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ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของในปงบประมาณ 2555 
ไดดําเนินงานในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี 
ตําบลหวยโรง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
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ปจจุบันและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูญหาย
ไป เพื่อใหรัฐบาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดนําไปใชในการขับเคล่ือนวางแผน
บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินปาไม 

 หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดใชขอมูลนี้ในการศึกษาวิจัยนําไปพัฒนาการใช
ประโยชนในดานตางๆ ชุมชนและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นไดใชประโยชนจากฐานขอมูลในการนํา

มาพัฒนาใชประโยชนใหเหมาะสมกับชุมชนรวม

ทั้งเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานของประเทศ
ตอพันธกรณีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย       
ทางชีวภาพ

 จากการขาดฐานขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติที่สวนใหญ เปนปาไมที่ ไดรับ
สัมปทานการทําไม เปนปารุนสอง เปน
ปาที่ชุมชนไดใชประโยชนในการเก็บหา
ของปาเพ่ือการยังชีพ ปญหาการบุกรุก
ที่ดินเพื่อทําการเกษตรทําใหพื้นที่ปาลดลง 
ปญหานําทวม ภัยแลง ปญหาภูมิอากาศ
รอนขึ้น ปญหาภัยธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นทุกป ปญหาการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาการ
เกิดโรคใหมๆ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 ดังนั้นกรมปาไมจึงมอบหมายให 
กลุมงานความหลากหลายทางชีวภาพดาน
ปาไม จัดทําโครงการอนุรักษและพัฒนา
ดานความหลากหลายทางชีวภาพโดยเริ่ม
ตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนมา
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ปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี
อําเภอรองกวาง    จังหวัดแพร

 ปาแมคํามีประกาศเปนปาสงวนแหงชาติตามกฏกระทรวงฉบับท่ี 

277 (พ.ศ. 2510) ในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 84 ตอนที่ 126 เมื่อวันที่  28 

ธันวาคม พ.ศ. 2510 มีเนื้อที่ตามกฏกระทรวง 210,000 ไร  

         สภาพปาผืนนี้ประกอบดวย 

ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบ

แลง และปาเต็งรัง-ไมสน               

         สภาพภูมิประเทศเปนที่

ราบสูงและภูเขาสูงจากระดับนํา

ทะเลประมาณ 400-1,170 เมตร มี

ลําหวยที่สําคัญ คือ หวยกี้ หวยเดื่อ

หวยแมคํามี หวยแกต หวยโรง หวย

นําริน และหวยหลาว พื้นที่โดยรอบ

ปาเปนพื้นที่ทาํการเกษตรกรรม

    ปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี

ตั้งอยูในบริเวณลุมนํายมจัดอยูใน

กลุมปาดอยภูคาในทองท่ีตําบล

ไผโทน ตําบลรองกวางและตําบล

รองเข็ม อําเภอรองกวาง จังหวัด

แพร มีไมที่มีคาและมีความสําคัญ

คือ ไมประดู ไมสัก ไมเต็ง ไมรัง 

และไมชนิดอื่นๆ รวมทั้งมี ของปา

และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอยู
เปนจํานวนมาก

 ขอมูลสภาพปาสงวนแหงชาติจากการแปลตีความภาพถาย
ดาวเทียมป พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ที่ยังคงสภาพเปนปาจํานวน 166,051 ไร 

(79.07%) และพ้ืนที่ที่ไมมีสภาพเปนปาแลวจํานวน 43,949 ไร (20.93%)
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พื้นที่ปาสมบูรณ

พื้นที่ปาปลูกพืชเชิงเดี่ยว
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ชนิดปาที่

หายไป
ในพื้นที่

43,949 ไร

จํานวนพรรณไมที่หายไปแบงตามการใชประโยชน (ตน)

พืช

อาหาร

พืช

สมุนไพร
ที่อยูอาศัย

เครื่อง

ใชสอย

ไมดอก

ไมประดับ
พืชอื่นๆ

เต็งรัง 175,796 3,384,073 12,173,873 2,373,246 1,362,419 350,593

เต็งรัง-ไมสน 87,898 483,439 175,796 5,493,625 835,031 74,211

เบญจพรรณ 791,082 3,252,2266 966,878 4,438,849 131,847 459,118

ดิบแลง 527,388 659,235 219,745 2,197,450 87,898 1,458,284

¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾

·ÕèÊÙÞËÒÂä»¨Ò¡Í´Õμ

¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾ÃÃ³¾×ª

 จากขอมูลการสํารวจในคร้ังนี้เราสามารถวิเคราะหและ

คํานวณหาการสูญเสียความหลากหลายของพรรณพืชจากพื้นที่ที่

หายไปของปาแมคํามี จํานวน 43,949 ไร (ขอมูลสภาพปา ป พ.ศ. 

2551) เปรียบเทียบในแตละชนิดปาที่หายไป ดังนี้ 
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         จํานวนพรรณพืชที่หายไปโดยใชขอมูลการวางแปลงสํารวจพรรณพืชในชนิดปาตางๆ
         ขอมูลการเก็บกักนําของพื้นที่ปาแตละชนิดปา ที่มา: http://www.dnp.go.th/watershed/water-

holding/waterholding.htm#table สวนวิจัยตนนํา สํานักอนุรักษและจัดการตนนํา 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

           ในการคํานวนมูลคาของการเก็บกักคารบอนไดออกไซดของเน้ือไม ใชราคา 793.5 บาท/ตัน 
ที่มา : งานวิจัยเรื่อง แบบจําลองเพ่ือประเมินมูลคาปาตนนํา ของ ดร.พงษศักดิ์ วิทวัชชุติกุล และพิณทิพย 

ธิติโรจนวัฒน ป 2552

ชนิดปา
ที่หายไป
ในพื้นที่

43,949 ไร

จํานวน
พรรณไม
ที่หายไป 
(ลานตน)

ปริมาณการเก็บ
กักนํา

(ลานลูกบาศก
เมตร)

มูลคาของ
การเก็บกัก

คารบอนไดออกไซด
ของเนื้อไม
(ลานบาท)

เต็งรัง 19.82 10.13 246,378.09 195.50

เต็งรัง-ไมสน 7.15 10.13 424,767.09 337.05

เบญจพรรณ 10.04 18.36 365,172.24 289.76

ดิบแลง 5.15 22.39 1,659,162.65 1,316.54



ÁÙÅ¤èÒ ÁÙÅ¤èÒ   áÅÐ áÅÐ ¡ÒÃà¡çº¡Ñ¡¡ÒÃà¡çº¡Ñ¡¤ÒÃìºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ì¢Í§à¹×éÍäÁé¤ÒÃìºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´ì¢Í§à¹×éÍäÁé
¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃà¡çº¡Ñ¡¹éíÒã¹¡ÒÃà¡çº¡Ñ¡¹éíÒ   

ปริมาณการเก็บกัก
คารบอนไดออกไซด
ของเนื้อไม (ตัน)

       ข

holdding/

กรมอุทย
        
ี่

     จํ
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¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÊÑμÇì»èÒ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÊÑμÇì»èÒ

      ปาแมคํามี ในอดีตเปนปาที่มีความ
อุดมสมบูรณมากแหงหนึ่ งทางภาค
เหนือของประเทศไทย มีพื้นท่ีเปนภูเขา
สูงชันและสลับซับซอนมีทั้งพรรณไม
และสัตวปามากมายหลายชนิดอาศัยอยู
รวมกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหลานี้ มีการพึ่งพา
อาศัยกันตามธรรมชาติโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสัตวปา เนื่องจากปาไมเปรียบเสมือน
บานที่สัตวใชเปนที่พักอาศัยสรางรังเพื่อ
การเล้ียงลูก หลบภัย และเปนแหลง
อาหารในการดํารงชีวิต แตเมื่อเวลาผาน
ไปปาแหงนี้ไดมีผูคนเขามาอาศัยเพิ่ม
มากขึ้นเร่ือยๆ ทําใหพื้นท่ีปาถูกแผวถาง
เพ่ือเปนพื้นที่เกษตรกรรม

    สงผลใหพื้นที่ปาซ่ึงเปนถิ่นอาศัย
และพืชอาหารของสัตวปามีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้มนุษย
ยั ง ล า สั ต ว ป า เ พื่ อ เ ป น อ า ห า ร         
จนทํ า ใ ห สั ต ว ป า ลดจํ า น วนล ง
อยางรวดเร็ว บางชนิดหนีเขาปาลึก
จนยากตอการพบเห็นและบางชนิด
อพยพออกจากพ้ืนที่เพื่อความอยู
รอดของชนิดพันธุ 
   จนทําใหสัตวปาหลายชนิดที่เคย
พบเจอท่ัวไปในอดีตแตปจจุบันกลับ
พบเจอไดยาก และบางชนิดสูญหาย
ไปจากพื้นที่ปาแมคํามีแหงนี้
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ÃÒÂª×èÍÊÃÒÂª×èÍÊÑÑμÇì»èÒ·Õèà¤Â¾ºã¹Í´ÕμμÇì»èÒ·Õèà¤Â¾ºã¹Í´Õμ
ลําดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม

1 วัวกระทิง Gaur Bos gaurus Bovidae

2 เลียงผา Common serow Capricornis 

sumatraensis

Bovidae

3 หมาใน Dhole Cuon alpinus Canidae

4 ลิงวอก Rhesus Macaque Macaca mulatta Cercopithecidae

5 คางแวนถิ่นเหนือ Phayre s Langur Semnopithecus 

phayrei

Cercopithecidae

6 กวางปา Sambar Cervus unicolor Cervidae

7 เกงหมอ Fea's muntjac Muntiacus feae Cervidae

8 เกงธรรมดา Muntjac Muntiacus muntjak Cervidae

9 บาง Sunda Colugo Cynocephalus 

variegatus

Cnocephalidae

10 เสือไฟ Asian Golden Cat Catopuma 

temminckii

Felidae

11 แมวปา Jungle Cat Felis chaus Felidae

12 เสือโครง Tiger Panthera tigris Felidae

13 แมวดาว Leopard Cat Prionailurus 
bengalensis

Felidae

14 ชะนีธรรมดา White-handed 

Gibbon

Hylobates lar Hylobatidae

15 เมนหางพวง Brush-tailed 

Porcupine

Atherurus 

macrourus

Hystricidae

16 กระตายปา Siamese Hare Lepus peguensis Leporidae

17 หมีควาย Asiatic Black Bear Ursus thibetanus Ursidae

18 หมีขอ Binturong Arctictis binturong Viverridae
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ลําดับ ชื่อท่ัวไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

กลุมนก

19 เหยี่ยวนกเขา

หงอน

Crested Goshawk Accipiter trivirgatus Accipitridae

20 เหยี่ยวปกแดง Rufous-winged 

Buzzard

Butastur liventer Accipitridae

21 เหยี่ยวขาว Black-shouldered kite Elanus caeruleus Accipitridae

22 เหยี่ยวรุง Crested serpent-Eagle Spilornis cheela Accipitridae

23 นกเขียวคราม Asian Fairy-bluebird Irena puella Irenidae

24 นกกระทาสอง

เดือย

Chinese Francolin Francolin 

pintadeanus

Phasianidae

25 นกกระทาทุง Chinese Francolin Francolinus 

pintadeanus

Phasianidae

26 ไกฟาหลังขาว Silver Pheasant Lophura 

nycthemera

Phasianidae

27 นกขุนทอง Common Hill Myna Gracula religiosa Sturnidae

กลุมสัตวเลื้อยคลาน

28 เตาใบไม Asian Leaf Turle Cyclemys dentate 

complex

Platyserni-

dae

29 เตาใบไมทอง

ดํา

Black-breasted Leaf 

turle

Geoemyda 

spengleri

Platyserni-

dae

30 เตาปูลู Big headed Turle Platysternon 
megacephalum

Platyserni-

dae

ÃÒÂª×èÍÊÃÒÂª×èÍÊÑÑμÇì»èÒ·Õèà¤Â¾ºã¹Í´ÕμμÇì»èÒ·Õèà¤Â¾ºã¹Í´Õμ
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¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ØØØØØØØØ ¹

  ในป พ.ศ. 2555 จากการ
สํารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ปาแมคํามีที่ยัง
คงสภาพเปนปาอยูนั้น ผลการ
สํารวจพบวาปาผืนนี้ประกอบ
ดวย ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรัง และปาเต็งรัง- ไมสน
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 แบงตามการใชประโยชนออกเปน 5 ดาน

       ดานพืชสมุนไพร 86 ชนิด

    ดานพืชอาหาร 51 ชนิด 

    ดานพืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย 26 ชนิด 

    ดานพืชที่ใชทําเครื่องใชสอย 56 ชนิด

    ดานไมดอกไมประดับ 78 ชนิด  

 นอกจากนี้ยังพบพืชที่ ไมมีขอมูลการใชประโยชน 28 ชนิด

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานพรรณพืช พบจํานวน 325 ชนิดดานพรรณพืช พบจํานวน 325 ชนิด

พืชหายากของประเทศไทย จํานวน 4 ชนิด 

คือ สิงโตตาแดง พระเจาหาพระองค ยาแก และวานหัวสืบ 

นนน

ดด 

ดดด

ชปปรระะโโโยยชชนน 288 ิิ
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       จากการสํารวจในพ้ืนที่ปาแมคํามี  เรายังพบอีกวาไมสักที่เคยพบ
มากในอดีต ปจจุบันในพื้นที่ปาแมคํามีมีไมสักใหพบนอยมาก

พืชเฉพาะถิ่นของไทย จํานวน 1 ชนิด 

คือ เอื้องพญาไรใบ

้ ่่

พืชหายากพืชถิ่นเดียวของไทย จํานวน 1 ชนิด 

คือ ผีอีคอย
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 ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานเห็ดราดานเห็ดรา พบจํานวน 106 ชนิดพบจํานวน 106 ชนิด

 แบงออกเปน แบงออกเปน
    กลุมเห็ดกินได 33 ชนิด กลุมเห็ดกินได 33 ชนิด 

  กลุมเห็ดกินไมได 66 ชนิด   กลุมเห็ดกินไมได 66 ชนิด 

  และกลุมเห็ดพิษ 7 ชนิด  และกลุมเห็ดพิษ 7 ชนิด
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  แบงออกเปนแบงออกเปน  

    กลุมไลเคนอากาศดี 38 ชนิดกลุมไลเคนอากาศดี 38 ชนิด  

      กลุมไลเคนอากาศมีมลพิษ 4 ชนิดดด

ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานไลเคนดานไลเคน  พบจํานวน 42 ชนิดพบจํานวน 42 ชนิด
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แบงออกเปนแบงออกเปน

  กลุมนก 72 ชนิดกลุมนก 72 ชนิด
    กลุมปลา 20 ชนิดกลุมปลา 20 ชนิด

  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม  21 ชนิด  สัตวเล้ียงลูกดวยนม  21 ชนิด

  กลุมสัตวเลื้อยคลาน 36 ชนิด  กลุมสัตวเลื้อยคลาน 36 ชนิด

  กลุมสัตวสะเทินนกลุมสัตวสะเทินนําสะเทินบก 15 ชนิด

  กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 29 ชนิด

   เราพบวาสัตวปาท่ีเคยพบในอดีต แตปจจุบันพบเจอไดยาก หรือไม
พบเลยในชวงการสํารวจในคร้ังนี้ มีจํานวน 30 ชนิด แบงเปนกลุมสัตวเลี้ยง

ลูกดวยนม 18 ชนิด กลุมนก 9 ชนิด และกลุมสัตวเลื้อยคลาน 3 ชนิด

ดดด

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานสัตวดานสัตวปาปา พบจํานวน 193 ชนิดพบจํานวน 193 ชนิด
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   แบงออกเปนแบงออกเปน

กลุมแมลงชวยผสมเกสร 143 ชนิด กลุมแมลงชวยผสมเกสร 143 ชนิด 
กลุมแมลงที่ใชเปนอาหาร 25 ชนิดกลุมแมลงที่ใชเปนอาหาร 25 ชนิด

กลุมแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 13 ชนิดกลุมแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 13 ชนิด

กลุมแมลงศัตรูพืชปาไม 33 ชนิดกลุมแมลงศัตรูพืชปาไม 33 ชนิด
กลุมแมลงตัวหกลุมแมลงตัวหําตัวเบียน 23 ชนิดําตัวเบียน 23 ชนิด

          แมลงคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
จํานวน 3 ชนิด คือ ดวงดินขอบทองแดง ดวงกวางดาวหนามขาตรง และผีเสื้อถุงทอง

ปาสูง ซึ่งแมลงเหลานี้เปนแมลงหายากและใกลสูญพันธุในประเทศไทย

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ดานแมลงดานแมลง  พบจํานวน 237 ชนิดพบจํานวน 237 ชนิด
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ความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช
     ปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี เปนปาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ สามารถพบพันธุพืชและสัตว
ปาไดมากมายหลายชนิด ซึ่งปาสงวนแหงชาติปาแมคํามี มียอดสูงสุดอยูที่ 1,170 เมตรจากระดับ
นําทะเล มีความลาดชันสูง บางจุดเปนหนาผาที่คอนขางอันตราย สังคมพืชเปนแบบปาเต็งรัง      
ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาเต็งรัง-ไมสน ซึ่งทําใหพบพืชที่หลากหลายแตกตางกันในแตละ
สังคมพืช

      การสํารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพดานพืชในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปา
แมคํามีนั้นนับไดวาเปนงานท่ีตองใชเวลา
อาศัยความละเอียดในการทํางานเพราะ
การสํารวจในแตละครั้งใชวาเขาไปคร้ัง
เดียวแลวจะไดพันธุพืชครบทุกชนิดพันธุพืช
ที่เก็บมาวิเคราะหนั้น  ตองเปนก่ิงที่มีทั้งใบ
ดอกและผลติดอยู  ดังนั้นการเขาไปสํารวจ
ในแตละครั้งอาจไมไดดอกหรือผล  จึงตอง
อาศัยการติดตามคอยเฝาใหถึงฤดูกาลทีี่ติด
ดอกออกผล อีกทั้งสภาพพื้นท่ีที่คอนขาง

ยากลําบากและสภาพอากาศท่ีคอนขาง
คาดเดาไดยาก การทํางานจึงตองมีการ
วางแผนอยางรอบคอบเพื่อใหไดจํานวน

ชนิดพันธุพืชมากที่สุดเทาที่จะมากได

   2. ดานอาหาร พืชอาหารมีทั้งที่เปนอาหารคนและอาหารสัตว พบจํานวน 51 ชนิด เชน 

ไผไร หนอออนนํามาแกง เดื่อผา ผลสดเปนผักจิ้มนําพริก ตางหลวง ชอ ดอก ผล นํามาทําอาหาร 

ปอข้ีแฮด ผลกินไดมีรสหวาน ผักหวานปา นํามาแกง กลอย หัวใตดินนํามาทําอาหาร ตองลางให
สะอาด จึงจะรับประทานได

   3. ดานที่อยูอาศัย ใชเนื้อไมสรางบานเรือน ทําเสาบาน พบจํานวน 26 ชนิด เชน มะคา
โมง คําหด รกฟา เหียง กอแพะ

  ปาสงวนแหงชาติปาแมคํามีเปนแหลง
รวมความหลากหลายทางชีวภาพดานพืช
ไวมากมาย ซึ่งจากการสํารวจเราพบพืชรวม
ทั้งสิ้น 325 ชนิด แบงตามลักษณะการใช
ประโยชนเปน 5 ดาน คือ

   1. ดานสมุนไพร พืชในพื้นที่ปาแม     
คํามีหลายชนิดมีสรรพคุณเปนยาสมุนไพร ทั้ง
ที่ใชโดยตรงหรือตองผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น 
พบจํานวน 86 ชนิด เชน คนทา กิ่งกานใชสีฟน
แกปวดฟน รางจืด รากแกไขสูง คํามอกหลวง 
เมล็ดตมเคี่ยวกับนําผสมเปนยาสระผมฆาเหา 

กะตังใบ รากตมแกทองเสีย สากเหล็ก หัวตม
นําดื่มเปนยาบํารุงกําลัง อัคคีทวาร ใบแหงบด

เปนผง กินแกริดสีดวงทวาร
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        โดยมีพืชที่ยังไมมีขอมูลการใชประโยชน 
จํานวน 28 ชนิด เชน กุดแดง ปุดดอย มะเหยิบ 
กกเตยแดง หญาหางหมู
      นอกจากประโยชนของพันธุพืชท่ีกลาวมา
นั้น ประโยชนของพันธุพืชยังมีอีกมากมายท่ีไม
สามารถประเมินคาได ไมวาจะเปนการบรรเทา
อุทกภัย การปองกันดินถลม เปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวปามากมาย เปนอาชีพใหกับชุมชน เชน 
การหาเห็ดขาย หาหนอไม หาผักหวานขายเปน
อาชีพเสริมได 

    4. ดานเครื่องมือเครื่องใช เชน เครื่องจักสาน เคร่ืองมือทางการเกษตร สียอมผา 
เชื้อเพลิง เปนตน พบจํานวน 56 ชนิด เชน เครือสะบา เมล็ดนํามารอยเปนเคร่ืองประดับ เล่ียน 
ใบใชทําสียอมผาใหสีเขียว พลับพลา เปลือกตนใหเสนใยใชทําเชือก ครามเถา เปลือก ใบ ใชเปน
สียอม ใหสีคราม สนสองใบ ยางสนใชขัดสายเครื่องดนตรี

     5. ดานไมดอกไมประดับ  โดยใชในงานประเพณี พิธีกรรมตางๆ หรือเพื่อพักผอน
หยอนใจ พบจํานวน 78 ชนิด เชน เอื้องผึ้ง เอื้องหมายนา เอื้องอินทจักร หยั่งสมุทร กาหลง 
สะบันงาปา

พืชเฉพาะถ่ินและพืชหายากตามหลัก IUCN ป 1994 จํานวน 2 ชนิด  คือ 

กระเชาปากเปด  กะหนาย 

พืชหายากของไทย จํานวน 4 ชนิด คือ สิงโตตาแดง วานหัวสืบ พระเจาหาพระองค  ยาแก

พืชเฉพาะถ่ินของไทย จํานวน 1 ชนิด คือ ผีอีคอย

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชนั้น ยังพบอีกวาพืชบางชนิดมีสถานภาพเปน

ซึ่งการใชประโยชนใหมีความย่ังยืนนั้นจําเปน
ตองมีการใชประโยชนอยางระมัดระวัง ไมให
ใชมากเกินไป พรอมๆ ไปกับการอนุรักษอยาง
มีสวนรวมทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาค
เอกชน

       พรรณพืชเหลานี้สมควรอยางยิ่งที่ตองอนุรักษไวไมใหสูญหายไปจากปาสงวน

แหงชาติปาแมคํามี จากประเทศไทย
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พืชเฉพาะถ่ินและพืชหายากตามหลัก IUCN ป 1994

กระเชาปากเปด  Aristolochia kerrii Craib             วงศ Aristolochiaceae 
ไมเถาลมลุก ลําตนเกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ชอดอกออกเปนกระจุกหลายชอตามซอกใบ หลอด
กลีบดอกรูปทรงกระบอก สีมวงอมแดง 
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พืชเฉพาะถ่ินและพืชหายากตามหลัก IUCN ป 1994

กะหนาย  Pterospermum littorale Craib               วงศ Sterculiaceae 
ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-6 เมตร ปลายใบแยกเปนแฉก หลังใบมีขนละเอียดสีเทาหนา
แนน พบในปาเบญจพรรณ 
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พืชหายากของไทย

ยาแก  Gochnatia decora (Kurz) Cabrera                   วงศ Asteraceae 
ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูง 1-7 เมตร ลําตนเกล้ียง ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปรี ขอบจัก

คลายหนามหางๆ แผนใบมีขนประปรายทั้งสองดาน พบในปาดิบแลงตนหรือกิ่ง ฝนผสมนําอุน 
แกอาการเมาหัว ปวดทอง แกเบื่อเมา
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พืชหายากของไทย

สิงโตตาแดง  Bulbophyllum muscarirubrum Cabrera         วงศ Orchidaceae 
กลวยไมอิงอาศัย ขนาดเล็ก มีเหงาสั้น ดอกสีชมพู สีแดงเรื่อถึงสีมวง พบในปาเต็งรัง-ไมสน ขึ้นบน

กอนหิน
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วานหัวสืบ  Disporum calcaratum  D.Don        วงศ Convallariaceae 
ไมลมลุก ลําตนเปนหัวใตดิน ดอกสีเขียวออนหรือสีมวง ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมหอก ปลาย

แหลม พบในปาเบญจพรรณ หัวใตดินนําไปตากแหงตมนําดื่ม แกปวดเม่ือย

พืชหายากของไทย
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พระเจาหาพระองค  Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe 
วงศ Anacardiaceae 
ไมตน สูง 25–40 เมตร มักมีพูพอนขนาดใหญ เมล็ดมีรอยเปนแองบุม 5 รอย พบขึ้นตามลําหวย

ในปาดิบแลง เมล็ดนํามาทําเครื่องประดับ

พืชหายากของไทย
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พืชหายากของไทย

เอื้องพญาไรใบ   Chiloschista viridifl ora Seidenf.           วงศ Orchidaceae 
กลวยไมอิงอาศัย มีรากยึดเกาะชัดเจน ใบลดรูปเปนเกล็ดเล็กๆ กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว  พบขึ้น

ในปาเบญจพรรณ เต็งรัง ในภาคเหนือของไทย
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พืชหายากและพืชถิ่นเดียวของไทย

ผีอีคอย  Boea sp.         วงศ Gesneriaceae 
ไมลมลุกอายุหลายป ลําตนสั้น ใบมีขน ดอกสีขาวอมชมพู กานดอกสีแดง พบขึ้นในปาเต็งรัง-ไม

สน ตามซอกหิน หนาผา พืชสกุลนี้จัดเปนพืชหายากและพืชถิ่นเดียวของไทย
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 ปาเต็งรัง พบที่ระดับความสูง 400-450 เมตร จากระดับนําทะเล ลักษณะปาเปนปา
โปรง ตนไมขึ้นหางๆกัน ปาชนิดนี้จะแหงแลงมากในฤดูรอน และมักมีไฟปาทุกป พรรณไมที่พบ
ไดแก เต็ง รัง เหียง กอแพะ รกฟา มะมวงหัวแมงวัน โลด กระบก สาน ตะครอ ตาลเด่ียว หญา
หงอนเหงือก กระเจียว แตะแพะ เทพทาโร และดาง กลวยไม ไดแก เอื้องผึ้ง เอื้องนกพิราบ กะเร

กะรอนปากเปด และเอื้องงูเขียวปากมวง

ª¹Ô´»èÒáÅÐ¾ÃÃ³¾×ª
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 ปาเบญจพรรณ พบที่ระดับความสูง 400 เมตรขึ้นไป จากระดับนําทะเล ลักษณะ

ปาเปนปาคอนขางโปรงมากหรือนอย ประกอบดวยตนไมผลัดใบหลายชนิด แตละชนิดผลัดใบ
ไมพรอมกัน บางแหงมีไผชนิดตางๆ ขึ้นเปนกอสูงแนนหรือกระจาย พรรณไมที่พบไดแก ตะแบก 
ประดู มะคาโมง มะเกลือ แดง จิกนา เลี่ยน ยมหิน กาสะลองคํา นางแลว วานหาวนอน ชอกินรี 

ปกแมลงทับ ไผหก ไผขาวหลาม ไผซาง และไผไร 
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 ปาดิบแลง พบที่ระดับความสูง 400-600 เมตรจากระดับนําทะเล ลักษณะปาเปนปา
คอนขางทึบมากหรือนอย ขึ้นกระจายตามริมลําหวย มีไมตนผลัดใบขึ้นแทรกกระจาย พรรณไมที่
พบไดแก ตะแบกแดง กระทอน หาด มะไฟ มะดูก มะชมพูปา หอมไกลดง ทองหลางปา บุนนาค 
คอ พุดดง และนางแยมปา 



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

29»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปาเต็งรัง-ไมสน พบที่ระดับความสูง 700-1,170 เมตรจากระดับนําทะเล ลักษณะ
ปาเปนปาโปรง โลงแจง พื้นท่ีลาดชันและสันเขา มักมีสนสองใบข้ึนแทรกกระจาย พรรณไมที่พบ 
ไดแก ตาลเหลือง สนสองใบ เต็ง รัง เหียง โลด มะสาน รัก กอแพะ ปรงเขา กกดอย ผีอีคอย และ
แหวประดู กลวยไม ไดแก สิงโตใบพาย 
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ การใชประโยชน

1 รางจืด  Thunbergia laurifolia 

 Lindl.

Acanthaceae รากแกไขสูง ตนและ

เถา แกกระหายนํา 

แกปวดเม่ือย

2 ขาไก  Justicia procumbens L. Acanthaceae ใบขยี้เอานําทาแผล

พุพองตามรางกาย

3 พันงู  Achyranthes aspera L. Amaranthaceae ตนใชขับประจําเดือน 

ขับปสสาวะ ดอก 

แกเสมหะ

4 กลึงกลอม  Polyalthia suberosa 

 (Roxb.) Thwaites

Annonaceae รากและเนื้อไม 

แกรอนใน ขับพิษไข 

5 ผักหนอก  Hydrocotyle  javanica 

 Ponten ex Thunb

Apiaceae ทั้งตนตมนําดื่มทําให

ชุมคอ ตาํพอกรักษา

แผลสด

6 โมกเครือ  Aganosma marginata 

 (Roxb.) G.Don

Apocynaceae รากเปนยาระบาย 

ลําตนและเถาเปนยา

บํารุงกําลัง

7 สัตบรรณ  Alstonia scholaris (L.) 

 R.Br.

Apocynaceae เปลือกแกไขมาเลเรีย 

ขับนํานม รากเปนยา

ขับลมในลําไส 

8 โมกใหญ  Holarrhena pubescens 

 Wall. ex G.Don

Apocynaceae ใบและลําตน เปนยา

แกไขแกปวดทอง 

ทองอืด 

9 ระยอม  Rauvolfi a serpentina 
 (L.) Benth. ex Kurz

Apocynaceae รากตมด่ืมแกไขปา ไข
มาลาเรีย และไทฟอยด 

พืชสมุนไพร



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

31»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ การใชประโยชน

10 กระดาด  Alocasia macrorrhizos 

 (L.) G.Don

Araceae รากเปนยาระบาย ขับ

ปสสาวะ รากและใบ

สับปนกันพอกแกโรค

ปวดขอ

11 ผักหนาม  Lasia spinosa (L.) 

 Thwaites

Araceae เหงาแกไอ ตมนําอาบ

แกคัน ใบแกปวดทอง

12 อบเชยเถา  Zygostelma 

 benthamii Baill.

Asclepiadaceae สารสกัดจากราก ใช

พัฒนาผลิตภัณฑลด

ริ้วรอย

13 ยาแก  Gochnatia decora 

 (Kurz) Cabrera

Asteraceae ตนฝนผสมนําอุน แก

อาการเมาหัว ปวดทอง 

แกเบื่อเมา

14 ผักกาดกบ  Gynura pseudochina 

 (L.) DC

Asteraceae ทั้งตนตมนําดื่มเปนยา

บํารุงกําลัง

15 มะกอกเกลื้อน  Canarium subulatum 

 Guillaumin

Burseraceae ยางทาแกคัน ผลแกไอ   

ขับเสมหะ

16 ชิงชี่  Capparis micracantha 

 DC.

Capparaceae ทั้งตนเปนยาแกไขและ

ขับนําเหลืองเสีย

17 หนามวัวซัง  Capparis sepiaria L. Capparaceae ทั้งตนเปนยาแกไขและ

ขับนําเหลืองเสีย

18 สะพานกน  Sambucus javanica 

 Reinw. ex Blume

Caprifoliaceae ยอดและใบ แกเคล็ด 

ชําบวม ตมด่ืมแกไอ

19 มะดูก  Siphonodon 
 celastrineus Griff.

Celastraceae รากตมด่ืมแกพิษฝ

ภายใน บํารุงกระดูก 
นําเหลืองเสีย ผื่นคัน

พืชสมุนไพร
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20 วานหัวสืบ  Disporum calcaratum 

 D.Don

Convallariaceae หัวใตดินนําไปตากแหง  

ตมนําดื่ม แกปวดเม่ือย

21 เล็บมือนาง  Quisqualis indica L. Combretaceae ทั้งตนใชขับพยาธิใน

เด็ก ดอกแหงใชตมด่ืม

แกทองเสีย

22 สมอไทย  Terminalia chebula 

 Retz.

Combretaceae ผลดิบเปนยาระบาย

และสมานลําไส

23 สาบแรง 

สาบกา

 Ageratum conyzoides L. Compositae ใบตําพอกแกคัน พอก

แผลสดชวยหามเลือด

24 จิงจอเหลือง  Merremia vitifolia 

 (Burm. f.) Hallier f. 

Convolvulaceae รากตมนําดื่มเปนยา

เจริญอาหาร

25 จิงจอขาว  Merremia umbellata 

 (L.) Hallier f.

Convolvulaceae รากตมนําดื่มเปนยา

ระบาย ใบเปนยาสมาน

แผล

26 เถาตดหมา  Xenostegia 

 tridentata (L.) D. F. 

 Austin and Staples

Convolvulaceae รากตมนําใชบวนปาก    

แกปวดฟน

27 กระดึงชาง

เผือก

 Trichosanthes 

 tricuspidata Lour.

Cucurbitaceae ใบตําพอกฝ ทาแกโรค

ผิวหนัง รากตมนําดื่ม

เปนยาถาย ดอกแกไข 

แกจุกเสียด

28 มะสาน  Dillenia aurea Sm. Dilleniaceae นําตมเปลือกตนปรุง

เปนยาฝาดสมานและ
แกทองเสีย

29 พะยอม  Shorea roxburghii G. 
 Don

Dipterocar-
paceae

เปลือกตมนํากินเปนยา
ฝาดสมาน แกทองเดิน
และลําไสอักเสบ

พืชสมุนไพร
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30 จัน  Diospyros decandra 

 Lour.

Ebenaceae ผลสุกแกไข บํารุงเลือด

ลม แกรอนในกระหาย

นํา แกทองเสีย แกไข

กําเดา

31 พีพาย  Elaeocarpus 

 lanceifolius Roxb.

Elaeocarpaceae ลําตนตมนําดื่ม แกผิด

สําแดง

32 หญาถอด

ปลอง

 Equisetum debile 

Roxb. ex Voucher

Equisetaceae ตนสดตําพอกบาดแผล 

ตมนําดื่มเปนยาขับ

ปสสาวะ

33 ตองแตก  Baliospermum 

 solanifolium (Burm.) 

 Suresh

Euphorbiaceae รากตมนําดื่มเปนยา

ระบาย ใบตําพอกแผล 

หามเลือด

34 เติม  Bischofi a javanica 

 Blume

Euphorbiaceae ตนตมนําดื่มแกเจ็บคอ 

เปลือกตน แกทองเสีย

35 เปลาใหญ  Croton roxburghii N.P. 

 Balakr.

Euphorbiaceae ดอกขับพยาธิ เปลือก

ตนและกระพี้ เปนยา

แกทองเสีย

36 ไครนํา  Homonoia riparia 

Lour.

Euphorbiaceae รากตมนําดื่มเปนยา

ระบาย ขับปสสวะ

37 เม็ก  Macaranga tanarius 

(L.)  Mull. Arg. var. 

tanarius

Euphorbiaceae สารสกัดดวยเมทานอล
จากใบสด สารตอตาน

อนุมูลอิสระ

38 ตองเตา  Mallotus barbatus 
 Mull. Arg.

Euphorbiaceae แกนตมนําดื่ม แก
โรคเกี่ยวกับทางเดิน

ปสสาวะ  

พืชสมุนไพร
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39 มะขามปอม  Phyllanthus emblica L. Euphorbiaceae ผลขับเสมหะ มีวิตามิน

ซี แกโรคเลือดออกตาม

ไรฟน

40 มะฝอ  Trewia nudifl ora L. Euphorbiaceae รากและเปลือก ตมเอา

นําดื่มเปนยาขับลม แก

ทองอืด

41 ผีอีคอย  Boea sp. Gesneriaceae รากตมนําดื่มเปนยาขับ

ปสสาวะ

42 หญาดอกคํา  Hypoxis aurea Lour. Hypoxidaceae หัวตมนําดื่มเปนยา

บํารุงกําลัง

43 วานสาก

เหล็ก

 Molineria latifolia Herb. 

 ex Kurz

Hypoxidaceae เหงาและราก แกปวด

มดลูก ริดสีดวงทวาร

หนัก แกชําใน

44 อัคคีทวาร  Clerodendrum 

 serratum (L.) Moon   

 var. wallichii C.B. Clarke

Labiatae ใบแหงบดเปนผง กิน

แกริดสีดวงทวาร 

45 ตีนนก  Vitex pinnata L.f. Labiatae เปลือกตน แกน และ

ราก ฝนผสมนําดื่มแก

ไข รากชวยขับลม ใบ 

ตําพอกแผล

46 ขาวเย็นใต  Premna nana Collett & 

 Hemsl.

Labiatae รากผสมสมุนไพรอื่น

ตมนําดื่มรักษาโรค

มะเร็ง รักษากามโรค

47 เชียด  Cinnamomum iners 
 Reinw. ex Blume

Lauraceae รากและใบ ตมแก

ไข เปลือกเขายาบํารุง
กําลัง

พืชสมุนไพร
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48 จิกนา  Barringtonia 

 acutangula (L.) 

Gaertn.

Lecythidaceae นําจากใบแกทองเสีย 

เปลือกลดไข และรักษา

ไขมาลาเรีย ผลแกไอ 

49 มะกลําตาไก  Adenanthera 

 microsperma Teijsm. 

 & Binn.

Leguminosae ตมกินแกโรคปวดขอ 

แกทองรวงและบิด ราก

ใชขับเสมหะ 

50 สมปอย  Acacia concinna 

 (Willd.) DC.

Leguminosae ฝกแหงตีกับนําจะเกิด

ฟอง ใชสระผมแกรังแค

51 ทองเครือ  Butea superba Roxb. Leguminosae หัวกวาวบํารุงผิวพรรณ

ใหเปลงปลั่ง

52 ขี้หนอนเถา  Cajanus scarabae-
oides (L.) Thouars var. 

 scarabaeoides

Leguminosae ทั้งตนตมนําดื่มแกนิ่ว

53 สะตือ  Crudia chrysantha 

 (Pierre) K. Schum

Leguminosae เปลือกตนแกทองรวง

ใบตมนําอาบแก

อีสุกอีใส 

54 กาสามปก  Flemingia sootepensis 

 Craib

Leguminosae รากตมนําดื่มแกรอนใน 

ตนเขายาเปนยาบํารุง

กําลัง

55 ครามขน  Indigofera hirsuta L. Leguminosae ทั้งตนตมนําดื่ม บํารุง

โลหิต

56 แหวประดู  Eriosema chinense 

 Vogel

Leguminosae เมล็ดเปนยาขับปสสาวะ

บํารงุรางกาย

57 ตูมกาขาว  Strychnos nux-blanda 

 A. W. Hill

Loganiaceae รากตมนําดื่มเปนยาแก

ทองอืด

พืชสมุนไพร
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58 บอระเพ็ด  Tinospora crispa (L.) 

 Miers ex Hook. F. & 

 Thomson

Menispermaceae ตนตมนําดื่มแกไข

59 เดื่อหวา  Ficus auriculata Lour. Moraceae รากรักษาโรคทางเดิน

ปสสาวะ ผล แกทอง

เสีย

60 มะเดื่อ

อุทุมพร

 Ficus racemosa L. Moraceae รากแกไขกาฬ ตน

เขายาแกปวดเม่ือย

61 นอง  Antiaris toxicaria Lesch. Moraceae นํายาง(สีขาว) ทา

ผิวหนังแกกลากเกล้ือน 

แตถาถูกแผลอาจทําให

ตายได จัดเปนยาพิษ 

ใชทําลูกดอกอาบยา

พิษ

62 ตาลเหลือง  Ochna integerrima 
 (Lour.) Merr.

Ochnaceae ราก เปนยาขับพยาธิ

และฟอกนําเหลือง

63 ผักแวน  Oxalis corniculata L. Oxalidaceae นําคั้นจากใบใชหยอด

ตาและแกเจ็บคอ

64 หมอนอย  Plantago major L. Plantaginaceae รากตมด่ืมแกปวดหลัง 

ทั้งตน ตําพอกแกเคล็ด

ขัดยอก

65 เจตมูลเพลิง

แดง

 Plumbago indica L. Plumbaginaceae รากตมนํา ทาหรืออาบ

แกโรคผิวหนัง ดื่มเปน
ยาเจริญอาหาร 

66 รางแดง  Ventilago denticulata 
 Willd.

Rhamnaceae ทั้งตนตมนําดื่มแกปวด
เม่ือย ใบปงไฟใหกรอบ

ชงนําดื่ม ขับปสสาวะ

พืชสมุนไพร
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67 เฉียงพรา

นางแอ

 Carallia brachiata 

 (Lour.) Merr.

Rhizophoraceae เปลือกเปนยาแกไข แก

รอนใน กระหายนํา

68 มะคังแดง  Dioecrescis 

 erythroclada (Kurz) 

 Tirveng.

Rubiaceae ตนตมนําดื่ม แกปวด

ทอง  เปลือกตน ตํา

พอกแผลสด หามเลือด 

ราก เปนยาถาย

69 คํามอกหลวง  Gardenia sootepensis 

 Hutch.

Rubiaceae ใชเมล็ดตมเค่ียวกับ

นําผสมเปนยาสระผม

ฆาเหา

70 ยอดิน  Morinda angustifolia 

 Roxb. 

Rubiaceae ใบนํามาตมนําดื่มหรือ

เค้ียวกินสด แกอาการ

ปวดทอง

71 พังโหม  Paederia foetida L. Rubiaceae รากตมนําเปนยาบวน

ปากแกปวดฟน

72 ขาวสารปา  Pavetta tomentosa 

 Roxb. ex  Sm. var.  

 tomemtasa

Rubiaceae ใบตมนําดื่มแกไข

73 เขยตาย  Glycosmis pentaphyl-
la (Retz.) DC.

Rutaceae ราก รสเมาข่ืน กระทุง
พิษ เปลือกขับนํานม 

รักษาฝ

74 มะหวด  Lepisanthes rubigi-

nosa (Roxb.) Leenh.

Sapindaceae รากกินสดแกทองรวง 

ทองเสีย ใบแกไข

75 หญานําดับไฟ  Lindenbergia 

 philippensis (Cham.) 
 Benth.

Scrophularia-

ceae

ทั้งตนตําผสมเหลาพอก

รักษาแผลไฟไหม นํา
รอนลวก

พืชสมุนไพร
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76 กอม  Picrasma javanica 

 Blume

Simaroubaceae เปลือกตนแกไข    

มาเลเรีย ผลบดกวาด

คอเด็ก แกเจ็บคอ

77 คนทา  Harrisonia perforata 

 (Blanco) Merr.

Simaroubaceae รากแหงเปนยาแกไข 

ลําตน เปลือกแกทอง

รวง

78 ปงชาง  Stemona collinsae 

 Craib

Stamonaceae รากตําละเอียดเปนยา

ฆาแมลง

79 หนอนตาย  

หยาก

 Stemona tuberosa 

 Lour.

Stamonaceae ราก ตําละเอียดแช

นํามันมะพราวใชฉีด

ฆาแมลง ตําใสนําขาว 

ทาแผลเนาเปอยในวัว 

ควาย

80 กฤษณา  Aquilaria crassna Pierre 

 ex Lecomte

Thymelaeaceae ไมหอมเปนสวนผสม

ในยาหอม ยาบํารุง ยา 

กระตุนหัวใจ และยา

ขับลม

81 ซอ  Gmelina arborea Roxb. Verbenaceae รากเปนยาบํารุงธาตุ 
ใบคั้นเอานําทารักษา

แผล

82 ฮอสะพาย

ควาย

 Sphenodesme 

 pentandra Jack

Verbenaceae ลําตนดองกับเหลา 

เปนยาชูกําลัง นําที่
เค่ียวจากราก รักษา

โรคปวดกระดูก 

83 กะตังใบ  Leea indica (Burm.f.) 

 Merr.

Vitaceae ราก ตมนําดื่มแกทอง

เสีย ขับเหงื่อ 
แกกระหายนํา

พืชสมุนไพร
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84 เครือเขานํา  Tetrastigma 

 leucostaphyllum 

 (Dennst.) Mabb.

Vitidaceae สามารถตัดลําตนเพื่อ

ดื่มนําที่อยูภายในได ใบ

สดเค้ียวกินเปนยาแก

พิษสัตว

85 ชอกินรี  Gagnepainia 

 thoreliana (Baill) K. 

 Schum.

Zingiberaceae เหงาและตนสด ทุบ

ใหละเอียดทารักษา

แผลสด

86 วานหาวนอน  Kaempferia 

 rotunda L.

Zingiberaceae หัวใตดินตมนําดื่มแก

ปวดทอง

พืชสมุนไพร
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1 มะมวงขี้ยา  Mangifera duperreana 

 Pierre var. siamensis 

 Craib

Anacardiaceae ผลกินได มีรสเปร้ียว

2 มะกอก  Spondias pinnata (L.f.) 

 Kurz 

Anacadiaceae ใบออนและผลกินได 

รสเปร้ียว

3 ปอขี้แฮด  Mitrephora maingayi 

 Hook.f. & Thoms.

Annonaceae ผลกินได มีรสหวาน

4 บุก  Amorphophallus 

 yunnanensis Engl.

Araceae หัวใตดินนํามาทํา

อาหาร

5 บอนเตา  Hapaline benthamiana 

 Schott

Araceae ชอดอกและยอดออน

นํามาทําอาหาร

6 ตางหลวง  Trevesia palmata 

 (Roxb. ex Lindl.) Vis. 

Araliaceae ดอกตูม ยอดออน ผล 

ตมหรือแกง ดอกตูมตม

เปนผักจิ้มนําพริก

7 ผักกูดขาว  Diplazium esculentum 

 (Retz.) Sw.

Athyriaceae ยอดออนนํามาทํา

อาหาร

8 นางแลว  Aspidistra sutepensis K. 

 Larsen

Asparagaceae ชอดอกออนนํามาทํา

อาหาร

9 นางเลว  Tupistra albifl ora K. 

 Larsen

Asparagaceae ชอดอกออนนํามาทํา

อาหาร

10 นางลาว  Tupistra clarkei Hook.f. Asparagaceae ชอดอกออนนํามาทํา

อาหาร

11 ผักกาดชาง  Crassocephalum  
 crepidioides (Benth.) 

 S. Moore

Asteraceae ยอดออนนํามาทํา
อาหาร

12 ผักเผ็ด Pilanthes paniculata 

Wall. ex DC. 

Asteraceae ยอดออนนํามาทํา

อาหาร หรือลวกจ้ิม
นําพริก

พืชอาหาร
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13 แคหางคาง  Fernandoa 
 adenophylla (Wall. ex 
 G.Don) Steenis

Bignoniaceae ดอกนํามาทําอาหารหรือ
ลวกจ้ิมนําพริก

14 เพกา  Oroxylum indicum (L.) 
 Kurz

Bignoniaceae ฝกออนนํามาจ้ิมกินกับ
นําพริก

15 กินกุงนอย  Murdannia nudifl ora 
 (L.) Brenan

Commelinaceae ยอดออนนําไปลวกจ้ิม
นําพริก

16 มะระ  Momordica 
 charantia L.

Cucurbitaceae ผลนํามาลวกจ้ิมนําพริก

17 ตําลึงตัวผู  Solena amplexicaulis 
 (Lam.) Gandhi

Cucurbitaceae ผลออนและยอดออน
กินได

18 กลอย  Dioscorea hispida 
 Dennst.

Dioscoriaceae หัวใตดินตองลางให
สะอาด  จึงจะนํามาทํา
อาหารได

19 กลวย ษี  Diospyros glandulosa 
 Lace

Ebenaceae ผลสุกกินได และเปน
อาหารของสัตวปา

20 เมาไขปลา  Antidesma 
 ghaesembilla Gaertn.

Euphorbiaceae ใบออนและผลดิบใชปรุง
อาหารใหมีรสเปรี้ยว

21 มะไฟ  Baccaurea ramifl ora 
 Lour.

Euphorbiaceae ผลกินได มีรสเปรี้ยว

22 กระบก  Irvingia malayana 
 Oliv. ex A.W.Benn.

Irvingiaceae เมล็ดกินได มีรสหวาน
มัน

23 ตานสานดอย  Desmodium 

 renifolium (L.) 
 Schindler

Leguminosae เปนอาหารสัตว

24 ทองเดือนหา Erythrina stricta Roxb. Leguminosae ดอกมีนําหวานเปน
อาหารของนกหลายชนิด

พืชอาหาร
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25 สารผักหละ 

สะตอ

 Parkia leiophylla Kurz Leguminosae เมล็ดออนกินเปนผัก

สดจิ้มนําพริก หรือทํา

มาแกง 

26 กระทอน  Sandoricum koetjape 

 (Burm.f.) Merr.

Meliaceae ผลสุกกินได มีรสเปรี้ยว

27 เดื่อดิน  Ficus heterostyla Merr. Moraceae ใบออนและยอดออน

กินเปนผักสด หรือนํา

มาแกง

28 มะเดื่อปลอง  Ficus hispida L.f. Moraceae ผลสุกกินเปนผลไม ผล

ดิบกินเปนผักสดจิ้ม

นําพริก

29 เดื่อผา  Ficus saemocarpa Miq. Moraceae ผลกินเปนผักสดจิ้ม

นําพริก

30 ผกัเลือด  Ficus virens Aiton Moraceae ยอดและใบออน นํา

มาทําอาหาร กินเปน

ผักสด

31 กลวยปา  Musa acuminata Colla Musaceae ผลกินได เมล็ดมาก

32 กลวยหก  Musa itinerans

 Cheeseman

Musaceae หัวปลีนํามาทําอาหาร 

ผลกินได เมล็ดมาก

33 รามใหญ  Ardisia elliptica Thunb. Myrsinaceae ยอดออนเปนผักจิ้ม

นําพริก

34 หวา  Syzygium cumini (L.) 
 Skeels

Myrtaceae ผลสุกกินได มีรสเปร้ียว
ฝาด

35 ผักหวาน  Melientha suavis Pierre Opiliaceae ยอดออนนํามาทํา
อาหาร

พืชอาหาร
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36 ไผมันหมู  Dendrocalamus 

 copelandii (Gamble 

 ex Brandis) N.H.Xia & 

 Stapleton

Poaceae หนอออนนํามาทํา

อาหาร รสชาติดี

37 ไผหก  Dendrocalamus 

 hamiltonii Nees & 

 Arnott ex Munro

Poaceae หนอออนนํามาทํา

อาหาร

38 ไผซาง  Dendrocalamus 

 membranaceus 

Munro

Poaceae หนอออนนํามาทํา

อาหาร

39 ไผไร  Gigantochloa 

 albociliata (Munro) 

 Munro

Poaceae หนอออนนํามาทํา

อาหาร

40 หญาแขม  Phragmites vallatoria 

 (Pluk. ex L.) Valdkamp

Poaceae เปนอาหารสัตว

41 สองฟาดง  Clausena 

 harmandiana (Pierr) 

 Pierre ex Guillaumin

Rutaceae ใบออน ยอดออน กิน

เปนผักสดจิ้มนําพริก

42 กําจัดตน  Zanthoxylum 
 limonella (Dennst.) 

 Alston

Rutaceae ผลใชทําอาหาร ใบกิน

สดหรือนํามาทําอาหาร 

43 ตะครอ  Schleichera oleosa 

 (Lour.) Oken

Sapindaceae ผลสุกกินได รสเปรี้ยว 

ใบออนกินเปนผักสด

44 ตะครอหนาม  Sisyrolepis muricata 
 (Pierre) Leenh.

Sapindaceae ผลกินได มีรสเปรี้ยว

45 เถาย้ังดง  Smilax lanceifolia 

 Roxb.

Smilacaceae หนอออน หัวใตดิน 

เปนอาหาร

พืชอาหาร
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46 ลําพูปา  Duabanga grandifl ora 

 (Roxb. ex DC.) Walp.

Sonneratiaceae ยอดออนและดอกกิน

เปนผักสดหรือลวกเปน

ผักจิ้ม

47 เครือหาตอ

เจ็ด

 Tetrastigma serrulatum 

 (Roxb.) Planch.

Vitaceae ดอกและยอดออนกิน

เปนผัก

48 อาวแดง  Curcuma sessilis Gage Zingiberaceae ชอดอกนําไปลวกจิ้ม

นําพริก

49 กระเจียวขาว  Curcuma singularis 

 Gagnep

Zingiberaceae ชอดอกออนนํามาลวก

จิ้มนําพริก

50 ขา  Alpinia galangal (L.) 

 Willd

Zingiberaceae หนอออน หัวใตดินเปน

อาหาร

51 กระเจียวขาว  Curcuma parvifl ora 

 Wall.

Zingiberaceae ดอกออนนํามาตมใช 

รับประทานเปนผัก

พืชอาหาร
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1 พระเจาหา

พระองค

 Dracontomelon dao 

 (Blanco) Merr. & Rolfe

Anacardiaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน

2 ตําหยาวเขา  Alphonsea sp. Annonaceae เนื้อไมใชในการกอสราง 

สรางบานเรือน

3 มะแฟน  Protium serratum 

Engl.

Burseraceae เนื้อไมใชในการกอสราง 

ทําเสา กระดานพื้น 

เพดาน

4 มะเกลือเลือด  Terminalia mucronata 

 Craib & Hutch.

Combretaceae เนื้อไมใชเปนไม

โครงสรางงานกอสราง  

สรางบานเรือน

5 ขี้อาย  Terminalia triptera 

 Stapf

Combretaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน

6 ยางปาย Dipterocarpus costatus 

 C.F. Gaertn.

Dipterocar-
paceae

เนื้อไมใชสรางบานเรือน

7 เหียง  Dipterocarpus 

 obtusifolius Teijsm. ex 

 Miq.

Dipterocar-

paceae

เนื้อไมใชสรางบานเรือน

8 ยางแดง  Dipterocarpus 
 turbinatus C.F. Gaertn.

Dipterocar-
paceae

เนื้อไมใชสรางบานเรือน

9 รัง  Shorea siamensis Miq. Dipterocar-

paceae

เนื้อไมใชสรางบานเรือน

10 กอแพะ  Quercus kerrii Craib Fagaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน 
ทํากระเบื้องมุงหลังคา

11 คาหด  Engelhardtia spicata 
 Blume

Juglandaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน

พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย
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12 อีแปะ  Vitex quinata (Lour.) 

 F.N. Williams

Labiatae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

13 สัก  Tectona grandis L.f. Lamiaceae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน ทําไมพื้น ฝา เสา

บาน

14 ปนแถ  Albizia lucidior 

(Steudl.) I.C. Nielsen

Laguminosae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

15 ประดูปา  Pterocarpus 

 macrocarpus Kurz

Leguminosae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน ทําไมพื้น ฝา เสา

บาน

16 แดง  Xylia xylocarpa (Roxb.) 

 Taub.

Leguminosae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือนทําเคร่ืองเรือน

17 มะคาโมง  Afzelia xylocarpa 

 (Kurz) Craib

Leguminosae เนื้อไมใชสรางบาน 

และทําเฟอรนิเจอร

18 กางขี้มอด  Albizia odoratissima 

 (L.f.) Benth.

Leguminosae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

19 เสลาขาว  Lagerstroemia 

 tomentosa C. Presl

Lythraceae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

20 ยมหอม  Toona ciliata M. Roem Meliaceae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

21 ยมหิน  Chukrasia tabularis 

 A.Juss

Meliaceae เนื้อไมใชทํา

เฟอรนิเจอร

22 มะเดื่อกวาง  Ficus callosa Willd. Moraceae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

23 ขวาว  Haldina cordifolia 
 (Roxb.) Ridsdale

Rubiaceae เนื้อไมใชสรางบาน

เรือน

พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย
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24 กระทุมเนิน  Mitragyna rotundifolia 

 (Roxb.) Kuntze

Rubiaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน

25 กะหนานปลิง  Pterospermum 

 acerifolium (L.) Willd.

Sterculiaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน

26 พังแหรใหญ  Trema orientalis (L.) 

 Blume

Ulmaceae เนื้อไมใชสรางบานเรือน

พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย
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1 ฮอม  Strobilanthes cusia 

 (Nees) Kuntze

Acanthaceae ทั้งตนสด ตมเพ่ือทําสี

ยอมผา ใหสีนําเงินเขม

เกือบดํา

2 ปรู  Alangium salviifolium 

 (L.f.) Wangerin subsp. 

 hexapetalum Wangerin

Alangiaceae เนื้อไมเหนียว นิยมทํา

พานทายปนและดาม

เคร่ืองมือเกษตร

3 มะมวงหัว

แมลงวัน

 Buchanania lanzan 

 Spreng.

Anacardiaceae เนื้อไมใชทําลังใสของ 

และเครื่องตกแตงบาน

4 กุก  Lannea coromandelica 

 (Houtt.) Merr.

Anacardiaceae เนื้อไมใชทําดามเคร่ือง

มือการเกษตร เคร่ือง

แกะสลัก เปลือกทําที่

รองหลังชาง

5 รักขาว  Semecarpus 

 cochinchinensis Engl.

Anacardiaceae เนื้อไมใชทําลังใสของ 

ยางมีพิษ

6 ครามเถา  Marsdenia tinctoria 

 R. Br.

Asclepiadaceae เปลือก  ใบ  เปนสียอม 

ใหสีคราม

7 แคยอดดํา  Stereospermum 

 fi mbriatum (Wall. ex 

 G.Don)  A. DC.

Bignoniaceae เนื้อไมทําฟน ฝา 
กระดาน ดามเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช

8 งิ้วปา  Bombax anceps Pierre 

 var. anceps 

Bombacaceae เนื้อไมทําลังใสของ ทํา

กานและกลักไมขีด 

9 ติ้วขาว  Cratoxylum formosum 

 (Jack) Dyer

Clusiaceae ใชทํากระดานพ้ืนฝา 
หีบใสของ

10 บุนนาค  Mesua ferrea L. Clusiaceae ไมใชทําหมอนรอง
รางรถไฟ ทําดามรม 

เมล็ด กลั่นนํามันใชจุด
ตะเกียง

พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย
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11 รกฟา  Terminalia alata 

 Heyne ex Roth

Combretaceae เนื้อไมใชทําเฟอรนิเจอร 

และดามเคร่ืองมือ

12 สานหิน  Dillenia parvifl ora 

Griff.

Dilleniaceae เนื้อไมใชทํากระดาน 

พื้น ฝา เคร่ืองตกแตง

บาน

13 เต็ง  Shorea obtuse Wall. 

 ex Blume

Dipterocar-

paceae

เนื้อไมทํารั้วบาน ขอน

ไมใชเพาะเล้ียงเห็ด

14 ตะเคียนทอง  Hopea odorata Roxb. Dipterocar-

paceae

เนื้อไมทําไมหมอน

รถไฟ เคร่ืองเรือน ชัน

ผสมนํามันใชยาแนวเรือ 

เคลือบเงา

15 ตะโกนา  Diospyros rhodocalyx 

 Kurz

Ebenaceae ผลใชยอมผาไหมและ

ฝาย ใหสีดํา

16 มะเกลือ  Diospyros mollis Griff. Ebenaceae ผลใชยอมเส้ือผา ยอม

ไหมใหสีดํา

17 โลด  Aporosa villosa (Wall. 

 ex Lindl.) Baill

Euphobiaceae เปลือกตนใชทําผนัง

หอง มียางสีแดงใชเปน

สียอม

18 คําแสด  Mallotus philippensis  

 Mull. Arg.

Euphorbiaceae ผลใชทําเปนสียอมให

สีแดง

19 กอหัวหมู  Lithocarpus 

 sootepensis (Craib) A. 
 Camus

Fagaceae ทําดามเคร่ืองมือเกษตร 
กิ่งกานทําฝน ทําถาน

20 ตองกง  Thysanolaena 

 latifolia (Roxb. ex 
 Hornem.) Honda

Gramineae ใบใชหอขาวเหนียว ชอ
ดอกใชทําไมกวาด  

พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย
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21 ติ้วขน  Cratoxylum formosum 

 (Jack) Dyer subsp.  

 prunifl orum (Kurz) 

 Gogel.

Guttiferae เนื้อไมใชทํากระดาน

พื้นฝา กระสวยทอผา 

หีบใสของ

22 ปอเกี๋ยน  Bauhinia ornata Kurz 

 var. burmanica K. & S.S. 

 Larsen

Leguminosae เปลือกตนหรือกิ่ง ทํา

เชือกมัดสิ่งของ ถักเปน

ภาชนะใชสอย

23 กระโดน  Careya sphaerica Roxb. Lecythidaceae เนื้อไมทําเคร่ือง

เรือน เปลือกทําเชือก 

กระดาษ เปนสียอมผา

ใหสีนําตาลแดง

24 กระพี้เขา

ควาย

 Dalbergia cultrata 

 Grah. ex Benth.

Leguminosae เนื้อไมทําเคร่ืองเรือน 

แกะสลกัเคร่ืองกลึง 

ดามเคร่ืองมือเกษตร

25 ชิงชัน  Dalbergia oliveri 

 Gamble

Leguminosae เนื้อไมใชทําเคร่ืองเรือน     

ดามเคร่ืองมือเกษตร

26 สะบา  Entada rheedii Spreng. Leguminosae เมล็ดนํามารอยเปน
เคร่ืองประดับ

27 กระเจาะ  Millettia leucantha 
 Kurz

Leguminosae เนื้อไมใชทําเคร่ืองเรือน 
และดามเคร่ืองมือ

เกษตร

28 จามจุรี  Samanea saman 

 (Jacq.) Merr.

Leguminosae เนื้อไมใชทําเคร่ืองเรือน 

แกะสลัก

29 ทองหลางปา  Erythrina subumbrans 

 (Hassk.) Merr.

Leguminosea เนื้อไมนิยมทําของเลน

สําหรับเด็ก

30 หญายายเภา  Lygodium fl exuosum 
 (L.) Sw.

Lygodiaceae ตนใชทําเชือก สานทํา
กระเปา ตะกรา

พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย
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31 ลิเภาปา  Lygodium 

 polystachyum Wall. 

 ex Moore.

Lygodiaceae ตนใชทําเชือก สานทํา

กระเปา ตะกรา

32 ตะแบกแดง  Lagerstroemia 

 calyculata Kurz

Lythraceae ผลทําไมประดับแหง

33 อินทนิลบก  Lagerstoemia 

 macrocarpa Wall.

Lytharaceae เนื้อไมใชทําเฟอรนิเจอร

34 ชะมดตน  Abelmoschus 

 moschatus Medik.

Malvaceae มีกลิ่นแรง ใชใน

อุตสาหกรรมผลิต

นําหอม

35 หญาขัด  Sida rhombifolia L. Malvaceae ลําตนและกิ่งทําไมกวาด

36 สาดแดง  Phrynium pubinerve 

 Blume

Marantaceae กานใบใชสานเสื่อ

37 เลี่ยน  Melia azedarach L. Meliaceae เนื้อไมใชทาํดามเคร่ือง

มือเปลือกตนและกิ่งทํา

เชือก

38 กัดลิ้น  Walsura trichostemon 

 Miq.

Meliaceae เนื้อไมทําฟน เผาถาน

39 หาด  Artocarpus lacucha 

 Roxb.

Moraceae เนื้อไมทําเฟอรนิเจอร 

รากใหสียอมสีเหลือง

40 ปอกระสา  Broussonetia 

 papyrifera (L.) Vent.

Moraceae เปลือกตนใชทําเชือก

และกระดาษ

41 ไฮ  Ficus geniculata Kurz Moraceae ใชในพิธีกรรมสืบชะตา 
ตออายุเพื่อความสิริ

มงคลของหมูบาน

พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย
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42 กาว  Tristaniopsis burmanica 

 (Griff) Peter G. Wilson & 

 J.T. Waterh var. 

 rufescens (Hance) 

 J. Parn. & Nic Lughadha

Myrtaceae เนื้อไมใชทําทําฝน

43 สนสองใบ  Pinus merkusii Jungh. & 

 de Vriese

Pinaceae เนื้อไม กิ่งกานใชทําฟน 

ยางสนใชขัดสายเคร่ือง

ดนตรี

44 ไผขาวหลาม  Cephalostachyum 

 pergracile Munro

Poaceae ทําเคร่ืองจักสาน ใชทํา

ขาวหลาม

45 บงใหญ  Dendrocalamus 

 brandisii (Munso) Kurz

Poaceae ทําเคร่ืองจักสาน สุมไก

46 ไผเฮียะ  Schizostachyum 

 virgatum (Munro) H.B. 

 Naithani & Bennet

Poaceae ลําใชทําฟาก ทําฝา

บาน เคร่ืองจักสาน

47 มะเค็ด  Catunaregam 

 tomentosa (Blume ex 

 DC.) Tirveng.

Rubiaceae ตนปลูกทํารั้ว เนื้อไม

ใชทําหวี

48 แกว  Murraya paniculata (L.) 

 Jack

Rutaceae เนื้อไมทําเคร่ืองตกแตง

บาน ดามเคร่ืองมือ 

ไมบรรทัด ดามปากกา

49 คอแลน  Nephelium 

 hypoleucum Kurz

Sapindaceae เนื้อไมทําเคร่ืองมือ

การเกษตร

50 ปอเลียงฝาย  Eriolaena candollei 

 Wall.
Sterculiaceae เนื้อไมทําเคร่ืองมือ

การเกษตร

พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย
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51 ปออีเกง  Pterocymbium 

 tinctorium (Blanco) 

 Merr.

Sterculiaceae เนื้อไมทําไมอัด ลังใส

ของ เปลือกใชทําเชือก 

ผสมสียอมทําใหสีคงทน

52 ขามคัวะ  Pterospermum 

 semisagittatum 

 Buch.-Ham.

Sterculiaceae เนื้อไมใชทําเชื้อเพลิง

53 ปอขนุน  Sterculia balanghas L. Sterculiaceae เนื้อไมทําเคร่ืองมือ

การเกษตร

54 สําโรง  Sterculia foetida L. Sterculiaceae เนื้อไมใชทํากระดาน 

เคร่ืองเรือน

55 ลาย  Microcos tomentosa 

 Sm.

Tiliaceae เปลือกทําเชือก นํามัน

ยางจากเปลือกใชเปน

เชื้อเพลิง

56 ดอกเขา

พรรษา

 Globba nuda K. 

Larsen

Zingiberaceae ดอกนิยมนําไปไหวพระ

ในชวงเขาพรรษา

พืชที่ใชทําเครื่องใชสอย
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1 ดาดตะกั่ว  Hemigraphis alternata 

 (Burm.f.) T. Anderson

Acanthaceae ปลูกเปนไมประดับ ใบ

สีมวงเทา

2 นมวัว  Anomianthus dulcis 

 (Dunn) J. Sinclair

Annonaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีเหลือง

หรือสีชมพู

3 สะบันงาปา  Goniothalamus 

 calvicarpus Craib

Anonaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีเขียว

4 หยั่งสมุทร  Amalocalyx microlobus 

 Pierre ex Spire

Apocynaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีชมพู

ออน

5 พลูแฉก  Monstera deliciosa 

 Liebm.

Araceae ปลูกเปนไมประดับ

6 พลูชาง  Scindapsus offi cinalis 

 Schott

Araceae ปลูกเปนไมประดับ

7 กระเชาปาก

เปด

 Aristolochia kerrii Craib Aristolochiaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีมวง

อมนําเงิน

8 เทพทาโร  Ceropegia arnottiana 

 Wight

Asclepiadaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีเขียว
ออน

9 เกล็ดมังกร  Dischidia nummularia 
 R.Br.

Asclepiadaceae ปลูกเปนไมประดับ

10 จุกโรหินี  Dischidia raffl esiana 

 Wall.

Asclepiadaceae ปลูกเปนไมเถาประดับ

11 แตงแพะ  Gymnema griffi thii 

Craib

Asclepiadaceae ปลูกเปนไมเถาประดับ

ไมดอกไมประดับ
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12 ดาง  Hoya kerrii Craib Asclepiadaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีชมพู

13 จันทรแดง  Dracaena loureiri 

 Gagnep.

Asparagaceae นิยมใชจัดสวน

14 กาสะลองคํา  Radermachera ignea 

 (Kurz) Steenis

Bignoniaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีสม

15 เอื้องหมายนา  Costus speciosus 

 (Koen.) Sm.

Costaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับตามร้ัวบานให

ดอกสีขาว

16 ปรงเขา  Cycas pectinata Griff. Cycadaceae ปลูกเปนไมประดับ

17 กกรังกา  Cyperus involucratus 

 Rottb.

Cyperaceae ปลูกเปนไมประดับ

18 โหราผักกูด  Microlepia speluncae 

 (L.) Moore

Dennstaedtia-

ceae

ปลูกเปนไมประดับ

19 นาคราชใบ

คล่ืน

 Oleandra undulata 

 (Willd.) Ching

Oleandraceae ปลูกเปนไมประดับ

20 กูดกวาง  Tectaria impressa 

 (Fee)  Holtum

Dryopterida-

ceae

ปลูกเปนไมกระถาง

21 ตะขบปา  Flacourtia indica 

 (Burm.f.) Merr.

Flacourtiaceae ปลูกเปนไมประดับ

ใหรม

22 นางแยมปา  Clerodendrum 

 viscosum Vent.

Labiatea ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

23 กาหลง  Bauhinia 
 acuminata L.

Leguminosae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีขาว

24 แกลบหนู  Dendrolobium 
 lanceolatum (Dunn) 

 Schindl.

Leguminosae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีขาวอม

เหลือง

ไมดอกไมประดับ
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25 กูดงอแง  Lygodium japonicum 

 (Thunb.) Sw.

Lygodiaceae ปลูกเปนไมกระถาง

แขวน

26 คลา  Schumannianthus 

 dichotomus (Roxb.) 

 Gagnep.

Marantaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

27 ตาไกใบกวาง  Ardisia crenata Sims Myrsinaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

อมชมพู

28 เอื้องกุหลาบ

แดง

 Aerides crassifolia 

 Parish & Burb.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีมวง

29 เอื้องกุหลาบ

พวง

 Aerides falcata Lindl. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาวมี

แตมสีมวง

30 เอื้องนก

พิราบ

 Aerides fl abellate Rolfe 

 ex Downie

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสี

นําตาลแดง

31 เอื้องจําปา  Bromheadia aporoides 

 Rchb.f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

32 สิงโต

ประหลาด

 Bulbophyllum affi ne 

 Wall. ex Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

อมเหลือง

33 สิงโตตาแดง  Bulbophyllum 
 muscarirubrum Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีชมพู 

แดง

34 สิงโต1  Bulbophyllum sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

ไมดอกไมประดับ
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35 สิงโต2  Bulbophyllum sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

36 สิงโต3  Bulbophyllum sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

37 สิงโตใบพาย  Bulbophyllum 

wallichii Rchb.f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีสม

38 เอื้องพญา

ไรใบ

 Chiloschista viridifl ora 

 Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีเขียว

อมเหลือง

39 เขาแพะ  Cleisostoma 

arietinum (Rchb.f.) 

Garay

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

อมชมพู

40 เอื้องใบ

หมาก1

 Coelogyne sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

41 เอื้องใบ

หมาก2

 Coelogyne sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

42 กะเรกะรอน  Cymbidium aloifolium 

 (L.) Sw.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีครีม

แตมมวง

43 เอื้องงวงชาง  Dendrobium  

 aphyllum (Roxb.) 

C.E.C. Fischer

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีชมพู
ออน

44 กางปลา  Dendrobium indivisum 
 (Blume) Miq.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับ

45 เอื้องผึ้ง  Dendrobium lindleyi 
 Steud. 

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีเหลือง

ไมดอกไมประดับ
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58 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ การใชประโยชน

46 เอื้องเงิน

วิลาศ

 Dendrobium 

 virgineum Rchb.f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

47 เอื้องนิ่ม1  Eria sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

48 เอื้องนิ่ม2  Eria sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

49 เอื้องขาไก1  Flickingeria sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

50 เอื้องขาไก2  Flickingeria sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

51 อึ่งเปาะ  Geodorum 

 attenuatum Griff.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว

52 เอื้องกลีบ

มวน

 Liparis paradoxa 

 (Lindl.) Rchb.f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีมวง

เขม

53 งูเขียวปาก

มวง

 Luisia thailandica 

 Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีเหลือง

มวง

54 เอื้องใบ

บัวบก

 Nervilia crociformis 

 (Zoll. & Moritzi) 

 Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีขาว 

กลีบปากสีมวง

55 นางตายตัวผู  Peristylus 

 goodyeroides (D.Don) 
 Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาว 
กลีบปากสีมวง

56 เอื้องมาลาย

เสือ
 Phalaenopsis 

 cornucervi (Breda) 
 Blume & Rchb.f.

Orchidaceae ปลกูเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีเหลือง
แตมนําตาล

ไมดอกไมประดับ
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ การใชประโยชน

57 กลวยไม  Porpax sp. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีนําตาล

ถึงนําตาลเขม

58 สามกอม  Trichotosia 

 dasyphylla (Parish & 

 Rchb.f.) F.Kränzl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับ

59 หญาขวาก  Adiantum 

 philippense L.

Parkeriaceae ปลูกเปนไมประดับ

60 คอ  Livistona Speciosa  

 Kurz

Palmae ปลูกเปนไมประดับ

61 กีบมาลม  Drymoglossum 

 piloselloides (L.) 

 C. Presl

Polypodiaceae ปลูกเปนไมประดับ

62 กูดหางนก

กะลิง

 Microsorum pteropus 

 (Blume) Ching

Polypodiaceae ปลูกเปนไมกระถาง

แขวน

63 ชายผาสีดา  Platycerium wallichii 
 Hook.

Polypodiaceae ปลูกเปนไมประดับ

64 เฟน  Pyrrosia lanceolata L. Polypodiaceae ปลูกเปนไมประดับ

65 โชนผี  Cheilanthes tenuifolia 

 (Burm.f.) Sw.

Pteridaceae ปลูกเปนไมประดับ

66 กูดหางคาง  Pteris biaurita L. Pteridaceae ปลูกเปนไมประดับ

67 กูดหมาก  Pteris vittata L. Pteridaceae ปลูกเปนไมประดับ

68 เข็มปา  Pavetta indica L. Rubiaceae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีขาว

69 หอมไกลดง  Harpullia arborea 

 (Blanco) Radlk.

Sapindaceae ปลูกเปนไมประดับ

ไมดอกไมประดับ



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

60 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ การใชประโยชน

70 เฟนแผง  Selaginella  involvens 

 (Sw.) Spring

Selaginellaceae ปลูกเปนไมประดับ

71 รังไก  Selaginella  willde-

nowii (Desv.) Baker

Selaginellaceae ปลูกเปนไมประดับ

72 กะหนาย  Pterospermum littorale 

 Craib

Sterculiaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกขาวมี

กลิ่นหอม

73 กูดหมอน  Cyclosorus interrupta 

 (Willd.) H. Ito

Thelypteridaceae ปลูกเปนไมประดับ

74 กูดซาง  Cyclosorus 

 lakhimpurensis 

 (Rosenst.) ฺB.K. Nayar 

 & Kaur

Thelypteridaceae ปลูกเปนไมประดับ

75 ปกแมลงสาบ  Pellionia repens (Lour.) 

 Merr.

Urticaceae ปลูกคลุมดินใหความ

สวยงาม

76 เครือออน  Congea tomentosa 

 Roxb

Verbenaceae ไมเลื้อยปลูกประดับ

ตามร้ัวบานและตกแตง

บานใหดอกสีชมพู

77 กระเจียวขาว

ปากเหลือง

 Curcuma 

 cochinchinensis 

 Gagnep.

Zingiberaceae ปลูกเปนไมดอกไม

ประดับใหดอกสีขาวมี
แตมสีเหลือง

78 กระทือลิง  Globba schomburgkii 
 Hook. f.

Zingiberaceae ปลูกเปนไมดอกไม
ประดับใหดอกสีเหลือง

ไมดอกไมประดับ
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 จาฮอม  Strobilanthes auriculata Bremek. Acanthaceae

2 วานขันหมาก  Aglaonema simplex Blume Araceae

3 ระงดกลวย  Epipremnum giganteum (Roxb.) 

 Schott

Araceae

4 หญาม็อกง็อก  Gynura lycopersicifolia DC. Asteraceae

5 หมันดง  Cordia dichotoma G. Forst. Boraginaceae

6 หญางวงชาง

หลวง

 Tournefortia intonsa Kerr Boraginaceae

7 ผักปลาบดง  Commelina suffruticosa Blume Commelinaceae

8 หญาหงอนเหงือก  Murdannia giganteum (Vahl) G. Bruckn Commelinaceae

9 จิงจอเล็ก  Hewittia malabarica (L.) Suresh Covolvulaceae

10 กกพื้น  Fimbristylis merrillii Kern Cyperaceae

11 หญาหางหนู  Fimbristylis tristachya R.Br. Cyperaceae

12 กกเตยแดง  Mapania cuspidata (Miq.) Vittien Cyperaceae

13 กูดแตม  Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) 

 Copel

Dryopteridaceae

14 กระพี้เครือ  Dalbergia foliaceae Wall. Leguminosae

15 เครือคางควาย  Dalbergia velutina Benth. Leguminosae

16 หมามุย  Mucuna pruriens (L.) DC. Leguminosae

17 เดื่อนํา  Ficus ischnopoda Miq. Moraceae

18 มะชมพูปา  Syzygium megacarpum (Craib) 
 Rathakr. & N.C.Nair

Myrtaceae

19 มะมวงเลือดนอย  Knema angustifolia (Roxb.) Warb. Myristicaceae

20 วานหัวครู  Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh Orchidaceae

21 เตยหนู  Pandanus humilis Lour. Padanaceae

ไมมีขอมูลการใชประโยชน



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

62 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

22 พลูแก  Piper polycarpa Ridl. Piperaceae

23 ผักไผนํา  Persicaria attenuata (R.Br.) Sojak Polygonaceae

24 เฟนใบยาว  Pteris venusta Kunze  Pteridaceae

25 หนามหัน  Caesalpinia godefroyana Kuntze. Sapindaceae

26 กูดเมอ  Cyclosorus immerrus (Blume) S.Linds. Thelypteridaceae

27 กูดแดง  Cyclosorus nudata (Roxb.) B.K. Nayar 

 & Kaur

Thelypteridaceae

28 ปุดเมืองกาน  Etlingera araneosa (Bak.) R.M. Sm. Zingiberaceae

ไมมีขอมูลการใชประโยชน
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กระเจาะ
Millettia leucantha 

Kurz

วงศ  Leguminosae

ไมตน สูง 18-20 เมตร เปลือกสีเทาเรียบหรือแตก
เปนสะเก็ด ดอกสีขาวออกรวมกันเปนชอตามงามใบ
และปลายกิ่ง ผลเปนฝกแบน มีเปลือกแข็ง เมล็ดสี
นําตาลแดง พบในปาเบญจพรรณ เน้ือไมและแกนมี
ลักษณะสวยงาม ใชทําเคร่ืองเรือน เคร่ืองตกแตงบาน 
และดามเครื่องมือ

พรรณไมในปาแมคํามี
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กระเจียวขาว
Curcuma singularis 

Gagnep 

วงศ  Zingiberaceae

ไมลมลุก เหงาแตกสาขา ชอดอกเกิดจากเหงาและ
เกิดกอนใบ กลีบดอกสีขาว กลีบปากมีแตมสีเหลือง
ตรงกลาง พบในปาเต็งรัง ชอดอกออนนํามาทํา
อาหาร หรือตมจิ้มนําพริก
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กระด่ิงชางเผือก
Trichosanthes 

tricuspidata Lour.

วงศ  Cucurbitaceae

ไมเลื้อย มีขน สีขาวเทา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปนิ้วมือ 
ผลแบบผลแตง รูปเกือบกลมหรือรูปไข เม่ือสุกสีแดง 

เมล็ดสีนําตาลดํา แบน พบขึ้นในปาเบญจพรรณและ

ปาดิบแลง ใบตําพอกฝ ทาแกโรคผิวหนัง รากตมนํา
ดื่มเปนยาถาย ดอกแกไข แกจุกเสียด ผลตมนําดื่ม
เปนยาถาย
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กระทือลิง
Globba schomburgkii 

Hook. f.  

วงศ  Zingiberaceae

ไมลมลุก มีเหงาใตดินขนาดเล็ก ลําตนสูง 60 
เซนติเมตร ดอกออกเปนชอ ใบประดับและดอกสีสม 
พบในปาเต็งรัง เปนไมดอกไมประดับ 
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กระบก
Irvingia malayana Oliv. 

ex A.W.Benn.

วงศ  Irvingiaceae

ไมตน สูง 10-30 เมตร เรือนยอดแนนทึบ ผลรูป 
ปอมรี เมล็ดเดี่ยวมีเปลือกแข็ง ภายในมีเนื้อแปง      

สีขาว อัดแนน พบในปาเบญจพรรณและปาดิบแลง 

เมล็ดกินสดหรือนําไปคั่ว มีรสหวานมัน 
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กลวย ษี
Diospyros glandulosa 

Lace

วงศ  Ebenaceae

ไมตน สูง 5-15 เมตร เปลือกสีนําตาลแตกเปนสะเก็ด
เล็กๆ กลีบเลี้ยง 4 กลีบติดทน ผลกลมแปนสีเขียว 

เมื่อสุกมีสีเหลือง พบในปาดิบแลง ผลสุกกินได และ

เปนอาหารของสัตวปา
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กลอย
Dioscorea hispida 

Dennst. 

วงศ  Dioscoreaceae

ไมเถาลมลุก มีหัวใตดิน เน้ือสีเหลืองออน ตนกลม
มีหนาม ดอกยอยขนาดเล็ก จํานวน 30-50 ดอก       
สีเขียว พบในปาเบญจพรรณ หัวใตดิน ตองลางให
สะอาด จึงจะรับประทานได
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กลึงกลอม
Polyalthia suberosa 

(Roxb.) Thwaites

วงศ  Annonaceae

ไมตนขนาดเล็กสูง 2-5 เมตร ดอกเดี่ยว สีเหลืองออน 

มีกลิ่นหอม ออกตามซอกใบใกลปลายก่ิง กลีบเล้ียง 3 
กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ ผลกลม เม่ือสุกสีมวงดํา พบ
ในปาดิบแลง ผลรับประทานได รากและเน้ือไม แก

รอนใน ขับพิษไข 
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กอแพะ
Quercus kerrii Craib

วงศ  Fagaceae

ไมตน สูง 10-18 เมตร เปลือกตนสีนําตาลเทา แตก
เปนรอง ใบรูปขอบขนานแกมรูปรี ขอบใบจักฟน
เลื่อย พบในปาเต็งรัง เน้ือไมใชในการกอสราง ทํา
กระเบื้องมุงหลังคา



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

72 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

กอหัวหมู
Lithocarpus sootepensis 

(Craib) A. Camus 

วงศ  Fagaceae

ไมตน สูง 5-20 เมตร ใบรูปไข ขอบใบเรียบ ผลรูป
กรวยควํา มีกาบหุมผลรูปกรวยหงายหรือรูปถวยหุม
ถึงครึ่งหนึ่งของความยาวตัวผล พบในปาเต็งรัง-ไมสน 
เนื้อไมใชทําดามเคร่ืองมือการเกษตร กิ่งกานทําฝน 
ทําถาน ผลแหงนํามาตกแตงบาน



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

73»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

กะตังใบ
Leea indica 

(Burm.f.) Merr. 

วงศ  Vitaceae

ไมพุม ลําตนมีขนปกคลุม ดอกออกที่ซอกใบ พบขึ้น
ในปาเบญจพรรณ ราก ตมนําดื่มแกปวดทอง ทอง
เสีย ขับเหงื่อ แกกระหายนํา แกไข แกปวดเม่ือยตาม

รางกาย



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

74 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

กะเรกะรอน
Cymbidium aloifolium 

(L.) Sw. 

วงศ  Orchidaceae

กลวยไมอิงอาศัย หัวเทียมติดกันออกเปนกอแนน 
ดอกเปนชอหอยลง สีเหลืองนําตาล  มีคาดสีแดง   
พบในปาเต็งรัง เปนไมดอกไมประดับ



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

75»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

กาสะลองคํา
Radermachera ignea 

(Kurz) Steenis

วงศ  Bignoniaceae

ไมตนผลัดใบ สูง 6-20 เมตร ลําตนเปลา ดอก

สีเหลืองทองหรือเหลืองอมสม ออกเปนกระจุก
ที่กิ่งและลําตน กระจุกละ 5-10 ดอก พบในปา
เบญจพรรณ ปลูกเปนไมดอกไมประดับ



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

76 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

กาหลง
Bauhinia acuminata L.

วงศ  Leguminosae

ไมพุม สูง 3 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไขหรือเกือบ

กลม แยกเปน 2 แฉก กลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ พบใน
ปาเบญจพรรณ เปนไมดอกไมประดับ



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

77»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

เกล็ดมังกร
Dischidia nummularia 

R.Br.

วงศ  Asclepiadaceae

ไมลมลุกเล้ือยเกาะอาศัย ทุกสวนมีนํายางสีขาว ใบ

เดี่ยว รูปวงรี ดอกออกเปนชอตามซอกใบ สีขาวแกม

เหลือง พบในปาเต็งรังไมสน เปนไมประดับ



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

78 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

แกว
Murraya paniculata 

(L.) Jack

วงศ  Rutaceae

ไมตนขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร เปลือกตนสีขาว ดอก

เดี่ยวสีขาว มีกล่ินหอม พบในปาดิบแลง

เนื้อไมลายมันสวยงาม มีนํามันในเน้ือไม นิยมใชทํา
เครื่องตกแตงบาน ดามเคร่ืองมือ 



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

79»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ขี้หนอนเถา
Cajanus scarabaeoides 

(L.) Thouars var. 

scarabaeoides 

วงศ  Leguminosae

ไมเลื้อยลมลุก ลําตนและกิ่งกานมีขน ดอกสีเหลือง 
ออกเปนชอกระจุกที่ซอกใบ พบในปาเบญจพรรณ 
ทั้งตน ตมนําดื่มแกนิ่ว



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

80 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

คนทา
Harrisonia perforata 

(Blanco) Merr. 

วงศ  Simaroubaceae

ไมพุม สูง 1-2 เมตร ลําตนมีหนาม ผลคอนขางกลม
เมื่อสุกสีเหลือง พบตามปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ราก
แหงเปนยาแกไข ลําตน เปลือกแกทองรวง กิ่งกานใช
สีฟน แกปวดฟน



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

81»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ครามเถา
Marsdenia tinctoria 

R. Br. 

วงศ  Asclepiadaceae

ไมเถาเนื้อแข็ง มีนํายางขาว โคนใบกลมถึงรูปหัวใจ 
ดอกออกเปนชอ สีขาวแกมเหลืองออน เม่ือแกเปล่ียน

เปนสีนําเงินเขม พบในปาเบญจพรรณ เปลือก ใบ ใช
เปนสียอม ใชสีคราม



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

82 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

คํามอกหลวง
Gardenia sootepensis 

Hutch.

วงศ  Rubiaceae

ไมตนสูง 7-15 เมตร มีนํายางเหลือง ดอกเดี่ยวสี
เหลืองสด มีกล่ินหอม ผลรูปรี พบในปาเต็งรัง

ใชเมล็ดตมเคี่ยวกับนําผสมเปนยาสระผมฆาเหา



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

83»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

คําหด
Engelhardtia spicata 

Blume

วงศ  Juglandaceae

ไมตน สูงไดถึง 25 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม 
เปลือกหนาสีเทา แตกเปนรองลึก ดอกออกเปน
ชอยาวหอยยอยลง แตละดอกมีกาบบางๆ รูป
สามเหลี่ยมสีเหลืองออนรองรับ พบในปาเต็งรัง-ไมสน 
เนื้อไมใชสรางบานเรือน 



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

84 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

เครือหาตอเจ็ด
Tetrastigma serrulatum 

(Roxb.) Planch. 

วงศ  Vitaceae

ไมเถาเนื้อแข็ง ลําตนกลม มีมือจับ ใบประกอบ 3-7 
ใบยอย เรียงสลับ ผลคอนขางกลม ผลออนสีเขียว ผล
แกสีมวงดํา มี 1-3 เมล็ด พบในปาเบญจพรรณ ดอก
และยอดออนกินเปนผัก



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

85»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

เครือออน
Congea tomentosa 

Roxb. 

วงศ  Verbenaceae

ไมเถาขนาดใหญ มีขนนุม เล้ือยพันตนไมอื่น ดอก
ออกเปนชอตามปลายก่ิง สีชมพูอมมวง พบทั่วไปใน
ปาเบญจพรรณ ใบบดอังไฟใหรอน พอกบริเวณที่ถูก
สัตวมีพิษ ชวยบรรเทาอาการแสบรอน ทั้งตนตมนํา 
ดื่มแกไอ ขับปสสาวะ



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

86 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

งูเขียวปากมวง
Luisia thailandica 

Seidenf. 

วงศ  Orchidaceae

ลําตนรูปทรงกระบอก ปลายใบมน กลีบดอกรูปแถบ

ทั้ง 5 กลีบ สีเขียว กลีบปากสีมวงคลํา
พบในปาเต็งรัง เปนไมดอกไมประดับ



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

87»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

จิงจอเหลือง
Merremia vitifolia 
(Burm. f.) Hallier f.

วงศ  Convolvulaceae

ไมเถา มักทอดเล้ือยตําๆ ลําตนกลม กลีบดอกสี

เหลือง พบตามชายปาเบญจพรรณและดิบแลง
รากตมนําดื่มเปนยาเจริญอาหาร



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

88 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ชอกินรี
Gagnepainia thoreliana 

(Bail) K. Schum.

วงศ  Zingiberaceae

ไมลมลุก กลีบดอกเช่ือมติดกันปลายแยกเปน 3 แฉก 

สีเหลืองแกมเขียว พบในปาเบญจพรรณ
เหงาและตนสด ทุบใหละเอียดทารักษาแผลสด



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

89»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ชิงชี่
Capparis micracantha DC. 

วงศ  Capparaceae

ไมพุมรอเล้ือย มีหนาม 1-4 อัน ระหวางกาน
ดอกและกานใบ กลีบดอกสีขาว กลีบคูบนมีสี

เหลืองหรือมวงแซม เกสรเพศผูจํานวนมาก พบ
ในปาเบญจพรรณ ทั้งตนเปนยาแกไขและขับนํา
เหลืองเสีย



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

90 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ดอกเขาพรรษา
Globba nuda K. Larsen

วงศ  Zingiberaceae

ไมลมลุก มีเหงาใตดินขนาดเล็ก ลําตนสูงประมาณ 
30-50 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด ใบ

ประดับสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง พบในปาเต็งรัง ดอก
นิยมนําไปไหวพระในชวงเขาพรรษา 



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

91»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ดาง
Hoya kerrii Craib

วงศ  Asclepiadaceae

ไมพุม สูงไดถึง 3 เมตร หนวยผลออกตามตน มีขน

ยาวแข็งสีนําตาลแกมดําปกคลุม มีสันตามยาว 5 สัน 
ทุกสวนมียางสีขาว พบในปาดิบแลงใกลลําธาร 



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

92 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

เดื่อผา
Ficus saemocarpa Miq.

วงศ  Moraceae

ไมพุม สูงไดถึง 3 เมตร หนวยผลออกตามตน มีขน

ยาวแข็งสีนําตาลแกมดําปกคลุม มีสันตามยาว 5 สัน 
ทุกสวนมียางสีขาว พบในปาดิบแลงใกลลําธาร 



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

93»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

เดื่อหวา
Ficus auriculata Lour.

วงศ  Moraceae

ไมตน สูง 10-15 เมตร หนวยผล เม่ือสุกสีสมแกม
แดง พบในปาดิบแลงใกลลําธาร ผลกินเปนผักสดจิ้ม
นําพริก ผลสุกเปนอาหารของสัตวปา 



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

94 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ตางหลวง
Trevesia palmata 

(Roxb. ex Lindl.) Vis.

วงศ  Araliaceae

ไมตน สูงไดถึง 8 เมตร ลําตนมีหนามแข็งปกคลุม 
ดอกออกเปนกลุม 20-50 ดอก เกสรเพศผู 8-11 อัน 

พบในปาดิบแลง ดอกตูม ยอดออน ผล ตมหรือแกง
กินเปนอาหาร ดอกตูมตมเปนผักจิ้ม ดอกตมนําดื่ม
เปนยาระบาย



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

95»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ตาลเหลือง
Ochna integerrima 

(Lour.) Merr. 

วงศ  Ochnaceae

ไมตนสูง 1-8 เมตร ลําตนคดงอ ใบออนสีนําตาลแดง  
มีกิ่งกานตํา ดอกสีเหลือง กลีบรองดอกสีแดงคลํา 
ผลกลม พบในปาเต็งรัง-ไมสน ราก เปนยาขับพยาธิ
และฟอกนําเหลือง



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

96 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ตําลึงตัวผู
Solena amplexicaulis 

(Lam.) Gandhi    

วงศ  Cucurbitaceae

ไมเถาขนาดเล็ก มีลําตนเปนหัวอยูใตดิน ลําตนเล้ือย
พัน ดอกเดี่ยว สีขาว ผลกลมรี ยาว สีเขียว เม่ือสุกสี
สมแดง พบในปาเต็งรัง ผลออน ยอดออน นํามาทํา
อาหาร ผลสุกเปนอาหารของสัตวปา



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

97»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ตูมกาขาว
Strychnos nux-blanda 

A. W. Hill

วงศ  Loganiaceae

ไมตน สูงไดถึง 20 เมตร เปลือกตนสีเทาอมเหลือง 
ผลกลมมีเนื้อหนาเม่ือสุกสีสม พบขึ้นในปาเต็งรัง ราก
ตมนําดื่มเปนยาแกทองอืด เปลือกตนเปนยาเจริญ
อาหาร



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

98 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ทองเดือนหา
Erythrina stricta Roxb.

วงศ  Leguminosae

ไมตน ผลัดใบเม่ือออกดอก ลําตนมีเปลือกหนา กิ่งมี
หนามแหลมสั้นๆ ดอกสีแดงสด ออกเปนชอแนนที่
ปลายกิ่ง ผลเปนฝก รูปทรงกระบอก พบในปาดิบแลง 
ดอกมีนําหวานเปนอาหารของนกหลายชนิด



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

99»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

นางแยมปา
Clerodendrum 

viscosum Vent.

วงศ  Labiatae

ไมพุมสูงไดถึง 2 เมตร กิ่งออนเปนสันส่ีเหล่ียม ดอก
ออกเปนชอที่ปลายยอด ดอกสีขาวอมชมพู มีกลิ่น
หอมตอนเชา พบในปาเบญจพรรณ ปลูกเปนไม

ดอกไมประดับใหดอกสีขาวอมชมพู



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

100 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

นางแลว
Aspidistra sutepensis K. 

Larsen

วงศ  Asparagaceae

ไมลมลุก ลําตนอยูใตดิน ใบเดี่ยว รูปหอก โคนใบ
สอบ ปลายแหลม ดอกเปนชอออกจากโคนตน ดอก
ยอยขนาดเล็กสีขาวอมชมพูจํานวนมาก พบในปา

เบญจพรรณ และปาดิบแลง ชอดอกนํามาทําอาหาร 
หรือตมจิ้มนําพริก



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

101»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

บอนเตา              

Hapaline benthamiana 
Schott 

วงศ  Araceae

ไมลมลุก สูง 10-30 เซนติเมตร ใบเดี่ยว รูปรี ปลาย

ใบแหลม ดอกออกเปนชอสีขาว พบในปาดิบแลง 
ทั้งตนนํามาทําอาหาร



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

102 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

บุก              

Amorphophallus 
yunnanensis Engl. 

วงศ  Araceae

ไมลมลุกเน้ือออน ลําตนอวบนํา มีหัวใตดินรูปกลม สี

นําตาล ใบประดับชอดอก ยาว 9-27 เซนติเมตร สี
ขาวขุน เขียวปนขาว หรือสีชมพูซีด เห็นเดนชัด พบ
ในปาดิบแลง หัวใตดินนํามาทําอาหาร



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

103»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ปอขี้แฮด              

Mitrephora maingayi 
Hook.f. & Thoms.

วงศ  Annonaceae

ไมตน สูง 10-18 เมตร กิ่งออนมีขนนุมสีนําตาลแดง 

ดอกสีเหลืองมีแถบสีแดง มีกลิ่นหอม ผลกลมรี เม่ือ

สุกสีเหลืองสม พบในปาดิบแลง ผลกินไดมีรสหวาน 
และเปนอาหารของสัตวปา



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

104 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ผักแวน              

Oxalis corniculata L.

วงศ  Oxalidaceae

พืชลมลุก มีรากตามขอ ใบเปนใบประกอบ มี 3 ใบ 
ใบยอยรูปหัวใจ ดอกสีเหลือง ออกเปนชอ กลีบดอก 
5 กลีบ เปนวัชพืชทั่วไป พบในปาดิบแลง ทั้งตนตม
นําดื่มแกไอ แกเจ็บคอ ใบตําพอกบริเวณที่ถูกแมลง
กัดตอย



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

105»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ผักหวาน              

Melientha suavis Pierre

วงศ  Opiliaceae

ไมตน สูงไดถึง 13 เมตร เปลือกลําตนสีเทา ผลรูปไข 

ผนังบาง เม่ือสุกสีเหลืองอมสม และพบในปาเต็งรัง 
ยอดออนนํามาทําอาหาร ผลออนนํามาตมจิ้มนําพริก



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

106 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

มะคาโมง              

Afzelia xylocarpa 

(Kurz) Craib 

วงศ  Leguminosae

ไมตน สูง 10-25 เมตร ลําตนตรง เปลือกนอกสี
นําตาลออน เปลือกแตกแบบเกล็ด เน้ือไม สีนําตาล
อมเหลืองออน ฝกเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน 
แตกดานเดียว เมล็ดสีดําที่ขั้วคลายรูปถวยสีเหลือง 
พบในปาเบญจพรรณ เนื้อไมใชสรางบาน และทํา
เฟอรนิเจอร



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

107»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

มะไฟ              

Baccaurea ramifl ora 

Lour. 

วงศ  Euphorbiaceae

ไมตน สูง 10-15 เมตร ผลกลมหรือรี สีเหลืองถึงแดง 

มี 1-3 เมล็ด พบในปาดิบแลง ผลกินได มีรสเปร้ียว

อมหวาน และเปนอาหารของสัตวปา



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

108 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

มะมวงขี้ยา
Mangifera duperreana 

Pierre var. siamensis 

Craib    
วงศ  Anacardiaceae

ไมตน สูง 12-30 เมตร ผลสดมีเนื้อเมล็ดเดียวแข็ง 
ทรงกลมหรือรี เปลือกผลหนาและเหนียว มีกลิ่นหอม 
พบในปาดิบแลง ผลกินได มีรสเปร้ียวฝาด และเปน
อาหารของสัตวปา



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

109»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

มะสาน              

Dillenia aurea Sm.

วงศ  Dilleniaceae

ไมตน สูงถึง 30 เมตร ดอกสีเหลือง ผลกลม ผลสุก  

สีเหลืองมีกล่ินหอม พบในปาเต็งรัง นําตมเปลือกตน

ปรุงเปนยาฝาดสมานและแกทองเสีย



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

110 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

มะหวด              

Lepisanthes rubiginosa 

(Roxb.) Leenh.

วงศ  Sapindaceae

ไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 10 เมตร ผลสุกสีแดงถึงสี

มวงดํา พบในปาเบญจพรรณ ราก แกไข ปวดศีรษะ

และพอกรักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน เมล็ด แกโรคไอ
หอบ ผลมีรสหวาน รับประทานได



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

111»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ยอดิน              

Morinda angustifolia 

Roxb.  

วงศ  Rubiaceae

ไมพุม สูง 1- 2 เมตร ดอกเปนชอแบบกระจุก       

ทะยอยบานคร้ังละ 1-2 ดอก กลีบดอกสีขาวเช่ือมติด
กันเปนหลอด สวยปลายแยกเปน 5-6 กลีบ พบตาม
พื้นท่ีโลงในปาเบญจพรรณ ใบนํามาตมนําดื่มหรือ

เคี้ยวกินสด แกอาการปวดทอง



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

112 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

รกฟา              

Terminalia alata B. 

Heyne ex Roth

วงศ  Combretaceae

ไมตน สูง 20-30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแนนทึบ 
เปลือกสีเทาเขมปนดํา แตกเปนรองลึกตามยาวและ
ตามขวาง พบในปาเต็งรัง เน้ือไมใชสรางบาน



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

113»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

รามใหญ              
Ardisia elliptica Thunb. 

วงศ  Myrsinaceae

ไมพุม สูง 1-4 เมตร ดอกออกเปนชอ ดอกสีชมพูออน 

เกสรเพศผู 5 อัน สีเหลือง พบในปาดิบแลง ยอดออน
นําไปลวกหรือตมจิ้มนําพริก



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

114 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

รางจืด              

Thunbergia laurifolia 
Lindl. 

วงศ  Acanthaceae

ไมเถาลมลุก ดอกรูปแตร สีมวงอมนําเงินหรือสีขาว 

พบขึ้นตามชายปาเบญจพรรณและปาดิบแลง เปน
สมุนไพร รากแกไขสูง ตนและเถา แกกระหายนํา แก
ปวดเม่ือย 



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

115»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ลาย              

Microcos tomentosa Sm.

วงศ  Tiliaceae

ไมตน สูงไดถึง 15 เมตร กิ่งออนมีขนสีนําตาล ดอก
ออกเปนชอ กลีบเล้ียงและกลีบดอก สีเหลือง อยาง
ละ 5 กลีบ พบในปาดิบแลงใกลลําธาร เปลือกตน

ใหเสนใยใชทําเชือก นํามันยางจากเปลือกใชเปนเชื้อ
เพลิง เนื้อไมทําเคร่ืองมือเกษตร 



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

116 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

ลําพูปา              

Duabanga grandifl ora 

(Roxb. ex DC.) Walp.

วงศ  Sonneratiaceae

ไมตน สูง 15-40 เมตร ดอกออกเปนชอสีขาว กลีบ
ดอก 5-7 กลีบ พบในปาดิบแลงใกลลําธาร
ยอดออนและดอก กินเปนผักสดหรือลวกเปนผักจิ้ม



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

117»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

วานหาวนอน              

Kaempferia rotunda L.

วงศ  Zingiberaceae

ไมลมลุก ดอกสีมวงออน ออกเปนชอสั้นจากเหงา

ใตดิน ดอกมักออกกอนใบ พบในปาเบญจพรรณ

หัวใตดินตมนําดื่มแกปวดทอง



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

118 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

สนสองใบ              

Pinus merkusii Jungh.& 

de Vriese

วงศ  Pinaceae

ไมตน สูงถึง 30 เมตร เปลือกตนสีนําตาลแดง แตก

หลุดออกเปนแผนหนา โคนแยกเพศอยูตนเดียวกัน 

พบในปาเต็งรัง-ไมสน เน้ือไม กิ่งกานใชทําฟน ยางสน
ใชขัดสายเคร่ืองดนตรี



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

119»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

สะบันงาปา              

Goniothalamus 

calvicarpus Craib

วงศ  Annonaceae

ไมตนขนาดเล็ก สูง 4-8 เมตร เรือนยอดเปนพุมโปรง 
เปลือกหนาสีเทาอมดํา ดอกเดี่ยวหรือออกเปนกระจุก 
2-5 ดอก ตามลําตน กิ่งและตามงามใบ กลีบเล้ียง 
กลีบดอก 3 กลีบ สีเขียว มีกลิ่นหอม พบขึ้นในปาดิบ
แลง เปนไมดอกไมประดับ



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª

120 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

สะบา
Endata rheedii Spreng.

วงศ  Leguminosae

ไมตน สูง 10-30 เมตร ลําตนคอนขางตรง ดอกสี
เหลือง ออกเปนกระจุก กระจุกละ 2-7 ออกตามกิ่ง 
พบในปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง เน้ือไมใชทํากระดาน 
พื้น เครื่องบนและเคร่ืองตกแตงบาน
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สะพานกน
Sambucus javanica 

Reinw. ex Blume 

วงศ  Caprifoliaceae

ไมพุม กิ่งกานเล็ก ดอกออกเปนชอแยกแขนง กลีบ

ดอกสีขาว ผลกลม พบตามชายปาเบญจพรรณ
ใบและกานขยี้ใหคนไขดมแกลมชัก ตนตมนําอาบแก
ผดผื่น ผลกินเปนยาถายทอง
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สานหิน
Dillenia parvifl ora Griff.

วงศ  Dilleniaceae

ไมตน สูง 10-30 เมตร ลําตนคอนขางตรง ดอกสี
เหลือง ออกเปนกระจุก กระจุกละ 2-7 ออกตามกิ่ง 
พบในปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง เน้ือไมใชทํากระดาน 
พื้น เครื่องบนและเครื่องตกแตงบาน
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สิงโตใบพาย
Bulbophyllum wallichii 

Rchb.f.

วงศ  Orchidaceae

กลวยไมอิงอาศัยขึ้นตามโขดหิน กลีบดอกสีสม ใบ

ประดับดอกสีแดง พบในปาเต็งรัง-ไมสน
ในธรรมชาติมีจํานวนลดลง 
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หญาดอกคํา
Hypoxis aurea Lour. 

วงศ  Hypoxidaceae

ไมลมลุก มีหัวใตดิน แผนใบรูปแถบยาวรี ดอกออก 
1-2 ดอก กลีบดอก 6 กลีบ พบขึ้นในปาเต็งรัง
หัวตมนําดื่มเปนยาบํารุงกําลัง
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หญาถอดปลอง
Equisetum debile Roxb. 

ex Vaucher 

วงศ  Equisetaceae

พืชลมลุก มีทอลําเลียง ไมมีดอก ลําตนกลม สีเขียว 
ตั้งตรง ลักษณะเปนปลอง ขึ้นตามที่ชื้นใกลลําธาร 
พบในปาดิบแลง ตนสดตําพอกบาดแผล ตมนําดื่ม
เปนยาขับปสสาวะ 
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หนามวัวซัง
Capparis sepiaria L. 

วงศ  Capparaceae

ไมพุมเลื้อย ขึ้นเปนกอ สูง 2-4 เมตร กลีบดอกสีขาว 
เกสรเพศผูมีจํานวนมาก พบในปาดิบแลง
ทั้งตนเปนยาแกไขและขับนําเหลืองเสีย



                                                    ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹¾×ª     

127»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

หยั่งสมุทร
Amalocalyx microlobus 

Pierre ex Spire 

วงศ  Apocynaceae

ไมเถา ลําตนมีขนสั้นนุมและขนสากปกคลุม ดอกออก
เปนชอ กลีบดอกสีขาวอมมวงหรือชมพู มีสีเขมดาน
ใน พบในปาเบญจพรรณ เปนไมดอกไมประดับ
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อัคคีทวาร
Clerodendrum serratum (L.) 

Moon var. wallichii C.B. Clarke 

วงศ  Labiatae

ไมพุมขนาดเล็ก ขอบใบหยักคลาย
ฟนเล่ือย ดอกสีมวงอมฟา พบในปา
เบญจพรรณ ปาดิบแลง
ใบแหงบดเปนผง กินแกริดสีดวงทวาร 
รากและตนฝนกับนําปูนใสใหขน ใชเกล่ือน
หัวริดสีดวงทวาร
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อาวแดง
Curcuma sessilis Gage 

วงศ  Zingiberaceae

ไมลมลุก ลําตนเปนเหงาอยูใตดิน ดอกออกเปนชอ ใบ

ประดับปลายใบสีแดงอมมวง กลีบดอกสีครีม ปลาย

กลีบปากมีแตมสีเหลือง พบในปาเต็งรัง ชอดอกออน
นํามาทําอาหาร หรือตมจิ้มนําพริก
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ฮอม
Strobilanthes cusia 

(Nees) Kuntze 

วงศ  Acanthaceae

ไมพุม สูงไดถึง 1.5 เมตร ลําตนเปนเหล่ียม ใบเดี่ยว

เรียงตรงขาม รูปรี ดอกสีมวงออกเปนชอที่ซอกใบ 

กลีบดอกเช่ือมกันเปนหลอดโคงงอ ปลายแยก 5 กลีบ 
พบในปาเบญจพรรณ ทั้งตนสดสับเปนทอนตมเค่ียว 
เพื่อทําสียอมผา ใหสีนําเงินเขมเกือบดํา
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กลุมมีขาเปนขอ

หอยทากยักษอาาฟริกนั

หออยยทากสยาม

กิ้งกือกระบอก

ปูเจาพอหลวง

 สัตว เปนสิ่งมีชีวิตที่จัดอยูในอาณาจักรสัตว (Animal Kingdom)  แบงออก เปน 2 
กลุมใหญ คือ กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) เปนกลุมสัตวที่ภายในลําตัวไมมีโครง
กระดูกเปนแกนกลางของรางกาย แบงออกเปนกลุมยอย คือ กลุมฟองนํา กลุมหนอนปลอง กลุมมี
ลําตัวออนนิ่ม กลุมมีขาเปนขอ กลุมมีโพรงลําตัว กลุมหนอนตัวกลม กลุมมีหนามตามผิวหนัง และ
กลุมหนอนตัวแบน 

กลุมมีลําตัวออนน่ิม
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       กลุมสัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) ภายในลําตัวมีโครงกระดูกเปนแกนกลางของ
รางกายมีสมมาตรแบบซีกซายซีกขวาเหมือนกัน สัตวกลุมนี้แบงเปนกลุมยอย คือ กลุมสัตวเล้ียง
ลูกดวยนม กลุมนก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมสัตวสะเทินนําสะเทินบก และกลุมปลา

อึ่งอางบานอึ่งอางบาน

กระรอกหลากสีกระรอกหลากสี กิ้งกาหัวสีฟากิ้งกาหัวสีฟา

นกกระติ้ดขี้หมูนกกระติ้ดขี้หมู

กลุมสัตวสะเทินนําสะเทินบก กลุมนก

กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม กลุมสัตวเลื้อยคลาน

กลุมปลา

ปลากางปลากางปลากางปลากาง
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ÇÔ Õ̧¡ÒÃÊíÒÃÇ¨

 เสนทางเดินธรรมชาติ โดยการเดินสํารวจตามเสนทางเดินหาของปา เสนทางนําไหล 
เสนทางสันเขา และเสนทางถิ่นอาศัยของสัตว เก็บขอมูลดวยการจดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
สัตว ถายภาพ เมื่อพบตัวสัตว รองรอย มูล ซาก และเสียงรองของสัตว 

ซากขนเมน

บันทึกขอมูล

รังไขไกปา

เก็บขอมูลดวยภาพ
บันทึกขอมูล
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การใชกับดัก แบงออกเปน 4 วิธี 

    สํารวจชนิดสัตวที่บินได ไดแก นกและคางคาว 

         สํารวจกลุมสัตวที่หากินตามตนไมและพื้นดิน กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน 
กระรอก หนู พังพอน โดยการเอาผลไมใสในกับดักกรงวางไวตามตนไมหรือพื้นดิน 

กับดักขายเวหา

กับดักกรง
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       สํารวจสัตวกลุมสะเทินนําสะเทินบก กลุมสัตวเล้ือยคลาน กลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนม
บางชนิด เชน หนูผี และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ใชกับสัตวที่หากินตามพ้ืนดิน

           ใชจับปลาตามเสนทางนําแตละสายของปาแมคํามี คือ หวยแมคํามี หวยแก็ต 
หวยเด่ือ หวยกี้ และหวยนําริน 

กับดักหลุม

ตาขายดักปลา
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        ชนิดพันธุสัตวที่พบในพื้นท่ีปาแมคํามี มีจํานวนทั้งสิ้น 193 ชนิด 92 วงศ  แบงเปน กลุมสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมจํานวน 21 ชนิด 16 วงศ กลุมนกจํานวน 72 ชนิด 36 วงศ กลุมสัตวเล้ือยคลาน
จํานวน 36 ชนิด 12 วงศ กลุมสัตวสะเทินนําสะเทินบกจํานวน 15 ชนิด 4 วงศ กลุมปลาจํานวน 
20 ชนิด 5 วงศ และกลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลงัจํานวน 29 ชนิด 24 วงศ จากจํานวนสัตวที่พบ 
193 ชนิด เราพบวาเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
จํานวน 103 ชนิด

ª¹Ô´¾Ñ¹ Ø̧ìÊÑμÇ»èÒì·Õè¾ºã¹¾×é¹·Õè»èÒáÁè¤íÒÁÕ

          ความหลากหลายทางชีวภาพดานสัตว 
จํานวน 193 ชนิด สามารถจัดสถานภาพ
ของสัตวที่พบเปนสัตวปาคุมครอง ตามพระราช

บัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 

จํานวน 103  ชนิดสัตวที่พบนอยมากในพ้ืนท่ี 
จํานวน 2 ชนิด  ไดแก ลิงกังและเมนใหญ 
ซึ่งสัตวทั้ง 2 ชนิดนี้ มีแนวโนมจะสูญพันธุหรือระดับความเส่ียงขั้นอันตรายตอการสูญพันธุจากที่

อยูอาศัยตามธรรมชาติ (Vulnerable - VU)  ตามหลัก IUCN 

สัตวปาหายากและใกลสูญพันธุ

เมนใหญ Hystrix brachyura

ลิงกัง Macaca nemestrina
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

1  ลิงกัง *  Macaca  nemestrina (Linnaeus)  Cercopithecidae

2  คาวคาวปกถุง *  Taphozous sp.  Emballonuridae

3  พังพอนธรรมดา *  Herpestes javanicus (Geoffroy)  Herpestidae

4  คาวคาวหนายักษทศ
กัณฐ *

 Hipposideros armiger  Hipposideridae

5  เมนใหญ *  Hystrix brachyuran (Linnaeus)  Hystricidae

6  ลิงลม *  Nycticebus coucang (Boddaert)  Loridae

7  ลิ่นพันธุชวา *  Manis javanica (Desmarest)  Manidae

8  หนูผี  Crocidura sp.  Muridae

9  หนูฟานเหลือง  Maxomys surifer (Miller)  Muridae

10  หนูทองขาว Rattus rattus (Linnaeus)  Muridae

11  หมาหร่ิง * Melogale personata (Geoffroy)  Mustelidae

12  คางคาวมงกุฎปลอมใหญ * Rhirolophus shameli  Rhinolophidae

13  อนเล็ก * Cannomys badius (Hodgson)  Rhizomyidae

14  อนใหญ * Rhizomys sumatrensis  Rhizomyidae

15  กระรอกหลากสี Callosciurus fi nlaysoni (Horsfi eld)  Sciuridae

16  กระรอกบินเล็กแกมขาว * Hylopetes phayrei (Blyth)  Sciuridae 

17  หมูปา * Sus scrofa  (Linnaeus)  Suidae

18  กระจงเล็ก * Tragulus   javanicus (Osbeck)  Tragulidae

19  กระแตเหนือ * Tupaia belangeri (Wagner)  Tupaiidae 

20  อีเห็นขางลาย * Paradoxurus hermaphroditus (Pallas)  Viverridae

21  ชะมดแผงหางปลอง * Viverra zibetha  Viverridae

รายชื่อความหลากหลายของสัตวปา

กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
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กลุมนก

ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร วงศ

1  เหยี่ยวนกเขาชิครา*  Accipiter badius (Gmelin) Accipitridae

2  เหยี่ยวก้ิงกาสีดํา*  Aviceda leuphotes Accipitridae 

3  เหยี่ยวภูเขา*  Spizaetus nipalensis Accipitridae

4  นกขม้ินนอยธรรมดา*  Aegithina  tiphia (Linnaeus) Aegithinidae

5  นกเปดแดง*  Dendrocygna javanica (Pallas) Anatidae

6  นกยางกรอกพันธุจีน*  Ardeola bacchus (Bonapart) Ardeidae

7  นกยางควาย*  Bubulcus ibis (Linnaeus) Ardeidae

8  นกกระปูดใหญ *  Centropus sinensis (Stephens) Centropodidae

9  นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง* Chloropsis aurifrons (Temminck) Chloropseidae

10  นกพิราบปา* Columba livia (Gmelin) Columbidae

11  นกเขาชวา Geopelia striata (Linnaeus) Columbidae

12  นกเขาใหญ Streptopelia chinensis (Scopoli) Columbidae

13  นกเขาไฟ* Streptopelia tranquebarica
(Hermann) 

Columbidae

14  นกเขาเปลาธรรมดา* Treron curvirostra (Gmelin) Columbidae

15  นกเปลาคอสีมวง* Treron vernans (Linnaeus) Columbidae

16  นกตะขาบทุง* Coracias benghalensis (Linnaeus) Coraciidae 

17  นกกาเหวา* Eudynamys scolopacea (Linnaeus) Cuculidae

18  นกบ้ังรอกใหญ* Phaenicophaeus tristis (Lesson) Cuculidae

19  นกสีชมพูสวน* Dicaeum cruentatum (Linnaeus) Dicaeidae 

20  นกกาฝากปากหนา* Dicaeum agile Dicaeidae

21  นกแซงแซวเล็กเหลือบ* Dicrurus  aeneus (Vieillot) Dicruridae

22  นกแซงแซวหงอนขน* Dicrurus hottentottus (Linnaeus) Dicruridae 

23  นกแซงแซวสีเทา* Dicrurus leucophaeus Dicruridae
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร วงศ

24  นกแซงแซวหางบวงใหญ* Dicrurus  paradiseus (Linnaeus) Dicruridae

25  นกแซงแซวหางปลา* Dicrurus macrocercus (Vieillot) Dicruridae

26  นกจาบปกออนสีตาล * Emberiza rutila Emberizidae

27  นกกระติ๊ดข้ีหมู* Lonchura punctulata (Linnaeus) Estrildidae

28  นกตบยุงหางยาว* Caprimulgus macrurus Eurostopodidae

29 นกกระเต็นอกขาว* Halcyon smyrnensis (Linnaeus) Halcyonidae

30 นกนางแอนบาน* Hirundo rustica (Linnaeus) Hirundinidae

31 นกตีทอง* Megalaima haemacephala (Muller) Megalaimidae

32 นกโพระดกธรรมดา* Megalaima lineata (Vieillot) Megalaimidae

33 นกจับแมลงจุกดํา* Hypothymis azurea (Boddaert) Monarchidae 

34 นกเดาดินทุงเล็ก* Anthus rufulus (Vieillot) Motacillidae

35 นกเดาลมหลังเทา* Motacilla cinerea Motacillidae

36 นกจับแมลงอกสีฟา* Cyornis hainanus Muscicapinae

37 นกจับแมลงอกสมทองขาว* Cyornis tickelli Muscicapinae 

38 นกยอดหญาหัวดาํ* Saxicola torquata Muscicapinae

39 นกจับแมลงคอสีนําเงินเขม* Cyornis rubeculoides Muscicapinae  

40 นกจับแมลงคอนําตาลแดง* Cyornis banyumas (Horsfi eld) Muscicapinae

41 นกกางเขนบาน* Copsychus  saularis (Linnaeus) Muscicapinae 

42 นกกางเขนดง* Copsychus malabaricus (Scopoli) Muscicapinae 

43 นกกินปลีแกมสีทับทิม* Anthreptes singalensis (Gmelin) Nectariniidae

44 นกกระจอกบาน Passer  montanus (Linnaeus) Passeridae

45 ไกปา* Gallus gallus (Linnaeus) Phasianidae

46 นกหัวขวานสีตาล* Celeus brachyurus Picidae

47 นกหัวขวานใหญหงอนเหลือง* Picus fl avinucha Picidae

48 นกปรอดโองเมืองเหนือ* Alophoixus pallidus (Swinhoe) Pycnonotidae

49 นกปรอดหัวสีเขมา* Pycnonotus aurigaster (Vieillot) Pycnonotidae 
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร วงศ

50 นกปรอดสวน* Pycnonotus blanfordi (Jerdon) Pycnonotidae

51 นกปรอดคอลาย* Pycnonotus fi nlaysoni (Strickland) Pycnonotidae

52 นกปรอดหัวโขน* Pycnonotus jocosus (Linnaeus) Pycnonotidae 

53 นกปรอดเหลืองหัวจุก* Pycnonotus melanicterus (Gmelin) Pycnonotidae

54 นกกวัก* Amaurornis  phoenicurus (Pennant) Raillidae

55 นกอีแพรดแถบอกดํา* Rhipidura javanica (Sparrman) Rhipiduridae

56 นกไตไมหนาผากกํามะหยี่* Sitta frontalis Sittidae

57 นกเคาโมง* Glaucidium cuculoides (Vigors) Strigidae

58 นกเคากู* Otus bakkamoena (Pennant) Strigidae

59 นกเคาหูยาวเล็ก* Otus sunia (Hodgson) Strigidae 

60 นกกิ้งโครงคอดํา* Sturnus nigricollis (Paykull) Sturnidae

61 นกเอี้ยงหงอน* Acridotheres grandis (Moore) Sturnidae 

62 นกเอี้ยงสาริกา* Acridotheres tristis (Linnaeus) Sturnidae

63 นกกระจอยคอขาว* Abroscopus superciliaris (Blyth) Sylviidae

64 นกกระจิบคอดํา* Orthotomus atrogularis (Temminck) Sylviidae

65 นกกระจิบธรรมดา* Orthotomus sutorius (Pennant) Sylviidae

66 นกกินแมลงอกเหลือง* Macronous gularis (Horsfi eld) Timaliibae

67 นกกะรางคอดํา* Garrulax chinensis Timaliidae

68 นกกะรางหัวงอก* Garrulax leucolophus (Hardwicke) Timaliidae

69 นกกระเบื้องผา* Monticola solitarius (Linnaeus) Turdinae

70 นกเอี้ยงถํา* Myiophonus caeruleus (Scopoli) Turdinae

71 นกคุมอกลาย * Turnix suscitator (Gmelin) Turnicidae

72 นกแสก* Tyto alba Tytonidae
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กลุมสัตวเลื้อยคลาน

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

1 กิ้งกาเขาหนามยาว* Acanthosaura armata (Hardwick & Gray) Agamidae 

2 กิ้งกาเขาหนามส้ัน* Acanthosaura crucigera (Boulenger) Agamidae

3 กิ้งกาแกวเหนือ* Calotes emma alticristatus (Gray) Agamidae 

4 กิ้งกาหัวสีฟา* Calotes mystaceus (Dumeril & Bibron) Agamidae 

5 กิ้งกาคอแดง* Calotes versicolor (Daudin) Agamidae 

6 กิ้งกาบินปกสม* Draco maculatus (Gray) Agamidae

7 กิ้งกาบินมลายู* Draco obscurus Agamidae 

8 เตานา* Malayemys subtrijuga (Schlegal & S.Muller) Bataguridae

9 งูเหลือม* Python reticulates (Schnider) Boidae

10 งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู Ahaetulla mycterizans (Linnaeus) Colubridae

11 งูเขียวหัวจิ้งจกปา Ahaetulla prasina (Boie) Colubridae

12 งูเขียวพระอินทร Chrysopelea ornata Colubridae

13 งสูายมานเกล็ดใตตาใหญ Dendrelaphis subocularis Colubridae

14 งูทางมะพราวลายขีด* Elaphe radiata  (Boie) Colubridae

15 งูเขียวกาบหมาก* Gonyosoma oxycephalum Colubridae 

16 งูปลองฉนวนบาน Lycodon subcinctus (Subcinctus Boie) Colubridae

17 งูสิงหางลาย* Ptyas mucosus (Linnaeus) Colubridae

18 งูทับสมิงคลา Bungarus candidus (Linnaeus) Elapidae

19 งูสามเหลี่ยม Bungarus fasciatus Elapidae

20 งูเหาหมอ Naja kaouthia  (Lesson) Elapidae

21 งูจงอาง* Ophiophagus Hannah Elapidae

22 จิ้งจกหางแบน Cosymbotus platyrus (Schneider) Gekkonidae 

23 จิ้งจกดินลายจุด Phyllodactylus siamensis (Bonlenger) Gekkonidae 
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

24 ตุกแกบาน Gekko gecko  (Linnaeus) Gekkonidae

25 จิ้งจกหางเรียบ Hemidactylus garnotii  (Dumeril & Bibron) Gekkonidae

26 จิ้งเหลนลายอินโดจีน Lipinia vittigera (Boulenger) Scincidae

27 จิ้งเหลนหลากหลาย Mabuya macularia (Blyth ) Scincidae 

28 จิ้งเหลนบาน Mabuya multifasciata (Kuhl) Scincidae

29 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Sphenomorphus maculatus (Blyth) Scincidae

30 จิ้งเหลนหวยทองแดง Tropidophorus berdmorei (Blyth) Scincidae

31 จิ้งเหลนหวยเล็ก Tropidophorus microlepis Scincidae 

32 เตาเหลือง* Indotestudo elongate (Blyth) Testudinidae

33 ตะพาบนํา* Amyda cartilaginea (Boddaert) Trionychidae

34 ตะกวด* Varanus bengalensis (Gray) Varanidae

35 งูเขียวหางไหมทองเขียว Trimeresurus Popeiorum (Smith) Viperidae

36 งูแสงอาทิตย* Xenopeltis unicolor (Boie) Xenopeltidae

กลุมสัตวสะเทินนําสะเทินบก

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

1 คางคกบาน Bufo melanostictus (Schneider) Bufonidae

2 อึ่งลาย Calluella guttulata (Blyth) Microhylidae

3 อึ่งอางบาน Kaloula pulchra  (Gray) Microhylidae

4 อึ่งแมหนาว Microhyla berdmorei (Blyth) Microhylidae 

5 อึ่งนําเตา Microhyla fi ssipes (Boulenger) Microhylidae

6 อึ่งขางดํา Microhyla heymonsi (Vogt) Microhyldae

7 อึ่งหลังขีด Micryletta inornata (Boulenger) Microhylidae
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร วงศ

8 อึ่งกรายหวยใหญ Megophrys major (Anderson) Microhylidae

9 อึ่งขาคํา Microhyla  pulchra (Hallowell) Microhylidae

10 กบหนอง Fejervarya limnocharis (Boie) Ranidae

11 กบนา Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann) Ranidae

12 กบม่ืน Limnonectes kuhlii (Tschudi) Ranidae

13 กบหัวโต Limnonectes macrognathus (Boulenger) Ranidae 

14 กบหงอน Limnonectes pileatus (Boulenger) Ranidae 

15 ปาดบาน Polypedates leucomystax (Gravenhorst,) Rhacophoridae

กลุมปลา

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

1 ปลากระดี่หมอ Trichogaster trichopterus (Pallas) Anabantidae

2 ปลาคอแถบดํา Nemacheilus binotatus (Smith) Balitoridae 

3 ปลาคอสีจาง Nemacheilus pallidus (Kottelat) Balitoridae

4 ปลาคอลายบั้ง Schistura desmotes (Fowler) Balitoridae

5 ปลากริมควาย Trichopsis vittatus (Cuvier) Belontiidae

6 ปลากระทุงเหว Xenentodon cancila (Hamilton) Belonidae

7 ปลากาง Channa limbata (Cuvier) Channidae

8 ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus (Gunther) Clariidae

9 ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus (Bleeker) Cyprinidae 

10 ปลาจาด Discherodontus schroederi (Smith) Cyprinidae 

11 ปลาเลียหิน Garra cambodgiensis (Tirant) Cyprinidae 

12 ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota 
(Kuhl and vnd Hasselt)

Cyprinidae
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ

13 ปลาพลวง Neolissochilus stracheyi (Day) Cyprinidae 

14 ปลาจาด Poropuntius bantamensis (Rendahl) Cyprinidae

15 ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis (Bleeker) Cyprinidae

16 ปลาตะเพียนนําตก Puntius rhombeus (Kottelat) Cyprinidae

17 ปลามะไฟ Puntius stoliczkanus (Day) Cyprinidae

18 ปลาซิวควาย Rasbora aurotaenia (Tirant) Cyprinidae

19 ปลาซิว Rasbora palustris (Smith) Cyprinidae

20 ปลาซิวควายแถบดํา Rasbora paviana (Tirant) Cyprinidae 

กลุมสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร วงศ

1 หอยทากยักษอาฟริกัน Achatina fulica (Ferussac) Achatinidae 

2 หอยโขง Pila ampullacea Ampullariidae

3 แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล Gasteracantha  hasseltii C.L.Koch Araneidae

4 แมงมุมหลังหนามตรง Gasteracantha hasselti Araneidae

5 แมงมุมหลังหนามโงง Macracantha acuata Araneidae

6 หอยทากสยาม Cryptozona siamensis (Pfeiffer) Ariophantidae

7 หอยหอม Cyclophorus sp. Cyclophoridae

8 กิ้งกือกระบอก Thyropygus allevatus Harpagophoridae

9 กิ้งกือกระบอกเงิน Thyropygus peninsularis Harpagophoridae

10 หอยหอเปลือกใหญสยาม Megaustenia siamensis (Haines) Helicarionidae

11 แมงมุมหมาปา Pardosa sp. Lycosidae

12 แมงมุมใยทองทองขนาน Nephila maculata (Fabricius) Nephilidae
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ลําดับ ชื่อไทย ช่ือวิทยาศาสตร วงศ

13 กุงนําตก Macrobrachium sp. Palaemonidae

14 กุงฝอย Macrobrachium sp. Palaemonidae

15 กิ้งกือตะเข็บเหลือง Orthomorpha communis Paradoxosomatidae

16 กิ้งกือตะเข็บชมพู Orthomorpha picturata Paradoxosomatidae

17 ปูนา Esanthelphusa sp. Parathelphusidae

18 หอยคัน Indoplanorbis sp. Planorbidae

19 ปูเจาพอหลวง Potamon bhumibol potamidae

20 แมงมุมกระโดด Carrhotus barbatus sp. Salticidae

21 ตะขาบ Scolopendra sp. Scolopendridae

22 แมงปองชาง Heterometrus spinifer Scorpionidae

23 แมงมุมพเนจร Heteroppda sp. Sparrassidae

24 กระสุนพระอินทร Glomeris marginata Sphaerotheriidae

25 แมงมุมเขี้ยวใหญ Tylorida Vengralis Tetragnathidae

26 แมงปองแส Mastigoproctus giganteus Thelyphonidae

27 บึ้งนําตาล Chilobrachys huahini Theraphosidae

28 หอยกนแหลม Brotia sp. Viviparidae

29 หอยขม Filopaludina sp. Viviparidae

    * เปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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จิ้งเหลนหวยทองแดงตัวบงบอกความสะอาดของนํา

  ในอดีตตามลําหวยทุกลําหวยของปาแมคํา
มีจะพบจ้ิงเหลนหวยทองแดงตลอดลําหวย 
เนื่องจากพื้นท่ีบนภูเขาจะปกคลุมไปดวยพรรณ
ไมนานาชนิดบริเวณตามลําหวยอากาศจะเย็น
และมีนําไหลตลอดทั้งป แตปจจุบันสภาพปา
เปล่ียนแปลงไปภูเขาสวนใหญถูกแผวถางเปน
พื้นที่การเกษตร อากาศรอนขึ้นลําหวยขาดนํา
มีการใชสารเคมีในการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนทําให
จิ้งเหลนหวยทองแดงหายไปจากพ้ืนที่การพบ
จิ้งเหลนหวยทองแดงในการสํารวจคร้ังน้ีใน
พื้นที่ลําหวยแมคํามีแสดงใหเห็นวาพื้นปายังมี
แหลงนําในลําหวยท่ีสามารถด่ืมไดชาวบานท่ี
เดินหาของปาสวนใหญใชหลักการสังเกตจาก
ธรรมชาติถาพบจ้ิงเหลนหวยทองแดงอาศัยอยู
ตามลําหวยแสดงวานําในลําหวยดื่มได นี่คือ

ภูมิปญญาชาวบานที่สามารถใชไดในปจจุบัน

   จิ้งเหลนหวยทองแดง (Tropidophorus 
berdmorei) เปนจิ้งเหลนที่มีแผนปดหู แทนท่ี
จะเปนรูหูลึกอยางจิ้งเหลนกลุมอื่น ลําตัวหนา 
เมื่อยังเล็กเกล็ดลําตัวเปนเกล็ดสัน แตเมื่อโตขึ้น

เปลี่ยนเปนเกล็ดเรียบ เกล็ดหัวเรียบ ไมมีเกล็ด
เหนือจมูก เกล็ดนําหนาผาก เปนแผนเดียว ไมมี
เสนแบงแยก หลังสีนําตาลเขม มีลายแตมสีจาง

ขอบดําเลือนลาง ทองสแีดงอมชมพู หรือสีแดง
อมสม เกล็ดปดทวารเปนแผนใหญ 2 แผน โดย
ทั่วไปสามารถพบจ้ิงเหลนหวยทองแดงไดตามหิน

ทองนําในลําธาร และริมตลิ่ง ซึ่งชาวบานใชเปน

ตัวบงบอกวานําในลําหวยสะอาดสามารถนํามา
ดื่มกินไดชาวบานที่รวมสํารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพปาแมคํามี อ. รองกวาง จ.แพร เลาวา
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นกเคา โมงหรือที่ เรียกอีกชื่ อว านกเค าแมว 
(Glaucidium cuculoides) ในประเทศไทยพบ 
18 ชนิด ปจจุบันมีสถานภาพตามหลัก IUCN คือ 
มีความเสี่ยงนอยตอการสูญพันธุ (LC : Least 
Concern)นกกลุมนี้เปนนกที่หากินยามคําคืน 
โดยปกตินกเคาโมงพบอยูทั่วไปทุกภาคของ
ประเทศไทยแตเนื่องจากเวลาหากินของมันกลับ
เปนเวลาหลับนอนของคนเราและเวลากลางวัน
นกเคาโมงจะหลับนอนตามพุมไมถําโพรงไมที่
แสงสวางสองไมถึงจึงทําใหเราพบเจอนกเคาโมง
ไดยากกวานกทั่วไปจนทําใหคนสวนใหญไมรู
จักมันซ่ึงอาหารของนกเคาโมงไดแกสัตวขนาด
เล็กเชน หนู กระรอก งู กบ เปนตน นกเคาโมง
มีบทบาทอยางยิ่งในระบบนิเวศเกี่ยวกับการ
ควบคุมประชากรของสัตวบางชนิดที่อาศัยอยู
ในปาโดยทั่วไปสัตวจําพวก หนู กระรอก มีการ
ขยายพันธุและเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว จึงเปน
อันตรายอยางยิ่งตอพืชพันธุของเกษตรกรเชนขาว 

ขาวโพด สับปะรด ทุเรียน ปาลมนํามัน เปนตน

ยามคําคืนที่มืดเงียบสงัดยังมีหนึ่งชีวิตที่พึ่งตื่นจากการนอนหลับใหลในชวงกลางวันเตรียม
พรอมเพื่อโบยบินออกจากรังหาอาหารเปนประจําทุกคําคืน มีผูคนมากมายอาจรูจักชื่อ แตมีนอย
คนนักที่รูจักคุนเคยและพบเจอเจาสหายยามราตรีกาล

เนื่องจากสัตวจําพวกน้ีชอบกัดกินผลผลิตจนเกิด

ความเสียหายและถาในระบบนิเวศมีสัตวกลุมหนู 

กระรอกมากเกินไป อาจทําใหพืชปาบางชนิดมีการ

แพรกระจายพันธุนอยลงไดเน่ืองจาก หนู กระรอก 

เปนสัตวที่ชอบกินผลไมและเมล็ดพันธุไมปาเปน

อาหารและพืชพันธุไมปาสวนใหญจะขยายพันธุดวย

เมล็ดแทบทั้งส้ินหากในระบบนิเวศขาดผูควบคุม 

อยางนกเคาโมง ในอนาคตอาจจะสงผลใหพืชปาบาง

ชนิดขาดหายไปจากระบบนิเวศนั้นๆ ก็เปนไดเพราะ

ในระบบนิเวศหากมีสิ่งมีชีวิตอยางใดอยางหน่ึงมาก

เกินไปยอมสงผลกระทบ กับปาอยางแนนอนการกิน

อาหารของนกเคาโมงถือวาเปนการสรางความสมดุล

แบบธรรมชาติที่เหมาะสมอยางยิ่ง“เมื่อมีเหยื่อก็ตอง

มีผูลาเมื่อมีคนทําลายปาก็ตองมีผูปองกัน”ดังนั้นเรา

ควรชวยกันรักษาปาไวเพื่อใหสิ่งมีชีวิตและมนุษย
สามารถใชประโยชนจากปาไดอยางย่ังยืนตอไป
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 อนเล็ก Cannomys badius (Hodgson)

 วงศ Rhizomyidae                                

 มีขนาดหัวและลําตัว ยาว 14.5-26.5 เซนติเมตร หาง ยาว 6-7 เซนติเมตร เปนสัตวฟน
แทะ ที่มีรูปรางคอนขางลํา มีขนาดเล็กกวาอนอีก 2 ชนิด มีขนหนานุมสีนําตาลแดงปกคลุมทั่วหัว 
ลําตัว และขา บางตัวมีแถบสีขาวคาดจากปลายจมูกถึงหนาผาก แกมสีนําตาลออน หางส้ันและ
ไมมีขน ฝาตีนเรียบ

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

ÊÑμÇì»èÒìã¹»èÒáÁè¤íÒÁÕ
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 กระรอกหลากสี Callosciurus fi nlaysoni (Horsfi eld)                      
 วงศ Sciuridae

 มีขนาดหัวและลําตัวประมาณ 21.5 เซนติเมตร หางยาว 22.5-24 เซนติเมตร เปนกระรอก
ขนาดกลางที่มีสีสันหลากหลายมาก มีทั้งที่เปนสีขาวลวน สีแดงลวน หรือสีดํา บางตัวมีสีดํากับสีขาว

หรือสีเทากับสีแดง บางตัวหัว หลัง และหางเปนสีนําตาลแดงหรือสีนําตาลเขม ลําตัวดานขางเปนสี

นําตาลแกมเขียว สีนําตาลแดง หรือสีนําตาลแกมสม และมักมีทองสีนําตาลแดง

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 กระแตเหนือ Tupaia belangeri (Wagner)

 วงศ Tupaiidae                     

 มีขนาดหัวและลําตัวประมาณ 16-20 เซนติเมตร หางยาว 15-20 เซนติเมตร แตกตาง
จากกระแตชนิดอื่น ยกเวนกระแตใต ตรงที่ขนาดใหญและมีหางเปนพูเรียวยาว หางยาวเทากับ

ความยาวหัวรวมลําตัว ไหลมีแถบสีขาวซีดเหมือนกระแตใต แตกตางจากกระแตใตคือมีขนสี

นําตาลออนกวา หัวและลําตัวมีขนาดเล็กกวาซึ่งยากตอการจําแนกในธรรมชาติลําตัวมีขนาดใหญ
กวากระแตเล็กซึ่งไมมีเขตกระจายพันธุซอนทับกัน

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 นกยางกรอกพันธุจีน  Ardeola bacchus (Bonapart)          

 วงศ Ardeidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 46 เซนติเมตร นอกฤดูผสมพันธุ ปากเหลืองปลายปากดํา 
หัว คอ และอกนําตาลเหลืองมีลายขีดหนาสนีําตาลเขม ลําตัวดานบนนําตาลแกมเทาเขม ลําตัวดาน
ลางขาว แขงและตีนเหลืองหรือแกมเขียว ขณะบินเห็นปกและหางขาว บางตัวปลายปกสีคลํากวา
นกยางกรอกพันธุชวา ในฤดูผสมพันธุ ปากเหลืองสดปลายดํา หนังรอบตาเขียวแกมเหลือง หัว คอ 
และอกนําตาลแดงเขมแกมเลือดหมู หลังและขนคลุมไหลเทาดํา แขงและตีนแดง

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 นกเขาชวา Geopelia striata (Linnaeus)                  

 วงศ Columbidae

 ความยาวของลําตัว ประมาณ 21 เซนติเมตร ขนาดเล็กกวานกเขาใหญ ลําตัวสีนําตาล

แกมเทา มีลายขวางสีดําที่คอ ลําตัว และปก แขงและตีนแดง ตัวผู หนาสีเทาแกมฟา ขางคอเทา 
ตัวเมีย หนาสีนําตาลมากกวา มีลายตั้งแตอกถึงทอง

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 นกเขาใหญ Streptopelia chinensis (Scopoli)                    

 วงศ Columbidae

 ความยาวของลําตัว ประมาณ 30-31 เซนติเมตร หัวเทา คอและลําตัวดานลางสีนําตาล

แกมมวง หลังคอมีแถบดํามีจุดขาวกระจาย หลังสีนําตาล หางยาวปลายขาว

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 ความยาวของลําตัวประมาณ 33 เซนติเมตร ขณะเกาะสีคอนขางคลํา ปากดํา ลําตัวดาน

บนสีนําตาลแกมเขียวคลํา ลําตัวดานลางสีมวงแกมนําตาลมีลายขีดเล็กๆ สีฟาที่คอและอกตอนบน 
ขณะบินปกและหางสีฟาสดสลับนําเงินเขมตะโพกและขนคลุมโคนหางดานลางสีฟาสด ขนหางคู
นอกๆ เปนแถบปกสีฟากับสีนําเงิน ใบหนา คอ อกและทองสีนําตาลอมมวง คาง คอ และอกมีลาย
ขีดสีฟา หนาผาก กระหมอม ทายทอย หลัง และขนบริเวณหัวไหลสีเขียวอมฟา หางคูกลางสีเขียว

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535

 นกตะขาบทุง Coracias benghalensis (Linnaeus)              

 วงศ Coraciidae
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 นกกาเหวา Eudynamys scolopacea (Linnaeus)             
 วงศ Cuculidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 43 เซนติเมตร ลักษณะเดน ตัวผู ปากหนาสีออกเขียว 

หางยาวตาแดงเขม ตัวเมีย ขนลําตัวนําตาลถึงนําตาลดํามีลายจุดและลายขวางสีขาวและนําตาล
ออน 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 นกบั้งรอกใหญ  Phaenicophaeus tristis (Lesson)           
 วงศ Cuculidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 53-59 เซนติเมตร ปากเขียวขุน หนังรอบตาแดงมีขนสี

ขาวโดยรอบ หัวสีเทาออน ปกและหลังสีนําตาลเหลือบเขียว ลําตัวดานลางเทาแซมขีดดําเล็ก ๆ 

หางยาวมาก ปลายหางขาว 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 นกสีชมพูสวน  Dicaeum cruentatum (Linnaeus)     
 วงศ Dicaeidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 9 เซนติเมตร ตัวผู ขางหัว อกตอนบน หลัง และหางดํา 

หนาผากถึงตะโพกเปนแถบยาวสีแดงสด คอ กลางอก และลําตัวดานลางขาว สีขางเทาแกมดํา ตัว
เมีย หัวและลําตัวดานบนนําตาล ปกและหางดํา ตะโพกและขนคลุมหางแดงสด ลําตัวดานลางขาว
แกมเทา

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

159»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกแซงแซวหางบวงใหญ  Dicrurus paradiseus (Linnaeus)     
 วงศ Dicruridae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 33-35.5 เซนติเมตร หางคูนอกมีกานขนยื่นยาวเหมือนนก

แซงแซวหางบวงเล็ก แตปลายแผออกดานเดียวและบิดกานขนอาจยาวไดถึง 30 เซ็นติเมตร ขนาด
ตัวใหญกวา หนาผากมีหงอนตั้งเปนกระจุก ขนลําตัวดําเหลือบนําเงินเล็กนอย

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

160 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกจาบปกออนสีตาล  Emberiza rutila           

 วงศ Emberizidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 14-14.5 เซนติเมตร ตัวผู  หัวนําตาลแกมแดง อกดานลาง 

และทองเหลือง ตัวผูขนชุดผสมพันธุ สีลําตัวสดใสมากขึ้น หลังเรียบไมมีลาย ตัวเมีย คลายตัวเมีย
นกจาบปกออนอกเหลืองแตแถบหัวและบริเวณหนาไมชัดเจนเทา ตะโพกนําตาลแดง ไมมีสีขาวที่
ขอบหางคูนอกๆ

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

161»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกกระติ๊ดขี้หม ู Lonchura punctulata (Linnaeus)              

 วงศ Estrildidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 12-12.5 เซนติเมตร ปากดํา หัว อก และลําตัวดานบนสี

นําตาลเขม ลําตัวดานลางขาวแกมเทามีลายเกล็ดสีนําตาล กลางทองถึงกนสีขาว หางสีนําตาลแกม
เหลือง ชนิดยอย fretensis สีนําตาลออนกวาลายเกล็ดใหญกวา ตะโพกเทา นกวัยออน ลําตัวสี
นําตาลออนกวา ไมมีลายเกล็ดที่อกปากลางสีออนกวาปากบน

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

162 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกตีทอง  Megalaima haemacephala (Muller)      
 วงศ Megalaimidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 16 เซนติเมตร หนาผากแดง ใบหนาสีดํา มีแถบเหลืองดาน

บนและดานลางของตา คอสีเหลือง คอดานลางมีแถบแดง อกตอนบนสีเหลือง อกตอนลางและ
ทองสีขาวแกมเหลืองมีลายขีดสีเขียว

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

163»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกจับแมลงจุกดํา  Hypothymis azurea (Boddaert)         

 วงศ Monarchidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 17 เซนติเมตร ลักษณะเดน ตัวผู ปากกวางสีฟาเขม 

ทายทอยมีหงอนดําสั้น หัว อก ลําตัวดานบน และหางฟาเขมอกตอนลางถึงกนขาว หงอน หัวตา 
และแถบคาดอกดํา ตัวเมีย สีหมนกวาตัวผู ลําตัวดานบนเทาแกมนําตาล อกเทาไมมีแถบดําคาด
อกดํา 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

164 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกเดาดินทุงเล็ก  Anthus rufulus (Vieillot)       

 วงศ Motacillidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 15-16 เซนติเมตร คลายนกเดาดินทุงใหญ แตขนาดเล็ก
และเพรียวกวาชัดเจนเมื่อยืนเปรียบเทียบกัน ปากและหางส้ันกวาเล็กนอย โคนปากลางสีเหลือง
มากกวานกเดาดินทุงใหญและนกเดาดินทุงพันธุรัสเซีย คอมักเปนสีนําตาลออนใกลเคียงกับอก ลํา

ตัวดานลางมักมีลายหนาแนนเฉพาะที่อก

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

165»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกเดาลมหลังเทา  Motacilla cinerea                  

 วงศ Motacillidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 19 เซนติเมตร คิ้วยาวแคบๆ สีขาว หัวและลําตัวดานบน
เทา ปกดํามีลายจากขอบขนโคนปกขาว คอขาวทองแกมเหลืองและเขมขึ้นที่กน ตะโพกเหลืองเห็น
ไดชัดขณะบิน หางเรียวยาวสีดําขอบหางคูนอกขาว ขณะบินเห็นมีแถบขาวทีปก ตัวผูชุดผสมพันธุ 

คิ้วและแถบหนวดขาวชัดเจน คอและอกตอนบนดํา ลําตัวดานลางเหลืองสดขึ้น

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

166 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกจับแมลงอกสีฟา  Cyornis hainanus          

 วงศ Muscicapidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 14 เซนติเมตร ตัวผู หัวและลําตัวดานบนนําเงินแกมฟา 
หนาผากฟาวาวเล็กนอย คอและอกสีออนกวาทองและสีขางฟาแกมเทาไลระดับเปนสีขาวที่กน 

บางตัวอาจมีแถบคอรูปสามเหลี่ยมสีขาว ตัวเมีย หัวและลําตัวดานบนนําตาล คอและอกสมแกม

นําตาลคลํา ทองขาว คลายกับตัวเมียสกุลเดียวกันชนิดอื่น แตสีคลํากวา คอและอกแกมสีนําตาล
แดงออนกวาดานขางอกสีนําตาล

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

167»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกยอดหญาหัวดํา  Saxicola torquata           

 วงศ Muscicapinae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 14 เซนติเมตร ตัวผู หัวและลําตัวนําตาลออน สวนหัวแกม
สีดําที่หัวตา ขนคลุมหู คาง และอกตอนบนหลังแกมนําตาลเขมแกมเทามีลายสีคลํา อกนําตาล

แดง ตัวผูขนชุดผสมพันธุ หัวและคอดํา ลําตัวดานบนดํามีลายนําตาลจางๆ ขางคอและแถบปกขาว 

ตะโพกขาวปลายขนคลุมตะโพกนําตาลแดง ลําตัวดานลางนําตาลแกมสม อกนําตาลแดงเขมขึ้น 
หางดํา 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

168 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกกางเขนบาน  Copsychus saularis (Linnaeus)             
 วงศ Muscicapidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 23 เซนติเมตร ตัวผู หัวและลําตัวดานบนเปนมันเล็กนอย 

ปกมีแถบขาว ขอบหางคูนอกๆ ขาวลําตัวดานลางขาว ตัวเมีย คลายตัวผู แตหัวและอกเทาเขม ลํา
ตัวดานบนดําไมเหลือบเปนมัน

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

169»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกกระจอกบาน  Passer montanus (Linnaeus)           
 วงศ Passeridae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 15 เซนติเมตร ปากดํา หัวนําตาลแดงเขม แกมขาวมีแถบ

ดํา คอดํา ลําตัวดานบนนําตาลแดงมีลายดํา ปกนําตาลแดงมีแถบแคบๆสีขาวพาด ลําตัวดานลาง
นําตาลแกมเทา

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

170 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ไกปา  Gallus gallus (Linnaeus)                         
 วงศ Phasianidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 47-78 เซนติเมตร รูปรางเหมือนไกบาน ตัวผู มีหงอน

ขนาดใหญสีแดง สรอยคอและขนคลุมตะโพกสีแดงเหลืองทอง หลังตอนบนสีแดงเลือดหมู หาง

กะลวยยาวสีเขียวเหลือบเปนมัน ตัวเมีย ขนาดเล็กกวา หางส้ัน ขนลําตัวสีนําตาล หนังหนาสีชมพู
แกมแดง 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

171»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกปรอดหัวโขน  Pycnonotus jocosus (Linnaeus)         
 วงศ Pycnonotidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 20 เชนติเมตร หัวดํามีหงอนตั้ง แกมขาวมีแถบแดงหลังตา 

แถบหนวดและขางอกดํา คอและลําตัวดานลางขาว ลําตัวดานบนนําตาลแกมดํา หางนําตาลดํา

ปลายหางขาว กนแดง 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

172 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกกวัก  Amaurornis phoenicurus (Pennant)                 

 วงศ Railidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 28.5-36 เซนติเมตร ปากเหลือง โคนสันปากบนแดง หนา 
คอตอนหนา อก และทองขาว กระหมอมถึงหลังดําแกมเทา ทองตอนลางถึงกนนําตาลแดง แขง

และตีนเหลือง

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

173»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกอีแพรดแถบอกดํา  Rhipidura javanica (Sparrman)        

 วงศ Rhipiduridae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 17.5-19.5 เซนติเมตร ลําตัวดานบนดํา หลังแกมนําตาล 
คิ้วบางและสั้นสีขาว คอและลําตัวดานลางขาว มีแถบกวางสีดําพาดอก หางสีดําปลายขาว

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

174 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกไตไมหนาผากกํามะหยี ่ Sitta frontalis                
 วงศ Sittidae             

 ความยาวของลําตัวประมาณ 12-13.5 เซนติเมตร ตัวผู ปากแดงสด ลําตัวดานบนฟา
แกมมวง หนาผากเปนกระจุกขนแนนสีดํา หนังรอบตาเหลือง แถบตาดําแคบๆ คอขาว ลําตัวดาน
ลางสีเทาออน ดานทองและกนขาวแกมมวงออน ตัวมีย ไมมีแถบดําหลังตา ลําตัวดานลางแกมนํา

ตาลจางๆ นกวัยออนปากดํา

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

175»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกเคาโมง  Glaucidium cuculoides (Vigors)               
 วงศ Strigidae

 ความยาวของลําตัว ประมาณ 20-23 เซนติเมตร ตาเหลือง คลายนกเคาแคระ แต

ขนาดใหญกวา หัวและลําตัวดานบนมีลายขวางสีนําตาลออนชัดเจนกวา ไมมีลายคลายตาปลอมท่ี
ทายทอย อกและสีขางมีลายสีนําตาลแดงคลํา ทองขาว 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

176 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกเคาหูยาวเล็ก  Otus sunia (Hodgson)                       
 วงศ Strigidae

 ความยาวของลําตัว ประมาณ 19 เซนติเมตร ขนาดเล็ก ตาเหลือง ขนลําตัวสีนําตาล

แดงหรือเทา ตางจากนกเคาขนาดเล็กชนิดอื่นท่ีลําตัวดานลางมีลายขีดสีดําใหญและหนา

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

177»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกกิ้งโครงคอดํา  Sturnus nigricollis (Paykull)             
 วงศ Sturnidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 27-30.5 เซนติเมตร ขนาดใหญ ปากดํา หัวเหลืองนวล 

รอบคอและอกเปนแถบดําใหญลําตัวดานบนดําแกมนําตาล มีแถบขาวแคบๆ เห็นชัดขณะบิน ลํา
ตัวดานลางขาว นกวัยออน หัว อก และลําตัวดานบนนําตาล หนังรอบตาเหลืองคลํา

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

178 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกเอี้ยงสาลิกา  Acridotheres tristis (Linnaeus)                
 วงศ Sturnidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 24.5-27 เซนติเมตร หัวและอกดําแกมนําตาล ปากและ

หนังรอบตาเหลือง ลําตัวนําตาลเขม กลางทองและกนขาว ขนปกบินดํามีแถบขาว ขณะบินใตปก

ขาว ปกบนมีแถบขาวเปนวงใหญ แขงและตีนเหลือง นกวัยออน หัวและอกนําตาล บางตัวอาจลาน
เห็นหนังสีเหลือง

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

179»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกกระจอยคอขาว  Abroscopus superciliaris (Blyth)                
 วงศ Sylviidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 11 เซนติเมตร คิ้วขาวยาวชัดเจนตัดกับหัวสีเทาและแถบ

ตาสีคลํา คอและอกขาว ทองเหลืองเดนชัด ลําตัวดานบนเขียวแกมเหลือง

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

180 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกกระจิบธรรมดา  Orthotomus sutorius (Pennant)              
 วงศ Sylviidae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 12 เซนติเมตร หนาผากและกระหมอมสีนําตาลแดง คิ้ว

และหนาขาวแกมเทา ลําตัวดานบนสีคลํา ลําตัวดานลางสีขาว บางคร้ังใตคอเห็นเปนสีดําโดย

เฉพาะขณะรอง คลายนกกระจิบคอดํา แตกนและขนคลุมใตโคนหางขาว ตัวผูขนชุดผสมพันธุ หาง
คูกลางยาวมากและปลายแหลม

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

181»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 นกกินแมลงอกเหลือง  Macronous gularis (Horsfi eld)           
 วงศ Timaliibae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 13 เซนติเมตร หนาผากถึงกระหมอมนําตาลแดง มีแถบตา

ดําหรือสีคลํา คิ้วและลําตัวดานลางเหลืองออนมีขีดดําเล็กๆ กระจายตั้งแตคอถึงทองตอนบน ลํา

ตัวดานบนนําตาลแกมเขียวไพล ปกและหางแกมนําตาลแดง สีสันและลายขีดที่อกและทองแตก
ตางกันไปตามถิ่นอาศัยและชนิดยอย

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

182 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 นกกระเบ้ืองผา  Monticola solitaries (Linnaeus)           

 วงศ Timaliibae

 ความยาวของลําตัวประมาณ 23 เซนติเมตร ตัวผู ลําตัวฟาแกมเทา มีลายเกร็ดขาวดํา
กระจาย ชวงผสมพันธุสีเขมขึ้น ชนิดยอย philippensis อกและลําตัวดานลางแกมนําตาลเขม 

คลายนกกระเบ้ืองทองแดง แตมีลายเกล็ดที่ขางลําตัว ตัวเมียขนลําตัวเทาแกมนําตาล มีลายเกล็ด

สีเนื้อสลับดํากระจาย 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

183»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 กิ้งกาหัวสีฟา  Calotes mystaceus (Dumeril & Bibron)                     

 วงศ Agamidae

 ความยาว หัว ลําตัว และหาง 42 เซนติเมตร ลําตัวดานบนสีนําตาล มีแผงคอยาวสีฟา 
หลังมีปานสีนําตาลเขมเรียงกัน 4-6 ปาน เพศผูคอสีฟาสด มีแถบเสนสีขาวจากปลายริมฝปากบน 

จนถึงปานสีนําตาลแรก เหนือโคนขาคูหนา ลําตัวและหางดานลางสีนําตาล 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

184 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 กิ้งกาคอแดง  Calotes versicolor (Daudin)               

 วงศ Agamidae

 ขนาดความยาวลําตัวถึงปลายหาง 38 เซนติเมตร รูปรางยาว หัวขนาดใหญ เกล็ดใหญ

สีนําตาลแดง บนหัวไมมีหนาม มีหนามสองขางเหนือแผนหู มีหนามยาวหลังสันคอ เพศผูมีหนังใต

คอ มีปานสีดําแตมใตคอ 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

185»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 งูเขียวหัวจิ้งจกมลาย ู Ahaetulla mycterizans (Linnaeus)       

 วงศ Colubridae

 มีความยาวประมาณ 108 เซนติเมตร รูปรางคลายงูเขียวหัวจิ้งจกปาสีเขียว มีสีนําตาล 

ขางลําตัวมีเสนสีขาวยาวตามลําตัวบริเวณริมขอบดานลาง 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

186 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 งูเขียวพระอินทร  Chrysopelea ornata         

 วงศ Colubridae

 งูเขียวพระอินทรเปนงูบก หัวกลม วองไวปราดเปรียว เล้ือยเร็ว ลําตัวสีเขียวออน มีลาย
ดําตลอดตัว หัวมีลายมากจนดูคลายกับมีหัวสีดํา ใตคางสีขาว ใตทองสีเขียวออนหรือเหลืองออนๆ 

ใตหางมีลายดําเปนจุดๆ 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

187»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 งูทางมะพราวลายขีด  Elaphe radiate (Boie)       

 วงศ Colubridae

 มีความยาวประมาณ 230 เซนติเมตร หัวขนาดเล็กใกลเคียงกับสวนกลางลําตัว เกล็ด
ปกคลุมลําตัวสีเหลืองหรือนําตาล มีแถบเสนสีดําจากสวนหัวจนถึงกลางลําตัวหลังตาและหนามี

เสนสีดําคาดเปนแนว เฉียง

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

188 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 งูสิงหางลาย  Ptyas mucosus (Linnaeus)                      

 วงศ Colubridae

 มีความยาวประมาณ 3 เมตร หัวสีีนําตาล ตาโต ลําตัวสีเขียวมะกอกจนถึงนําตาลดํา มี
แถบปลองลายสีดําจากกลางลําตัวจนถึงปลายหาง 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

189»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 งูสามเหลี่ยม  Bungarus fasciatus                  

 วงศ Elapidae

 มีหัวกลม ลําตัวเรียวยาว ปลายหางมักทู บางตัวหัวแบนเล็กนอย ลําตัวเปนสันสามเหลี่ยมชัดเจน 
อันเปนที่มาของชื่อเรียก เลื้อยชาแตวายนําไดเร็ว เปนงูที่มีความวองไวปราดเปรียวในนํา สีของลําตัวเปน

ปลองดําสลับเหลือง ทั้งตัว เวลากัดไมมีการแผแมเบี้ยเหมือนงูในสกุล Naja แหลงอาศัย ในประเทศไทย
จะพบไดทุกภาค แตจะพบไดมากในภาคใต รวมถึงปาพรุโตะแดงดวย กินอาหาร จําพวก หนู, เขียด หรือ

ปลา รวมถึงงูดวยกันขนาดเล็กดวย หากินในเวลากลางคืน มักขดนอนตามโคนกอไมไผ ปาละเมาะ พงหญา

ริมนํา เปนงูที่ไมดุ ไมฉกกัด นอกจากจะมีคนเดินไปเหยียบหรือเดินผานขณะที่งูสามเหล่ียมกําลังไลกัดงูซึ่ง

เปนอาหารกอน ปกติตอนกลางวันจะซึมเซา แตตอนกลางคืนจะวองไว มีพิษทําลายระบบประสาทและ

โลหิตรวมกัน เมื่อถูกกัดจะมีอาการชักกระตุก ปวดชองทอง มีเลือดออกเปนจุดๆ ใตผิวหนัง มีเลือดออก

ตามไรฟนและไอเปนเลือด 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

190 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 งูเขียวกาบหมาก Gonyosoma oxycephalum           

 วงศ Viperidae

 งูขนาดตัวใหญ จากปลายปากถึงรูกน 1,293 มิลลิเมตร และหางยาว 460 มิลลิเมตร หัวยาว

เรียวและสวนของหัวกวางกวาลําคอ สวนปลายของหัวมน ตาใหญ ลําตัวยาวและแบนขางหางยาวมาก 

(1/3 ของความยาวลําตัว) และสวนปลายหางเรียว ผิวหนังลําตัวมีเกล็ดปกคลุมเกล็ดบนหัวเปนแผนกวาง 

เกล็ดบนหลังและทางดานบนของหางมีพื้นผิวเรียบ แตเกล็ดบนหลังในแนวกลางตัวมีสันแบนและแผน

เกล็ดมีรอยขีด เกล็ดทองขยายกวาง แผนเกล็ดมีสันเล็กและขอบดานนอกมีรอยหยักเล็ก เกล็ดใตหางเปน

แถวคู เกล็ดรอบลําตัวในตําแหนงก่ึงกลางตัวจํานวน 23 เกล็ด เกล็ดทองจํานวน 250 เกล็ด และเกล็ดใต

หางจํานวน 138 เกล็ด ลําตัวดานบนของหัวสีเขียวอมนําตาลแดง มีแถบสีดําจางจากสวนปลายของปาก

ผานตาและไปส้ินสุดทางดานทายของหัว บนหลังและทางดานบนของหางสีเขียว แตแผนเกล็ดมีขอบสีดํา 
แผนเกล็ดที่อยูทางสวนตนของลําตัวมีขีดสีดําจางแตแผนเกล็ดที่อยูทางดานทายของลําตัวและหางมีขีดสี
ขาว คางและใตคอสีเขียวอมเหลือง ดานทองและใตหางสีเขียวแตจางกวาบนหลัง ใตหางมีเสนหยักสีดํา

อยูในแนวกลาง งูบางตัวอาจมีหางสีแดงคลํา

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

191»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 จิ้งจกหางแบน  Cosymbotus platyrus (Schneider)       
 วงศ Gekkonidae

 ความยาวจากปลายจมูกถึงชองเปดทวารประมาณ 6 เซนติเมตร ความยาวจากปลาย
จมูกถึงปลายหางประมาณ 12 เซนติเมตร มีแผนหนังจากซอกรักแรถึงขาหนีบดานหลังของขาและ
ระหวางนิ้วเทา หางแบนขอบขางเปนแผนหยักคลายฟนปลา สีและลวดลายมีความหลากหลาย

มาก ตั้งแตสีเทาออนเรียบไปจนถึงมีลายเต็มตัว 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

192 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 จิ้งจกดินลายจุด  Phyllodactylus siamensis (Bonlenger)   

 วงศ Gekkonidae

 ขนาดความยาวของลําตัวรวมความยาวหาง 11 เซนติเมตร ลําตัวเห็นเกล็ดขนาดใหญ
ชัดเจน สีนําตาลออน หรือสีเทามีลายจุดแตมสีดํากระจายทั่วลําตัว นิ้วและเล็บยาว ตัวไมเต็มวัยสี

ดําหรือเทาดํา มีจุดสีขาวขนาดเล็กดานบนลําตัว 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

193»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ตุกแกบาน  Gekko gecko (Linnaeus)                        

 วงศ Gekkonidae

 ขนาดลําตัวยาว 35 เซนติเมตร ลําตัวแบน หัวโต ตาเหลือง สวนกลางตาสีดํา ผิวหนังสี
เทา เทาอมเขียว และสีสมเรียงกันเปนริ้วลายชัดเจน นิ้วมีพังผืดเหนียว วางไขครั้งละ 2-3 ฟอง ไขสี

ขาว รูปทรงครึ่งวงกลม วางติดกับไม ผนังบาน ตามซอกผนัง หรือโพรงไม

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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194 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 จิ้งเหลนลายอินโดจีน  Lipinia vittigera (Boulenger)             

 วงศ Scincidae

 ขนาดความยาวถึง 10 เซนติเมตร รูปรางเรียว ลําตัวดานบนลายสีสมอมเหลืองสามแถบ
สลับสีดําสองแถบ ตามความยาวลําตัว หางสีสมอมแดง 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

195»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 จิ้งเหลนหลากหลาย  Mabuya macularia (Blyth)         

 วงศ Scincidae

 ขนาดความยาวหัวถึงปลายหาง 16 เซนติเมตร เปนจิ้งเหลนที่มีความคลองแคลว วองไว 
ลําตัวดานบนสีนําตาลดํา ดานขางลําตัวสีดํา มีจุดสีขาวกระจาย มีเสนสีขาวจากหลังตาจนถึงกลาง
ลําตัว ริมฝปากบนสีขาวครีม ริมฝปากลางสีแดงสม รวมทั้งบริเวณคาง คอ อก จนถึงโคนขาหนา

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

196 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 จิ้งเหลนบาน  Mabuya multifasciata (Kuhl)              
 วงศ Scincidae

 ขนาดความยาวประมาณ 35 เซนติเมตร รูปรางอวนกลาง ปลายลําตัวเรียว ลําตัวดาน

บนสีนําตาล ขางลําตัวมีแถบสีนําตาลเขม ทองสีครีม ริมฝปากลางมีเกล็ดสีสมกระจาย 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

197»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ  Sphenomorphus maculates (Blyth)   
 วงศ Scincidae

 ขนาดความยาวถึง 16 เซนติเมตร ลําตัวเรียวยาว เกล็ดเล็กและเรียบมัน สีเขียวมะกอก

หรือนําตาลออนดานบนลําตัวมีจุดสีดํากระจายขางลําตัวมีแถบสีดํา ทึบหรือสีดําและมีจุดเล็กๆสี
นําตาลออนกระจาย ทองสีเหลืองออนอมนําตาลมีจุดสีดํากระจาย หางสีออนและสดกวาลําตัว 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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198 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 จิ้งเหลนหวยทองแดง  Tropidophorus berdmorei (Blyth)    

 วงศ Scincidae

 เปนจิ้งเหลนท่ีมีแผนปดหู แทนท่ีจะเปนรูหูลึกอยางจิ้งเหลนกลุมอื่น ลําตัวหนา เม่ือยัง
เล็กเกล็ดลําตัวเปนเกล็ดสัน แตเมื่อโตขึ้นเปลี่ยนเปนเกล็ดเรียบ เกล็ดหัวเรียบ ไมมีเกล็ดเหนือจมูก 
เกล็ดนําหนาผาก เปนแผนเดียว ไมมีเสนแบงแยก หลังสีนําตาลเขม มีลายแตมสีจางขอบดําเลือน

ลาง ทองสีแดงอมชมพู หรือสีแดงอมสม เกล็ดปดทวารเปนแผนใหญ 2 แผน ซึ่งในระบทนิเวศ เปน

ตัวบงบอกถึงคุณภาพแหลงนํา

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

199»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 เตาเหลือง  Indotestudo elongate (Blyth)                    

 วงศ Testudinidae

 กระดองยาวถึง 36 เซนติเมตร กระดองนูนสูง ดานบนสีเหลือง มีรอยแตมสีครามอมเทา 
หัวสีเหลือง มีจุดแตมเล็ก ๆ สีนําเงิน 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

200 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ตะกวด  Varanus bengalensis (Gray)                             

 วงศ Varanidae

 ขนาดความยาวของลําตัวและหางรวม 175 เซนติเมตร ลําตัวสีนําตาลอมเขียว มีจุดเล็ก
สีเหลืองกระจายทั่วลําตัว รูจมูกตั้งอยูระหวางตาและปลายจมูก หนังคอมีเกล็ดขนาดใหญ หนัง

สามารถยืดและขยายใหญได 

สถานภาพ : จัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

201»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 คางคกบาน  Bufo melanostictus (Schneider)                           

 วงศ Bufonidae

 มีความยาว 80 มิลลิเมตร เปนคางคกขนาดใหญ ลําตัวสีนําตาลหรือสีเทาอมนําตาล สัน
แข็งบนหัวเรียงตอเปนเสนเดียวกันตั้งแตปลายหัวจนถึงขมับ ตอมพิษหลังแผนหูมีลักษณะใหญและ

ยาว มีผิวดานบนมีหนามดําเชนเดียวกับบนตุมตามลําตัว 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

202 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 กบหนอง  Fejervarya limnocharis (Boie)                       
 วงศ Ranidae

 มีความยาว 42 - 62 มิลลิเมตร ลําตัวสีเขียวมะกอก บนหลังมีจุดสีนําตาลเขมขนาดใหญ
กระจายอยูทั่วไป ขอบปากบนและลางมีแถบสีเขม บางตัวอาจจะมีเสนกลางตัว ทองสีขาวออกครีม

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

203»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 กบนา  Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann)                         
 วงศ Ranidae

 มีความยาว 68 - 58 มิลลิเมตร ลําตัวสีเขียวมะกอกอมนําตาล หลังและสีขางมีจุดสีดํา
จางๆกระจายอยูทั่วไป ทองสีเทา ใตคางมีลายขีดยาวๆ สีดํา 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

204 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 กบม่ืน  Limnonectes kuhlii (Tschudi)                                    
 วงศ Ranidae

 มีความยาว 90 มิลลิเมตร ลําตัวสีนําตาลเขียวมะกอก ระหวางตามีแถบสีดําพาดขอบ
ปากลางมีจุดสีนําตาล ขามีลายพาดสีเขม  คางและทองสีเหลือง ดานบนของแขงเต็มไปดวยตุม

ขนาดใหญหนาแนนมากบางนอยบาง อยูตามลําธารบนภูเขาสูง พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ลงไปตลอดภาคใต 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

205»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 กบหัวโต  Limnonectes macrognathus (Boulenger)                
 วงศ Ranidae

 มีความยาว 5.5 เซนติเมตร ตัวผูมีหัวและทายทอยใหญ ระหวางตามีติ่งหนังปูดนูนออก
มา ขอบติ่งนี้ติดกับหัวไมมีสวนท่ีอิสระ ลําตัวสีเขียวมะกอกหรือนําตาลและลายสีเขม คอสีขาว ทอง

สีเหลืองออน พบทางภาคใตและภาคเหนือ 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

206 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 กบหงอน  Limnonectes pileatus (Boulenger)                            
 วงศ Ranidae

 มีความยาว 50 - 60 มิลลิเมตร ตัวผูมีหัวใหญ ระหวางตามีติ่งหนังเรียบกลมและยาวเลย
ตาออกมา ชายขอบดานขางและดานหลังของติ่งนี้ไมติดกับหัว ลําตัวสีเขียวมะกอกเขม และมีแตม
สีนําตาลที่เอวแลวจางลงมาตามขา ทองสีเหลืองออน

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

207»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปาดบาน  Polypedates leucomystax (Gravenhorst)          
 วงศ Rhacophoridae

 คลายเขียดตะปาด ขนาดความยาวจากปลายปากถึงกน 50 - 80 มิลลิเมตร ลําตัวสีเทา
หรือสีนําตาลอมเหลือง กลางหลังมีจุดหรือแตมสีเขมหรือมีขีดยาว 4 เสนขนานกัน ขามีลายพาดสี
เขม

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

208 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ปลากระด่ีหมอ  Trichogaster trichopterus (Pallas)         
 วงศ Anabantidae

 มีขนาดประมาณ 8 – 12 เซนติเมตร ลําตัวรูปไขปอม หลังยกสูงเล็กนอย ลําตัวสีเทาอม

ฟา และมีลายแถบสีคลําตามขวางหรือเฉียงขางลําตัวโคนครีบหางมีจุดสีดํา ครีบกนมีจุดประสีสม
หรือเหลือง และขอบสีเหลือง ครีบใส ครีบหางมีประสีคลํา

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

209»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปลาคอแถบดํา  Nemacheilus binotatus (Smith)             
 วงศ Balitoridae

 เปนปลาขนาดเล็ก อาศัยอยูในลําธารและแมนํา หัวคอนขางเล็ก ครีบหลังอยูลําหนาครีบ

กนเล็กนอย ลําตัวมีแถบดําขนานพาดลําตัว ฐานครีบหลังมีแถบดํา ลําตัวสีนําตาลอมเหลือง นิสัย
เปนปลากินเนื้อ กินสัตวหนาดินขนาดเล็กขนาดท่ีพบใหญที่สุดมีความยาว 5 เซนติเมตร การกระ
จายพันธุ เปนปลาถิ่นเดียวของไทย พบในลุมแมนําเจาพระยาตอนบน ตั้งแตลุมนําปงจนถึงลุมนํา
นานนอกจากนี้ ยังพบในลุมนําแมกลอง 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

210 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ปลาคอลายบั้ง  Schistura desmotes (Fowler)                
 วงศ Balitoridae

 เปนปลาขนาดเล็ก อาศัยในลําธารตนนํา หัวคอนขางเล็ก ครีบหลังอยูลําครีบกนเล็ก

นอย สีของลําตัวดานหลังและดานขางสีเขียวมะกอกจางๆ ทองสีเหลือง บนลําตัวดานหลังมีแถบ
ดําคาด ฐานครีบหลังมีแถบดํา ครีบหางมีสีเหลืองอมสม มีนิสัยเปนปลากินเน้ือ กินตัวออนแมลง
นําขนาดเล็ก ขนาดที่พบใหญสุดมีความยาว 10 เซนติเมตร การกระจายพันธุ เปนปลาถ่ินเดียว
ของไทย พบในลุมนําเจาพระยาตอนบน และเฉพาะในลุมนําปงตอนบน 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

211»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปลากริมควาย  Trichopsis vittata (Cuvier)                        
 วงศ Belontiidae

 มีลําตัวรูปไขแบนขาง หัวเรียว ตาโต ขนาดลําตัวมีความยาวเฉล่ียประมาณ 3-4 

เซนติเมตร ครีบหลังอยูตอนกลาง ครีบหางปลายแหลมยาว ครีบกนยาว ครีบทองเล็ก และปลาย
เรียวแหลม ลําตัวสีคลําอมนําตาลหรือนําตาลแดงเหลือบเขียวออน  เหนือครีบอกมีแตมกลมสีคลํา 
ครีบมีจุดประสีแดง ครีบกนมีขอบสีแดงคลํา

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

212 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ปลากระทุงเหว  Xenentodon cancila (Hamilton)                 

 วงศ Belonidae

 มีขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร เปนปลานําจืดขนาดเล็ก รูปรางยาวเรียวคลายเข็ม ลํา

ตัวคอนขางกลม ทองแบนจะงอยปากแหลมแบบปากนก ปากบนและลางมีฟนแหลมคมซ่ีเล็กๆ

เรียงเปนแถว ครีบหลังและครีบกนอยูใกลกับครีบหาง ครีบหูมีขนาดใหญและแข็งแรงใชชวยใน
การกระโดดพนผิวนําได

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

213»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปลากาง  Channa limbata (Cuvier)                         

 วงศ Channidae

 มีีรูปรางคลายปลาชอน แตมีสวนหัวมนกลมและโตกวา ลําตัวสีนําตาลออนถึงนําเงิน

คลํา และมีลายประหรือจุดสีคลํา ทองสีจาง โคนครีบอกมีลายเสนสีคลําเปนแถบ 4-6 แถบ ครีบ

หลัง ครีบกน และครีบหางมีสีเทาหรือนําเงินเรือ ขอบมีสีสมหรือสีจาง โดยปลาในแตละถิ่นจะมี
สีสันแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมท่ีอาศัย

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

214 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ปลาดุกอุย  Clarias macrocephalus (Gunther)                
 วงศ Clariidae

 เปนปลานําจืด มีกระดูกทายทอยยื่นแหลมออกไปลักษณะคลายรูปสามเหล่ียม ลําตัว

สั้นปอมกวาปลาดุกดาน ซึ่งอยูในสกุลเดียวกัน ลําตัวมีสีดําปนเหลือง มีจุดขาวเล็กๆ เรียงเปนแถว

ขวางลําตัวหลายแถว มีครีบหลังสูงกวาปลาทั่วไปมาก สามารถเคล่ือนที่บนบกไดเปนระยะทาง
สั้นๆ โดยใชครีบชวย 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

215»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปลาตะเพียนขาว  Barbonymus gonionotus (Bleeker)          
 วงศ Cyprinidae

 เปนปลานําจืดคูบานคูเมือง เปนท่ีรูจักดีตั้งแตสมัยสุโขทัย ลักษณะ ลําตัวอวนปอม หัว

เล็กเกล็ดใหญ ปากเล็ก ลักษณะท่ีแตกตางจากพวกเดียวกันคือมีกานครีบออนของครีบกนอยู 6 

กาน สวนชนิดอื่นมี 5 กาน สีของลําตัวเปนสีเขียวอมฟา ดานหลังสีนําตาลปนเทา ทองสีขาว เปน
ปลาที่ปราดเปรียววายนํารวดเร็ว กระโดดไดสูงมาก มีขนาดความยาวประมาณ 8 - 20 เซนติเมตร 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

216 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ปลาเลียหิน  Garra cambodgiensis (Tirant)                    

 วงศ Cyprinidae

 เปนปลาที่มีขนาดเล็ก ลําตัวยาว หลังโคงเล็กนอย สันทองแบนราบ จะงอยปากยาว 

ปลายทู และมีตุมเหมือนเม็ดสิวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะตัวผูริมฝปากหนาและมีตุมเม็ดสิวที่

ออนนุมอยูเปนจํานวนมาก ไมมีรองระหวางริมฝปากกับกระดูกขากรรไกร ริมฝปากลางแผออก
กวางเปนแผน ขอบหนาเรียบ ใชในการยึดเกาะกับของแข็ง มีหนวด 1-2 คู ครีบอกและครีบทองอยู
ในแนวระดับสันทอง ครีบหลังมีกานครีบแขนง 8 กาน และกานครีบเดี่ยวไมแข็ง ครีบกนส้ันมีกาน
ครีบแขนง 5 กาน เสนขางลําตัวตรง

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



                                                ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ    

217»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

ปลากระสูบขีด  Hampala macrolepidota (Kuhl and vnd Hasselt)      

วงศ Cyprinidae

 มีรูปรางคลายปลากระสูบจุด แตดานขางลําตัวมีแถบขวางบริเวณใตครีบหลังลงมาถึงทอง ใน
ปลาขนาดเล็กมีแถบ 2 แถบที่กลางลําตัวและโคนหาง และมีแถบใตตาดวย ครีบมีสีคลําแดงเร่ือ ขอบ

บนและขอบลางของครีบหางมีแถบสีคลํา มีขนาดใหญกวาปลากระสูบจุดซึ่งเปนปลาในสกุลเดียวกัน คือ 
สามารถยาวไดถึง 30 เซนติเมตร หรือ 70 เซนติเมตร ซึ่งเปนขนาดใหญเต็มที่พบมากในแมนําโขง และพบ

บางในแมนําเจาพระยา โดยจะพบไดมากกวาปลากระสูบจุดเปนปลากินเนื้อ จัดเปนปลานักลาชนิดหนึ่ง 

มักไลจับปลาขนาดเล็ก เชน ปลาซิว ปลาวัยออน รวมถึงแมลงนําตาง ๆ  ในแมนําและหนองบึงตาง ๆ  เปนที่
นิยมของนักตกปลาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเลนโดยใชเหยื่อปลอม บริโภคดวยการปรุงสด หรือทําปลารา 

ปลาสม และยังเลี้ยงเปนปลาสวยงามไดอีกดวยปลากระสูบขีดมีชื่อเรียกทางภาษาอีสานวา “สบู”, “สูด”, 

“สิก” หรือ “ขม”

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535



     ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹ÊÑμÇì»èÒ

218 »èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹

 ปลาพลวง  Neolissochilus stracheyi (Day)                

 วงศ Cyprinidae

 จัดเปนปลาในวงศปลาตะเพียนท่ีมีขนาดใหญ ลําตัวยาว ดานขางแบน มีเกล็ดขนาดใหญ 

หัวเล็ก มีหนวด 2 คู อยูปากบนและมุมปาก ครีบหางเวาเปนแฉกลึก กระโดงหลังคอนขางสูงมีกาน

แข็ง 1 อัน ครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบทองและครีบกนมีขนาดใกลเคียงกัน ลําตัวมีสีนําตาล ปนเขียว 
สีของปลาชนิดนี้ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม บางแหลงอาจจะมีสีนําตาลปนดําเขม มีแถบสีคลําพาดกลาง
ลําตัวตามยาวไปใกลโคนหาง ดานทองสีจาง ขนาดโดยประมาณ 60 เซนติเมตร พบใหญสุดถึง 1.5 
เมตร 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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219»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 ปลาจาด  Poropuntius bantamensis (Rendahl)              

 วงศ Cyprinidae

 มีรูปรางและขนาดใกลเคียงปลาตะพากเหลือง ซึ่งเปนปลาท่ีอยูในสกุลเดียวกัน แตตาง
กันตรงที่ครีบกนมีลักษณะโคงเหมือนเคียว ครีบและหางเปนสีแดงหรือสีสม รูปรางอวนปอมกวา 
แตขนาดและรูปรางใกลเคียงกัน

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 ปลาตะเพียนทราย  Puntius brevis (Bleeker)                      

 วงศ Cyprinidae

 มีีขนาดประมาณ 6-12 เซนติเมตร คลายปลาตะเพียน แตลําตัวปอมกวา หัวเล็ก ปาก

เล็ก มีหนวด 1 คู ลําตัวสีเทาเงิน ครีบหลังมีประสีคลํา กานครีบหลังอันใหญมีขอบดานทายเรียบ 

ครีบหางเวาลึก และโคนครีบหางมีแตมสีคลํา ในฤดูผสมพันธุแกมจะมีแตมสีสมออน

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 ปลาตะเพียนนําตก  Puntius rhombeus (Kottelat)              
 วงศ Cyprinidae

 มีขนาดประมาณ 10 เซนติเมตร ลําตัวรูปไขแบนขางเล็กนอย ปากเล็ก และมีหนวด 1 คู 

ลําตัวสีเงินเหลือบเขียวออนหรือเหลือง ครีบใสสีเหลืองออนกลางลําตัว โคนครีบหลัง และโคนหาง

มีสีดํา ครีบหลังสั้น ครีบหางเวาลึกสีเหลืองออนหรือสีนําตาล

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 ปลามะไฟ  Puntius stoliczkanus (Day)                  
 วงศ Cyprinidae

 ปลานําจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีลําตัวทรงสี่เหลี่ยม ปอมเล็กนอย หัวส้ัน ตาและปากมี

ขนาดเล็ก ไมมีหนวด เกล็ดใหญ ลําตัวสีเงิน เหนือครีบอกและโคนครีบหางมีแตมสีคลํา ตัวผูในฤดู

ผสมพันธุจะมีสีแดงเหลือบบนลําตัว ครีบใสมีสีแดงแตม และมีแถบสีคลําเล็กนอยเปนปลาขนาด
เล็ก มีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร มีพฤติกรรมชอบอยูรวมตัวเปนฝูงในแหลงนําลําธารที่ไหล
เช่ียวบนภูเขาในลุมแมนําสาละวินและลุมแมนําโขง แตในฤดูผสมพันธุตัวผูจะมีนิสัยดุราย และมี
อาณาเขตของตนเอง เปนปลาท่ีมีสีสันและลวดลายสวยงาม จึงนิยมเล้ียงเปนปลาสวยงาม

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 ปลาซิวควาย  Rasbora aurotaenia (Tirant)                

 วงศ Cyprinidae

 มีขนาดประมาณ 6-10 เซนติเมตร ลําตัวยาวทรงกระบอกและแบนขางเล็กนอย ปาก

เล็ก ไมมีหนวด ตาโต เกล็ดใหญ ลําตัวสีเหลืองออนอมทอง และมีแถบสีเงินพาดยาวจากกลางลํา

ตัวถึงโคนหาง ครีบเล็กสีเหลืองออนและมีขอบสีคลํา ครีบหางเวาลึก 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 ปลาซิวควายแถบดํา  Rasbora paviana (Tirant)         
 วงศ Cyprinidae

 ลําตัวยาวเรียว หัวและปากมีขนาดเล็ก ตาโต ไมมีหนวด รูจมูก 1 คู ริมฝปากอยูบริเวณ
หนาสุดในแนวเฉียงมุมปากยาวถึงขอบหนาของตาบริเวณปลายหนาสุดของขากรรไกรลางเปนสัน

ยื่นออกมา เสนขางตัวสมบูรณอยูคอนมาทางดานลาง หัวและลําตัวสีนําตาลออนอมสีทอง มีแถบ

สีดําทอดไปตามความยาวของลําตัว ตั้งแตหลังชองเปดเหงือกไปจนถึงบริเวณโคนครีบหาง และ
แถบสีขยายใหญขึ้นเปนวงกวางที่บริเวณคอดหาง ครีบสีเหลืองใส ไมมีหนวด ขนาดที่พบอยูในชวง 
3-12 เซนติเมตร กินลูกนํา ตัวออนของแมลง และแมลงนํา ใชบริโภคเปนอาหารและเล้ียงเปนปลา
สวยงาม

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 หอยโขง  Pila ampullacea                          
 วงศ Ampullariidae

 หอยขนาดใหญมีฝาปด ปากกวางประมาณ 3-5 เซนติเมตร สูง 5-6 เซนติเมตร เปลือก
แข็งรูปรางครึ่งวงกลมมีลายพาดขวางบนเปลือกรูปกรวยตื้นมีสวนทายรีแหลมเปลือกแข็งแรง สี

นําตาล

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 หอยหอเปลือกใหญสยาม  Megaustenia siamensis (Haines) 
 วงศ Helicarionidae

 มีขนาดเปลือกกวางประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร มีหนังบางผิวเปนตุมกระจายหุมไว สี

นําตาลอมเหลือง ตัวเนื้อหอยสีนําตาลอมเหลืองออน

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 แมงมุมหลังหนามฮาสเซลล  Gasteracantha hasseltii (C.L.Koch)
 วงศ Araneidae

 มีขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตร หัวและอกสีนําตาลดํา มีขนสีขาวปกคลุม ทองแข็งดาน

บนสีเหลือง มีจุดแตมสีดํากระจาย มีหนามจํานวน 3 คู คูกลางยาวท่ีสุด และงอนขึ้นเล็ก

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 แมงมุมหลังหนามตรง  Gasteracantha sp.                 
 วงศ Araneidae

 มีขนาดประมาณ 8 เซนติเมตร หัวและอกสีนําตาล ทองมีความกวางมากกวาความยาว 
แบน มีหนามสามคู สีนําตาล คูกลางยาวที่สุด ทองดานบนลายสีเหลืองสลับนําตาลตามแนวขวาง

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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229»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

 แมงมุมใยทองทองขนาน  Nephila maculate (Fabricius)         

 วงศ Nephilidae

 หัวและอกสีเทาอมนําตาลเขมขนสีขาว ทองรูปทรงกระบอกยาว สีดํามีลายขีดสีเหลือง

ขนาดใหญ 2 ขีดอยูตรงกลางขนานไปตามความยาวของทอง 

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 แมงมุมพเนจร  Heteropoda sp.                       

 วงศ Sparrassidae

 สวนหัวและอก ทอง และขาสีนําตาล มีลายขีดสีดํากระจายทั่วตัวและขาชอบออกหากิน
ในเวลากลางคืน

สถานภาพ : ไมจัดเปนสัตวคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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 โดยทั่วไปชาวบานมักเรียก แมลง วา แมง เพราะเขาใจวาเปนสัตวจําพวก
เดียวกัน แทจริงแลวสัตวทั้งสองพวกนี้แตกตางกัน ลักษณะที่ทําใหทราบวาเปนแมลงนั้น
ใหสังเกตงายๆ คือ 

ความหลากหลายทางชีวภาพดานแมลง

ปปาาแแมมคคํํ าามมมีี เเปปนผผืนนนนปปปปปป าาาาาาททที่มมีควววาาาามม

หลากหลลลาาายยยขขออองงงชชนนนิิิดดปปาาา ไไไดแแแแกก ปปาาาเเเเเบบบบบบญญญญญญจจพพรรรรณณ 
ปาเต็งรัง ปปาดิบบแแลลลงง แแแลลละะะปปปปาเเตตต็็งงรรรรรรัังงงงง-----ไไไไไมสสนนน 

ทาใหความหลากหลายของพรรณพชทพบในทําใหความหลาากกหหลลาายยยขขอองงพพรรรรณณพืชชทททททีีี่่่่พพพพพพบบบบใในน

ปามีจํานวนมากมายหลายชนิดบงบอกวาผืน

ปาแมคํามีแหงนี้มีความอุดมสมบูรณอยูมาก

นอกเหนือจากชนิดพันธุพืชแลวนั้น แมลง

เปนความหลากหลายทางชีวภาพกลุมหนึ่งท่ี
สําคัญ สามารถบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณของ

ปาไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนสิ่งมีชีวิตที่มี

ความหลากหลายของจํานวนชนิดพันธุมาก
ที่สุดในโลก และมีวิวัฒนาการยาวนานกวา

สตวทุกชนดสัตวทกชนิด
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 อก (Thorax) 

 ทอง (Abdomen) 

 หัว (Head) 

 

 

 

ขาของแมลง (Legs) 

มี 6 ขา 3 คู 

 แมลง (ตั๊กแตน) 

 
 หนวด (Antennae) 1 คู 

ตัวเต็มวัยแบงเปน 3 สวนชัดเจน คือ สวนหัว สวนอก และสวนทอง

“แมลง”  มีขาทั้งหมด 6 ขา หรือ 3 คู มีหนวด 1 คู ไวรับสัมผัส 
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 ขาของแมงมุม (Legs)  

มี  8  ขา 4 คู 

 สวนหัว (Cephalothorax)  

 

 สวนลําตัว (Abdomen) 

        แมลงสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็วและมีจํานวนมาก มีการลอกคราบเพ่ือเจริญ
เติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปรางไดในแตละชวงวัย วงจรชีวิตของแมลงทั่วไปจะประกอบดวย 

ระยะไข  ตัวออน  ดักแด  และตัวเต็มวัย  เราจะพบแมลงไดทั้งบนบกและในนํา แมลงบนบก 
คือแมลงที่อยูในดินและตนไม เชน มด ดวง ปลวก มวน เพล้ีย แมลงท่ีพบบินอยูบนฟา เชน 
ผีเสื้อ ผึ้ง แมลงปอ และแมลงท่ีอาศัยอยูในนํา เชน ดวงดิ่ง มวนจิงโจนํา และตัวออนแมลงปอ

ลําตัวแบงเปน 2 สวน คือ สวนหัวและสวนทอง

“แมง”  มีขา 8 ขา หรือ 4 คู ไมมีหนวด ไมมปีก

แมงมุม

สวนหวั (Cephalothorax)

สวนลําตัว (Abdomen)



                                                  ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾´éÒ¹áÁÅ§    

235»èÒáÁè¤íÒÁÕ : ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡Í´Õμ¶Ö§»Ñ¨¨ØºÑ¹ 

        สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงใน กลุมผีเส้ือกลางวัน กลุมผีเส้ือกลางคืน 
กลุมปลวก กลุมดวง และกลุมแมลงอื่นๆ

ÇÔ Õ̧¡ÒÃÊíÒÃÇ¨

 กลุมผีเสื้อกลางวัน

  เดินตามเสนทางการสํารวจ โฉบเก็บ

ผีเสื้อกลางวันทุกตัวภายในเสนทางท่ี

กําหนด การจับผีเสื้อเริ่มในชวงเวลา 
10.00น. - 12.00น. เนื่องจากเปนชวง
เวลาที่พบผีเสื้อไดมากและผีเสื้อบินอยู

ในระดับตําจึงสามารถใชสวิงจับไดงาย 

เมื่อจับผีเสื้อไดแลว ตองทําใหผีเสื้อสลบ
โดยใชมือบีบบรเิวณหนาอก แลวนํา
ผีเสื้อบรรจุใสซองพับเปนรูปสามเหลี่ยม 
บันทึกขอมูลรายละเอียด

 โฉบเก็บผีเสื้อกลางวันบรรจุใสซอง

 กลุมผีเส้ือกลางคืน

  ตั้งกับดักแสงไฟ (Light trap) เพื่อใช
ดักแมลง โดยเปดไฟตั้งแต 18.00น. ถึง 
6.00น. ของวันถัดไป เก็บตัวอยางในชวง
เวลา 20.00น. 22.00น. และ 6.00น. 
พรอมทั้งถายรูป และเก็บตัวอยางใสขวด
ฆาแมลง เม่ือแมลงตายจึงเก็บใสกระดาษ
เก็บตัวอยาง บันทึกขอมูลรายละเอียด

  การตั้งกับดักแสงไฟ

ความหลากหลายทางชีวภาพดานแมลงในพื้นที่ปาแมคํามี

 กลุมผเสอกลางวน

งววัันนนบบรรรรรจจจุใใใใสสสซซอองง

ั้้
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 กลุมปลวก

  เดินตามเสนทางสํารวจ เก็บตัวอยาง
ปลวกที่อยูบนจอมปลวกในพื้นปาซึ่ ง
สามารถพบปลวกไดตามจอมปลวก บน
พื้นดิน ใตดิน ใตใบไมผุ และบนตนไม 
บันทึกขอมูลรายละเอียด เก็บตัวอยาง
ปลวกวรรณะทหาร จํานวนไมเกิน 20 ตัว 
ตอการพบปลวก 1 ครั้ง เก็บปลวกลงใน
ขวดบรรจุแอลกอฮอล 80 เปอรเซ็นต

 สุมเก็บปลวกตามจอมปลวก

 กลุมดวง และกลุมแมลงอ่ืนๆ

  เดินตามเสนทางการสํารวจ เก็บ
ตัวอยางดวงและแมลงอื่นๆ ซึ่งสามารถ
พบไดตามพื้นดิน การเก็บดวงที่มีขนาด
ใหญจะเก็บดวยวิธีหอเหมือนท็อฟฟและ
การเก็บตัวอยางแมลงอื่นๆ จับใสขวดฆา

แมลง บันทึกขอมูลรายละเอียด

 เก็บตัวอยางดวงและแมลงอื่นๆ ตามพื้นดิน

 สุมเก็็บปลวกตามจอมปลวก

 

 สุมเก็บปลวกตามจอมปลวก
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  จํานวน 142 ชนิด ตัวอยาง
เชน ผีเสื้อจรกาหนอนย่ีโถ ฯลฯ 
ผึ้งหลวง ชันโรง ที่กินนําหวาน
ดอกไมเปนอาหาร หรือดวงเตา
ขาโตที่นําพาเกสรติดไปตามขา     
จะชวยผสมเกสรใหกับตนไม     
ในปา เพ่ิมความหลากหลายของ
พรรณพืช

กลุมแมลงชวยผสมเกสรกลุมแมลงชวยผสมเกสร

  จํานวน 25 ชนิด ตัวอยาง
เชน ตั๊กแตน ดวงกินูน ตัวออน
ผึ้ง หนอนไมไผ แมลงมัน จิ้งหรีด 
หรือใชประโยชนจากผลผลิตของ

แมลง เชน นําผึ้ง ไขผ้ึงหรือขี้ผึ้ง 
ครั่ง

กลุมแมลงที่เปนอาหารกลุมแมลงที่เปนอาหาร

แมงมัน

ตั๊กแตน

รังผึ้งหลวง

ผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผผีีีีีีีีีีีีเเเเเเเเเเเเเเเเสสสสสสสสสสสสสสสสส้้้้้ืืืืืืืืืืืืืืือออออออออออออออออออออกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกะะะะะะะะะะะะะะะะะะะทททททททททททททททททททททททททททททกกกกกกกกกกกกกกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกแแแแแแแดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปาแมคํามี ความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ปาแมคํามี 

พบมีจํานวนทั้งสิ้น 237 ชนิด แบงออกเปนพบมีจํานวนท้ังสิ้น 237 ชนิด แบงออกเปน
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  กลุมแมลงศัตรูพืชปาไมกลุมแมลงศัตรูพืชปาไม

  จํานวน 33 ชนิด ตัวอยางเชน มวน
ลําไย จักจั่นงวง ที่ดูดกินนําเลี้ยงจาก
พืชอาหาร ซึ่งเปนตัวบงชี้ใหเห็นวา
สภาพแวดลอมในปาแถบน้ีมีพืชอาหาร
ที่แมลงศัตรูปาไม เขามาทําลายอยู 
แสดงใหเห็นวาในปาน้ีมีพืชอาหารที่
หลากหลายและอุดมสมบูรณอยูมาก

กลุมแมลงเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน

8 »èÒáÁè¤íÒÁÕ Ò Ò Ò

่

  จํานวน 11 ชนิด เปนผูชวยยอย
สลายในระบบนิเวศปาไมเน่ืองจากเปน
ผูบริโภคลําดับแรก เชน ปลวก ดวง
มูลสัตว แมลงสาบ แมลงกลุมมดหรือ
กลุมที่อาศัยอยู ในดินก็ เปนอีกพวก
หน่ึงที่ชวยปรับปรุงดินใหมีความอุดม
สมบูรณเปนแหลงอาหารของตนไมใน
ปา ยิ่งไปกวาน้ันแมลงบางชนิดยังเปน
ตัวบงชี้ สภาพนํา และสภาพความอุดม

สมบูรณของดิน เชน ตัวออนของแมลง
หางดีดและตัวออนหิ่งหอย ที่อาศัยอยู
แตในนําสะอาดเทาน้ัน ถาพบแมลง

เหลานี้อาศัยอยูที่ใดสามารถบอกไดวา

แหลงนําน้ีเปนแหลงนําที่สะอาด หรือ
สามารถพบแมลงหางดีดไดในดินที่มี
ความสมบูรณของอินทรียวัตถุสูง

 จักจั่นงวง

มวนลําไย

ดวงหนวดยาวลายทหาร

เพลี้ยแบน
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กลุมแมลงตัวหกลุมแมลงตัวหํา ตัวเบียนํา ตัวเบียน

ปลวก

มดแดง+ดวงกนกระดก

มวนเพชฌฆาตคาดเหลืองแมลงสาบ

มด

  พบจํานวน 23 ชนิด ตัวอยางเชน มวน
เพชฌฆาตคาดเหลือง ดวงกนกระดก มดแดง 
กินแมลงศัตรูพืชเปนอาหารชวยควบคุม
ศัตรูพืชใหลดนอยลง แมลงท่ีชาวบานไมได
ใชประโยชนโดยตรง แตมีประโยชนอยาง
มากมายตอผืนปาแมคํามี เปนตัวหําตัวเบียน
ตามธรรมชาติที่ชวยควบคุมแมลงศัตรูพืช

หิ่งหอยยักษ
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กลุมแมลงหายากและใกลสูญพันธุกลุมแมลงหายากและใกลสูญพันธุ

  พบจํานวน 3 ชนิด นอกจากแมลงท่ี
มีความสําคัญตอระบบนิเวศดังกลาว
แลว เรายังพบแมลงคุมครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 จํานวน 3 ชนิด
พันธุ คือ ดวงดินขอบทองแดง ดวง
กวางดาวหนามขาตรง และผีเสื้อถุง
ทองปาสูง ซึ่งแมลงเหลานี้เปนแมลง
ที่หายากในธรรมชาติและใกลสูญ
พันธุในประเทศไทย เนื่องจากพื้นท่ี
ถูกบุกรุกทําลาย ทําใหพืชอาหารของ
แมลงเหลาน้ีมีปริมาณนอยลง แมลง
คุมครองสวนใหญเปนแมลงเฉพาะ
ทองถ่ินจะเจริญเติบโตในภูมิประเทศ
และภูมิ อากาศ ท่ีจํ า เพาะ เจาะจง

  แสดงใหเห็นวา แมลงในปาแมคํามี 

มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เรา
ทุกคนจึงตองชวยกันรักษาผืนปา ซึ่ง
เปนที่อาศัยของแมลง เพื่อรักษาระบบ
นิเวศ ใหมีแมลงอยูคูกับธรรมชาติอัน

สวยงามอุดมสมบูรณของปาแมคํามี

ตลอดไป
ดวงดินขอบทองแดง

ดวงกวางดาวหนามขาตรง

ผีเส้ือถุงทองปาสูง
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รายช่ือความหลากหลายของแมลง

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

1 ผีเสื้อลายเสือ Amata sp. Arctiidae

2 ผีเสื้อลายเสือ Creatonotos  transiens (Walker) Arctiidae

3 ผีเสื้อลายเสือ Cyana  fl avalba (Rothschild) Arctiidae

4 ผีเสื้อลายเสือ Nyctemera  coleta (Cramer) Arctiidae

5 ผีเสื้อ Pitassia  varians (Walker) Arctiidae

6 ชันโรง Trigona  apicalis (Smith) Apidae

7 ผีเสื้อหนอนเจาะลําตน Xyleutes  persona (Le Guillou) Cossidae

8 ผีเสื้อ Botyodes  asialis (Guenée) Crambidae

9 แมลงวันดอกไม Asareina sp. Diptera

10 ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea  mulciber (Cramer) Danaidae

11 ผีเสื้อลายเสือขีดยาว Parantica  aglea  melanoides 
(Moore)

Danaidae

12 ผีเสื้อลายเสือฟาเขม Tirumala  septentrionis (Butler) Danaidae

13 ผีเสื้อหนอนคืบ Abraxaphantes  perampla 
(Swinhoe)

Geometridae

14 ผีเสื้อหนอนคืบ Biston  luculentus (Guenée) Geometridae

15 ผีเสื้อหนอนคืบ Biston  panterinaria 
exanthemata (Moore)

Geometridae

16 ผีเสื้อหนอนคืบ Cassyma  quadrinata (Guenée) Geometridae

17 มอธทองเฉียงพราปา Dysphania  militaris (Linnaeus) Geometridae

กลุมแมลงชวยผสมเกสร
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ

18 ผีเสื้อหนอนคืบ Dysphania  subrepleta (Walker) Geometridae

19 ผีเสื้อหนอนคืบ Hyposidra  talaca (Walker) Geometridae

20 ผีเสื้อลายดางสามสี Coladenia  indrani  uposathra 

(Fruhstorfer)

Hesperiidae

21 ผีเสื้อปกราบแถบสม Celaenorrhinus  ladana (Butler) Hesperiidae

22 ผีเสื้อนิล Isma sp. Hesperiidae

23 ผีเสื้อนิลวรรณแถบ

กระบอง

Notocrypta  clavata 

(Staudinger)

Hesperiidae

24 ผีเสื้อหนอนหญาสิกขิม Potanthus  nesta Hesperiidae

25 ผีเสื้อหนอนชักใย Dendrolimus  grisea (Moore) Lasiocampidae

26 ผีเสื้อหนอนชักใย Kosala  reducta 

(Zolotuhin & Witt)

Lasiocampidae

27 ผีเสื้อหนอนชักใย Radhica  holoxantha 

(Grunberg)

Lasiocampidae

28 ผีเสื้อฟาไมกอเขียว

ธรรมดา

Arhopala  eumolphus (Cramer) Lycaenidae

29 ผีเสื้อฟาพุมขอบปกยาว Callenya  lenya (Evan) Lycaenidae

30 ผีเสื้อดอกถั่วธรรมดา Catochrysops  strabo (Fabricius) Lycaenidae

31 ผีเสื้อขาวหางร้ิว Cheritra  freja  evansi (Cowan) Lycaenidae

32 ผีเสื้อหนอนล้ินจี่ใตเทา Deudorix  hypargyria (Elwes) Lycaenidae

33 ผีเสื้อหนอนกลอยสีตาล Drina  donina (Hewitson) Lycaenidae

34 ผีเสื้อฟาลาย Leptotes  plinius (Fabricius) Lycaenidae

35 ผีเสื้อฟาวาวสีคลํา Jamides  bochus (Stoll) Lycaenidae
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36 ผีเสื้อฟาวาวสีตางฤดู Jamides  celeno (Cramer) Lycaenidae

37 ผีเสื้อสุริยัน Thamala  marciana (Hewitson) Lycaenidae

38 ผีเสื้อแสดหางยาว Loxura  atymnus (Stoll) Lycaenidae

39 ผีเสื้อฟาพุมแถวจุดโคง Udara  dilecta (Moore) Lycaenidae

40 ผีเสื้อหนอนบุง Calliteara  horsfi eldii (Saunders) Lymantriidae

41 ผีเสื้อหนอนบุง Lymantria sp. Lymantriidae

42 ผีเสื้อหนอนบุง Nygmia sp. Lymantriidae

43 ผีเสื้อกลางคืน Asota  egens (Walker) Noctuidae

44 ผีเสื้อกลางคืน Asota  fi cus (Fabricius) Noctuidae

45 ผีเสื้อกลางคืน Calesia  rhodotela (Hampson) Noctuidae

46 ผีเสื้อหนอนคืบ Cassyma  quadrinata (Guenée) Noctuidae

47 ผีเสื้อกลางคืน Eligma  narcissus (Cramer) Noctuidae

48 ผีเสื้อ Entomogramma  torsa (Guenée) Noctuidae

49 ผีเสื้อ Episparis  liturata (Fabricius) Noctuidae

50 ผีเสื้อกลางคืน Erebus  caprimulgus (Fabricius) Noctuidae

51 ผีเสื้อ Erebus  macrops (Linnaeus) Noctuidae

52 ผีเสื้อ Folina  stola (Guenee) Noctuidae

53 ผีเสื้อ Hulodes  caranea (Cramer) Noctuidae

54 ผีเสื้อหนอนคืบ Hypochrosis  abstractaria 
(Walker)

Noctuidae

55 ผีเสื้อ Lygniodes  hypoleuca (Guenée) Noctuidae
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56 ผีเสื้อกลางคืน Neochera  dominia (Cramer) Noctuidae

57 ผีเสื้อลายเสือ Spilosoma  multiguttata 

(Walker)

Noctuidae

58 หนอนราน Scopelodes  venosa (Walker) Noctuidae

59 ผีเสื้อกลางคืน Thyas  honesta (Hübner) Noctuidae

60 ผีเสื้อหนอนมังกรหางพู Dudusa  synopla (Swinhoe) Notodontidae

61 ผีเสื้อหนอนมังกร,ผีเส้ือ

ปกปม

Fentonia  excurvata (Hampson) Notodontidae

62 ผีเสื้อหนอนมังกร,ผีเสื้อ

ปกปม

Paracerura  priapus 

(Schintlmeister)

Notodontidae

63 ผีเสื้อหนอนมังกร,ผีเสื้อ

ปกปม

Phalera  grotei (Moore)  Notodontidae

64 ผีเสื้อกลางคืน Stauropus  alternus (Walker) Notodontidae

65 ผีเสื้อหนอนมังกร,ผีเสื้อ

ปกปม

Syntypistis sp. Notodontidae

66 ผีเสื้อหนอนมังกรลําไย Tarsolepis  elephantorum 
(Banziger)

Notodontidae

67 ผีเสื้อสีนําเงิน Arhopala sp. Nymphalidae

68 ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา Cethosia  cyane  euanthes 

(Drury)

Nymphalidae

69 ผีเสื้อแผนที่แดงธรรมดา Chersonesia  risa (Double day) Nymphalidae

70 ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา Cirrochroa  tyche (C&R Felder) Nymphalidae

71 ผีเสื้อกะทกรกแดง Cethosia  biblis (Drury) Nymphalidae
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72 ผีเสื้อหนอนใบรัก
ธรรมดา

Danaus  chrysippus (Linnaeus) Nymphalidae

73 ผีเสื้อหนอนใบรักลาย
เสือ

Danaus  genutia (Cramer) Nymphalidae

74 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea  core (Cramer) Nymphalidae

75 ผีเสื้อจรกาเมียลาย Euploea  mulciber (Cramer) Nymphalidae

76 ผีเสื้อปกเวาธรรมดา Euripus  nyctelius (Doubleday) Nymphalidae

77 ผีเสื้อบารอนมลายู Euthalia  monina  remias 
(Corbet)

Nymphalidae

78 ผีเสื้อปาชา Herona  marathus 
(Doubleday)

Nymphalidae

79 ผีเสื้อแพนซีมยุรา Junonia  almana (Linnaeus) Nymphalidae

80 ผีเสื้อแพนซีเหลือง Junonia  hierta (Fabricius) Nymphalidae

81 ผีเสื้อแพนซีตาลไหม Junonia  iphita (Cramer) Nymphalidae

82 ผีเสื้อแพนซีสีตาล Jononia  lemonias (Linnaeus) Nymphalidae

83 ผีเสื้อใบไมใหญมลายู* Kallima  limborgii (Moore) Nymphalidae

84 ผีเสื้อกะลาสีแดง Lasipsa sp. Nymphalidae

85 ผีเสื้อสะพายขาวปก

โคง

Lebadea  martha (Fabricius) Nymphalidae

86 ผีเสื้ออาชดุคเล็ก* Lexias  dirtea (Fabricius) Nymphalidae

87 ผีเสื้อแถบขาวเรียง

ธรรมดา

Moduza  procris (Cramer) Nymphalidae
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88 ผีเสื้อพุมคั่นกลาง Mycalesis intermedia (Moore) Nymphalidae

89 ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา Neptis  hylas  papaja (Moore) Nymphalidae

90 ผีเสื้อกะลาสีแดงมลายู Lasippa  tiga (Moore) Nymphalidae

91 ผีเสื้อกะลาสีสี่หนา Neptis  zaida (Westwood) Nymphalidae

92 ผีเสื้อลายเสือขีดยาว Parantica  aglea  melanoides 
(Moore)

Nymphalidae

93 ผีเสื้อเสือดาวใหญ Phalanta  phalantha 
(Drury)

Nymphalidae

94 ผีเสื้อเหลืองหนาม
ธรรมดา

Polyura  athamas (Drury) Nymphalidae

95 ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ
โคนปกดํา*

Polyura  eudamippus 
(Doubleday)

Nymphalidae

96 ผีเสื้อกะลาสี Neptis sp. Nymphalidae

97 ผีเสื้อไวสเคาทขอบฟา Tanaecia  julii (Lesson) Nymphalidae

98 ผีเสื้อหนอนใบรักฟา
ใหญ

Tirumala  septentrionis (Butler) Nymphalidae

99 ผเีสื้อพเนจร Vagrans egista (Cramer) Nymphalidae

100 ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง Cupha  erymanthis  erymanthis 
(Drury)

Nymphalidae

101 ผีเสื้อโยมา Yoma  sabina  vasuki (Doherty) Nymphalidae

102 หนอนราน Phocoderma  velutinum 
(Kollar)

Olethreutinae

103 ผีเสื้อหางตุมอดัมสัน* Atrophaneura  adamsoni 
(Grose-Smith)

Papilionidae
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