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วงศ์ Monarchidae
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ชื อสามัญ
นกจับแมลงจุกดํา (Black-naped Monarch)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hypothymis azurea (Boddaert, 1783)
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้น - . ซ.ม. ตัวผูท้ ท้ี ายทอยมีหงอนสันสีดาํ
ตังเป็ นสัน หัว อก ลําตัวด้านบน และหางสีฟ้าเข้ม ปากกว้างสีฟ้าเข้ม โคน
ปากมีขนสันสีดาํ โดยรอบ หัว ตาและแถบอกสีดาํ อกตอนล่างจนถึงก้นสีขาว
ตัวเมียสีหม่นกว่าตัวผู้ ไม่มหี งอนทีท้ายทอยและแถบดําทีอก
ถิ นอาศัย
พบได้ทวไปในป่
ั
าหลายประเภท ทังในป่ าดิบ ป่ าโปร่ง ป่ าชายเลน
เป็ นนกทีค่อนข้างหวงอาณาเขต มีทงที
ั เป็ นนกประจําถินและเป็ นนกอพยพ

นก : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Monarchidae

3

ชื อสามัญ
นกแซวสวรรค์ (Asian Paradise - flycatcher)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758)
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้น . - . ซม. หัวและอกสีเทาเข้ม มีหงอนสีดาํ
สันตังตรง หนังรอบตาและปากสีฟ้า ท้องและก้นสีขาวเทา ตัวผูม้ ชี ดุ สีขนสอง
แบบคือสีนําตาลแดง ซึงพบบ่อยกว่าอีกแบบ คือ ชุดขนสีขาว ตัวผูห้ างยาว
มาก ตัวเมียสีคล้ายตัวผู้ ชุดขนสีนําตาลแดง แต่หางสันกว่า
ถิ นอาศัย
พบได้ทวไปและค่
ั
อนข้างบ่อย ตามป่ าหลากหลายประเภททังป่ าดิบ
และป่ าโปร่ง มีทงที
ั เป็ นนกประจําถินและเป็ นนกอพยพ

นก : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Muscicapidae

4

ชื อสามัญ
นกเขนน้อยไซบีเรีย (Siberian Blue Robin)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Luscinia cyane (Pallas, 1776)
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้น . - . ซม. หางสัน แข้งและตีนสีชมพูหรือสี
เนือ ตัวผูป้ ากล่างสีชมพู ปากบนสีดาํ บนหัวและหลังจนถึงหางสีฟ้าเข้ม คอ
ด้านท้องและก้นสีขาว มีแถบคาดตาสีดาํ หนาพาดลงมาจนถึงอก ส่วนตัวเมีย
หลังสีเทาแกมนําตาล หางสีฟ้า ข้างแก้มและสีขา้ งสีนําตาลเหลือง คอท้องและ
และก้นสีขาว
ถิ นอาศัย
พบได้ในป่ าดิบ ป่ าโปร่ง ไปจนถึงตามสวนผลไม้ และเป็ นนกอพยพ
ที พบบ่อย

นก : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Picidae

5

ชื อสามัญ
นกหัวขวานจิวอกแดง (Rufous Piculet)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Sasia abnormis (Temminck, 1825)
ลักษณะ
เป็ นนกหัวขวานขนาดเล็กมาก ความยาวปากถึงก้น - . ซ.ม. หลัง
สีเขียวแกมเหลือง ท้องสีนําตาลแดง ตัวผูห้ น้าผากสีเหลือง ตัวเมียหนัาผากสี
นําตาลแดง ไม่มคี วิ หนังรอบตาสีชมพูแดง
ถิ นอาศัย
เป็ นนกประจําถิน พบได้เฉพาะทางภาคใต้

นก : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Picidae

6

ชื อสามัญ
นกแต้วแล้วธรรมดา (Blue-winged Pitta)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Pitta moluccensis (Müller, 1776)
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้น - . ซ.ม. หัวสีดาํ คิวสีนําตาลส้ม คอสีขาว
ท้องสีนําตาลเหลือง กลางท้องจนถึงก้นสีแดง หลังสีเขียว หัวไหลและตะโพก
สีฟ้า ตัวผูแ้ ละตัวเมียเหมือนกัน
ถิ นอาศัย
เป็ นนกอพยพมาทํารังวางไข่ หากินตามพืน เกาะนอนบนต้นไม้ ไม่
สูงมากนัก พบได้บอ่ ยช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูรอ้ น พบได้ทวไป
ั ตามป่ าโปร่ง
ป่ าไผ่ ป่ าชายเลน และตามสวน

นก : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Pycnonotidae
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ชื อสามัญ
นกปรอดคอลาย (Stripe-throated Bulbul)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Pycnonotus finlaysoni Strickland, 1844
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้นประมาณ
ซม. ตัวผูแ้ ละตัวเมียเหมือนกัน
หางสันกว่าความยาวปากถึงหาง หัวและหลังสีนําตาลแกมเขียว ท้องสีนําตาล
เทา หน้าและคอมีลายขีดสีเหลือง แถบตาดํา ปี กสีไพล ก้นสีเหลือง
ถิ นอาศัย
เป็ นนกประจําถิน พบบ่อยพบได้ตามป่ าโปร่ง ชายป่ า มีเสียงร้อง
ดัง “วีก-วิก-อิ-วิก” ทีค่อนข้างดังและเป็ นเอกลักษณ์

นก : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Timaliidae
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ชื อสามัญ
นกจาบดินอกลาย (Puff-throated Babbler)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Pellorneum ruficeps Swainson, 1832
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้น - ซ.ม. ตัวผูแ้ ละตัวเมียเหมือนกัน ตาสีแดง
คิวสีขาว หน้าผากถึงท้ายทอยสีนําตาลแดง หลังและหางสีนําตาลแกมเขียว
คอและท้องสีขาว หน้าอก สีขา้ งและก้นมีแถบลาย เป็ นเส้นสีนําตาลแกมเขียว
ถิ นอาศัย
เป็ นนกประจําถิน พบบ่อย กระโดดหากินตามพืน พบได้ตามป่ า
โปร่ง ชายป่ า มีเสียงร้องดัง “วี-วี-เวียว” เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีไม่จําเป็ น
ต้องเห็นตัวก็รวู้ า่ เป็ นนกชนิดนี

นก : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Turdidae

9

ชื อสามัญ
นกเดินดงหัวสีสม้ (Orange-headed Thrush)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Zoothera citrina (Latham, 1790)
ลักษณะ
ความยาวปากถึงก้น . - . ซม.ตัวผูห้ วั คอและอกสีสม้ หลังสีเทา
เทาแกมฟ้ า ก้นสีขาว ส่วนตัวเมียสีซดี กว่าเล็กน้อย หลังสีเทาแกมเขียว หลัง ตามีแถบสีคลํา มีแถบสีขาวเล็กๆ ใกล้หวั ปี ก
ถิ นอาศัย
มักหากินตามพืน พบไม่บอ่ ย พบได้ในป่ าดิบ ชายป่ า ไปจนถึงตาม
สวนผลไม้ มีทงที
ั เป็ นนกประจําถินและเป็ นนกอพยพ

นก : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10

นก : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สัตว์ครึงบกครึงนํา

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์

Bufonidae

12

ชื อสามัญ
คางคกบ้าน
ชือวิ ทยาศาสตร์ Duttaphynus melanostictus
ลักษณะ
ตัวมีขนาดใหญ่ ผิวหนังแห้งและมีปมุ่ ปมทังตัว เป็ นปุ่ มพิษ โดยเฉพาะ
หลังลูกตามีรปู ทรงกลมคล้ายเมล็ดถัวยาวประมาณ มม. กว้าง มม.แผ่น
หูเห็นได้ชดั เจนขนาดเล็กกว่าลูกตาเล็กน้อย ผิวหนังมีสนี ําตาลหรือสีเทาทัง
ลําตัว บริเวณรอบปุ่ มพิษจะมีสเี ข้มกว่าบริเวณอืน ๆ ใต้ทอ้ งมีสนี ําตาลเหลือง
อ่อน ฤดูผสมพันธุ์ จะวางไข่ในช่วงฤดูรอ้ น จนถึงปลายฤดูฝน (เดือนมีนาคมเดือนกันยายน) เป็ นสัตว์ทกิี นแมลงและกินอาหารได้หลากหลายมาก พบชุก
ชุมในช่วงฤดูฝน
ถิ นอาศัย
พบกระจายพันธุ์ทวไปในวงกว้
ั
างในทวีปเอเชีย ตังแต่แนวเทือกเขา
หิมาลัย, อินเดีย, จีนตอนใต้, ทุกประเทศในภูมภิ าค อินโดจีน และพบได้ทวั
ไป ในทุกสภาพแวดล้อม ทังในเมืองใหญ่และในป่ าดิบ
สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Dicroglossidae
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ชื อสามัญ
กบนา
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hoplobatrachus rugulosus
ลักษณะ
ผิวหนังด้านหลังมีสนี ําตาลจุดดํา ผิวหนังขรุขระมีรอยย่น ทีริมฝี ปากมี
แถบดํา ใต้คางมีจุดดํา หรือแถบลายดํา กบนาตัวเมียมีขนาดโตกว่าตัวผู้ เมือ
โตเต็มที และพร้อมทีจะผสมพันธุจ์ ะมองเห็นถุงเสียงเป็ นรอยย่น สีดาํ ทีใต้คาง
ข้างลําตัวจะมีตุ่ม เมือคลําดูมลี กั ษณะสากมือ
ถิ นอาศัย
พบกระจายพันธุใ์ นพืนทีชุม่ นํา พืนทีลุม่ พืนทีลุม่ ชืนแฉะ พืนทีฉํานํา ที
มีนําท่วม มีนําขัง พืนทีพรุ พืนทีแหล่งนําทังทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และ
ทีมนุษย์สร้างขึนทังทีมีนําขังชัวคราว ทังทีเป็ นแหล่ง นํานิง ทังทีเป็ นนําจืด
นํากร่อย และนําเค็ม รวมไปถึงพืนทีชายฝั งทะเล และพืนทีของทะเล

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Dicroglossidae
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ชื อสามัญ
กบทู ด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Limnonectes blythii
ลักษณะ
ปลายปากเรียวแหลมจนเห็นได้ชดั ส่วนลําตัวอ้วนใหญ่ ผิวเป็ นตุม่
เล็ก ๆ ไม่สะดุดตา ดูคล้ายเป็ นผิวหนังเรียบ เมือโตเต็มทีลําตัวจะมีสนี ําตาล
แดง ริมฝีปากดํา มีขดี ดําจากท้ายตาลากมาจนถึงเหนือวงแก้วหู บริเวณสีขา้ ง
อาจมีลายหรือจุดสีดาํ นําตาลเข้ม ส่วนขามีลายเข้มคาดเป็ นระยะๆ มีนสิ ยั
หากินตอนกลางคืน ตัวผูจ้ ะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย กบทูดจัดเป็ นสัตว์ป่าคุม้
ครองในพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.
แต่จดั เป็ นสัตว์
ป่ าชนิดทีเพาะพันธุ์ได้
ถิ นอาศัย
ชอบสภาพอากาศค่อนข้างเย็น เวลากลางวันมักหลบซ่อนอยูต่ าม
ทีมืดทึบ เช่น โพรงไม้, หลุม, พงหญ้า บริเวณทีมีสภาพชุม่ ชืนอยูต่ ลอดเวลา

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Dicroglossidae
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ชื อสามัญ
กบหนอง
ชือวิ ทยาศาสตร์ Fejervarya limnocharis
ลักษณะ
ลําตัวมีขนาดปานกลางวัดจากปลายปากถึงก้นยาว 44–52 ม.ม. ลําตัว
เป็ นปุ่ ม ผิวหนังมีตมุ่ เล็กๆ ปลายหัวมน แผ่นหูมขี นาดเล็กกว่าลูกตาเล็กน้อย
มีสนั เหนือแผ่นหู นิวมือและนิวเท้าปลายค่อนข้างแหลม นิวหัวแม่มอื ยาวกว่า
นิวชีมองเห็นได้ชดั นิวเท้ามีพงั ผืดยึดเพียงครึงหนึง หรือ ใน ของความ
ยาวนิว ทําให้เห็นนิวเท้าดูยาวกว่าปกติ ลําตัวมีสหี ลากหลาย ตังแต่สนี ําตาล
ออกเขียว นําตาลแดงจนถึงนําตาลคลํา บางตัวมีแถบขาวพาดตรงกึงกลาง
หลังปุ่ มและสันมักมีสคี ลํากว่า สีพนมื
ื อและเท้ามีสจี างกว่าสีลําตัว ใต้คางอกสี
ขาวค่อยๆ กลายเป็ นสีเหลืองทีท้องและใต้แขนขา ตัวผูส้ งั เกตได้งา่ ยโดยมี
ปื นสีดาํ เด่นชัด
ถิ นอาศัย
อาศัยอยู่ได้เกือบทุกแห่ง ไม่วา่ จะใกล้นําและไกลนํา พบในโพรงไม้
ใต้กอ้ นหิน ขอนไม้ผุ กองใบไม้แห้ง ซอกหิน ตามริมลําธารและบริเวณหญ้า
รก
สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Dicroglossidae
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ชื อสามัญ
เขียดนํานอง
ชือวิ ทยาศาสตร์ Occidozyga martensii
ลักษณะ
มีขนาดตัวเล็กจากปลายปากถึงก้นประมาณ มม. ลําตัวสัน และ
ป้ อม ผิวหนังลําตัวมีตมุ่ เล็กกระจาย และมีหนาแน่นทางส่วนท้ายของลําตัว
มากกว่าทางส่วนหน้าของลําตัว แต่ผวิ หนังลําตัวด้านท้องเรียบ มีรอยพับ
ของผิวหนังพาดขวางบนหัวทางด้านท้ายตา ด้านหลังมีสนี ําตาลเทา หรือสี
นําตาลเข้ม นิวเท้าหน้าไม่มแี ผ่นหนังระหว่างนิว
ถิ นอาศัย
ในเวลากลางวันหลบซ่อนตัวอยูใ่ ต้พมุ่ ของพรรณพืชทีเติบโตปกคลุม
ขอบแหล่งนํา หลบซ่อนตัวอยูใ่ นซอกหิน และออกหากินเวลากลางคืนบนพืน
ดินเปิ ดโล่ง

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงข้างดํา
ชือวิ ทยาศาสตร์ Microhyla heymonsi
ลักษณะ
ขนาดวัดจากปลายปากถึงก้น 15–22 ม.ม. ลําตัวแบนราบ ท้องป่ อง
หัวแหลม ไม่เห็นแผ่นหู มีรอยพับของผิวหนังจากลูกตาไปยังรักแร้ รูจมูกอยู่
ค่อนไปทางปลายปากมากกว่าใกล้ตําแหน่งลูกตา นิวมือค่อนข้างสัน ปลาย
นิวแผ่เป็ นแผ่นแบน ขาคูห่ ลังสัน นิวเท้ามีพงั ผืดยึดเพียงนิดเดียว ผิวหนัง
เรียบสีเทาคลํา หัวสีคลํากว่าหลัง บางตัวมีแผ่นหลังสีออกนําตาลแดง แผ่น
หลังมีจุดสีดาํ เล็ก คูต่ รงกึงกลางหน้า และด้านข้างลําตัวสีคลําจนเกือบดํา
สนิท ขาและแขนมีลายพาดสีจาง ตรงก้นมีปืนสีดาํ ใหญ่เด่นชัดใต้ทอ้ งสีออก
เหลืองอ่อน มีจุดละเอียดสีดาํ กระจาย
ถิ นอาศัย
ซุกซ่อนตัวใต้ใบไม้แห้ง กองหิน กองหญ้า และวัสดุอนๆ
ื บนพืนดิน
มักอยู่ไม่ไกลจากแหล่งนํา

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงนําเต้า
ชือวิ ทยาศาสตร์ Microhyla fissipes
ลักษณะ
เป็ นอึงขนาดเล็กยาว - ม.ม. หัวเล็ก หน้าสัน ลําตัวด้านบนมี
สีนําตาลเทา นําตาลเข้ม นําตาลเหลือง หรือสีนําตาลแดง มีลายรูปนําเต้าสี
นําตาลเข้ม มีเส้นสีดาํ ข้างจมูกผ่านตาต่อเนืองไปตามสีขา้ ง ขามีลายพาด
ขวางสีนําตาลเข้มหรือเหลือง ตัวผูค้ างสีดาํ ท้องสีขาวออกเหลือง ปลายนิว
เรียว เท้าหลังมีพงั ผืดเต็มความยาวนิว
ถิ นอาศัย
พบได้ทวไป
ั ตามพืนใต้ใบไม้ และตามกอพืช ในป่ าทุกประเภทและ
สวนในบ้าน

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงปุ่ มมลายู
ชือวิ ทยาศาสตร์ Kalophrynus pleurostigma
ลักษณะ
มีสว่ นหัวกลม จมูกมีตงเล็
ิ กๆ ยืนแหลม แผ่นหูเป็ นแผ่นกลมไม่ร ี พังพืด
ตีนหลังขึงเกือบเต็มนิว โคนขามีสแี ดงสด ถุงเสียงมีลายขีดสีเข้มเป็ นทางยาว
ขีด บนหลังอาจมีลายลากยาวจาง ๆ ตามด้วยจุดประบนลําตัว ลําตัวมีส ี
นําตาลอ่อนหรือสีนําตาลแดง
ถิ นอาศัย
พบได้ในป่ าดิบชืน ป่ าดิบชืนทีราบ ป่ าพรุ ป่ าเสือมโทรม หรือพืนที
เกษตรกรรม ใกล้กบั ทุง่ นําท่วม

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงลาย
ชือวิ ทยาศาสตร์ Calluella guttulata
ลักษณะ
ลําตัวสีเทา สีขา้ งและขามีสแี ดงอ่อนๆ กลางหลังมีลวดลายสมมาตร
กัน ขอบของลายหยักเป็ นคลืนสีจางลงมาถึงสีขา้ งและเป็ นลายพาดมาทีขา ใต้
ตามีขดี สีจางเฉียง ขีด ปลายหัวมีจุดสีขาว คอและอกแต้มด้วยสีนําตาลเป็ น
อึงขนาดกลาง ความยาวจากปลายจมูกถึงก้นยาวประมาณ มม. หน้าสัน
ลําตัวอ้วนป้ อม ไม่เห็น Tympanum ลําตัวสีนําตาลมีลายเส้นทแยงไปมาสี
นําตาลเข้มสีสม้ หรือสีแดง ปากสีนําตาลเหลือง ปลายนิวทู่ เท้าหลังมีพงั ผืด
ใน ส่วนของนิว
ถิ นอาศัย
พบในสังคมเมืองใหญ่ ในทีชืน ใต้ใบไม้แห้ง และใต้ดนิ

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงลายเลอะ
ชือวิ ทยาศาสตร์ Microhyla butleri
ลักษณะ
ตัวมีขนาดเล็ก จากปลายปากถึงก้นยาวประมาณ มม. ลําตัวเรียว
หัวแหลม ผิวหนังลําตัวเรียบ ส่วนต้นด้านหลังมีตุ่มแบนกระจาย ด้านหลังมีส ี
เทาหรือสีนําตาลเทาหรือสีนําตาลแดง ส่วนปลายสุดของหัวเป็ นสีจาง และมี
ทางสีครีมจากด้านท้ายตาลงไปทีต้นขาหน้า บนหลังมีลวดลายสีเข้มขอบขาว
หรือขอบสีแดง รูปร่างคล้ายนําเต้า ด้านข้างลําตัวสีจางและมีจุดสีแดงกระจาย
เพศผูม้ คี างเป็ นจุดประสีเทาเข้ม และซีดจางจนเกือบขาว เพศเมียขาหน้าและ
ขาหลังเรียวยาว เมือพับขาหลังแนบกับลําตัวไปทางด้านหน้า ข้อเท้าอยูใ่ น
ตําแหน่งใกล้สว่ นปลายของปาก นิวเท้าหน้าไม่มแี ผ่นหนังระหว่างนิว นิวเท้า
หลังมีแผ่นหนังประมาณ / ของความยาวนิว ส่วนปลายของนิวทุกนิวขยาย
ออกเป็ นตุม่ และมีรอยหยักทางด้านหน้าของตุ่ม กับมีรอ่ งยาวอยูท่ างด้านบน
ของตุ่ม ตุ่มของนิวเท้าหลังใหญ่กว่าของนิวเท้าหน้า
ถิ นอาศัย
อาศัยตามพืนล่างของป่ าทีมีความชุม่ ชืน
สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงหลังขีด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Micryletta inornata
ลักษณะ
ลําตัวค่อนข้างแบน วัดจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ ซม.
ผิวหนังเรียบทังตัว ลําตัวมีสเี ทาแกมนําตาล มีขดี ดําเรียงเป็ นแถวจากไหล่
ถึงซอกขาหลัง เยือหูคลุมด้วยผิวหนัง ขาสันปลายนิวพองเล็กน้อย นิวแรกสัน
กว่านิวทีสองมาก นิวขาหลังไม่มพี งั ผืด
ถิ นอาศัย
ซุกซ่อนตัวอยู่ในขอนไม้ผุ หรือในกองใบไม้ผุ และกิงไม้ ทีสุมกัน
พบอยูใ่ ต้กองกิงไม้ทสุี มกันอยูร่ มิ ถนนในป่ าดิบแล้ง เป็ นจุดทีมีแสงแดดส่อง
ถึงในตอนบ่ายๆ

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Microhylidae
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ชื อสามัญ
อึงอ่างบ้าน
ชือวิ ทยาศาสตร์ Kaloula pulchra
ลักษณะ
ลําตัวอ้วนกลม หัวกว้าง และปลายปากแหลมไม่มาก ขา และแขน
ค่อนข้างสัน มีความยาวไล่เลียกัน นิวมือและนิวเท้าตอนปลายแผ่แบนและตัด
ตรงทางด้านหน้า ผิวหนังเรียบลืนมีปมุ่ เล็กๆ กระจายอยู่ทวหลั
ั งและมากในขา
คูห่ ลัง ลําตัวด้านหลังสีออกนําตาลคลําหรือนําตาลแกมแดง มีลายแถบกว้างสี
นําตาลอ่อนพาดตังแต่เหนือลูกตาจนถึงโคนขาทังสองข้างตรงปลายบนสุด แต่
ละแถบยังเชือมต่อกันระหว่างลูกตาทังสองข้างปลายล่างสุด
ถิ นอาศัย
ส่วนใหญ่ขดุ ดินลึกลงไปซ่อนตัวอยู่ เลือกดินทีชืนและร่วนซุย เมือ
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจึงจะขึนออกมาหากิน

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Ranidae
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ชื อสามัญ
เขียดบัว
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hylarana erythraea
ลักษณะ
ลําตัวเรียว ขนาดจากปลายปาก ถึงก้นประมาณ มม. ผิวหนัง
เรียบ มีแผ่นหนังหนาสีขาวหรือสีครีม ขอบมีสนี ําตาลเข้ม ลําตัวด้านหลังและ
ด้านข้างมีสเี ขียว ขอบล่างด้านข้างลําตัวมีสนี ําตาลเข้ม มีจุดสีเข้มกระจายอยู่
ด้านข้างลําตัวและบนหลังส่วนท้ายของลําตัว ขอบปากบนและท้องมีสขี าว
แผ่นเยือหูมสี นี ําตาล ขาหน้าและขาหลังมีสนี ําตาล และมีแถบสีเข้มพาดตาม
ความยาวของขา ขาหน้าและขาหลังเรียวยาว นิวยาว เมือพับขาหลังแนบกับ
ลําตัวไปทางด้านหน้า ข้อเท้าอยูใ่ นตําแหน่งช่องเปิ ดจมูก นิวเท้าหน้าไม่ม ี
แผ่นหนัง ระหว่างนิวนิวเท้าหลังมีแผ่นหนังเกือบเต็มความยาวนิว
ถิ นอาศัย
อาศัยอยูใ่ นแหล่งนําทีมีกอพืชนําขึนหนาแน่น เช่น บัว จอก แหน
ผักตบ เป็ นต้น หากินในเวลากลางคืน มีความว่องไวมาก พบกระจายพันธุ์
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค
สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Rhacophoridae
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ชื อสามัญ
ปาดบ้าน
ชือวิ ทยาศาสตร์ Polypedates leucomystax
ลักษณะ
ตัวมีขนาดปานกลาง จากปลายปากถึงรูกน้ ประมาณ – มม. ลําตัว
เรียวและแบน ผิวหนังลําตัวเรียบ ปลายนิวทังหมดเป็ นปุ่ มกลม มีแผ่นยึดเป็ น
พังผืดระหว่างนิวเฉพาะขาหลังเท่านัน นิวเท้าเหนียวสามารถเกาะติดกับผนัง
ได้ บริเวณด้านหลังระหว่างลูกตา ผิวหนังจะแบนราบจนติดกับกะโหลก และมี
ลายเข้มคล้ายนาฬิกาทรายอยูบ่ นท้ายทอยพาดมาจนถึงหัวไหล่ และมีความ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ถิ นอาศัย
พบได้ทวไปในทวี
ั
ปเอเชีย ตังแต่บงั กลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, จีน,
อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, เนปาล, ฟิ ลปิ ปิ นส์, สิงคโปร์,
ไทย, เวียดนาม สําหรับในประเทศไทยพบได้ทวทุ
ั กภาค

สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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สัตว์ค รึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สัตว์เลือยคลาน

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Agamidae
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ชื อสามัญ
กิงก่าบินปี กลาย (Banded Winged Flying Lizard)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Draco taeniopterus
ลักษณะ
ขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงก้น – 77 มม. และหางยาว
– 153 มม.) ลําตัวแบน หัวเล็ก หางยาว โคนหางใหญ่ ลําตัวสีเทา หรือสีเทา
อมเขียวและมีลายสีดาํ หางมีแถบสีเข้มกับสีจางพาดขวางเป็ นปล้อง ด้านท้อง
สีเหลือง ขาหน้าและขาหลังมีแถบสีเข้มพาดขวาง ด้านข้างลําตัวระหว่างด้าน
ท้ายของขาหน้ากับด้านหน้าของขาหลังมีแผ่นหนังแผ่ออก ขอบปี กสีแดงเห็น
ชัดเจน เกล็ดใหญ่เรียงตัวลักษณะคล้ายรูปตัววายภาษาอังกฤษหัวกลับ เพศ
ผูม้ แี ผ่นหนังสันทีด้านข้างลําคอ (wattle) และมีเหนียง (dewlap) ใต้คอ เหนียง
ยาวกว่าความยาวหัวและส่วนปลายของเหนียงมนกลม เหนียงใต้คอมีสแี ดง
ส้ม แต่สว่ นปลายสีเขียวจาง
ถิ นอาศัย
ค่อนข้างจํากัดแหล่งอาศัยในพืนทีเป็ นกลุ่มไม้ทบึ
สัตว์เลือยคลาน : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปั กพัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Agamidae
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ชื อสามัญ
กิงก่าหัวแดง (Red chameleon )
ชือวิ ทยาศาสตร์ Calotes versicolor
ลักษณะ
เป็ นกิงก่าขนาดกลาง ตัวผูม้ สี สี นั สะดุดตามาก ตังแต่คอถึงช่วงกลาง
ลําตัวจะมีสแี ดงสด ใต้คางมีผนสี
ื ดาํ รูปสามเหลียมสีแดงเข้ม ซึงเป็ นทีมาของ
ชืออีกชือหนึงของมันคือ “Blood sucker” สามารถเปลียนสีได้รวดเร็วเวลาตก
เวลาตกใจมักเป็ นลายบังตามตัวลงมาจนถึงหาง มีอาณาเขตเป็ นของตัวเอง
กินแมลงขนาดเล็ก เช่นตักแตนทีอยูต่ ามทุง่ หญ้า และหนอนผีเสือ วางไข่คราว
ละ - ฟอง
ถิ นอาศัย
อาศัยอยู่บนต้นไม้และพืนดินในบางครัง

สัตว์เลือยคลาน: ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Gekkonidae
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ชื อสามัญ
จิงจกหางหนาม (Spiny-tailed house gecko)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hemidactylus frenatus
ลักษณะ
ลําตัวจะมีความยาว ซม. ตัวเต็มวัยอาจจะยาวถึง - ซม. มีส ี
นําตาลอ่อนจนถึงเข้ม หางค่อนข้างกลม มีหนามอยู่บริเวณด้านข้าง ตัวเมีย
วางไข่คราวละ ฟอง ไข่จะใช้เวลาฟั กประมาณ - วัน ตัวอ่อนทีออก
จากไข่จะมีขนาดประมาณ ซม. วงจรชีวติ มีอายุประมาณ - ปี การงอก
ใหม่ของหางจิงจกใช้เวลาประมาณ - สัปดาห์
ถิ นอาศัย
บนต้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในป่ าธรรมชาติ เกาะหัวลงอยูบ่ น
ต้นไม้ และข้างใต้กงใหญ่
ิ
ๆ อาศัยสีลําตัวช่วยพรางตา ศัตรู และไต่หากิน ไป
ตามเปลือกไม้ในเวลากลางคืน

สัตว์เลือยคลาน : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปั กพัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Scincidae
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ชื อสามัญ
จิงเหลนบ้าน ( East Indian brown mabuya)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Mabuya multifasciata
ลักษณะ
ลําตัวหนาแต่หลังแบนจึงดูคล้ายว่ามีลําตัวเป็ นรูปสีเหลียมทรงกระบอก
หัวและลําตัวมีสนี ําตาลเหลือบทอง เกล็ดมีความเงางาม มีลายเส้นสีดาํ ข้าง
ลําตัวตังแต่ - ขีด ปลายปากเรียวแหลมและเล็กด้านข้างลําตัวเป็ นสีนําตาล
เข้ม มีจดุ สีขาว ขณะทีบางตัวเป็ นสีสม้ มีหางเรียวยาว ใต้ทอ้ งสีขาวเทาหรือ
ออกเหลือง มีความยาวลําตัวประมาณ 81– 90 มม. หางยาวประมาณ 142–
มม. ตัวเมียทีมีขนาดเล็กกว่า
ถิ นอาศัย
พบในป่ าทึบจนถึงพืนทีในสังคมเมืองใหญ่ เช่น สวนสาธารณะ หรือ
สวนหลังบ้าน โดยมักหากินบนพืนดินเป็ นหลัก ซึงพบได้งา่ ยและบ่อยทีสุด

สัตว์เลือยคลาน: ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Scincidae
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ชื อสามัญ
จิงเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Streamside forest skink)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Sphenomorphus maculatus
ลักษณะ
เป็ นจิงเหลนทีมีรปู ร่างเพรียว เกล็ดปลายจมูกบุม๋ เป็ นแอ่ง หลังมีส ี
นําตาลออกส้ม มักมีลายจุดสีดาํ มีแถบสีดาํ คาดตาต่อเนืองไปตามข้างถึงโคน
หาง ใต้แถบสีดาํ เป็ นสีครีม มีจุดสีดาํ เรียงเป็ นแถบตลอดข้างลําตัว หางสีออก
ส้มอาจมีลายสีดาํ ท้องสีขาวครีม ช่วงฤดูผสมพันธุ์ประมาณปลายฤดูฝน ท้อง
จะเปลียนเป็ นสีเหลืองสด หางเปลียนเป็ นสีสม้
ถิ นอาศัย
มักพบหากินตามพืนใต้ซากใบไม้ ตามก้อนหินริมลําธาร

สัตว์เลือยคลาน : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปั กพัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Scincidae
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ชื อสามัญ
จิงเหลนหลากลาย (bronze grass skink)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Mabuya macularia
ลักษณะ
ขนาดตัวเล็กจากปลายปากถึงก้นประมาณ มม. และหางยาว
มม. หัวยาว ส่วนปลายของหัวเรียว หางยาว ผิวหนังลําตัวมีเกล็ดปกคลุมพืน
ผิวมัน เกล็ดบนหัวเป็ นแผ่นกว้างและเรียบ แต่เกล็ดบริเวณท้ายทอยมีสนั แบน
เปลือกตาล่างมีเกล็ดปกคลุม ลําตัวด้านหลังมีสนี ําตาล หางมีผนสี
ื ดาํ กระจาย
ขอบปากบนสีขาวและเป็ นเส้นสีขาว ขาหน้าและขาหลังสีนําตาล และมีจดุ สี
ขาวกระจาย เพศผูม้ สี เี ข้มกว่าเพศเมีย ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาว นิวเท้า
ยาว นิวเท้าทุกนิวมีเล็บ หลังมีเกล็ดเป็ นตุม่
ถิ นอาศัย
หากินอยู่บนพืนดินในพืนทีป่ า

สัตว์เลือยคลาน: ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Varanidae
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ชื อสามัญ
ตะกวด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Varanus nebulosus
ลักษณะ
มีรปู ร่างคล้ายเหีย (V. salvator) ซึงเป็ นสัตว์ทอยู
ี ใ่ นสกุลและวงศ์
เดียวกัน โดยมักจําสับสนกับเหียหรือเรียกสลับกัน แต่ตะกวดมีขนาดเล็กกว่า
เหียมาก และตําแหน่งของโพรงจมูก อีกทังสีสนั ของตะกวดจะมีสนี ําตาลหรือ
สีดาํ ซึงแตกต่างจากเหียทีมีสเี หลืองผสมอยูเ่ ป็ นลาย และอุปนิสยั ตะกวดมัก
จะไม่ค่อยอาศัยอยู่ใกล้แหล่งนําหรือชอบว่ายนําหรือหากินในนําเหมือนเหีย
และไม่ดรุ า้ ยเท่า
ถิ นอาศัย
อาศัยบนต้นไม้ ปี นต้นไม้เก่ง ชอบนอนผึงแดดตามกิงไม้ แต่หากิน
ตามพืนดิน และตามป่ าโปร่งมากกว่าป่ าทึบ

สัตว์เลือยคลาน : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปั กพัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Colubridae
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ชื อสามัญ
งูสายรุง้ (Feeding rainbow water snake)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Enhydris enhydris
ลักษณะ
ความยาวเฉลีย ซม.หัวเล็ก คอเล็กกว่าหัว ลําตัวอ้วนใหญ่ ตัวกลม
พืนลําตัวสีนําตาล มีลายสีดาํ ชมพูสลับเหลือง เป็ นแนวยาวตลอดตัวถึงปลาย
หาง ท้องสีขาวอมเหลือง หางเรียวสัน มีฟันหน้าทังบนและล่างยาว เหมือน
เขียว โดยเขียวบนยาวกว่าเขียวล่าง ผิวเป็ นเงามัน สะท้อนแสง เหมือนสีรงุ้
ลูกตาดํา กลมเล็ก ลินสีชมพูออ่ น
ถิ นอาศัย
อาศัยตามพืนทีป่ าทีมีความชืน ลําธาร และแหล่งนําธรรมชาติ

สัตว์เลือยคลาน: ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Colubridae
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ชื อสามัญ
งูแส้หางม้า (Siamese cat-eyed snake)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Boiga cynodon
ลักษณะ
ลําตัว วัดจากปลายปากถึงก้น - . เมตร หัวยาวและกว้างกว่า
ลําคอ ตาใหญ่ ตัวยาวและแบนข้าง หางยาว ปลายหางเรียวเล็ก ผิวหนังลําตัว
มีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็ นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและด้านบนของหางมี
พืนผิวเรียบและเกล็ดบนหลังในแนวกลางตัว (vertebral scale)ใหญ่กว่าเกล็ด
แถวอืน และขอบด้านท้ายของแผ่นเกล็ดตัดตรง เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ด
ใต้หางเป็ นแถวคู่ หัวและบนหลังสีเทาหรือสีนําตาล
ถิ นอาศัย
บริเวณทีมีกลุม่ ไม้ กระจายตามพืนดิน และทีชืนๆ

สัตว์เลือยคลาน : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปั กพัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Pythonidae
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ชื อสามัญ
งูเหลือม (Reticulated python)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Python reticulatus
ลักษณะ
ลําตัวตังแต่ปลายหัวจรดปลายหางมีสเี หลืองหรือสีเหลืองปนนําตาล
พืนของตัวสีนําตาลแดง มีลายแบ่งเป็ นวงมีหลายสีทบริ
ี เวณส่วนหัวมีเส้นสีดาํ
ขนาดเล็กเรียวยาวเรียกว่า “ศรดํา” ปากมีขนาดใหญ่และฟั นแหลมคม ขากรรไกรแข็งแรงมาก สามารถถอดขากรรไกรในการกลืนเหยือทีมีขนาดใหญ่ได้
หัวเด่นแยกออกจากคออย่างชัดเจน ปลายหางยาวแหลม เกล็ดเรียบเรียงเป็ น
แถวได้ระหว่าง - แถว ทีบริเวณกลางลําตัวเกล็ดทวารเป็ นแผ่นเดียว
ถิ นอาศัย
อาศัยตามโพรงดิน โพรงไม้ในทีมืดและเย็น หลาย ๆ วันจึงจะออก
หากินครังหนึง
สัตว์เลือยคลาน: ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Viperidae
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ชื อสามัญ
งูเขียวหางไหม้ทอ้ งเหลือง (Green pit viper)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Trimeresurus albolabris
ลักษณะ
เป็ นงูพษิ ชนิดหนึง ลําตัวสีเขียวอมเหลืองสด บนตัวสีเขียวอมนําเงิน
หางสีแดงชัดเจน ท้องเหลืองหรือขาว งูเขียวหางไหม้ทอ้ งเหลืองปกติเลือย
ช้าๆไม่รวดเร็ว มีนสิ ยั ดุ สามารถจะฉกศัตรูเมือเข้าใกล้ได้อย่างรวดเร็ว จะใช้
ลําตัว และหางรัดพันยึดกับกิงไม้ไว้ หากินในเวลากลางคืนทังตามพืนดินทีมี
หญ้ารกๆ และบนต้นไม้ ชอบกินหนู กบ เขียดเป็ นอาหาร ออกลูกเป็ นตัว
ครังละ - ตัว
ถิ นอาศัย
อยูต่ ามพุม่ ไม้เตียๆ กอหญ้า กระถางต้นไม้ขณะเกาะนอนบนไม้

สัตว์เลือยคลาน : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปั กพัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ปลา

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์

Ambassidae

40
ชื อสามัญ
ปลาข้าวเม่านําจืด, ปลาแป้ นแก้ว (Siamese glassfish)
ชือท้องถิ น
ปลาเม่า
ชือวิ ทยาศาสตร์ Parambassis siamensis (Fowler, 1937)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็กลําตัวสัน ท้องกลมมน หัวเล็กสัน ตาโตยูด่ า้ นข้าง
จะงอยปากสันทู่ รูจมูก คูอ่ ยู่ชดิ ตา ปากกว้าง อยูป่ ลายหน้าสุดของจะงอยปาก
ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย มุมปากยาวเลยขอบด้านหน้า
ไม่มฟี ั นบนลิน ครีบอกปลายโค้งมนวางตัว ในแนวเฉียงหลังช่องเปิ ดเหงือก
ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม เกล็ดคลุมลําตัวเล็กบางล่อนหลุดได้งา่ ย ขณะมีชวี ติ
ลําตัวค่อนข้างใสสามารถมองเห็นกระดูกภายใน ครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง
ครีบก้นและครีบหางไม่ม ีส ีหรือมีส ีเหลื องจางๆและมักพบเม็ดสีดาํ กระจาย
ตามครีบจางๆ บริเวณท้องสีขาวขุน่ เหลือบเงินวาว
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่ งนํานิ ง อ่ างเก็บนํา ในพืนที ตอนกลางของ
ลุม่ นําจนถึงพืนราบของลุ่มนํา พืนท้องนําเป็ น กรวด ทราย หรือทรายปนโคลน
มีพชื นําหรือกิงไม้หนาแน่น พบแพร่กระจายในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Aplocheilidae
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ชือสามัญไทย ปลาหัวตะกัว (Blue panchax)
ชือท้องถิ น
ปลาหัวกัว
ชือวิ ทยาศาสตร์ Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็ก ลําตัวยาวเพรียว แบนข้าง ท้องกลมมน ส่วนหัวมน
ทู่ มีรูจมูก คู่ อยู่ ช ิดตา ครีบอกอยู่ หลังช่องเปิ ดเหงือก ครีบท้องมีขนาด
เล็กสันวางตัวในแนวระนาบอยู่ ตอนกลางลํา ตัว ปลายครีบหางโค้งมนกลม
เกล็ดบางมีขนาดเล็ก สี ลําตัวด้านบนมีสเี หลืองเหลือบนําเงิน ท้องเป็ นสีเทา
ขาววาว ที กึงกลางหัวด้านบนระหว่างตามีจุ ดสีขาวแวววาวเห็นได้ชดั โดย
เฉพาะในปลาเพศผู้ ครีบอกไม่ม ีสหี รือเป็ นสีเขียวอ่อน ครีบหลังบริเวณใกล้
ฐานมีแต้มเป็ นวงกลมสีดาํ ครีบท้อง ครีบก้น ครีบหลัง และครีบหางมักพบ
เม็ดสี ส ีแสดกระจายบริเวณตอนท้ ายครี บ ก้น และบางส่ ว นของ ครี บหลัง
และครีบหาง
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่งนําไหลและนํานิง ตลอดจนพืนทีเป็ นนํากร่อย
บริเวณปากแม่นํา พืนท้องนําเป็ นหิน กรวด ก้อนหิน ทรายหรือโคลน มักพบ
อาศัยอยู่ในบริเวณทีมีพชื นํากระจัดกระจายจนถึงแหล่งนําเปิ ด
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Channidae
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ชื อสามัญ
ปลาช่อน (Common snakehead)
ชือท้องถิ น
ปลาช่อน
ชือวิ ทยาศาสตร์ Channa striata (Bloch, 1795)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดปานกลาง ค่อนข้างเล็ก ลําตัวยาวเรียว ตอนหน้า กลม
ตอนท้ ายแบนข้ าง ท้ องกลมมน ส่ ว นหั ว มนทู่ จ ะงอยปากโค้ งมน ตาโต
ตํา แหน่ ง ของตารูจมู ก คู่ อยู่ ห่ างกัน จมูกคู่ หน้ าอยู่ ช ิดปลายจะงอยปาก
ปากกว้าง ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย มีฟันบนขากรรไกร
และเพดานปาก ฟั นบนเพดานปากมีขนาดเล็ก ริมฝีปากหนา คอดหางแบน ครีบ
หางปลายโค้งมนกลม เกล็ดมีขนาดใหญ่ ขอบโค้งมน ลํา ตัวสีนําตาลปนดํา
สีลํา ตัวด้านบนดํา ด้านท้องเป็ นสีเทาขาว ด้านข้างลําตัวมีลายบังเฉียงสีดาํ
ครีบอก ครีบท้อง ครีบก้น ครีบหลัง และครีบหางเป็ นสีนําตาลปนดํา
ถิ นอาศัย
พบแพร่กระจายในแหล่งนําจืด ทีเป็ นแหล่งนําไหลช้าจนถึง แหล่งนํา
นิงพืนท้องนําเป็ นพืนทรายหรือทรายปนโคลน

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Cichlidae
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ชื อสามัญ
ปลานิล ( Nile tilapia)
ชือท้องถิ น
ปลานิล
ชือวิ ทยาศาสตร์ Oreochromis nilotica (Linnaeus, 1758)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็กลําตัวสัน แบนข้าง ท้องกลมมน ส่วนหัวมีขนาด
เล็ กสั น ตาโตอยู่ ด้ านข้ าง จะงอยปากปกติ ส ั นทู่ มี รู จ มู ก คู่ อ ยู่ ช ิดตา
ปากอยู่ปลายสุดจะงอยปาก ปากเล็ก ขากรรไกรบนยาว เสมอขากรรไกรล่าง
ครี บ อกมี ป ลายแหลม มี เ กล็ ด ปกคลุ มลํา ตั ว เกล็ ด เป็ น ขอบเรี ย บ
ด้านบนลํา ตัวสีเทาดํา เข้ม ด้านท้ องมีส ีเ ทาซี ดขาวจนถึง สีนําตาล เหลื อง
ด้านข้างลํา ตัวมีแ ถบสีดาํ แคบๆพาดขวางลํา ตัว - แถบ และแถบนี จะ
มีสจี างลงเมือโตเต็มวัย ครีบทุกครีบเป็ นสีเทาดํา ครีบหางมีแถบขวางบางๆสีดาํ
หลายแถบ ลําคอ ครีบอก ครีบท้องและปลายครีบหลัง ในเพศผูจ้ ะมีสแี ดงสด
เพศเมียจะไม่มสี แี ดงหรือเป็ นสีเหลือง มีสนี ําตาลเหลืองจนถึงนําตาลเข้มหรือดํา
ครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นและครีบหางเป็ นสีนําตาลเหลือง จนถึง
นําตาลดํา และมักพบเม็ดสีสดี าํ กระจายตามครีบจางๆ
ถิ นอาศัย
แหล่งนํานิง อ่างเก็บนํา จนถึงปากแม่นํา พืนท้องนําเป็ นกรวดทราย
หรือทรายปนโคลน มีพชื นํา กิงไม้ ตอไม้หนาแน่น
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์

Clariidae
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ชื อสามัญ
ปลามด
ชือท้องถิ น
ปลามด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Clarias teijsmanni Bleeker, 1857
ลักษณะ
เป็ นกลุ่มปลาหนังไม่มเี กล็ด ขนาดเล็ก ลําตัวยาวเพรียว ท้องกลมมน
หัวแบนเรียบโค้งมน จะงอยปากทู่ ตาเล็กมีเยือคลุมตา ตาอยูค่ อ่ นไปทางด้าน
บนหัว มีรจู มูก คู่ มีหนวด คู่ หนวดทีระหว่างรูจมูก คู่ หนวดมุมขากรรไกร
บน คู่ หนวดทีขากรรไกรล่าง คู่ และหนวดใต้คางอีก คู่ บริเวณโคนหนวด
ทุกคู่มลี กั ษณะเป็ นตุ่มเนือ ครีบหางกลม สีลําตัวด้านบนมีสเี ทาดํา ด้านท้อง
เป็ นสีเทาขาว ด้านข้างตัวมีจุดสีขาวกระจายเป็ นแนวขวาง และแนวยาวลําตัว
ครีบอก ครีบท้อง ครีบก้น ครีบหลัง และครีบหางมีสเี ป็ นสีเทาดํา
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่ งนําไหลช้า ในพืนที ตอนบนและตอนกลาง
ของลุ่มนํา พืนท้องนําเป็ นพืนหิน กรวด ก้อนหินหรือต้นไม้ขอนไม้จมอยู่ใต้นํา
พบแพร่กระจายในภาคใต้ของประเทศไทย

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Cyprinidae
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ชื อสามัญ
ปลาซิวควาย (Silver rasbora)
ชือท้องถิ น
ปลาซิว
ชือวิ ทยาศาสตร์ Rasbora paviana (Tirant, 1885)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็ก มีลําตัวเพรียวยาวคล้ายปลาซิวอืนๆ ลักษณะแบน
ข้าง ปากมีขนาดเล็กยาว มุมปากยาวถึงขอบหน้าของตา ไม่มหี นวด ครีบหลัง
มีขนาดเล็ก ครีบท้องมีขนาดเล็กอยูบ่ ริเวณกึงกลางลําตัว มีจุดสี ลําตัวมีสเี งิน
เหลือบเหลือง ทางด้านหลังจะมีเม็ดสีสดี กระจายเข้มกว่า ทางด้านล่าง ครีบอก
ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้น และครีบหางไม่มสี ี หรือมีสเี หลืองอ่อนและมีเม็ดสี
สีดาํ กระจายตามครีบ ด้านข้างลําตัวมีแถบสีดาํ หรือดําเหลือบนําเงิน
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่งนําไหล พืนทีต้นนําลําธาร ถึงบริเวณนํานิง
แหล่งนําทีอยูบ่ ริเวณทีราบลุ่มริมฝั งแม่นํา ทีราบนําท่วมถึง ทะเลสาบ หนองบึง
และอ่างเก็บนํา โดยเฉพาะบริเวณทีมีพรรณไม้นําขึนหนาแน่น

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Cyprinidae
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ชื อสามัญ
ปลาตะเพียนขาว (Java barb)
ชือท้องถิ น
ปลาตะเพียนขาว
ชือวิ ทยาศาสตร์ Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849)
ลักษณะ
เป็ นปลานขนาดปานกลาง ลําตัวสัน แบนข้าง สันท้องกลมมน หัวมี
ขนาดเล็กจะงอยปากสันทู่ ตาโต มีหนวดขนาดสัน คู่ ครีบหางเว้าลึก แบบส้อม
สีลําตัวด้านบนมีสเี งินเหลือบเหลือง ส่วนด้านท้องเป็ นสีเงิน ทางด้านหลังจะมี
เม็ดสีสดี าํ กระจายเข้มกว่าทางด้านท้อง ครีบอกไม่มสี ี ขณะทีครีบหลัง ครีบท้อง
ครีบก้นและครีบหางมีส ีเหลืองปน มักพบเม็ดสีส ีดาํ กระจายตามครีบจางๆ
เกล็ ดด้านข้างตอนบนและกึ งกลางลํา ตัว มีส ีเงิน บริเ วณขอบเกล็ ดที ซ้ อ น
กันมีเม็ดสีเรียงตัวเห็นเป็ นขอบสีดาํ จางๆ
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่งนําไหลช้าและแหล่งนํานิ ง พืนท้องนําเป็ น
ทรายหรือทรายปนโคลน ในพืนทีตอนล่างของลุ่มนําตลอดจนอ่างเก็บนํา

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Cyprinidae
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ชื อสามัญ
ปลาตะเพียนนําตก, ตะเพียนสองจุด (Spotted barb)
ชือท้องถิ น
หยา
ชือวิ ทยาศาสตร์ Barbodes binotatus (Valenciennes, 1942)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็ ก ลํา ตั ว สั นแบนข้ าง สัน ท้ อ งกลมมน ส่ ว นหัว
มีขนาดปานกลาง จะงอยปากสันทู่ ตาโต มีหนวด คู่ ครีบหางเว้าลึกแบบส้อม
สีลําตัวด้านบนมีสเี งินเหลือบเหลือง ส่วนด้านท้องเป็ นสีเงิน ด้านหลังจะมีเม็ดสี
สีดาํ กระจายเข้ม กว่ าด้านท้ อ ง ครี บอก ครี บหลั ง ครีบท้ อ ง ครี บก้ น และ
ครีบหางไม่ม ีส ีหรือมีส ีเหลืองปนส้ม มักพบเม็ดสีดาํ กระจายตามครีบจางๆ
เมือโตเต็มวัยบริเวณด้านหน้าครีบหลังตอนกลางของคอดหาง จะมีจุดกลมสีดาํ
สําหรับปลาวัยรุน่ อาจมีจุดกลมสีดาํ กระจายด้านข้างลําตัว มากกว่านี
ถิ นอาศัย
แหล่งนําไหล พืนท้องนําทีเป็ นพืนหิน กรวด ทรายหรือทรายปนโคลน

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Cyprinidae

48
ชื อสามัญ
ปลาเสือสุมาตรา
ชือท้องถิ น
ข้างลาย, เสือสุมาตรา
ชือวิ ทยาศาสตร์ Puntigrus partipentazona Fowler, 1934
ลักษณะ
เป็ น ปลาขนาดเล็กมีลํา ตัวสัน แบนข้าง สัน ท้องกลมมน ส่ว นหัว
มีขนาดปานกลาง จะงอยปากสันทู่ ตาโต ปากมีขนาดเล็กอยู่ ปลายสุดทาง
ฐานครีบ หลังมีจุดตังต้นอยู่ในแนวเดียวกับจุดเริมของครีบท้อง ครีบอกและ
ครีบท้องยาวเกือบเท่ ากัน ครีบท้อ งอยู่ บริเวณกึงกลางลํา ตัว ครีบหางเว้า
ลึ กแบบส้อ ม ลํา ตัวด้านหลังมีส ีเหลือ งอมนําตาล ส่ วนด้านท้ องเป็ นสีเงิน
ทางด้ า นหลั ง จะมี เ ม็ ด สี ส ี ดาํ กระจายเข้ ม กว่ า ทางด้ า นท้ อ ง บนลํา ตั ว
มีลายเป็ นแถบสีดาํ ในแนวดิง แถบบริเวณส่วนหัว หน้าและหลัง ครีบหลัง
ครีบอกไม่มสี หี รือเป็ นสีเหลือง ขณะทีครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นและครีบหาง
มีสเี หลืองหรือสีเหลืองอมส้ม
ถิ นอาศัย
แหล่งนําไหล และแหล่งนํานิงทีมีพนท้
ื องนําเป็ นทรายหรือทรายปน
โคลน ในพืนทีตอนล่างของลุม่ นํา ตลอดจนอ่างเก็บนํา

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Eleotridae

49
ชือสามัญไทย ปลาบู่ทราย
ชือท้องถิ น
ปลาบู่ทราย
ชือวิ ทยาศาสตร์ Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)
ลักษณะ
เป็ นปลารูปร่างยาวกลม แบบทรงกระบอก ตอนท้ายแบนข้าง ท้อง
กลมมน จะงอยปากปกติสนทู
ั ่ รูจมูก คูอ่ ยู่ชดิ ตา ปากอยูป่ ลายสุดจะงอยปาก
ขากรรไกรล่ างยาวกว่ าขากรรไกรบนเล็ กน้ อย คอดหางแบน ปลายครี บ
หางโค้งมนกลม เกล็ดปกคลุ มลํา ตัว เป็ นเกล็ดที มีขอบหยักแบบซี หวีเรียง
เป็ นระเบียบติดแน่น ลําตัวมีสนี ําตาลปนส้มจนถึงนําตาลเข้มเกือบดํา ครีบอก
ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นและครีบหาง มักปรากฏลวด ลายแบบหินอ่อน
สีนําตาลดํา ด้านบนลํา ตัวมีสนี ําตาลเข้ม ด้านท้องมีสซี ีดจางจนถึงสีนําตาล
เหลือง ด้านข้างลําตัวมีลวดลายแบบ หินอ่อนสีนําตาลดํา
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่งนํานิง อ่างเก็บนํา พืนท้องนําเป็ น กรวด ทราย
หรือทรายปนโคลน มีพืชนําหรือกิงไม้หนาแน่ น ตลอดจนบริเวณปากแม่นํา
และชายฝั งทีได้รบั อิทธิพลจากนําจืด
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Hemiramphidae
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ชื อสามัญ
ปลาเข็ม (Wrestling halfbeak)
ชือท้องถิ น
ปลาเข็ม
ชือวิ ทยาศาสตร์ Dermogenys sumatrana (Bleeker, 1853)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็ก ลําตัวยาวเรียว ท้องกลมมน ส่วนหัวเรียว ขากรร
ไกรล่างยาวแหลมยืนไปทางตอนหน้ายาวมากกว่าขากรรไกรบน ตาโตอยู่คอ่ น
ไปทางด้านข้าง รูจมูก คูอ่ ยู่ชดิ ตา ปากอยู่ดา้ นหน้าสุด ขากรรไกรบนและล่าง
มีฟันแหลมยาวซีเล็กๆ ครีบหางกลม เกล็ดบางมีขนาดเล็ก สีลําตัวด้านบน
มีสเี ทาดําเหลือบนําเงิน ด้านท้องเป็ นสีเทาขาววาว ด้านข้างตัวสีเทาเหลือบ
นําเงิน อาจมีแถบสีนําตาลดําพาดตามยาวลําตัว ครีบอก ครีบท้อง ครีบก้น
ครีบหลัง และครีบหางไม่มสี หี รือเป็ นสีเขียวอ่อน มักพบเม็ดสีสแี สดกระจาย
บริเวณตอนท้ายครีบก้น และบางส่วนของครีบหลังและครีบหาง
ถิ นอาศัย
แหล่งนําจืดทีเป็ นแหล่งนําไหลและนํานิ ง ตลอดจนพืนทีทีเป็ นนํา
กร่อยบริเวณ ปากแม่นํา พืนท้องนําเป็ นพืนหิน กรวด ก้อนหิน ทราย หรือโคลน
มักพบอาศัยอยู่ในบริเวณทีมีพชื นํากระจัดกระจายจนถึงแหล่งนําเปิ ด

ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Osphronemidae
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ชื อสามัญ
ปลากัด (Siamese fighting fish)
ชือท้องถิ น
ปลากัด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Betta imbellis Ladiges, 1975
ลักษณะ
เป็ นปลามีขนาดเล็ก ลําตัวสันแบนข้าง ท้องกลมมน ส่วนหัวมีขนาด
เล็กสัน ตาโต ตําแหน่งตาอยูด่ า้ นข้าง จะงอยปากลักษณะปกติแหลม รูจมูก
คู่ อยู่ ช ิดตา ปากอยู่ ปลายสุด ปากเล็ก ขากรรไกรล่ างยาวกว่าขากรรไกร
บนเล็กน้อย คอดหางแบน ปลายครีบหางแผ่กลมโค้งมน เกล็ดปกคลุม ลําตัว
เป็ น เกล็ดที มีขอบหยักแบบซี หวีเ รียงเป็ นระเบียบติดแน่ นลํา ตัวมีส ีนําตาล
เหลืองจนถึงนําตาลเข้ม ก้านครีบก้นและครีบหาง เป็ นสีแดงถึงสีนําตาลด้าน
บนลําตัวมี สีเข้ม ด้านท้องมีสซี ดี จาง จนถึงสีนําตาลเหลือง ด้านข้าง ลําตัวมีแถบ
สีดาํ แคบๆ พาดตามยาวลําตัว แถบ มีจดุ สีดาํ ทีคอดหาง ม่านตามีจุด แวววาว
ในปลาเพศผู้ เกล็ดจะมีจุดแวววาวเป็ นสีนําเงิน
ถิ นอาศัย
แหล่ งนําจืดที เป็ นนํานิ ง อ่ างเก็บนําในพื นที ตอนกลางของลุ่ มนํา
จนถึงพื นราบของลุ่ มนําที มีพื นท้องนําเป็ นกรวด ทรายหรือทรายปนโคลน
มีพชื นํา กิงไม้ ตอไม้หนาแน่น
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์

Osphronemidae
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ชื อสามัญ
ปลาแรด (Giant gourami)
ชือท้องถิ น
ปลาเม่น
ชือวิ ทยาศาสตร์ Osphronemus gouramy Lacepede, 1802
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดปานกลางจนถึง ขนาดใหญ่ ลําตัวสันแบนข้าง ท้อง
กลมมน ส่วนหัวเล็กสัน ตาโต จะงอยปาก ปกติแหลม รูจมูก คูอ่ ยู่ชดิ ตา
ปากอยู่ปลายสุดจะงอยปาก ปากเล็ก ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบน
เล็กน้อย ครีบอกมีปลายโค้งกลม ครีบท้องอยู่ใต้ ครีบอกมีกา้ นครีบแข็งจริง
อัน ก้านครีบอ่อนแตกแขนง อัน ก้านครีบแข็งของครีบท้องจะยืนยาวออก
มาเป็ นเส้นคอดหางแบน ปลายครีบหาง ตรงกลางเว้าโค้งเข้าหาลําตัวเล็กน้อย
เกล็ดปกคลุมลําตัวเป็ นเกล็ดขนาดเล็ก มีขอบหยัก แบบซีหวีเรียงเป็ นระเบียบ
ติดแน่น ลําตัวมีสเี ข้ม ด้านท้องมีสซี ดี จางจนเหลือบสีเงินวาว ด้านข้างลําตัว
มีแถบสีดาํ แคบๆพาดเฉียงตลอด แนวลําตัว - แถบ ครีบหลัง ครีบท้อง
ครีบก้นและครีบหางไม่มสี ี และมักพบเม็ดสีดาํ กระจายตามขอบครีบ
ถิ นอาศัย
ในแหล่งนําทีมีนําไหลช้าๆ นํานิง อ่างเก็บนํา พืนท้องนําเป็ น กรวด
ทรายหรือ ทรายปนโคลน มีพชื นํา กิงไม้ ตอไม้หนาแน่น
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Pristolepidae
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ชื อสามัญ
ปลาหมอช้างเหยียบ (Striped tiger leaffish)
ชือท้องถิ น
ปลาตรับ
ชือวิ ทยาศาสตร์ Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851)
ลักษณะ
เป็ นปลาขนาดเล็ก ลําตัวสันแบนข้าง ท้องกลมมน ส่วนหัวเล็กสัน
ตาโตอยู่ดา้ นข้าง จะงอยปากปกติสนทู
ั ่ รูจมูก คูอ่ ยู่ชดิ ตา ปากอยู่ปลายสุด
จะงอยปาก ปากเล็ก ขากรรไกรบนยาวกว่าขากรรไกรล่างเล็กน้อย มุมปาก
ยาวเลยขอบด้านหน้าของตาเล็กน้อย บนกระพุง้ แก้มมีหนามแบนแหลม อัน
ครีบอกมี ปลายโค้ง กลม ครีบท้ อ งวางตั วในแนวเฉี ย งอยู่ ใ กล้ ครีบอกมาก
กว่าครีบก้น ปลายครีบหางมนกลม เกล็ดคลุมลําตัวเป็ นเกล็ดทีมีขอบหยักแบบ
ซีหวี เรียงเป็ นระเบียบติดแน่นลําตัว มีสนี ําตาลเหลืองจนถึงนําตาลเข้มหรือดํา
ครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นและครีบหาง เป็ นสีนําตาลเหลืองจนถึง
นําตาลดํา และมักพบเม็ดสีสดี าํ กระจายตามครีบจางๆ ด้านบนลําตัว มีสเี ข้มด้าน
ท้องมีสซี ดี จางจนถึงสีนําตาลเหลือง ด้านข้างลําตัวมีสดี าํ แคบๆ พาดขวางลําตัว
- แถบ
ถิ นอาศัย
แหล่งนําไหล นํานิ ง อ่างเก็บนํา ในพื นที ตังแต่ ต้นนํา ลํา ธารพืน
ท้องนําเป็ นกรวด ทรายหรือทรายปนโคลน มีพชื นํา กิงไม้ ตอไม้หนาแน่น
ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ปลา : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สัตว์เลียงลูกด้วยนม

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์

Erinaceidae

56
ชื อสามัญ
หนูเหม็น (Moonrat หรือ Gymnure)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Echinosorex gymnura (Raffles, 1822)
ลักษณะ
เป็ นหนูขนาดใหญ่ ความยาวจากหัวถึงลําตัว - ซม. หางยาว
- ซม. ปากและจมูกยืนยาว ใบหูเล็ก มีแถบสีดาํ คาดทีตา ขนยาวและแข็ง
ลําตัวส่วนใหญ่สดี าํ ยกเว้นบริเวณส่วนหัว คอและบนหลังทีมีสขี าวและปนเทา
มีกลินตัวฉุนรุนแรงมากคล้ายกลินแอมโมเนีย หากินตอนกลางคืน กินได้ทงกบ
ั
เขียด สัตว์จําพวกกุง้ ปู แมลง ใส้เดือน และสัตว์ขนาดเล็กอืนๆ
ถิ นอาศัย
พบได้ตามป่ าดิบทีค่อนข้างชืน หรืออยูใ่ กล้แหล่งนํา แต่บางครังก็
สามารถพบได้พนที
ื เกษตรกรรม สวนยางพารา เป็ นต้น ในประเทศไทยพบ
ได้เฉพาะทางภาคใต้เท่านัน

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Hipposideridae

57
ชื อสามัญ

ค้างคาวหน้ายักษ์กมุ ภกรรณ
(Pendlebury’s Roundleaf Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hipposideros pendleburyi (Chasen, 1936)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดใหญ่ ความยาวแขนหน้า - มม. หู
ยาว - มม. หางยาว - มม. แผ่นจมูกส่วนหน้าทีอยูด่ า้ นล่างไม่คลุม
ริมฝี ปาก แผ่นจมูกส่วนหลังแคบกว่าแผ่นจมูกส่วนหน้าและส่วนกลางด้านบน
มีต่อมกลินเป็ นก้อนเนือบวมออกมาเป็ นก้อนโดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ มีแผ่น
หนังทีแก้มเป็ นหลืบ หลืบ สีขนเป็ นสีนําตาล ด้านท้องสีซดี กว่าเล็กน้อย
ถิ นอาศัย
มักเกาะนอนห่างๆ กัน ตังแต่อยู่เป็ นคู่ จนถึงเป็ นกลุม่ ใหญ่ และไม่
เกาะปนกับค้างคาวชนิดอืนๆ ในถําเดียวกัน กินแมลงในป่ าหรือขอบป่ า หรือ
ตามสวนยางพารา สวนปาล์มทีอยูใ่ กล้ป่าหรือถํา เป็ นสัตว์เฉพาะถินของไทย
พบได้เฉพาะภาคใต้เท่านัน

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Hipposideridae

58
ชื อสามัญ

ค้างคาวหน้ายักษ์สองสีเล็ก
(Lesser Bicolored Roundleaf Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hipposideros atrox Andersen, 1918
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หูยาว
- มม. หางยาว - มม. แผ่นจมูกส่วนหน้าเป็ นหยัก ไม่คลุมริมฝีปาก
แผ่นจมูกส่วนหลังกว้างกว่าแผ่นจมูกส่วนหน้าและส่วนกลาง ไม่มแี ผ่นหนังที
แก้มเป็ นหลืบ แผ่นกันระหว่างรูจมูกคล้ายรูปสามเหลียมฐานกว้างและด้านบน
แคบ สีขนเป็ นสีนําตาล
ถิ นอาศัย
มักเกาะนอนเป็ นกลุ่มใหญ่ปนกับค้างคาวหน้ายักษ์และค้างคาว
มงกุฎชนิดอืนๆ ในถําเดียวกัน กินแมลงในป่ าหรือขอบป่ า หรือตามสวนยาง
สวนปาล์มทีอยู่ใกล้ป่าหรือถํา พบได้เฉพาะภาคใต้

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Hipposideridae

59

ชื อสามัญ
ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Cantor’s Roundleaf Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hipposideros galeritus Cantor, 1846
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หูคอ่ น
ข้างกลมและเป็ นติงแหลมทีปลาย หูยาว - มม. หางยาว - มม. แผ่น
จมูกส่วนหน้ากว้างและมน ไม่คลุมริมฝี ปาก แผ่นจมูกส่วนหลังแคบกว่าแผ่น
จมูกส่วนหน้าและส่วนกลาง มีแผ่นหนังทีแก้มเป็ นหลืบขนาดใหญ่
หลืบ
แผ่นกันระหว่างรูจมูกบวมนูนโดยเฉพาะด้านบน สีขนเป็ นสีนําตาล ด้านท้อง
ซีดกว่าเล็กน้อยหรือเป็ นสีเทา
ถิ นอาศัย
มักเกาะนอนตัวเดียวหรือเป็ นกลุ่มเล็กๆ ไม่ปะปนกับค้างคาวหน้า
ยักษ์ชนิดอืนๆ ในถํา กินแมลงในป่ าหรือขอบป่ า หรือตามสวนทีอยู่ใกล้ป่า
หรือถํา พบได้ทวประเทศ
ั
สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Hipposideridae

60
ชื อสามัญ
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Diadem Roundleaf Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Hipposideros diadema Geoffroy, 1813
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดใหญ่ ความยาวแขนหน้า - มม. หาง
ยาว - มม. หางยาว - มม. แผ่นจมูกมีสเี ทาขาวหรืออมชมพู แผ่น
จมูกส่วนหน้ากว้างและมน ไม่คลุมริมฝี ปาก แผ่นจมูกส่วนหลังใหญ่มาก และ
กว้างกว่าแผ่นจมูกส่วนหน้าและส่วนกลาง มีแผ่นหนังทีแก้มเป็ นหลืบ หรือ
หลืบ แผ่นกันระหว่างรูจมูกแคบมากและเป็ นเส้นตรง สีขนด้านหลังเป็ นสี
นําตาล โคนขนสีเทาขาว ขนบริเวณโคนปี กหรือหัวไหล่เป็ นจุดแต้มสีขาวครีม
ด้านท้องสีเทาหรือขาวครีม
ถิ นอาศัย
มักเกาะนอนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็ นกลุ่มใหญ รวมกับค้างคาวหน้า
ยักษ์ขนาดใหญ่อนๆ
ื ในถํากินแมลงมักเกาะห้อยหัวตามปลายกิงไม้หรือเถาวัลย์ เพือดักรอเหยือทีบินผ่าน พบได้ทวประเทศ
ั

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Lorisidae

61
ชื อสามัญ
ลิงลมใต้ (Sunda Slow Loris)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Nycticebus coucang (Boddaert, 1785)
ลักษณะ
เป็ นไพรเมทขนาดเล็ก ความยาวหัวและลําตัว - ซม. ไม่มหี าง
ใบหูกลมเล็ก ตาโต ขนสีนําตาลเทาหรือสีนําตาลส้ม มีแถบสีเข้ม พาดจากตา
มาบรรจบกันทีหน้าผาก และพาดยาวไปถึงหลัง และมีแถบสีเข้มอีกเส้นพาด
ตัดหน้าผากระหว่างโคนหูสองข้าง
ถิ นอาศัย
หากินตอนกลางคืนตามต้นไม้ ไม่คอ่ ยลงพืน ส่วนใหญ่กนิ ผลไม้
นําหวาน หรือบางครังกินแมลง พบได้ในป่ าหลากหลายแบบ รวมทังตาม
สวนสวนผลไม้ พบได้เฉพาะภาคใต้

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Megadermatidae

62
ชื อสามัญ
ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Lesser False Vampire)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Megaderma spasma (Linnaeus, 1758)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดกลางถึงใหญ่ ความยาวแขนหน้า มม. หูยาวมาก - มม. และใบหูทงสองเชื
ั
อมติดกันบนหัว ติงหูเป็ นรูป
ดาบยาวสองแฉก มีแผ่นจมูกยาวตังขึนด้านหน้า พังผืดหางยาวแต่ไม่มกี ระดูก
หาง สีขนบนลําตัวเป็ นสีนําตาลเทา
ถิ นอาศัย
กินแมลงตัวใหญ่ๆ เช่น ด้วง รวมไปถึงสัตว์มกี ระดูกสันหลังอืนๆ ทัง
กบ งู กิงก่า หนู หรือแม้แต่คา้ งคาวด้วยกันเอง พบได้ทวไปในป่
ั
าหรือขอบป่ า
หรือสวนทีอยู่ใกล้ถํา มักเกาะนอนเป็ นกลุม่ เล็กๆ หรือเป็ นคู่ ในถําหรืออาคาร
ทีถูกทิงร้าง พบได้ทวประเทศ
ั

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Muridae

63
ชื อสามัญ
หนูควาย (Long-tailed Giant Rat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Leopoldamys sabanus (Thomas, 1887)
ลักษณะ
เป็ นหนูขนาดใหญ่ ความยาวหัวและลําตัว - ซม. หางยาว
ประมาณ - ซม. ขนมันเงาและนุ่ม ไม่มขี นเสียน สีขนด้านบนของลําตัว
เป็ นสีนําตาลหรือนําตาลอมส้ม ด้านท้องสีขาวครีม หางสีนําตาลเข้ม ไม่มขี น
ถิ นอาศัย
หากินตอนกลางคืน ตามพืนหรือต้นไม้เตียๆ พบได้ในพืนทีป่ าหรือ
ขอบป่ าทัวประเทศ ไม่พบในชุมชน สวนหรือพืนทีเกษตรกรรม การพบหนู
ชนิดนีแสดงว่าพืนทีนันยังมีสภาพเป็ นป่ าสมบูรณ์ทยัี งไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Pteropodidae

64
ชื อสามัญ

ค้างคาวขอบหูขาวเล็ก
(Lesser short-nosed Fruit Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Cynopterus brachyotis (Müller, 1838)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินผลไม้ขนาดเล็ก คล้ายค้างคาวขอบหูขาวกลาง แต่
ขนาดเล็กกว่า หน้าสันและทูก่ ว่า ความยาวแขนหน้า - มม. ไม่มหี าง
ขอบใบหูและกระดูกปี กเป็ นสีขาว สีขนบนลําตัวโดยทัวไปเป็ นสีนําตาลเทา
หรือนําตาลอมเหลือง โดยด้านท้องสีเทาจะสีซดี กว่าบริเวณอืนเล็กน้อย ตัวผู้
มีปลอกคอสีนําตาลส้ม ส่วนตัวเมียปลอกคอเป็ นสีนําตาลเหลือง
ถิ นอาศัย
กินผลไม้ นําหวานและเกสรดอกไม้ในตอนกลางคืน พบได้บริเวณ
ป่ า ขอบป่ า สวนผลไม้หรือพืนทีเกษตรกรรมทัวไป เกาะนอนใต้ใบไม้ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นต้นไม้ตระกูลปาล์ม ตามอาคาร หรือในถํา พบได้ทวประเทศแต่
ั
ชุกชุมมากทางภาคใต้
สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Pteropodidae

65
ชื อสามัญ
ค้างคาวเล็บกุด (Dawn Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Eonycteris spelaea (Dobson, 1871)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินผลไม้ขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. ใบหู
และสีขนบนลําตัวเป็ นสีนําตาล หางยาว - มม. ไม่มเี ล็บทีนิวทีสอง ซึง
ต่างจากค้างคาวกินผลไม้อนๆ
ื
ถิ นอาศัย
กินนําหวานและเกสรดอกไม้ในตอนกลางคืน เกาะนอนใต้ใบไม้ ใบ
กล้วย เกาะนอนเป็ นกลุม่ ใหญ่ในถําและมีกลินฉีและมูลทีฉุนเฉพาะตัว หากิน
ห่างจากถําค่อนข้างไกล เป็ นผูช้ ว่ ยผสมเกสรให้กบั พืชหลายชนิด เช่น สะตอ
เพกา ทุเรียน สามารถพบได้ทวไปในสวนผลไม้
ั
หรือพืนทีเกษตรกรรมอืน ๆ
หรือในป่ าและขอบป่ า พบได้ทวประเทศ
ั

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Rhinolophidae

66
ชื อสามัญ

ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมใต้
(Glossy Horseshoe Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Rhinolophus refulgens K. Andersen, 1905
ลักษณะ
ค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หูยาว
- มม. หางยาว - มม. แผ่นจมูกด้านล่างเป็ นรูปเกือบม้า ด้านบน
สอบเข้าหากันเป็ นยอดแหลมคล้ายมงกุฎ เดือยจมูกปลายหยักเป็ นสองแฉก
ขอบล่างของเดือยจมูกแคบและขนานกัน สีขนเป็ นสีนําตาล บางตัวเป็ นสี
นําตาลแดงหรือส้ม
ถิ นอาศัย
กินแมลงในป่ า ขอบป่ า หรือตามสวนทีอยู่ใกล้ป่า หรือถํา มักเกาะ
นอนเป็ นกลุม่ ใหญ่รวมกับค้างคาวมงกุฎและค้างคาวหน้ายักษ์ชนิดอืน ๆ พบ
ได้เฉพาะภาคใต้เท่านัน โดยเป็ นชนิดย่อย R. lepidus refulgens ซึงใน
อนาคตอาจแยกออกมาเป็ นชนิดใหม่

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Rhinolophidae

67
ชื อสามัญ

ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสัน
(Lesser Brown Horseshoe Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Rhinolophus stheno Andersen, 1905
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หูยาว
- มม. หางยาว - มม. แผ่นจมูกด้านล่างเป็ นรูปเกือกม้า และขอบ
เป็ นสีคลํา แผ่นจมูกด้านบนเป็ นยอดแหลมคล้ายมงกุฎ แบบในค้างคาวมงกุฏ
อืน ๆ เดือยจมูกค่อนข้างสันและปลายมน ขอบล่างของเดือยจมูกค่อนข้าง
แคบและขนานกันหรือเว้าตรงกลางเล็กน้อย สีขนส่วนใหญ่เป็ นสีนําตาลอม เหลือง ด้านท้องสีซดี กว่าโดยเป็ นสีเทาเหลืองหรือสีขาวครีม
ถิ นอาศัย
กินแมลงในป่ า ขอบป่ า หรือตามสวนทีอยูใ่ กล้ป่า หรือถํา มักเกาะ
นอนเป็ นกลุม่ ใหญ่รวมกับค้างคาวมงกุฎ และค้างคาวหน้ายักษ์ชนิดอืน ๆ พบ
ได้เฉพาะภาคใต้

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Sciuridae

68

ชื อสามัญ

กระรอกดินข้างลาย หรือ กระจ้อน
(Indochinese Ground Squirrel)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Menetes berdmorei (Blyth, 1849)
ลักษณะ
เป็ นกระรอกขนาดเล็ก ความยาวจากหัวและลําตัว - ซม. ความ
ยาวหาง - ซม. หูมนและสัน สีขนตามตัวเป็ นสีนําตาลแซมด้วยขนสี
นําตาลทองเป็ นจุดด่างๆ กระจายทัวตัว มีแถบสีจางๆ สองแถบบนหลังคัน
ด้วยแถบสีดาํ ตรงกลาง
ถิ นอาศัย
พบได้ทงในพื
ั นทีป่ าทีค่อนข้างเปิ ดโล่งและสวนผลไม้ มักหากิน
ตามพืนตอนกลางวัน หรือบางครังก็ขนไปหากิ
ึ
นตามพุม่ ไม้ ต้นไม้เตียๆ พบ
ได้เกือบทัวประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Tupaiidae

69
ชื อสามัญ
กระแตใต้ (Common Treeshrew)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Tupaia glis (Diard, 1820)
ลักษณะ
ลักษณะภายนอกโดยทัวไปคล้ายกระรอกแต่มหี น้ายาวเรียวกว่าหาง
หางไม่ยาวเป็ นพวง และไม่มฟี ั นหน้าคูใ่ หญ่เหมือนกระรอก ความยาวหัวและ
ลําตัว - ซม. หางยาว - ซม. หรือเท่า ๆ กับความยาวหัวและลําตัว
ใบหูสนี ําตาลไม่มขี น ขนตามลําตัวสีนําตาลเข้ม มักมีแถบจางๆ ทีไหล่ทงสอง
ั
ข้าง
ถิ นอาศัย
พบได้ทงในพื
ั นทีป่ าและสวนผลไม้ มักหากินตอนกลางวัน กินปลวก
มด หนอนแมลงตามพืน หรือกินลูกไม้สกุ บนต้นไม้ พบได้เฉพาะในภาคใต้

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Vespertilionidae

70

ชื อสามัญ

ค้างคาวจมูกหลอดหูสนใต้
ั
(Guillén’s Tube-nosed Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Murina guilleni Soisook et al., 2013
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวหัวและลําตัว - มม.
หางยาว - มม. แขนหน้ายาว - มม. สีนําตาลเทาทังตัว ปลายขน
บริเวณหัวและคอเป็ นสีนําตาลแดง จมูกยืนออกมาด้านหน้าเป็ นท่อ หูใหญ่
และมน พังผืดหางมีขนปกคลุม
ถิ นอาศัย
พบได้ในป่ าหลากหลายแบบ ทังป่ าดิบทีสมบูรณ์และตามชายป่ าที
มีการรบกวนของมนุษย์ เกาะนอนตามโพรงไม้หรือใต้ใบไม้แห้ง กระจายอยู่
เฉพาะทางภาคใต้ของไทยและหมูเ่ กาะนิโคบาร์ของอินเดียเท่านัน

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Vespertilionidae

71

ชื อสามัญ
ค้างคาวตีนปุ่ ม (Disk-footed Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Eudiscopus denticulus (Osgood, 1932)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หูยาว
- มม. โคนหูกว้างและแคบลงทีปลาย ขอบหลังของโคนหูหยัก ปลายหู
มน ติงหูยาว และชีมาข้างหน้า หางยาว - มม. ขนเป็ นมีสนี ําตาลส้ม
นิวเท้าสัน ฝ่ าเท้าเป็ นแผ่นกว้างและบุม๋ ตรงกลางเล็กน้อยซึงทําหน้าทีเป็ นแผ่น
สูญญากาศเพือเกาะติดกับผิววัตถุทเกาะนอน
ี
แทนทีจะใช้เล็บเกาะเหมือน
ค้างคาวทัวไป
ถิ นอาศัย
เกาะนอนในกระบอกไม้ไผ่ กินแมลงในตามขอบป่ า เหนือลําธาร
หรือทีโล่งในป่ า พบได้ยาก

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Vespertilionidae

72
ชื อสามัญ
ค้างคาวไผ่หวั แบนเล็ก (Lesser Bamboo Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Tylonycteris pachypus (Temminck, 1840)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็กมาก ความยาวแขนหน้า - มม.
หางยาว - มม. หูคอ่ นข้างสันและแคบ ปลายมน ยาว - มม. ติงหูสนั
มาก ปลายมนและชีมาข้างหน้า ขนสัน สีนําตาลอมเหลือง ตัวและหัวค่อนข้าง
แบนเพือความสะดวกในการมุดเข้าโพรงไม้ไผ่ โคนนิวโป้ งและฝ่ าเท้าเป็ นสูญญากาศเพือเกาะติดกับผนังด้านในปล้องไม้ไผ่
ถิ นอาศัย
พบได้ในป่ าหลากหลายแบบ ทังป่ าดิบทีราบตําและป่ าผสมผลัดใบ
เกาะนอนเป็ นกลุม่ เล็กในปล้องไม้ไผ่ หากินตามทีโล่งเหนือเรือนยอดป่ า พบ
ได้ทวประเทศ
ั

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Vespertilionidae

73
ชื อสามัญ

ค้างคาวฟั นร่องเทาดํา
(Peters’s Trumpet-eared Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Phoniscus jagorii (Peters, 1866)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หางยาว
- มม. หูกว้าง ปลายมน ยาว - มม. ติงหูเป็ นรูปดาบ ปลายแหลม
ยาวและตังตรงโคนติงหูเป็ นหยักเว้า ซึงเป็ นลักษณะเด่นของค้างคาวสกุลนี
ขนสีนําตาลเทาทังตัว ปลายขนทีหัวและหลังมีสที อง
ถิ นอาศัย
พบได้ในป่ าหลากหลายแบบ ทังป่ าดิบทีราบตําและป่ าผสมผลัดใบ
เกาะนอนตามโพรงไม้หรือใต้ใบไม้แห้ง มีขอบเขตการกระจายอยูท่ วเอเชี
ั
ย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่พบได้ไม่บอ่ ยนัก

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Vespertilionidae

74
ชื อสามัญ
ค้างคาวมือปุ่ ม (Common Thick-thumbed Bat)
ชือวิ ทยาศาสตร์ Glischropus tylopus (Dobson, 1875)
ลักษณะ
เป็ นค้างคาวกินแมลงขนาดเล็ก ความยาวแขนหน้า - มม. หูยาว
- มม. ขอบหลังของโคนหูหยัก ปลายหูมน ติงหูสนและชี
ั
มาข้างหน้า ขน
เป็ นสีนําตาลเข้ม โคนขนสีดาํ ปลายขนบางส่วน เช่นรอบๆ คอ เป็ นสีนําตาล
แดงคล้ายสนิม โคนของนิวโป้ งเป็ นปุ่ มซึงคาดว่าพัฒนามาเพือช่วยในการเกาะ
ถิ นอาศัย
เกาะนอนในกระบอกไม้ไผ่ทมีี รอยแตกหรือตายแล้ว หรือตามซอก
หิน และม้วนใบกล้วยอ่อน กินแมลงในตามขอบป่ า เหนือลําธาร ค่อนข้างหา
ยาก พบเฉพาะในภาคใต้

สัตว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุกรรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

กุ้ง และ ปู

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Atyidae

76

ชื อสามัญ
กุ้งฝอย
ชือท้องถิ น
เคยส้มโอ สารส้มโอ
ชือวิ ทยาศาสตร์ Caridina sumatrensis De Man, 1892
ลักษณะ
ลําตัวสีเขียวอ่อนใส เหมือนเนือส้มโอ มีรอยเส้นตามยาวสีอ่อนและ
เข้ม ตามีสนี ําตาลเข้ม ส่วนปลายก้ามหนีบสีขาว มีกรีเหยียดตรงปลายกรียาว
ยืน ตรงไปด้านหน้างุม้ ลงเล็กน้อย แผ่นบังหนวดขอบกรี ด้านบนและด้านล่าง
มีหนามยืนแบบฟั นเลือยทีมฟี ั นทีขอบกรีดา้ นบน - อัน และด้านล่าง อัน โดยมีจํานวนฟั นขอบกรีดา้ นบน หลังขอบเบ้าตา ประมาณ อัน ขาเดินคู่
ที ขนาดใหญ่แข็งแรงขนาดเกือบเท่ากัน ตอนปลายเป็ นนิวของก้ามหนีบ
ตอนปลายก้ามหนีบทัง ข้าง มีขนยาวปกคลุมเป็ น กลุม่ คล้ายพู่กนั เปลือก
คลุมหัวและหางมีผวิ เรียบเกลียง ปลายหางเรียวแคบ แหลมคล้ายสามเหลียม
แพนหางยาวเลยส่วนหางเล็กน้อย
ถิ นอาศัย
หากินตามลําธารนําจืดทีมีนําไหล ตังแต่พนที
ื ตอนบนจนถึงตอนล่าง
ของลุ่มนําทีมีทางเชือมต่อกับทะเล ทีมีพนท้
ื องนําเป็ นพืนหิน กรวด ทราย
หรือทรายปนโคลนเล็กน้อย ตลอดทังพืนทีอ่างเก็บนํา มักหลบซ่อนตัวบริเวณ
ซอกหิน รากไม้ กิงไม้หรือตามพืชนํา แพร่กระจายในภาคใต้ของประเทศไทย
กุ้งและปู : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Palaemonidae

ชื อสามัญ
กุง้ ฝอยแม่นํา
ชือท้องถิ น
กุ้งฝอย
ชือวิ ทยาศาสตร์ Macrobrachium sintangense (De Man, 1898)
ลักษณะ
ลําตัวสีเขียวเทาหรือฟ้ าแกมเขียว มีรอยเส้นตามยาวสีอ่อนและเข้ม
รอยพับทีปล้องท้องสีเหลือง ตาสีนําตาลเข้ม เปลือกคลุมหัวและหาง มีผวิ
เรียบเกลียง มีกรียาวแต่สว่ นโคนไม่ยกขึนเป็ นสัน ปลายกรียาวเรียวงอนขึน
ขอบกรีดา้ นบนและด้านล่างมีหนามยืนออกขึนแบบฟั นเลือยมีฟันทีขอบกรีดา้ น
นบน อัน และด้านล่าง อัน ปลายหางเรียวแคบแหลมคล้ายสามเหลียม
แพนหางยาวเลยส่วนหางเล็กน้อย ก้ามหนีบทีเคลือนไหวได้ ส่วนโคนของ
นิวมีขนอ่อนสันสีนําตาลคลุมหนาแน่น ประมาณครึงหนึงของความยาว ส่วน
ปลายก้ามหนีบมีสเี ขียวอมนําตาล บริเวณข้อต่อของก้ามหนีบคูท่ ี
เป็ นสี
นําตาล
ถิ นอาศัย
หากินตามลําธารนําจืด ตังแต่พนที
ื ตอนกลางจนถึงตอนล่างของลุ่ม
นําทีมีทางเชือมต่อกับทะเลทีมีพนท้
ื องนําเป็ นพืนหิน กรวด ทราย หรือทราย
ปนโคลน มักหลบซ่อนตัวบริเวณซอกหิน รากไม้ กิงไม้ หรือตามพืชนําแพร่
กระจายในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย
กุ้งและปู : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

77

วงศ์ Gecarcinucidae

78
ชือไทย
ปูนา (Ricefield crab)
ชือท้องถิ น
ปูนา
ชือวิ ทยาศาสตร์
Sayamia cf. germaini (Rathbun, 1902)
ลักษณะ
กระดองเป็ นรูปหกเหลียม โดยกระดองส่วนหน้ามีความกว้างมากกว่า
ส่วนท้าย กระดองนูนและเรียบ ก้ามหนีบทังสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน เพศผู้
มีลกั ษณะเป็ นรูปคล้ายไม้กางเขน โดยมีการป่ องออกด้านข้าง
ถิ นอาศัย
อาศัยหากินตามทุง่ นาและแหล่งนํานิง มักหลบซ่อนตัว โดยขุดรู
บริเวณชายนํา รากไม้ กิงไม้หรือตามพืชนํา พบแพร่กระจายในบริเวณ
ลุม่ นํา คลอง

กุ้งและปู : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Gecarcinucidae

ชื อสามัญ
ปูลําห้วยตะวันตก
ชือท้องถิ น
ปูลําห้วย
ชือวิ ทยาศาสตร์ Salangathelphusa brevicarinata (Hilgendorf,1882)
ลักษณะ
กระดองเป็ นรูปหกเหลียม ส่วนหน้ามีความกว้างมากกว่าส่วนท้าย
กระดองนูนและเรียบ ขอบด้านข้างตอนหน้าของกระดองมีหนาม อัน มุม
ด้านข้างกระดอง ลักษณะป้ านและมนสอบไปทางด้านท้ายลําตัว บนกระดอง
ไม่มสี นั นูนทีบริเวณตอนหน้าตรงกับส่วนหน้าของกระเพาะอาหาร ตอนกลาง
ของกระดองตรงกับส่วนกระเพาะอาหารนูน มีรอยบุ๋มแยกจากขอบกระดอง
ด้านข้างส่วนหน้าอย่างชัดเจน ก้ามหนีบทังสองข้างมีขนาดไม่เท่ากัน เพศผู้
มีลกั ษณะเป็ นรูปคล้ายไม้กางเขนโดยมีการป่ องออกด้านข้าง
ถิ นทีอยู่
อาศัยหากินตามลําธารนําจืดทีมีนําไหล ทีมีพนท้
ื องนํา เป็ นพืนหิน
กรวด ทรายหรือทรายปนโคลนเล็กน้อย มักหลบซ่อนตัวบริเวณซอกหินใต้
ก้อนหิน รากไม้ กิงไม้หรือตามพืชนํา แพร่กระจายในภาคใต้ฝังตะวันตกของ
ประเทศไทย
กุ้งและปู : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

79

วงศ์ Potamidae

80

ชื อสามัญ
ปูนําตก ปูหนิ
ชือท้องถิ น
ปูนําตก
ชือวิ ทยาศาสตร์ Demanietta nakhonsi Yeo, Naiyanetr & Ng, 1999
ลักษณะ
กระดองเป็ นรูปหกเหลียม กระดองส่วนหน้ามีความกว้างมากกว่าส่วน
ท้ายกระดองแบนและเรียบ ขอบด้านข้างตอนหน้าของกระดองไม่มหี นามแต่
มีตมุ่ นูนเรียงเป็ นแถวตลอดความยาว มุมด้านข้างกระดองลักษณะป้ าน และ
โค้งมนแล้วสอบไปทางด้านท้ายลําตัว บนกระดองมีสนั นูน ส่วนทีบริเวณ
ตอนหน้าตรงกลางตรงกับส่วนหน้าของกระเพาะอาหาร ก้ามหนีบทังสองข้าง
มีขนาดไม่เท่ากัน ผิวก้ามเรียบ เพศผูม้ ลี กั ษณะเป็ นรูปสามเหลียมมุมป้ าน
ถิ นอาศัย
อาศัยหากินตามลําธารนําจืด ทีมีนําไหลแรงตังแต่พนที
ื ตอนบนจน
ถึงตอนกลางของลุม่ นํา ทีมีพนท้
ื องนําเป็ นพืนหินกรวดหรือหินปนกรวด มัก
หลบซ่อนตัวบริเวณซอกหิน ใต้กอ้ นหิน หรือ รากไม้ แพร่กระจาย ในภาคใต้
พบแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

กุ้งและปู : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หอย

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์ Arcidae

82

ชื อสามัญ
หอยแครงนําจืด
ชือท้องถิ น
หอยแครงนําจืด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Scaphula minuta Ghosh, 1922
ลักษณะ
เป็ นหอยสองฝา วงศ์เดียวกับหอยแครงทีพบในทะเล ฝาทังสองข้าง
มีขนาดเกือบเท่ากัน เปลือกบาง เปลือกมีรปู ร่างยาวคล้ายลิม ขอบเปลือก
ด้านบนกับด้านล่างเกือบขนานกัน มีสนั ด้านหลังเว้าลง มีการสืบพันธุแ์ ละ
ปฏิสนธิภายนอก ตัวอ่อนระยะเริมต้นดํารงชีวติ เป็ นแพลงตอน จนถึงระยะ
หนึงตัวอ่อนในระยะแพลงตอนจะลงเกาะพืนและเจริญเติบโตจนเข้าสูร่ ะยะวัย
รุน่ มีขนาดประมาณ - มม. หอยเจริญพันธุ์มขี นาดยาวประมาณ ซม.
ถิ นอาศัย
เป็ นหอยประจําถิน ในประเทศไทยหอยแครงนําจืดมีการแพร่กระจาย
ในลุม่ นําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ลุ่มนําในภาคกลาง ยึดเกาะผิวพืน
ตามกองหิน สะพานและกระชังเลียงสัตว์นําตามปากแม่นํา
หอย : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Corbiculidae

ชื อสามัญ
หอยทราย หอยขวาน
ชือท้องถิ น
หอยตาด
ชือวิ ทยาศาสตร์ Corbicula fluminea (Muller, 1774)
ลักษณะ
เป็ นหอยสองฝาขนาดกลาง เปลือกแบนหนาหนัก มีลกั ษณะความยาว
ลําตัวสันแต่คอ่ นข้างสูง เปลือกสองเปลือกไม่เท่ากัน และรูปร่างกลมรีกงสี
ึ
เหลียมขนมเปี ยกปูน เปลือกด้านนอกมีลวดลายการเจริญเติบโต เปลือกด้าน
นอกมีสขี าวหม่น เปลือกด้านในสีขาวหม่นหรือขาวโปร่งแสง
ถิ นอาศัย
อาศัยหากินตามพืนทรายและทรายปนโคลน ในแหล่งนําไหล ลําคลอง
นําจืดและแม่นํา ตลอดจนถึงบริเวณปากแม่นําทีเป็ นนําจืด หรือนํากร่อยเล็ก
น้อย พบแพร่กระจายในนําจืดทุกภูมภิ าค

หอย : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

83

วงศ์ Mytildae

84

ชื อสามัญ
หอยกะพงนําจืด
ชือท้องถิ น
หอยเพรียง
ชือวิ ทยาศาสตร์ Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)
ลักษณะ
เป็ นหอยสองฝา ฝาทังสองข้างมีขนาดเท่ากัน เปลือกมีรปู ร่างคล้าย
สามเหลียม เปลือกด้านหน้ามีปลายมน เปลือกด้านหลังโค้งกว้าง เปลือกด้าน
ล่างตรงหรือเว้าเล็กน้อย บานพับแคบไม่มฟี ั น หอยเจริญพันธุม์ ขี นาดยาว
ประมาณ ซม และสามารถเจริญได้ถงึ ขนาด . ซม
ถิ นอาศัย
สร้างเส้นใยยึดเกาะผิวพืนตามกองหิน สะพาน และกระชังเลียงสัตว์
นํา เป็ นหอยประจําถิน แพร่กระจายในลุม่ นําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุม่
นําภาคกลางได้แก่ลุ่มนําเจ้าพระยาและลุม่ นําสาขา ในภาคใต้มรี ายงานในลุม่
นําตาปี และลุม่ นําทะเลสาบสงขลา

หอย : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Unionidae

ชื อสามัญ
หอยกาบนําจืด
ชือท้องถิ น
หอยกาบ
ชือวิ ทยาศาสตร์ Physunio inornata (Lea, 1856)
ลักษณะ
เป็ นหอยสองฝา ฝาทังสองข้างหนามีขนาดเกือบเท่ากัน รูปร่างคล้าย
สีเหลียมคางหมู เปลือกมีสนั ด้านหลังโค้งนูนป่ องปานกลาง เปลือกมีปีกเด่น
ชัด ขอบบนเฉียงขึน มีการสืบพันธุ์และปฏิสนธิภายในตัวเมีย ตัวอ่อนระยะ
เริมต้นจะเจริญอยู่ภายในช่องเหงือก จนถึงระยะหนึงจะปล่อยตัวอ่อน ตัวอ่อน
เรียกว่า “โกลคิเดีย” ออกสูภ่ ายนอก ตัวอ่อนจะเกาะติดบริเวณเหงือก ครีบ
และเกล็ดปลา โดยดํารงชีวติ เป็ นแบบปรสิตจนเจริญเติบโตมีลกั ษณะคล้ายตัว
เต็มวัยขนาดเล็กจึงหลุดลงสูพ่ นท้
ื องนําเจริญเติบโตแบบอิสระและฝั งตัวในพืน
พืนโคลน
ถิ นอาศัย
เป็ นหอยประจําถิน แพร่กระจายตังแต่ทางตอนใต้ ของประเทศจีน
ตลอดมาจนถึงคาบสมุทรมาลายู ในประเทศไทย หอยกาบจะฝั งตัวตามพืน
โคลนก้นท้องนํา ในหนอง บึง อ่างเก็บนํา ลําคลองและแม่นํา แพร่กระจายใน
ทุกลุม่ นํา
หอย : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

85

วงศ์

86

Unionidae

ชื อสามัญ
หอยกาบอ้วน
ชือท้องถิ น
หอยกาบ
ชือวิ ทยาศาสตร์ Uniandra contradens rusticoides Brandt, 1974
ลักษณะ
เป็ นหอยสองฝา ฝาทังสองข้างหนามีขนาดเกือบเท่ากัน รูปร่างคล้าย
สีเหลียมคางหมู เปลือกมีสนั ด้านหลังโค้งนูนป่ องปานกลาง มีปีกสันเล็กน้อย
เปลือกด้านนอกมีรอยย่นเกือบทัวทังเปลือก มีการสืบพันธุแ์ ละปฏิสนธิภาย
ในตัวเมีย ตัวอ่อนระยะเริมต้นจะเจริญอยู่ภายในช่องเหงือกจนถึงระยะหนึง
จะปล่อยออกสูภ่ ายนอก ตัวอ่อนจะเกาะติดบริเวณเหงือกครีบและเกล็ดปลา
โดยดํารงชีวติ เป็ นแบบปรสิต จนเจริญเติบโตมีลกั ษณะคล้ายตัวเต็มวัยขนาด
เล็ก จึงหลุดลงสูพ่ นท้
ื องนํา เจริญเติบโตแบบอิสระและฝั งตัวในพืนโคลน
ถิ นอาศัย
จะฝังตัวตามพืนทรายปนโคลนก้นท้องนํา ในหนอง บึง อ่างเก็บนํา
ลําคลองและแม่นํา หอยกาบอ้วนเป็ นหอยประจําถิน ในประเทศไทยแพร่
กระจายในทุกลุ่มนํา

หอย : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Unionidae

ชื อสามัญ
หอยลาย หอยไข่ปลา หอยเม็ดขนุน
ชือท้องถิ น
หอยเม็ดขนุน
ชือวิ ทยาศาสตร์ Scabies crispata (Gould, 1843)
ลักษณะ
เป็ นหอยสองฝา ฝาทังสองข้างหนามีขนาดเกือบเท่ากัน รูปร่างยาว
คล้ายลิม เปลือกไม่ป่อง เปลือกมีลายเป็ นสันรูปร่างคล้ายตัว V สันคมชัด มี
การสืบพันธุแ์ ละปฏิสนธิภายในตัวเมีย ตัวอ่อนระยะเริมต้นจะเจริญอยู่ภายใน
ช่องเหงือก จนถึงระยะหนึงจะปล่อยตัวอ่อน เรียกว่า “โกลคิเดีย” ออกสูภ่ าย
นอก ตัวอ่อนจะเกาะติดบริเวณเหงือก ครีบและเกล็ดปลา โดยดํารงชีวติ เป็ น
แบบปรสิตจนเจริญเติบโต มีลกั ษณะคล้ายตัวเต็มวัยขนาดเล็ก จึงหลุดลงสูพ่ นื
ท้องนํา เจริญเติบโตแบบอิสระและฝังตัวในพืนโคลน
ถิ นอาศัย
เป็ นหอยประจําถิน ในประเทศไทยแพร่กระจายในลุม่ นํา ฝั งตัวตาม
พืนโคลนก้นท้องนํา ในหนอง บึงอ่าง เก็บนํา ลําคลองและแม่นํา
หอย : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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หอย : ในพืนทีโครงการสํารวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

มด

ในพืนที โครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชี วภาพพืนที ปกปั ก
พันธุกรรมพืชเขือนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วงศ์

90

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Crematogaster (Orthocrema) sp.
ชื อสามัญ
มดก้นรูปหัวใจ
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง ตารวมมี
มีขนาดเล็ก ปล้องหนวดสองปล้องสุดท้ายขยายขนาดใหญ่ ด้านบนส่วนท้าย
ของอกปล้องทีสามมีหนามสันยืนออกมา มีเอว ปล้อง โดยเอวปล้องทีหนึง
และปล้องทีสองมีขนาดใกล้เคียงกัน เอวปล้องส่วนท้องทีสอง เชือมต่อกับ
บริเวณด้านบนของส่วนท้อง เมือมองจากด้านบนมีรปู ร่างคล้ายหัวใจ
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื าง ระดับตําจน
ถึงเรือนยอดของต้นไม้ พบแพร่กระจายทัวโลก

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Odontomachus rixosus F. Smith
ชื อสามัญ
มดกระโดดเหลือง
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง ขณะ
ทีขามีสเี หลืองส้ม ตารวมมีขนาดเล็ก กรามมีลกั ษณะยาวและตรงบริเวณด้าน
บนของส่วนหัวมีรอ่ งตืนคล้ายรูปตัว v มีเอว ปล้อง โดยเอวมีลกั ษณะเรียว
เล็กลงจากบริเวณด้านล่างขึนไปทางด้านบน ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน และขอนไม้ผุ ในประเทศไทย
มีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกจังหวัด

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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วงศ์

92

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Pheidole plagiaria F. Smith (Major)
ชื อสามัญ
มดคันร่องโค้ง
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง
ตารวมมีขนาดเล็ก เมือมองจากด้านหน้า มีรอ่ งเว้าลึกบริเวณขอบด้านบนของ
หัว ปล้องหนวดสามปล้องสุดท้ายขยายขนาดใหญ่ มีเอว ปล้อง มดงาน
ทําหน้าทีป้ องกันรัง(major) มีขนาดและรูปร่างแบบสองรูปแบบ(dimorphism)
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดินและ ขอนไม้ผุ
ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Gnamptogenys bicolor Emery
ชื อสามัญ
มดค่อมอกแดง
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสองสีคอื นําตาล
แดงและดํา ผิวลําตัวมีลกั ษณะเป็ นหลุม ตารวมมีขนาดปานกลางมีเอว ปล้อง
โดยเอวเชือมต่อกับท้องเพียงบางส่วน ด้านบนของท้องปล้องทีสองมีรูปร่าง
โค้งอย่างชัดเจน
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดินและขอนไม้ผุ ในประเทศไทย
มีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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วงศ์

94

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Tetraponera pilosa F. Smith
ชื อสามัญ
มดตะนอยขนปุย
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสดี าํ รูปร่างเรียว
ขามีสนี ําตาลปนดํา ส่วนหัวเมือมองจากด้านหน้า มีลกั ษณะเป็ นรูปสีเหลียม
ตารวมมีขนาดใหญ่มาก มีเอว ปล้อง โดยเอวมีลกั ษณะเรียวยาว ปลายส่วน
ท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
หาอาหารและทํารังบริเวณไม้พืนล่างระดับตํา จนถึงเรือนยอดของ
ต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Camponotus rufoglaucus Jerdon
ชื อสามัญ
มดตะลานปล้องขีเถ้า
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสดี าํ ตารวมมี
ขนาดปานกลาง ฐานริมฝี ปากบนมีลกั ษณะโค้งเว้านูน ส่วนอกมีลกั ษณะโค้ง
เว้าทางด้านบน มีเอว ปล้อง โดยเอวมีลกั ษณะคล้ายแท่ง ตังตรง
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน และขอนไม้ผุ ในประเทศไทย
มีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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วงศ์

96

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Centromyrmex feae (Emery)
ชื อสามัญ
มดตีนหนามแดง
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดงเข้ม
ตารวมมีขนาดเล็กมาก บริเวณผิวด้านนอกของระยางค์ขา (tibiae) ของขาคู่
กลางมีขนแข็งหรือหนามขนาดเล็ก มีเอว ปล้อง ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดิน และขอน
ไม้ผุ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Aenictus laeviceps (F. Smith)
ชื อสามัญ
มดทหารอกเรียบ
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องสีดาํ และเบ้าฐาน
หนวดอยู่ใกล้กบั ฐานริมฝี ปากบน ไม่มตี ารวม มีเอว ปล้อง ซึงมีขนาดและ
รูปร่างเหมือนกัน ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
หาอาหารบริเวณพืนดินและเป็ นผูล้ า่ มด และแมลงหลายชนิด พบ
แพร่กระจายในป่ าฝนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีรายงาน
การพบมดชนิดนีใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Cerapachys sp.
ชื อสามัญ
มดท้องคอด
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องสีนําตาลแดง เบ้าฐานหนวด
อยูใ่ กล้กบั ฐานริมฝี ปากบนและมองเห็นได้ชดั เจน ตารวมมีขนาดเล็ก มีเอว
ปล้อง ท้องปล้องแรกแบ่งแยกออกจากท้องปล้องทีสองโดยมีรอ่ งลึก ปลาย
ส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
พบในดิน พืนดิน และขอนไม้ผุ มีการแพร่ ในประเทศไทยมีรายงาน
การพบมดสกุลนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Anoplolepis gracilipes (F. Smith)
ชื อสามัญ
มดนําหวานหรือมดนําผึง
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้อง มีสนี ําตาลแดง
ฐานหนวดมีความยาวจนถึงขอบด้านบนของหัวประมาณสองในสามของความ
ยาวหนวด ตารวมมีขนาดปานกลาง อกปล้องแรกค่อนข้างยาว อกปล้องที
สองและสามเชือมต่อกัน มีเอว ปล้อง โดยเอวมีลกั ษณะคล้ายคล้ายแท่งตัง
ตรง
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน และขอนไม้ผพุ บแพร่กระจาย
ทัวโลก และจัดเป็ นชนิดมดรุกราน (invasive species) ชนิดหนึง

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Stigmatomma reclinatum (Mayr)
ชื อสามัญ
มดปากเลือยดําใหญ่
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้อง มีสนี ําตาลแดง
ตารวมมีขนาดเล็ก ดูดา้ นหน้าไม่ยนปกคลุ
ื
มฐานริมฝี ปากบน ส่วนปลายของ
กรามแหลม ขนบนส่วนหัวยาวและบาง มีเอว ปล้อง โดยเอวเชือมต่อกับ
ท้องตลอดความสูงทังหมดของเอว ส่วนท้องแต่ละปล้อง แบ่งแยกออกจาก
กัน โดยร่องตืนๆ ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
พบบริเวณพืนดิน ในดิน และขอนไม้ผุ ในประเทศไทยมีรายงาน
การพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์ Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Ectomomyrmex astutus (F. Smith)
ชื อสามัญ
มดปุยฝ้ ายป่ า
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างใหญ่ ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสดี าํ ตารวมมี
ขนาดเล็ก ด้านบนอกปล้องแรกไม่มฟี ั นรูปสามเหลียมขนาดเล็กหนึงคูย่ นตรง
ื
ออกมาทางด้านข้าง มีเอว ปล้อง ปล้อง ลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดิน และขอนไม้
ผุ ประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

101

วงศ์

102

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Echinopla striata F.Smith
ชื อสามัญ
มดมุม
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้อง มีสดี าํ และร่างกาย
ปกคลุมด้วยเส้นขนตังตรงสีดาํ จํานวนมาก ตารวมมีขนาดปานกลาง มีเอว
ปล้อง โดยด้านบนของเอวมีลกั ษณะคล้ายซึฟั นเล็กๆ หลายอัน
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื างระดับตํา กิงไม้ขนาดเล็ก
จนถึงเรือนยอดของต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในหลาย
พืนทีของภาคใต้

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Tetramorium pacificum Mayr
ชื อสามัญ
มดริว
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้อง มีสนี ําตาลแดง
เข้ม และมีขนสีขาวสันปกคลุม ตารวมมีขนาดปานกลาง ปล้องหนวด ปล้อง
ปล้องสุดท้ายขยายขนาดใหญ่ บริเวณด้านบนและด้านล่างตอนท้าย ของอก
ปล้องทีสามมีหนามยืนออกมาด้านละหนึงคู่ มีเอว ปล้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดินและขอน
ไม้ผุ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Meranoplus bicolor (Guerin-Meneville)
ชื อสามัญ
มดโล่ห์บา้ น
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็ก ส่วนหัว อก และเอว มีสนี ําตาลแดง ส่วนท้องมีส ี
นําตาลแดงปนดํา มีขนสีขาวยาวปกคลุมทังตัว ตารวมมีขนาดปานกลาง มี
แนวร่องลึกเหนือตา ผิวด้านบนของอกมีรปู ร่างคล้ายโล่ห์ขนาดกว้าง มีเอว
ปล้อง
ถิ นอาศัย
หาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในประเทศไทยมีรายงานการพบ
มดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Polyrhachis (Myrmhopla) armata (LeGuillou)
ชื อสามัญ
มดหนามกระทิงดํา
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก และเอว มีสดี าํ ขณะทีส่วนท้อง
และขามีสนี ําตาลแดง ตารวมมีขนาดปานกลาง อกปล้องแรกด้านบนส่วนหน้า
มีหนามยาวยืนไปทางด้านหน้า ส่วนท้ายด้านบนของอกปล้องทีสามมีหนาม
ยาวยืนไปทางด้านหลัง มีเอว ปล้อง โดยด้านบนของเอวมีลกั ษณะคล้าย
หนามยืนโค้งไปทางด้านส่วนท้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื าง ระดับตําจนถึง
เรือนยอดของต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Recurvidris sp.
ชื อสามัญ
มดหนามกลับ
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง
ตารวมมีขนาดเล็ก บริเวณด้านบนตอนท้ายของอกปล้องทีสามมีหนามทีโค้ง
ไปทางด้านบนเยืองไปทางด้านหลังหนึงคู่ รอยต่อระหว่างเอวปล้องทีสอง
และส่วนท้องมีลกั ษณะคอดจากด้านบนลงมาด้านล่างมีเอว ปล้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดินในดิน และขอน
ไม้ผุ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Polyrhachis (Cyrtomyrma) laevissima F. Smith
ชื อสามัญ
มดหนามเกลียงขาแดง
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้อง มีสมี นั วาวขณะที
บริเวณส่วนขามีสนี ําตาลแดง ตารวมมีขนาดปานกลาง มีรอยคอดทีแบ่งชัด
ระหว่างอกปล้องแรกและปล้องทีสอง มีเอว ปล้อง โดยด้านบนของเอวมี
ลักษณะคล้ายตุ่มหนามขนาดเล็ก
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื างระดับตํา ไม้พมุ่ กิงไม้ขนาด
เล็ก จนถึงเรือนยอดของต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนี
ในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Polyrhachis (Myrmatopa) varicolor Viehmeyer
ชื อสามัญ
มดหนามหลายสี
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก และเอว รวมทังขา มีสนี ําตาล
แดง ขณะทีส่วนท้องมีสดี าํ ตารวมมีขนาดปานกลาง ส่วนท้ายด้านบนของอก
ปล้องทีสามมีหนามเล็กยืนๆ ตรงไปทางด้านบน มีเอว ปล้อง โดยด้านบน
ของเอวมีลกั ษณะคล้ายหนามยืนโค้งไปทางด้านส่วนท้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื างระดับตํา จน
ถึงเรือนยอดของต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีเฉพาะใน
ภาคใต้

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Polyrhachis (Myrma) proxima Roger
ชื อสามัญ
มดหนามหีบทองง่าม
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสเี หลืองทองและ
ดํา ตารวมมีขนาดปานกลาง อกปล้องแรกด้านบนส่วนหน้ามีหนามยืนไปทาง
ด้านหน้า ด้านบนของอกมีลกั ษณะเป็ นขอบเล็กๆ มีเอว ปล้อง โดยมุมด้าน
บนสองข้างของเอวมีลกั ษณะคล้ายหนามยืนไปทางด้านบน และด้านข้างของ
เอวทังสองด้าน มีตุ่มหนามเล็กยืนออกมาเล็กน้อย
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื างระดับตํา จนถึงเรือนยอด
ของต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

109

วงศ์

110

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Platythyrea parallela (F. Smith)
ชื อสามัญ
มดหลอดหม่น
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างใหญ่ ส่วนหัว อก เอว และท้อง มีสดี าํ ขามีส ี
ดําปนนําตาล ตารวมมีขนาดปานกลาง ด้านบนส่วนท้ายของอกปล้องทีสาม
และส่วนท้ายด้านบนของเอวมีฟันสันยืนออกมา ระยางค์ขา (tibiae) ของขาคู่
ทีสามแต่ละข้างมีหนามแข็งคล้ายซีหวีสองอัน มีเอว ปล้อง เอวมีลกั ษณะ
ทรงเหลียมตามยาว ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
หาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดิน และขอนไม้ผุ ในประเทศไทย
มีรายงานการพบในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Proatta butteli Forel
ชื อสามัญ
มดหลังหนาม
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง
ตารวมมีขนาดเล็ก บริเวณด้านบนของส่วนหัวมีปมุ่ นูนเล็กประมาณ คู่ ขอบ
ด้านบนของส่วนอกมีตุ่มหนามเป็ นแถวเรียงกันมีเอว ปล้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดิน และ ขอน
ไม้ผุ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Acropyga acutiventris Roger
ชื อสามัญ
มดหัวละม้ายท้ายใหญ่
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสเี หลือง ส่วน
หัวมีเส้นขนตังตรงหลายเส้น ตารวมมีขนาดปานกลาง บริเวณด้านบนของอก
มีรอ่ งลึก มีเอว ปล้อง เอวมีลกั ษณะคล้ายแท่งตังตรง
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดินและขอนไม้ผุ ในประเทศไทย
มีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Tapinoma melanocephalum (Fabricius)
ชื อสามัญ
มดเหม็น
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็ก มีสองสี โดยส่วนหัวสีนําตาล อก เอว และส่วน
ท้องมีสนี ําตาลอ่อน ขณะทีขาและหนวดสีออ่ นกว่า ตารวมมีขนาดปานกลาง
มีเอว ปล้อง ส่วนเอวจะถูกปกคลุมด้วยส่วนท้อง
ถิ นอาศัย
พบแพร่กระจายทัวโลกโดยเฉพาะในพืนทีเมืองหรือชุมชน

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Lophomyrmex bedoti Emery
ชื อสามัญ
มดอกแหลมไพร
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง
ตารวมมีขนาดปานกลาง ปล้องหนวดสามปล้องสุดท้ายขยายขนาดใหญ่ อก
ปล้องแรกสูงชันกว่าอกปล้องทีเหลือ ด้านบนส่วนท้ายของอกปล้องทีสามมี
หนามยืนออกมา มีเอว ปล้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหาร และทํารังบริเวณพืนดิน ในประเทศไทย
มีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Technomyrmex sp.
ชื อสามัญ
มดเอวแบน
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องสีนําตาล ตารวมมีขนาด
ปานกลาง อกปล้องแรกมักจะมีเส้นขนตังตรง มีเอว ปล้อง โดยเอวถูกปกคลุมด้วยส่วนท้อง
ถิ นอาศัย
พบหาอาหารและทํารัง ตังแต่บริเวณในดินจนถึงเรือนยอดของต้น
ไม้ พบแพร่กระจายทัวโลก

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Leptanilla sp.
ชื อสามัญ
มดเอวย้อย
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง ตารวมมี
ขนาดเล็กมาก มีรอ่ งลึกกันระหว่างอกปล้องแรกและปล้องทีสอง มีเอว
ปล้อง โดยเอวปล้องทีสองมีพูขนาดเท่ากับเอวปล้องทีสอง ยืนลงมาบริเวณ
ด้านล่างของเอวปล้องทีสอง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหาร และทํารังบริเวณพืนดิน และในดิน ใน
ประเทศไทยมีรายงานการพบมดสกุลนีค่อนข้างน้อย

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Odontoponera denticulata (F. Smith)
ชื อสามัญ
มดไอ้ชนดํ
ื า
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างใหญ่ ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสดี าํ ตารวม
มีขนาดเล็ก ด้านบนอกปล้องแรกมีฟันรูปสามเหลียมขนาดเล็กหนึงคูย่ นตรง
ื
ออกมาทางด้านข้าง บริเวณผิวของส่วนหัว อกและเอว มีรอ่ งลึกมีเอว
ปล้อง ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดิน และขอน
ไม้ผุ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Carebara sp.
ชื อสามัญ
แมงมัน
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็กมาก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง ตา
รวมมีขนาดเล็กมาก ปล้องหนวดสองปล้อง สุดท้ายขยายขนาดใหญ่ มีเอว
ปล้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน ในดิน และขอน
ไม้ผุ พบแพร่กระจายทัวโลก ในประเทศไทยมีรายงานการ พบมดชนิดนีในทุก
พืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Bothriomyrmex sp.
ชื อสามัญ
ลักษณะ
ป็ นมดขนาดเล็ก ส่วนหัว อก และเอวสีนําตาลแดง ส่วนท้องสีดาํ ตา
รวมมีขนาดเล็ก มีเอว ปล้อง โดยเอวถูกปกคลุมด้วยส่วนท้องเพียงเล็กน้อย
ถิ นอาศัย
พบในดิน พืนดิน และขอนไม้ผมุ กี ารแพร่กระจาย พบทัวโลก ในประ
เทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีน้อยมาก มีรายงานการพบมดชนิดนีเป็ น
แห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย คือพืนทีปกปั กพันธุกรรมพืชเขือนรัชช ประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Dilobocondyla sp.
ชื อสามัญ
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดปานกลาง ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง ตา
รวมมีขนาดปานกลาง มีรอ่ งลึกเหนือตารวม อก ปล้องแรกมีฟันขนาดเล็กยืน
ออกมาบริเวณด้านบนข้างละหนึง มีเอว ปล้อง โดยเอวปล้องทีหนึงทรง
กลมยาว
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารังบริเวณไม้พนล่
ื าง ระดับตําจน
ถึงเรือนยอดของต้นไม้ ในประเทศไทยมีรายงานการพบมดสกุลนีค่อนข้าง
น้อย

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วงศ์

Formicidae

ชือวิ ทยาศาสตร์ Discothyrea sp.
ชื อสามัญ
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดเล็กมาก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดง ตา
รวมมีขนาดเล็กมาก ปล้องหนวดปล้องสุดท้ายขยายขนาดใหญ่กว่าปล้องที
เหลือรวมกัน ฐานริมฝี ปากบนยืนไปทางด้านหน้าเหนือกราม มีเอว ปล้อง
โดยส่วนท้ายของเอวเกือบทังหมดเชือมต่อกับส่วนท้อง และส่วนท้องมีรปู
ร่างโค้งอย่างชัดเจน ปลายส่วนท้องมีเหล็กไน
ถิ นอาศัย
หาอาหารและทํารังบริเวณพืนดิน และในดิน พบแพร่กระจายทัวโลก
ในประเทศไทยมีรายงานการพบในทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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ชือวิ ทยาศาสตร์ Rhopalomastix sp.
ชื อสามัญ
ลักษณะ
เป็ นมดขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนหัว อก เอว และท้องมีสนี ําตาลแดงเข้ม
เข้ม ตารวมมีขนาดเล็ก พูหน้าซึงอยู่เหนือฐานริมฝีปากบนอยู่ในตําแหน่งที
ใกล้กนั มาก อกปล้องทีหนึง สอง และสาม มีความลาดชันของผิวด้านบนใกล้
เคียงกัน มีเอว ปล้อง
ถิ นอาศัย
โดยส่วนใหญ่พบหาอาหาร และทํารังบริเวณไม้พนล่
ื างระดับตํา โดย
เฉพาะในเปลือกไม้ของไม้ยนื ต้น นประเทศไทยมีรายงานการพบมดชนิดนีใน
ทุกพืนที

มด : ในพืนทีโครงการสํา รวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก พัน ธุก รรมพืช
เขือนรัชชประภา จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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