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              เหยี่ยวขาว 
             Elanus caeruleus 
      วงศ์ Accipitridae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	31-35	เซนติเมตร	 

		หัวและล�าตัวด้านล่างขาว	ตาแดง	แถบตาด�า	ล�าตัวด้านบนเทา	 

	อ่อน	เห็นแถบปีกด�าตรงจากหัวไหล่ชัดเจน	แข้งและตีนเหลือง	

ขณะบินปีกยาวปลายแหลม	หัวไหล่ด�า	ขนปลายปีกด้านล่างด�า	

ปลายขนกลางปีกอาจด�าหรือเทาเข้ม	มักพบกระพือปีกอยู่กับที่ 

	เพื่อมองหาเหยื่อ	นกวัยอ่อน	ขนล�าตัวแกมน�้าตาล	หัวมีลายขีด 

		สีคล�้า	ล�าตัวด้านบนมีลายเกล็ดจากขอบปลายขนสีน�้าตาลอ่อน	

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																		พ.ศ.	2535	
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        นกขมิ้นน้อยธรรมดา 
       Aegithina tiphia 
    วงศ์ Aegithinidae
									รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	12-14.5	 

	เซนติเมตร	ปากสีเทา	ตัวผู้	หัวและล�าตัวด้านบน	 

	เขียวแกมเหลือง	ล�าตัวด้านล่างเหลืองสดกว่า	

	หางด�า	ปีกมีแถบขาว	2	แถบ

  สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

												พ.ศ.	2535
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        นกกะเต็นน้อยธรรมดา
        Alcedo atthis
     วงศ์ Alcedinidae
										รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	17	เซนติเมตร	 

	ล�าตัวด้านบนสีน�้าเงินเหลือบเขียว	หลังและตะโพกฟ้า	 

วาว	ขนคลุมหูน�้าตาลแดงต่อกับแถบขาว	คอขาว	ล�าตัว	 

ด้านล่างสีส้มแกมน�้าตาล	แข้งและตีนแดง	ตัวเมียปาก 

		ล่างสีน�้าตาลแดง

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535 
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             นกยางควาย 
          Bubulcus coromandus 
     วงศ์ Ardeidae
											รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	48-53		 

		เซนติเมตร	ขนาดเล็ก	หนังหน้าสีเหลืองคล�้า	ปากเหลือง

หนาและสั้น	หัวโต	คอหนาและสั้น	ขาค่อนข้างสั้นสีเทาคล�้า	

ชุดขนผสมพันธุ์	ปากเหลืองหรือชมพูสด	หัว	คอ	อก	และ

หลังสีน�้าตาลแกมส้มสดใส	ขนบริเวณท้ายทอย	ขนเจ้าชู้ที่	 

		อกและหลังยาวมากขึ้น

   สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																	พ.ศ.	2535
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             นกแอ่นพง 
           Artamus fuscus  
      วงศ์ Artamidae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	16-18		 

				เซนติเมตร	ปากหนาสีเทาแกมฟ้า	หน้าด�าหรือเทาเข้ม	 

			หัวและล�าตัวด้านบนเทา	อกและล�าตัวด้านล่างน�้าตาล 

			แกมเหลือง	ก้นขาว	ขณะบินปีกเป็นรูปสามเหลี่ยม	 

			ใต้ปีกขาวแกมน�้าตาลอ่อน	หางสั้น	นกวัยอ่อน	ขนล�าตัว 

				แกมน�้าตาล	มีลายเกล็ดบนหลังและปีก	ปากสีน�้าตาล	

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																	พ.ศ.	2535
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           นกกระแตแต้แว้ด 
          Vanellus indicus 
      วงศ์ Charadriidae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	31.5-35	 

			เซนติเมตร	หัวถึงอกด�า	หนังรอบตาและเหนียงที่หัวตา 

			แดงเข้ม	ปากแดงเข้มปลายด�า	ขนคลุมหูเป็นแถบ 

			ขาวใหญ่	ล�าตัวด้านบนน�้าตาล	ล�าตัวด้านล่างขาว	 

			แข้งและตีนเหลือง	หรือเหลืองแกมเขียว	ขณะบินปีก 

					คล้ายนกกระแตหาด

         สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

														พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																				พ.ศ.	2535
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     นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง 
    Chloropsis aurifrons  
   วงศ์ Chloropseidae
						รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	18-19	 

	เซนติเมตร	ขนล�าตัวเขียว	หน้าผากเหลืองแกมส้มสด		 

	หน้าและคอด�า	ใต้คางฟ้าแกมม่วง	นกวัยอ่อน	คาง 

		และ	คอเขียว	หน้าผากแซมเหลืองจางๆ	 

    สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

									พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535
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              นกเขาเขียว 
           Chalcophaps indica 
      วงศ์ Columbidae
	 	รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	23-27	 

	เซนติเมตร	ปากแดงสด	หัว	คอ	และล�าตัวด้านล่างสีน�้าตาล

แกมม่วง	หลังและปีกเขียวเหลือบเป็นมัน	หลังตอนล่างมี

แถบขาวด�า	ขนปีกบินและหางด�า	แข้งและตีนแดงสด	ตัวผู้	

หน้าผาก	กระหม่อม	และคิ้วขาว	ท้ายทอยและหลังตอนบน 

	เทาแกมฟ้า	ตัวเมีย	หน้าผากและคิ้วขาวเล็กน้อย	ส่วนอื่น 

				สีซีดกว่า

        สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																		พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																									พ.ศ.	2535
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             นกตะขาบทุ่ง 
          Coracias benghalensis 
      วงศ์ Coraciidae 

													รูปร่างลักษณะ	มีขนาดล�าตัวประมาณ	33	 

			เซนติเมตร	ขณะบินเห็นแถบปีกสีน�้าเงินกับสีฟ้าสดใส		 

		ตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านล่างสีฟ้าสด	ขนหาง 

		คู่นอก	เป็นแถบปีกสีฟ้ากับสีน�้าเงิน	ใบหน้า	คอ	อกและ 

		ท้องสีน�้าตาลอมม่วง	คาง	คอ	และอกมีลายขีดสีฟ้า	 

			หน้าผาก	กระหม่อม	ท้ายทอย	หลัง	และขนบริเวณ 

					หัวไหล่สีเขียวอมฟ้า	หางคู่กลางสีเขียว 

          สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																										พ.ศ.	2535
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            นกสาลิกาเขียว 
           Cissa chinensis 
      วงศ์ Corvidae
	 	รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	37-40.5	 

		เซนติเมตร	แถบตาด�า	ปาก	หนังรอบตา	แข้ง	และตีนแดง	 

	สด	ขนล�าตัวสีเขียวสด	ปีกน�้าตาลแดง	ปลายขนโคนปีก	

	ขนกลางปีกตอนในและนอกสีด�าสลับขาว	ขนหางคู่กลาง 

	ปลายขาว	นกบางตัวขนอาจเป็นสีฟ้าหรือแซมด้วยสีฟ้า 

			ปีกน�้าตาล

      สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																		พ.ศ.	2535
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             นกกาแวน 
          Crypsirina temia 
      วงศ์ Corvidae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	30-32.5	 

				เซนติเมตร	ล�าตัวเพรียว	หางยาวปลายแผ่กว้าง	 

			ขนล�าตัวด�าเหลือบเขียว	หน้าด�า	กระหม่อมมีขน 

			อัดแน่นคล้ายก�ามะหยี่สีด�า	ตาสีฟ้าเข้ม	ปากเทา 

					แกมฟ้า

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																		พ.ศ.	2535
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           นกปีกลายสก๊อต 
         Garrulus glandarius

     วงศ์ Corvidae
											รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	31-34	 

			เซนติเมตร	กระหม่อมด�า	หน้าผากด�าแซมสีขาว	แก้ม		 

	ข้างคอ	และคอขาว	แถบหนวดกว้างสีด�า	ล�าตัวด้านบน 

	และล่างน�้าตาลแกมเหลือง	ตะโพกขาวเห็นชัดเจนขณะ 

		บิน	ปีกมีลายฟ้า	ด�า	และขาวเรียงเป็นแถบสลับกัน 

    สถานภาพ:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

														พ.ศ.	2535		
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             นกสีชมพูสวน 
           Dicaeum cruentatum 
      วงศ์ Dicaeidae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	8.5-9	เซนติเมตร	 

				ตัวผู้	ข้างหัว	อกตอนบน	หลัง	และหางด�า	หน้าผากถึง 

		ตะโพกเป็นแถบยาวสีแดงสด	คอ	กลางอก	และล�าตัว 

		ด้านล่างขาว	สีข้างเทาแกมด�า	ตัวเมีย	หัวและล�าตัวด้านบน	 

		น�้าตาล	ปีกและหางด�า	ตะโพกและขนคลุมหางแดงสด	 

				ล�าตัวด้านล่างขาวแกมเทา

   สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535
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         นกแซงแซวหงอนขน 
        Dicrurus hottentottus 
      วงศ์ Dicruridae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	29-33	 

	เซนติเมตร	ปากยาวโค้งกว่านกแซงแซวชนิดอื่น	หางตัด		 

	ขอบหางคู่นอกแผ่กว้างและงอนขึ้นด้านบน	หน้าผาก

	มีขนยาวคล้ายเส้นผม	ขน	ล�าตัวด�าเป็นมัน	ปีกและหาง 

			เหลือบเขียว	

       สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

												พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																	พ.ศ.	2535	
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       นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 
         Dicrurus paradiseus 
     วงศ์ Dicruridae 
										รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	33-35.5	เซนติเมตร	 

		หางคู่นอกมีก้านขนยื่นยาวเหมือนนกแซงแซวหางบ่วงเล็ก

		แต่ปลายแผ่ออกด้านเดียวและบิด	ก้านขนอาจยาวได้ถึง	30		 

		เซนติเมตร	ขนาดตัวใหญ่กว่า	หน้าผากมีหงอนตั้งเป็นกระจุก	 

		ขนล�าตัวด�าเหลือบน�้าเงินเล็กน้อย	หางแฉกตื้นๆ	นกวัยอ่อน	 

				หงอนสั้น	ก้านขนหางคู่นอกไม่ยาว	

       สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ	

																		สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	
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            นกตบยุงหางยาว 
          Caprimulgus macrurus
     วงศ์ Eurostopodidae
											รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	31.5-33	เซนติเมตร	 

				หางยาว	ปลายหางยาวเลยปลายปีกมากกว่าชนิดอื่นๆ	ตัวผู้	 

			หัวน�้าตาลเหลือง	กลางกระหม่อมน�้าตาลคล�้า	แถบหนวดและ 

			แถบข้างคอขาว	ใหญ่และเห็นชัดเจน	ขณะบินปลายขน 

			ปีกบินมีจุดขาวชัดเจน	ปลายหางคู่นอกขาว	ตัวเมีย	จุดขาว 

					ที่ปีกเป็นสีน�้าตาลเหลือง	ปลายหางขาวแกมเหลือง	

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

												พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																	พ.ศ.	2535
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          นกแอ่นฟ้าหงอน 
        Hemiprocne coronata
    วงศ์ Hemiprocnidae
								รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	23	เซนติเมตร		 

	หน้าผากมีหงอนยาวตั้ง	รูปร่างผอมเพรียว	ปีกยาวมาก	

ขณะเกาะปลายปีกสองข้างจะไขว้กัน	ล�าตัวด้านบนสีเทา

แกมฟ้า	ปีกสีเทาเข้ม	ท้องและก้นขาวแกมเทา	เวลาบิน	 

	หางแหลมกางเต็มที่	หางแฉกลึก	ตัวผู้	แก้มสีน�้าตาลแดง 

			เข้ม	ตัวเมีย	หน้าเทา	

    สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																					พ.ศ.	2535	
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         นกโพระดกธรรมดา
        Megalaima lineata 
     วงศ์ Megalaimidae
										รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	27-28	 

		เซนติเมตร	หัว	อก	และท้องสีน�้าตาลแกมเหลือง	 

	มีลายขีดสีน�้าตาลเข้ม	ปากสีเหลืองส้ม	หนังรอบตา 

		สีเหลือง	ขนล�าตัวสีเขียว	

    สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535 
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         นกจาบคาหัวสีส้ม 
       Merops leschenaulti 

   วงศ์ Meropidae
						รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	23	เซนติเมตร	 

	หัวถึงหลังสีส้ม	แถบตาด�า	คอและอกเหลืองสด	 

อกมีแถบเล็กๆ	สีด�าและส้ม	ล�าตัวเขียวตะโพกสีฟ้า			 

	วาว	ไม่มีหางคู่กลางแหลมยาว	

  สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

							พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

													พ.ศ.	2535	
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          นกจาบคาเล็ก 
        Merops orientalis 

    วงศ์ Meropidae
							รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	20	

เซนติเมตร	ล�าตัวเขียวสด	หัวและท้ายทอยสีส้ม 

แกมน�้าตาล	แถบตาด�า	ใต้แถบตาสีฟ้า	อกมีแถบด�า

โค้งครึ่งวงกลม	หางคู่กลางแหลมยาว	

 สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

											พ.ศ.	2535
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             นกเด้าดินทุ่งเล็ก 
          Anthus rufulus 

      วงศ์ Motacillidae 

											รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	15-16	เซนติเมตร		 

				คล้ายนกเด้าดินทุ่งใหญ่	แต่ขนาดเล็กกว่าชัดเจนเมื่อยืน	 

			เปรียบเทียบกัน	ปากและหางสั้นกว่าเล็กน้อย	โคนปากล่าง

			มีสีเหลืองมากกว่านกเด้าดินทุ่งใหญ่	และนกเด้าดินทุ่งพันธุ์	 

			รัสเซีย	คอมักเป็นสีน้ำตาลอ่อนใกล้เคียงกับอก	ล�าตัวด้าน	 

					ล่างมักมีลายหนาแน่นเฉพาะที่อก 

        สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

												พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																		พ.ศ.	2535	 
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                  นกเด้าลมหลังเทา 
           Motacilla cinerea 
      วงศ์ Motacillidae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	19	เซนติเมตร	

		คิ้วยาวแคบๆ	สีขาว	หัวและล�าตัวด้านบนเทา	ปีกด�า	มีลาย 

	จากขอบขน	โคนปีกขาว	คอขาว	ท้องแกมเหลืองและเข้มขึ้น 

ที่ก้น	ตะโพกเหลืองเห็นได้ชัดขณะบิน	หางเรียบยาวสีด�า	 

ขอบหางคู่นอกขาว	ขณะบินเห็นแถบขาวที่ปีก	ตัวผู้ขนชุดผสม 

	พันธุ์	คิ้วและแถบหนวดขาวชัดเจน	คอ	และอกตอนบนด�า	 

			ล�าตัวด้านล่างเหลืองสดขึ้น	

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																พ.ศ.	2535	
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          นกจับแมลงจุกด�า  
        Hypothymis azurea 

           วงศ์ Monarchidae
											รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	16-17.5	 

		เซนติเมตร	ตัวผู้	ปากกว้างสีฟ้าเข้ม	ท้ายทอยมีหงอน 

ด�าสั้น	หัว	อก	ล�าตัวด้านบน	และหางฟ้าเข้มอกตอนล่างถึง

ก้นขาว	หงอน	หัวตา	และแถบคาดอกด�า	ตัวเมีย	สีหม่น 

		กว่าตัวผู้	ล�าตัวด้านบนเทาแกมน�้าตาล	อกเทาไม่มีแถบ 

				ด�าคาดอก 

         สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

															พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

																					พ.ศ.	2535



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา186

               นกกางเขนดง 
            Copsychus malabaricus
      วงศ์ Muscicapinae
           รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	21.5-28		 

		เซนติเมตร	ตัวผู้	หัว	อก	และล�าตัวด้านบนด�าเป็นมัน	ตัดกับ	

ล�าตัวด้านล่างน�้าตาลแดงแกมส้มเข้ม	ตะโพกขาว	หางยาว

ขอบหางคู่นอก	ขาว	ตัวเมียคล้ายตัวผู้	แต่หางสั้นกว่า	หัว	อก	

และล�าตัวด้านบนแกมน�้าตาล	ล�าตัวด้านล่างส้มแกม	 

		น�้าตาลมากกว่า		

     สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535	
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           นกกางเขนบ้าน 

          Copsychus saularis
     วงศ์ Muscicapinae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	19-21	 

	เซนติเมตร	ตัวผู้	หัว	อก	และล�าตัวด้านบนด�าเป็น

มันเล็กน้อย	ปีกมีแถบขาว	ขอบหางคู่นอกๆ	ขาว 

ล�าตัวด้านล่างขาว	ตัวเมียคล้ายตัวผู้	แต่หัวและอก 

	เทาเข้ม	ล�าตัวด้านบนด�าไม่เหลือบเป็นมัน	

  สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

										พ.ศ.	2535
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา188

          นกจับแมลงอกส้มท้องขาว 
         Cyornis tickelliae 
      วงศ์ Muscicapinae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	14-16	 

			เซนติเมตร	ตัวผู้	คล้ายนกจับแมลงสีน�้าตาลแดง	จ�าแนก		 

		จากคอและอกส้มเหลือง	รอยต่อระหว่างอกกับท้องสีขาว 

		ตัดกันอย่างชัดเจน	ตัวเมีย	ที่หัว	ล�าตัวด้านบนและ 

				หางเทาแกมฟ้า	คอและอกส้ม	ท้องขาวคล้ายตัวผู้	

   สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

									พระราบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

														พ.ศ.	2535	
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            นกจับแมลงสีฟ้า 
         Eumyias thalassinus
      วงศ์ Muscicapinae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	15-17	 

			เซนติเมตร	ตัวผู้	ปากสั้น	หัวตาและแถบตาสั้น	สีด�า	

หัวและล�าตัวฟ้าแกมเขียวเข้ม	ตัวเมีย	สีฟ้าอ่อนแกมเทา	

หัวตาและแถบตาไม่ชัดเจนเหมือนตัวผู้	แตกต่างจาก 

	นกจับแมลงสีฟ้าอ่อนที่ปากสั้นกว่า	ก้นฟ้ามีลายขาว	

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

													พ.ศ.	2535	
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          นกจับแมลงคอแดง 
        Ficedula albicilla 
     วงศ์ Muscicapinae
           รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	13-13.5	

เซนติเมตร	ปากด�า	หัวและล�าตัวด้านบนน�้าตาล

แกมเทา	หางด�า	โคนหางคู่นอกขาว	ล�าตัวด้านล่าง

ขาวแกมเทา

  สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

										พ.ศ.	2535
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            นกยอดหญ้าหัวด�า 
           Saxicola stejnegeri
      วงศ์ Muscicapinae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	14	เซนติเมตร		 

		ตัวผู้	หัวและล�าตัวน�้าตาลอ่อน	ส่วนหัวแกมสีด�าที่หัวตา	

ขนคลุมหู	คาง	และอกตอนบนหลังแกมน�้าตาลเข้มแกมเทา

มีลายสีคล�้า	อกสีน�้าตาลแดง	ตัวผู้ขนชุดผสมพันธุ์	หัวและ 

คอด�า	ล�าตัวด้านบนด�ามีลายน�้าตาลจางๆ	ข้างคอและแถบ 

ปีกขาว	ตะโพกขาว	ปลายขนคลุมตะโพกน�้าตาลแดง	ล�าตัว	 

		ด้านล่างน�้าตาลแกมส้ม	อกน�้าตาลแดงเข้ม	หางด�า

     สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535	
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            นกปลีกล้วยเล็ก 
        Arachnothera longirostra 
     วงศ์ Nectariniidae
          รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	14-16.5	 

			เซนติเมตร	หัวเทา	เหนือตาและใต้ตาขาวเป็น 

	แถบคล้ายวงตา	แบ่งด้วยแถบตาด�าจางๆ	มีแถบ	 

หนวดเห็นชัดเจน	คอขาว	อกถึงก้นเหลือง	ล�าตัว	 

	ด้านบนเหลืองแกมเขียว	หางสีเข้มกว่า	ปลายหาง 

			มีแต้มขาว	

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

														พ.ศ.	2535
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            นกปลีกล้วยลาย 
          Arachnothera magna
     วงศ์ Nectariniidae
           รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	17-20.5	 

	เซนติเมตร	ล�าตัวด้านบน	ปีก	และหางมีสีเหลืองแกม

เขียวไพล	คอและล�าตัวด้านล่างเทาแกมขาว	ทั้งด้าน

บนและด้านล่างมีลายขีดตามยาวหนาแน่น	แข้งและ	 

	ตีนสีส้มสด

 สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

											พ.ศ.	2535
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          นกกินปลีอกเหลือง 
         Cinnyris jugularis
      วงศ์ Nectariniidae
  รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	11.5	 

		เซนติเมตร	ตัวผู้	ล�าตัวด้านบนสีเขียวแกมน�้าตาล	 

หน้าผาก	คอถึงอกน�้าเงินเข้มเหลือบเป็นมัน	ตอนล่าง

มีแถบน�้าตาลแดง	ล�าตัวด้านล่างเหลืองสด	ขอบหางคู่

นอกและใต้หางขาว	ตัวเมีย	ล�าตัวด้านบนเขียวคล�้าแกม 

	เหลือง	คิ้วเหลือง	ล�าตัวด้านล่างเหลืองหม่นกว่าตัวผู้	 

			ขอบหางคู่นอกและใต้หางขาว

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																		พ.ศ.	2535

               



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

ANIMAL

195

                  นกขมิ้นท้ายทอยด�า 
             Oriolus chinensis 
      วงศ์ Oriolidae
	 	รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	24.5-27.5	 

			เซนติเมตร	ตัวผู้	ขนล�าตัวเหลืองสด	ปากสีชมพูแกมส้ม		 

		ตาแดง	แถบตากว้างสีด�าขยายใหญ่และเชื่อมกันที่ท้ายทอย	

ปีกและหางสีด�าและเหลือง	ตัวเมีย	หลังและปีกเหลืองแกมเขียว

คล�้า	นกไม่เต็มวัย	คล้ายนกตัวเมีย	แต่ขนเขียวคล�้ากว่า	แถบตา	 

		ไม่ชัดเจน	มีลายขีดด�าที่อกและท้อง	นกวัยอ่อน	ท้องขาวหรือ	 

			เหลืองแกมขาวมีขีดด�า	ปากด�า	

     สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

														พ.ศ.	2535
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          นกกระจิ๊ดธรรมดา 
       Phylloscopus inornatus 
    วงศ์ Phylloscopidae
        รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	11-11.5	 

			เซนติเมตร	ไม่มีแถบกระหม่อมและแถบตะโพก		 

	ปากล่างเหลืองส้ม	คิ้วยาวสีเหลืองแกมขาว	แถบตา

สีคล�้า	ปีกมี	2	แถบ	ปลายขนโคนปีกสีขาวกว้าง	

เห็นเป็นลายชัดเจน	ขนล�าตัวด้านบนเขียวคล�้า	ล�าตัว 

		ด้านล่างขาวหรือแกมเหลืองอ่อน

     สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

												พ.ศ.	2535
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           นกเเต้วแล้วธรรมดา 
          Pitta moluccensis 
       วงศ์ Pittidae
               รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	18-20.5		 

				เซนติเมตร	ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน	หัวด�า	คิ้วกว้าง

		สีน�้าตาลแกมส้ม	คอขาว	ล�าตัวด้านบนเขียว	หัวไหล่	 

		และตะโพกฟ้าสด	ขนปีกบินด�ามีแถบขาวเป็นวงใหญ่	 

		เห็นชัดขณะบิน	ล�าตัวด้านล่างน�้าตาลเหลือง	กลางท้อง	 

			ถึงก้นแดง	

     สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

															พ.ศ.	2535	
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           นกกระจาบธรรมดา 
        Ploceus philippinus
     วงศ์ Ploceidae
           รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	14.5-15	 

	เซนติเมตร	ตัวผู้	ปากด�าค่อนข้างยาว	หน้าผากถึงท้ายทอย

เหลืองสด	หน้าสีคล�้า	หลังปีกและล�าตัวด้านบนน�้าตาลด�า 

มีลายจากขอบขนสีน�้าตาลอ่อน	ล�าตัวด้านล่างน�้าตาลอ่อน

แกมเหลือง	ตัวเมีย	ปากสีเนื้อ	ล�าตัวสีน�้าตาลอ่อนแกม

เหลือง	ข้างแก้มเรียบไม่มีลาย	หัวมีลายคล�้า	ล�าตัวด้านบน

	มีลายจากขอบขนสีอ่อน	

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																พ.ศ.	2535	

                      NT กลุ่มสัตว์ใกล้ถูกคุกคาม
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                  นกปรอดทอง 
           Pycnonotus atriceps
      วงศ์ Pycnonotidae
  รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	17.5-19	 

			เซนติเมตร	หัวและคอด�าเป็นมัน	ไม่มีหงอน	ตาฟ้า	 

	ล�าตัวด้านบนและอกเขียวแกมเหลือง	ล�าตัวด้านล่างและ

ตะโพกเหลืองสด	ปีกเหลือง	ขนปลายปีกด�า	หางเหลือง

ครึ่งล่างด�า	ปลายขลิบเหลืองสด	นกบางตัวอกเทาท้อง

เทา	(หายาก)	หรือล�าตัวด้านล่างเขียวแกมเหลืองทั้งหมด	

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535	

                   



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา200

           นกปรอดหัวสีเขม่า 
         Pycnonotus aurigaster 
     วงศ์ Pycnonotidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	19-21	 

	เซนติเมตร	หัวด้านบนด�ามีหงอนสั้นเป็นสัน	แก้มและ

คางเทาแกมขาว	ล�าตัวด้านบนน�้าตาลแกมเทา	ล�าตัว

ด้านล่างเทา	ตะโพกขาว	หางด�า	

   สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

									พ.ศ.	2535
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          นกปรอดเหลืองหัวจุก
        Pycnonotus flaviventris 
   วงศ์ Pycnonotidae 
      รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	18.5-19.5	

เซนติเมตร	หัวด�ามีหงอนยาว		ตาขาว	ขนล�าตัวด้านบน

เหลืองแกมน�้าตาล	ล�าตัวด้านล่างเหลือง	ปลายแกมด�า	

   สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

											พ.ศ.	2535

            

                



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา202

               นกกวัก 
        Amaurornis phoenicurus
   วงศ์ Rallidae
      รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	28.5-36	 

	เซนติเมตร	ปากเหลือง	โคนสันปากบนแดง	หน้า	คอ

ตอนหน้า	อก	และท้องขาว	กระหม่อมถึงหลังด�าแกม

เทา	ท้องตอนล่างถึงก้นน�้าตาลแดง	แข้งและตีนเหลือง	

  สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

										พ.ศ.	2535	
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            นกอีแพรดแถบอกด�า 
           Rhipidura javanica 
      วงศ์ Rhipiduridae
            รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	17-19.5	 

			เซนติเมตร	ล�าตัวด้านบนด�า	หลังแกมน�้าตาล	คิ้วบาง 

		และสั้นสีขาว	คอและล�าตัวด้านล่างขาว	มีแถบกว้าง 

		สีด�าพาดอก	หางสีด�าปลายขาว	

    สถานภาพ : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

									พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า							 

													พ.ศ.	2535

                  



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา204

 

             นกเค้าโมง 
          Glaucidium cuculoides

     วงศ์ Strigidae
          รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	20.5-23		 

		เซนติเมตร	ตาเหลือง	คล้ายนกเค้าแคระ	แต่ขนาด

ใหญ่กว่า	หัวและล�าตัวด้านบนมีลายขวางสีน�้าตาล

อ่อนชัดเจนกว่า	ไม่มีลายคล้ายตาปลอมที่ท้ายทอย	

อกและสีข้างมีลายสีน�้าตาลแดงคล�้า	ท้องขาว	

   สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

							พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

											พ.ศ.	2535

             



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

ANIMAL

205

             นกเค้ากู่ 
          Otus lettia 

    วงศ์ Strigidae
        รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	23	 

	เซนติเมตร	ตาน�้าตาลแดงเข้ม	ขนล�าตัวน�้าตาล	

รอบคอสีน�้าตาลแกมเหลือง	หน้าผากและคิ้ว

น�้าตาลอ่อน	ล�าตัวด้านล่างมีลายขีดด�าเป็น

เส้นบางๆ

   สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า			 

										พ.ศ.	2535

             



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา206

           นกกระจ้อยหัวลาย 
           Urosphena squameiceps
      วงศ์ Sylviidae 
  รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	9.5-10	 

		เซนติเมตร	หางสั้นมาก	หน้าผากและกระหม่อมน�้าตาล

แกมน�้าตาลแดงเล็กน้อย	มีลายเกล็ดเล็กๆ	แต่อาจมองไม่เห็น

ในธรรมชาติ	มีคิ้วยาวสีขาวแกมน�้าตาลอ่อน	หัวตาและแถบ

ตาด�า	ขนคลุมหูและคางมีจุดเล็กๆ	สีคล�้า	ปากล่างสีชมพู			

ล�าตัวด้านบนน�้าตาล	ล�าตัวด้านล่างขาวแกมน�้าตาลอ่อนที่	 

		ท้องและก้น	แข้งและตีนสีชมพูหรือสีเนื้อ	

       สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

														พ.ศ.	2535
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            นกกะรางหัวหงอก 
          Garrulax leucolophus
    วงศ์ Timaliidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	26-31	

เซนติเมตร	หัวมีหงอนตั้งเป็นสันสูง	แถบตาด�า	หัว	อก	

และล�าตัวด้านล่างขาว	ท้ายทอยและหลังตอนบนเทา	

ล�าตัวด้านบน	สีข้างและก้นน�้าตาลแดง	หางน�้าตาลคล�้า	

 สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

				พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

								พ.ศ.	2535

           



ANIMAL

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา208

            นกจาบดินอกลาย 
           Pellorneum ruficeps
      วงศ์ Timaliidae
            รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	16-18		 

		เซนติเมตร	หน้าผากถึงท้ายทอยน�้าตาลแดงเข้ม	 

คิ้วขาวหรือน�้าตาลแกมเหลือง	หน้าน�้าตาล	ล�าตัว

ด้านล่างขาว	มีลายขีดใหญ่สีน�้าตาลแกมเขียว	ล�าตัว	 

		ด้านบนน�้าตาลแกมเขียว	

    สถานภาพ :	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

													พ.ศ.	2535
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                 นกกระเบื้องผา 
          Monticola solitarius
     วงศ์ Turdinae
          รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	21-23		 

	เซนติเมตร	ตัวผู้	ล�าตัวฟ้าแกมเทา	มีลายเกล็ดขาว

กระจาย	ช่วงผสมพันธุ์สีเข้มขึ้น	ตัวเมีย	ขนล�าตัวเทา

แกมน�้าตาล	มีลายเกล็ดหนาแน่นสีเนื้อสลับด�ากระจาย	

 สถานภาพ	:	เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

				พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

								พ.ศ.	2535

           



ANIMAL
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                 กิ้งก่าบินปีกส้ม 
              Draco maculatus
         วงศ์ Agamidae
       รูปร่างลักษณะ	มีความยาวจากหัวจรดโคนหาง		 

				60-65	มิลลิเมตร	ส่วนหางมีความยาว	93-110	มิลลิเมตร	 

		เป็นกิ้งก่าขนาดเล็ก	ใต้คางมีเหนียง	1	คู่	รูปร่างกลมมน	

กึ่งกลางเหนียงยกขึ้นลงได้	เห็นชัดเจนในตัวผู้	ข้างล�าตัวระหว่างขา

คู่หน้าและคู่หลังมีแผ่นหนังขนาดใหญ่ใช้ในการร่อน	ล�าตัวมี

สีน�้าตาลแดง	มีลายประสีเหมือนลายไม้	แผ่นหนังด้านข้างออก

	สีส้ม	มีลายพาดตามยาวสีจาง	ใต้ท้องมีสีน�้าตาลอ่อนกว่าใต้	 

			แผ่นหลังข้างล�าตัวจะมีจุดสีด�า	2-3	จุด						    

       สถานภาพ : เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

												พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																พ.ศ.	2535

                           LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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           งูเขียวพระอินทร์ 
         Chrysopelea ornata 
      วงศ์ Colubridae
  รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	130	 

	เซนติเมตร	เป็นงูบก	หัวกลม	ว่องไวปราดเปรียว	

เลื้อยเร็ว	ล�าตัวสีเขียวอ่อน	มีลายด�าตลอดตัว	หัวมี

ลายมากจนดูคล้ายกับมีหัวสีด�า	ใต้คางสีขาว	ใต้ท้อง

สีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อนๆ	ใต้หางมีลายด�าเป็นจุดๆ	

    สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

														พ.ศ.	2535	

																												พิษอ่อน
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา212

                  งูงอดไทย 
               Oligodon taeniatus 
        วงศ์ Colubridae
    รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาว	44	เซนติเมตร	 

			เป็นงูบกขนาดเล็ก	หัวกลมเรียว	มีแถบน�้าตาลเข้ม	ลากจาก	

	บนหัวไปถึงแก้ม	คอเล็กกว่าหัวและล�าตัวเล็กน้อย	ที่ตาจะมี

แถบสีน�้าตาลจากตาซ้ายลากผ่านเหนือจมูกมายังตาขวา	และ

ใต้คอมีสีขาว	พื้นตัวสีน�้าตาลอ่อน	กลางสันหลังมีแถบสีน�้าตาล	 

เข้มสองแถว	ส่วนมากบริเวณท้องเป็นสีชมพูหรืออาจเป็นสีขาว	 

		และมีจุดรูปสามเหลี่ยมเล็กสีด�ากระจายใต้ท้อง	หางสีชมพู	

         สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า													 

																				พ.ศ.	2535

                       LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
																																ไม่มีพิษ
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ANIMAL

                     งูลายสาบคอแดง 
      Rhabdophis subminiatus
  วงศ์ Colubridae
    รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาวถึง	130	 

	เซนติเมตร	ล�าตัวสีเขียวมะกอก	บริเวณคอ

สีแดงส้ม	ตาโต	ใต้ตามีแถบสีด�า	ตัวไม่เต็มวัย	

คอสีเหลืองสด	ใต้ท้ายทอยสีด�า	

  สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

				พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

										พ.ศ.	2535	

                 LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
																													พิษอ่อน



ANIMAL
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               งูลายสอใหญ่ 
          Xenochrophis piscator 
     วงศ์ Colubridae
           รูปร่างลักษณะ	เป็นงูที่มีรูปร่างเพรียว	ปลายหัวมน	 

		ช่วงคอคอดเล็กน้อย	หางตาและใต้ตามีลายเส้นสีด�า	 

	รูม่านตากลม	เกล็ดแบนสันหัวและล�าตัวสีน�้าตาลเข้มหรือ

สีเหลือง	ส่วนใหญ่ล�าตัวมีลายหมากรุกสีด�า	ท้องสีด�าสลับ

ขาว	ตัวไม่เต็มวัยลายขีดสีด�า	บริเวณหางตายาวขึ้นไปถึง	 

	บริเวณท้ายทอยข้างคอสีเหลือง	ล�าตัวสีน�้าตาลออกเหลือง		 

			ท้องขาวไม่มีลาย	

        สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

												พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

																		พ.ศ.	2535

                   LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
																																				พิษอ่อน
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             งูเห่าหม้อ 
         Naja kaouthia 
     วงศ์ Elapidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาวถึง	200	

เซนติเมตร	ล�าตัวสีน�้าตาล	เกล็ดขนาดใหญ่	สีคอขาว

หรือด่างเล็กน้อย	หนังบริเวณคอสามารถขยายให้

กว้างได้	และมีลายคาดขาวหรือเป็นวง	

    สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

						พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535

                    LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
																													พิษร้ายแรง	
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             จิ้งจกหางหนาม 
       Hemidactylus frenatus
   วงศ์ Gekkonidae
      รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาวของล�าตัวรวม 

	ความยาวหาง	13	เซนติเมตร	ล�าตัวสีเทาอมน�้าตาล	

หางมีหนามสั้นๆ	มีตุ่มเล็ก	และเกล็ดอยู่ด้านหลังและ

ด้านในของนิ้ว	เล็บขนาดใหญ่	น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ

ความยาวนิ้วที่สอง  

     สถานภาพ	:	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราช

								บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

												พ.ศ.	2535	

                    LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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             จ้ิงเหลนบ้าน
         Mabuya multifasciata

    วงศ์ Scincidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาว 

		ประมาณ	35	เซนติเมตร	รูปร่างอ้วนกลางตัว		 

	ปลายล�าตัวเรียว	ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาล				 

		ข้างล�าตัวมีแถบสีน�้าตาลเข้ม	ท้องสีครีม	 

				ริมฝีปากล่างมีเกล็ดสีส้มกระจาย

       สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

													ตามพระราชบัญญัติสงวนและ

																	คุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535

                    LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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           จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ 
        Sphenomorphus maculatus
    วงศ์ Scincidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาวล�าตัวถึงหาง	 

	ประมาณ	16	เซนติเมตร	เกล็ดเล็กและเรียบมันสีเขียว

มะกอกหรือน�้าตาลอ่อน	ด้านบนล�าตัวมีจุดสีด�ากระจาย	

ข้างล�าตัวมีแถบสีด�าทึบหรือสีด�าและมีจุดเล็กๆ	

	สีน�้าตาลอ่อนกระจาย	ท้องสีเหลืองอ่อนอมน�้าตาล	 

			มีจุดสีด�ากระจาย	หางสีอ่อนและสดกว่าล�าตัว

      สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

										ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า		 

																	พ.ศ.	2535

                       LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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               อึ่งลาย 
           Calluella guttulata
      วงศ์ Microhylidae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	43-50	 

		มิลลิเมตร	ล�าตัวสีน�้าตาล	แผ่นหลังและตอนบนของ 

	สีข้างมีลวดลายสีแดงเข้มหักไปมาคล้ายตาข่ายคลุม		 

	ท้องสีขาว	ผิวหนังมีรอยพับคาดขวางหน้าอก	

  สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

							พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

												พ.ศ.	2535	

ล																	LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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                อึ่งน�้าเต้า 
          Microhyla ornata  
     วงศ์ Microhylidae
            รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	28		 

		มิลลิเมตร	ล�าตัวสีแดงหรือสีเขียวมะกอกอมเทา		 

หลังมีแต้มสีเข้มรูปคล้ายน�้าเต้า	ข้างหัวและล�าตัวมี 

แถบสีด�าด้าน	ขาอาจมีหรือไม่มีลายพาดสีเข้ม	คอ 

		และอกสีเทาหรือน�้าตาล	ประจุดสีขาว

       สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม

											พระราชบัญญัติสงวนและ 

															คุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535

                   LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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           อึ่งข้างด�า 
      Microhyla heymonsi

   วงศ์ Microhylidae
       รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	2	เซนติเมตร	

	ล�าตัวสีน�้าตาล	บริเวณขอบหลังเข้ามาถึงกลางหลังมี 

แถบสีน�้าตาลเข้มหรือน�้าตาลอมม่วง	และสีจางพาดเฉียง	

คล้ายหัวลูกศร	ก้นมีจุดกลมสีด�าข้างละ	1	จุด	กลางหลัง 

	มีเส้น	พาดผ่านตลอดล�าตัว

     สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม

												พระราชบัญญัติสงวนและ 

																		คุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535

                    LC  กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด
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               กบหลังไพล 

             Rana lateralis
      วงศ์ Ranidae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	55	มิลลิเมตร	 

				ล�าตัวสีเขียวไพล	มะกอก	เหลือง	หรือสีน�้าตาลอมเหลือง		 

		ข้างล�าตัวมีสีเข้ม	หลังสันต่อมนูนหลังแผ่นหูมีเส้นสีด�าเฉียง 

		แผ่นหูสีน�้าตาลเข้ม	ขอบปากบนมีเส้นสีขาว	คางและอกมี

			ลายจางๆ	ตามแนวกลาง	ท้องสีเหลือง			

     สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

														พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																			พ.ศ.	2535	

                         LC กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด 
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            กบอ่องเล็ก 

          Rana nigrovittata 
     วงศ์ Ranidae
           รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	57-70	 

			มิลลิเมตร	ล�าตัวสีน�้าตาลอมเขียวมะกอก	ข้างล�าตัว

มีสีด�า	ด้านในของต้นขามีลายร่างแหสีด�าถึงเขียว	ขามี

ลายพาดสีเข้ม	ท้องสีขาวและแต้มสีด�า	

  สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม

								พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

													พ.ศ.	2535	

                      NT  ใกล้ถูกคุกคาม
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								รูปร่างลักษณะ	ล�าตัวยาวและแบนข้าง	มีหนวด	2	คู่		 

		หนวดที่จะงอยปาก	1	คู่	และหนวดที่ขากรรไกร	1	คู่	หนวด

ที่จะงอยปากยาวไม่เกินขอบด้านท้ายตา	หนวดที่ขากรรไกรบน

ยาวถึงส่วนฐานของครีบท้อง	ปากมีขนาดเล็กและเปิดใน

ต�าแหน่งเฉียงขึ้นด้านบน	บริเวณด้านบนของหัวและล�าตัวมี

	สีน�้าตาลเขียว	ล�าตัวด้านข้างมีสีขาวเงิน	มีแถบสีด�าพาดจากตา

		ถึงฐานครีบหาง	ครีบหลัง	ครีบก้น	และครีบหางมีสีเหลือง			 

					ส่วนครีบอกและครีบท้องมีสีเหลืองอ่อนหรือไม่มี	

           สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																		พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	

																																			พ.ศ.	2535

         ปลาซิวหนวดยาว 
          Esomus metallicus 
วงศ์ Cyprinidae
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							รูปร่างลักษณะ	ปลาเกล็ดขนาดเล็ก	มีเส้นสีด�าพาด 

ล�าตัวยาวตั้งแต่	บริเวณเหงือกหลังตาจนถึงโคนครีบหาง	

บริเวณท้องของปลาชนิดนี้มีสีขาวเงินพาดยาวตามล�าตัว	

ครีบอกมีสีส้มแดง	ครีบหลังมีสีด�าสลับกับสีเหลืองบริเวณ

กระดูกแข็งของครีบหลังมีสีแดง	ครีบท้องอยู่ค่อนไปด้าน		 

		หลังเล็กน้อย	ครีบท้อง	และครีบก้นมีสีเหลือง	 

      สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

											พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																				พ.ศ.	2535

          ปลาเลียหิน 
          Garra Fasciacauda 
วงศ์ Cyprinidae
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           ปลาขี้ยอกหางเหลือง 
       Mystacoleucus marginatus
    วงศ์ Cyprinidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	10-20	เซนติเมตร	 

			ล�าตัวแบนข้าง	หัวมีขนาดเล็ก	มีหนวด	2	คู่	เส้นข้างล�าตัว 

	สมบูรณ์	ที่ฐานของเกล็ดทั้งบริเวณด้านข้างและด้านบนของ 

ล�าตัวมีลักษณะโค้งคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวสีด�า	ครีบหางเว้า

ลึกแบบส้อม	ครีบหลังและครีบหางมีสีเหลืองปนด�า	และมีสีด�า 

	ที่ขอบของครีบ	ครีบท้อง	ครีบอก	และครีบก้นมีสีเหลือง	 

			ขอบของครีบไม่เป็นสีด�า	

        สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

													พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																														พ.ศ.	2535	
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                ปลาน�้าหมึก 
        Opsarius koratensis 
     วงศ์ Cyprinidae
 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	7-9		 

		เซนติเมตร	สีเงินเหลือบเขียวหรือฟ้า	ตัวแบนยาว	

ปากกว้างเชิดขึ้น	และหนวดคู่หน้ายาว	ขากรรไกรล่าง

มีตุ่มสิวขนาดเล็ก	และใต้ปากมักมีจุดสีน�้าเงินหรือด�า

รวมตัวเป็นแต้ม	ครีบหางแฉกบนและล่าง	 

		มีแต้มสะท้อนแสงสีขาวหรือฟ้า	

      สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

										พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

															พ.ศ.	2535
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              ปลาแก้มช�้า 
           Puntius orphoides
      วงศ์ Cyprinidae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	15	เซนติเมตร			 

		ลักษณะคล้ายปลาตะเพียนแต่จะมีล�าตัวเพรียวกว่า	ล�าตัวแบนข้าง

เล็กน้อย	ส่วนหัวเล็ก	มีหนวด	2	คู่ที่มุมปาก	และที่จะงอยปาก	 

ครีบหลังค่อนข้างเล็ก	ครีบหางเว้า	เกล็ดใหญ่	ล�าตัวสีเงินวาว	แก้มจะมี

สีส้มหรือแดงเรื่อ	แผ่นกระดูกปิดเหงือกที่อยู่ถัดจากแก้มจะสีคล�้า	และ	 

		โคนหางมีจุดกลมสีด�าคล�้า	ครีบท้องและครีบก้นมีสีแดงเรื่อ	ครีบหาง 

				สีแดงสดจะมีแถบสีด�าพาดตามยาวทั้งขอบบนและขอบล่าง

         สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																																			พ.ศ.	2535
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           ปลาซิวควายแถบด�า 
           Rasbora paviei 
      วงศ์ Cyprinidae
	 รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	3-12	เซนติเมตร	 

		หัวและปากมีขนาดเล็ก	ตาโต	ไม่มีหนวด	รูจมูก	1	คู่	 

	ริมฝีปากอยู่บริเวณหน้าสุดในแนวเฉียง	เส้นข้างตัวสมบูรณ์

อยู่ค่อนมาทางด้านล่าง	หัวและล�าตัวสีน�้าตาลอ่อนอมสีทอง	 

มีแถบสีด�าทอดไปตามความยาวของล�าตัว	ตั้งแต่หลังช่องเปิด	 

		เหงือกไปจนถึงบริเวณโคนครีบหาง	และแถบสีขยายใหญ่ 

					เป็นวงกว้างที่บริเวณคอดหาง	ครีบสีเหลืองใส

         สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																	พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																																			พ.ศ.	2535
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                      ปลากระทิงลาย 
           Mastacembelus favus 
      วงศ์ Mastacembelidae
   รูปร่างลักษณะ	มีขนาด	70		เซนติเมตร		 

			ปลาชนิดนี้มีรูปร่างเหมือนปลากระทิงด�า	ซึ่งเป็นปลา 

		ในสกุลเดียวกัน	แต่ปลากระทิงลายมีจุดเหลืองขนาด	 

	ใหญ่ตามล�าตัว	และหลังเป็นลายเหลืองเช่นกัน	ครีบหลัง 

	มีก้านครีบแข็ง	จะงอยปากยื่นยาว	ครีบหลังและครีบก้น 

			เชื่อมติดกับครีบหาง	มีลวดลายเชื่อมต่อกันเป็นโครง	 

					ข่ายตั้งแต่ส่วนหัวตลอดความยาวของล�าตัวไปจนถึง 

							ครีบหลัง

           สถานภาพ	:	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																		พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																																	พ.ศ.	2535	
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            ปลาหมอช้างเหยียบ 
          Pristolepis fasciata 
      วงศ์ Pristolepididae
    รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	10-15	เซมติเมตร	ล�าตัวเป็นรูปไข่ 

	ค่อนข้างกลม	ส่วนหัวและหลังลาดโค้ง	หัวและล�าตัวแบนข้าง	ตาเล็กอยู่

ค่อนไปด้านบนของหัว	ปากเล็ก	ริมฝีปากยืดหดได้ดี	ครีบหลังยาวมีก้าน

แข็งหลายอัน	ครีบอกยาว	ครีบท้องตั้งอยู่แนวเดียวกับครีบอก	ครีบก้นสั้น

มีก้านครีบแข็ง	3	อัน	ครีบหางค่อนข้างยาวปลายมน	เกล็ดเล็ก	ตัวมีสีคล�้า

ด้านบนและด้านข้างล�าตัวมีสีเขียวมะกอก	มีแถบตามขวางล�าตัวสีคล�้า	 

		8-9	แถบ	ด้านท้องสีจางหรือสีเหลืองอ่อน	ครีบสีจางหรือเหลืองอ่อน 

				มีขอบสีคล�้า

             สถานภาพ : ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม 

																		พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	 

																																				พ.ศ.	2535
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            แมงป่องเล็ก 
         Isometrus maculatus
     วงศ์ Buthidae
         รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	4-5	 

	เซนติเมตร	ล�าตัวสีน�้าตาล	ส่วนหัวและอกขนาดเล็ก	

ท้องขนาดใหญ่	ส่วนปลายมีขนาดเล็กและเรียวยาว	

คล้ายหาง	ส่วนปลายมีต่อมพิษ	

       สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม

												พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

																						สัตว์ป่า	พ.ศ.	2535
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          แมงป่องช้าง 
      Heterometrus spinifer      
   วงศ์ Scorpionidae
      รูปร่างลักษณะ	มีขนาดความยาวถึง	10	

เซนติเมตร	ล�าตัวสีด�าเป็นมันเงาส่วนท้องใหญ่

และค่อยๆ	ยาวเรียวเล็กลงคล้ายหาง	

  สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

								ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง	 

																					สัตว์ป่า	พ.ศ.	2535
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             บึ้งด�าเล็ก 

           Haplopelma minax 
     วงศ์ Theraphosidae
          รูปร่างลักษณะ	มีขนาดประมาณ	6	 

	เซนติเมตร	ล�าตัวสีน�้าตาลเทาด�า	โคนขาสีด�า	

ส่วนปลายสีเทา	ล�าตัวและขาปกคลุมด้วยขน 

สีเทาด�า	

      สถานภาพ :	ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม

					พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

											พ.ศ.	2535



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

INSECT

235



INSECT

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา236

ความหลากหลายของแมลง

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความงดงามและมีความส�าคัญมากในระบบนิเวศ

ป่าไม้	ชนิดของแมลงที่พบมักขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารของตัวอ่อน	และแหล่งอาหาร

ก็มักเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในป่านั่นเอง	บทบาทหลักของแมลงคือเป็นตัวช่วยผสมเกสรให้กับพืช

ในป่า	นอกจากนี้แมลงยังมีความส�าคัญในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดิน	

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน	เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์	เป็นทั้งศัตรูพืช	

ตัวห�้า	ตัวเบียน	และให้ความสวยงามแก่ผืนป่าด้วย
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ความหลากหลายของแมลง

แมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrates) 

ประเภทโครงกระดูกอยู่ภายนอก (Exoskeleton) ท�าให้แมลงมีความ

ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าสัตว์อื่น เนื่องจากแมลงมีลักษณะ

พิเศษหลายประการ เช่น มีขนาดเล็กท�าให้ไม่ต้องการอาหารมาก ใช้พื้นที่ในการด�ารงชีวิตแคบ

จึงไม่เกิดการแก่งแย่งในการหาอาหารและที่อยู่อาศัย บินได้ไกล หลบภัยได้ง่าย 

หาแหล่งอาหารได้มาก หาแหล่งที่อยู่อาศัยและผสมพันธุ์ได้เป็นจ�านวนมาก 

มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
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วิธีการส�ารวจ
 ใช้การเดินส�ารวจตามเส้นทาง

ในพื้นที่ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวาโดยส�ารวจ	

ผีเสื้อกลางวันในเวลา	10.00-12.00	น.	

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผีเสื้อออกหากิน

และบินอยู่ในระดับต�่า	จึงสามารถใช้สวิง

จับได้ง่าย	จากนั้นท�าให้ผีเสื้อสลบ	โดยใช้

มือบีบบริเวณหน้าอก	แล้วน�าบรรจุใส่ซอง

พับเป็นรูปสามเหลี่ยม	และบันทึกข้อมูล

รายละเอียด

 กลุ่มผีเสื้อกลางวัน

อุปกรณ์ สวิงจับแมลง	ซองเก็บผีเสื้อ	สมุดบันทึก	ดินสอ	ปากกา	หนังสือคู่มือ
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 กลุ่มผีเสื้อกลางคืน

กับดักโดม

 ตั้งกับดักล่อแมลงกลางคืนมีกับดักแสง

ไฟ	(Light	trap)	โดยใช้แสงจากหลอดไฟสีม่วง	

และกับดักโดมจากหลอดไฟแสงจันทร์	เพื่อเป็น

ตัวดึงดูดผีเสื้อกลางคืน	ด้วง	และแมลงอื่นๆ	

ให้มาเกาะที่ผ้าฉากสีขาว	โดยเปิดไฟตั้งแต่ตอน

เย็นเวลา	18.00	น.	จนถึง	06.00	น.	ตอนเช้า

ของวันถัดไป	เก็บตัวอย่างในช่วงเวลา	20.00	น.-	

22.00	น.	และ	6.00	น.	พร้อมทั้งถ่ายรูปและ

เก็บตัวอย่างใส่ขวดน๊อคแมลง	ทิ้งไว้จนกว่าแมลง

ตาย	ผีเสื้อกลางคืนเก็บใส่ซองสามเหลี่ยม	ด้วง	

และแมลงอื่นๆ	เก็บใส่กระดาษไขห่อแบบท๊อฟฟี่	

และบันทึกข้อมูลรายละเอียด

อุปกรณ์ หลอดไฟสีม่วง	(Black	light)	หลอดแสงจันทร์	(Mercury	vapor	lamp)	

กระดาษไข	ผ้าฉากสีขาว	ขวดน๊อคแมลง	ซองเก็บผีเสื้อ	สมุดบันทึก	ดินสอ	ปากกา

กับดักแสงไฟ
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	 เดินตามเส้นทางส�ารวจ	โดยสังเกต

บริเวณจอมปลวก	บนพื้นดิน	ใต้ดิน	

ใต้ใบไม้ผุ	และบนต้นไม้	บันทึกข้อมูลปลวก

ที่พบ	เลือกเก็บตัวอย่างปลวกวรรณะทหาร	

ประมาณ	20	ตัว	ต่อการพบปลวก	1	ครั้ง	

เก็บปลวกลงในขวดบรรจุแอลกอฮอล์ความ

เข้มข้น	75	เปอร์เซ็นต์

 กลุ่มปลวก

อุปกรณ ์ถาดสีขาว	เสียมขุดปลวก	ปากคีบ	ขวดดองปลวก	แอลกอฮอล์
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 กลุ่มแมลงอื่นๆ
	 เดินตามเส้นทางการส�ารวจ	เก็บ

ตัวอย่างแมลงอื่นๆ	ซึ่งสามารถพบได้ตาม

พื้นดิน	ด้วงที่มีขนาดใหญ่เก็บด้วยวิธีห่อ

กระดาษเหมือนท๊อฟฟี่	และการเก็บ

ตัวอย่างแมลงอื่นๆ	จับใส่ขวดน๊อคแมลง	

บันทึกข้อมูลรายละเอียด

อุปกรณ์ ขวดน๊อคแมลง	ขวดแก้วใส	กระดาษไข	(เก็บแมลงขนาดใหญ่)
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กลุ่มแมลงช่วยผสมเกสร 103 ชนดิ

ความหลากหลายของแมลง
พบจ�านวน 204 ชนดิ แบ่งออกเป็น

ผีเสื้อ

ผึ้งรู  ด้วง

ผึ้งกัดใบ

ชันโรงมวน
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กลุ่มแมลงที่เป็นอาหาร 5 ชนดิ

ตั๊กแตน

ผึ้ง (น�้าผึ้ง)

แมลงกระชอน

หนอนรถด่วน

มดแดง (ไข่มดแดง)
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กลุ่มแมลงศัตรูพืชป่าไม้ 49 ชนดิ

ด้วงหนวดยาว

หนอนกินใบพืช

จักจ่ันงวง

เพลี้ยจักจ่ัน
เพลี้ยกระโดดด�า

ด้วงน�้ามัน
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กลุ่มแมลงเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 24 ชนดิ

มด ด้วง

ปลวก

แมลงสาบป่า
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กลุ่มแมลงตัวห�้า ตัวเบียน 21 ชนดิ

มดแดง แมลงช้างปีกใส

แตนกระดาษ แมลงหางหนบี

ด้วงเต่า แมลงปอบ้าน


