
PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

สะเดา
Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton

วงศ์ Meliaceae

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง	ทนตอ่ความแห้งแล้ง

ใบประกอบแบบขนนก	เรียงสลบักนั	ใบยอ่ยโคนใบเบีย้ว	เรียงตรงข้าม

ดอกสีขาว	ออกเป็นชอ่ท่ีปลายก่ิง	ผลสีเขียวเม่ือสกุมีสีเหลือง	ภายในมี	1	เมลด็

พบมากในป่าเตง็รัง	ชอบแสงแดดจดั	ยอดออ่นลวกจิม้น�า้พริกรับประทานได้
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

สบู่เลือด
Stephania pierrei Diels

วงศ์ Menispermaceae

ไม้ล้มลกุ	มีหวัใต้ดนิขนาดใหญ่คอ่นข้างกลม

ใบเด่ียว	เรียงสลบั	รูปเกือบกลมหรือกลมคล้ายใบบวั	ก้านใบยาว

ดอกออกเป็นกระจกุท่ีซอกใบ	กลีบเลีย้งสีเหลือง	4-5	กลีบ	ไมมี่กลีบดอก	ผลเป็นทรงกลม

พบตามป่าเบญจพรรณ	และป่าดบิแล้ง	หวัชว่ยขบัลม	แก้แนน่หน้าอก
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เดื่อหว้า
Ficus auriculata  Lour.

วงศ์ Moraceae

ไม้ต้น	สงู	10-15	เมตร	ใบเรียงสลบัวนรอบก่ิง	ใบรูปไข	่เนือ้ใบเหนียว	ขอบใบหยกัฟันเลื่อย

ดอกแยกเพศ	ผลรูปกลมแป้น	เกิดเป็นกระจกุตามก่ิงหรือล�าต้น	เม่ือสกุมีสีส้มแดง

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดบิแล้งใกล้ล�าธาร	เป็นสมนุไพร

ราก	รักษาโรคทางเดนิปัสสาวะ	ผล	รับประทานคร่ึงผลแก้อาการท้องเสีย
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ข่อยหนาม
Streblus ilicifolius (Vidal) Corner

วงศ์ Moraceae

ไม้พุม่หรือไม้ต้นขนาดเลก็	มีหนามจ�านวนมาก

ใบเด่ียว	เรียงสลบัระนาบเดียวกนั	ขอบใบหยกัและมีหนามแหลม

ดอกออกเป็นชอ่ตามซอกใบ	ผลทรงกลม	เส้นผา่นศนูย์กลาง	1	เซนตเิมตร

พบตามป่าดบิแล้ง
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

รามใหญ่
Ardisia elliptica Thunb.

วงศ์ Myrsinaceae

ไม้พุม่	สงู	1-4	เมตร	ใบเด่ียว	รูปไข	่โคนใบสอบ

ดอกสีชมพอูอ่น	ออกเป็นชอ่คล้ายร่ม	กลีบดอก	5	กลีบ

ผลสด	คอ่นข้างกลม	ขนาด	5-6	มิลลเิมตร	สีเทาเข้มถงึด�า	เรียงชิดกนั

พบตามป่าดบิแล้ง	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

หวัข้าวต้ม
Eulophia graminea Lindl.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้ดนิ	ล�าลกูกล้วยอยูร่ะดบัผิวดนิรูปเกือบกลม	ใบรูปแถบ	

ยาว	13-30	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นชอ่จากโคนกอ	ยาว	40-60	เซนติเมตร

กลีบเลีย้งและกลีบดอกสีเขียวแกมน�า้ตาล	กลีบปากสีขาว	ขอบหยกั	กลางกลีบสีชมพู

พบตามพืน้ท่ีเปิด	หรือป่าหญ้า	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ตาลเหลือง
Ochna integerrima (Lour.) Merr.

วงศ์ Ochnaceae

ไม้ยืนต้นขนาดเลก็	ผลดัใบ	ล�าต้นสีน�า้ตาลเทา

ใบเด่ียว	แผน่ใบรูปรี	ขอบใบหยกัเป็นคลื่น	ดอกออกเป็นชอ่ใกล้ปลายก่ิง	

กลีบดอกสีเหลือง	มีฐานรองดอก	ผลสีเขียว	เม่ือสกุมีสีด�า

พบตามป่าเตง็รัง	หรือบนลานหินท่ีโลง่	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

มะลิไส้ไก่
Jasminum elongatum (Bergius) Willd.

วงศ์ Oleaceae

ไม้เลือ้ย	ก่ิงออ่นมีขน	ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	แผน่ใบรูปหอก

ดอกออกเป็นชอ่เชิงลด	2-3	ดอก	กลีบเลีย้ง	5-8	แฉก	กลีบดอกสีขาว

ผลกลมเมลด็เดียวแข็ง	เม่ือสกุมีสีด�า	

พบตามป่าดบิแล้ง	ป่าเตง็รัง	และป่าเบญจพรรณ
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

จุกพราหมณ์
Acriopsis indica Wight

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าลกูกล้วยรูปไข	่สงู	1	เซนตเิมตร	ตดิกนัเป็นกระจกุ

ใบเรียวยาว	8-10	เซนติเมตร	ทิง้ใบเม่ือผลดิอก	

ดอกออกเป็นชอ่จากโคนกอ	ก้านชอ่ยาว	15-20	เซนติเมตร	ดอกสีเขียวออ่น

พบตามป่าเตง็รัง
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งจ�าปา
Bromheadia aporoides Rchb.f.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	มีเหง้าสัน้	ล�าต้นเรียวยาว

ใบเด่ียว	เรียงสลบัระนาบ	แผน่ใบแบนทางด้านข้าง

ดอกเด่ียว	หรือเป็นชอ่แยกแขนงสัน้ๆ	ขนาดกลาง	ดอกบานไมท่น																																						

กลีบดอกสีขาว	พบตามป่าดบิเขา
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งกีบม้าใหญ่
Bulbophyllum rufinum Rchb.f.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าลกูกล้วยทรงกลมหรือรูปไข่

ใบมี	1	ใบ	รูปขอบขนานแกมรี	ยาว	13-14	เซนติเมตร

ชอ่ดอกแบบกระจะ	กลีบดอกสีเหลือง	มีเส้นตามยาวสีมว่ง	กลีบปากสีเหลืองเข้ม

พบตามป่าดบิเขา	นิยมปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เขาแพะ
Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าต้นกลม	ยาว	5-15	เซนติเมตร	ใบเด่ียว	เรียงสลบัระนาบเดียว

ใบรูปทรงกระบอก	โค้งลง	ยาว	2-6	เซนตเิมตร	แผน่ใบอวบน�า้	

ดอกออกเป็นชอ่กระจะห้อยลง	กลีบดอกสีขาว	กลีบปากสีขาวปนชมพู

พบตามป่าเตง็รัง	และป่าดบิแล้ง	ปลกูเป็นไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งงวงช้าง
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าต้นยาวได้ถงึ	1	เมตร	สว่นปลายเรียว

ใบเด่ียว	รูปไขแ่กมรี	แผน่ใบบางและร่วงก่อนออกดอก

ดอกออกเป็นชอ่สัน้	ชอ่ละ	1-2	ดอก	มีกลิน่หอม	ดอกสีชมพอูอ่น

พบตามป่าดบิแล้ง	และป่าผลดัใบทัว่ทกุภาค	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งค�าตาควาย
Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	สงูได้ถงึ	1.5	เมตร	ล�าต้นทรงกระบอก

ใบรูปรีแกมขอบขนาน	ก้านใบมีขีดตามยาวสีมว่งแดง	ทิง้ใบเม่ือผลดิอก

ดอกออกเป็นชอ่ตามข้อใกล้ปลายยอด	ดอกสีครีมขอบกลีบสีชมพ	ูกลีบปากสีมว่ง

พบตามป่าเบญจพรรณ	หรือป่าดบิแล้ง	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งแปรงสีฟัน
Dendrobium secundum (Blume) Lindl.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	สงู	30-80	เซนติเมตร	ล�าต้นรูปทรงกระบอกกลม

ใบเด่ียว	รูปไขแ่กมขอบขนาน	ยาว	12-15	เซนติเมตร	ทิง้ใบเม่ือผลดิอก

ดอกออกเป็นชอ่ตามข้อท่ีปลายยอด	กลีบดอกสีชมพเูข้ม	กลีบปากสีเหลืองเข้ม

พบตามป่าเบญจพรรณถงึป่าดบิเขา	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งดอกมะขาม
Dendrobium venustum Teijsm. & Binn.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าต้นรูปทรงกระบอก	ขึน้เป็นกอแนน่

ใบเด่ียว	5-6	ใบ	เรียงเวียน	ดอกออกเป็นชอ่กระจะปลายล�าต้น

กลีบดอกสีเขียวหรือสีเหลือง	ดอกยอ่ย	10-25	ดอก	ผลแห้งแตก

พบในป่าเตง็รัง	และป่าเบญจพรรณ	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ว่านนางตาม
Geodorum recurvem (Roxb.) Alston

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้ดนิ	ล�าต้นเหนือดนิสงู	14-28	เซนติเมตร	

ใบเด่ียว	2-3	ใบ	เรียงสลบั	รูปรีแกมขอบขนาน	ดอกออกเป็นชอ่กระจะ

ยาว	15-18	เซนติเมตร	โค้งลง	กลีบดอกสีขาว	กลีบปากมีแต้มสีเหลืองและสีมว่งกลางกลีบ

พบตามป่าเบญจพรรณ	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ว่านแผ่นดนิ
Nervilia plicata (Andr.) Schltr.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้ดนิ	ล�าต้นใต้ดนิรูปกลม	สีขาว

ใบเด่ียว	รูปกลมถงึรูปหวัใจ	แผน่ใบด้านบนสีเขียวเข้ม

ดอกออกเป็นชอ่แบบกระจะ	กลีบดอกสีน�า้ตาลอมเหลือง	กลีบปากสีขาว

พบตามพืน้ดนิท่ีมีท่ีร่มและชืน้ตามหบุเขา
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เอือ้งเขาแกะ
Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) Rchb.f. ex Veitch

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าต้นเรียว	สงู	17-25	เซนติเมตร

ใบรูปขอบขนาน	แผน่ใบพบัเข้าหากนั	ดอกออกเป็นชอ่ตัง้จากซอกใบ

กลีบดอกสีขาว	ขอบกลีบสีมว่งออ่น	กลีบปากสีมว่งอมน�า้เงิน	มีกลิน่หอม

พบทัว่ประเทศตามป่าผลดัใบหรือป่าดิบแล้ง	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เขม็ขาว
Vanda lilacina Teijsm. & Binn.

วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศยั	ล�าต้นสงู	10-15	เซนติเมตร	รากอวบหนา

ใบเด่ียว	รูปแถบ	ยาว	10-12	เซนติเมตร	เนือ้ใบหนา	ดอกออกเป็นชอ่กระจะตัง้ขึน้

มี	10-15	ดอก	กลีบดอกสีขาว	กลีบปากเป็นถงุ	ปลายกลีบพบัออกมีแต้มสีชมพมูว่ง

พบตามป่าดบิแล้งและป่าเบญจพรรณ	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ส้มกบ
Oxalis acetosella L.

วงศ์ Oxalidaceae

ไม้ล้มลกุ	อายหุลายปี	สงู	12-15	เซนติเมตร	มีรากออกตามข้อ

ใบประกอบ	มี	3	ใบยอ่ย	แผน่ใบรูปรีแกมหวัใจกลบั

ดอกออกเป็นชอ่	1-5	ดอก	กลีบดอก	5	กลีบ	สีเหลือง	ผลแคปซลู	มี	5-11	เมลด็

พบได้ทัว่ไปตามชายป่า	เป็นสมนุไพร	น�าใบมาคัน้น�า้ด่ืมแก้เจ็บคอ
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

หางนาคบก
Adiantum caudatum L.

วงศ์ Parkeriaceae

เฟินดนิ	ล�าต้นเหง้าตัง้ตรง		มีเกลด็สีน�า้ตาลปกคลมุ

ใบประกอบ	ยาว	30-35	เซนติเมตร	ปลายใบมีตาเจริญ	เม่ือลงพืน้ดนิจะเจริญเป็นต้นใหม่

กลุม่อบัสปอร์รูปไต	เกิดท่ีปลายแฉกของใบยอ่ย	มีขอบใบพบัปิดกลุม่อบัสปอร์

พบตามล�าธาร	พืน้ดนิชืน้แฉะของป่าเบญจพรรณ	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กูดเขากวาง
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 

วงศ์ Parkeriaceae

พืชล้มลกุจ�าพวกเฟิน	สงู	10-60	เซนติเมตร	มีเหง้าสัน้ๆ

ใบประกอบแบบขนนก	ใบยอ่ยแตกเป็นหลายแขนงคล้ายเขากวาง

อบัสปอร์เกิดเรียงตามเส้นใบ	ถกูหุ้มปิดไว้ด้วยขอบใบ	สปอร์มีสีเหลือง

พบตามท่ีชืน้แฉะและบริเวณน�า้ขงั	ในเขตร้อนและกึง่เขตร้อนทัว่โลก

116



PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เฟินราชนีิ
Doryopteris ludens (Wall. ex Hook.) J. Sm.

วงศ์ Parkeriaceae

เฟินดนิ	มีล�าต้นทอดยาวไปตามพืน้ดนิ	ก้านใบมีสีด�าหรือน�า้ตาลเข้ม

ใบคล้ายใบองุน่หรือใบต�าลงึ	ใบไมส่ร้างสปอร์มี	5	แฉก	ใบสร้างสปอร์ก้านจะยาวกวา่

กลุม่ของอบัสปอร์เกิดตามขอบใบ	เม่ือแก่มีสีด�า

พบบนดนิท่ีมีอินทรีย์วตัถสุงู	คอ่นข้างชืน้	ใช้ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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PLANT : พืช 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

สนสองใบ
Pinus merkusii Jungh. & de Vriese

วงศ์ Pinaceae

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	ไมผ่ลดัใบ	ล�าต้นตัง้ตรง	เรือนยอดเป็นพุม่

ใบรูปเข็ม	เกิดร่วมกนัเป็นชอ่	ชอ่ละ	2	ใบ	แตล่ะชอ่มีกาบหุ้ม

ผลเกิดในลกัษณะของโคนท่ีแตกออกเป็นเกลด็เรียงเวียน	เมลด็มีปีกบาง

พบขึน้เป็นกลุม่บนภเูขา	และในป่าเตง็รัง	ป่าสน	ชนัจากไม้สนใช้ขดัเคร่ืองดนตรี
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ระฟ้าปู
Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

วงศ์ Psilotaceae

พืชอิงอาศยั	ล�าต้นทอดนอนสัน้	มีสว่นคล้ายรากสีน�า้ตาลคลมุแนน่

ล�าต้นเหนือดินออกเป็นกระจกุ	ตามก่ิงมีเกลด็ขนาดเลก็	

มีกลุม่อบัสปอร์ตดิระหวา่งเกลด็ของล�าต้นเหนือดนิสีเขียว	เม่ือแก่เป็นสีน�า้ตาล

พบขึน้อิงอาศยักบัต้นไม้ใหญ่	หรือท่ีร่มในป่าเขตร้อน
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กูดหางค่าง
Pteris biaurita L.

วงศ์ Pteridaceae

เฟินดนิ	ล�าต้นเป็นเหง้าสัน้ตัง้ตรง	มีเกลด็สีน�า้ตาลด�าปกคลมุ

ใบประกอบแบบขนนก	ก้านใบยาวได้ถงึ	50	เซนตเิมตร	สีน�า้ตาลเข้ม

ใบยอ่ยเรียงตรงข้ามกนั	12	คู	่มีกลุม่อบัสปอร์เรียงตามตอ่เน่ือง	เย่ือกลุม่อบัสปอร์สีซีด

พบตามท่ีร่ม	ชืน้แฉะบริเวณเชิงเขา	หรือป่าดบิเขาระดบัต�่า
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มะลิเลือ้ย
Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek.

วงศ์ Rubiaceae

ไม้ล้มลกุ	สงู	30-40	เซนติเมตร	ล�าต้นทอดเลือ้ยไปกบัพืน้ดนิ	ก่ิงตัง้ขึน้

ใบเด่ียว	เรียงตรงข้ามกนั	รูปไขก่ลบั	แผน่ใบบาง	ดอกเด่ียวออกท่ีปลายก่ิง	

กลีบดอกสีขาว	5	แฉก	โคนเช่ือมตดิกนัเป็นหลอด	ผลแห้งแตก	สีเขียว	มีเมลด็สีด�าจ�านวนมาก

พบขึน้เป็นไม้พืน้ลา่งตามชายป่า
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เขม็พวง
Ixora butterwickii Hale

วงศ์ Rubiaceae

ไม้พุม่หรือไม้ต้นขนาดเลก็	สงูได้ถงึ	4	เมตร

ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	รูปไข	่ดอกออกเป็นชอ่ซ่ีร่มเชิงประกอบ

กลีบดอกสีชมพหูรือสีขาว	รูปดอกเข็ม	โคนเช่ือมเป็นหลอด	ผลเมลด็เดียว	มี	2	พ	ูเม่ือสกุมีสีด�า

พบในป่าดบิเขา	เป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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ยอดนิ
Morinda angustifolia Roxb.

วงศ์ Rubiaceae

ไม้พุม่หรือไม้ล้มลกุ	สงูได้ถงึ	6	เมตร	ก่ิงเป็นรูปสี่เหลี่ยม	ผิวเกลีย้ง

ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	ใบรูปหอก	ยาว	15-30	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นชอ่กระจกุ	จ�านวนมาก

กลีบดอกสีขาว	รูปดอกเข็ม	ปลายแยก	5	แฉก	ผลรวม	เมลด็เดียว	แข็ง	เช่ือมตดิกนั

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดบิเขา	รากน�ามาต้มให้สีส้มถงึแดง	ใช้ย้อมผ้า
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แก้มขาว
Mussaenda sanderiana Roxb.

วงศ์ Rubiaceae

ไม้พุม่	สงู	1-2	เมตร	ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	ใบมีขนนุม่	มีหใูบ

ชอ่ดอกแบบชอ่กระจกุ	กลีบดอกเช่ือมกนัเป็นหลอด	สีเหลืองส้ม	

มีใบประดบัสีขาวนวล	ผลรูปไข	่ขนาดเลก็	มีเมลด็จ�านวนมาก

พบตามชายป่า	ใช้ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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พาโหมสองสี
Paederia lanuginosa Kurz

วงศ์ Rubiaceae

ไม้เถาพนัเลือ้ย	สงูได้ถงึ	4	เมตร	ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	รูปขอบขนานแกมหวัใจ

ผิวใบมีขนปกคลมุ	ดอกออกเป็นชอ่กระจกุเชิงประกอบ	ยาวได้ถงึ	30	เซนตเิมตร

กลีบดอกสีชมพ	ูโคนเช่ือมเป็นหลอด	ผลเมลด็เดียว	แข็ง	รูปรี

พบทัว่ไปบริเวณพืน้ท่ีเปิดโลง่ตามชายป่า
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สนกระ
Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K.Schum. var. malayana (Ridl.) Johans.

วงศ์ Rubiaceae

ไม้พุม่หรือไม้ต้นขนาดเลก็	สงูได้ถงึ	8	เมตร	ก่ิงเป็นสี่เหลี่ยม	

ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	แผน่ใบรูปหอก	ดอกออกเป็นชอ่ซ่ีร่ม	รูปดอกเข็ม	มีกลิน่หอม	สีขาว

ผลเมลด็เดียว	แข็ง	รูปรี	สีน�า้เงินปนด�า	กลีบเลีย้งตดิปลายผล	มีเมลด็รูปคร่ึงวงกลม

พบตามป่าดบิเขา	ล�าต้นหรือราก	ใช้ต้มด่ืมเป็นสมนุไพรบ�ารุงก�าลงั
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ตะลุมพุก
Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre

วงศ์ Rubiaceae

ไม้ต้นขนาดเลก็	สงู	5-10	เมตร	ล�าต้นมีหนามแหลมยาว	ก่ิงมีหนามออกตรงข้ามกนัเป็นคู่

ใบเด่ียว	เรียงตรงข้ามสลบัตัง้ฉาก	ชิดกนัปลายก่ิง	ใบรูปไขก่ลบั	

ดอกเด่ียว	กลีบดอกสีขาว	5	กลีบ	มีกลิน่หอม	ผลสกุสีเหลือง	มีเมลด็จ�านวนมาก

พบตามป่าเตง็รัง	และป่าเบญจพรรณ	ใช้ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั
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แข้งกวางดง
Wendlandia paniculata (Roxb.) DC.

วงศ์ Rubiaceae

ไม้ต้นขนาดเลก็	สงู	4-8	เมตร	ใบเด่ียว	ออกตรงข้ามเป็นคู	่รูปรีแกมหอก	

ดอกสีขาว	ขนาดเลก็	ออกเป็นชอ่ท่ีปลายก่ิง	เป็นหลอดปลายแยก	5	กลีบม้วนออกด้านนอก

ผลรูปทรงกลม	ขนาด	1-1.2	มิลลเิมตร	ผิวเกลีย้ง	เม่ือแห้งจะแตกเป็น	2	ซีก

พบตามป่าเบญจพรรณ	ป่าเตง็รัง
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มะตมู
Aegle marmelos (L.) Corrêa ex Roxb.

วงศ์ Rutaceae

ไม้ยืนต้น	สงู	10-15	เมตร	เปลือกต้นสีเทา	แตกเป็นร่องตามยาว

ใบเป็นใบประกอบ	มี	3	ใบยอ่ย	รูปไข	่ดอกออกเป็นชอ่แยกแขนงตามซอกใบและปลายก่ิง

กลีบดอกสีเหลือง	หรือสีขาวอมเขียว	4	กลีบ	ผลน่ิม	มีเมลด็จ�านวนมาก

พบตามป่าเบญจพรรณ	ผลรับประทานได้	ใช้เช่ือมเป็นขนมหวาน	หรือต้มด่ืมเป็นน�า้มะตมู
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กระโปกลิง
Harpullia arborea (Blanco) Radlk.

วงศ์ Sapindaceae

ไม้ต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่	สงู	10-33	เมตร	ใบประกอบแบบขนนกปลายคู	่เรียงเวียนกนั

ใบยอ่ย	6-10	ใบ	เรียงตรงข้ามกนั	ดอกออกเป็นชอ่แยกแขนง	ยาว	15-20	เซนติเมตร

ดอกขนาดเลก็	5	กลีบ	สีครีมอมเขียว	ผลแห้งแตก	2	พ	ูสีแดงส้ม	มี	1-2	เมลด็

พบตามป่าเบญจพรรณ
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ไม้ต้นขนาดใหญ่	ผลดัใบในฤดแูล้งและแตกใบออ่นอยา่งรวดเร็ว

ใบประกอบขนนกปลายใบคู	่ใบยอ่ย	3-5	คู	่รูปรีหรือไขก่ลบั	

ดอกออกตามซอกใบ	ผลสกุสีน�า้ตาล	มีเนือ้ในสีเหลือง

พบตามป่าเบญจพรรณ	ผลรับประทานเป็นผลไม้

ตะคร้อ
Schleichera oleosa (Lour.) Oken

วงศ์ Sapindaceae
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ไม้พุม่หรือไม้ต้นขนาดเลก็	สงูถงึ	10	เมตร	ใบประกอบแบบขนนก	ใบยอ่ย	3-15	ใบ

ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข	่ดอกแยกเพศ	ออกเป็นชอ่	ยาว	7-60	เซนติเมตร

กลีบดอก	4	กลีบ	สีเขียวออ่นถงึสีเขียวแกมแดงหรือมว่ง	ผลเมลด็เดียวแข็ง

พบตามป่าเตง็รัง	ใช้เปลือกและใบต้มด่ืมถอนพิษสรุา	ผลใช้แก้ไข้	และแก้โรคบดิ

ราชดดั
Brucea javanica (L.) Merr.

วงศ์ Simaroubaceae
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ไม้เลือ้ย	ยาว	1.5-10	เมตร	มีหนามท่ีผิวต้น	ใบเด่ียว	รูปไข	่

เส้นใบขนานกนัตามความยาวใบ	3-5	เส้น	ดอกออกเป็นชอ่ซ่ีร่ม	ยาว	1-4	เซนตเิมตร

ดอกยอ่ย	12-40	ดอก	ดอกเพศผู้ 	6	กลีบ	ดอกเพศเมีย	6	กลีบ	ผลสดรูปกลม	มี	1-2	เมลด็

พบตามป่าเบญจพรรณ	และป่าเตง็รัง

เถาวัลย์ยัง้
Smilax ovalifolia Roxb.

วงศ์ Smilacaceae
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ไม้ต้น	สงูได้ถงึ	35	เมตร	ก่ิงออ่นเป็นสี่เหลี่ยม	ใบเด่ียว	เรียงตรงข้าม	ใบรูปไขก่ลบั

ดอกสีขาว	มีกลิน่แรง	กลีบดอก	6-7	กลีบ	กลีบเลีย้งรูปถ้วย	6-7	กลีบ

ผลแห้ง	แตก	รูปไขเ่กือบกลม	ยาว	3-4	เซนตเิมตร	กลีบเลีย้งตดิทน

พบตามป่าดบิแล้ง	บริเวณใกล้ล�าห้วย	เนือ้ไม้ใช้ในการก่อสร้าง

ล�าพปู่า
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.

วงศ์ Sonneratiaceae
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ไม้ต้นขนาดกลาง	สงู	10-20	เมตร	ใบเด่ียว	เรียงสลบั	รูปหอก

ดอกเด่ียว	กลีบเลีย้ง	5	กลีบ	สีเหลืองแกมชมพ	ูกลีบดอก	5	กลีบ	สีขาวครีม

ผลคอ่นข้างกลม	ผิวเรียบ	กลีบเลีย้งตดิทนอยูท่ี่ปลายผล

พบตามป่าเตง็รัง	บริเวณสนัเขา

สารภป่ีา
Anneslea fragrans Wall.

วงศ์ Theaceae
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ไม้เถาขนาดใหญ่	ก่ิงและใบมีขนนุม่ปกคลมุ

ใบเด่ียว	ออกตรงข้าม	รูปไขแ่กมรี	เนือ้ใบสาก	ดอกออกเป็นชอ่ตามปลายก่ิง

ใบประดบัสีชมพอูมมว่ง	กลีบดอกสีขาวขนาดเลก็หลดุร่วงงา่ย	ผลขนาดเลก็	มี	1	เมลด็

พบตามป่าเบญจพรรณ	ป่าเตง็รัง	ปลกูเป็นไม้ดอกไม้ประดบั

เครือออน
Congea tomentosa Roxb.

วงศ์ Verbenaceae
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ไม้เถาเนือ้แข็ง		ใบประกอบแบบนิว้มือ	5-7	ใบยอ่ย	ปลายใบค่ี	เรียงสลบั		ใบยอ่ยรูปรีหรือรูป

หอกแคบ	โคนเบีย้วหรือแหลม	ปลายแหลมหรือเรียวแหลม	ขอบจกัฟันเลื่อยตืน้	แผน่ใบเกลีย้ง	

มีมือพนัออกตรงข้ามใบ	ดอกออกเป็นชอ่แยกแขนง	ดอกขนาดเลก็	จ�านวนมาก

พบตามป่าดบิแล้งหรือบริเวณใกล้ร่องน�า้

เครือเขาน�า้
 Tetrastigma leucostaphylum (Dennst.) Mabb.

วงศ์ Verbenaceae
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 กลุ่มมีล�าตัวอ่อนนิ่ม

 กลุ่มมีขาเป็นข้อ

 หอยนกขมิ้น

 แมงมุมใยทองท้องขนำน

สัตว์ เป็นสิง่มีชีวิตท่ีจดัอยูใ่นอาณาจกัรสตัว์	(Animal	Kingdom)	แบง่ออก	เป็น	
2	กลุม่ใหญ่	คือ	กลุม่สตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงั	(Invertebrates)	เป็นกลุม่สตัว์ท่ี

ภายในล�าตวัไมมี่โครงกระดกูเป็นแกนกลางของร่างกาย	แบง่ออกเป็นกลุม่ยอ่ย	

คือ	กลุม่ฟองน�า้	กลุม่หนอนปล้อง	กลุม่มีล�าตวัออ่นน่ิม	กลุม่มีขาเป็นข้อ	กลุม่มี

โพรงล�าตวั	กลุม่หนอนตวักลม	กลุม่มีหนามตามผิวหนงั	และกลุม่หนอนตวัแบน

 หอยขม

 แมงมุมหลังหนำมโง้ง

139



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กลุ่มสัตว์มีกระดกูสันหลัง (Vertebrates)	ภายในล�าตวัมีโครงกระดกูเป็นแกนกลาง

ร่างกายมีสมมาตรแบบซีกซ้ายซีกขวาเหมือนกนั	สตัว์กลุม่นีแ้บง่เป็นกลุม่ยอ่ย	คือ	กลุม่สตัว์

เลีย้งลกูด้วยนม	กลุม่นก	กลุม่สตัว์เลือ้ยคลาน	กลุม่สตัว์สะเทินน�า้สะเทินบก	และกลุม่ปลา

 กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  กลุ่มนก

 กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

 กลุ่มปลา

 กระเล็นขนปลายหูสั้น   นกแต้วแล้วธรรมดา 

 จิ้งจกเขาสูงยูนนาน   กบชะง่อนผาอัสสัม 

  ปลาซิวควายแถบด�า  ปลาค้อเชียงตุง 

 กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 วิธีการส�ารวจ
 เส้นทางเดินธรรมชาติ	โดยการเดนิส�ารวจตามเส้นทางเดนิหาของป่า	เส้นทาง

น�า้ไหล	เส้นทางสนัเขา	และเส้นทางถ่ินอาศยัของสตัว์	เก็บข้อมลูด้วยการจดบนัทกึราย

ละเอียดเก่ียวกบัตวัสตัว์	ถ่ายภาพ	เม่ือพบตวัสตัว์	ร่องรอย	ซาก	และเสียงร้องของสตัว์

 เส้นทำงเดินธรรมชำติ

 บันทึกข้อมูล
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 ชนิดพนัธุ์สตัว์ท่ีพบในพืน้ท่ีป่า

แมจ่างฝ่ังซ้าย	มีจ�านวน	174	ชนิด	88	

วงศ์	แบง่เป็น	กลุม่สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม

จ�านวน	13	ชนิด	8	วงศ์	กลุม่นกจ�านวน	

77	ชนิด	37	วงศ์	กลุม่สตัว์เลือ้ยคลาน

จ�านวน	29	ชนิด	9	วงศ์	กลุม่สตัว์สะเทิน

น�า้สะเทินบกจ�านวน	16	ชนิด	5	วงศ์	

กลุม่ปลาจ�านวน	12	ชนิด	6	วงศ์	และ

กลุม่สตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงัจ�านวน	

27	ชนิด	23	วงศ์	จากจ�านวนสตัว์ท่ีพบ	

174	ชนิด	เราพบวา่เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง

ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า	พ.ศ.	2535	จ�านวน	90	ชนิด		

สัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ด้านสตัว์จ�านวน	174	ชนิด	สามารถจดั

สถานภาพของสตัว์ท่ีพบเป็นสตัว์ป่า

คุ้มครอง	ตามพระราชบญัญตัสิงวน

และคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535	

จ�านวน	90	ชนิด	สตัว์ท่ีพบน้อยมากใน

พืน้ท่ีจ�านวน	2	ชนิด	ได้แก่	กระตา่ยป่า

และอีเหน็ข้างลาย	ซึง่สตัว์ทัง้สองชนิด

นี	้มีแนวโน้มจะสญูพนัธุ์	หรือระดบั

ความเสี่ยงขัน้อนัตรายตอ่การสญูพนัธุ์

จากพืน้ท่ีป่าแมจ่างฝ่ังซ้าย	ท่ีเป็นท่ีอยู่

อาศยัตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 กระต่ายป่า Lepus peguensis

 อีเหน็ข้างลาย 

Paradoxurus hermaphroditus
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ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

รายชื่อความหลากหลายของสัตว์ป่า

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 กระตา่ยป่า* Lepus peguensis Leporidae

2 หนฟูานเหลือง Maxomys surifer Muridae

3 หนทู้องขาว Rattus rattus Muridae

4 ค้างคาวมงกฎุ* Rhinolophus sp. Rhinolophidae

5 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni Sciuridae

6 กระรอกบนิเลก็แก้มขาว* Hylopetes phayrei Sciuridae

7 กระจ้อน Menetes berdmorei Sciuridae

8 กระเลน็ขนปลายหสูัน้ Tamiops mcclellandii Sciuridae

9 อ้นเลก็* Cannomys badius Spalacidae

10 อ้นใหญ่* Rhizomys sumatrensis Spalacidae

11 หมปู่า* Sus scrofa Suidae

12 กระแตเหนือ* Tupaia belangeri Tupaiidae

13 อีเหน็ข้างลาย* Paradoxurus hermaphroditus Viverridae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กลุ่มนก

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 เหย่ียวนกเขาชิครา* Accipiter badius Accipitridae

2 เหย่ียวรุ้ง* Spilornis cheela Accipitridae

3 เหย่ียวภเูขา* Spizaetus nipalensis Accipitridae

4 นกขมิน้น้อยปีกสีเรียบ* Aegithina lafresnayei Aegithinidae	

5 นกขมิน้น้อยธรรมดา* Aegithina  tiphia Aegithinidae

6 นกแอน่บ้าน* Apus affinis Apodidae

7 นกแอน่พง* Artamus fuscus Artamidae

8 นกยางกรอกพนัธุ์จีน* Ardeola bacchus Ardeidae

9 นกยางเขียว* Butorides striatus Ardeidae	

10 นกกะปดูใหญ่* Centropus sinensis Centropodidae

11 นกกะปดู* Centropus sp. Centropodidae	

12 นกกระแตแต้แว้ด* Vanellus indicus Charadriidae

13 นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า* Chloropsis cochinchinensis Chloropseidae

14 นกพิราบป่า* Columba livia Columbidae

15 นกเขาชวา Geopelia striata Columbidae

16 นกเขาใหญ่ Streptopelia chinensis Columbidae

17 นกเขาไฟ* Streptopelia tranquebarica Columbidae

18 นกตะขาบทุง่* Coracias benghalensis Coraciidae	

19 นกบัง้รอกใหญ่* Phaenicophaeus tristis Cuculidae

20 นกสีชมพสูวน* Dicaeum cruentatum Dicaeidae	

21 นกแซงแซวหงอนขน* Dicrurus hottentottus Dicruridae
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

22 นกแซงแซวสีเทา* Dicrurus leucophaeus Dicruridae

23 นกแซงแซวหางปลา* Dicrurus macrocercus Dicruridae

24 นกแซงแซวหางบว่งใหญ* Dicrurus  paradiseus  Dicruridae

25 นกแซงแซวหางบว่งเลก็* Dicrurus remifer Dicruridae

26 นกกระติด๊ขีห้ม*ู Lonchura punctulata Estrildidae

27 นกกะเตน็น้อยธรรมดา* Alcedo atthis Halcyonidae	

28 นกกะเตน็หวัด�า* Halcyon pileata Halcyonidae

29 นกกะเตน็อกขาว* Halcyon smyrnensis Halcyonidae

30 นกนางแอน่บ้าน* Hirundo rustica  Hirundinidae

31 นกอีเสือหลงัแดง* Lanius collurioides Laniidae

32 นกตีทอง* Megalaima haemacephala Megalaimidae

33 นกโพระดกธรรมดา* Megalaima lineata Megalaimidae

34 นกจาบคาหวัสีส้ม* Merops leschenaulti Meropidae	

35 นกจาบคาเลก็* Merops orientalis Meropidae

36 นกจบัแมลงจกุด�า* Hypothymis azurea Monarchidae	

37 นกแซงแซวสวรรค์* Terpsiphone paradisi Monarchidae	

38 นกเด้าดนิทุง่เลก็* Anthus rufulus Motacillidae

39 นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลงั

ด�า* 

Motacilla alba Motacillidae

40 นกจบัแมลงหวัเทา* Culicicapa ceylonensis Muscicapinae	

41 นกกางเขนดง* Copsychus malabaricus Muscicapinae	

42 นกกางเขนบ้าน* Copsychus  saularis Muscicapinae	

43 นกจบัแมลงอกส้มท้องขาว* Cyornis tickelli Muscicapinae	
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

44 นกเขนน้อยไซบีเรีย* Luscinia cyane Muscicapinae

45 นกจบัแมลงสีน�า้ตาล* Muscicapa dauurica Muscicapinae	

46 นกจบัแมลงสีคล�า้* Muscicapa sibirica Muscicapinae

47 นกยอดหญ้าสีด�า* Saxicola caprata Muscicapinae	

48 นกยอดหญ้าหวัด�า* Saxicola torquata Muscicapinae

49 นกกินปลีแก้มสีทบัทิม* Anthreptes singalensis Nectariniidae

50 นกกินปลีด�ามว่ง* Nectarinia asiatica Nectariniidae

51 นกกินปลีอกเหลือง* Nectarinia jugularis Nectariniidae

52 นกกระจอกตาล* Passer flaveolus Passeridae

53 นกกระจอกบ้าน Passer montanus Passeridae

54 ไก่ป่า* Gallus gallus Phasianidae

55 นกหวัขวานใหญ่หงอน

เหลือง* 

Picus flavinucha Picidae

56 นกหวัขวานจ๋ิวคิว้ขาว* Sasia ochracea Picidae	

57 นกแต้วแล้วธรรมดา* Pitta moluccensis Pittidae

58 นกปรอดหวัเขมา่* Pycnonotus aurigaster Pycnonotidae	

59 นกปรอดสวน* Pycnonotus blanfordi Pycnonotidae

60 นกปรอดหวัโขน* Pycnonotus jocosus Pycnonotidae	

61 นกปรอดเหลืองหวัจกุ* Pycnonotus melanicterus Pycnonotidae

62 นกกวกั* Amaurornis  phoenicurus Raillidae

63 นกอีแพรดแถบอกด�า* Rhipidura javanica Rhipiduridae

64 นกไตไ่ม้หน้าผากก�ามะหย่ี* Sitta frontalis Sittidae

65 นกเค้าโมง* Glaucidium cuculoides Strigidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

66 นกเอีย้งหงอน* Acridotheres grandis Sturnidae	

67 นกเอีย้งสาริกา* Acridotheres tristis Sturnidae

68 นกกระจิบคอด�า* Orthotomus atrogularis Sylviidae

69 นกกระจิบธรรมดา* Orthotomus sutorius Sylviidae

70 นกกระจ๊ิดธรรมดา* Phylloscopus inornatus Sylviidae	

71 นกกระจ๊ิดเขียวปีกสอง

แถบ*

Phylloscopus 

plumbeitarsus

Sylviidae

72 นกกระจ้อยหวัลาย* Urosphena squameiceps Sylviidae	

73 นกกินแมลงอกเหลือง* Macronous gularis Timaliidae

74 นกจาบดนิสีน�า้ตาลคอ

ลาย* 

Pellorneum albiventre Timaliidae

75 นกเอีย้งถ�า้* Myophonus caeruleus Turdinae

76 นกแสก* Tyto alba Tytonidae

77 นกแวน่ตาขาวหลงัเขียว* Zosterops japonicus Zosteropidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 กิง้ก่าเขาหนามเลก็* Acanthosaura lepidogaster Agamidae	

2 กิง้ก่าแก้วเหนือ* Calotes emma alticristatus Agamidae	

3 กิง้ก่าหวัสีฟ้า* Calotes mystaceus Agamidae	

4 กิง้ก่าคอแดง* Calotes versicolor Agamidae	

5 เตา่นา* Malayemys subtrijuga Bataguridae

6 งเูขียวหวัจิง้จกป่า Ahaetulla prasina Colubridae

7 งเูขียวพระอินทร์ Chrysopeles ornata Colubridae

8 งกูาบหมากด�า Orthriophis taeniurus Colubridae	

9 งปูลงิ Enhydris plumbea Colubridae	

10 งเูขียวกาบหมาก* Gonyosoma oxycephalum Colubridae	

11 งสูงิบ้าน* Ptyas korros Colubridae	

12 งสูงิหางลาย* Ptyas mucosus Colubridae

13 งลูายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus Colubridae	

14 งลูายสอสวน Xenochrophis flavipunctatus Colubridae	

15 งลูายสอใหญ่ Xenochrophis piscator Colubridae	

16 งสูามเหลี่ยม Bungarus fasciatus Elapidae

17 ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko  Gekkonidae

18 จิง้จกหางหนาม Hemidactylus frenatus Gekkonidae

19 จิง้จกเขาสงูยนูนาน Hemiphyllodactylus yunnanensis   Gekkonidae	

20 จิง้จกหางแบนเลก็ Hemidactylus platyurus Gekkonidae	

21 จิง้จกดนิลายจดุ Dixonius siamensis Gekkonidae	

22 จิง้เหลนลายอินโดจีน Lipinia vittigera Scincidae

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

23 จิง้เหลนหลากลาย Eutropis macularia Scincidae	

24 จิง้เหลนบ้าน Eutropis multifasciata Scincidae

25 จิง้เหลนภเูขาเกลด็เรียบ Sphenomorphus maculatus Scincidae

26 จิง้เหลนห้วยท้องแดง Tropidophorus berdmorei Scincidae

27 เตา่เหลือง* Indotestudo elongata Testudinidae

28 ตะกวด* Varanus nebulosus Varanidae

29 งเูขียวหางไหม้ท้องเขียว Trimeresurus popeiorum Viperidae	

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 คางคกบ้าน Duttaphrynus melanostictus Bufonidae

2 กบหงอน Limnonectes gyldenstolpei Dicroglossidae

3 กบหนอง Fejervarya limnocharis Dicroglossidae

4 กบห้วยขาปุ่ มเหนือ Limnectes taylori Dicroglossidae	

5 กบนา Hoplobatrachus rugulosus Dicroglossidae

6 เขียดจะนา Occidozyga lima Dicroglossidae

7 อึง่ขาค�า Microhyla  pulchra Microhylidae

8 อึง่ข้างด�า Microhyla heymonsi Microhyldae

9 อึง่น�า้เต้า Microhyla fissipes Microhylidae

10 อึง่เพ้า Glyphoglossus molossus Microhylidae	

11 อึง่หลงัขีด Micryletta inornata Microhylidae

กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

12 อึง่อา่งก้นขีด Kaloula mediolineata Microhylidae	

13 อึง่อา่งบ้าน Kaloula pulchra  Microhylidae

14 กบชะงอ่นผาอสัสมั Odorrana chloronota Ranidae	

15 กบออ่งเลก็ Hylana nigrovittata Ranidae	

16 ปาดบ้าน Polypedates megacephalus Rhacophoridae

กลุ่มปลา
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 ปลาดกั Amblyceps mucronatum Akysidae	

2 ปลาค้อเชียงตงุ Schistura kengtungensis Balitoridae

3 ปลาก้าง Channa limbata Channidae

4 ปลาชอ่น Channa striata Channidae	

5 ปลานิล Oreochromis niloticus Cichlidae	

6 ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus Cyprinidae	

7 ปลาบ้า Leptobarbus hoevenii Cyprinidae	

8 ปลาแก้มช�า้ Puntius orphoides Cyprinidae	

9 ปลาจาด Poropuntius bantamensis Cyprinidae

10 ปลาซวิควาย Rasbora aurotaenia Cyprinidae

11 ปลาซวิควายแถบด�า Rasbora paviana Cyprinidae	

12 ปลาไหลนา Monopterus albus Synbranchidae	



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

1 หอยทากยกัษ์อาฟริกนั Achatina fulica Achatinidae	

2 หอยโขง่ Pila ampullacea Ampullariidae

3 แมงมมุนุง่ซิน่ใหญ่ Argiope pulchella Araneidae

4 แมงมมุหลงัหนามโง้ง Macracantha acuata Araneidae

5 แมงมมุหลงัหนามฮาสเซลล์ Gasteracantha  hasseltii Araneidae

6 หอยทากสยาม Cryptozona siamensis Ariophantidae

7 แมงป่องเลก็ Isometrus maculatus Buthidae	

8 หอยนกขมิน้ Amphidromus sp. Camaenidae

9 หอยหอม Cyclophorus sp. Cyclophoridae

10 กิง้กือกระบอก Thyropygus allevatus Harpagophoridae

11 แมงมมุใยทองท้องขนาน Nephila maculata Nephilidae

12 แมงมมุใยทองท้องด�า Nephila kuhlii Nephilidae

13 แมงมมุใยทองลายจดุ Nephila  antipodiana Nephilidae

14 กุ้งน�า้ตก Macrobrachium sp. Palaemonidae

15 ปนูา Esanthelphusa sp. Parathelphusidae

16 แมงมมุลอยน�า้ Dolomedes sp. Pisauridae

17 หอยคนั Indoplanorbis sp. Planorbidae

18 ปเูจ้าพอ่หลวง Potamon bhumibol potamidae

19 ตะขาบ Scolopendra sp. Scolopendridae

20 แมงป่องช้าง Heterometrus spinifer Scorpionidae

21 แมงมมุพเนจร Heteropoda sp. Sparrassidae
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ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์

22 กระสนุพระอินทร์ Glomeris marginata Sphaerotheriidae

23 แมงมมุเขีย้วใหญ่ท้องจดุ

เงิน

Leucauge argentina Tetragnathidae

24 บึง่ด�าเลก็	 Haplopelma sp. Theraphosidae

25 แมงป่องแส้ Mastigoproctus giganteus Thelyphonidae

26 หอยก้นแหลม Brotia sp. Viviparidae

27 หอยขม Filopaludina sp. Viviparidae

  * เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535
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สัตว์ที่น่าสนใจ

อยูใ่นวงศ์	Ranidae		เป็นกบขนาดกลาง	ความยาวจากหวัถงึก้น	ตวัผู้ 	41-53	

มิลลเิมตร	ตวัเมีย	80-100	มิลลเิมตร	รูปร่างเรียว	หน้ายาวเรียว	แผน่ปิดหสูี

น�า้ตาลเข้ม	ปรากฏชดัเจน	ขายาวเรียว	ปลายนิว้แผก่ว้าง	หลงัสีน�า้ตาลออ่น

หรือสีเขียวสด	อาจมีลายจดุใหญ่	สีน�า้ตาลเข้มถงึสีด�า	สีข้างอาจมีสีเขียวสด	

ท้องสีครีม	ขาหลงัมีลายแถบพาดสีน�า้ตาล	ริมฝีปากสีครีม	ไมมี่ตุม่ท่ีฝ่าตีน

ด้านนอก 

กบชนิดนีพ้บได้ในพืน้ท่ีป่าท่ีมีระบบนิเวศน�า้ไหลบนภเูขา	แพร่

กระจายพนัธุ์เฉพาะทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	มีลกัษณะถ่ิน

ท่ีอยูอ่าศยัและด�ารงชีวิตตามแหลง่น�า้ไหลเช่ียว	เชน่	น�า้ตก	

ล�าห้วยหรือล�าธารท่ีมีน�า้ไหลคอ่นข้างเร็ว   

กบชะง่อนผาอัสสัม
Odorrana chloronota

การกระจายพนัธุ์ของกบชะงอ่นผาอสัสมัในผืนป่าแมจ่างฝ่ังซ้าย

ในอดีตชาวบ้านรายงานวา่	พบได้ทัว่ไปในป่า	แตปั่จจบุนัพบ

การกระจายบริเวณห้วยแมค่�า	บ้านผาแมว	และป่าลกึต้นน�า้	

บ้านสามขา	เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีสภาพถ่ินอาศยั

กบัการด�ารงชีวิตของกบชนิดนี	้คือ

ระบบนิเวศน�า้ไหลบนภเูขา
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              ป่าแมจ่างฝ่ังซ้ายมีภมิูประเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงูชนัและสลบัซบัซ้อนจงึ

ท�าให้ป่าแหง่นีมี้ล�าห้วยเกิดขึน้มากมายตามร่องระหวา่งภเูขาบริเวณล�าห้วยจะมีการท�า

ฝายชะลอน�า้เพ่ือกกัเก็บน�า้ไว้ใช้ประโยชน์	จงึท�าให้แทบทกุล�าห้วยมีน�า้ไหลตลอดทัง้ปี

      คณุถาวร	ยะโส	ชาวบ้านหมูบ้่านสามขา	เลา่วา่เม่ือก่อนชาวบ้านสามารถหาปมูากินได้งา่ยมาก
เพียงเดนิเข้าป่าถงึล�าห้วยก็ได้ปมูาเป็นอาหารแล้ว	นัน่แสดงให้เหน็วา่	ปเูจ้าพอ่หลวงมีจ�านวนมากตาม

ล�าห้วยของป่าผืนนี	้	แตเ่ม่ือประชากรของชมุชนมีมากขึน้	ชาวบ้านเข้าเก็บของป่ากนัมากขึน้	ท�าให้ปใูน

ล�าห้วยลดน้อยลง	ชาวบ้านเร่ิมเหน็การเปลี่ยนแปลงนีแ้ละคดิวา่ถ้าปลอ่ยไปเร่ือยๆ	ปอูาจจะสญูพนัธุ์ได้	

จงึมีการประชมุกนัในชมุชนเพ่ือจดัหาวิธีการท่ีจะอนรัุกษ์ปโูดยท่ีชาวบ้านไมเ่ดือดร้อน	

      	ผลการประชมุจงึมีข้อก�าหนดและตกลงร่วมกนัวา่	ให้ชาวบ้านเลือกกินปท่ีูมีขนาดใหญ่ท่ีเป็นปตูวัผู้

และปตูวัเมียท่ีไมว่างไขเ่ทา่นัน้	โดยให้มีการตัง้เวรยามสอดสอ่งดแูล	เม่ือ

เวลาผา่นไปสบิกวา่ปีมาถงึปัจจบุนันี	้ข้อก�าหนดและกตกิาการกินปไูม่

ต้องใช้แล้ว	เน่ืองจากเป็นวฒันธรรมของชาวบ้านท่ีร่วมกนัอนรัุกษ์และ

ชุมขนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยขน์อย่างยั่งยืน

เร่ืองราวการใช้ประโยชน์จากป่าควบคูก่บัการอนรัุกษ์ของชมุชนแหง่นี	้

เป็นตวัอยา่งของชมุชนท่ีเหน็คณุคา่และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากป่าได้อยา่งยัง่ยืน

ปเูจ้าพอ่หลวง	Potamon bhumibol 	อยูใ่นวงศ์	

Potamidae	เป็นปนู�า้จืดชนิดหนึง่ท่ีเราสามารถพบเหน็

ได้	ตามล�าห้วยในป่าแมจ่างฝ่ังซ้าย	ชาวบ้านมกัจบัปเูจ้า

พอ่หลวงมาประกอบอาหารเชน่เดียวกบัสตัว์ป่าชนิดอ่ืนๆ	

แตก่ารกินปขูองชาวบ้านในพืน้ท่ีบ้านสามขา	บ้านนายาบ	

บ้านทุง่	และบ้านผาแมว	มีแนวทางปฏิบตัเิหมือนกนั	คือ	

เลือกกินปท่ีูมีขนาดใหญ่ทัง้ปตูวัผู้และปตูวัเมียท่ีไมว่างไข่

154



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

สัตว์ป่าในป่าแม่จางฝั่งซ้าย

อ้นเล็ก Cannomys badius  

วงศ์ Rhizomyidae
	 รูปร่างลกัษณะมีความยาวตัง้แตห่วั

และล�าตวั	14.5-26.5	เซนติเมตร	หางยาว	6-7	

เซนตเิมตร	เป็นสตัว์ฟันแทะท่ีมีรูปร่างคอ่นข้างล�่า	

มีขนาดเลก็กวา่อ้นอีก	2	ชนิด	มีขนหนานุม่สี

น�า้ตาลแดงปกคลมุทัว่หวั	ล�าตวั	และขา	บางตวัมี

แถบสีขาวคาดจากปลายจมกูถงึหน้าผาก	แก้ม

สีน�า้ตาลออ่น	หางสัน้และไมมี่ขน	ฝ่าตีนเรียบ

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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กระเล็นขนปลายหสัูน้ Tamiops macclellandii 

 วงศ์ Sciuridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวหวัและล�าตวั	

11-12	เซนติเมตร	หางยาว	11	เซนติเมตร	เป็นกระรอกท่ี

อาศยัอยูบ่นต้นไม้ท่ีมีขนาดเลก็มาก	แตกตา่งจากกระเลน็ขน

ปลายหยูาวตรงท่ีมีแถบสีจางกว้างกวา่เทา่ๆ	กนั	หน้าผาก

และกระหมอ่มมีสีเขียว	ล�าตวัด้านข้างและขาเป็นสีเทา	ท้อง

สีออกส้ม	หางเรียว	มีจดุประสีเทา	น�า้ตาล	และด�า

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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อีเหน็ข้างลาย Paradoxurus hermaphroditus     

วงศ์ Viverridae 
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดหวัและล�าตวั	43-71	เซนติเมตร	หางยาว	40-66	

เซนตเิมตร	มีขนาดคอ่นข้างใหญ่	ล�าตวัมีสีน�า้ตาลออ่นหรือสีเทาจาง	หลงัมีจดุสีด�าเรียง

ขนานกนั	3	แถว	สีข้างมีลายจดุเดน่ชดั	ลายเหลา่นีมี้สีเข้มจางแตกตา่งกนัไปในแตล่ะตวั	

ตามปกตแิล้วชนิดยอ่ยท่ีมีขนสัน้ทางภาคใต้มีลายชดัเจนกวา่	หน้ามีแถบสีด�าคาดผา่นตา	

ชนิดยอ่ยท่ีอยูเ่หนือภาคใต้ขึน้มามีแถบกว้างสีจางพาดเหนือแถบคาดตาสีด�า	ซึง่เหน็ได้

ชดัเจนมากเม่ือกระทบแสงไฟฉาย	หางยาว	ตัง้แตก่ลางหางไปจนถงึปลายหางเป็นสีด�า	

แตบ่างตวัมีปลายสดุเป็นสีขาว

สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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เหยี่ยวภเูขา Spizaetus nipalensis 

วงศ์ Accipitridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดล�าตวัยาวประมาณ	66-75	เซนติเมตร	หงอนด�าปลาย

ขาวเป็นเส้นยาวตัง้เดน่ชดั	หวัและล�าตวัด้านบนน�า้ตาลลายเข้ม	เส้นกลางคอด�า	คอมีลาย

ด�าถงึอกตอนบน	อกตอนลา่งและล�าตวัด้านลา่งมีลายขวางสีน�า้ตาลแกมแดงหางน�า้ตาล

แถบด�า	ความกว้างระหวา่งสีด�าและสีน�า้ตาลใกล้เคียงกนั	ขณะบนิปีกกว้างกวา่เหย่ียว

ตา่งสี	ขนปีกบนิมีลายแถบด�าชดัเจนหลายแถบ

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกขมิน้น้อยปีกสีเรียบ Aegithina lafresnayei 

วงศ์ Aegithinidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	15.5-17	เซนติเมตร	คล้ายนกขมิน้น้อยธรรมดา	

แตข่นาดใหญ่กวา่	ปากใหญ่และยาวกวา่	ปีกเรียบไมมี่แถบขาวหรือเหลือง	ตวัผู้ 	หวั	ล�าตวั

ด้านบน	และหางเหลืองแกมเขียว	หน้าและล�าตวัด้านลา่งเหลือง	ชนิดยอ่ย	lafresnayei 

(ภาคใต้)	กระหมอ่ม	ท้ายทอย	ล�าตวัด้านบน	และหางด�า	ล�าตวัด้านลา่งสีเหลืองเข้มกวา่	

วงรอบตาเหลืองชดัเจนกวา่ตวัเมีย	สีคล�า้กวา่ตวัผู้ 	ชนิดยอ่ย lafresnayei ปีกและหางด�า

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 

พ.ศ.	2535
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นกขมิน้น้อยธรรมดา Aegithina tiphia 

วงศ์ Aegithinidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	12-14.5	เซนติเมตร	ปากสีเทา	ตวัผู้ 	หวัและล�า

ตวัด้านบนเขียวแกมเหลือง	ล�าตวัด้านลา่งเหลืองสดกวา่	หางด�า	ปีกมีแถบขาว	2	แถบ	

ชนิดยอ่ย	horizoptera	ชว่งผสมพนัธุ์หวัและหลงัด�าชดั	ตวัเมีย	รอบตาเหลือง	สีซีดกวา่	

ปีกคล�า้	แถบขาวไมเ่ดน่ชดัเทา่ตวัผู้

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus 

วงศ์ Charadriidae
 รูปร่างลกัษณะมีความยาวประมาณ	31.5-35	

เซนตเิมตร	หวัถงึอกด�า	หนงัรอบตาและเหนียงท่ีหวัตาแดง

เข้ม	ปากแดงเข้มปลายด�า	ขนคลมุหเูป็นแถบขาวใหญ่	

ล�าตวัด้านบนน�า้ตาล	ล�าตวัด้านลา่งขาว	แข้งและตีนเหลือง

หรือเหลืองแกมเขียว	ขณะบนิปีกคล้ายนกกระแตหาด	 

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์คุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกเขาชวา Geopelia striata 

วงศ์ Columbidae
	 รูปร่างลกัษณะความยาวของล�าตวั	

21-21.5	เซนติเมตร	ขนาดเลก็กวา่นกเขาใหญ่	

ล�าตวัสีน�า้ตาลแกมเทา	มีลายขวางสีด�าท่ีคอ	

ล�าตวั	และปีก	แข้งและตีนแดง	ตวัผู้ 	หน้าสีเทา

แกมฟ้า	ข้างคอเทา	ตวัเมีย	หน้าสีน�า้ตาล

มากกวา่	มีลายตัง้แตอ่กและท้อง

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกเขาใหญ่ Spilopelia chinensis   

วงศ์ Columbidae
 รูปร่างลกัษณะมีความยาวของล�าตวั	30-31	เซนติเมตร	หวัเทา	คอและล�าตวั

ด้านลา่งสีน�า้ตาลแกมมว่ง	หลงัคอมีแถบด�ามีจดุขาวกระจาย	หลงัสีน�า้ตาล	หางยาว

ปลายขาว		

  สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า
	พ.ศ.	2535
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นกกระติด๊ขีห้มู Lonchura punctulata 

วงศ์ Estrildidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

12-12.5	เซนติเมตร	ปากด�า	หวั	อก	และล�าตวั

ด้านบนน�า้ตาลเข้ม	ล�าตวัด้านลา่งขาวแกมเทา

มีลายเกลด็สีน�า้ตาล	กลางท้องถงึก้นขาว	

หางน�า้ตาลแกมเหลือง

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกกะเตน็อกขาว Halcyon smyrnensis   

วงศ์ Halcyonidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

27-29.5	เซนติเมตร	หวั	หลงัตอนบน	ไหล	่และ

ท้องสีน�า้ตาลเข้ม	คอและอกขาว	ปากแดงสด	ปีก	

หลงั	และหางฟ้าเข้ม	หลงัตอนลา่งและตะโพกฟ้า

วาว	แข้งและตีนแดง	ขณะบนิมีแถบขาวใหญ่ท่ีปีก

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช														

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica  

วงศ์ Hirundinidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	14-15	เซนติเมตร	ขนล�าตวัด้านบนด�าเหลือบ

น�า้เงินเป็นมนั	หน้าผากและคอน�า้ตาลแดงเข้มมีแถบด�าเหลือบน�า้เงินพาดอก	ล�าตวัด้าน

ลา่งและขนคลมุใต้ปีกขาว	หางแฉกลกึ	ขนหางคูน่อกยาวท่ีสดุและจะยาวมากขึน้ในชว่งฤดู

ผสมพนัธุ์	ขนหางแตล่ะเส้นยกเว้นคูใ่นสดุมีจดุสีขาว	นกวยัออ่น	ขนล�าตวัด้านบนด�าแกม

น�า้ตาล	แถบคาดอกด�า	หน้าผากและคอน�า้ตาล

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกอีเสือหลังแดง Lanius collurioides  

วงศ์ Laniidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	19-21	

เซนตเิมตร	หวัเทาเข้ม	หน้าผากและแถบตาด�า	ข้างคอ	คอ	

และล�าตวัด้านลา่งขาว	ล�าตวัด้านบนน�า้ตาลแดง	ปีกมีจดุ

ขาวเหน็ได้ชดั	ตวัเมีย	สีจางกวา่ตวัผู้ 	หวัตาขาว	นกวยัออ่น	

คล้ายตวัเมียแตมี่ลายเกลด็ทัง้ด้านบนและลา่ง	จดุขาวท่ีปีก

เลก็มากหรืออาจมองไมเ่หน็

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ
สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกตทีอง Megalaima haemacephala 

วงศ์ Megalaimidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	16-17	

เซนตเิมตร	หน้าผากแดง	ใบหน้าสีด�า	มีแถบเหลืองด้าน

บนและด้านลา่งของตา	คอสีเหลือง	คอด้านลา่งมีแถบ

แดง	อกตอนบนสีเหลือง	อกตอนลา่งและท้องสีขาว

แก้มเหลืองมีลายขีดสีเขียว

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกจาบคาหวัสีส้ม Merops leschenaulti 

วงศ์ Meropidae
	 รูปร่างลกัษณะมีความยาวของล�าตวัประมาณ	23	

เซนตเิมตร	หวัถงึหลงัสีส้ม	แถบตาด�า	คอและอกเหลืองสด	

อกมีแถบเลก็ๆ	สีด�าและส้ม	ล�าตวัเขียว	ตะโพกสีฟ้าวาว	

ไมมี่หางคูก่ลางแหลมยาว

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกจาบคาเล็ก Merops orientalis

วงศ์ Meropidae
	 รูปร่างลกัษณะมีความยาวของล�าตวัประมาณ	20	เซนติเมตร	ล�าตวัเขียวสด	

หวัและท้ายทอยสีส้มแกมน�า้ตาล	แถบตาด�า	ใต้แถบตาสีฟ้า	อกมีแถบด�าโค้งคร่ึงวงกลม	

หางคูก่ลางแหลมยาว

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535

170



ANIMAL : สัตว์ป่า 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย171

นกเด้าดนิทุ่งเล็ก Anthus rufulus  

วงศ์ Motacillidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ		15-16	

เซนตเิมตร	รูปร่างใกล้เคียงกบันกจาบฝน	ขนาดเลก็

กวา่และเพรียวกวา่นกเด้าดนิทุง่ใหญ่	ล�าตวัสีน�า้ตาล	

ปากและหางสัน้กวา่เลก็น้อย	โคนปากลา่งสีเหลือง

มากกวา่นกเด้าดนิทุง่ใหญ่และนกเด้าดนิทุง่พนัธุ์

รัสเซีย	คอมกัเป็นสีน�า้ตาลออ่นใกล้เคียงกบัอก	ล�าตวั

ด้านลา่งมกัมีลายหนาแนน่เฉพาะท่ีอก	ท้องขาว	แก้ม

สีน�า้ตาลออ่น	คิว้ขาวยาวไปถงึข้างคอ	ขาสีชมพู

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังด�า Motacilla alba 

วงศ์ Motacillidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	17-18	เซนติเมตร	ตวัผู้ 	ล�าตวัด้านลา่งขาว

กระหมอ่ม	ท้ายทอย	ล�าตวัด้านบน	และแถบอกด�า	ขนคลมุปีกด้านบนและขอบขนโคนปีก

ขาวขอบหางขาว	ฤดผูสมพนัธุ์แถบด�าท่ีอกใหญ่ขึน้	ขอบตอ่เน่ืองกบัสีด�าข้างอก	ตวัเมีย	

คล้ายตวัผู้แตล่�าตวัด้านบนเทา

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis 

วงศ์ Muscicapidae
      รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	19-21	
เซนตเิมตร	ตวัผู้ 	หวัอก	และล�าตวัด้านบนด�าเป็นมนั

เลก็น้อย	ปีกมีแถบขาว	ขอบหางคูน่อกๆ	ขาว

ล�าตวัด้านลา่งขาว	ตวัเมีย	คล้ายตวัผู้ 	แตห่วัและอก

เทาเข้ม	ล�าตวัด้านบนด�าไมเ่หลือบเป็นมนั

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกจบัแมลงสีคล�า้ Muscicapa sibirica 

วงศ์ Muscicapinae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	12-13	

เซนตเิมตร	ขณะเกาะปลายปีกยาวใกล้ปลายหางมากกวา่

ชนิดอ่ืน	ปากสัน้สีด�า	หวัและล�าตวัด้านบนเทาแกมน�า้ตาล	

กลางคอและข้างคอขาว	ตดักบัสีเทาแกมน�า้ตาล	มีลายขีด

ท่ีท้องและข้างตวัหนาแนน่	ท้องตอนลา่งและก้นขาว

สถานภาพ : จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกกนิปลีด�าม่วง Cinnyris asiaticus 

วงศ์ Nectariniidae

 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	10.5-11.5	

เซนตเิมตร	ตวัผู้ 	หวั	อก	และล�าตวัด้านบนมว่งแกมน�า้เงินเข้ม

เหลือบเป็นมนั	อกตอนลา่งมีแถบน�า้ตาลแดงเข้ม	ล�าตวัด้าน

ลา่งสีเข้มกวา่หลงั	ปีกและหางด�า	ในท่ีแสงน้อยมกัเหน็เป็น

นกสีด�า	ตวัผู้ผลดัขน	คล้ายนกกินปลีอกเหลืองตวัผู้ชว่งผลดั

ขนมาก	แตปี่กเข้มกวา่	มกัมีสีน�า้เงินเข้มเป็นมนัท่ีหวัปีก	

ตวัเมีย	คล้ายนกกินปลีอกเหลืองตวัเมียมาก	แตส่ีออ่นกวา่

ล�าตวัด้านลา่งขาวมากกวา่	แต้มขาวท่ีปลายหางแคบกวา่

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกกระจอกบ้าน Passer montanus 

วงศ์ Passeridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	15	เซนติเมตร	

ปากด�า	หวัน�า้ตาลแดงเข้ม	แก้มขาวมีแถบด�า	คอด�า	ล�าตวั

ด้านบนสีน�า้ตาลแดงมีลายด�า	ปีกสีน�า้ตาลแดงมีแถบ

แคบๆ	สีขาวพาด	ล�าตวัด้านลา่งสีน�า้ตาลแกมเทา

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัิ

สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ไก่ป่า Gallus gallus 

วงศ์ Phasianidae 
	 รูปร่างลกัษณะมีรูปร่างเหมือนไก่บ้าน	

ตวัผู้ 	มีขนาดประมาณ	65	-	78	เซนติเมตร	มี

หงอนขนาดใหญ่สีแดง	สร้อยคอและขนคลมุ

ตะโพกสีแดงเหลืองทอง	หลงัตอนบนสีแดง

เลือดหม	ูหางกะลวยยาวสีเขียวเหลือบเป็นมนั	

ตวัเมีย	มีขนาดประมาณ	41-	46	เซนติเมตร	

มีขนาดเลก็กวา่	หางสัน้	ขนล�าตวัสีน�า้ตาล	

หนงัหน้าสีชมพแูกมแดง

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกหวัขวานจิ๋วคิว้ขาว Sasia ochracea 

วงศ์ Picidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	8-9.5	เซนติเมตร	ขนาดเลก็มาก	หลงัสีเขียวแกม

เหลือง	ท้องสีส้มแกมน�า้ตาลแดง	หน้าสีเข้มกวา่	หนงัรอบตาแดง	หลงัตามีคิว้สัน้ๆ	สีขาว	

ตวัผู้ 	หน้าผากสีเหลืองสด	ชนิดยอ่ย	hasbroucki	(ภาคใต้)	หนงัรอบตาสีด�า	ตวัเมีย	หน้า

ผากสีน�า้ตาลแดง

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกหวัขวานใหญ่หงอนเหลือง Picus flavinucha 

วงศ์ Picidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	31.5-35	เซนติเมตร	หงอนสีเหลืองสดถงึ

ท้ายทอย	ล�าตวัสีเทา	หลงัสีเขียวแกมเหลือง	แถบคอสีเหลืองและขาวมีจดุสีด�า	ปีกสีน�า้ตาล

แดงลายขวางสีด�าเหน็ชดัขณะบนิ	ตวัผู้ 	มีสีน�า้ตาลแดงท่ีหน้าผากถงึท้ายทอย	ตวัเมีย	

สีน�า้ตาลแดงท่ีหน้าผากมีน้อยกวา่	แถบหนวดสีออกน�า้ตาล	คอมีลายมากกวา่

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกเเต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis 

วงศ์ Pittidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

18-20.5	เซนติเมตร	ตวัผู้และตวัเมียเหมือนกนั	

หวัด�า	คิว้กว้างสีน�า้ตาลแกมส้ม	คอขาว	ล�าตวั

ด้านบนสีเขียวหวัไหลแ่ละตะโพกสีฟ้าสด	ขน

ปีกบนิสีด�ามีแถบขาวเป็นวงใหญ่เหน็ชดัขณะ

บนิ	ล�าตวัด้านลา่งสีน�า้ตาลเหลือง	กลางท้องถงึ

ก้นแดง

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi 

วงศ์ Pycnonotidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

17.5-19.5	เซนติเมตร	ขนคลมุหมีูขีดสีขาวแกม

เทาชดัเจน	ตาสีเทา	ขนล�าตวั	หลงั	และปีก

สีน�า้ตาล	คอสีออ่น	ก้นสีน�า้ตาลออ่นแกม

เหลือง

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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นกปรอดหวัโขน Pycnonotus jocosus 

วงศ์ Pycnonotidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

18-20.5	เซนติเมตร	หวัด�ามีหงอนตัง้	แก้มสี

ขาวมีแถบแดงหลงัตา	แถบหนวดและข้างอก

สีด�า	คอและล�าตวัด้านลา่งสีขาว	ล�าตวัด้านบน

สีน�า้ตาลแกมด�า	หางสีน�า้ตาลด�าปลายหาง

ขาว	ก้นแดง

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกอีแพรดแถบอกด�า 

Rhipidura javanica 

วงศ์ Rhipiduridae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

17-19.5	เซนติเมตร	ล�าตวัด้านบนสีด�า	หลงั

แกมน�า้ตาล	คิว้บางและสัน้สีขาว	คอและล�าตวั

ด้านลา่งขาว	มีแถบกว้างสีด�าพาดอก	หางสีด�า

ปลายขาว

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์คุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.2535
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นกเค้าโมง Glaucidium cuculoides  

วงศ์ Strigidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวของล�า

ตวั	20.5-23	เซนติเมตร	ตาเหลือง	คล้ายนกเค้า

แคระ	แตข่นาดใหญ่กวา่	หวัและล�าตวัด้านบนมี

ลายขวางสีน�า้ตาลออ่นชดัเจนกวา่	ไมมี่ลายคล้าย

ตาปลอมท่ีท้ายทอย	อกและสีข้างมีลายสีน�า้ตาล

แดงคล�า้	ท้องสีขาว

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกเอีย้งสาริกา Acridotheres tristis 

วงศ์ Sturnidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

24.5-27	เซนติเมตร	หวัและอกสีด�าแกมน�า้ตาล	

ปากและหนงัรอบตาสีเหลือง	ล�าตวัสีน�า้ตาล

เข้ม	กลางท้องและก้นสีขาว	ขนปีกบนิด�ามีแถบ

ขาว	ขณะบนิใต้ปีกขาว	ปีกบนมีแถบขาวเป็น

วงใหญ่	แข้งและตีนสีเหลือง

สถานภาพ :	จัดเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ
ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกกระจบิธรรมดา Orthotomus sutorius 

วงศ์ Sylviidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	

11-13	เซนติเมตร	หน้าผากและกระหมอ่มสี

น�า้ตาลแดง	คิว้และหน้าสีขาวแกมเทา	ล�าตวั

ด้านบนสีเขียวคล�า้	ล�าตวัด้านลา่งขาว	บางครัง้

ใต้คอเหน็เป็นสีด�า	โดยเฉพาะขณะร้อง	คล้าย

นกกระจิบคอด�า	แตก้่นและขนคลมุใต้โคน

หางขาว

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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นกแว่นตาขาวหลังเขียว 

Zosterops japonicus

วงศ์ Zosteropidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดประมาณ	10-11.5	

เซนตเิมตร	คล้ายนกแวน่ตาขาวหลงัสีทองมาก	

แตล่�าตวัด้านบนสีเขียวแกมเหลืองเข้มกวา่ตดักบัหน้า

ผากและหวัตาสีเหลืองเป็นบริเวณแคบๆ	สว่นสีเหลือง

ของล�าตวัด้านลา่งไมเ่ดน่ชดั	จ�าแนกงา่ยจากท้องเทา

ตลอดไมมี่แถบสีเหลืองหรือสีออ่นแบง่กลางท้อง	ก้น

เหลือง

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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กิง้ก่าแก้วเหนือ Calotes emma altcristatus 

วงศ์ Agamidae
	 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวหวัถงึ

ปลายหาง	35	เซนติเมตร	ล�าตวัสีเขียว	น�า้ตาล	หรือ

น�า้ตาลอมเทา	เกลด็ขนาดใหญ่	เหนือตามีหนาม

ยาวข้างละหนึง่หนาม	แผงสนัคอเป็นหนามยาว

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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กิง้ก่าเขาหนามเล็ก 

Acanthosaura lepidogaster วงศ์ Agamidae

 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวหวัถงึ

ปลายหาง	27	เซนติเมตร	เขามีลกัษณะสัน้กวา่ชนิด

อ่ืนมาก	หนามขนาดเลก็	สีตวัผู้และตวัเมียตา่งกนั	

โดยตวัผู้จะมีพืน้ตวัสีเขียวสด	สลบักบัลายบัง้หรือจดุ

สีด�าตามตวั	คอสีขาว	มีปืน้สีด�า	บริเวณท้ายทอย	และ

หน้าคลมุเหมือนสวมหน้ากาก	ขอบปากมีสีแดงสด	

สว่นตวัเมียสีน�า้ตาลขุน่	หรือ	สีน�า้ตาลแดงสด	อาศยั

ตามพืน้ท่ีป่า	ใต้กองใบไม้	หรือตามพุม่ไม้ขนาดเลก็

กินแมลงขนาดเลก็	ลกูกิง้ก่า	ไส้เดือน

สถานภาพ	:	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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กิง้ก่าคอแดง Calotes versicolor 

วงศ์ Agamidae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดล�าตวัและหวัยาว	9-10	เซนติเมตร	รวมหางยาวถงึ	38	

เซนตเิมตร	เกลด็ขนาดใหญ่	ตวัผู้ล�าตวัสีน�า้ตาลถงึน�า้ตาลอมส้ม	หวัและคอสีแดงเม่ือแสดง

อาณาเขต	สว่นตวัเมียสีเขียวมะกอกอมน�า้ตาล	มีขนาดเลก็กวา่ตวัผู้ เลก็น้อย

สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	

พ.ศ.	2535
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กิง้ก่าหวัสีฟ้า Calotes mystaceus

วงศ์ Agamidae
	 รูปร่างลกัษณะมีความยาว	หวั	ล�าตวั	

และหาง	42	เซนติเมตร	ล�าตวัด้านบนสีน�า้ตาล	

มีแผงคอยาวสีฟ้า	หลงัมีปานสีน�า้ตาลเข้มเรียง

กนั	4-6	ปาน	เพศผู้คอสีฟ้าสด	มีแถบเส้นสีขาว

จากปลายริมฝีปากบนจนถงึปานสีน�า้ตาลแรก	

เหนือโคนขาคูห่น้า	ล�าตวัและหางด้านลา่งสี

น�า้ตาล
สถานภาพ	:	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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งกูาบหมากด�า Orthriophis taeniurus 

วงศ์ Colubridae
 รูปร่างลกัษณะมีขนาดความยาวได้

ถงึ	2.5	เมตร	เป็นงขูนาดใหญ่หวักว้างกวา่ชว่ง

คอ	คอเลก็คอด	มีแถบสีด�าบริเวณหางตา	

ล�าตวัสว่นหน้าสีขาวครีม	ล�าตวัสว่นท้ายสี

น�า้ตาลด�า	มีแถบสีครีมตามแนวสนัหลงั	ท้องสี

ขาวครีม	ไมมี่พิษ
สถานภาพ :	ไมจ่ดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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งเูขียวกาบหมาก Gonyosoma oxycephalum   

วงศ์ Colubridae

	 รูปร่างลกัษณะเป็นงขูนาดตวัใหญ่	จาก

ปลายปากถงึรูก้น	1,293	มิลลเิมตร	และหางยาว	

460	มิลลเิมตร	หวัยาวเรียวและสว่นของหวักว้าง

กวา่ล�าคอ	สว่นปลายของหวัมน	ตาใหญ่	ล�าตวั

ยาวและแบนข้างหางยาวมาก	และสว่นปลายหาง

เรียว	ผิวหนงัล�าตวัมีเกลด็ปกคลมุ	เกลด็บนหวัเป็น

แผน่กว้าง	เกลด็บนหลงัและทางด้านบนของหางมี

พืน้ผิวเรียบ

สถานภาพ :	จดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราช
บญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า	พ.ศ.	2535
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