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งิ้ว

Bombax ceiba L.  วงศ์ Bombacaceae

ไม้ต้น	ผลัดใบ	เปลือกสีเทาอ่อนหรือครีม	ในต้นอ่อนมีหนามแข็งทั่วไป	ใบประกอบแบบนิ้วมือ	

เรียงสลับ	ดอกเดี่ยว	ออกดอกขณะที่ใบแก่หลุดร่วงไป	ออกที่ปลายกิ่ง	สีส้มหรือสีแดง	

ผลแห้งแตก	รูปไข่หรือรูปใบหอก	ผิวนอกแข็ง	เมล็ดสีด�าจ�านวนมาก	พบตามป่าเบญจพรรณ	

ดอกสดต้มจิ้มน�้าพริกหรือแกงส้ม	เกสรตากแห้งท�าน�้ายาขนมจีนน�้าเงี้ยว
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หญ้างวงช้าง 

Heliotropium indicum L.  วงศ์ Boraginaceae

ไม้ล้มลุก	อายุปีเดียว	แตกกิ่งแบบเวียนสลับ	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	ขอบใบเป็นคลื่น	

ปลายใบแหลม	ดอกสีขาว	ออกเป็นช่อที่ปลายยอด	แบบช่อกระจะแคบ	

เป็นดอกสมบูรณ์เพศ	เรียงเวียนบนแกนช่อดอกทางด้านเดียว	ผลขนาดเล็ก	

เนื้อแข็งมี	2	พู	เชื่อมติดกัน	แต่ละพู	มี	2	เมล็ด	พบตามชายป่าเบญจพรรณ
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ตะคร�้า

Garuga pinnata Roxb.  วงศ์ Burseraceae

ไม้ต้น	ผลัดใบ	ใบประกอบแบบขนนก	ใบย่อย	8-10	คู่	รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก

ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย	ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด	

สีครีมแกมชมพูหรือสีเหลือง	มีขน	ผลกลมมน	ภายในฉ�่าน�้า	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบแล้ง	และป่าดิบเขา	ผลใช้ย้อมตอกให้สีด�า	
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ชิงชี่

Capparis micracantha DC.  วงศ์ Capparaceae

ไม้พุ่มหรือไม้พุ่มรอเลื้อย	สูง	2-6	เมตร	ล�าต้นสีเทา	มีหนามยาว	2-4	มิลลิเมตร	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	

รูปขอบขนาน	รูปใบหอก	หรือแกมรูปไข่	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกสั้นๆ	ตามซอกใบด้านบน	

มี	2-7	ดอก	กลีบดอก	4	กลีบ	สีขาว	กลีบคู่บนแซมด้วยสีเหลืองหรือสีม่วง	ผลรูปรี	รูปกลม	หรือ

ทรงกระบอก	สีส้มแดง	พบตามชายป่าทั่วไป	รากใช้ขับลมภายใน	แก้ไข้และโรคกระเพาะ
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ว่านข้าวเหนยีว

Murdannia edulis (Stokes) Faden  วงศ์ Commelinaceae

ไม้ล้มลุก	อายุหลายปี	ล�าต้นเป็นกอสั้น	มีรากใต้ดินรูปกระสวยยาว	ออกเป็นกลุ่ม	

ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน	ถึงรูปแถบ	ดอกจ�านวนมาก	กลีบดอกสีม่วงอ่อนหรือม่วง	

ผลแบบแคปซูล	รูปไข่	เมล็ดรูปสามเหลี่ยม	ผิวเป็นปุ่ม	

พบตามป่าเต็งรัง	รากต้มน�้าดื่มเป็นยาระบาย
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มันเสา

Dioscorea alata L.  วงศ์ Dioscoreaceae

ไม้เลื้อย	มีล�าต้นใต้ดิน	ใบเดี่ยว	แผ่นใบและก้านใบสีเขียวอ่อน	มีเส้นใบ	5	เส้น	

นูนเห็นชัดทั้งด้านบนและด้านล่าง	ก้านใบมีครีบ	ดอกแบบแยกเพศ

ช่อดอกแบบเชิงลด	ช่อดอกเพศเมียมีลักษณะห้อยลง	ช่อสั้นกว่าดอกเพศผู้	

ผลแห้งแตก	มีปีก	3	ปีก	พบตามป่าเบญจพรรณ	หัวใต้ดินรับประทานได้
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เหียง

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.  วงศ์ Dipterocarpaceae

ไม้ต้น	ผลัดใบ	กิ่งและหูใบมีขนปกคลุมหรือเรียบเกลี้ยง	ใบรูปไข่กลมหรือรูปรี	

ขอบใบหยักเป็นคลื่นหรือมีขนปกคลุม	ใบของต้นที่อายุน้อยจะมีขนาดใหญ่	

พบตามป่าเต็งรัง	เนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือน	เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย	

น�้ามันจากล�าต้นใช้ยาไม้	ยาแนวเรือ
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มะไฟ

Baccaurea ramiflora Lour.  วงศ์ Euphorbiaceae

ไม้ต้นขนาดกลาง	ไม่ผลัดใบ	ใบเดี่ยว	เรียงสลับกัน	รูปรีแกมใบหอก	โคนใบสอบ	ขอบใบเรียบ	

หรือหยักตื้นๆ	ปลายใบเรียว	ดอกออกเป็นช่อ	ผลค่อนข้างกลมหรือรี	สีผิวเหลืองถึงแดง	

ผิวเกลี้ยง	มี	1-3	เมล็ด	เนื้อหุ้มเมล็ดสีขาวขุ่น	รสเปรี้ยวอมหวาน	พบตามป่าเบญจพรรณ	

ผลสดรับประทานได้	ต้นและเปลือกท�าเป็นยาทาภายนอก	แก้บวมอักเสบ
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ครามน�้า

Breynia retusa (Dennst.) Alston  วงศ์ Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม	รอเลื้อยหรือตั้งตรง	สูงได้ถึง	5	เมตร	ใบเดี่ยว	ดอกออกเป็นช่อเดี่ยวหรือเป็นกระจุก	

ไม่มีกลีบดอก	ผลสุกสีแดง	เมล็ดรูปสามเหลี่ยม	มีเยื่อหุ้มสีเหลืองหรือสีแดง	พบตามป่าเต็งรัง	

ป่าเบญจพรรณ	ป่าดิบแล้ง	และป่าดิบชื้น	ล�าต้นและรากใช้ผสมสมุนไพรอื่นต้มดื่มแก้ไข้
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ขันทองพยาบาท

Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.  วงศ์ Euphorbiaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก	สูง	3-7	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก	

เนื้อใบหนาเป็นมัน	ดอกสีเขียวอมเหลืองอ่อน	ออกเป็นช่อสั้นๆ	ตรงซอกใบ	กลิ่นหอม	

ดอกแยกเพศ	ไม่มีกลีบดอก	ผลค่อนข้างกลม	ผิวเกลี้ยง	ผลอ่อนสีเขียว	เมื่อสุกสีเหลือง	

แตกตามพู	พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	เปลือกต้นเป็นยาแก้โรคผิวหนัง
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หนามหัน

Acacia comosa Gagnep.  วงศ์ Fabaceae-Mimosoideae

ไม้เถารอเลื้อย	เปลือกต้นมีหนามแหลมปลายโค้งลง	ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น	

เรียงสลับ	ใบย่อยเรียงสลับ	รูปขอบขนาน	ปลายแหลมหรือมน	โคนเบี้ยว	ขอบเรียบ	

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุกแยกแขนง	ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง	ไม่มีก้านดอกย่อย	

ผลเป็นฝักแบน	พบตามชายป่าทั่วไป	รากเป็นยาแก้ริดสีดวงทวาร
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ถั่วลาย

Centrosema pubescens Benth.  วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้ล้มลุก	มีขนยาว	หูใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน	ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน	ปลายแหลม	

โคนมนหรือกลม	แผ่นใบบาง	มีขนยาวกระจายทั้งสองด้าน	ช่อดอกมี	2-4	ดอก	ใบประดับ

คล้ายหูใบ	ใบประดับย่อยรูปรีหรือรูปไข่กว้าง	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	กลีบดอกสีขาว	ชมพู	

หรืออมม่วง	ฝักรูปแถบ	พบตามชายป่าเต็งรัง	ปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์
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ค�าบูชา

Crotalaria juncea L.  วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้ล้มลุก	อายุปีเดียว	ล�าต้นตั้งตรง	แตกกิ่งก้านสาขามาก	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	

รูปขอบขนานถึงรูปแถบแกมรูปใบหอก	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	สีเหลือง	รูปดอกถั่ว	

ผลเป็นฝัก	รูปทรงกระบอก	พบตามชายป่าทั่วไป	ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี
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หิ่งหนู

Crotalaria neriifolia Wall. ex Benth.  วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้ล้มลุก	สูงถึง	1.7	เมตร	ใบเดี่ยว	รูปไข่แกมขอบขนานถึงรูปใบหอก	ดอกสีเหลือง						

ด้านนอกมีเส้นสีน�้าตาลแดงพาดตลอด	ออกเป็นช่อ	ดอกย่อยรูปดอกถั่ว	ผลเป็นฝัก	

รูปกระบอง	เมล็ดมีขนาดเล็กจ�านวนมาก	พบตามชายป่าเบญจพรรณ	
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หนาดค�า

Desmodium oblongum Wall. ex Benth.  วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้ล้มลุก	อายุหลายปี	สูง	40-120	เซนติเมตร	ใบประกอบมีหนึ่งใบย่อย	รูปขอบขนาน

แกมรูปไข่	ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	กลีบดอกรูปดอกถั่ว	สีม่วง	สีชมพู	

หรือสีน�้าเงินอมม่วง	พบตามริมล�าห้วยและชายป่าทั่วไป	รากและล�าต้นดองเป็นยาบ�ารุงก�าลัง
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เถาแปบหนู

Galactia tenuiflora Wight & Arn.  วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้ล้มลุก	อายุหลายปี	ล�าต้นเลื้อยพัน	ใบประกอบมี	3	ใบย่อย	ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก	

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	กลีบดอกรูปดอกถั่ว	สีขาวแกมชมพู	สีม่วงอ่อน

หรือสีชมพูอ่อน	ผลรูปแถบแกมขอบขนาน	พบตามป่าเชิงเขา	
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คราม

Indigofera tinctoria L.  วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้พุ่ม	สูง	0.5-1	เมตร	ใบประกอบแบบขนนก	มี	9-13	ใบย่อย	มีหูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ	

ใบย่อยเรียงตรงข้าม	รูปไข่กลับแกมขอบขนานถึงรูปไข่กลับ	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	

กลีบดอกรูปถั่ว	สีชมพู	ฝักแบบถั่ว	มี	5-12	เมล็ด	พบตามป่าเบญจพรรณ	ต้นใช้ท�าสีย้อมผ้า
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หญ้าหางอ้น

Uraria lagopodioides (L.) Desv. ex DC.  
วงศ์ Fabaceae-Papilionoideae

ไม้พุ่มขนาดเล็ก	ล�าต้นกึ่งตั้งตรง	สูง	16.7-40.9	เซนติเมตร	ใบประกอบมีใบย่อย	1-3	ใบ	

เรียงสลับ	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	สีชมพูแกมม่วง	ผลเป็นฝักรูปขอบขนานสีด�ามัน

ไม่มีขน	เมล็ดมีสีน�้าตาลถึงสีน�้าตาลออกเหลือง	พบตามป่าเต็งรัง	รากฝนน�้าปูนใสทาแก้ฝี
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เมื่อย

Gnetum montanum Markgr. 
วงศ์ Gnetaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง	สูง	5-10	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก	รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกม

รูปไข่	ดอกออกเป็นช่อแบบเชิงลด	สีเขียวปนเหลือง	เมล็ดรูปกระสวย	เมื่อยังอ่อนสีเขียว

เมื่อแก่สีชมพูแดง	พบตามป่าเบญจพรรณ	เถาอ่อนต้มน�้าดื่มแก้ปวดเมื่อย
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หญ้าดอกค�า

Hypoxis aurea Lour.  วงศ์ Hypoxidaceae

ไม้ล้มลุก	มีเหง้ากลมๆ	หรือรียาว	มีขนยาวสีขาวตามแผ่นใบ	ล�าต้นสูงประมาณ	

2.5-10	เซนติเมตร	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	ออกที่ยอดโคนใบ	มี	1-4	ช่อ	เมล็ดจ�านวนมาก

ผิวเป็นตุ่มเล็กๆ	กระจาย	พบตามป่าเบญจพรรณ	รากต้มน�้าดื่ม	บ�ารุงโลหิต	
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นางแย้มป่า

Clerodendrum viscosum Vent.  วงศ์ Lamiaceae

ไม้พุ่มขนาดกลาง	สูงได้ถึง	2	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก	รูปรีแกมรูปไข่	

หรือรูปเกือบกลม	ดอกสีขาวแกมชมพู	มีกลิ่นหอม	ผลเมล็ดเดียว	แข็ง	รูปร่างกลม	

เมื่อแก่จัดมีสีด�า	พบตามชายป่าทั่วไป	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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อินทนลิบก

Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
วงศ์ Lythraceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก	เปลือกต้นสีเทาอ่อนหรือน�้าตาล	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย	

รูปไข่แกมขอบขนาน	ไม่มีขน	ดอกสีม่วงสดแล้วซีดออกสีชมพู	ผลรูปไข่หรือป้อมรี	

เมื่อแก่แตกเป็น	5-6	แฉก	พบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา
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โสมชบา

ไม้ล้มลุก	อายุปีเดียวหรือหลายปี	สูงได้ประมาณ	2	เมตร	มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่	

ใบที่โคนรูปไข่	ใบช่วงกลางและปลายล�าต้นรูปลูกศร	ดอกเดี่ยว	กลีบดอกสีเหลืองนวล	สีขาว	

สีชมพูหรือสีชมพูอมแดง	พบตามที่โล่งและป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

Abelmoschus moschatus Medik. subsp. tuberosus (Span.) Borss.Waalk.  
วงศ์ Malvaceae
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ปอลมปม

Thespesia lampas (Cav.) Dalzell & A.Gibson 
วงศ์ Malvaceae

ไม้พุ่ม	สูง	0.5-2.5	เมตร	ล�าต้นและกิ่งก้านมีขน	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	ดอกสีเหลืองสด	

ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด	ผลแห้งแตกรูปไข่ป้อม	มีสัน	5	สัน	

แตกตามรอยสัน	เมล็ดขนาดเล็กจ�านวนมาก	พบตามชายป่าทั่วไป	เปลือกใช้ท�าเชือก
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เหมือดจีด้ง

Memecylon plebejum Kurz var. ellipsoideum Craib  
วงศ์ Melastomataceae

ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก	เปลือกต้นสีน�้าตาล	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้ามในระนาบ	ดอกมีขนาดเล็ก	

สีม่วงอมน�้าเงิน	ก้านสั้น	ออกตามกิ่งก้านเรียงเป็นแถว	ผลสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมน�้าเงิน	

มีเนื้อบางและเมล็ดขนาดใหญ่	พบตามป่าเบญจพรรณ	เนื้อไม้ท�าด้ามเครื่องมือเครื่องใช้
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สะแล

Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner  วงศ์ Moraceae

ไม้เถาเลื้อย	ใบเดี่ยว	เรียงสลับระนาบเดียว	รูปขอบขนานถึงรูปไข่	ดอกแยกเพศต่างต้น	

ช่อดอกเพศผู้แบบช่อเชิงลด	ออกเป็นกลุ่ม	ช่อดอกเพศเมียแบบช่อกระจุกแน่น	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ดอก	ผล	และใบ	น�ามาประกอบอาหาร
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มะเดื่ออุทุมพร

Ficus racemosa L.  วงศ์ Moraceae

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	เปลือกเรียบสีน�้าตาลปนเทา	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	

ใบรูปไข่หรือรูปใบหอก	ดอกสีเขียว	เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้ม	มีกลิ่นหอม	

ผลรูปทรงคล้ายกรวยหรือค่อนข้างกลม	สีเหลืองหรือสีแดง	เมล็ดแข็ง	

พบตามป่าเบญจพรรณและบริเวณริมล�าห้วย	ต้นเข้ายาแก้ปวดเมื่อย
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พิลังกาสา

Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.  วงศ์ Myrsinaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก	ใบเดี่ยว	ออกสลับกันเป็นคู่ๆ	ตามข้อต้น	ใบรูปไข่	หนา	ใหญ่	

มีสีเขียวเป็นมัน	ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ	ดอกมีสีชมพูอมขาว	

ผลโตเท่าขนาดเม็ดนุ่น	เมื่อยังอ่อนเป็นสีแดง	ผลแก่จะเป็นสีม่วงด�า	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ตาลเหลือง

Ochna integerrima (Lour.) Merr.  วงศ์ Ochnaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก	ผลัดใบ	ล�าต้นสีน�้าตาลเทา	ใบเดี่ยว	แผ่นใบรูปรี	ขอบใบหยักเป็นคลื่น	

ดอกออกเป็นช่อใกล้ปลายกิ่ง	กลีบดอกสีเหลือง	มีฐานรองดอก	ผลสีเขียว	

เมื่อสุกมีสีด�า	พบตามป่าเต็งรัง	หรือบนลานหินที่โล่ง	ผลแก้พิษ	แก้ไข้	และแก้อาหารไม่ย่อย
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ก่อแซะ

Anacolosa ilicoides Mast.  วงศ์ Olacaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก	เปลือกสีเทา	ใบเดี่ยว	ออกเรียงสลับ	รูปรีแกมขอบขนาน	

ดอกสีเขียว	ขนาดเล็ก	ออกเป็นช่อสั้นหรือเป็นกระจุกตามง่ามใบ	ผลรูปไข่	เมื่อสุกสีแดง	

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	เนื้อไม้ท�าด้ามเครื่องมือเครื่องใช้
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เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด

Aerides falcata Lindl.  วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย	เจริญทางยอด	ใบเดี่ยว	เรียงสลับระนาบเดียว	รูปขอบขนาน	แผ่นใบแบน	

พับเข้าหากัน	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	ห้อยลง	ออกบริเวณซอกใบ	ดอกสีขาวและสีชมพู	

กลีบดอกรูปช้อน	กลีบปากกลางชมพูเข้ม	แผ่ออกเป็นรูปไข่	ปลายเว้า		

พบตามป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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กะเรกะร่อน

Cymbidium aloifolium (L.) Sw.  วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย	ล�าลูกกล้วยสั้น	รูปไข่ค่อนข้างแบน	ใบเดี่ยว	รูปขอบขนานแกมรูปแถบ	

ขอบเรียบ	แผ่นใบหนาแข็ง	ช่อดอกแบบช่อกระจะ	ห้อยลง	ดอกย่อยจ�านวนมาก	ใบประดับ

ย่อยขนาดเล็ก	กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน	กลีบดอกรูปใบหอกกลับแกมรูปไข่กลับ	สีเหลืองอม

เขียว	กลางกลีบดอกมีแถบสีน�้าตาลแดง	พบตามป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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เอื้องดอกมะขาม

Dendrobium delacourii Guillaumin  วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย	ล�าต้นรูปทรงกระบอก	ขึ้นเป็นกอแน่น	ใบเดี่ยว	5-6	ใบ	เรียงเวียน	

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะปลายล�าต้น	กลีบดอกสีเขียวหรือสีเหลือง	ดอกย่อย	10-25	ดอก	

ผลแห้งแตก	พบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ช้างกระ

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. var. gigantea  วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย	ล�าต้นเจริญทางปลายยอด	ใบขนาดใหญ่	รูปขอบขนาน	เรียงสลับ	

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ	ออกข้างล�าต้น	กลีบดอกสีขาวและมีจุดสีม่วงแดงจ�านวนมาก	

ดอกมีกลิ่นหอม	พบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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เข็มขาว

Vanda lilacina Teijsm. & Binn.  วงศ์ Orchidaceae

กล้วยไม้อิงอาศัย	ล�าต้นสูง	10-15	เซนติเมตร	รากอวบหนา	ใบเดี่ยว	รูปแถบ	

ยาว	10-12	เซนติเมตร	เนื้อใบหนา	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะตั้งขึ้น	มี	10-15	ดอก	

กลีบดอกสีขาว	กลีบปากเป็นถุง	ปลายกลีบพับออกมีแต้มสีชมพูม่วง	

พบตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ



PLANT

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา114

ผักสาบ

Adenia viridiflora Craib  วงศ์ Passifloraceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง	ล�าต้นและกิ่งเกือบกลม	มีมือจับ	ใบเดี่ยว	เรียงเวียน	รูปรีแกมรูปไข่	

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุก	ออกเป็นคู่ตามซอกใบ	ดอกสีเขียว	ผลแห้งแตก	

รูปกลมหรือรูปรี	ผลห้อยลง	พบตามป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	และป่าดิบแล้ง	

ยอดอ่อน	ใบอ่อน	และผลอ่อน	รับประทานได้
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ชายผ้าสดีา

Platycerium wallichii Hook.  วงศ์ Polypodiaceae

เฟินอิงอาศัย	มีเหง้าทอดเลื้อยสั้นๆ	ใบมีสองแบบ	คือ	ใบกาบ	ใบที่ไม่สร้างสปอร์	ลักษณะ

ใบตั้งขึ้นและปลายขอบเป็นแฉกลึก	และใบชายผ้า	ใบที่สร้างสปอร์	ลักษณะใบห้อยลง	

อับสปอร์เกิดทางด้านล่างบริเวณปลายหรือขอบของใบชายผ้าอยู่รวมกันหนาแน่น	

สปอร์มีสีน�้าตาล	พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	ปลูกเป็นไม้ประดับ	
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ส้มกบ

Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.  วงศ์ Rubiaceae

ไม้ต้น	ผลัดใบ	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก	เป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง	รูปไข่หรือรูปโล่	

ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	ออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง	ดอกย่อยขนาดเล็ก	

กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน	ผลแห้ง	รูปรี	สีน�้าตาลแดง	ที่ปลายเมล็ดมีปีกเป็นครีบบาง	

พบตามป่าเต็งรัง	ราก	แก่น	และเปลือก	แก้ไข้	แก้กระหายน�้า	
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เข็มพวง 

Ixora butterwickii Hole var. butterwickii วงศ์ Rubiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก	สูงได้ถึง	4	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปไข่หรือรูปขอบขนาน

แกมรูปไข่	ปลายแหลมหรือป้าน	โคนป้านหรือรูปลิ่ม	ขอบเรียบ	แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง	

ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่มเชิงประกอบ	กลีบดอกสีขาวหรือสีชมพู	รูปดอกเข็ม	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ยอดิน

Morinda angustifolia Roxb. var. angustifolia  วงศ์ Rubiaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุกขนาดเล็ก	สูง	6	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	

ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุก	ดอกย่อยจ�านวนมาก	กลีบดอกสีขาว	

รูปดอกเข็ม	ปลายแยกเป็น	5	แฉก	ผลรูปไข่กลับถึงรูปเกือบกลม	

พบตามป่าเบญจพรรณ	รากใช้ย้อมผ้า	ให้สีส้มแดง
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สะแล่งหอมไก๋

Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek.  วงศ์ Rubiaceae

ไม้ต้น	สูงถึง	10	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปรีถึงขอบขนาน	

ปลายแหลม	ดอกสีขาวออกเป็นช่อ	1-3	ดอก	ผลเดี่ยว	สีเขียว	รูปกลมรี	ผิวมัน	

ขนาด	2.5-3.3	เซนติเมตร	ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่	เมล็ดกลมแบนจ�านวนมาก	

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ปลูกเป็นไม้ประดับ	ดอกมีกลิ่นหอม
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แข้งกวางดง

Wendlandia paniculata (Roxb.) DC.  วงศ์ Rubiaceae

ไม้ต้นขนาดเล็ก	สูง	4-8	เมตร	ใบเดี่ยว	ออกตรงข้ามเป็นคู่	รูปรีแกมหอก	ดอกสีขาว	

ขนาดเล็ก	ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง	ดอกเป็นหลอดปลายแยกเป็น	5	กลีบ	ม้วนออกด้านนอก	

ผลรูปกลมขนาด	1-1.2	มิลลิเมตร	ผิวเกลี้ยง	เมื่อแห้งแตกเป็น	2	ซีก	

พบตามป่าเบญจพรรณ	เนื้อไม้ใช้ท�าด้ามเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในร่มได้ดี
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โคกกระออม

Cardiospermum halicacabum L.  วงศ์ Sapindaceae

ไม้เถาล้มลุก	แตกกิ่งจ�านวนมาก	ล�าต้นเป็นริ้ว	ดอกออกเป็นช่อ	ยาว	5-14	เซนติเมตร	

ดอกสีขาว	รูปไข่กลับหรือเกือบกลม	ยาว	2-3	มิลลิเมตร	เมล็ดกลม	ผิวเรียบ	

สีน�้าตาลด�า	พบตามชายป่าทั่วไป	ใบลวกจิ้มกับน�้าพริก
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มะหวด

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.  วงศ์ Sapindaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก	สูงถึง	10	เมตร	ใบประกอบแบบขนนก	ใบย่อยมี	3-6	คู่	

ดอกสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน	ผลอ่อนสีเขียว	แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดง	เมื่อแก่จัดสีม่วงด�า	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ใบอ่อนรับประทานแทนผัก	ผลมีรสหวาน	รับประทานได้
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คอแลน

Nephelium hypoleucum Kurz  วงศ์ Sapindaceae

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่	เรียงเวียน	ใบย่อยรูปขอบ

ขนานหรือรูปใบหอก	ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	ออกที่ปลายกิ่ง	ดอกสีขาวอมเขียว	

ผลสุกสีแดง	เปลือกผลแยกจากเนื้อเมล็ด	พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	

ผลแก่รับประทานได้	เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องมือทางการเกษตร
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ตูมกาขาว

Strychnos nux–blanda A.W.Hill  วงศ์ Strychnaceae

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก	ไม่ผลัดใบ	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	แผ่นใบรูปไข่กว้างถึงกลม	

ดอกออกเป็นช่อกระจุกแบบแยกแขนง	สีเขียวหรือสีเขียวอ่อน	ผลกลม	เปลือกหนา	

เมื่อสุกสีส้ม	มีเนื้ออุ้มน�้า	เมล็ดแบน	พบตามป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ	

รากต้มน�้าดื่มเป็นยาแก้ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	ใบแก้โรคผิวหนัง	แก้แผลเรื้อรัง
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เครือห้าต่อเจ็ด 

Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch.  วงศ์ Vitaceae

ไม้เถาเนื้อแข็ง	ใบประกอบแบบนิ้วมือ	มี	5	ใบย่อย	ก้านใบย่อยสั้น	ใบย่อยรูปไข่ถึงรูปใบหอก	

ปลายเรียวแหลม	โคนแหลมหรือเบี้ยว	ขอบหยักฟันเลื่อย	ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่มแยกแขนง	

ออกที่ซอกใบ	ดอกตูมรูปไข่ถึงรูปรี	ดอกแยกเพศ	กลีบดอกรูปไข่ถึงรูปรี	เกลี้ยง	ผลแก่มีสีม่วงด�า	

พบตามป่าเบญจพรรณและชายป่าทั่วไป	ดอกและยอดอ่อนรับประทานได้
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เปราะทองลาร์เซน

Cornukaempferia larsenii P.Saensouk  วงศ์ Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก	อายุหลายปี	มีเหง้าสั้น	ใบเดี่ยว	แผ่นใบด้านบนสีเขียว	อาจมีแต้มสีเงินเล็กน้อย

ระหว่างเส้นใบ	แผ่นใบด้านล่างสีเขียว	มีขนกระจายทั่ว	ดอกออกเป็นช่อ	เกิดกลางกลุ่มใบ

มี	3-5	ดอก	สีแดงส้ม	ผลกลมสีแดง	พบตามป่าเบญจพรรณ	
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กระเจียวขาวปากเหลือง

Curcuma cochinchinensis Gagnep.  วงศ์ Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก	มีหัวใต้ดิน	ใบรูปไข่แกมรูปใบหอก	ดอกออกเป็นช่อ	เกิดกลางกลุ่มใบ	

แผ่นใบด้านล่างมีขนคลุมหนาแน่น	ใบประดับสีเหลืองอ่อนหรือสีชมพู	

กลีบดอกและกลีบปากมีสีขาว	มีแถบสีเหลืองตามแนวเส้นกลางแผ่นกลีบปาก	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ช่อดอกอ่อนรับประทานได้
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กระเจยีวขาว

Curcuma parviflora Wall.  วงศ์ Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก	มีหัวใต้ดินรูปไข่	ขนาดประมาณ	2	เซนติเมตร	ใบเดี่ยว	รูปรี	ดอกสีขาว	

มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน	รูปไข่กลับ	สีขาวหรือแต้มสีม่วงหรือน�้าเงิน	

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง	ช่อดอกอ่อนน�ามาต้มรับประทานได้
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ปุดเมืองกาน

Etlingera araneosa (Bak.) R.M. Sm.  วงศ์ Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก	มีเหง้าสูง	2-3	เมตร	ใบเดี่ยว	รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก	ดอกสีแดงสด	

ออกเป็นช่อจากเหง้า	ก้านช่อดอกสั้น	โคนช่อมีกาบหุ้มซ้อนกันเป็นเกล็ด	ใบประดับสีเขียว	

พบตามริมล�าห้วยและที่มีความชื้นสูง	ช่อดอกอ่อนและผลสุกรับประทานได้
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ว่านกระหัง

Gagnepainia thoreliana (Baill.) K.Schum.  วงศ์ Zingiberaceae

ไม้ล้มลุก	อายุหลายปี	มี	2-4	ใบ	ใบเดี่ยว	รูปรีถึงรูปไข่	ดอกออกเป็นช่อแบบเชิงลด	

ใบประดับย่อยสีเขียว	ดอกย่อยสีขาว	มีได้ถึง	50	ดอก	กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปไข่โค้ง	

ผลแห้งแตก	รูปไข่	มีขน	พบตามป่าเบญจพรรณและป่าไผ่	
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         กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	(Invertebrates)	 

									เป็นกลุ่มสัตว์ที่ภายในล�าตัวไม่มีโครงกระดูกเป็นแกนกลางของร่างกาย	

แบ่งออก	เป็นกลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มฟองน�้า	กลุ่มหนอนปล้อง	กลุ่มมีล�าตัวอ่อนนุ่ม	 

กลุ่มมีขาเป็นข้อปล้อง	กลุ่มมีโพรงล�าตัว	กลุ่มหนอนตัวกลม	กลุ่มมีหนามตามผิวหนัง	 

และกลุ่มหนอนตัวแบน

สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์	(Kingdom Animalia)	แบ่งออก	 

เป็น	2	กลุ่มใหญ่	คือ

กลุ่มล�าตัวอ่อนนุ่ม

กลุ่มขาเป็นข้อปล้อง
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 กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates)				 
											ภายในล�าตัวมีโครงกระดูกเป็นแกนกลางของร่างกาย 

มีสมมาตรแบบซีกซ้ายซีกขวาเหมือนกัน	สัตว์กลุ่มนี้แบ่งเป็น	

กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	กลุ่มนก	กลุ่มสัตว์ 

เลื้อยคลาน	กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก	และกลุ่มปลา

กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

กลุ่มนก
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การส�ารวจ

บันทึกข้อมูล 

ถ่ายภาพ

พบรังไข่ไก่ป่า

ส่องดูสัตว์

          การส�ารวจสัตว์ป่ามี 2 วิธี
        1. การส�ารวจทางตรง (Direct count) 
            ส�ารวจสัตว์ป่าโดยพบเห็นตัว ซึ่งได้จากการเดินส�ารวจ

ตามเส้นทางเดินธรรมชาติ เช่น รอยเท้า กองมูล เสียงร้อง รัง 

ซาก เป็นต้น รวมถึงการดักจับโดยใช้กับดัก

        2. การส�ารวจทางอ้อม (Indirect count) 
             โดยการสอบถามจากชาวบ้าน ซึ่งอาศัยหรือปฏิบัติงาน  

      อยู่ในพื้นที่นั้น สามารถใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้านการใช้ประโยชน์

            จากสัตว์ป่าของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ
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การใช้กบัดกั 
           

กับดักข่ายเวหา 		ส�ารวจชนิดสัตว์ที่บินได้	ได้แก่	นกและค้างคาว

กับดักกรง ส�ารวจ	กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	ที่หากินตามต้นไม้และพื้น

ดิน	เช่น	กระรอก	หนู	พังพอน	โดยการเอาผลไม้ใส่ในกับดักกรงวางไว้ตามต้นไม้หรือ

พื้นดิน
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กับดักหลุม ส�ารวจสัตว์กลุ่มสะเทินน�้าสะเทินบก	กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน	กลุ่มสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิด	เช่น	หนูผี	และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	ใช้กับสัตว์ที่หากิน

ตามพื้นดิน

ตาข่ายดักปลา ใช้จับปลาตามเส้นทางน�้าแต่ละสายของป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา	คือ	

ห้วยน�้าต๊ะ	ห้วยน�้ารี	ห้วยทรายงาม	และวังน�้าต๊ะ

ความหลากหลายของสัตว์ป่า

 ปลาดุกด้าน Clarias batrachus

 

เต่าเหลือง Indotestudo elongata

     พบ 211 ชนิด แบ่งเป็น 
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม          
กลุ่มนก                      
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน   
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก   
กลุ่มปลา   
และกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   

23 ชนิด
97 ชนิด
23 ชนิด
13 ชนิด
25 ชนิด
30 ชนิด

      จ�ำนวนสัตว์ที่พบ 211 ชนิด  
 * 113 ชนิด เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 
 * 36 ชนิด แยกตำมสถำนภำพของ 
THAILAND RED DATA   

ดังนี้

กลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ  

เต่ำเหลือง กลุ่มสัตว์มีแนวโน้มใกล้

สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ ปลำดุกด้ำน 

กลุ่มสัตว์ใกล้ถูกคุกคำม 8 ชนิด  

กลุ่มสัตว์ที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 25 

ชนิด กลุ่มสัตว์ข้อมูลไม่เพียงพอ 

1 ชนิด
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ความหลากหลายของสัตว์ป่า

 ปลาดุกด้าน Clarias batrachus

 

เต่าเหลือง Indotestudo elongata

     พบ 211 ชนิด แบ่งเป็น 
กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม          
กลุ่มนก                      
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน   
กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก   
กลุ่มปลา   
กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   

23 ชนิด
97 ชนิด
23 ชนิด
13 ชนิด
25 ชนิด
30 ชนิด

      จ�ำนวนสัตว์ที่พบ 211 ชนิด  
 * 113 ชนิด เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครอง
ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 
 * 36 ชนิด แยกตำมสถำนภำพของ 
THAILAND RED DATA   

ดังนี้

กลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ  

เต่ำเหลือง กลุ่มสัตว์มีแนวโน้มใกล้

สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ ปลำดุกด้ำน 

กลุ่มสัตว์ใกล้ถูกคุกคำม 8 ชนิด  

กลุ่มสัตว์ที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 25 

ชนิด กลุ่มสัตว์ข้อมูลไม่เพียงพอ 

1 ชนิด
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สัตว์ที่น่าสนใจ

นก เป็นสัตว์ป่าธรรมชาติสามารถพบเห็นได้ทั่วไป	มีพฤติกรรมในการด�ารง

ชีวิตแตกต่างกันไปตามชนิดและสายพันธุ์	เสียงร้องของนกคือสื่ออย่างหนึ่งที่นก

แสดงออกเพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ความทุกข์หรือความสุขในช่วงเวลานั้นๆ	พื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา	สามารถพบนกบริเวณป่าเบญจพรรณ	

และป่าเต็งรัง	มีนกหลากหลายชนิดล้วนเป็นนกที่มีความสวยงามและมีเสียงที่

ไพเราะ	บางชนิดพบเห็นได้ทั่วไปแต่บางชนิดอาจพบเห็นได้ยาก	เช่น	นกเขาเขียว	

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่	นกสาลิกาเขียว	นกปีกลายสก๊อต	นกกะรางหัวหงอก

นกกางเขนดง	และนกขมิ้นท้ายทอยด�า	เป็นต้น	นกมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งใน

ระบบนิเวศ	ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช	ควบคุมแมลงศัตรูพืช	และเป็นตัวบ่งบอกถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า	นกเหล่านี้ต้องการป่าที่เป็นบ้านในการด�ารงชีวิต	

เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์อื่นๆ	ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าเพื่อเป็น

แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับนกเหล่านี้	เพื่อให้สัตว์น้อยใหญ่และมนุษย์มี

เสียงเพลงธรรมชาติได้ฟังทุกวัน

นกปีกลายสก๊อต นกกะรางหัวหงอก นกกางเขนดง
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รายชื่อความหลากหลายของสัตว์ป่า

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

1 แมวดาว Prionailurus bengalensis Felidae * -

2 พังพอนธรรมดา Herpestes javanicus Herpestidae * -

3 เม่นใหญ่	 Hystrix brachyura Hystricidae * LC

4 กระต่ายป่า Lepus peguensis Leporidae * -

5 หนูพุกเล็ก	 Bandicota savilei Muridae - -

6 หนูผี	 Crocidura sp. Muridae - -

7 หนูหวาย Leopoldamys sabanus Muridae - -

8 หนูท้องขาว	 Rattus rattus Muridae - -

9 ลิ่น Manis	sp. Manidae * -

10 ค้างคาว

ขอบหูขาวกลาง

Cynopterus sphinx     Rhinolophidae - -

11 ค้างคาวเล็บกุด Eonycteris spelaea Rhinolophidae * -

12 ค้างคาวบัวฟันรี Rousettus leschenaulti Rhinolophidae - -

13 ค้างคาว

หน้ายาวเล็ก

Macroglossus minimus   Rhinolophidae * -

14 ค้างคาว

หน้ายาวใหญ่

Macroglossus sobrinus   Rhinolophidae * -
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

15 ค้างคาวแวมไพร์

แปลงเล็ก

Megaderma spasma     Rhinolophidae * -

16 ค้างคาวไผ่หัว

แบนใหญ่

Tylonycteris robustula    Rhinolophidae * -

17 อ้นเล็ก	 Cannomys badius Spalacidae - -

18 กระจ้อน Menetes berdmorei Sciuridae - -

19 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni Sciuridae - -

20 กระรอกบินเล็ก

แก้มขาว

Hylopetes phayrei Sciuridae * -

21 กระเล็นขน

ปลายหูสั้น

Tamiops mcclellandi Sciuridae - -

22 หมูป่า Sus scrofa Suidae - -

23 กระแตเหนือ Tupaia belangeri Tupaiidae -

กลุ่มนก

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

1 เหยี่ยวนกเขา

ชิครา

Accipiter badius Accipitridae * -

2 เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�า Aviceda leuphotes Accipitridae * -

3 เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer Accipitridae * NT

4	 เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus  Accipitridae * -

5 เหยี่ยวรุ้ง Spilornis cheela Accipitridae * -

6 นกขมิ้นน้อย

ธรรมดา

Aegithina tiphia Aegithinidae * -
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

7 นกกะเต็นน้อย

ธรรมดา

Alcedo atthis Alcedinidae * -

8 นกกะเต็นอก

ขาว

Halcyon smyrnensis Alcedinidae * -

9 นกเป็ดแดง Dendrocygna javanica Anatidae * -

10 นกยางกรอก

พันธุ์จีน

Ardeola bacchus Ardeidae * -

11 นกยางควาย Bubulcus coromandus Ardeidae * -

12 นกแอ่นพง Artamus fuscus Artamidae * -

13 นกกระปูดเล็ก Centropus bengalensis Centropodidae * -

14 นกกระปูดใหญ่ Centropus sinensis Centropodidae * -

15 นกกระแตแต้

แว้ด

Vanellus indicus Charadriidae * -

16 นกเขียวก้าน

ตองหน้าผากสี

ทอง

Chloropsis aurifrons Chloropseidae * -

17 นกปากห่าง Anastomus oscitans Ciconiidae * -

18 นกเขาเขียว Chalcophaps indica Columbidae * -

19 นกพิราบป่า** Columba livia Columbidae * -

20 นกเขาชวา Geopelia striata Columbidae - -

21 นกเขาใหญ่ Streptopelia chinensis Columbidae - -

22 นกเขาไฟ Streptopelia 

tranquebarica

Columbidae * -

23 นกตะขาบทุ่ง	 Coracias benghalensis Coraciidae * -
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

24 นกสาลิกาเขียว Cissa chinensis Corvidae * -

25 นกกาแวน Crypsirina temia Corvidae * -

26 นกปีกลายสก๊อต Garrulus glandarius Corvidae * -

27 นกขุนแผน Urocissa erythrorhyncha Corvidae * -

28 นกคัคคูหงอน Clamator coromandus Cuculidae * -

29 นกบั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis Cuculidae * -

30 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum Dicaeidae * -

31 นกแซงแซวหงอน

ขน

Dicrurus hottentottus Dicruridae * -

32 นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus Dicruridae * -

33 นกแซงแซวหาง

บ่วงใหญ่

Dicrurus paradiseus Dicruridae * -

34 นกแซงแซว

หางปลา

Dicrurus macrocercus Dicruridae * -

35 นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchura punctulata Estrildidae * -

36 นกกระติ๊ดตะโพก

ขาว

Lonchura striata Estrildidae * -

37 นกตบยุงหางยาว Caprimulgus macrurus Eurostopodi-

dae

* -

38 นกแอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronata Hemiprocnidae * -

39 นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica Hirundinidae * -

40 นกอีเสือสีน�้าตาล Lanius cristatus Laniidae * -

41 นกโพระดกคอ

สีฟ้า

Megalaima asiatica Megalaimidae * -



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

ANIMAL

143

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

42 นกตีทอง Megalaima 

haemacephala

Megalaimidae * -

43 นกโพระดก

ธรรมดา

Megalaima lineata Megalaimidae * -

44 นกจาบคาหัว

สีส้ม

Merops leschenaulti Meropidae * -

45 นกจาบคาเล็ก Merops orientalis Meropidae * -

46 นกเด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus Motacillidae * -

47 นกอุ้มบาตร Motacilla alba Motacillidae * -

48 นกเด้าลมหลัง

เทา

Motacilla cinerea Motacillidae * -

49 นกจับแมลงจุกด�า Hypothymis azurea Monarchidae * -

50 นกกางเขนดง Copsychus 

malabaricus

Muscicapinae * -

51 นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis Muscicapinae * -

52 นกจับแมลงอก

ส้มท้องขาว

Cyornis tickelliae Muscicapinae * -

53 นกจับแมลงสีฟ้า Eumyias thalassinus Muscicapinae * -

54 นกจับแมลง

คอแดง

Ficedula albicilla Muscicapinae * -

55 นกจับแมลง Ficedula sp. Muscicapinae * -

56 นกจับแมลงสี

น�้าตาล

Muscicapa dauurica Muscicapinae * -

57 นกยอดหญ้าสีด�า Saxicola caprata Muscicapinae * -
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

58 นกยอดหญ้าสีเทา Saxicola ferrea Muscicapinae * -

59 นกยอดหญ้าหวัด�า Saxicola stejnegeri Muscicapinae * -

60 นกปลีกล้วยเล็ก Arachnothera

longirostra

Nectariniidae * -

61 นกปลีกล้วยลาย Arachnothera magna Nectariniidae * -

62 นกกินปลีคอสี

น�้าตาล

Anthreptes malacensis Nectariniidae * -

63 นกกินปลีแก้มสี

ทับทิม

Anthreptes singalensis Nectariniidae * -

64 นกกินปลีคอแดง Aethopyga siparaja Nectariniidae * -

65 นกกินปลีอก

เหลือง

Cinnyris jugularis Nectariniidae * -

66 นกขมิ้นท้ายทอย

ด�า

Oriolus chinensis Oriolidae * -

67 นกกระจอกบ้าน Passer montanus Passeridae - -

68 ไก่ป่า Gallus gallus Phasianidae * -

69 นกกระจิ๊ด

ธรรมดา

Phylloscopus inornatus Phylloscopidae * -

70 นกแต้วแล้ว

ธรรมดา

Pitta moluccensis Pittidae * -

71 นกกระจาบ

ธรรมดา

Ploceus philippinus Ploceidae * NT

72 นกเป็ดผีเล็ก Tachybaptus ruficollis Podicipedidae * -

73 นกแขกเต้า Psittacula alexandri Psittacidae * -
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

74 นกปรอดโอ่ง

เมืองเหนือ

Alophoixus pallidus Pycnonotidae * -

75 นกปรอดเทา

หัวขาว

Hypsipetes thompsoni Pycnonotidae * -

76 นกปรอดทอง Pycnonotus atriceps Pycnonotidae * -

77 นกปรอดหัวสี

เขม่า

Pycnonotus aurigaster Pycnonotidae * -

78 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi Pycnonotidae * -

79 นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus Pycnonotidae * NT

80 นกปรอดเหลือง

หัวจุก

Pycnonotus  

flaviventris

Pycnonotidae * -

81 นกกวัก Amaurornis 

phoenicurus

Rallidae * -

82 นกอีแพรดแถบ

อกด�า

Rhipidura javanica Rhipiduridae * -

83 นกเค้าโมง Glaucidium cuculoides Strigidae * -

84 นกเค้ากู่ Otus lettia Strigidae * -

85 นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis Sturnidae * -

86 นกเอี้ยงสาริกา Acridotheres tristis Sturnidae * -

87 นกขุนทอง Gracula religiosa Sturnidae * NT

88 นกเอี้ยงด่าง	 Sturnus contra Sturnidae * -

89 นกกิ้งโครงคอด�า Sturnus nigricollis Sturnidae * -

90 นกกระจิบคอด�า Orthotomus atrogularis Sylviidae * -
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

91 นกกระจิบ

ธรรมดา

Orthotomus sutorius Sylviidae * -

92 นกกระจ้อยหัว

ลาย

Urosphena 

squameiceps

Sylviidae * -

93 นกกะรางสร้อย

คอเล็ก	

Garrulax monileger Timaliidae * -

94 นกกะรางหัว

หงอก

Garrulax leucolophus Timaliidae * -

95 นกจาบดินอกลาย	 Pellorneum ruficeps Timaliidae * -

96 นกกระเบื้องผา Monticola solitarius Turdinae * -

97 นกแสก Tyto alba Tytonidae * NT

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

1 กิ้งก่าแก้วเหนือ Calotes emma 

alticristata

Agamidae * LC

2 กิ้งก่าหัวฟ้า Calotes mystaceus Agamidae * LC

3 กิ้งก่าหัวแดง Calotes versicolor Agamidae * LC

4 กิ้งก่าบินปีกส้ม Draco maculatus Agamidae * LC

5 แย้เหนือ Leiolepis belliana 

ocellata

Agamidae - NT
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

6 งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata Colubridae - -

7 งูทางมะพร้าวลาย

ขีด

Elaphe radiata Colubridae * -

8 งูงอดไทย Oligodon taeniatus Colubridae - LC

9 งูสิงบ้าน Ptyas korros Colubridae * LC

10 งูลายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus Colubridae - LC

11 งูลายสอใหญ่ Xenochrophis piscator Colubridae - LC

12 งูเห่าหม้อ Naja kaouthia Elapidae - LC

13 งูเห่าสยาม Naja siamensis Elapidae - LC

14 ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko Gekkonidae - LC

15 จิ้งจกหางหนาม Hemidactylus frenatus Gekkonidae - LC

16 จิ้งจกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus Gekkonidae - -

17 จิ้งเหลนลาย

อินโดจีน	

Lipinia vittigera Scincidae - LC

18 จิ้งเหลนหลากลาย Mabuya macularia Scincidae - -

19 จิ้งเหลนบ้าน Mabuya multifasciata Scincidae - LC

20 จิ้งเหลนเรียวท้อง

เหลือง

Riopa bowringii Scincidae - LC

21 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ด

เรียบ

Sphenomorphus  

maculatus

Scincidae - LC

22 เต่าเหลือง Indotestudo elongata Testudinidae * EN

23 ตะกวด Varanus bengalensis Varanidae * -
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กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

1 คางคกหัวราบ Bufo macrotis Bufonidae * LC

2 คางคกบ้าน Bufo melanostictus Bufonidae - LC

3 อึ่งลาย Calluella guttulata Microhylidae - LC 

4 อึ่งเพ้า Glyphoglossus molossus Microhylidae - NT

5 อึ่งอ่างบ้าน Kaloula pulchra Microhylidae - LC

6 อึ่งน�้าเต้า Microhyla ornata Microhylidae - LC

7 อึ่งข้างด�า Microhyla heymonsi Microhylidae - LC

8 กบหนอง Fejervarya limnocharis Ranidae - DD

9 กบนา Hoplobatrachus rugulosus Ranidae - -

10 กบหงอน Limnonectes gyldenstolpei Ranidae - LC

11 กบหลังไพล Rana lateralis Ranidae - LC

12 กบอ่องเล็ก Rana nigrovittata Ranidae - NT

13 ปาดบ้าน Polypedates

megacephalus

Rhacophoridae - -

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

1 ปลาแป้นแก้ว Parambassis siamensis Ambassidae - - 

2 ปลาหมอไทย Anabas testudineus Anabantidae - -

3 ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus Bagridae - - 

4 ปลาเข็มแม่น�้า Xenentodon cancila  Belonidae - - 

กลุ่มปลา
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ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

5 ปลาก้าง Chana gachua Channidae - -

6 ปลาช่อน Channa striata Channidae - -

7 ปลานิล Oreochromis niloticus  Cichlidae - - 

8 ปลาดุกด้าน Clarias batrachus  Clariidae - VU

9 ปลาซิวใบไผ่เล็ก Danio albolineatus Cyprinidae - -

10 ปลาซิวหนวดยาว Esomus metallicus Cyprinidae - -

11 ปลาเลียหิน Garra fasciacauda Cyprinidae - -

12 ปลากระสูบขีด Hampala macrolepidota Cyprinidae

13 ปลาขี้ยอกหาง

เหลือง

Mystacoleucus 

marginatus

Cyprinidae - -

14 ปลาน�้าหมึก Opsarius koratensis Cyprinidae - -

15 ปลาตะเพียน

น�้าตก

Puntius binotatus

 

Cyprinidae - -

16 ปลาตะเพียนทราย Puntius brevis Cyprinidae - -

17 ปลาแก้มช�้า Puntius orphoides Cyprinidae - - 

18 ปลาซิวควาย 

แถบด�า

Rasbora paviei Cyprinidae - -

19 ปลากระทิงลาย Mastacembelus favus  Mastacembelidae - -

20 ปลาค้อแม่น�้าน่าน Schistura menanensis Nemacheilidae - -

21 ปลาสลาด Notopterus notopterus  Notopteridae - -

22 ปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus Osphronemidae - -

23 ปลาหมอช้าง

เหยียบ

Pristolepis fasciata Pristolepididae - -

24 ปลาไหลนา		 Monopterus albus Synbranchidae - -

25 ปลาเข็ม Dermogenys pusilla Zenarchopteridae - -
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กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ล�าดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD

1 หอยเชอรี่ Pomacea canaliculata Ampullaridae - -

2 หอยโข่ง Pila ampullacea Ampullariidae - -

3 แมงนุ่งซิ่นใหญ่ Argiope pulchella Araneidae - -

4 แมงนุ่นซิ่นแถบถี่ Argiope aemulae Araneidae - -

5 แมงมุมหลัง

หนามฮาสเซลล์

Gasteracantha  hasseltii Araneidae - -

6 แมงมุมใยกลม

แรมฟี

Neoscona cf. ramfi Araneidae - -

7 แมงมุมใยกลม

นอติกา

Neoscona cf. nautica Araneidae - -

8 หอยทากสยาม Cryptozona siamensis Ariophantidae - -

9 แมงป่องเล็ก Isometrus maculatus Buthidae - -

10 หอยหอมมลายู Cyclophorus malayanus Cyclophoridae - -

11 กิ้งกือกระบอก Thyropygus allevatus Harpagophori-

dae

- -

12 กิ้งกือกระบอก

เงิน

Thyropygus peninsularis Harpagophori-

dae

- -

13 หอยห่อเปลือก

ใหญ่สยาม

Megaustenia siamensis Helicarionidae - -

14 แมงมุมสองหาง Hersilia sp. Hersilidae - -

15 แมงมุมใยทอง

ท้องด�า

Nephila kuhlii Nephilidae - -

16 แมงมุมใยทอง

ท้องขนาน

Nephila maculata Nephilidae - -
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ล�ำดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์
สถำนภำพ

พ.ร.บ. TRD

17 กิ้งกือตะเข็บ

เหลือง

Orthomorpha 

communis

Paradoxosomatidae - -

18 กิ้งกือตะเข็บ

ชมพู

Orthomorpha 

picturata

Paradoxosomatidae - -

19 ปู Siamthelphusa sp. Parathelphusidae - -

20 ปูน�้ำตก Beccumon 

alcockianum 

Potamidae - -

21 ปูเจ้ำพ่อหลวง Potamon bhumibol Potamidae - -

22 ปูป่ำ Thaipotamon sp.1 Potamidae - -

23 ปูป่ำ Thaipotamon sp.2 Potamidae - -

24 ตะขำบ Scolopendra sp. Scolopendridae - -

25 แมงป่องช้ำง Heterometrus spinifer Scorpionidae - -

26 แมงมุมพเนจร Heteropoda sp. Sparassidae - -

27 กระสุน

พระอินทร์

Glomeris marginata Sphaerotheriidae - -

28 บึ้งด�ำเล็ก Haplopelma minax Theraphosidae - -

29 หอยขม Filopaludina martensi Viviparidae - -

30 แมงมุมแตงไทย Storenomorpha sp. Zodariidae - -

ใกล้สูญพันธุ์

มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

ใกล้ถูกคุกคำม

กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา152

             หนูพุกเล็ก
          Bandicota savilei 
     วงศ์ Muridae
									รูปร่างลักษณะ	มีขนาดจากปลายจมูกจรดปลาย	 

					หางประมาณ	23-28	เซนติเมตร	คล้ายกับหนูทั่วไป

			แต่มีรูปร่างที่ใหญ่กว่า	จุดเด่นมีขนสีน�้าตาลแดงหรือ 

			น�้าตาลด�าที่รุงรังไม่เป็นระเบียบ	ขนบริเวณหลังเป็น 

			แผงแข็ง	หลังตีนเป็นสีด�า	หางยาวมีเกล็ดสีเดียว

    สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	

																												พ.ศ.	2535
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              ค้างคาวขอบหูขาวกลาง 
            Cynopterus sphinx 
      วงศ์ Rhinolophidae 
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	64-79	มิลลิเมตร	ค้างคาว	 

					ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	พังผืดปีกสีน�้าตาลเข้มออกจากสีข้าง	บริเวณ 

			นิ้วสีจะจางกว่า	ตรงกลางของพังผืดขามีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง		 

	จมูกสั้น	กว้าง	และคลุมด้วยขน	ใบหูเรียบ	สีน�้าตาล	ไม่มีขน	ขอบใบหูสี 

	อ่อนหรือสีขาว	ขนคลุมตัวทั่วๆ	ไปอ่อนนุ่มและเป็นมันวาว	ตัวผู้บริเวณ 

	คาง	ด้านหน้าของช่วงไหล่	ด้านข้าง	อก	ท้อง	และต้นขามีลายแต้มสีส้ม	 

		หน้าผากและคอด้านบนสีเข้มกว่าโดยเป็นสีน�้าตาลแดง	หลังตอนท้ายๆ	 

					เป็นสีเทาน�้าตาล	ตัวเมียรอบคอสีน�้าตาลอ่อน	ตะโพกสีเทาน�้าตาล	 

								ท้องสีเทาอ่อนโดยปลายขนแต่ละเส้นสีจะจางกว่าบริเวณอื่นๆ	

          สถานภาพ :	ไมเ่ป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ 

																													สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา154

               ค้างคาวบัวฟันรี 
           Rousettus leschenaulti
       วงศ์ Rhinolophidae 
               รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	75-86	มิลลิเมตร		 

		เป็นค้างคาวขนาดกลาง	คล้ายคลึงกับค้างคาวบัวฟันกลม	โดยที่	 

	จมูกค่อนข้างสั้นแต่เรียว	สีสันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากกว่า

ค้างคาวบัวฟันกลม	โดยทั่วไปจะเป็นสีน�้าตาลอ่อน	มีบางตัวที่เป็น

สีน�้าตาลเข้ม	บริเวณหลัง	คอ	และช่วงไหล่จะมีขนคลุมห่างๆ	หรือ

บางครั้งก็ไม่มีขนคลุม	อาจจะเป็นสีเทา	โดยเฉพาะในช่วงผลัดขน		 

	ใบหูมีรอยบากบริเวณขอบล่าง	และมักจะกว้างกว่าใบหูของ 

		ค้างคาวบัวฟันกลมเล็กน้อย	หน้าตัดของฟันกรามด้านล่างซี่ 

							สุดท้ายมีลักษณะเป็นวงรี

      สถานภาพ	:	ไมเ่ป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																			พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																																พ.ศ.	2535	
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         ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก 
        Megaderma spasma
     วงศ์ Rhinolophidae
												รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	54.0-62.0			 

			มิลลิเมตร	เป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็ก	โดยขนาดเล็กกว่า	 

	ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่	พังผืดขาขนาดใหญ่กว่า	ใบหน้า

แตกต่างกัน	แผ่นจมูกใหญ่กว่า	ใบหูทั้ง	2	ข้างเชื่อมต่อกันใกล้ 

	กับบริเวณหน้าผาก	ติ่งใบหูด้านท้ายแคบและสูงกว่าค้างคาว 

				แวมไพร์แปลงใหญ่	ด้านบนล�าตัวสีเทาเข้ม	ด้านล่างล�าตัว 

								สีเทาอ่อน

      สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																			พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																										พ.ศ.	2535	
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา156

               อ้นเล็ก 
          Cannomys badius 
     วงศ์ Spalacidae
		 รูปร่างลักษณะ	มีความยาวตั้งแต่หัวถึงโคนหาง 

		14.5-26.5	เซนติเมตร	หางยาว	6-7	เซนติเมตร	เป็นสัตว์	 

ฟันแทะที่มีรูปร่างอ้วนป้อม	มีขนาดเล็กกว่าอ้นอีก	2	ชนิด	

มีขนหนานุ่มสีน�้าตาลแดงปกคลุมทั่วหัว	ล�าตัว	และขา	

	บางตัวมีแถบสีขาวคาดจากปลายจมูกถึงหน้าผาก	แก้มสี 

		น�้าตาลอ่อน	หางสั้นและไม่มีขน	ฝ่าตีนเรียบ		

   สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

												พระราชบัญญัติิสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																		พ.ศ.	2535	
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             กระจ้อน 
         Menetes berdmorei 
     วงศ์ Sciuridae
	 รูปร่างลักษณะ	มีความยาวตั้งแต่หัวถึงโคนหาง   

	18	เซนติเมตร	ความยาวหาง	14	เซนติเมตร	เป็นกระรอก

ดินขนาดกลาง	มีขนาดใหญ่กว่ากระเล็นในสกุล	Tamiops 

ซึ่งคล้ายกันจนอาจสับสนได้	จมูกยาว	ล�าตัวด้านข้างมีแถบ

สีเข้มสลับจาง	ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลแกมแดง	ล�าตัวด้าน 

	ล่างมีสีเนื้อจาง	หางสั้นกว่าล�าตัว	

    สถานภาพ	:	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535

                 



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา158

        กระรอกบินเล็กแก้มขาว 
       Hylopetes phayrei

    วงศ์ Sciuridae
								รูปร่างลักษณะ	มีความยาวตั้งแต่หัวถึงโคนหาง    

		17-19	เซนติเมตร	หางยาว	13-17	เซนติเมตร	 

		ขนปกคลุมล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลปนเทา	และท้อง

		สีขาวครีม	ขนหางแบนเรียบ	ขนแก้มและเหนือตา 

			สีขาว

    สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

														พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																					พ.ศ.	2535
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           กระเล็นขนปลายหูสั้น 

          Tamiops mcclellandi 
           วงศ์ Sciuridae
	 			รูปร่างลักษณะ	มีความยาวตั้งแต่หัวถึงโคนหาง  

					11-12	เซนติเมตร	หางยาว	11	เซนติเมตร	เป็นกระรอก	 

			ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีขนาดเล็กมาก	แตกต่างจากกระเล็น 

	ขนปลายหูยาว	ตรงที่มีแถบสีจางด้านนอกกว้างกว่าแถบด้านใน		 

	ส่วนกระเล็นขนปลายหูยาวแถบสีจางกว้างเท่าๆ	กัน	หน้าผาก	 

			และกระหม่อมมีสีเขียว	ล�าตัวด้านข้างและขาเป็นสีเทา	 

					ท้องสีออกส้ม	หางเรียว	มีจุดประสีเทา	น�้าตาล	และด�า		

            สถานภาพ	:	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																						พ.ศ.	2535		
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา160

           เหยี่ยวนกเขาชิครา 
          Accipiter badius 
      วงศ์ Accipitridae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	30-36	เซนติเมตร	 

			ตัวผู้	ตาแดง	หัวและล�าตัวด้านบนเทาแกมฟ้า	คอขาวมีเส้น		 

	กลางคอสีเข้ม	ล�าตัวด้านล่างขาว	อกและท้องมีลายขวางถี่ 

	สีส้มแกมน�้าตาลแดง	หางเทามีลายขวางสีเข้ม	ใต้ปีกมีลายส้ม	 

	แกมน�้าตาล	ปลายปีกด�า	ตัวเมีย	ตาเหลืองล�าตัวด้านบนแกม		 

		น�้าตาล	ลายขวางที่อกหนาแกมน�้าตาล	ขนหางคู่กลางเป็น 

				ลายจางๆ				 

          สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

														พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																				พ.ศ.	2535	
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          เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�า 
          Aviceda leuphotes 
      วงศ์ Accipitridae
													รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	46-48		 

		เซนติเมตร	หงอนยาว	หัวและล�าตัวด�า	อกและท้อง	 

	สีขาวมีลายขวางสีด�าและน�้าตาลแกมแดง	ปีกมีแถบ	 

	ขาวและน�้าตาลแดง	ใต้ปีกด�า	ขนกลางปีกเทาเกือบด�า	 

			ปลายปีกด�า				

      สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																				พ.ศ.	2535	
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา162

             เหยี่ยวปีกแดง 
            Butastur liventer 
      วงศ์ Accipitridae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	38-43		 

			เซนติเมตร	ตัวผู้	คล้ายเหยี่ยวหน้าเทา	ตาเหลือง	หนังคลุม	 

จมูกเหลืองส้มสด	หัวและล�าตัวเทา	ล�าตัวด้านบนน�้าตาลแดง

สดใส	แข้งยาวเหลืองส้ม	ขณะบินขนปีกบินและหางน�้าตาล

แดงชัดเจนขนคลุมใต้ปีกขาว	นกวัยอ่อน	คิ้วขาวแคบๆ	หัว	

และล�าตัวด้านล่างน�้าตาล	ล�าตัวด้านบนแกมน�้าตาลแดง	 

				แถบกลางปีกน�้าตาลแดง

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

														สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	

                       NT กลุ่มสัตว์ใกล้ถูกคุกคาม


