพี่ ๆ อาสาสมัครชุมชนที่ต้องการข้อเท็จจริงเพื่อตอบข้อสงสัยของนักท่องเที่ยว จึงเป็น

โอกาสให้ทมีงานส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ ได้เข้ามาอธิบายเพ่ือคลาย

ความสงสัยว่ากลิ่นดังกล่าวคือกลิ่นจากดอกของต้น

ดอกของบุกถ้วย
บุกถ้วย	Amorphophallus prainii Hook. f.

‘บุกถ้วย ’
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บุก เป็นพืชในวงศ์บุกบอน (Araceae) อยู่ในสกุลบุก (Amorphophallus) พบการ 

กระจายพันธุ์ได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย บุกเป็นพืชล้มลุก	 มีรากสะสมอาหาร	 วงจรชวีติ

ของบุกจะต่างจากพืชชนิดอื่นคือ เม่ือต้นบุกเจริญเติบโตเต็มที่ใบจะเหี่ยวและตายไปเหลือ

เพียงแต่ส่วนของรากสะสมอาหารใต้ดิน จากนั้นส่วนหัวใต้ดินจะเจริญออกมาเป็นช่อดอก

ต่อไป ดอกของบุกทุกชนิดจะมีกลิ่นเหม็นคล้ายซากของสตัว์ตาย กลิน่เหม็นน้ีมีหน้าทีด่งึดดูให้

แมลงต่าง ๆ มาช่วยในการผสมเกสร แมลงทีมั่กจะมาตอมดอกบุกนั้นเป็นแมลงจ�าพวกด้วง

แมลงวัน มด รวมถึงผึ้งบางชนิดด้วย

	 แม้ดอกของบุกจะมีกลิ่นเหม็น แต่ส่วนของก้านใบ ดอกอ่อน และหัวบุกก็นิยม

น�ามารับประทานกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้บุกยังเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สามารถน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น วุ้นบุก เส้นบุก หรือแป้งท�าอาหารได้

อีกด้วย

เรื่องน่ารู้ของ
พืชสกุลบุก (Amorphophallus) 

ดอกของบุกถ้วย
บุกถ้วย	Amorphophallus prainii Hook. f.
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รู ้ยัง 
   เราร ้ายนะรู ้ยัง 
   เราร ้ายนะ

	 การท�างานส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	 	 ในพื้นที่ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับพี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.12 (ท่าขนอน) และ
อาสาสมคัรชมุชนในพืน้ทีท่ีรู่เ้ส้นทางเดนิป่าเป็นอย่างด	ี		น�าทางพวกเราปีนป่ายไปตามโขดหินขึ้นไป
บนเขาสูงเพือ่ส�ารวจพรรณไม้ต่าง ๆ ด้วยสภาพพืน้ท่ีเป็นภเูขาท่ีค่อนข้างสงูชนัประกอบกบัพืน้ดนิ
ที่ร่วน ท�าให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล�าบากต้องอาศัยเถาวัลย์และต้นไม้น้อยใหญ่เกาะ
พยุงตัวปีนป่ายขึ้นไป

ต้น

ลังตั
งช้าง

 ตลอดเส้นทางน้ันเราก็จะได้ยินเสียงของพี่ ๆ คอยเตือนให้เราระมัดระวังตัว							 
อยู่เสมอ เพราะมีต้นไม้อีกหลายชนิดที่เขาไม่ยินดีให้เราเข้าใกล้หรือสัมผัส บางต้นมีขน บางต้น 
มีหนามแหลม อันตรายแน่ ๆ หากเผลอไปจับโดยไม่ระวัง แต่มีต้นหนึ่งที่พี่ ๆ ย�้าเตือน
บ่อย ๆ ตลอดเส้นทางว่า ‘ระวังนะ ห้ามโดน!! เด็ดขาด หากไปโดนจะปวดแสบปวดร้อนมาก’ 
ต้นนั้นก็คือ “ลังตังช้าง” โดยบริเวณใบและดอกมีขนปกคลุมจ�านวนมาก พิษสงความร้ายกาจ
จะอยู่ที่บริเวณขนเหล่าน้ี หากสัมผัสโดนจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนไฟไหม้ จนถึง
ขนาดมีการเปรียบเปรยว่าขนาดหมาโดนหมายังตายเลย เห็นไหมหล่ะว่าพิษสงของมันร้ายกาจ
ขนาดไหน	ร้ายแรงจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครในพื้นที่ที่ไม่รู้จัก	
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ลังตังช้างหรือหานช้างฮ้อง        
(Dendrocnide basirotunda) เป็นพืช
ในวงศ์กะลังตังช้าง (Urticaceae) หนึ่ง
ในลักษณะเด่นของพืชในวงศ์นี้คือ	 เป็นพืช
ที่มีขนระคายเคืองต่อผิวหนัง ขนหรือเกล็ด
ตามส่วนต่าง ๆ ของใบและช่อดอกท�าให้
เกดิอาการคนัเป็นผืน่แดงและปวดมาก ขนชนดินี้
มีชื่อเรียกว่า Stinging hair ซึ่งบริเวณขน
จะมีสารท่ีมีชื่อว่ากรดฟอร์มิก (Formic
acid) ท่ีท�าให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง

นอกจากต้นลังตังช้างยังมี	ต้นสามแก้ว 
หรือต�าแยช้าง (Dendrocnide stimulans)
ที่ มีพิษระคายเคืองต่อผิวเช ่นกัน แต่ความ
เป็นพิษจะอยู ่ได้ไม่นานเท่าพิษของลังตังช้าง
เนื่องจากความรุนแรงของพิษจะแตกต่างกันไป
ในพืชแต่ละชนิด	

ต้น

ลังตั
งช้าง

ต้น

สาม
แก้ว

“แม้ภายนอกจะดูไร้พิษสง แต่ภายในกร็
้ายจนลมืไม่ลงเลยทีเดียว”

...รู้รึยังว่าเราร้ายแค่ไหน
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สีสนั..
.ต่างฤดู

เอื้องลิลา
Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume

กล้วยไม้ดินขนาดใหญ ่พบตามป่าเขาหินปูนทางภาคใต้ของประเทศไทย                  

ออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

อั้วพวงมณี
Calanthe rubens Ridl.

พบตามป่าดิบแล้งในภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ 

ออกดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

  การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ในพื้นที่ป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในแต่ละครั้งจะได้พบต้นไม้หลายชนิดท่ีออกดอกแตกต่างกันออกไป

ท�าให้เรามักจะคอยลุ้นอยู่เสมอว่าจะมีต้นไม้อะไรใหม่ ๆ ให้เราพบอีกหรือไม่ ความแตกต่าง

ของชนิดพันธุ์ท่ีพบเป็นผลมาจากความแตกต่างของฤดูกาลท่ีหมุนเวียนเปล่ียนไปในแต่ละปีจึง

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีคอยก�าหนดช่วงเวลาในการออกดอก ติดผลของพืชแต่ละชนิด พืชบางชนิด

อาจจะออกดอกเพียงแค่ฤดูใดฤดูหนึ่งแต่บางชนิดอาจออกดอกได้ตลอดท้ังปี ดังนั้นจึงท�าให้

ในแต่ละฤดูกาลจะมีชนิดพันธุ์ท่ีแตกต่างกันคอยหมุนเวียนออกดอก ติดผล ท�าหน้าท่ีคอย    

แต่งแต้มให้ผืนป่ามีสีสันตลอดทั้งปี

 ในพื้นท่ีป่าต้นน�้าบ้านน�้าราด มีพรรณไม้ท่ีโดดเด่นท้ังรูปลักษณ์และสีสันมากมาย

หลายชนิด โดยเฉพาะในกลุ่มกล้วยไม้ที่สลับกันออกดอกให้เห็นในทุกฤดูกาล เช่น กล้วยไม้

กะเรกะร่อนปากเป็ด ท่ีเราพบได้ต้ังแต่ช่วงฤดรู้อนจนถึงต้นฤดฝูน หรอืแม้แต่กล้วยไม้ดนิสสีวย

หลากหลายชนิดท่ีออกดอกจ�านวนมากในช่วงฤดูฝน รวมถึงกล้วยไม้ชนิดอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น

อั้วพวงมณี พญาไร้ใบ รองเท้านารี สิงโตมะรุย อั้วแมงป่องม่วง เอื้องลิลา ที่หมุนเวียน

กันออกดอกสลับกันฤดูต่อฤดู ผลัดกันแต่งแต้มสีสันให้กับป่าต้นน�้าบ้านน�้าราดแห่งนี้ให้

สวยงามอยู่เสมอ
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สีสนั..
.ต่างฤดู พญาไร้ใบ

Chiloschista parishii Seidenf. 

พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

อั้วแมงป่องม่วง
Calanthe ceciliae Rchb.f.

พบได้ตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้                    

ออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

สิงโตมะรุย
Bulbophyllum dentiferum Ridl

พบได้ตามป่าดิบชื้นทางภาคใต้                    

ออกดอกในต้นฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม

กะเรกะร่อนปากเป็ด
Cymbodium finlaysonianum Lindl. 

พบได้ตั้งแต่ภาคกลางลงไปจนถึงภาคใต้                     

ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน

รองเท้านารีเหลืองตรัง
Paphiopedilum godefroyae (God.-Leb.) Stein

กล้วยไม้เฉพาะถิ่น พบตามป่าเขาหินปูนทางภาคใต้ของประเทศไทย                  

ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม
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