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สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ ในอาณาจักรสัตว์  
 Kingdom Animalia 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
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การส�ารวจทางอ้อม คือ การส�ารวจสัตว์โดย 

การสอบถามจากชาวบ้าน ซึ่งอาศัยหรือปฏิบัติ 

งานอยู่ในพื้นที่นั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม 

ด้านการใช้ประโยชน์จากสัตว์ของผู้ที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่โดยรอบ

การส�ารวจสัตว์แบ่งออกเป็น

การส�ารวจทางตรง คือ การส�ารวจสัตว์โดย

พบเห็นตัวหรือร่องรอย เช่น รอยเท้า กองมูล 

เสียงร้อง รัง และซาก ซึ่งได้จากการเดินส�ารวจ

ตามเส้นทางส�ารวจที่ก�าหนดขึ้น รวมถึงการดัก

จับโดยใช้กับดัก
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การใช้ตาข่ายดัก นิยมใช้ดักสัตว์ปีก 

เช่น นกหรือค้างคาว

การใช้กรงดักเหมาะส�าหรับสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

การใช้กับดักหลุมใช้ส�าหรับจับสัตว์

เลื้อยคลานขนาดเล็ก

การใช ้แหหรืออวนเพื่อท�าการ

ส�ารวจชนิดปลาในแหล่งน�้า

การส�ารวจโดย
การใช้กับดัก
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• กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 17 วงศ์  

20 ชนิด

• กลุ่มนก 51 วงศ์ 113 ชนิด

• กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 12 วงศ์ 26 ชนิด

• กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก 6 วงศ์  

18 ชนิด

• กลุ่มปลา 7 วงศ์ 13 ชนิด

• กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 22 วงศ์  

30 ชนิด

220 ชนิด สถานภาพเป็น 

สัตว์ป่าคุ้มครอง

ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

จ�านวน  136  ชนิด

สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย

(Thailand Red Data) 

จ�านวน 55 ชนิด

สถานภาพการถูกคุกคามของ

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 

จ�านวน 183 ชนิด

ผลการส�ารวจด้านสัตว์

พบ
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ประโยชน์ของ

สัตว์ต่อระบบ

นิเวศ  บทบาทของสัตว์ใน

ระบบนิเวศ เปรียบเสมือนอาชีพใน

สังคมมนุษย์ที่ต้องมีความหลากหลาย

ตามความถนัดจ�าเพาะของแต่ละคน 

ล้วนมคีวามเชือ่มโยงเกือ้หนนุกนั ไม่มี

อาชีพใดส�าคัญไปกว่ากัน การด�ารง

อยู ่ของสัตว ์ทุกชีวิตในผืนป ่าเป ็น

เสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่ขับเคลื่อน

ระบบการท�างานของธรรมชาติให้

ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

สมดุล ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นี้คือรากฐานท่ีรักษาชีพจรของผืนป่า 

ให้เป็นไปอย่างปกตสิขุ หากเฟืองเล็กๆ 

แม้เพียงตัวเดียวช�ารุดหลุดหายไป 

ย่อมส่งผลต่อการท�างานของทั้งระบบ 

ดังนั้นการส�ารวจสัตว์ในพ้ืนท่ีป่าสงวน

แห่งชาติ สามารถแบ่งกลุ่มสัตว์ตาม

พฤติกรรมการกินอาหาร ดังนี้

photo by Viwat Rueangsomboon
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สัตว์ช ่วยผสมเกสรดอกไม้และ

กระจายพันธุ์พืช สัตว์กลุ ่มนี้จะกิน

ผลไม้และน�้าหวานจากดอกไม้ จึงช่วย

ในการผสมเกสรดอกไม้ให้ติดผลและ

เมื่อสัตว ์กินผลไม้เข ้าไปแล้วถ ่ายมูล

ออกมาท�าให ้ เมล็ดพืชมีการเ ติบโต

เป็นต้นใหม่ได้ต ่อไป สัตว์กลุ ่มนี้พบ

จ�านวน 53 ชนิด เช่น ค้างคาวบัวฟันรี

อีเห็นข้างลาย นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม

นกปลีกล้วยลาย นกโพระดกคอสีฟ้า 

เป็นต้น

สัตว์นักล่าท่ีช่วยควบคุมศัตรูพืช 

สัตว์กลุ่มนี้จะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่า

เป็นอาหาร รวมถึงแมลงท่ีอาศัยอยู่ตาม 

พ้ืนดินและต้นไม้ ซ่ึงสัตว์ท่ีเป็นเหย่ือ 

ของสัตว์นักล่ามักจะเข้าท�าลายพืชป่า 

และพืชที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ 

เป ็นสาเหตุหนึ่งของการตายของพืช 

สัตว์นักล่าจึงมีส่วนช่วยควบคุมปริมาณ 

ศตัรพูชืตามธรรมชาตไิด้ดเียีย่ม การส�ารวจ 

พบสัตว์กลุ่มนี้จ�านวน 79 ชนิด เช่น  

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�า 

นกจาบคาเคราน�้าเงิน เป็นต้น
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รายชื่อความหลากหลายของสัตว ์

  กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

1 หมาใน Cuon alpinus Canidae / VU EN

2 เก้ง Muntiacus vaginalis Cervidae / -  LC 

3 แมวดาว Prionailurus bengalensis Felidae / - LC

4 พงัพอนธรรมดา Herpestes javanicus Herpestidae / - LC

5 เม่นใหญ่ Hystrix brachyura Hystricidae / LC LC

6 กระต่ายป่า Lepus peguensis Leporidae / - LC

7 ลิงลม Nycticebus coucang Lorisidae / - LC

8 ลิ่นชวา Manis javanica Manidae / NT CR

9 หนูฟานเหลือง Maxomys surifer Muridae - - LC

10 หมูหริ่ง Arctonyx collaris Mustelidae / - VU

11 หมาหริ่ง Melogale personata Mustelidae / - LC

12 ค้างคาวบัวฟันรี Rousettus leschenaulti Pteropodidae - - LC

13 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii Sciuridae - - LC

14 กระรอกบินเล็ก

แก้มขาว

Hylopetes phayrei Sciuridae / -  LC  

15 กระเล็นขน

ปลายหูสั้น

Tamiops macclellandii Sciuridae - - LC

16 อ้นเล็ก Cannomys badius Spalacidae - - LC
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    กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ล�าดบั ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

17 หมูป่า Sus scrofa Suidae - - LC

18 กระแตเหนือ Tupaia belangeri Tupaiidae - - LC

19 ค้างคาวไผ่ 

หัวแบนใหญ่

Tylonycteris robustula Vespertilionidae / -  LC

20 อเีหน็ข้างลาย Paradoxurus  

hermaphroditus

Viverridae - - LC

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

1 เหยี่ยวนกเขา 

ชิครา

Accipiter badius Accipitridae / - LC

2 เหยี่ยวกิ้งก่า

สีด�า

Aviceda leuphotes Accipitridae / - LC

3 เหยี่ยวปีกแดง Butastur liventer Accipitridae / NT LC

4 เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus  Accipitridae / - LC

5 เหยี่ยวรุ้ง Spilornis cheela Accipitridae / - LC

6 นกขมิ้นน้อย

ธรรมดา

Aegithina  tiphia Aegithinidae / - LC

7 นกกระเต็น 

อกขาว

Halcyon smyrnensis Alcedinidae / - LC

    กลุ่มนก
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   กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

8 นกแอ่นบ้าน Apus affinis Apodidae / - LC

9 นกแอ่นตาล Cypsiurus balasiensis Apodidae / - LC

10 นกยางกรอก

พันธุ์จีน

Ardeola bacchus Ardeidae / - LC

11 นกแอ่นพง Artamus fuscus Artamidae / - LC

12 นกขี้เถ้าใหญ่ Coracina macei Campephagidae / - LC

13 นกพญาไฟ 

คอเทา

Pericrocotus solaris Campephagidae / - LC

14 นกพญาไฟใหญ่ Pericrocotus speciosus Campephagidae / - LC

15 นกกระจ้อย 

คอขาว

Abroscopus  

superciliaris

Cettiidae / - LC

16 นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus Charadriidae / - LC

17 นกเขียวก้านตอง

หน้าผากสีทอง

Chloropsis aurifrons Chloropseidae / - LC

18 นกเขียวก้านตอง

ท้องสีส้ม

Chloropsis harwickii Chloropseidae / - LC

19 นกกระจิบ

ธรรมดา

Orthotomus sutorius Cisticolidae / - LC

20 นกกระจิบหญ้า

สีข้างแดง

Prinia rufescens Cisticolidae / - LC
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    กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

21 นกเขาเขียว Chalcophaps indica Columbidae / - LC

22 นกพิราบป่า Columba livia Columbidae - - LC

23 นกเขาชวา Geopelia striata Columbidae - - LC

24 นกเขาใหญ่ Spilopelia chinensis Columbidae - - LC

25 นกเขาเปล้า Treron curvirostra Columbidae / - LC

26 นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis Coraciidae / - LC

27 นกปีกลาย

สก็อต

Garrulus glandarius Corvidae / - LC

28 นกอีวาบ

ตั๊กแตน

Cocomantis merulinus Cuculidae / - LC

29 นกคัคคูลาย Cacomantis sonneratii Cuculidae / - LC

30 นกกะปูดใหญ่ Centropus sinensis Cuculidae / - LC

31 นกกาเหว่า Eudynamys scolopacea Cuculidae / - LC

32 นกบั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis Cuculidae / - LC

33 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum Dicaeidae / - LC

34 นกแซงแซว 

เล็กเหลือบ

Dicrurus aeneus Dicruridae / - LC

35 นกแซงแซว

หงอนขน

Dicrurus hottentottus Dicruridae / - LC
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

36 นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus Dicruridae / - LC

37 นกแซงแซว

หางปลา

Dicrurus macrocercus Dicruridae / - LC

38 นกแซงแซว 

หางบ่วงใหญ่

Dicrurus  paradiseus  Dicruridae / - LC

39 นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchura punctulata Estrildidae / - LC

40 นกกระติ๊ด

ตะโพกขาว

Lonchura striata Estrildidae / - LC

41 นกพญาปาก

กว้างหางยาว

Psarisomus dalhousiae Eurylaimidae / - LC

42 นกพญาปาก

กว้างอกสีเงิน

Serilophus lunatus Eurylaimidae / - LC

43 นกจาบปีกอ่อน

สีกุหลาบ

Carpodacus erythrinus Fringillidae / - LC

44 นกแอ่นฟ้าหงอน Hemiprocne coronata Hemiprocnidae / - LC

45 นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica Hirundinidae / - LC

46 นกเขียวคราม Irena puella Irenidae / - LC

   กลุ่มนก

47 นกอีเสือหลัง

แดง

Lanius collurioides Laniidae / - LC

48 นกกะราง 

หัวหงอก

Garrulax leucolophus Leiotrichidae / - LC
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   กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

49 นกโพระดก 

คอสีฟ้า

Megalaima asiatica Megalaimidae / - LC

50 นกตีทอง Megalaima  

haemacephala

Megalaimidae / - LC

51 นกโพระดก

ธรรมดา

Megalaima lineata Megalaimidae / - LC

52 นกจาบคา 

หัวสีส้ม

Merops leschenaulti Meropidae / - LC

53 นกจาบคาเล็ก Merops orientalis Meropidae / - LC

54 นกจาบคาเครา

น�้าเงิน

Nyctyornis athertoni Meropidae / - LC

55 นกจบัแมลงจกุด�า Hypothymis azurea Monarchidae / - LC

56 นกแซวสวรรค์ Terpsiphone paradisi Monarchidae / - LC

57 นกอุ้มบาตร 

หน้าขาวหลังด�า

Motacilla leucopsis Motacillidae / - LC

58 นกเด้าลม 

หลังเทา

Motacilla cinerea Motacillidae / - LC

59 นกกางเขนดง Copsychus malabaricus Muscicapidae / - LC

60 นกกางเขนบ้าน Copsychus  saularis Muscicapidae / - LC

61 นกจับแมลง 

คอน�้าตาลแดง

Cyornis banyumas Muscicapidae / - LC
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   กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

62 นกจับแมลง 

อกส้มท้องขาว

Cyornis tickelli             Muscicapidae / - LC

63 นกจับแมลง

คอแดง

Ficedula albiclla Muscicapidae / - LC

64 นกเขนน้อย

ไซบีเรีย

Luscinia cyane              Muscicapidae / - LC

65 นกกระเบื้องผา Monticola solitarius Muscicapidae / - LC

66 นกจับแมลง 

สีน�้าตาล

Muscicapa dauurica Muscicapidae / - LC

67 นกเอี้ยงถ�้า Myophonus caeruleus Muscicapidae / - LC

68 นกนิลตวาใหญ่ Niltava grandis Muscicapidae / - LC

69 นกยอดหญ้าสีด�า Saxicola caprata Muscicapidae / - LC

70 นกยอดหญ้าหวัด�า Saxicola stejnegeri Muscicapidae / - LC

71 นกปลีกล้วยเล็ก Arachnothera  

longirostra

Nectariniidae / - LC

72 นกปลีกล้วยลาย Arachnothera magna Nectariniidae / - LC

73 นกกินปลี 

แก้มสีทับทิม

Chalcoparia  

singalensis

Nectariniidae / - LC

74 นกกินปลีด�าม่วง Cinnyris asiaticus Nectariniidae / - LC

75 นกกนิปลีอกเหลอืง Cinnyris  jugularis Nectariniidae / - LC
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   กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

76 นกติตหน้าแดง Cephalopyrus  

flammiceps

Paridae / - LC

77 นกมุ่นรกตาแดง Alcippe fratercula Pellorneidae / - LC

78 นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps Pellorneidae / - LC

79 ไก่ป่า Gallus gallus Phasianidae / - LC

80 ไก่ฟ้าหลังขาว Lophura nycthemera Phasianidae / NT LC

81 นกยูง Pavo muticus  Phasianidae / EN EN

82 นกกระจิ๊ด

ธรรมดา

Phylloscopus inomatus Phylloscopidae / - LC

83 นกกระจิ๊ดเขียว

ปีกสองแถบ

Phylloscopus  

plumbeitarsus

Phylloscopidae / - LC

84 นกหัวขวานใหญ่

หงอนเหลือง

Chrysophlegma  

flavinucha

Picidae / - LC

85 นกหัวขวาน 

ด่างแคระ

Dendrocopos  

canicapillus

Picidae / - LC

86 นกหัวขวานสาม

นิ้วหลังทอง

Dinopium javanense Picidae / - LC

87 นกหัวขวานสีตาล Micropternus  

brachyurus

Picidae / - LC

88 นกหัวขวานจิ๋ว 

คิ้วขาว

Sasia ochracea Picidae / - LC
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   กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

89 นกกระจาบ

ธรรมดา

Ploceus philippinus Ploceidae / NT LC

90 นกหกเลก็ปากแดง Loriculus vernalis Psittacidae / - LC

91 นกปรอดโอ่ง 

เมืองเหนือ

Alophoixus pallidus Pycnonotidae / - LC

92 นกปรอดด�า Hypsipetes  

leucocephalus

Pycnonotidae / - LC

93 นกปรอดเล็ก

ตาขาว

Iole propinqua Pycnonotidae / - LC

94 นกปรอด 

หัวสีเขม่า

Pycnonotus aurigaster Pycnonotidae / - LC

95 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi Pycnonotidae / - LC

96 นกปรอด 

หัวตาขาว

Pycnonotus flavescens Pycnonotidae / - LC

97 นกปรอดเหลือง

หัวจุก

Pycnonotus flaviventris Pycnonotidae / - LC

98 นกปรอดหวัโขน Pycnonotus jocosus Pycnonotidae / NT LC

99 นกปรอดหงอน

ปากหนา

Spizixos canifrons Pycnonotidae / - LC

100 นกกวัก Amaurornis phoenicurus Rallidae / - LC
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ANIMAL

   กลุ่มนก

107 นกเอี้ยงสาลิกา Acridotheres tristis Sturnidae / - LC

108 นกเขนน้อย 

ปีกแถบขาว

Hemipus picatus Tephrodorni-

thidae

/ - LC

109 นกกินแมลง 

อกเหลือง

Macronous gularis Timaliidae / - LC

110 นกคุ่มอกลาย Turnix suscitator Turnicidae / - LC

111 นกแสก Tyto alba Tytonidae / NT LC

112 นกแว่นตาขาว

หลังเขียว

Zosterops japonicus Zosterpidae / - LC

113 นกแว่นตาขาว

สีทอง

Zosterops palpebrosus Zosterpidae / - LC

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

101 นกไต่ไม้หน้า

ผากก�ามะหยี่

Sitta frontalis Sittidae / - LC

102 นกจับแมลง 

หัวเทา

Culicicapa ceylonensis Stenostiridae / - LC

103 นกเค้าโมง Glaucidium cuculoides Strigidae / - LC

104 นกเค้ากู่ Otus lettia Strigidae / - LC

105 นกเค้าหูยาวเล็ก Otus Sunia Strigidae / - LC

106 นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis Sturnidae / - LC
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กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

1 กิ้งก่าหัวสีฟ้า Calotes mystaceus Agamidae / LC -

2 กิ้งก่าหัวแดง Calotes versicolor Agamidae / LC -

3 กิ้งก่าบินปีกส้ม Draco maculatus Agamidae / LC LC

4 งูเขียวหัวจิ้งจก Ahaetulla prasina Colubridae - LC LC

5 งเูขยีวพระอนิทร์ Chrysopeles ornata Colubridae - LC -

6 งูทางมะพร้าว

ลายขีด

Coelognathus radiata Colubridae / LC -

7 งูสายม่าน

พระอินทร์

Dendrelaphis pictus              Colubridae - LC -

8 งูปี่แก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus Colubridae - LC LC

9 งเูขยีวกาบหมาก Gonyosoma  

oxycephalum

Colubridae / LC LC

10 งูสิงบ้าน Ptyas korros Colubridae / LC -

11 งูเห่าหม้อ Naja kaouthia Elapidae - LC LC

12 งูเห่าสยาม Naja siamensis Elapidae - LC VU

13 งูจงอาง Ophiophagus hannah Elapidae / LC VU

14 ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko              Gekkonidae - LC -

15 จิ้งจกดินลายจุด Dixonius siamensis Gekkonidae - LC -
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ANIMAL

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

16 งูปลิง Enhydris plumbea Homalopsidae - LC LC

17 งูลายสาบ

คอแดง

Rhabdophis  

subminiatus

Natricidae - LC LC

18 งูลายสอสวน Xenochrophis  

flavipunctatus

Natricidae - LC LC

19 เต่าปูลู Platysternon  

megacephalum

Platysterni-

dae

/ EN EN

20 งูหลาม Python molurus  

bivittatus

Pythnidae / LC VU

21 งูเหลือม Python reticulates Pythnidae / LC -

22 จิ้งเหลนภูเขา

เกล็ดเรียบ

Sphenomorphus  

maculatus              

Scincidae - LC -

23 จิ้งเหลนห้วย

ท้องแดง

Tropidophorus  

berdmorei

Scincidae - LC -

24 เต่าเหลือง Indotestudo elongata Testudinidae / EN EN

25 ตะกวด Varanus bengalensis              Varanidae / NT LC

26 งูเขียวหางไหม้

ท้องเหลือง

Cryptelytrops albolabris Viperidae - LC LC
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กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

1 คางคกบ้าน Duttaphrynus  

melanostictus

Bufonidae - LC LC

2 คางคกแคระ Ingerophrynus parvus Bufonidae / LC LC

3 กบหนอง Fejervarya limnocharis Dicroglossidae - DD LC

4 กบนา Hoplobatrachus  

rugulosus

Dicroglossidae - LC LC

5 กบหงอน Limnonectes  

gyldenstolpei

Dicroglossidae - LC LC

6 เขียดทราย Occidozyga martensii Dicroglossidae - LC LC

7 อึง่กรายลายเลอะ Leptobrachium smithi Megophryidae - LC LC

8 อึ่งกรายหนังปุ่ม Leptolalax  

pelodytoides

Megophryidae - LC LC

9 อึ่งปุ่มหลังลาย Kalophrynus  

interlineatus

Microhylidae - LC LC

10 อึ่งอ่างบ้าน Kaloula pulchra Microhylidae - LC LC

11 อึ่งแม่หนาว Microhyla berdmorei Microhylidae - LC LC

12 อึ่งลายเลอะ Microhyla butleri Microhylidae - LC LC

13 อึ่งข้างด�า Microhyla heymonsi Microhylidae - LC LC

14 อึ่งหลังขีด Micryletta inornata Microhylidae - LC LC
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ANIMAL

  กลุ่มปลา

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

1 ปลาดัก Amblyceps foratum Amblycipitidae - - LC

2 ปลาค้อ Schistura sexcauda Balitoridae - - LC

3 ปลาก้าง Channa gachua Channidae - - LC

4 ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus Clariidae - VU NT

5 ปลาอีด Lepidocephalichthys 

hasselti

Cobitidae - - LC

6 ปลาซิวใบไผ่ 

สีกุหลาบ

Danio roseus      Cyprinidae - - LC

7 ปลาซิวใบไผ่ 

แม่ลาว

Devario laoensis               Cyprinidae - - LC

กลุ่มสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

15 กบอ่องเล็ก Sylvirana nigrovittata Ranidae - LC LC

16 ปาดจิ๋วพม่า Feihyla vittata Rhacophoridae - LC LC

17 ปาดบ้าน Polypedates  

leucomystax

Rhacophoridae - LC LC

18 เขียดตะปาด Polypedates mutus Rhacophoridae - LC LC
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กลุ่มปลา

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

8 ปลามะไฟ Pethia stoliczkanus Cyprinidae - - LC

9 ปลาจาด 1 Poropuntius angustus              Cyprinidae - - DD

10 ปลาจาด 2 Poropuntius normani              Cyprinidae - - LC

11 ปลาตะเพียน

ทราย

Puntius brevis Cyprinidae - - LC

12 ปลาซิวควาย

แถบด�า

Rasbora paviana Cyprinidae - - LC

13 ปลาบู่น�้าตก

เชียงใหม่

Rhinogobius  

chiengmaiensis

Gobiidae - EN VU

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

1 แมงมุมนุ่งซิ่น

ใหญ่

Argiope pulchella Araneidae - - -

2 หอยทากสยาม Cryptozona siamensis Ariophantidae - - -

3 แมงป่องบ้าน Lychas mucronatus Buthidae - - -

4 แมงมุมหมาป่า Ctenus sp. Ctenidae - - -

5 หอยหอม Cyclophorus sp. Cyclophoridae - - -
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ANIMAL

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

6 ปูล�าห้วย Chulathelphusa 

brandti

Gecarcinucidae - - -

7 กิ้งกือกระบอก

เหลือง

Thyropygus allevatus Harpagophoridae - - -

8 กิ้งกือปลอก

น�้าตาลแดง

Thyropygus chelatus Harpagophoridae - - -

9 กิ้งกือน�้าตาล

หลังส้ม

Thyrogus erectus Harpagophoridae - - -

10 แมงมุมสองหาง Hersilia vicina Hersiliidae - - -

11 แมงมมุหมาป่า 1 Lycosa sp. Lycosidae - - -

12 แมงมมุหมาป่า 2 Pardosa  

pseudoannulata

Lycosidae - - -

13 กุ้งแม่น�้า Macrobrachium  

malayanum

Palaemonidae - - LC

14 กุ้ง Macrobrachium 

tratense

Palaemonidae - - LC

15 กิ้งกือตะเข็บ

เหลือง

Orthomorpha variegata Paradoxosoma-

tidae

- - -
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์
สถานภาพ

พ.ร.บ. TRD IUCN

16 แมงมุมตกปลา Dolomedes raptor Pisauridae - - -

17 แมงมุมน�้า Thalassius sp. Pisauridae - - -

18 ปูเจ้าพ่อหลวง Indochinamon  

bhumibol

Potamidae - - EN

19 ตะขาบ Scolopendra sp. Scolopendridae - - -

20 แมงป่องช้าง Heterometrus sp. Scorpionidae - - -

21 ตะขาบขายาว Scutigera coleoptrata Scutigeridae - - -

22 แมงมุมพเนจร 1 Heteropoda cf. terti Sparassidae - - -

23 แมงมุมพเนจร 2 Heteropoda duo Sparassidae - - -

24 แมงมุมพเนจร

บ้าน

Heteropoda venatoria Sparassidae - - -

25 แมงมุม Thelcticopis sp. Sparassidae - - -

26 แมงป่องแส้ Typopeltis tarnanii Thelyphonidae - - -

27 บึ้งด�าเล็ก Haplopelma minax Theraphosidae - - -

28 ทาก Semperula siamensis Veronicellidae - - -

29 หอยขม Filopaludina martensi Viviparidae - - LC

30 กระสุน

พระอินทร์สีด�า

Zephronia sp. Zephronidae - - -

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง



139ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ANIMAL

สถานภาพสัตว์

พ.ร.บ. : พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

     / = ได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง      -  = ไม่ได้รับการคุ้มครอง

TRD : Thailand Red Data (2005)

IUCN : The IUCN Red List of Threatened Species (2016)

     CR = Critically Endangered ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

     EN = Endangered ใกล้สูญพันธุ์

     VU = Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

     NT = Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม

     LC = Least Concern กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

     DD = Data Deficient ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน

      -   = ไม่ได้รับการประเมิน



140 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลิ่นชวา
Manis javanica

MANIDAE

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�าตัว 

รวมกัน 40-65 เซนติเมตร หางยาว 35-56 เซนติ- 

เมตร น�้าหนักประมาณ 5-7 กิโลกรัม ล�าตัวมีเกล็ด

แข็งหุ้มคล้ายเกราะ 11-13 แถว เกล็ดกลางหลัง 

มีปลายตัด ขอบหางมีเกล็ด 30 เกล็ด เล็บตีนหลัง 

ยาวมากกว่าเล็บตีนหน้า 2 เท่า ออกหากินในเวลา 

กลางคืน กินมด ปลวก และแมลงเป็นอาหาร 

เมื่อพบศัตรูหรือตกใจจะงอหัวและม้วนตัวขด 

เป็นรูปวงกลม อาศยัอยู่ในโพรงพบได้ในสภาพป่า 

หลายประเภท

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม

• The IUCN Red List 2016

 ; สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�าตัว 

รวมกนั 18 เซนตเิมตร หางยาว 18.5 เซนติเมตร 

น�้าหนัก 155 กรัม จมูกยาว ขนอ่อนนุ่ม บริเวณ

ด้านหลังล�าตัวแซมด้วยขนแข็งสีด�า ท�าให้เห็นขน 

ด้านหลังมีสีน�้าตาลเหลืองปนด�า ด้านท้องสีขาว  

หางมสีค่ีอนข้างด�า ปลายหางสขีาว ตวัเมยีมเีต้านม 

4 คู ่ออกหากนิในเวลากลางคืน กินอาหารได้หลาก

หลาย เช่น สัตว์ขนาดเล็ก แมลง และลูกไม้ที่ร่วง

หล่น อาศยับริเวณทีร่าบในป่าละเมาะ ป่าดิบแล้ง 

ป่าเต็งรัง และสวนผลไม้

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

หนูฟานเหลือง
Maxomys surifer

MurIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�าตัว 

รวมกัน 11.1-14.7 เซนติเมตร หางยาว 0.8-2.1 

เซนติเมตร น�้าหนัก 60-100 กรัม จมูกค่อนข้าง

สั้นแต่เรียว ตัวผู้มีต่อมน�้ามันขนาดใหญ่บริเวณ

คอหอย ตัวเมียต่อมน�้ามันมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ 

ล�าตวัสนี�า้ตาลอ่อนถงึสีน�า้ตาลเข้ม ใบหมูรีอยบาก 

บรเิวณขอบล่าง หน้าตดัฟันกรามด้านล่างซีส่ดุท้าย 

มีลักษณะเป็นวงรี เร่ิมออกหากินต้ังแต่เวลา 

19.00 น. กินน�า้หวานจากเกสรดอกไม้หรอืน�า้จาก

ผลไม้ อาศยัอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ตามถ�า้ และอโุมงค์ 

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ค้างคาวบัวฟันรี
Rousettus leschenaulti            

PtEroPoDIDAE
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ANIMAL

ลักษณะท่ัวไป : ขนาดความยาวหัวและล�าตัว 
รวมกัน 11-12 เซนติเมตร หางยาว 11 เซนติเมตร  
ขนตามล�าตัวมีสีน�้าตาลเทา ด้านหลังมีแถบลาย 
ทางสีด�า 5 แถบสลับกับสีเหลือง 4 แถบ เป็นแนว 
ยาวขนานกบัความยาวของล�าตวั ลายทางสดี�าแถบ 
นอกสุดเห็นไม่ชัดเจน ด้านท้องมีขนสีเหลืองอ่อน 
ปลายหมูกีระจุกขนสีขาว หางเรียวมจุีดประสีเทา 
น�้าตาล และด�า ออกหากินผลไม้และแมลงต่างๆ 
ตามล�าพังตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเวลากลางวัน อาศัยอยู่ 
ในป่าหลายประเภท สวนผลไม้หรอืสวนสาธารณะ 
ในเมือง

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

กระเล็นขนปลายหูสั้น
Tamiops macclellandii

ScIurIDAE



144 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลักษณะทั่วไป.:.ขนาดความยาวหัวและล�าตัว
รวมกัน 14.5-26.5 เซนติเมตร หางยาว 6-7
เซนตเิมตร รปูร่างอ้วน..ขนหนานุ่มสีน�้าตาลแดง
ปกคลุมทั่วท้ังหัว ล�าตัว และขา บางตัวมีแถบ
สขีาวคาดจากปลายจมกูถงึหน้าผาก  แก้มสนี�า้ตาล
อ่อน หางสั้นและไม่มีขน ฝ่าตีนเรียบ ออกหากิน
ในเวลากลางคนื ขดุรากและเหง้าของพชืโดยเฉพาะ
ไผ่กินเป็นอาหาร อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินบริเวณ
พื้นที่ภูเขาที่มีไผ่ขึ้นหนาแน่น

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อ้นเล็ก
Cannomys badius

SPALAcIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�าตัว

รวมกัน 4-4.4 เซนติเมตร หางยาว 2.9-3.6 

เซนตเิมตร น�า้หนกั 6.5-10.5 กรัม หวัแบน จมกู 

ยื่นออกมาข้างหน้าและงุ้มลงเล็กน้อย ใบหูมี 

ความยาวเท่ากับความยาวของหัว ต่ิงใบหูส้ัน  

รปูร่างมนกลม เลบ็ไม่พัฒนาหรอืไม่ใช้ในการเกาะ  

กินปลวกและแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร อาศัย

เป็นกลุ่มอยู่ในปล้องของไม้ไผ่ท่ีมีรอยแยกหรือ

ซอกหิน พบได้ในป่าทุกประเภทที่มีต้นไผ่ 

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่
Tylonycteris robustula
VESPErtILIoNIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวหัวและล�าตัว

รวมกัน 43-71 เซนติเมตร หางยาว 40-66 

เซนติเมตร ล�าตัวมีสีน�้าตาลอ่อนหรือสีเทาจาง 

หลงัมีจดุสดี�าเรียงขนานกัน 3 แถว สข้ีางมลีายจดุ

เด่นชดั หน้ามแีถบสดี�าคาดผ่านตา ตัง้แต่กลางหาง

ไปจนถึงปลายหางเป็นสดี�า แต่บางตวัมปีลายสดุของ

หางเป็นสขีาว อาศยัอยูใ่นป่าหลายประเภท หากิน

ในเวลากลางคืนบริเวณชั้นเรือนยอดของต้นไม้

แต่กล็งมายงัพืน้ดนิด้วย มต่ีอมกลิน่ กินทัง้พชืและ

สตัว์เป็นอาหาร ได้แก่ ผลไม้ ใบไม้ แมลง และหอย   

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อีเห็นข้างลาย
Paradoxurus hermaphroditus

VIVErrIDAE
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ANIMAL

ลกัษณะทัว่ไป : ขนาดประมาณ 18.5-20.5 เซนต-ิ 

เมตร ตวัผูม้สีขีนบรเิวณหวัและล�าตวัด้านบนสเีขยีว 

หน้า คอ และอกด้านบนสีด�า แถบหนวดสีฟ้า ปีก 

และหางสนี�า้เงินเข้มเป็นมนั อกและล�าตวัด้านล่าง 

สีส้มสด ตัวเมียมีสีขนบริเวณหัว คอ อก ล�าตัว  

ด้านบนและหางสีเขียว อกตอนล่าง ท้อง และ 

ก้นสีส้มแกมเหลือง กินน�้าหวานดอกไม้ ผลไม้ 

และแมลงเป็นอาหาร ส่งเสยีงร้องเป็นท่วงท�านอง 

เพลง อาศยัอยูใ่นป่าดบิและชายป่าทีค่วามสงู 600- 

2,000 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบค่อนข้างบ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม
Chloropsis hardwickii

chLoroPSEIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 10.5-12.5 เซนติ- 

เมตร หัวและด้านบนล�าตัวสีน�้าตาลแกมแดง 

ด้านล่างล�าตวัสขีาวปนสคีรมี ขนปีกบนิสนี�า้ตาลแดง 

สข้ีางและขนคลมุโคนขนหางด้านล่างสนี�า้ตาลแดง 

ถงึสเีนือ้ คิว้สขีาวยาวเลยหางตา คอสขีาว กนิแมลง 

และตวัหนอน เสยีงร้องแหลมสงู “ทจิิว๋-ทจิิว๋-ทจิิว๋” 

หรอื “จีป๊-จีป๊-จีป๊” อาศยับรเิวณทุง่หญ้า รมิชายป่า 

และไม้พื้นล่างในป่าทุกประเภท ตั้งแต่พื้นที่ราบ

ถึงความสูง 1,600 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบ

ได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง
Prinia rufescens
cIStIcoLIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 28.5-36 เซนติ- 

เมตร ปากสแีดงสด หวั คอ และล�าตวัด้านล่างส ี

น�า้ตาลแกมม่วง หลงัและปีกสเีขียวเหลอืบเป็นมนั 

หลงัตอนล่างมแีถบสีขาวด�า       ขนปีกบินและหางด�า 

แข้งและตีนสีแดงสด กินเมล็ดธัญพืช ผลไม้ ปลวก  

และแมลงเป็นอาหาร ชอบเดินหากินตามถนน 

ในป่า เสียงร้องทุ้มต�่าดังกังวาน “ทิ-ฮูอู ่” และ 

“วู” อาศัยในป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า พื้นที่ 

ราบถึงความสูง 1,500 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น 

พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกเขาเขียว
Chalcophaps indica

coLuMbIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 22-23.5 เซนติ- 

เมตร รูปร่างเพรียว ปากหนาค่อนข้างสั้น ล�าตัว 

ด้านบน คอ และอกสดี�าเหลอืบสเีขยีวน�า้เงนิเป็นมนั 

ขนปลายหางคูน่อกจะโค้งขึน้เลก็น้อย นกวยัอ่อน 

สีขนเหลือบน้อยกว่านกตัวเต็มวัย ปีกสีน�้าตาล 

กนิแมลงเป็นอาหาร เป็นนกทีม่พีฤติกรรมก้าวร้าว 

มักพบเป็นคู่หรือกลุ่มเล็กๆ ร้องเป็นเสียง“อิว้- 

อิ้ว-อิ้ว” และร้องเป็นท่วงท�านองได้หลายแบบ 

อาศัยในป่าดิบ ป่าโปร่ง และชายป่า พื้นที่ราบถึง 

ความสงู 2,000 เมตร เป็นนกประจ�าถิน่ พบบ่อยมาก

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกแซงแซวเล็กเหลือบ
Dicrurus aeneus 
DIcrurIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 16-16.5 เซนติ- 

เมตร ตวัผูป้ากอวบสัน้ หวัและอกสชีมพแูดง ล�าตวั 

ด้านบนและปีกสีเทาแกมด�า มีลายขีดและแถบ 

ปีกสีชมพูคล�้า ท้องด้านล่างและก้นขาว ตัวเมีย

ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาล ล�าตัวด้านล่างสีจางกว่า

มีลายขีดด�าที่อกและหลัง กินเมล็ดข้าว ธัญพืช 

ขุยไผ่ และผลไม้บางชนดิเป็นอาหาร อาศยัในป่าโปร่ง 

ชายป่า และพืน้ทีเ่กษตรกรรม พืน้ทีร่าบถงึความสงู 

2,565 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่นและพบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ
Carpodacus erythrinus

FrINGILLIDAE
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ลกัษณะทัว่ไป :  ขนาดประมาณ 26-31 เซนตเิมตร 

หัว คอหอย และอกสีขาว บนหัวมีพุ่มหงอนขน

ขนาดใหญ่สีขาว มีแถบสีด�าทางด้านข้างของหัว 

พาดผ่านตา คอหอยตอนท้ายสีเทา โคนปีกสีออก 

แดง ด้านบนล�าตัวส่วนที่เหลือสีน�้าตาลแกมเขียว 

กนิผลไม้ กลบีดอกไม้ หนอน และแมลงเป็นอาหาร 

ร้องเป็นเสียงก้องดัง บางพยางค์ฟังคล้าย “เจ๊ก-

โกหก” หรือ “อีเพา-หัวหงอก” อาศัยในป่าดิบ 

ป่าโปร่ง และป่าไผ่ ต้ังแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 

1,600 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกกะรางหัวหงอก
Garrulax leucolophus

LEIotrIchIDAE
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ANIMAL

ลกัษณะทัว่ไป :  ขนาดประมาณ 22-23 เซนตเิมตร 

สขีนทัง้ล�าตวัส่วนใหญ่เป็นสเีขยีวใบไม้ บรเิวณคาง 

คอหอย และด้านข้างของคอสีฟ้า หน้าผากและ

กระหม่อมตอนท้ายสีแดง ตรงกลางกระหม่อม

สีน�้าเงินเข้ม เหนือตามีแถบสีด�าพาดจนเกือบถึง 

ท้ายทอยลักษณะคล้ายคิ้ว กินผลไม้เป็นอาหาร

หลกั บางครัง้พบกนิแมลงและหนอน ร้องเป็นเสยีง  

“ตุ๊ก-ออ-รุก”  อาศัยในป่าดิบและชายป่า พื้นที่

ราบถึงความสูง 600-1,800 เมตร เป็นนกประจ�า

ถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกโพระดกคอสีฟ้า
Megalaima asiatica 

MEGALAIMIDAE
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ลกัษณะท่ัวไป :  ขนาดประมาณ 33-37 เซนตเิมตร 

สีขนทั้งล�าตัวเป็นสีเขียว บริเวณคาง คอหอยและ 

อกมขีนยาวสนี�า้เงนิลกัษณะคล้ายเครา ท้องสเีหลอืง 

แกมสีเนื้อมีลายขีดสีเขียว ด้านล่างหางสีเหลือง  

ปลายหางสีเทาหรือด�า กินกิ้งก่าขนาดเล็กและ 

แมลงเป็นอาหาร โดยเฉพาะผึ้ง ต่อ แตน ด้วง 

ร้องเสียงแหบในล�าคอ “ฮแอ่ว-ฮแอ่ว” และเสียง  

ก้อง “แอ่ว แอ่ว แอ่ว” อาศัยในป่าหลายประเภท 

ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 2,200 เมตร เป็นนก

ประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกจาบคาเคราน�้าเงิน
Nyctyornis athertoni

MEroPIDAE
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ANIMAL

ลกัษณะท่ัวไป :  ขนาดประมาณ 20-22 เซนติเมตร 

ตัวผู้สีขนล�าตัวสีน�้าเงินเข้ม บริเวณกระหม่อม คอ 

แถบบริเวณช่วงไหล่ และตะโพกสีน�้าเงินสด ตัว 

เมียสีขนล�าตัวสีน�้าตาล-เขียวแกมน�้าตาลแดง 

ปีกและหางสีน�้าตาลแดง มีแถบสีน�้าเงินเข้มที่คอ 

และสเีนือ้ทีค่อหอย        กนิแมลงและผลไม้เป็นอาหาร 

เสยีงร้องหวาน แหลม คล้ายผวิปาก 3-4 พยางค์ 

“วู่-วู-วู้” บางทีอาจฟังคล้าย “โด-เร-มี” อาศัยใน 

ป่าดิบเขาท่ีความสูง 900 เมตร ข้ึนไป เป็นนก 

ประจ�าถิ่น พบค่อนข้างบ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกนิลตวาใหญ่
Niltava grandis
MuScIcAPIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 14-16.5 เซนติ- 

เมตร หัวสีเทา เหนือตาและใต้ตาสีขาวเป็นแถบ 

คล้ายวงตา มีแถบหนวดเห็นชัดเจน คอสีขาว 

อกถงึก้นสเีหลือง ล�าตัวด้านบนสีเหลืองแกมเขียว 

หางสีเข้มกว่า ปลายหางมีแต้มสีขาว กินน�้าหวาน 

จากปลกีล้วย ดอกไม้ชนดิอ่ืนๆ รวมถงึแมลงขนาด 

เลก็และแมงมมุเป็นอาหาร ร้องเป็นเสยีง “วดิ-วดิ- 

วดิ” ตดิต่อกนัเป็นจงัหวะ และรัวเรว็ “ชิด่-ชิด่-ช่ิด- 

ชิ่ด” อาศัยในป่าดิบ ป่าโปร่ง พื้นที่ราบถึงความสงู 

1,300 เมตร เป็นนกประจ�าถิน่ พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปลีกล้วยเล็ก
Arachnothera longirostra

NEctArINIIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 17-20.5 เซนติ- 

เมตร ล�าตัวด้านบน ปีก และหางสีเหลืองแกม 

เขียวไพล คอและล�าตัวด้านล่างสีเทาแกมขาว 

ทั้งด้านบนและด้านล่างล�าตัวมีลายขีดสีด�าตาม 

ยาวหนาแน่น แข้งและตีนสีส้มสด กินน�้าหวาน 

จากปลกีล้วย ดอกไม้ชนดิอ่ืนๆ รวมถงึแมลงขนาด 

เล็กและแมงมุมเป็นอาหาร ร้องเสียงดังและรัว  

“ชิอิก-ชิอิก-ชิอิก” และ “ชิชิชิชิ...” อาศัยในป่า 

หลายประเภท ต้ังแต่เชิงเขาถึงความสูง 1,800 

เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปลีกล้วยลาย
Arachnothera magna

NEctArINIIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 9-10 เซนติเมตร 

ล�าตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง ปากสั้นสีด�า คอ 

และล�าตัวด้านล่างสีขาวหรือสีเหลืองจางๆ ช่วง 

ฤดูผสมพันธุ์หน้าผากของตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีแดง 

ส้ม ใต้คอมแีต้มสแีดง ล�าตวัขนสเีหลอืง ส่วนตวัเมยี 

หน้าผากเป็นสเีหลอืง คอและล�าตัวด้านล่างสเีหลอืง 

คล�า้กว่า กนิแมลงและตาดอกของดอกไม้เป็นอาหาร 

อาศยัในป่าดบิเขา ป่าเบญจพรรณ และสวนผลไม้ 

ท่ีความสูง 1,400-2,135 เมตร เป็นนกอพยพ  

หายากหรือพบค่อนข้างบ่อยในบางพื้นที่

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกติตหน้าแดง
Cephalopyrus flammiceps

PArIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 102-245 เซนติ- 

เมตร ขนล�าตวัสเีขยีวสดเหลอืบเป็นมนั หนงับรเิวณ 

หน้าสีน�้าเงินและเหลือง หงอนเป็นกระจุกตั้งสูง 

ตัวผู ้ในฤดูผสมพันธุ ์มีขนคลุมตะโพกงอกยาว 

ออกมา มีลายและแววขนขนาดใหญ่ ใช้ร�าแพน 

เกีย้วพาราสีตัวเมยี กนิท้ังพืชและสัตว์เป็นอาหาร 

เช่น เมล็ดพืช ผลไม้ แมลง ไส้เดือน และงู ร้องเป็น 

เสียง “โต้ง-โฮง” ก้องและดังมาก อาศัยใน 

ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ต้ังแต่พ้ืนราบถึง

ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น 

 หายาก พบได้บ่อยเฉพาะพื้นที่

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

• The IUCN Red List 2016

 ; สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

นกยูง
Pavo muticus
PhASIANIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 14.5-15 เซนติ- 

เมตร ล�าตัวด้านบนสีเหลืองสลับกับสีน�้าตาลเข้ม 

ด้านล่างสีจางกว่าด้านบน ปากทรงกรวยอ้วนสั้น  

คอและปีกสั้น ปลายปีกมน หางส้ันและปลาย 

หางมน ขาสั้น มีลายขีดที่อกแต่ไม่เด่นชัด ตัวผู้ 

ในช่วงฤดูผสมพันธุ ์กระหม่อมเป็นสีเหลือง  

กินเมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดธัญพืช และแมลงเป็น 

อาหาร ร้องเป็นเสียง “จิ๊ด-จิ๊ด-จิ๊ด” ติดต่อกัน 

และถี่ อาศัยในทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน�้า 

ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,220 เมตร เป็นนก 

ประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกกระจาบธรรมดา
Ploceus philippinus

PLocEIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 14 เซนติเมตร 

เป็นนกแก้วหางสั้น ขนล�าตัวสีเขียว ตะโพกและ 

ขนคลุมโคนขนหางด้านบนสีแดง ด้านใต้ขนปีก 

ที่ใช้บินสีน�้าเงินแกมฟ้า ปากสีแดง ตีนสีเหลือง 

ตวัผูม้ลีายแต้มสนี�า้เงนิทีค่อหอยแต่ในตวัเมยีไม่ม ี

กนิผลไม้เปลอืกอ่อน น�า้หวาน และเมลด็พชื ในเวลา

กลางคืนจะเกาะกิ่งไม้นอนด้วยการห้อยหัวลง 

ขณะบินส่งเสียงร้อง “สี่-ซิ๊ป สี่-ซิ๊ป” อาศัยในป่า

หลายประเภทตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,525 

เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกหกเล็กปากแดง
Loriculus vernalis

PSIttAcIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร 

ล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาลแกมเขยีว แก้มสีเทา คอสขีาว 

ปีกและหางแกมสนี�า้ตาลแดง ล�าตัวด้านล่างสเีหลอืง 

แกมเขียว อกสคีล�า้กว่า ขนบรเิวณคอหอยเป็นพุม่ 

คล้ายเครา บริเวณหัวมีพุ่มหงอนขนสีน�้าตาลยาว 

กินผลไม้ หนอน และแมลงเป็นอาหาร ร้องเป็น

เสียง “แอ๊ก-แอ๊ก” หรือ “แอ่ก-แอ๊ก-แอ๊ก-แอ๊ก” 

ติดต่อกัน เสียงค่อนข้างแหบ อาศัยในป่าดิบแล้ง 

และป่าดิบเขา ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,450 

เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ
Alophoixus pallidus
PycNoNotIDAE
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ANIMAL

ลกัษณะทัว่ไป : ขนาดประมาณ 23.5-26.5 เซนต-ิ 

เมตร ขนล�าตัวสีด�า ปากและขาแดง หัวมีหงอน

ฟูสั้นๆ ล�าตัวด้านล่างสีแกมเทา ก้นมีลายขาว 

ปลายหางแผ่กว้างเล็กน้อย กินผลไม้ น�้าหวาน

ดอกไม้ หนอน และแมลงเป็นอาหาร ร้องเป็น

เสียง  “แอ้” “แอ่ด” “แอ๊ก” หรือ “แอ้-แอ๊ด” 

ค่อนข้างแหบ อาศัยในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง  

ป่าโปร่ง และชายป่าท่ีความสูง 500-2,565 เมตร 

ส่วนใหญ่เป็นนกประจ�าถิ่น พบเป็นนกอพยพ

ในบางพื้นที่ พบได้ไม่บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปรอดด�า
Hypsipetes leucocephalus           

PycNoNotIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 19-19.5 เซนติ- 

เมตร บริเวณหัวมีพุ่มหงอนเล็กน้อย มีคิ้วแต่มอง 

เหน็ไม่ชดัเจนในธรรมชาติ ด้านบนล�าตัวสีน�า้ตาล 

ล�าตัวด้านล่างสีน�้าตาลแกมเหลือง หางสีน�้าตาล

แดง ก้นสนี�า้ตาลแกมส้ม กนิผลไม้เป็นอาหารหลกั 

บางคร้ังพบกนิหนอนและแมลงด้วย  ร้องเป็นเสยีง 

“อ๋าย-อ๋าย” อาศัยในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง และ

ชายป่า ตั้งแต่พื้นที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร 

เป็นนกประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปรอดเล็กตาขาว
Iole propinqua
PycNoNotIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 21.5-22 เซนติ- 

เมตร หวัมหีงอนสัน้ หวัตาด้านบนและคิว้สัน้สขีาว 

หัวตาด้านล่างสีด�า ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลแกม 

เขยีว ปีกสีเขยีวแกมเหลือง ล�าตัวด้านล่างสีน�า้ตาล 

แกมเขียวมีขีดจางๆ ก้นสีเหลือง กินแมลง เมล็ด 

พืช และผลไม้เป็นอาหาร  ร้องเป็นเสียง “เชอ้อ” 

แหบห้าว อาศัยในป่าดิบเขา ป่าโปร่ง พื้นที่ 

เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ที่ความสูง 

900-2,000 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปรอดหัวตาขาว
Pycnonotus flavescens

PycNoNotIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  ขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร 

หัวสีด�ามีหงอนตั้ง แก้มสีขาวมีแต้มแดงที่หลังตา 

แถบหนวดและข้างอกสีด�า คอและล�าตัวด้านล่าง 

สขีาว ล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาลแกมด�า หางสนี�า้ตาล 

ด�า ปลายหางสีขาว ก้นสีแดง กินผลไม้ หนอน 

และแมลงเป็นอาหาร ร้องเป็นเสียงก้องกังวาน 

“วิด่วิด่-ป๊ิด-จะลิว่” อาศยัในป่าโปร่ง ชายป่า พ้ืนที่ 

เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่ง ตั้งแต่พื้นที่ราบ 

ถึงความสูง 1,800 เมตร เป็นนกประจ�าถิ่น พบ

ได้บ่อย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; สัตว์ที่ใกล้ถูกคุกคาม

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

นกปรอดหัวโขน
Pycnonotus jocosus
PycNoNotIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดประมาณ 6-6.5 เซนติเมตร 

ล�าตวัเรียวยาว หางยาวกว่าล�าตัว หัวมีขนาดเล็ก 

คางสีด�า ใต้คอมีแผ่นหนังที่สามารถหุบและกาง  

ออกได้ สีข้างมีแผ่นหนังดูคล้ายปีกสีส้ม ล�าตัว 

ด้านบนสีน�้าตาลเทา มีจุดสีด�าบนหัวและคอ หาง 

ลายแถบพาดขวาง สามารถร่อนไปมาระหว่าง

ต้นไม้ได้ เวลาเช้ามืดและพลบค�่าจะเคลื่อนไหว

น้อย เกาะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ ส่วนเวลากลางวัน 

เกาะตามต้นไม้เพื่ออาบแดดและหากิน กินแมลง 

โดยเฉพาะมดเป็นอาหาร อาศยัในป่าเบญจพรรณ

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

กิ้งก่าบินปีกส้ม
Draco maculatus 

AGAMIDAE
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ลกัษณะทัว่ไป : ขนาดความยาวล�าตวัตัง้แต่หวัถงึ 

ปลายหางประมาณ 230 เซนติเมตร หัวขนาดเล็ก 

ใกล้เคียงกับส่วนกลางล�าตัว เกล็ดปกคลุมล�าตัว 

สีเหลืองหรือสนี�า้ตาล มแีถบเส้นสดี�าจากส่วนหวั 

จนถึงกลางล�าตัว  ด้านหลังตา และหน้ามีเส้น 

สีด�าคาดเป็นแนวเฉียง หากินบนพื้นดินในเวลา 

กลางวัน กินกบ เขียด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด

เล็ก เช่น หนูและค้างคาวเป็นอาหาร อาศัย 

ตามป่า ทุ่งนา และในสวน

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

งูทางมะพร้าวลายขีด
Coelognathus radiata

coLubrIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�าตัวตั้งแต่หัวถึง 

ปลายหางประมาณ 115 เซนติเมตร ล�าตวัด้านบน 

สนี�า้ตาลแดง มแีถบสเีข้มจากขอบปากบนผ่านตา 

พาดขวางด้านบนของหวัไปด้านตรงข้าม ระหว่าง 

ตาทั้งสองข้างมีแถบสีเข้มพาดยาวไปที่ท้ายทอย

และตัวแถบขยายกว้างข้ึนแล้วแยกเป็นง่ามลง

ไปท่ีด้านข้างของล�าคอ บนหลังมีปื้นใหญ่พาด

ขวางเป็นระยะ ออกหากินเวลากลางวัน กินกบ 

เขียด หนู และไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเป็นอาหาร  

อาศัยบริเวณพื้นล่างของป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

งูปี่แก้วลายแต้ม
Oligodon fasciolatus

coLubrIDAE
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ลกัษณะทัว่ไป :  ขนาดความยาวล�าตวัตัง้แต่ปลาย 

จมูกถึงปลายหางประมาณ 19 เซนติเมตร ล�าตัว 

สีน�้าตาลเข้ม มีลายแต้มสีชมพูอมส้มขอบสีด�า 

ท้องสีชมพูอมส้ม เกล็ดบนหัวและล�าตัวเรียบ

หรอืมสีนัเลก็น้อย เกลด็ระหว่างจมกูกบัหน้าผาก 

เป็นแผ่นเดยีวกนั เกล็ดปิดทวารร่วมมขีนาดใหญ่ 

2 แผ่น มีแผ่นหู ไม่มีเกล็ดเหนือจมูก ตัวไม่เต็มวัย 

เกล็ดล�าตัวเป็นสันสูง หากินในเวลากลางวัน  กิน 

แมลง กุ้ง ปู และไส้เดือนที่อาศัยในน�้าเป็นอาหาร 

อาศัยตามซอกหิน ริมตลิ่ง พื้นท้องน�้าในล�าธาร

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

จิ้งเหลนห้วยท้องแดง
Tropidophorus berdmorei

ScINcIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�าตัวตั้งแต่หัวถึง 

ปลายหางประมาณ 50 เซนติเมตร หัวเป็นรูป

สามเหลี่ยมกว้าง คอคอด ม่านตาอยู่ในแนวตั้ง 

หัวและล�าตัวสีเขียว ท้องสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง 

หางเป็นป้ืนสนี�า้ตาลแดง ตวัผูม้เีส้นข้างล�าตวัสขีาว 

เกล็ดล�าตวัมลัีกษณะเป็นสนั มีรลูกึระหว่างตากบั 

จมูก หากินในเวลากลางคืน กลางวันเกาะพัก 

บนกิ่งไม้ของไม้พุ่มและต้นไม้ขนาดเล็ก กินสัตว์ 

เล้ียงลูกด้วยนมขนาดเลก็และนกเป็นอาหาร อาศยั 

ตามป่าทัว่ไป และพ้ืนทีเ่กษตรกรรม มพิีษร้ายแรง

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
Cryptelytrops albolabris

VIPErIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น 

ประมาณ 5-6 เซนตเิมตร ตวัผูห้วัโตกว้างกว่าตวัเมีย 

บริเวณท้ายทอยของตัวผู้มีแผ่นหนังยื่นออกมา 

และสามารถยกพบัได้ แผ่นปิดหูมขีนาดใหญ่กว่าตา 

ตัวเมียแผ่นปิดหูขนาดเท่าตา ระหว่างตามีแถบ 

สส้ีมหรอืสดี�า  มหีนงันนูเป็นสันจากหางตาถงึไหล่ 

คางสีเทา อกและท้องสีขาว มอืไม่มพีงัผดื แต่ตนีมี 

พงัผดืเกอืบเตม็ความยาวนิว้ ปลายนิว้พองเป็นตุม่ 

ขนาดเล็ก ขามีลายพาดสีน�้าตาล หลังสีน�้าตาล 

อาศัยตามล�าธารในป่าดิบชื้นบนภูเขา

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

กบหงอน
Limnonectes gyldenstolpei

DIcroGLoSSIDAE



173ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ANIMAL

ลักษณะท่ัวไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น 

ประมาณ 3.6-6.8 เซนตเิมตร รูปร่างหนา หวักว้าง 

สนัจมูกเหน็เด่นชดั หน้าอกมีต่อมเป็นตุ่มนนูสขีาว 

บริเวณโคนขาหน้าข้างละ 1 ต่อม ดูคล้ายหัวนม 

ดวงตาสีด�า คร่ึงตาบนสีแดง สีส้ม หรือสีเหลือง 

ล�าตัวสีน�้าตาลมีลวดลายเลอะๆ คางและท้องสี

ครีมมีลายแต้มสีด�า ขาด้านบนมีลายแถบขวาง

สีน�้าตาลเข้ม กินแมลงเป็นอาหาร อาศัยตาม 

รมิล�าธาร ชอบหมกตวัใต้กองใบไม้ทีม่คีวามชืน้ใน 

ป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้น

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อึ่งกรายลายเลอะ
Leptobrachium smithi

MEGoPhryIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น 

ประมาณ 4 เซนติเมตร ล�าตัวรูปสามเหล่ียม 

สีน�้าตาล หน้าแหลมส้ัน ขาส้ัน ปลายนิ้วเรียว 

ขอบข้างล�าตัวเป็นสันสีขาวคมชัดจากปลายจมูก

ผ่านบริเวณเหนือตาไปถึงขาหลัง ผิวหนังเป็นปุ่ม 

ขนาดเล็ก หลังมีลายแถบเป็นรูปอักษรตัววีคว�่า 

สนี�า้ตาลขอบครีม มีจดุกลมสดี�าขอบขาวสองข้าง 

ด้านท้ายล�าตัว ท้องสีขาว ซอกขาหลังอาจมี 

สีแดง อาศัยตามพ้ืนดินในป่าเบญจพรรณช้ืน 

ป่าดิบแล้ง ทุ่งนาหรือสวนใกล้ขอบป่า

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อึ่งปุ่มหลังลาย
Kalophrynus interlineatus

MIcrohyLIDAE
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ANIMAL

ลักษณะท่ัวไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น 

ประมาณ 2 เซนติเมตร ล�าตัวรูปสามเหลี่ยม หลัง 

แบน หน้าสั้น ไม่ปรากฏแผ่นปิดหู นิ้วเรียว ตีนมี 

พงัผดืเลก็น้อย ล�าตวัด้านบนสเีทา มลีายจดุขนาด 

เล็กละเอียดเรียงเป็นแถบสีเทาหลายแถบ ด้าน 

ข้างมแีถบสดี�าตัง้แต่หน้ายาวตลอดสข้ีาง ท้องสขีาว 

เหลือง ก้นแต้มด้วยสีด�า ตัวผู ้มีถุงขยายเสียง 

และคางสีด�า อาศัยตามพื้นดินในทุ่งนาใกล้กับ 

สวนหรือขอบป่า ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อึ่งข้างด�า
Microhyla heymonsi

MIcrohyLIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น

ประมาณ 2-2.3 เซนติเมตร ล�าตัวสีน�้าตาลเข้ม 

น�้าตาลแดงหรือเทา มีจุดยาวๆ เรียงเป็นแถว

หรือต่อกันเป็นขีด ขาสีน�้าตาลอ่อนหรือเหลือง 

และมีลายจุดหรือขีดสีเข้มเรียงเป็นเส้นยาว คาง

และขอบปากล่างมีจุกสีครีม อกและใต้ท้องมี

ลายจุด อาศัยตามล�าธารในป่าดิบเขา

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

อึ่งหลังขีด
Micryletta inornata
MIcrohyLIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป :  ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น 

ประมาณ 5.7-7 เซนติเมตร ล�าตัวสีน�้าตาลอม

เขียวมะกอก แผ่นปิดหูสีด�าชัดเจนขนาดเท่าตา 

มีสันจากปลายจมูกผ่านเหนือตาไปถึงเหนือก้น 

ด้านข้าง และมีแถบสีด�าจากจมูกพาดตาและ

แผ่นปิดหูยาวไปตามใต้แนวสัน คางและอกสี

ขาวออกเทา ท้องสีขาว หลังสีน�้าตาลแดง ด้านใน 

ของต้นขามีลายร่างแหสีด�าเขียว ขาหลังมีลาย

พาดสีเทาเข้ม อาศัยตามล�าธารทั่วไป มักหลบ

ซ่อนอยู่ในโพรงหิน

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

กบอ่องเล็ก
Sylvirana nigrovittata

rANIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวจากหัวถึงก้น 

ประมาณ 2.6-3.2 เซนติเมตร หน้าแหลมเล็ก  

แผ่นปิดหปูกคลมุด้วยหนงักลมกลนืกบัล�าตัว มลีาย 

แถบสคีรมีจากจมกูผ่านเหนอืตาไปบนสีข้างถงึโคน 

ขาหลัง มีจุดเล็กสีด�ากระจายอยู่ทั่ว มีแถบสีเข้ม 3 

แถบตามความยาวล�าตวั ตนีมพีงัผดืสามในสีส่่วน 

ของความยาวนิว้ มีปุม่ขนาดเลก็บนฝ่าเท้าด้านใน 

ไม่มีปุ่มด้านนอก ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลเข้ม ท้อง

สีเหลืองครีม ผสมพันธุ์ในหนองน�้าและวางไข่ใน

ฟองรังขนาดเล็กตามใบไม้ อาศัยบริเวณทุ่งหญ้า

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปาดจิ๋วพม่า
Feihyla vittata

rhAcoPhorIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป :  ปลาหนังขนาดเล็กตัวโตเต็มวัย 

มีขนาด 8-9 เซนติเมตร ล�าตัวเรียวยาวและแบน

ข้างทางด้านท้ายคล้ายปลาดุก หัวแบนราบ ปาก

กว้างตัดตรงอยู่ด้านหน้าสุด ตาเล็กมาก มีหนวด 

4 คู่ ครีบหลังและครีบอกเป็นก้านแข็งสั้น ครีบ

ก้นยาว ครีบหางใหญ่เว้าลึก ล�าตัวมีสีน�้าตาลเข้ม

อมแดงหรือเหลืองอ่อน ท้องสีจาง เงี่ยงที่ครีบอก

มีพิษถ้าโดนต�าจะเจ็บมาก กินแมลงน�้าขนาดเล็ก 

เป็นอาหาร อาศยัตามซอกแก่งก้อนหนิขนาดใหญ่ 

ในล�าธารที่น�้ามีคุณภาพด ี

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปลาดัก
Amblyceps foratum
AMbLycIPItIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 

4-10 เซนติเมตร คล้ายปลาหมูแต่ไม่มีเขี้ยวใต้ตา 

ล�าตัวยาวอ่อนนุ่มไม่แบนลง ส่วนหัวทู่ จะงอย

ปากชี้ลงพื้น มีปากอยู่ด้านล่างและมีหนวด 3 คู่ 

สีสันบนล�าตัวเป็นขีดลายขวาง หรือเป็นปล้อง

จ�านวนไม่แน่นอน สีน�้าตาล สีเทาหรือสีด�า พื้น

ล�าตัวมักเป็นสีขาว สีเนื้อ สีเหลือง หรือสีส้ม 

ครีบหางสีส้ม กินตัวอ่อนของแมลงน�้าขนาดเล็ก

เป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินและพื้นท้อง

น�้าในล�าธารและน�้าตก

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปลาค้อ
Schistura sexcauda

bALItorIDAE
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ANIMAL

ลักษณะท่ัวไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 

12-20 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายปลาช่อน หัวมน

กลม ล�าตัวทรงกระบอกเรียวยาว ครีบหลังและ

ครีบก้นยาว ครีบอกขนาดใหญ่ ล�าตัวสีน�้าตาล

อ่อนถึงสีน�้าเงินคล�้า และมีลายประหรือจุดสีคล�้า  

ท้องสีจาง โคนครีบอกมีลายเส้นสีคล�้าเป็นแถบ  

4-6 แถบ ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางสีเทา 

หรือสีน�้าเงิน ขอบมีสีส้มหรือสีจาง ตัวผู้อมไข่

และเลี้ยงลูก กินลูกปลา แมลง และกุ้งเป็น

อาหาร อาศัยในแหล่งน�้าทุกประเภท

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปลาก้าง
Channa gachua
chANNIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 

7-8 เซนติเมตร หัวสั้น ปากเล็ก และมีหนวดรอบ

ปาก 4 คู่ รอบริมฝีปากมีติ่งย่น ใต้ตามีกระดูก

เป็นหนามโค้งสั้น เกล็ดเล็ก ล�าตัวค่อนข้างยาว

สีเนื้ออมสีเหลืองอ่อน และมีจุดสีคล�้าเป็นแนว

กลางล�าตัว ครีบใสและมีจุดสีคล�้าประเป็นแนว 

โคนครีบหางมีจุดสีคล�้า กินสัตว์หน้าดินขนาด

เล็กและซากสัตว์เป็นอาหาร อาศัยอยู่บริเวณ

หน้าดินมักมุดใต้กองหินกรวดในแม่น�้าสายใหญ่ 

และล�าธารที่ตื้นบริเวณที่น�้าไหลไม่แรงนัก

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปลาอีด
Lepidocephalichthys hasselti

cobItIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 5 

เซนตเิมตร หวัส้ัน ล�าตวัทรงสีเ่หลีย่มป้อมเลก็น้อย 

ตาและปากมีขนาดเล็ก ไม่มีหนวด เกล็ดใหญ่ 

ล�าตัวสีเงิน เหนือครีบอกและโคนครีบหางมีแต้ม 

สีคล�้า ในฤดูผสมพันธุ ์เพศผู้จะมีสีแดงเหลือบ 

บนล�าตวั ครบีใสแต้มสแีดง และมแีถบสคีล�า้เลก็น้อย 

กินแพลงก์ตอน ตัวอ่อนสัตว์น�้า และแมลงน�้า 

เป็นอาหาร ชอบอยู่รวมตัวเป็นฝูง นิสัยดุร้าย  

และมีอาณาเขตของตนเอง อาศัยในล�าธารและ 

น�้าตกที่ไหลเชี่ยวบนภูเขา

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปลามะไฟ
Pethia stoliczkanus

cyPrINIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 

5.5-6 เซนติเมตร ล�าตัวเรียวสีน�้าตาลอ่อนอม 

สีทอง หัวและปากเล็ก มีเกล็ดขนาดใหญ่ มีแถบ

สีด�ากลางตัวพาดยาวจากหลังหัวไปถึงโคนหาง

ค่อนข้างชัดและมีแถบสีทองขนานด้านบน ครีบ

สีเหลืองใส กินแมลงน�้าและแพลงก์ตอนเป็น

อาหาร ส่วนใหญ่พบเป็นฝูงขนาดเล็ก ประมาณ 

10-20 ตัว อาศัยในล�าธารและหนองบึงที่มีน�้าใส 

ระดับน�้าไม่ลึกมาก

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

ปลาซิวควายแถบด�า
Rasbora paviana

cyPrINIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ตัวโตเต็มวัยขนาดประมาณ 4-5 

เซนติเมตร ล�าตัวทรงกระบอก แก้มมีจุดประ

คล้ายพริกไทยป่นสีคล�้า ล�าตัวสีน�้าตาลแดงและ

มีลายประสีคล�้า ครีบหลังอันแรกมีลายแต้มสีด�า

บนลายสีอิฐ ครีบอื่นใสมีประสีอิฐหรือคล�้า ครีบ 

ก้นสีเหลืองและขอบสีด�า กินแมลงน�้าขนาดเล็ก 

และลูกปลาเป็นอาหาร จับคู่ท�ารังและวางไข่ใต้ 

ก้อนหิน พ่อแม่ปลาคอยช่วยดูแลไข่จนฟัก อาศัย 

ในล�าธารที่ต้ืน มีกรวดหินบนพ้ืนทราย และ 

น�้าเชี่ยวปานกลาง

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• Thailand Red Data 2005

 ; สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

• The IUCN Red List 2016

 ; สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

ปลาบู่น�้าตกเชียงใหม่
Rhinogobius chiengmaiensis

GobIIDAE
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ลักษณะทั่วไป :  มีส่วนหัวและอกสีน�้าตาล มีขน

สีขาวยาวปกคลุมหนาแน่น ท้องสีเหลืองมีลาย

จุดสีเงินแต้มและคาดตามขวาง ชักใยระหว่าง 

พุม่ไม้ กอหญ้า ต้นข้าว และพืชลม้ลุก อาศัยใน

ป่าธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ทุ่งนา และป่าละเมาะ

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

แมงมุมนุ่งซิ่นใหญ่
Argiope pulchella

ArANEIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความกว้างของกระดอง

ระหว่าง 1.5-4.3 เซนติเมตร กระดองเป็นรูป 

หกเหลี่ยมค่อนข้างโค้ง สันขอบหน้าเว้าเข้าตื้นๆ  

เอียงไปทางด้านข้างและจะโค้งขึ้นจนกระทั่งถึง 

ตรงกลางของส่วนโค้งเบ้าตา กระดองสีเทา สเีขยีว 

ขี้ม้า หรือสีน�้าตาล มีรอยประสีด�ากระจายอยู่ทั่ว 

ตัว ก้ามหนีบมีขนาดแตกต่างกันมาก นิ้วแหลม 

เรียว และมีหนามหยาบๆ กินเศษซากพืชและ 

ซากสตัว์เป็นอาหาร ออกหากนิตอนกลางคนื อาศยั 

อยูใ่นรบูรเิวณรมิฝ่ังล�าห้วยหรอืใต้ก้อนหนิในล�าห้วย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

ปูล�าห้วย
Chulathelphusa brandti

GEcArcINucIDAE
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ลกัษณะท่ัวไป : ตวัผูข้นาดความยาวล�าตวัประมาณ 

2.5-3.8 เซนตเิมตร ความยาวเปลอืกคลมุหวั 0.4-1  

เซนตเิมตร กรเีรยีวตรงยาวเลยแผ่นก�าบังหนวดคู่

ที่ 2 ตอนปลายงอนขึ้นเล็กน้อย ด้านบนของกรีมี

แง่ยื่นแบบฟันเลื่อย 8-12 ซี่ เรียงอยู่หลังเบ้าตา  

3-4 ซี่ ล�าตัวมีสีน�้าตาลอ่อนถึงเข้ม มีลายขวาง 

เป็นปล้องๆ ก้ามยาวใหญ่แบบคีม ปลายก้ามมี

ขนเล็กๆ ชอบหลบซ่อนตามใบไม้และก้อนหิน  

กินเศษซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหาร อาศัยใน

ล�าห้วยที่มีน�้าไหลตลอดและบริเวณน�้าตก

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

กุ้งแม่น�้า
Macrobrachium malayanum

PALAEMoNIDAE
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ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�าตัวประมาณ 

5-6 เซนตเิมตร และล�าตัวกว้างประมาณ 0.4-0.5 

เซนติเมตร มีปล้อง 20 ปล้อง ไม่มีตา ใช้หนวด 

ในการรับสัมผัส ด้านข้างล�าตัวจะมีหนามเล็ก 

สีเหลืองอ่อนคล้ายปีกยื่นออกมาทั้งสองข้าง 

ในทุกๆ ปล้อง กลางปล้องสีน�้าตาล ขอบท้าย 

ของแต่ละปล้องมีสีเหลืองอ่อนเชื่อมต่อกับสี 

ของหนามเล็กคล้ายปีกทั้งสองข้าง กินเศษซาก 

พืชและเห็ดราเป็นอาหาร อาศัยในดินที่ชื้นใน 

ป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

กิ้งกือตะเข็บเหลือง
Orthomorpha variegata
PArADoxoSoMAtIDAE
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ลกัษณะทัว่ไป : ความยาวล�าตวัประมาณ 1.3-2.5 

เซนติเมตร มีตา 8 ตา เรียง 2 แถว แถวละ 4 ตา 

โดยดวงตาแถวหน้ามีขนาดเล็กเท่ากันวางตัวใน

แนวเส้นตรง แถวหลังมีขนาดใหญ่เท่ากันวางตัว 

เป็นรูปตัววี ล�าตัวสีน�้าตาลเข้ม สีเทา มีแถบสีขาว 

ด้านข้างล�าตัวทั้งส่วนหัว อก ท้อง และก้น หัว 

คล้ายลูกแพร ส่วนท้องเรียวยาวคล้ายลูกรักบี้  

ขายาวและมีขนยาวคล้ายหนาม เคลื่อนไหวได้

รวดเร็วโดยวิ่งไปมาบนผิวน�้า จับเหยื่อพวกแมลง

กินโดยตรง อาศัยในป่าดิบชื้นหรือป่าโปร่ง

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

แมงมุมตกปลา
Dolomedes raptor

PISAurIDAE
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ANIMAL

ลกัษณะท่ัวไป : ตัวผู้ขนาดใหญ่กว่าตัวเมยี มขีนาด 

ความกว้างของกระดองระหว่าง 3.1-8.7 เซนตเิมตร 

และตวัเมยีมขีนาดความกว้างของกระดองระหว่าง 

4.2-5.3 เซนติเมตร กระดองจะเป็นสีน�้าตาลเข้ม 

ขาเดิน 4 คู่ และก้ามทั้งสองข้างเป็นสีน�้าตาลเข้ม 

ยกเว้นด้านในของก้ามหนบีอันล่างเป็นสม่ีวง และ 

ปลายก้ามหนบีทัง้สองข้างเป็นสส้ีม กนิเศษซากพชื 

ซากสตัว์ และสตัว์ขนาดเลก็เป็นอาหาร ออกหากนิ 

เวลากลางคืน อาศัยซ่อนตัวอยู่ตามใต้ก้อนหินใน 

ล�าห้วยบริเวณพ้ืนทีต้่นน�า้ หรืออยูใ่นรูริมฝ่ังล�าห้วย

สถานภาพ 

• พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

ปูเจ้าพ่อหลวง
Indochinamon bhumibol

PotAMIDAE



192 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�าตัวประมาณ 

2–5 เซนติเมตร ล�าตัวมีปล้องขาทั้งหมด 15 ปล้อง 

ขายาวสีน�้าตาลยื่นออกมาจากปล้องๆ ละ 1 คู่ 

ทัง้หมด 15 คู่ เหนอืล�าตวัมแีผ่นแขง็สดี�าจ�านวน 

8 แผ่นปกคลมุอยู ่ หนวดเป็นสายเรียวยาว กิน

แมลงและแมงมุมเป็นอาหาร ไม่เป็นอันตรายต่อ

คนและสัตว์ขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากมีเขี้ยวที่

ไม่แข็งแรงท�าให้ไม่สามารถกัดได้ อาศัยทั้งในป่า

และในบ้านคน

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

ตะขาบขายาว
Scutigera coleoptrata

ScutIGErIDAE



193ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ANIMAL

ลักษณะทั่วไป : ขนาดล�าตัวยาวประมาณ 5-7 

เซนติเมตร ล�าตัวสีน�้าตาลอมแดง ส่วนหัวและ

อกเชื่อมต่อกันมีขนาดใกล้เคียงกับส่วนท้อง 

รยางค์คู่หน้ามีขนาดใหญ่ดัดแปลงเป็นเขี้ยว มี

ขา 4 คู่ แต่ขาคู่หน้ามีลักษณะยาวคล้ายแส้ ขาคู่

หน้าเรียว ปลายท้องมีขนยาวคล้ายกับแส้และที่

โคนขนนี้จะมีต่อมซ่ึงสามารถพ่นสารที่มีกล่ินฉุน

ออกมา กินปลวกเป็นอาหาร ไม่มีอวัยวะที่ใช้ใน

การต่อยจึงเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ อาศัยในป่าดิบชื้น

หรือในป่าโปร่ง

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

แมงป่องแส้
Typopeltis tarnanii
thELyPhoNIDAE
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ลักษณะทั่วไป : ขนาดความยาวล�าตัวประมาณ  

6 เซนติเมตร มีตา 8 ตา เรียงเป็นกลุ่ม มองเห็น 

เป็นตุ่มขนาดเล็ก ล�าตัวและขาปกคลุมด้วยขน 

สีเทาด�า ตัวเมียตัวเต็มวัยอาจมีขนสีน�้าตาลด�า 

ปกคลมุส่วนท้อง มีเขีย้วคูห่น้าขนาดใหญ่ส�าหรบั 

ล่าเหยื่อ สามารถฉีดพิษใส่เหยื่อได้ พิษของบึ้งอยู่ 

ทีข่นและต่อมพษิบรเิวณเขีย้ว กนิตะขาบ แมงป่อง 

จิ้งจก จิ้งหรีด และแมลงเป็นอาหาร ไม่สร้างใย  

จบัเหยือ่กนิโดยตรง จบักนิเหยือ่ในเวลากลางคนื 

อาศัยในรูบริเวณพื้นที่โล่งชายป่าหรือในป่า

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

บึ้งด�าเล็ก
Haplopelma minax
thErAPhoSIDAE
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ANIMAL

ลกัษณะท่ัวไป : ขนาดล�าตัวกว้าง 1.1-2.6 เซนตเิมตร 

ยาว 1.2-4.5 เซนติเมตร เปลือกสีเขียวแก่ หนา 

และแข็งเป็นเกลียวกลม ยอดแหลม ฝาปิดเป็น 

แผ่นกลม ตีนใหญ่ จะงอยปากสั้นทู่ ตาอยู่ตรง 

กลางระหว่างโคนหนวด ตวัผูมี้หนวดเส้นข้างขวา 

พองโตกว่าเส้นข้างซ้าย มทีัง้อวยัวะเพศผู้และเพศ 

เมยีอยูใ่นตวัเดียวกนั ผสมพนัธ์ุได้ด้วยตวัเองและ 

ออกลูกเป็นตัว กินใบไม้ผุในน�้าและซากอินทรีย์ 

ทีเ่น่าเป่ือยเป็นอาหาร อาศัยในแหล่งน�า้จดืทีเ่ป็น 

น�า้นิง่ เกาะอยูกั่บพนัธุไ์ม้น�า้ ตอไม้ หรอืตามพ้ืนโคลน

สถานภาพ 

• พระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

• The IUCN Red List 2016

 ; กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

หอยขม
Filopaludina martensi

VIVIPArIDAE



196 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลักษณะทั่วไป :  ล�าตัวสั้น ตัวเต็มวัยมี 13 วงปล้อง 

แต่ละวงปล้องมีขนาดเล็ก วงปล้องที่สองมีขนาด

ใหญ่มาก วงปล้องที่ 13 กว้างที่สุด กินเศษพืชที่

เน่าเปื่อยเป็นอาหาร เมื่อตกใจหรือมีศัตรูรบกวน

สามารถม้วนตัวเอาส่วนขาซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิด

เห็นเพียงเปลือกหลังเรียบแข็งที่ เหมือนลูก 

กระสุนกลมๆ จึงได้ชื่อว่า “กระสุนพระอินทร์” 

หรือ “ก้ิงกือกระสุน” หลังจากนั้นถ้าเห็นว่า 

ปลอดภัยแล้วกจ็ะเหยยีดตวักางขาออกเดนิหนไีป 

อาศัยใต้ซากใบไม้ทับถมและตามขอนไม้ผุ

สถานภาพ 

• พระราชบัญญติัสงวนและคุม้ครอง 

  สัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ; ไม่ได้รับการคุ้มครอง

กระสุนพระอินทร์สีด�า
Zephronia sp.
zEPhroNIDAE


