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เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ 
KINGDOM ANIMALIA

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ

สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์

ปาดบา้น 
(Polypedates leucomystax)
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สัตว์มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

นก

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก

สัตว์เลื้อยคลาน
ปลา

แมงมุม        กิ้งกือ  ตะขาบแมงป่อง

ทาก หอย กุ้ง ปู
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	 สัตว์ท่ีอาศัยอยู ่ในผืนป่าตามธรรมชาติมีพฤติกรรมการกินอาหารและการ				

ด�ารงชีวิตแตกต่างกัน มีทั้งสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร สัตว์บางชนิดกินเนื้อเป็น

อาหาร สัตว์บางชนิดกินพืชเป็นอาหาร ซึ่งสัตว์แต่ละกลุ่มจะหากินในสภาพธรรมชาติ 

แตกต่างกันไปตามลักษณะรูปร่างของร่างกาย จากพฤติกรรมดังกล่าวช่วยให้เกิดความ

สมดุลในระบบนิเวศ การส�ารวจสัตว์ในพื้นที่ป่าย่านยาว	ป่าเขาวง	และป่ากระซุม	สามารถ

แบ่งสัตว์เป็นกลุ่มตามพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่ช่วยให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ	ดังนี้	

						สตัว์กลุม่นีจ้ะมีสรีระที่วิวัฒนาการ

มาให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด ในขณะ

ที่สัตว์กินน�้าหวานจากดอกไม้ เกสรของ

ดอกไม้จะติดมากับตัวสัตว์และเมื่อสัตว์

ไปกินน�้าหวานของดอกไม้ดอกอื่น เกสร

ที่ติดมาก็จะได้รับโอกาสในการผสมเกสร											

จึงนับเป็นการช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้

ติดผล สัตว์ที่พบจากการส�ารวจ เช่น	

ค้างคาวขอบหขูาวกลาง นกกินปลอีกเหลอืง

นกกินปลคีอแดง	และนกปลกีล้วยเลก็

	 สัตว์กลุ่มน้ีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร รวมถึงแมลงท่ีอาศัยอยู่ตาม			

พื้นดิน	ใต้ดิน	และต้นไม้	ซึ่งสัตว์ที่เป็นเหยื่อของสัตว์นักล่ามักจะเข้าท�าลายพืชป่าและพืชที่มี

ความส�าคญัทางเศรษฐกจิเป็นสาเหตหุนึง่ของการตายของพืช	 สัตว์นักล่าจึงมีส่วนช่วยควบคุม

ปริมาณศัตรูพืชตามธรรมชาติได้ดีเยี่ยม	 สัตว์ที่พบจากการส�ารวจ	 เช่น	 เหยี่ยวผึ้ง	 เหยี่ยวรุ้ง

นกเค้าหูยาวเล็ก	กิ้งก่าสวน	กิ้งก่าแก้วใต้	และแมงมุมชนิดต่าง	ๆ

  หน้าทีใ่นระบบนเิวศของสตัว์

สตัว์ทีช่่วยผสมเกสรดอกไม้

สัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมศัตรูพชื  นกโพระดกคางแดง
(Megalaima mystacophanos)

   นกกินปลีคอแดง
 (Aethopyga siparaja)
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	 สัตว ์กลุ ่มนี้ท�าหน ้าที่ เป ็นผู ้ช ่วย

กระจายพันธุ ์พืช ทั้งจากการกินและติดไป

กับขนบนร่างกาย สัตว์หลายชนิดกินผลไม้

ลูกไม้ และเมล็ด แล้วขับถ่ายเมล็ดทิ้งลง

ยังพื้นที่ที่ห่างไกลจากต้นแม่ ท�าให้เมล็ด

พืชมีการเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ต่อไป ส่วน

เมล็ดไม้ที่ติดไปกับขนสัตว์ก็เช ่นเดียวกัน

เมล็ดไม้เหล่านั้นจะหลุดร่วงระหว่างทางที่

สัตว ์ เดินหากิน นอกจากนี้สัตว ์บางชนิด 

ยังท�าหน้าท่ีช่วยปลูกป่าด้วยการขับถ่าย 

เมล็ดไม้ท่ีผ ่านระบบการย่อยท�าให้เมล็ด 

ไม้งอกได้รวดเร็วกว่าการงอกตามธรรมชาติ	

สัตว์ที่พบจากการส�ารวจ เช่น นกกาเหว่า	

นกโพระดกคางแดง	นกตีทอง	นกปรอดสวน	

และกระเล็นขนปลายหูสั้น

สัตว์นักล่าที่ช่วยควบคุมศัตรูพชื

สัตว์ผู้ช่วยกระจายพันธุ์พืช

   เหยีย่วรุง้
(Spilornis cheela )

   นกปลีกลว้ยเล็ก
(Arachnothera longirostra )

   ก้ิงกา่เขียวใต้
(Bronchocela rayaensis) 

   คา้งคาวขอบหขูาวกลาง
    (Cynopterus sphinx)           

   คางคกบา้น
(Duttaphrynus melanostictus)

   ก้ิงกา่แกว้ใต้
(Calotes emma) 

   นกเคา้หยูาวเล็ก
   ( Otus sunia )
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การส�ารวจสัตว์น�้า

การเดินส�ารวจตามเส้นทาง การใช้กล้องสองตา

การถ่ายภาพ

การวางกับดักกรง

การวางกับดักหลุม

การวางกับดักตาข่าย

   กบเขาหลงัตอง
(Chalcorana eschatia)

การส�ารวจสัตว์

   นกกระเต็นอกขาว
(Halcyon smyrnensis)

   หนูทอ้งขาว
(Rattus tanezumi)

     การส�ารวจทางอ้อม
คือ การสำารวจสัตว์โดยการ

สอบถามจากชาวบ้าน ซึ่งอาศัย
หรือปฏิบัติงานอยู ่ ในพื้นที่นั้น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้านการ
ใช้ประโยชน์จากสัตว์ของชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ

การส�ารวจทางตรง
คือ การสำารวจสัตว์โดยพบเห็น

ตัวหรือร่องรอย เช่น รอยเท้า
กองมูล เสียงร้อง รัง และซาก  
ซ่ึงได้จากการเดินสำารวจ ตาม
เส้นทางที่กำาหนดข้ึน รวมถึง
การดักจับโดยใช้กับดัก
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ความหลากหลายด้านสัตว์

สัตว์ที่ส�ารวจพบในพื้นที่ป่าต้นน้�าบ้านน้�าราด

การถ่ายภาพ

การวางกับดักกรง

189

ชนิด

92

วงศ์

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
        
        

The IUCN Red List of Threatened Species (2018)
สถานภาพการถูกคุกคามตามสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์

Thailand Red Data (2017)
สถานภาพการถูกคุกคามในประเทศไทย

กลุ่มสััตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 19 ชนิด 14 วงศ์

กลุ่มนก    76 ชนิด 34 วงศ์

กลุ่มสััตว์เลื้อยคลาน  28 ชนิด 11 วงศ์

กลุ่มสัตว์สะเทินนำ้าสะเทินบก 13 ชนิด  6 วงศ์

กลุ่มปลา    8 ชนิด  3 วงศ์

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 45 ชนิด 24 วงศ์

   นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata )

136 ชนิด

103 ชนิด

140 ชนิด

   กบเขาหลงัตอง
(Chalcorana eschatia)
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สถานภาพสัตว ์

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

  IUCN  The IUCN Red List of Threatened Species (2018)

TRD : Thailand Red Data (2017)

ค�าอธิบายตัวย ่อ

      

   CR = Critically Endangered (ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง)

  EN = Endangered (ใกล้สูญพันธุ์)

  VU = Vulnerable (มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์)

  NT = Near Threatened (ใกล้ถูกคุกคาม)

  LC = Least Concern (กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด)

  DD = Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน)

  NE = Not Evaluated (ไม่ได้รับการประเมิน)

 
      ค = ได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

      ค = ไม่ได้รับการคุ้มครอง

 งเูขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)

ค�าอธิบายสญัลักษณ์
 
       = เพศผู้

       = เพศเมีย

= รัง

= ขี้ / มูล
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  IUCN  The IUCN Red List of Threatened Species (2018)

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มนก

กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มปลา

กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

   กระแตใต ้(Tupaia glis)    นกฮูก (Otus lettia)

   อ่ึงขา้งด�า (Microhyla heymonsi)

   ปลาซิวใบไผ่ (Devario regina)    กระสุนพระราม  (Rhopalomeris carnifex)

 งเูขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)

3

1 2

5 6

4

  กลุม่สัตว์ทีพ่บในพืน้ที่
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วงศ์ Sciuridae

ลักษณะท่ัวไป:.ขนาดความยาวหัวและลำาตัวรวมกัน 
13-14 เซนติเมตร หางยาว 11-13 เซนติเมตร ดวงตา      
กลมโต บริเวณแก้มมีสีนำ้าตาลส้ม ขนหลังมีสีนำ้าตาลแดง 
แผ่นหนังสำาหรับใช้ร่อนและขาสีนำ้าตาลเข้ม.ขอบแผ่นหนัง                                                                         
สีขาวนวล คอหอยและลำาตัวด้านล่างสีครีมแกมเหลือง 
หางแบนทางด ้านข ้าง ขนที่ โคนหางมีสีนำ้ าตาลส ้ม       
กลางหางจนถึงปลายหางมีสีดำา 
ถิ่นอาศัย:.ป่าดิบชื้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้และ
ภาคใต้ 
พฤติกรรม:.อาศัยและทำารังในโพรง.ออกหากินใน
เวลากลางคืน

กระรอกบินเล็กแก้มแดง
Hylopetes spadiceus (Blyth, 1847) 

         VU  
    

          ค  
       

  

         LC 
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ลักษณะ ท่ัว ไป : .ความยาวหัวและลำ าตั ว 11-12 
เซนติเมตร หางยาว 11 เซนติเมตร มีขนาดเล็กมาก 
แตกต่างจากกระเล็นขนปลายหูยาวตรงที่มีแถบสีจาง
และกว้างกว่าขนาดเท่า ๆ กัน หน้าผากและกระหม่อม        
มีสีเขียว ลำาตัวด้านข้างและขาเป็นสีเทา ท้องสีออกส้ม
หางเรียว มีจุดประสีเทา นำ้าตาล และดำา เป็นกระรอกท่ี
อาศัยอยู่บนต้นไม้ 
ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบช้ืนภาคใต้ ป่าดงดิบชื้นแถบมลายู 
ป่าดงดิบเขาและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคใต้
และภาคตะวันตก 
พฤติกรรม: หากินตามเรือนยอดชั้นกลางและชั้นบน

กระเล็นขนปลายหูสั้น
Tamiops mcclellandii (Horstied, 1840)

         LC 
    
          ค  

       
  

         LC 

วงศ์ Sciuridae
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ลักษณะทั่วไป: ความยาวหัวและลำาตัวรวมกัน 7-8 
เซนติเมตร ปลายแขนยาว 5.4-6.1 เซนติเมตร ลำาตัว
มีขนยาว ขนด้านหลังสีเทาแกมนำ้าเงิน ขนด้านท้อง        
สีเทาแกมนำ้าตาล ใบหูตั้งยาวใหญ่ โคนใบหูเชื่อมติดกัน         
เหนือหน้าผาก มีติ่งหูยาวเรียวซ้อนอยู่ภายในใบหูและ
ตั้งขนานขึ้นจากโคนใบหู ใช้ในการรับเสียง บนดั้งจมูกมี
แผ่นจมูกย่ืนตั้งขึ้น ไม่มีหางแต่มีแผ่นหางท่ีขึงระหว่าง 
ขาหลังทั้งสอง
ถิ่นอาศัย:.ถำ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง
พฤติกรรม: อาศัยอยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็กในถำ้าหรือตาม
ใต้หลังคาบ้านที่ค่อนข้างมืดและมีความชื้นพอสมควร

ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก
Megaderma spasma (Linnaeus, 1758)

         LC  
    

          ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Megadermatidae
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ลักษณะทั่วไป:.มีรูปร่างคล้ายกระรอกบินขนาดใหญ่ 
ผิวหนังย่น ดวงตามีขนาดใหญ่สีแดง ใบหูเล็ก มีนิ้ว
ทั้งหมด 5 นิ้ว สีขนหลากหลายปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม ทั้งนำ้าตาลแดง เทา หรือเขียว และ
มีลายเลอะกระจายทั่วตัว หางมีลักษณะแหลมยาว    
มีพังผืดเชื่อมติดต่อกันระหว่างขาหน้าและขาหลัง
ขาหลังกับหาง ขาหน้ากับคอ และระหว่างนิ้วทุกนิ้ว
ถิ่นอาศัย: ทุกสภาพป่า 
พฤติกรรม: หากินบนต้นไม้สูง หากินในเวลากลางคืน
ในเวลากลางวันจะนอนหลับพักผ่อนตามยอดไม้หรือ
โพรงไม้

บ่าง
Galeopterus variegatus (Audebert, 1799)

         LC 
    
          ค  

       
  

         NT 

วงศ์ Cynocephalidae
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ลักษณะท่ัวไป: มีขนาดความยาวหัวและลำาตัว 30-38 
เซนติเมตร หางยาว 1-2 เซนติเมตร รูปร่างลำ่าสัน หัว
และตัวกลม สีของลำาตัวมีหลายแบบ ตั้งแต่สีเทาไป
จนถึงสีนำ้าตาลอ่อน ท้องมีสีอ่อนกว่าลำาตัวด้านบน หลัง
มีเส้นสีนำ้าตาลเข้ม คาดมาจนถึงกระหม่อมแล้วแยกไป 2 
เส้นจนไปถึงตา รอบตามีวงสีดำา
ถิ่นอาศัย: พบในป่าหลายประเภทรวมทั้งป่าชายเลน
และป่าเขาหินปูน
พฤตกิรรม: หากินตามลำาพงัในเวลากลางคนื ส่วนใหญ่
อยู่บนต้นไม้

ลิงลม
Nycticebus coucang (Boddaert, 1785)

VU  
    

ค  
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วงศ์ Lorisidae

104 ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม



ลักษณะท่ัวไป:.ขนาดความยาวหัวและลำาตัวรวมกัน 
48-63 เซนติเมตร หางยาว 4-8 เซนติเมตร รูปร่างอ้วน
ลำาตัวด้านบนสีนำ้าตาลแกมแดง ตัวไม่เต็มวัยมีสีจาง
กว่า ขนบนหัวจะขึ้นวนเป็นก้นหอย บริเวณใบหน้าไม่มี
ขน ผิวหน้ามีรอยกระสีนำ้าตาลแดงหรือสีแดง ขนที่แก้ม
ชี้ไปทางหลังและคลุมหูไว้ เมื่อมีอายุมากหน้าจะเป็น
สีแดง ก้นสีแดง หางสั้นมากจนดูเหมือนกับไม่มีหาง
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งป่ารุ่นสอง 
พฤติกรรม: ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ หากินตอน
กลางวัน หากินตามพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ เวลาตกใจ
จะวิ่งขึ้นต้นไม้อย่างรวดเร็ว

ลิงเสน
Macaca arctoides (I.Geoffroy, 1831)

         LC 
    
          ค  

       
  

         EN 

วงศ์ Cercopithecidae
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ลักษณะทั่วไป: ความยาวหัวและลำาตัวรวมกันประมาณ
48-55 เซนติเมตร หางยาว 44-54 เซนติเมตร ลำาตัวมี
สีเทาถึงสีนำ้าตาลแดง ลำาตัวด้านล่างมีสีจางกว่า ขนบน 
กระหม่อมชี้ไปทางด้านหลังจนมักเห็นเป็นกระจุกแหลม 
ตัวผู้มีหนวดที่แก้มและเครา
ถิ่นอาศัย: ริมนำ้า ป่าชายเลน และภูเขาหินปูน
พฤติกรรม: อยู ่รวมกันเป็นฝูงหากินเวลากลางวัน 
อาศยับนต้นไม้ ว่ายนำา้เก่ง เสยีงร้องดัง “ครา” ใช้ร้องเรียก
กันระหว่างสมาชิกในฝูง

ลิงแสม
Macaca fascicularis (Raffles, 1821)

LC  
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วงศ์ Cercopithecidae
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วงศ์ Mustelidae

ลักษณะท่ัวไป:.มีความยาวหัวรวมลำาตัว 65-104 
เซนติเมตร ความยาวหาง 12-17 เซนติเมตร ตัวมี
ขนาดใหญ่ จมูกมีลักษณะคล้ายหมู หางส้ันแต่เป็นพุ่ม
ลำาตัวด้านบนสีออกเหลือง เทา หรือดำา ลำาตัวด้านล่าง
และขาเป็นสีดำา หน้ามีแถบสีดำาพาดจากหูผ่านตาไปถึง
จมูก มีแถบสีขาวคาดจากหน้าผากไปจนถึงริมฝีปากบน 
คอหอยสีขาว ตีนมีขนาดใหญ่และมีเล็บยาวโค้งสีขาว 
ถิ่นอาศัย: ป่าหลายประเภท พบทุกระดับชั้นความสูง
พฤติกรรม: หากินในช่วงเวลากลางวัน ช่วงพลบคำ่า
หรือใกล้รุ่ง กินแมลงและไส้เดือนเป็นอาหารหลัก

Arctonyx collaris (Cuvier, 1825)

         VU 
    
          ค  

       
  

         LC

หมูหริ่ง
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ลักษณะทั่วไป: ปากใหญ่ กว้างตอนโคนปาก ปากแหลม
ตรงและแข็งแรง สันปากบนตรงและมน หัวโต คอสั้น 
ลำาตัวค่อนข้างอวบ ปีกสั้น ปลายปีกมน หางค่อนข้างสั้น 
ขาสั้นและเล็ก นิ้วเท้าเล็ก มีข้างละ 4 นิ้ว ยื่นไปข้างหน้า 
3 นิ้ว และยื่นไปข้างหลัง 1 นิ้ว เล็บสั้นโค้งแหลม สีสัน
ของสองเพศแตกต่างกัน ตัวผู้ สีลำาตัวส่วนใหญ่สีนำ้าเงิน
แกมฟ้า และตัวเมียสีลำาตัวส่วนใหญ่สีนำ้าตาลแกมส้ม
ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบและป่าผลัดใบ
พฤติกรรม: ขณะเกาะน่ิง ๆ บนกิ่งไม้มักพองขนที่
บริเวณหน้าผากขึ้นลงสลับกันเป็นระยะ ๆ

นกกระเต็นลาย
Lacedo pulchella (Horsfield, 1821)
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วงศ์ Alcedinidae
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ลักษณะท่ัวไป:.เป็นนกขนาดเล็กประมาณ 17-18 
เซนติเมตร ปากสั้นและงองุ้ม หัวสีเขียว ขนที่โคนปากบน                                                                                       
ยาวมาคลุมปาก ตาสีดำา หูมีแต้มสีดำา ขนปกคลุมลำาตัว
สีเขียว ปีกสีเขียว ขนปลายปีกและขนกลางปีกสีดำา ขา
สเีขยีว ตวัเมยีสจีางกว่าตวัผู้ หางค่อนข้างส้ัน ขากรรไกรบน
สีดำา ขากรรไกรล่างสีเขียว 
ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบชื้น
ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูงไม่เกิน 800 เมตรจาก
ระดับทะเลปานกลาง
พฤติกรรม: ออกหากินเป็นคู่

นกเขียวปากงุ้ม
Calyptomena viridis (Raffles, 1822)

         NT 
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วงศ์ Eurylaimidae
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ลักษณะทั่วไป: มีขนาดประมาณ 19.5-23.5 เซนติเมตร 
ตัวผู้ มีขนหางคู่กลางยาวมาก สีลำาตัวมีสองลักษณะ คือ 
แบบลำาตัวสีขาว หัวและคอสีดำาเป็นมัน ขนปลายปีกและ
ก้านขนปีกสีดำา และแบบลำาตัวสีนำ้าตาลแดง กระหม่อม
สดีำา หวัและอกด้านบนสเีทาเข้ม ตวัเมยีและตวัไม่เตม็วยั มี
ลักษณะคล้ายตัวผู้ มีขนสีนำ้าตาลแดง แต่ขนหางคู่กลาง
ไม่ยื่นยาว
ถิน่อาศยั: อาศยัในป่าดงดบิและป่าเบญจพรรณ พบตัง้แต่
พื้นราบจนถึง 1,500 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ใน
ช่วงฤดูอพยพอาจพบในสวนและป่าชายเลนได้
พฤติกรรม: ชอบเกาะตามกิ่งไม้ กินแมลงกลางอากาศ

นกแซวสวรรค์
Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758)
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วงศ์ Monarchidae
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ลักษณะทั่วไป:.มีขนาดประมาณ 19.5-23.5 เซนติเมตร 
มีหงอนสั้นตั้งเป็นสัน หัวและอกเทาเข้ม หัวด้านบน
สีดำาเข้มเหลือบเล็กน้อย หนังรอบตาและปากสีฟ้าเข้ม
ตวัผู้ ชดุขนสนีำา้ตาลแดง ลำาตวัด้านบนและหางสีนำา้ตาลแดง 
ท้องขาว หางคู่กลางยาวมาก ตวัเมยีคล้ายตวัผู้ แตกต่าง
ที่หางคู่กลางสั้น หงอนสั้น หนังรอบตาสีฟ้าหม่น
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าโปร่ง ช่วงอพยพสามารถพบได้
หลายสภาพป่า ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร
พฤติกรรม: หากินตัวเดียวหรือเป็นคู่ เกาะตามกิ่งไม้ 
บินจับแมลงกลางอากาศ

นกแซวสวรรค์หางดำา
Terpsiphone atrocaudata (Eyton, 1839)
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วงศ์ Monarchidae
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ลักษณะทั่วไป: ตัวเต็มวัยบริเวณหัวมีสีดำา โดยมีลาย
พาดขนาดกว้างสีนำ้าตาลเหนือตา ด้านบนลำาตัวสีเขียว 
ขนคลุมขนปีกด้านบน ตะโพกและขนคลุมโคนขนหาง
ด้านบนสีนำ้าเงินสด ด้านล่างลำาตัวสีเนื้อถึงนำ้าตาลแดง 
คอหอยสีขาว ตรงกลางท้อง และขนคลุมโคนขนหาง
ด้านล่างสีแดง 
ถิ่นอาศัย: เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่ารุ่น ป่าไผ ่
สวนป่า และสวนยางพารา
พฤติกรรม: พบเด่ียว ๆ หรือเป็นคู ่ หากินตามพื้นดิน 
นอนบนต้นไม้ซึ่งสูงจากพื้นดินไม่มากนัก ใช้ปากจิก ขุด 
หรือเจาะดินเพื่อหาอาหาร

นกแต้วแล้วธรรมดา

นกนางแอ่นท้องแดง
Cecropis badia (Cassin, 1853) 

Pitta moluccensis (Muller, 1776)
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วงศ์ Pittidae
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ลักษณะทั่วไป:.คอ แก้ม ลำาตัวด้านล่าง และตะโพก       
สีนำ้าตาลแดงเข้ม หัว ปีก หลัง และหางมีสีดำา ขนคลุม
ใต้ปีกในขณะบินมองเห็นสีนำ้าตาลแดงเข้มชัดเจน
ถิ่นอาศัย: พื้นที่เปิดโล่ง มักพบใกล้แหล่งนำ้า และทำารัง
ในถำ้าหรือหน้าผาบนภูเขาหินปูนทางภาคใต้
พฤติกรรม: หาอาหารโดยการบินโฉบเฉี่ยวกินสัตว์
จำาพวกแมลงที่บินอยู ่ ในอากาศ โดยใช้จะงอยปาก     
จับกินแมลงที่บินเป็นอาหาร มักบินตลอดเวลาไม่เกาะ
ที่ใดจนกว่าจะกลับถึงรัง

นกนางแอ่นท้องแดง
Cecropis badia (Cassin, 1853) 

         LC 
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ลักษณะทั่วไป: ขนาดตัวประมาณ 32-33 เซนติเมตร 
ปากสีเขียวอ่อน หนังรอบตาสีเขียวจาง ตัวผู้และตัวเมีย
สสีนัแตกต่างกนัเลก็น้อย ตวัผูด้้านบนลำาตวัสนีำา้ตาลแดง
หางสีออกดำา ด้านล่างของขนหางมีลายพาดสีขาวเล็ก ๆ
4 แถบ บริเวณคอหอย อก และท้องสีนำ้าตาลเหลืองแกม
สีเนื้อ ตัวเมียลำาตัวด้านบนสีนำ้าตาลแดง
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบชื้นและป่าที่ราบระดับตำ่า พบเฉพาะ
ทางภาคใต้เท่านั้น
พฤติกรรม: พบโดดเดี่ยว หรือเป็นฝูงเล็ก 4-5 ตัว มักจะ  
บินจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่งโดยปีนป่ายตาม  
กิ่งก้านของต้นไม้ต่าง ๆ

นกบั้งรอกแดง

นกปรอดคอลาย
Pycnonotus finlaysoni (Strickland, 1844) 

Rhinortha chlorophaea (Raffles, 1822)

LC  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Cuculidae
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ลักษณะทั่วไป:.มีขนาดตัวประมาณ 20-23 เซนติเมตร 
ลำาตัวด้านบนสีเขียวมะกอก หน้าผาก คาง คอ และแก้ม
มีลายสีเหลืองสด อกมีลายสีเทา ท้องมีสีครีมอมเทา 
ขนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลืองสด
ถิ่นอาศัย: ป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ ชายป่าและ
ป่ารุ่นสอง พบตั้งแต่ที่ราบจนถึงความสูง 1,300 เมตร 
จากระดับทะเลปานกลาง
พฤติกรรม: มักพบหากินเป็นคู่และเป็นฝูงเล็ก ๆ กิน
แมลงและผลไม้เป็นอาหาร

นกบั้งรอกแดง

นกปรอดคอลาย
Pycnonotus finlaysoni (Strickland, 1844) 

Rhinortha chlorophaea (Raffles, 1822)

         LC 
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วงศ์ Pycnonotidae
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ลักษณะทั่วไป: มีขนาดประมาณ 17-21.5 เซนติเมตร 
ตัวผู้ หัว คอ หลัง ปีก และหางดำาเป็นมัน ลำาตัวด้านล่าง 
แถบปีก ตะโพก และขอบหางสีแดงเข้ม ตัวเมีย หน้าผาก 
ลำาตัวด้านล่าง แถบปีก ตะโพก และขอบหางสีเหลืองสด 
ตำาแหน่งแถบปีกเหมือนตัวผู้
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าโปร่ง สวนผลไม้ ที่ราบถึงความสูง 
1,700 เมตร
พฤติกรรม: มักพบหากินเป็นคู ่และเป็นฝูงเล็ก ๆ กิน
แมลงและผลไม้เป็นอาหาร เสียงร้อง “สวีปสวีปสวีป” 
สั้น ๆ แหลมใสต่อเนื่องกัน

นกพญาไฟใหญ่

นกโพระดกคางแดง
Megalaima mystacophanos (Temminck, 1824)

Pericrocotus speciosus (Latham, 1790)

LC  
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วงศ์ Campephagidae
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ลักษณะทั่วไป:.มีขนาดประมาณ 23-24 เซนติเมตร 
ปากยาว ตัวผู ้ คอสีแดงต่อด้วยแถบสีนำ้าเงินและมี
แต้มสีแดงเล็ก ๆ ข้างคอ แถบตาดำา หน้าผากเหลือง 
ท้ายทอยสีแดง ตัวเมีย ลำาตัวสีเขียว หน้าและคอมีสีฟ้า
จาง ๆ ท้ายทอย มีแถบสีแดงจาง ๆ
ถิ่นอาศัย: ป่าดงดิบ ที่ราบจนถึงระดับความสูง 760 
เมตร
พฤติกรรม: มักพบเกาะหากินลูกไม้บนต้นไม้ ส่งเสียง
ดังอยู่บนต้นไม้และร้องติดต่อกันเป็นเวลานาน

นกพญาไฟใหญ่

นกโพระดกคางแดง
Megalaima mystacophanos (Temminck, 1824)

Pericrocotus speciosus (Latham, 1790)

         LC 
    
          ค  

       
  

         NT

วงศ์ Megalaimidae
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ลักษณะทั่วไป: มีขนาดประมาณ 14 เซนติเมตร เป็น   
นกแก้วขนาดเล็กมาก ตัวสีเขียวสด ด้านใต้ท้องสีเขียว
อมเหลือง หัวสีสดกว่าลำาตัว ปากและหลังส่วนท้ายหรือ
สะโพกมีสีแดงหรือสีแสด ตัวผู้ มีสีนำ้าเงินฟ้าจาง ๆ ที่คอ
ด้านหน้า ตัวเมีย สีเขียวคล้ายตัวผู้แต่ไม่มีสีฟ้าใต้คาง
หรือคอด้านหน้า
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ชายป่า มักพบบนต้นไม้ที่
มีดอก ที่ราบถึงความสูง 1,525 เมตร
พฤติกรรม: ชอบห้อยหวัลง แม้แต่เวลานอนกห้็อยหวัลง 
ชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้ ใช้ปากในการปีนป่าย

นกหกเล็กปากแดง

นกหัวขวานจิ๋วอกแดง
Sasia abnormis (Temminck, 1825)

Loriculus vernalis (Sparrman, 1787)

LC  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Psittacidae
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ลักษณะทั่วไป:.ขนาดตัวเล็ก อ้วนป้อม ลักษณะท่ัวไป
คล้ายนกหัวขวานจิว๋คิว้ขาว แต่ไม่มคีิว้สขีาว หนงัรอบตา
สีชมพูแดง บริเวณหน้าและลำาตัวด้านล่างสีนำ้าตาล   
ส้มเข้ม ปีกสีเขียวอมเหลือง ทั้งสองเพศแตกต่างกัน
เล็กน้อย ตัวผู้ มีหน้าผากสีเหลือง ตัวเมีย มีหน้าผาก    
สีนำ้าตาลแดง
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ มักพบในป่าที่มีไผ่ขึ้นอยู่ด้วย ตั้งแต่
ที่ราบถึงความสูง 1,370 เมตร
พฤติกรรม: เจาะต้นไม้ เพื่อหาหนอนและแมลงท่ีซ่อน
อยู่ใต้เปลือกไม้และเนื้อไม้กินเป็นอาหาร

นกหกเล็กปากแดง

นกหัวขวานจิ๋วอกแดง
Sasia abnormis (Temminck, 1825)

Loriculus vernalis (Sparrman, 1787)

         LC 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Picidae

119ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม

ANIMAL



ลักษณะทั่วไป: หน้าผากและหงอนสีแดง ปลายหงอน
สีเหลือง ปีกสีแดง มีลายขวางที่หลังและท้อง บริเวณ
ตะโพกสีเหลือง ขนลำาตัวสีนำ้าตาลแดงคลำ้า มีจะงอย
ปากที่แข็งแรงใช้เจาะต้นไม้ หางเป็นรูปล่ิมและแข็งมาก      
ใช้ช่วยยันต้นไม้ขณะไต่ขึ้นลงตามลำาต้น มีขาที่สั้นและ
เล็บที่แหลมคม และแข็งแรงเพื่อใช้ยึดเกาะกับต้นไม้
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบ ความสูง 900 เมตร
พฤติกรรม: เจาะต ้นไม ้ เพื่อหาหนอนและแมลง               
ที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกไม้และเนื้อไม้กินเป็นอาหารด้วยการ
ใช้ลิ้นและนำ้าลายที่เหนียวดึงออกมา 

นกหัวขวานแดงลาย

เหยี่ยวผึ้ง
Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

Chrysophlegma miniaceum (Pennant, 1769)

LC  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Picidae
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ลักษณะทั่วไป: ด้านบนลำาตัวสีนำ้าตาลเข้ม ด้านล่าง
ลำาตัวสีสันจะแตกต่างกันมากในแต่ละตัว อาจจะเป็น       
สีขาวทั้งหมดหรือสีนำ้าตาลเข้ม อาจมีลวดลายต่างกัน
คือ เป็นลายจุด ลายแถบ หรือไม่มีลวดลายใด ๆ มีขน
ยื่นยาวจากหัว บริเวณคางและแก้มจะมีขนสั้น ๆ หาง
ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลายแถบสีเข้มที่ปลายหาง 
ถิ่นอาศัย: แหล่งกสิกรรม ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ 
และป่าดิบแล้ง 
พฤติกรรม: หากินในตอนกลางวัน มักเกาะตามกิ่งไม้
บางคร้ังก็พบบินร่อนเป็นวงกลมกว้างเหนือระดับยอดไม้
พอประมาณ

นกหัวขวานแดงลาย

เหยี่ยวผึ้ง
Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821)

         LC 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Accipitridae
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ลักษณะทั่วไป: ขนาดประมาณ 51-71 เซนติเมตร         
มีขนยาวคล้ายหงอนยื่นยาวออกไปจากหัวและท้ายทอย
เป็นลักษณะเด่น ด้านบนและด้านล่างลำาตัวมีสีนำ้าตาล
มีลายจุดสีขาวกระจายทั่วไป แผ่นหนังท่ีปิดทับรูจมูก       
สีเหลือง หางมีลายพาดชัดเจน ตัวเต็มวัยขณะบินจะเห็น
แถบกว้างสีขาวที่หางและใต้ปีกชัดเจน
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบและป่าโปร่ง
พฤติกรรม: ร่อนเป็นวงกลมกว้างหรือร่อนไปเรื่อย ๆ 
กลางอากาศในระดับท่ีสูงพอสมควร บางครั้งก็พบเกาะ
ตามกิ่งก้านของต้นไม้

เหยี่ยวรุ้ง

กิ้งก่าแก้วใต้
Calotes emma (Gray, 1845)

Spilornis cheela (Latham, 1790)

LC  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Accipitridae
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ลักษณะทั่วไป: ลำาตัวด้านข้างแบนเล็กน้อย ผิวหนัง   
ลำาตัวมีเกล็ดแข็งปกคลุม แผ่นเยื่อแก้วหูมีหนามยาว
1 อัน บริเวณท้ายทอยในแนวกลางตัวมีหนามยาว
หลายอันและยาวต่อเนื่องไปบนหลังจนถึงโคนหาง
นิ้วตีนเรียว ตัวเมียลำาตัวสีเขียว ส่วนตัวผู้มีหัวสีส้มแดง
มีแถบสีดำาบริเวณหน้า และมีขีดสีขาวลากยาวไปจรด
โคนหาง 
ถิ่นอาศัย: ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบชื้น หรือพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีความชื้นสูง
พฤติกรรม: เปลี่ยนสีได้รวดเร็วและมีพฤติกรรมที่       
ยกลำาตัวส่วนหน้าสูงขึ้นเล็กน้อยพร้อมทั้งผงกหัวขึ้น-ลง

เหยี่ยวรุ้ง

กิ้งก่าแก้วใต้
Calotes emma (Gray, 1845)

Spilornis cheela (Latham, 1790)

         NE 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Agamidae
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LC  
    

ค  
       

  

         NE 

ลักษณะทั่วไป: มีเหนียงสีเหลืองอ่อน มีลายประสีดำา
บนพื้นสีแดงสด ปีกมีลายบั้งสีเข ้มสลับกับสีส้มอม
เหลือง แผ่นหนังบริเวณสีข้างแผ่นใหญ่ดูคล้ายปีก
ยึดด้วยกระดูกซี่โครง ปีกสีเหลือง มีแถบกว้างสีดำาหลาย
แถบบริเวณแถบเป็นจุดสีเหลือง ด้านปลายปีกอาจมี    
สีแดงปน ลำาตัวสีนำ้าตาลออกเทา กลางกระหม่อมมีจุด     
สีดำา และท้ายทอยมีจุดสีดำา 1 คู่
ถิ่นอาศัย: ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบชื้น หรือพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีความชื้นสูง
พฤติกรรม: ออกหากินเวลากลางวัน วางไข่บนพื้นดิน

กิ้งก่าบินคอแดง

งูกะปะ
Calloselasma rhodostoma (Kuhl, 1824)

Draco blanfordii (Blanford, 1878)

วงศ์ Agamidae
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ลักษณะทั่วไป: มีขนาดความยาวถึง 100 เซนติเมตร 
ลำาตัวสีนำ้ าตาลมีลายบนลำาตัวรูปร ่างสามเหลี่ยม        
หัวใหญ่แบนรูปสามเหลี่ยม หลังตามีแถบสีนำ้าตาลอ่อน
ลายบนลำาตวัเป็นรปูลายหยกัสีนำา้ตาลอ่อนสลับนำา้ตาลเข้ม
สกีลมกลนืกบัพืน้ป่าหรอืใบไม้ เป็นงูทีม่พีษิร้ายแรงชนดิหนึง่
พิษมีผลต่อระบบเลือด
ถิ่นอาศัย: พบทั้งในป่าและในพื้นที่เกษตรกรรมหรือ
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า
พฤติกรรม: ออกหากินในเวลากลางคืน กลางวันนอน
พักผ่อนตามพื้นดิน

กิ้งก่าบินคอแดง

งูกะปะ
Calloselasma rhodostoma (Kuhl, 1824)

Draco blanfordii (Blanford, 1878)

         LC 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Viperidae
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ลักษณะทั่ ว ไป : ขนาดความยาวลำ าตั วประมาณ            
130 เซนติเมตร หัวสีเขียวมะกอก จุดเด่นอยู่บริเวณคอ
ที่มีสีแดงส้ม ตาสีดำากลมโต ใต้ตามีแถบสีดำา มีเขี้ยวพิษ
ขนาดเล็กอยู่ตำาแหน่งใต้ตา ตัวไม่เต็มวัย คอสีเหลืองสด
พิษค่อนข้างรุนแรง มีผลต่อระบบประสาท
ถิ่นอาศัย: ในป่าใกล้แหล่งนำ้า ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับ
เขาสูง พบกระจายทุกภาค
พฤติกรรม: หากินทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน พบ
ตามแหล่งนำ้า ทุ่งนา ในป่า กินกบ เขียด คางคก และปลา
เป็นอาหาร

งูลายสาบคอแดง

งูหางแห้มทุ่งสง
Trimeresurus venustus (Vogel, 1991)  

Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837)

LC  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Colubridae
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ลักษณะท่ัวไป: ขนาดความยาวจากปลายปากถึง        
รูก้นประมาณ 59 เซนติเมตร และหางยาวประมาณ
11.5 เซนติเมตร ลำาตัวสีเขียวเข้ม มีลายสีนำ้าตาลเข้ม
เป็นปื้นใหญ่ ๆ บนหลังบริเวณข้างลำาตัวเป็นลายสลับ
ระหว่างสนีำา้ตาลเข้มกบัสเีขยีวเข้ม หวัสเีขยีว รมิฝีปากบน
สีเหลือง ท้องขาวมีลายประสีนำ้าตาลอ่อน มีพิษต่อ
ระบบประสาทที่รุนแรง
ถิ่นอาศัย: บริเวณที่ชุ่มชื้นและป่าชายเลน
พฤติกรรม: ชอบอาศัยพาดตัวนอนตามกิ่งไม้

งูลายสาบคอแดง

งูหางแห้มทุ่งสง
Trimeresurus venustus (Vogel, 1991)  

Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837)

         NE 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Viperidae
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ลักษณะทั่วไป: ขนาดตัวเล็ก คอยาว ปลายจมูกเรียว    
รูจมูกเป็นรูปทรงรีอยู ่ค่อนมาทางลูกตา ตัวไม่เต็มวัย    
จะมีสีส้ม บริเวณหัวและคอมีแถบสีดำาลากตัดบริเวณ
หางตา ลำาตัวมีลายพาดขวางเป็นแถบสีส้มบนพื้นสีดำา
เมือ่โตเตม็วยัสส้ีมดงักล่าวจะค่อย ๆ จางไปกลายเป็นสีครมี
ถิ่นอาศัย: ในป่าดิบชื้น ป่าโกงกาง และตามเกาะแก่ง 
อาศัยอยู่ทั้งบนพื้นดินและบนต้นไม้
พฤติกรรม: เชื่องช้า ไม่ค่อยออกไปหากินไกลจากที่ 
หลับนอน ชอบนอนตามโพรงไม้ หรือซอกหิน เมื่อหิวจึง
จะออกหากิน แล้วกลับเข้าหลับนอนตามเดิม

ตุ๊ดตู่

ตะกวดเบงกอล
Varanus bengalensis (Daudin, 1802)

Varanus dumerilii (Schlegel, 1839)

NT  
    

ค  
       

  

         NE 

วงศ์ Varanidae
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ลักษณะทั่วไป: ขนาดความยาวจากปลายปากถึงรูก้น 
ประมาณ 75 เซนติเมตร และหางยาวประมาณ 100 
เซนติเมตร ลำาตัวสีนำ้าตาลอมเขียว มีจุดเล็ก ๆ สีเหลือง
กระจายท่ัวลำาตัว รูจมูกตั้งอยู่ระหว่างตาและปลาย
จมูก หนังคอมีเกล็ดขนาดใหญ่ หางแบนข้าง เกล็ด
หยาบมีสัน
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ในโพรงไม้ โพรงดิน 
พบกระจายทั่วทุกภาค
พฤติกรรม: หากินเวลากลางวัน มักเกาะต้นไม้ตากแดด
ในยามเช้า และหลบพักในโพรงไม้

ตุ๊ดตู่

ตะกวดเบงกอล
Varanus bengalensis (Daudin, 1802)

Varanus dumerilii (Schlegel, 1839)

         LC 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Varanidae
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ลักษณะทั่วไป: ขนาดความยาวจากปลายปากถึงรูทวาร
10-12 เซนติเมตร ลักษณะลวดลายบริเวณลำาตัวคล้าย
หนังเสือ สีลำาตัวสีเหลืองอมนำ้าตาล บริเวณหางมีสีดำา
สลับขาว บริเวณนิ้วเท้าไม่มีปุ ่มดูดเกาะผนังเหมือน
ตุ๊กแกบ้าน 
ถิ่นอาศัย: ป่าดิบชื้นและตามเขาหินปูน
พฤติกรรม: ออกหากินเวลากลางวัน มักเกาะต้นไม้   
ตากแดดในยามเช้า และหลบพักในโพรงไม้ เสียงร้องดัง 
“เจี๊ยบ” คล้ายเสียงของลูกไก่ กินแมลงขนาดเล็กเป็น
อาหาร

ตุ๊กกายลายเสือดาว

เต่าเหลือง
Indotestudo elongate (Blyth, 1853)

Cyrtodactylus peguensis (Boulenger, 1893)

LC  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Gekkonidae
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ลักษณะทั่วไป: เป็นเต่าที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก กระดอง
โค้งนูนสีเหลืองนวลมีความยาวถึง 36 เซนติเมตร  
ด้านบนมีแต้มสีดำาเป็นจุดกระจายทั่วกระดอง หัวมี    
สีเหลือง ขามีเกล็ดที่แข็งแรงขนาดใหญ่ มีเท้าที่แข็งแรง
เหมาะแก่การปีนป่าย มอีายขุยัได้มากกว่า 50 ปี กนิยอดผกั
ยอดหญ้า และผลไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นเป็นอาหาร
ถิ่นอาศัย: ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าไผ่
พฤติกรรม: กินรากไม้ หน่อไม้ เห็ด เป็นอาหาร

ตุ๊กกายลายเสือดาว

เต่าเหลือง
Indotestudo elongate (Blyth, 1853)

Cyrtodactylus peguensis (Boulenger, 1893)

         EN 
    
          ค  

       
  

         NT

วงศ์ Testudinidae

131ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม

ANIMAL



ลักษณะทั่วไป: หน้ายาวเรียว แผ่นปิดหูปรากฏชัดเจน
มีสีเดียวกับผิว มีหนังนูนเป็นสันจากหางตาถึงไหล่         
มือไม่มีพังผืด ส่วนเท้ามีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว ปลาย
นิ้วเรียว ลำาตัวผิวเรียบ ขาหลังมีตุ ่มขนาดเล็กสีครีม
กระจายห่าง ๆ หลังสีนำ้าตาลอ่อนถึงนำ้าตาลเข้ม อาจมี
ลายจุดสีดำาจาง ๆ บางตัวมีแถบหรือเส้นสีครีมจากปลาย
จมูกถึงก้น ขามีลายพาดสีนำ้าตาล ปากสีครีมสลับดำา
ถิ่นอาศัย: ตามลำาธารและนำ้าตกในป่าเบญจพรรณ 
ป่าดิบแล้ง และป่าดิบ
พฤติกรรม: ออกหากินในเวลากลางคืนบริเวณตลิ่ง 
หรือก้อนหินริมลำาธาร

กบทูด

กบอ่องเล็ก
Sylvirana nigrovittata (Blyth, 1856)

Limnonectes blythii (Boulenger, 1920)

NT  
    

ค  
       

  

         NT 

วงศ์ Dicroglossidae
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ลักษณะทั่วไป: รูปร่างเรียว หน้ายาว ตัวผู้มีถุงขยาย
เสียงใต้มุมปาก แผ่นปิดหูมีสีดำา ปลายนิ้วเรียว มือไม่มี
พงัผดื เท้ามพีงัผดืเกอืบเตม็ความยาวนิว้ หลงัสนีำา้ตาลแดง
มสีนัจากปลายจมกูผ่านเหนอืตาไปถงึเหนอืก้น ด้านข้าง
มแีถบสดีำาจากจมกูพาดตาและแผ่นหูยาวไปตามใต้แนวสัน
สีข้างสีขาวออกสีเขียว มีลายจุดสีดำา ขาหลังมีลายพาด
สีเทาเข้ม คางและอกสีขาวออกเทา
ถิ่นอาศัย: ลำาธารในป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ 
ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น
พฤติกรรม: พบเกาะตามพุ่มไม้ กิ่งไม้ บนต้นไม้ไม่สูง
จากพื้นมากนัก ชอบลอยคอในนำ้า

กบทูด

กบอ่องเล็ก
Sylvirana nigrovittata (Blyth, 1856)

Limnonectes blythii (Boulenger, 1920)

         LC 
    
          ค  

       
  

         LC

วงศ์ Ranidae
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ลักษณะท่ัวไป: เป็นปลานำ้าจืด รูปร่างกลมยาวคล้าย
ปลาชะโด พื้นลำาตัวด ้านหลังมีสีนำ้าตาลและจางลง       
จนเป็นสีเหลืองที่ด้านท้อง ข้างลำาตัวมีจุดสีดำาเรียงเป็น
แถวคู่กันประมาณ 12 แถว ระหว่างแถวมีแถบสีขาวจาง
คดไปคดมา มีฟันแหลมคม 1-2 แนวบนเพดานปาก
แต่ละข้าง ครีบต่าง ๆ สีนำ้าตาลดำา มีอวัยวะพิเศษเหนือ
บริเวณเหงือกช่วยในการหายใจ
ถิ่นอาศัย: พบทั่วไปตามแม่นำ้า ลำาคลอง หนองบึง 
พฤติกรรม: ชอบอาศัยอยู่ตามลำาพัง เคลื่อนตัวช้า ๆ อยู่
ใกล้ผิวนำ้าบริเวณชายฝั่งที่มีพืชนำ้า และค่อย ๆ   โผล่ขึ้นฮุบ
อากาศเป็นครั้งคราวเพื่อเก็บไว้หายใจ

ปลากะสง

ปลาอีกอง
Barbodes lateristriga (Valenciennes, 1842)

Channa lucius (Cuvier, 1831)

NE  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Channidae

134 ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม



ลักษณะทัว่ไป: มรีปูร่างป้อมสัน้ มลีำาตวัสขีาวอมเหลอืง
หรือชมพู มีแถบสีดำาในแนวตั้ง 2 แถบคล้ายตัวที (T)
แถบแรก อยู่ใกล้ช่องเปิดเหงือกและอีกแถบอยู่บริเวณ
ฐานครีบหลัง ลำาตัวตอนท้ายจะมีแถบสีดำาในแนวนอน
ยาวไปถึงโคนครีบหาง มีจุดสีดำาเป็นวงกลม 2 จุดอยู่
บริเวณเหนือฐานครีบก้น ครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดง 
ยกเว้นครีบอกมีสีเหลือง
ถิ่นอาศัย: ลำาธารที่นำ้าไหลเวียนดี และมีคุณภาพดี
พฤติกรรม: อยู่รวมเป็นฝูงเล็ก ๆ ในลำาธาร

ปลากะสง

ปลาอีกอง
Barbodes lateristriga (Valenciennes, 1842)

Channa lucius (Cuvier, 1831)

         LC 
    
          ค  

       
  

         NE

วงศ์ Cyprinidae
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กระสุนพระอินทร์

ลักษณะทั่วไป: เป็นกิ้งกือท่ีมีลำาตัวเป็นปล้องส้ัน ๆ 
โดยมีส่วนแผ่นคอที่แข็ง บริเวณอกและแผ่นเปลือกที่
ปลายท้อง มีสีนำ้าตาลอ่อนกว่าปล้องกลาง ๆ เล็กน้อย
ถิ่นอาศัย: ชอบอาศัยอยู ่ตามท่ีชื้นแฉะในป่าและสวน
พฤติกรรม: เมื่อถูกรบกวนจะม้วนตัวเอาส่วนขาซ่อนไว้
อย่างมิดชิดเห็นเฉพาะเปลือกหลังที่เรียบแข็งที่เหมือน
ลูกกระสุนกลม ๆ และในเวลาสองสามนาทีหลังจาก
ที่ไม่มีสิ่งรบกวนกิ้งกือจะเหยียดกางขาตัวเองออกมา
คลานเหมือนเดิม ส่วนใหญ่กินเศษพืชที่เน่าเปื่อยและกิน
เห็ด

แมงป่องช้างใต้
Heterometrus spinifer (Ehrenberg, 1828)

Glomeris marginata (Villers, 1789)

NE  
    

ค  
       

  

         NE

วงศ์ Glomeridae
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กระสุนพระอินทร์

ลักษณะทั่วไป: ขนาดลำาตัวยาวประมาณ 6 เซนติเมตร 
ลำาตัวเรียวยาว มีสีเข้ม เช่น สีนำ้าตาลเข้ม หรือสีดำา      
มีก้ามขนาดใหญ่ ผิวบริเวณส่วนหัวไม่เรียบ มีอวัยวะ
สำาคัญคือ ช่องสืบพันธุ์ และมีอวัยวะพิเศษ 1 คู่ มีรูปร่าง
คล้ายหวี ทำาหน้าที่รับความรู้สึกจากการสั่นของพื้นดิน 
ส่วนหางเรียวยาว ประกอบด้วยปล้อง 5 ปล้อง ปล้อง
สุดท้าย คือปล้องพิษ มีเข็มที่ใช้ต่อย คือเหล็กในสำาหรับ
ฉีดพิษ เพื่อล่าเหยื่อและป้องกันตัว
ถิ่นอาศัย: หลากหลายสภาพพื้นที่
พฤติกรรม: หลบซ่อนใต้ก้อนหิน ท่อนไม้ หรือใต้ใบไม้
ออกหากินในเวลากลางคืน

แมงป่องช้างใต้
Heterometrus spinifer (Ehrenberg, 1828)

Glomeris marginata (Villers, 1789)

         NE 
    
          ค  

       
  

         NE

วงศ์ Scorpionidae
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ลักษณะทั่วไป: กระดองเป็นรูปหกเหลี่ยม กระดองอูม
อ้วน หนา บรเิวณขอบกระดองด้านข้างตอนหน้ามตีุม่นนู
เรียงเป็นแถวตลอดความยาว มุมด้านข้างกระดอง
มีลักษณะป้านและโค้งมนแล้วสอบไปทางด้านท้าย            
ลำาตัว ขอบกระดองและรอบดวงตามีสี เหลืองส ้ม
ก้ามหนีบทั้งสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน ผิวก้ามมีปุ ่ม
ขรุขระ กระดองสีนำ้าตาลอมส้ม ด้านท้องสีม่วง ขาสีส้ม                                                                
ก้ามหนีบสีม่วง ปลายก้ามหนีบสีขาว
ถิ่นอาศัย: เนินดินชายป่า
พฤติกรรม: ขุดรูที่ลึกและอยู่สูง ไกลจากแหล่งนำ้าออก
ไปภายในป่าที่ชุ่มชื้น หากินในเวลากลางคืน

ปูป่า

ปูลำาห้วยถลาง
Salangathelphusa brevicarinata (Hilgendorf, 1882)

Terrapotamon abbotti (Rathbun, 1898)

NE  
    

ค  
       

  

         LC 

วงศ์ Potamidae

138 ป่าย่านยาว ป่าเขาวง ป่ากระซุม



         LC 
    
          ค  

       
  

         NE

ลักษณะท่ัวไป: กระดองเป็นรปูสีเ่หลีย่ม กระดองโค้งนนู
และเรียบ ตรงหลังเบ้าตาไม่เป็นสันอย่างปูลำาห้วย
ชนิดอื่น ขอบด้านข้างตอนหน้าของกระดองมีหนาม     
4 อนั มมุด้านข้างของกระดองมลีกัษณะป้านและมนสอบ
ไปทางด้านท้ายลำาตัว บนกระดองไม่มีสันนูน ก้ามท้ัง
สองข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน กระดองและก้ามหนีบสีส้ม 
ขาสีนำ้าตาลแดงหรือสีดำา
ถิ่นอาศัย: อยู่ในลำาธารท้ังที่เป็นพื้นทรายหยาบและท่ีมี
ก้อนหินขนาดใหญ่
พฤติกรรม: หลบซ่อนใต้ก้อนหินขนาดใหญ่ เนื่องจาก
เป็นสกุลที่ไม่ขุดรูอาศัย

ปูป่า

ปูลำาห้วยถลาง
Salangathelphusa brevicarinata (Hilgendorf, 1882)

Terrapotamon abbotti (Rathbun, 1898)

วงศ์ Gecarcinucidae
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ลักษณะทั่วไป: กระดองเป็นรูปหกเหลี่ยม บริเวณขอบ
กระดองด้านข้างตอนหน้ามีตุ่มนูนเรียงเป็นแถวตลอด
ความยาว มุมด้านข้างกระดองมีลักษณะป้านและโค้งมน
แล้วสอบไปทางด้านท้ายลำาตัว ขอบกระดองด้านหน้า
และขอบกระดองรอบดวงตาสีขาว ก้ามหนีบท้ังสองข้าง      
มีขนาดไม่เท่ากัน ผิวก้ามเรียบ ก้ามหนีบมีซี่ฟันถี่ ซี่ฟัน
รูปสี่เหลี่ยม ปลายซี่ฟันไม่แหลม กระดอง ขา และก้าม
หนีบสีกรมท่าออกดำา ปลายก้ามหนีบสีขาว 
ถิ่นอาศัย: นำ้าตกและลำาธาร
พฤติกรรม: ขุดรูอยู่ใต้ก้อนหินก้อนใหญ่ริมนำ้าตกและ
ลำาธาร หรือหลบอยู่ตามใต้ก้อนหิน และท่อนไม้

ปูหินระนอง
Demanietta renongensis (Rathbun, 1904)
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วงศ์ Potamidae
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