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                       คาํนํา
  โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิ สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (อพ.สธ.) เป็นโครงการสบืเนอืง

มาจากพระราชดาํร ิ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ททีรงมพีระราชดาํรใิห้

อนุรกัษ์ตน้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.)ในปีพ.ศ.  และมกีารรวบ

รวมพรรณไมจ้ากภมูภิาคต่างๆ ทวัประเทศมาปลกูไวใ้นสวนจติรลดา ปัจจบุนั

มหีน่วยงานต่าง ๆ ทวัประเทศ  เขา้รว่มสนองพระราชดาํรฯิ  จํานวนกวา่ 

หน่วยงาน สาํหรบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ไดเ้ขา้รว่มโครงการ อพ.สธ.

ตงัแต่ปี พ.ศ.   และไดนํ้าพนืทป่ีาเขาคอหงสใ์นเขตของมหาวทิยาลยั ฯ

ดา้นทศิตะวนัออกจํานวนกวา่  ไรเ่ขา้รว่มเป็นพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืฯ

และคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยักไ็ดเ้รมิดาํเนินโครงการดา้นการวจิยัและงาน

บรกิารวชิาการ ตงัแต่ปีงบประมาณ   เป็นตน้มา

ในปีพ.ศ.  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รว่มกบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทยทําการสาํรวจทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มตลอด

จนภมูปัิญญาทอ้งถนิ  ในพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืของเขอืนรชัชประภา กวา่

, ไร ่ ใน    เสน้ทาง ใชเ้วลาดาํเนินงานทงัหมด    ปี ประกอบดว้ย การ

สาํรวจทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม การสาํรวจพชืพรรณและป่าไมก้าร

สาํรวจทรพัยากรสตัวป่์า การสาํรวจระบบนิเวศวทิยาทางนํา การสาํรวจเหด็

รา  จุลนิทรยี์ พชืสมนุไพร และภมูปัิญญาทอ้งถนิ

หนงัสอื   ทรพัยากรสตัว ์ ในพนืทปีกปักพนัธกุรรมพชืเขอืนรชัช -

ประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านนี เป็นผลมาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตวัอยา่ว

ในพนืทซีงึมคีวามหลากหลาย และมปีระโยชน์ในการศกึษาหาความรู ้จงึทําให้

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ตอ้ง

การจะนําเสนอเรอืงราวเกยีวกบัพนัธุส์ตัวใ์นพนืทปีระมาณ  ชนดิ และหวงั

วา่ขอ้มลูต่างๆ ทอียูใ่นหนงัสอืเล่มน ี จะเป็นประโยชน์แกผู่ส้นใจ และสามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาพนัธุ์สตัวท์สีามารถ พบไดใ้นพนืทโีครงการๆและ

พนืทอีนืๆ ต่อไปได้
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บรรณานุกรม
รศ.ดร. วเิชยีร จาฏพุจน์.  โครงการจดัทําฐานขอ้มลูดา้นภมูสิารสนเทศ

(GIS database) พนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืเขอืนรชัชประภา

ดร.พพิฒัน์ สรอ้ยสขุ  และ ผศ.ดร.สาระ บาํรงุศร.ี   ความหลากหลาย

ของคา้งคาวและนกในพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืเขอืนรชัชประภา

จ.สรุาษฎรธ์านี

ดร.ศนัสรยีา วงักลุางกรู.    ความหลากหลาย และการแพรก่ระจายของ
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หอย ปลา และ อุปนิสยัการกนิอาหารเบอืงตน้ ในแหล่งนําพนืที
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ของมดในพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชื เขอืนรชัชประภา อพ.สธ.

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
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เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

2

ชือสามญั นกจบัแมลงจุกดาํ (Black-naped Monarch)

ชือวิทยาศาสตร์ Hypothymis azurea (Boddaert, 1783)

ลกัษณะ

ความยาวปากถงึกน้ - .  ซ.ม. ตวัผูท้ทีา้ยทอยมหีงอนสนัสดีาํ

ตงัเป็นสนั  หวั อก ลําตวัดา้นบน และหางสฟ้ีาเขม้ ปากกวา้งสฟ้ีาเขม้  โคน

ปากมขีนสนัสดีาํโดยรอบ หวั ตาและแถบอกสดีาํ อกตอนล่างจนถงึกน้สขีาว

ตวัเมยีสหีมน่กวา่ตวัผู ้ ไมม่หีงอนทีทา้ยทอยและแถบดาํทอีก

ถินอาศยั

 พบไดท้วัไปในป่าหลายประเภท ทงัในป่าดบิ ป่าโปรง่ ป่าชายเลน

เป็นนกทคีอ่นขา้งหวงอาณาเขต  มทีงัทเีป็นนกประจําถนิและเป็นนกอพยพ

วงศ ์   Monarchidae



นก :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

3

ชือสามญั นกแซวสวรรค ์(Asian Paradise - flycatcher)

ชือวิทยาศาสตร ์ Terpsiphone paradisi (Linnaeus, 1758)

ลกัษณะ

          ความยาวปากถงึกน้ . - .  ซม. หวัและอกสเีทาเขม้ มหีงอนสดีาํ

สนัตงัตรง หนงัรอบตาและปากสฟ้ีา ทอ้งและกน้สขีาวเทา ตวัผูม้ชีดุสขีนสอง

แบบคอืสนํีาตาลแดง ซงึพบบอ่ยกวา่อกีแบบ คอื ชดุขนสขีาว ตวัผูห้างยาว

มาก ตวัเมยีสคีลา้ยตวัผู ้ชดุขนสนํีาตาลแดง แต่หางสนักวา่

ถินอาศยั

 พบไดท้วัไปและคอ่นขา้งบอ่ย ตามป่าหลากหลายประเภททงัป่าดบิ

และป่าโปรง่ มทีงัทเีป็นนกประจําถนิและเป็นนกอพยพ

วงศ ์  Monarchidae



นก : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

4

ชือสามญั นกเขนน้อยไซบเีรยี (Siberian Blue Robin)

ชือวิทยาศาสตร์ Luscinia cyane (Pallas, 1776)

ลกัษณะ

          ความยาวปากถงึกน้ . - .  ซม. หางสนั  แขง้และตนีสชีมพูหรอืสี

เนอื  ตวัผูป้ากล่างสชีมพู  ปากบนสดีาํ  บนหวัและหลงัจนถงึหางสฟ้ีาเขม้ คอ

ดา้นทอ้งและกน้สขีาว  มแีถบคาดตาสดีาํหนาพาดลงมาจนถงึอก  สว่นตวัเมยี

หลงัสเีทาแกมนําตาล หางสฟ้ีา ขา้งแกม้และสขีา้งสนํีาตาลเหลอืง คอทอ้งและ

และกน้สขีาว

ถินอาศยั

            พบไดใ้นป่าดบิ ป่าโปรง่ ไปจนถงึตามสวนผลไม ้ และเป็นนกอพยพ

ทีพบบ่อย

วงศ ์    Muscicapidae



นก :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

5

ชือสามญั นกหวัขวานจวิอกแดง (Rufous Piculet)

ชือวิทยาศาสตร์ Sasia abnormis (Temminck, 1825)

ลกัษณะ

          เป็นนกหวัขวานขนาดเลก็มาก ความยาวปากถงึกน้ - .  ซ.ม. หลงั

สเีขยีวแกมเหลอืง ทอ้งสนํีาตาลแดง ตวัผูห้น้าผากสเีหลอืง ตวัเมยีหนาัผากสี

นําตาลแดง ไมม่คีวิ หนงัรอบตาสชีมพแูดง

ถินอาศยั

เป็นนกประจําถนิ พบไดเ้ฉพาะทางภาคใต้

วงศ ์    Picidae



นก : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

6

ชือสามญั นกแตว้แลว้ธรรมดา (Blue-winged Pitta)

ชือวิทยาศาสตร์ Pitta moluccensis (Müller, 1776)

ลกัษณะ

           ความยาวปากถงึกน้ - .  ซ.ม. หวัสดีาํ ควิสนํีาตาลสม้ คอสขีาว

ทอ้งสนํีาตาลเหลอืง กลางทอ้งจนถงึกน้สแีดง หลงัสเีขยีว หวัไหลและตะโพก

สฟ้ีา ตวัผูแ้ละตวัเมยีเหมอืนกนั

ถินอาศยั

เป็นนกอพยพมาทํารงัวางไข ่หากนิตามพนื เกาะนอนบนตน้ไม ้ไม่

สงูมากนกั พบไดบ้อ่ยชว่งฤดหูนาวถงึตน้ฤดรูอ้น พบไดท้วัไป ตามป่าโปรง่

ป่าไผ ่ป่าชายเลน และตามสวน

วงศ ์    Picidae



นก :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

7

ชือสามญั นกปรอดคอลาย (Stripe-throated Bulbul)

ชือวิทยาศาสตร์ Pycnonotus finlaysoni Strickland, 1844

ลกัษณะ

ความยาวปากถงึกน้ประมาณ     ซม.  ตวัผูแ้ละตวัเมยีเหมอืนกนั

หางสนักวา่ความยาวปากถงึหาง หวัและหลงัสนํีาตาลแกมเขยีว ทอ้งสนํีาตาล

เทา หน้าและคอมลีายขดีสเีหลอืง แถบตาดาํ ปีกสไีพล กน้สเีหลอืง

ถินอาศยั

เป็นนกประจําถนิ   พบบอ่ยพบไดต้ามป่าโปรง่ ชายป่า  มเีสยีงรอ้ง

ดงั “วกี-วกิ-อ-ิวกิ” ทคีอ่นขา้งดงัและเป็นเอกลกัษณ์

วงศ ์   Pycnonotidae



นก : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

8

ชือสามญั นกจาบดนิอกลาย (Puff-throated Babbler)

ชือวิทยาศาสตร์ Pellorneum ruficeps  Swainson, 1832

ลกัษณะ

          ความยาวปากถงึกน้ -  ซ.ม. ตวัผูแ้ละตวัเมยีเหมอืนกนั ตาสแีดง

ควิสขีาว  หน้าผากถงึทา้ยทอยสนํีาตาลแดง  หลงัและหางสนํีาตาลแกมเขยีว

คอและทอ้งสขีาว หน้าอก สขีา้งและกน้มแีถบลาย เป็นเสน้สนํีาตาลแกมเขยีว

ถินอาศยั

เป็นนกประจําถนิ พบบอ่ย กระโดดหากนิตามพนื พบไดต้ามป่า

โปรง่ ชายป่า มเีสยีงรอ้งดงั “ว-ีว-ีเวยีว” เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทไีมจ่ําเป็น

ตอ้งเหน็ตวักร็ูว้า่เป็นนกชนิดนี

วงศ ์     Timaliidae



นก :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

9

ชือสามญั นกเดนิดงหวัสสีม้ (Orange-headed Thrush)

ชือวิทยาศาสตร์ Zoothera citrina (Latham, 1790)

ลกัษณะ

             ความยาวปากถงึกน้ . - .  ซม.ตวัผูห้วั คอและอกสสีม้ หลงัสเีทา

เทาแกมฟ้า กน้สขีาว สว่นตวัเมยีสซีดีกวา่เลก็นอ้ย หลงัสเีทาแกมเขยีว หลงั -

ตามแีถบสคีลํา มแีถบสขีาวเลก็ๆ ใกลห้วัปีก

ถินอาศยั

มกัหากนิตามพนื พบไมบ่อ่ย พบไดใ้นป่าดบิ ชายป่า ไปจนถงึตาม

สวนผลไม ้ มทีงัทเีป็นนกประจําถนิและเป็นนกอพยพ

วงศ ์    Turdidae



นก : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

10



สตัวค์รงึบกครึงนํา

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

12

ชือสามญั    คางคกบา้น

ชือวิทยาศาสตร์    Duttaphynus melanostictus

ลกัษณะ

         ตวัมขีนาดใหญ่ ผวิหนงัแหง้และมปีุ่ มปมทงัตวั เป็นปุ่มพษิ  โดยเฉพาะ

หลงัลูกตามรีปูทรงกลมคลา้ยเมลด็ถวัยาวประมาณ  มม. กวา้ง  มม.แผน่

หูเหน็ไดช้ดัเจนขนาดเลก็กวา่ลูกตาเลก็น้อย  ผวิหนงัมสีนํีาตาลหรอืสเีทาทงั

ลําตวั บรเิวณรอบปุ่มพษิจะมสีเีขม้กวา่บรเิวณอนื ๆ ใตท้อ้งมสีนํีาตาลเหลอืง

อ่อน  ฤดผูสมพนัธุ์ จะวางไขใ่นชว่งฤดรูอ้น จนถงึปลายฤดฝูน (เดอืนมนีาคม-

เดอืนกนัยายน)  เป็นสตัวท์กีนิแมลงและกนิอาหารไดห้ลากหลายมาก พบชกุ

ชมุในชว่งฤดฝูน

ถินอาศยั

            พบกระจายพนัธุ์ทวัไปในวงกวา้งในทวปีเอเชยี ตงัแต่แนวเทอืกเขา

หมิาลยั, อนิเดยี, จนีตอนใต,้ ทุกประเทศในภมูภิาค  อนิโดจนี และพบไดท้วั

ไป ในทุกสภาพแวดลอ้ม ทงัในเมอืงใหญ่และในป่าดบิ

วงศ์   Bufonidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

13

ชือสามญั กบนา

ชือวิทยาศาสตร์ Hoplobatrachus rugulosus

ลกัษณะ

        ผวิหนงัดา้นหลงัมสีนํีาตาลจุดดาํ ผวิหนงัขรขุระมรีอยย่น  ทรีมิฝีปากมี

แถบดาํ ใตค้างมจีุดดาํ หรอืแถบลายดาํ กบนาตวัเมยีมขีนาดโตกวา่ตวัผู ้ เมอื

โตเตม็ท ี และพรอ้มทจีะผสมพนัธุจ์ะมองเหน็ถงุเสยีงเป็นรอยย่น สดีาํทใีตค้าง

ขา้งลําตวัจะมตีุ่ม เมอืคลําดมูลีกัษณะสากมอื

ถินอาศยั

         พบกระจายพนัธุใ์นพนืทชีุม่นํา พนืทลีุม่ พนืทลีุม่ชนืแฉะ พนืทฉํีานํา ที

มนํีาท่วม มนํีาขงั พนืทพีร ุ พนืทแีหล่งนําทงัทเีกดิขนึเองตามธรรมชาต ิ และ

ทมีนุษยส์รา้งขนึทงัทมีนํีาขงัชวัคราว  ทงัทเีป็นแหล่ง นํานงิ   ทงัทเีป็นนําจดื

นํากรอ่ย และนําเคม็  รวมไปถงึพนืทชีายฝังทะเล  และพนืทขีองทะเล

วงศ์ Dicroglossidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

14

ชือสามญั กบทูด

ชือวิทยาศาสตร์ Limnonectes blythii

ลกัษณะ

              ปลายปากเรยีวแหลมจนเหน็ไดช้ดั สว่นลําตวัอว้นใหญ่ ผวิเป็นตุม่

เลก็ ๆ ไมส่ะดดุตา  ดคูลา้ยเป็นผวิหนงัเรยีบ  เมอืโตเตม็ทลีําตวัจะมสีนํีาตาล

แดง รมิฝีปากดาํ มขีดีดาํจากทา้ยตาลากมาจนถงึเหนอืวงแกว้หู บรเิวณสขีา้ง

อาจมลีายหรอืจุดสดีาํ  นําตาลเขม้  สว่นขามลีายเขม้คาดเป็นระยะๆ   มนีสิยั

หากนิตอนกลางคนื  ตวัผูจ้ะมขีนาดใหญ่กวา่ตวัเมยี  กบทดูจดัเป็นสตัวป่์าคุม้

ครองในพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.   แต่จดัเป็นสตัว์

ป่าชนิดทเีพาะพนัธุ์ได้

ถินอาศยั

ชอบสภาพอากาศคอ่นขา้งเยน็   เวลากลางวนัมกัหลบซอ่นอยูต่าม

ทมีดืทบึ เชน่ โพรงไม,้ หลมุ, พงหญา้ บรเิวณทมีสีภาพชุม่ชนือยูต่ลอดเวลา

วงศ์ Dicroglossidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

15

ชือสามญั กบหนอง

ชือวิทยาศาสตร์ Fejervarya limnocharis

ลกัษณะ

           ลําตวัมขีนาดปานกลางวดัจากปลายปากถงึกน้ยาว 44–52 ม.ม. ลําตวั

เป็นปุ่ ม ผวิหนงัมตีุม่เลก็ๆ  ปลายหวัมน  แผน่หูมขีนาดเลก็กวา่ลูกตาเลก็นอ้ย

มสีนัเหนอืแผน่หู นวิมอืและนิวเทา้ปลายคอ่นขา้งแหลม  นิวหวัแมม่อืยาวกวา่

นวิชมีองเหน็ไดช้ดั  นิวเทา้มพีงัผดืยดึเพยีงครงึหนึง หรอื  ใน   ของความ

ยาวนิว ทําใหเ้หน็นวิเทา้ดยูาวกวา่ปกต ิ ลําตวัมสีหีลากหลาย ตงัแตส่นํีาตาล

ออกเขยีว   นําตาลแดงจนถงึนําตาลคลํา   บางตวัมแีถบขาวพาดตรงกงึกลาง

หลงัปุ่มและสนัมกัมสีคีลํากวา่ สพีนืมอืและเทา้มสีจีางกวา่สลีําตวั ใตค้างอกสี

ขาวคอ่ยๆ  กลายเป็นสเีหลอืงททีอ้งและใตแ้ขนขา  ตวัผูส้งัเกตไดง้า่ยโดยมี

ปืนสดีาํเดน่ชดั

ถินอาศยั

อาศยัอยู่ไดเ้กอืบทุกแหง่ ไมว่า่จะใกลนํ้าและไกลนํา พบในโพรงไม้

ใตก้อ้นหนิ ขอนไมผ้ ุกองใบไมแ้หง้ ซอกหนิ  ตามรมิลําธารและบรเิวณหญา้

รก

วงศ์ Dicroglossidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

16

ชือสามญั  เขยีดนํานอง

ชือวิทยาศาสตร์ Occidozyga martensii

ลกัษณะ

มขีนาดตวัเลก็จากปลายปากถงึกน้ประมาณ  มม. ลําตวัสนั และ

ป้อม ผวิหนงัลําตวัมตีุม่เลก็กระจาย   และมหีนาแน่นทางสว่นทา้ยของลําตวั

มากกวา่ทางสว่นหน้าของลําตวั  แต่ผวิหนงัลําตวัดา้นทอ้งเรยีบ   มรีอยพบั

ของผวิหนงัพาดขวางบนหวัทางดา้นทา้ยตา ดา้นหลงัมสีนํีาตาลเทา  หรอืสี

นําตาลเขม้ นิวเทา้หนา้ไมม่แีผน่หนงัระหวา่งนวิ

ถินอาศยั

           ในเวลากลางวนัหลบซ่อนตวัอยูใ่ตพุ้ม่ของพรรณพชืทเีตบิโตปกคลุม

ขอบแหล่งนํา หลบซ่อนตวัอยูใ่นซอกหนิ  และออกหากนิเวลากลางคนืบนพนื

ดนิเปิดโล่ง

วงศ์ Dicroglossidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

17

ชือสามญั    องึขา้งดาํ

ชือวิทยาศาสตร์   Microhyla heymonsi

ลกัษณะ

ขนาดวดัจากปลายปากถงึกน้ 15–22 ม.ม. ลําตวัแบนราบ ทอ้งป่อง

หวัแหลม ไมเ่หน็แผน่ห ู  มรีอยพบัของผวิหนงัจากลูกตาไปยงัรกัแร ้รจูมกูอยู่

คอ่นไปทางปลายปากมากกวา่ใกลต้ําแหน่งลูกตา นิวมอืคอ่นขา้งสนั   ปลาย

นวิแผเ่ป็นแผน่แบน   ขาคูห่ลงัสนั   นิวเทา้มพีงัผดืยดึเพยีงนิดเดยีว   ผวิหนงั

เรยีบสเีทาคลํา   หวัสคีลํากวา่หลงั บางตวัมแีผน่หลงัสอีอกนําตาลแดง  แผน่

หลงัมจีุดสดีาํเลก็    คูต่รงกงึกลางหน้า  และดา้นขา้งลําตวัสคีลําจนเกอืบดาํ

สนทิ  ขาและแขนมลีายพาดสจีาง  ตรงกน้มปืีนสดีาํใหญเ่ดน่ชดัใตท้อ้งสอีอก

เหลอืงอ่อน  มจีุดละเอยีดสดีาํกระจาย

ถินอาศยั

ซุกซ่อนตวัใตใ้บไมแ้หง้ กองหนิ กองหญา้ และวสัดอุนืๆ บนพนืดนิ

มกัอยู่ไมไ่กลจากแหล่งนํา

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

18

ชือสามญั องึนําเตา้

ชือวิทยาศาสตร์ Microhyla fissipes

ลกัษณะ

เป็นองึขนาดเลก็ยาว   -  ม.ม. หวัเลก็ หนา้สนั ลําตวัดา้นบนมี

สนํีาตาลเทา  นําตาลเขม้  นําตาลเหลอืง  หรอืสนํีาตาลแดง มลีายรปูนําเตา้สี

นําตาลเขม้    มเีสน้สดีาํขา้งจมกูผา่นตาตอ่เนอืงไปตามสขีา้ง    ขามลีายพาด

ขวางสนํีาตาลเขม้หรอืเหลอืง  ตวัผูค้างสดีาํ  ทอ้งสขีาวออกเหลอืง ปลายนวิ

เรยีว เทา้หลงัมพีงัผดืเตม็ความยาวนิว

ถินอาศยั

พบไดท้วัไป ตามพนืใตใ้บไม ้และตามกอพชื ในป่าทุกประเภทและ

สวนในบา้น

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

19

ชือสามญั องึปุ่ มมลายู

ชือวิทยาศาสตร์ Kalophrynus pleurostigma

ลกัษณะ

         มสีว่นหวักลม จมกูมตีงิเลก็ๆ ยนืแหลม แผน่หูเป็นแผน่กลมไมร่ ีพงัพดื

ตนีหลงัขงึเกอืบเตม็นวิ โคนขามสีแีดงสด ถุงเสยีงมลีายขดีสเีขม้เป็นทางยาว

  ขดี  บนหลงัอาจมลีายลากยาวจาง ๆ  ตามดว้ยจุดประบนลําตวั  ลําตวัมสีี

นําตาลอ่อนหรอืสนํีาตาลแดง

ถินอาศยั

           พบไดใ้นป่าดบิชนื ป่าดบิชนืทรีาบ  ป่าพร ุ ป่าเสอืมโทรม  หรอืพนืที

เกษตรกรรม ใกลก้บัทุง่นําทว่ม

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

20

ชือสามญั    องึลาย

ชือวิทยาศาสตร์   Calluella guttulata

ลกัษณะ

ลําตวัสเีทา สขีา้งและขามสีแีดงออ่นๆ กลางหลงัมลีวดลายสมมาตร

กนั ขอบของลายหยกัเป็นคลนืสจีางลงมาถงึสขีา้งและเป็นลายพาดมาทขีา ใต้

ตามขีดีสจีางเฉียง  ขดี ปลายหวัมจีุดสขีาว คอและอกแตม้ดว้ยสนํีาตาลเป็น

องึขนาดกลาง   ความยาวจากปลายจมกูถงึกน้ยาวประมาณ  มม. หน้าสนั

ลําตวัอว้นป้อม  ไมเ่หน็ Tympanum  ลําตวัสนํีาตาลมลีายเสน้ทแยงไปมาสี

นําตาลเขม้สสีม้หรอืสแีดง ปากสนํีาตาลเหลอืง ปลายนิวทู่  เทา้หลงัมพีงัผดื

 ใน  สว่นของนวิ

ถินอาศยั

พบในสงัคมเมอืงใหญ่  ในทชีนื ใตใ้บไมแ้หง้  และใตด้นิ

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

21

ชือสามญั องึลายเลอะ

ชือวิทยาศาสตร์ Microhyla butleri

ลกัษณะ

         ตวัมขีนาดเลก็  จากปลายปากถงึกน้ยาวประมาณ  มม. ลําตวัเรยีว

หวัแหลม  ผวิหนงัลําตวัเรยีบ สว่นตน้ดา้นหลงัมตีุ่มแบนกระจาย ดา้นหลงัมสีี

เทาหรอืสนํีาตาลเทาหรอืสนํีาตาลแดง  สว่นปลายสดุของหวัเป็นสจีาง และมี

ทางสคีรมีจากดา้นทา้ยตาลงไปทตีน้ขาหน้า บนหลงัมลีวดลายสเีขม้ขอบขาว

หรอืขอบสแีดง รปูรา่งคลา้ยนําเตา้ ดา้นขา้งลําตวัสจีางและมจีุดสแีดงกระจาย

เพศผูม้คีางเป็นจุดประสเีทาเขม้  และซดีจางจนเกอืบขาว เพศเมยีขาหน้าและ

ขาหลงัเรยีวยาว  เมอืพบัขาหลงัแนบกบัลําตวัไปทางดา้นหน้า   ขอ้เทา้อยูใ่น

ตําแหน่งใกลส้ว่นปลายของปาก  นิวเทา้หน้าไมม่แีผน่หนงัระหวา่งนิว  นิวเทา้

หลงัมแีผน่หนงัประมาณ /  ของความยาวนิว สว่นปลายของนิวทกุนิวขยาย

ออกเป็นตุม่ และมรีอยหยกัทางดา้นหน้าของตุ่ม กบัมรีอ่งยาวอยูท่างดา้นบน

ของตุ่ม ตุ่มของนิวเทา้หลงัใหญก่วา่ของนิวเทา้หน้า

ถินอาศยั

อาศยัตามพืนล่างของป่าทมีคีวามชุม่ชนื

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

22

ชือสามญั องึหลงัขดี

ชือวิทยาศาสตร์ Micryletta inornata

ลกัษณะ

ลําตวัคอ่นขา้งแบน วดัจากปลายปากโดยตลอดยาวประมาณ  ซม.

ผวิหนงัเรยีบทงัตวั  ลําตวัมสีเีทาแกมนําตาล   มขีดีดาํเรยีงเป็นแถวจากไหล่

ถงึซอกขาหลงั เยอืหคูลุมดว้ยผวิหนงั ขาสนัปลายนวิพองเลก็นอ้ย นวิแรกสนั

กวา่นิวทสีองมาก นิวขาหลงัไมม่พีงัผดื

ถินอาศยั

ซุกซ่อนตวัอยู่ในขอนไมผ้ ุ หรอืในกองใบไมผ้ ุ   และกงิไม ้ทสีมุกนั

พบอยูใ่ตก้องกงิไมท้สีมุกนัอยูร่มิถนนในป่าดบิแลง้   เป็นจดุทมีแีสงแดดสอ่ง

ถงึในตอนบา่ยๆ

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

23

ชือสามญั องึอ่างบา้น

ชือวิทยาศาสตร์ Kaloula pulchra

ลกัษณะ

ลําตวัอว้นกลม  หวักวา้ง และปลายปากแหลมไมม่าก  ขา และแขน

คอ่นขา้งสนั มคีวามยาวไล่เลยีกนั นิวมอืและนิวเทา้ตอนปลายแผแ่บนและตดั

ตรงทางดา้นหน้า ผวิหนงัเรยีบลนืมปีุ่ มเลก็ๆ กระจายอยู่ทวัหลงัและมากในขา

คูห่ลงั ลําตวัดา้นหลงัสอีอกนําตาลคลําหรอืนําตาลแกมแดง มลีายแถบกวา้งสี

นําตาลอ่อนพาดตงัแตเ่หนือลกูตาจนถงึโคนขาทงัสองขา้งตรงปลายบนสดุ แต่

ละแถบยงัเชอืมต่อกนัระหวา่งลูกตาทงัสองขา้งปลายล่างสดุ

ถินอาศยั

สว่นใหญ่ขดุดนิลกึลงไปซ่อนตวัอยู ่เลอืกดนิทชีนืและรว่นซยุ  เมอื

ฝนตกหนกัตดิต่อกนัหลายวนัจงึจะขนึออกมาหากนิ

วงศ์ Microhylidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

24

ชือสามญั เขียดบวั

ชือวิทยาศาสตร์ Hylarana erythraea

ลกัษณะ

 ลําตวัเรยีว  ขนาดจากปลายปาก ถงึกน้ประมาณ   มม.  ผวิหนงั

เรยีบ มแีผน่หนงัหนาสขีาวหรอืสคีรมี ขอบมสีนํีาตาลเขม้  ลําตวัดา้นหลงัและ

ดา้นขา้งมสีเีขยีว ขอบล่างดา้นขา้งลําตวัมสีนํีาตาลเขม้  มจีุดสเีขม้กระจายอยู่

ดา้นขา้งลําตวัและบนหลงัสว่นทา้ยของลําตวั    ขอบปากบนและทอ้งมสีขีาว

แผน่เยอืหูมสีนํีาตาล  ขาหน้าและขาหลงัมสีนํีาตาล  และมแีถบสเีขม้พาดตาม

ความยาวของขา  ขาหน้าและขาหลงัเรยีวยาว นวิยาว เมอืพบัขาหลงัแนบกบั

ลําตวัไปทางดา้นหน้า   ขอ้เทา้อยูใ่นตําแหน่งชอ่งเปิดจมกู   นวิเทา้หน้าไมม่ี

แผน่หนงั  ระหวา่งนวินิวเทา้หลงัมแีผน่หนงัเกอืบเตม็ความยาวนวิ

ถินอาศยั

อาศยัอยูใ่นแหลง่นําทมีกีอพชืนําขนึหนาแน่น เชน่ บวั  จอก  แหน

ผกัตบ เป็นตน้ หากนิในเวลากลางคนื มคีวามวอ่งไวมาก พบกระจายพนัธุ์

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้  ในประเทศไทยพบไดทุ้กภาค

วงศ์ Ranidae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

25

ชือสามญั  ปาดบา้น

ชือวิทยาศาสตร์ Polypedates leucomystax

ลกัษณะ

         ตวัมขีนาดปานกลาง จากปลายปากถงึรกูน้ประมาณ – มม. ลําตวั

เรยีวและแบน  ผวิหนงัลาํตวัเรยีบ ปลายนิวทงัหมดเป็นปุ่ มกลม มแีผน่ยดึเป็น

พงัผดืระหวา่งนวิเฉพาะขาหลงัเท่านนั  นวิเทา้เหนียวสามารถเกาะตดิกบัผนงั

ได ้บรเิวณดา้นหลงัระหวา่งลกูตา ผวิหนงัจะแบนราบจนตดิกบักะโหลก และมี

ลายเขม้คลา้ยนาฬกิาทรายอยูบ่นทา้ยทอยพาดมาจนถงึหวัไหล่   และมคีวาม

สามารถปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ี

ถินอาศยั

พบไดท้วัไปในทวปีเอเชยี ตงัแตบ่งักลาเทศ, บรไูน, กมัพชูา, จนี,

อนิเดยี, อนิโดนเีซยี, ลาว, มาเลเซยี, เมยีนมาร,์ เนปาล, ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร,์

ไทย, เวยีดนาม สาํหรบัในประเทศไทยพบไดท้วัทุกภาค

วงศ์ Rhacophoridae



สตัว์ครึงบกครึงนํา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

26



สตัวเ์ลือยคลาน

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สตัว์เลือยคลาน  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

28

ชือสามญั กงิกา่บนิปีกลาย (Banded Winged Flying Lizard)

ชือวิทยาศาสตร์ Draco taeniopterus

ลกัษณะ

ขนาดตวัเลก็ (จากปลายปากถงึกน้  – 77 มม. และหางยาว 

– 153 มม.) ลําตวัแบน หวัเลก็ หางยาว โคนหางใหญ ่ลําตวัสเีทา  หรอืสเีทา

อมเขยีวและมลีายสดีาํ หางมแีถบสเีขม้กบัสจีางพาดขวางเป็นปลอ้ง ดา้นทอ้ง

สเีหลอืง ขาหนา้และขาหลงัมแีถบสเีขม้พาดขวาง  ดา้นขา้งลําตวัระหวา่งดา้น

ทา้ยของขาหน้ากบัดา้นหน้าของขาหลงัมแีผน่หนงัแผอ่อก ขอบปีกสแีดงเหน็

ชดัเจน เกลด็ใหญเ่รยีงตวัลกัษณะคลา้ยรปูตวัวายภาษาองักฤษหวักลบั  เพศ

ผูม้แีผน่หนงัสนัทดีา้นขา้งลําคอ (wattle) และมเีหนียง (dewlap) ใตค้อ เหนยีง

ยาวกวา่ความยาวหวัและสว่นปลายของเหนยีงมนกลม   เหนียงใตค้อมสีแีดง

สม้ แตส่ว่นปลายสเีขยีวจาง

ถินอาศยั

คอ่นขา้งจํากดัแหล่งอาศยัในพนืทเีป็นกลุ่มไมท้บึ

วงศ์ Agamidae



สตัว์เลือยคลาน:  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

                     เขือนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

29

ชือสามญั กงิกา่หวัแดง (Red chameleon )

ชือวิทยาศาสตร์ Calotes versicolor

ลกัษณะ

เป็นกงิกา่ขนาดกลาง ตวัผูม้สีสีนัสะดดุตามาก ตงัแต่คอถงึชว่งกลาง

ลําตวัจะมสีแีดงสด  ใตค้างมผีนืสดีาํรปูสามเหลยีมสแีดงเขม้  ซงึเป็นทมีาของ

ชอือกีชอืหนึงของมนัคอื “Blood sucker” สามารถเปลยีนสไีดร้วดเรว็เวลาตก

เวลาตกใจมกัเป็นลายบงัตามตวัลงมาจนถงึหาง    มอีาณาเขตเป็นของตวัเอง

กนิแมลงขนาดเลก็ เชน่ตกัแตนทอียูต่ามทุง่หญา้ และหนอนผเีสอื วางไขค่ราว

ละ -  ฟอง

ถินอาศยั

อาศยัอยู่บนตน้ไมแ้ละพนืดนิในบางครงั

วงศ์ Agamidae



สตัว์เลือยคลาน  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

30

ชือสามญั จงิจกหางหนาม (Spiny-tailed house gecko)

ชือวิทยาศาสตร์  Hemidactylus frenatus

ลกัษณะ

ลําตวัจะมคีวามยาว  ซม. ตวัเตม็วยัอาจจะยาวถงึ -  ซม. มสีี

นําตาลอ่อนจนถงึเขม้  หางคอ่นขา้งกลม มหีนามอยู่บรเิวณดา้นขา้ง  ตวัเมยี

วางไขค่ราวละ  ฟอง  ไขจ่ะใชเ้วลาฟักประมาณ  -  วนั  ตวัออ่นทอีอก

จากไขจ่ะมขีนาดประมาณ   ซม. วงจรชวีติมอีายปุระมาณ -  ปี การงอก

ใหมข่องหางจงิจกใชเ้วลาประมาณ  -  สปัดาห์

ถินอาศยั

           บนตน้ไมข้นาดกลางและขนาดใหญ่ในป่าธรรมชาต ิเกาะหวัลงอยูบ่น

ตน้ไม ้ และขา้งใตก้งิใหญ่ๆ อาศยัสลีําตวัชว่ยพรางตา ศตัร ูและไตห่ากนิ ไป

ตามเปลอืกไมใ้นเวลากลางคนื

วงศ์ Gekkonidae



สตัว์เลือยคลาน:  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

                     เขือนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

31

ชือสามญั จงิเหลนบา้น ( East Indian brown mabuya)

ชือวิทยาศาสตร์ Mabuya multifasciata

ลกัษณะ

           ลําตวัหนาแต่หลงัแบนจงึดคูลา้ยวา่มลีําตวัเป็นรปูสเีหลยีมทรงกระบอก

หวัและลําตวัมสีนํีาตาลเหลอืบทอง  เกลด็มคีวามเงางาม  มลีายเสน้สดีาํขา้ง

ลําตวัตงัแต่ -  ขดี ปลายปากเรยีวแหลมและเลก็ดา้นขา้งลําตวัเป็นสนํีาตาล

เขม้  มจีดุสขีาว ขณะทบีางตวัเป็นสสีม้ มหีางเรยีวยาว ใตท้อ้งสขีาวเทาหรอื

ออกเหลอืง มคีวามยาวลําตวัประมาณ 81– 90 มม. หางยาวประมาณ 142–

 มม.  ตวัเมยีทมีขีนาดเลก็กวา่

ถินอาศยั

         พบในป่าทบึจนถงึพนืทใีนสงัคมเมอืงใหญ่ เชน่ สวนสาธารณะ หรอื

สวนหลงับา้น โดยมกัหากนิบนพนืดนิเป็นหลกั ซงึพบไดง้า่ยและบอ่ยทสีดุ

วงศ์ Scincidae



สตัว์เลือยคลาน  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

32

ชือสามญั จงิเหลนภเูขาเกลด็เรยีบ (Streamside forest skink)

ชือวิทยาศาสตร์ Sphenomorphus maculatus

ลกัษณะ

              เป็นจงิเหลนทมีรีปูรา่งเพรยีว เกลด็ปลายจมกูบุม๋เป็นแอ่ง หลงัมสีี

นําตาลออกสม้ มกัมลีายจุดสดีาํ มแีถบสดีาํคาดตาต่อเนืองไปตามขา้งถงึโคน

หาง ใตแ้ถบสดีาํเป็นสคีรมี มจีุดสดีาํเรยีงเป็นแถบตลอดขา้งลําตวั หางสอีอก

สม้อาจมลีายสดีาํ ทอ้งสขีาวครมี ชว่งฤดผูสมพนัธุ์ประมาณปลายฤดฝูน ทอ้ง

จะเปลยีนเป็นสเีหลอืงสด หางเปลยีนเป็นสสีม้

ถินอาศยั

มกัพบหากนิตามพนืใตซ้ากใบไม ้ตามกอ้นหนิรมิลําธาร

วงศ์ Scincidae



สตัว์เลือยคลาน:  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

                     เขือนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

33

ชือสามญั จงิเหลนหลากลาย (bronze grass skink)

ชือวิทยาศาสตร์ Mabuya macularia

ลกัษณะ

           ขนาดตวัเลก็จากปลายปากถงึกน้ประมาณ  มม. และหางยาว 

มม. หวัยาว สว่นปลายของหวัเรยีว หางยาว ผวิหนงัลําตวัมเีกลด็ปกคลุมพนื

ผวิมนั เกลด็บนหวัเป็นแผน่กวา้งและเรยีบ แตเ่กลด็บรเิวณทา้ยทอยมสีนัแบน

เปลอืกตาลา่งมเีกลด็ปกคลุม  ลําตวัดา้นหลงัมสีนํีาตาล  หางมผีนืสดีาํกระจาย

ขอบปากบนสขีาวและเป็นเสน้สขีาว  ขาหน้าและขาหลงัสนํีาตาล  และมจีดุสี

ขาวกระจาย เพศผูม้สีเีขม้กวา่เพศเมยี ขาหน้าและขาหลงัคอ่นขา้งยาว นิวเทา้

ยาว  นิวเทา้ทกุนิวมเีลบ็ หลงัมเีกลด็เป็นตุม่

ถินอาศยั

          หากนิอยู่บนพนืดนิในพนืทป่ีา

วงศ ์    Scincidae



สตัว์เลือยคลาน  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

34

ชือสามญั ตะกวด

ชือวิทยาศาสตร์ Varanus nebulosus

ลกัษณะ

มรีปูรา่งคลา้ยเหยี  (V. salvator)    ซงึเป็นสตัวท์อียูใ่นสกลุและวงศ์

เดยีวกนั โดยมกัจําสบัสนกบัเหยีหรอืเรยีกสลบักนั แต่ตะกวดมขีนาดเลก็กวา่

เหยีมาก และตําแหน่งของโพรงจมกู อกีทงัสสีนัของตะกวดจะมสีนํีาตาลหรอื

สดีาํ ซงึแตกต่างจากเหยีทมีสีเีหลอืงผสมอยูเ่ป็นลาย และอุปนิสยัตะกวดมกั

จะไมค่่อยอาศยัอยู่ใกลแ้หล่งนําหรอืชอบว่ายนําหรอืหากนิในนําเหมอืนเหีย

และไมด่รุา้ยเท่า

ถินอาศยั

อาศยับนตน้ไม ้ ปีนตน้ไมเ้กง่ ชอบนอนผงึแดดตามกงิไม ้แต่หากนิ

ตามพนืดนิ  และตามป่าโปรง่มากกวา่ป่าทบึ

วงศ์ Varanidae



สตัว์เลือยคลาน:  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

                     เขือนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

35

ชือสามญั งสูายรุง้ (Feeding rainbow water snake)

ชือวิทยาศาสตร์ Enhydris enhydris

ลกัษณะ

          ความยาวเฉลยี  ซม.หวัเลก็ คอเลก็กวา่หวั ลําตวัอว้นใหญ่ ตวักลม

พนืลําตวัสนํีาตาล มลีายสดีาํชมพูสลบัเหลอืง เป็นแนวยาวตลอดตวัถงึปลาย

หาง  ทอ้งสขีาวอมเหลอืง  หางเรยีวสนั  มฟัีนหน้าทงับนและล่างยาว เหมอืน

เขยีว โดยเขยีวบนยาวกวา่เขยีวลา่ง ผวิเป็นเงามนั สะทอ้นแสง เหมอืนสรีุง้

ลูกตาดาํ กลมเลก็ ลนิสชีมพูออ่น

ถินอาศยั

อาศยัตามพนืทป่ีาทมีคีวามชนื ลําธาร และแหล่งนําธรรมชาติ

วงศ์ Colubridae



สตัว์เลือยคลาน  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

36

ชือสามญั งแูสห้างมา้ (Siamese cat-eyed snake)

ชือวิทยาศาสตร์ Boiga cynodon

ลกัษณะ

ลําตวั   วดัจากปลายปากถงึกน้  - .   เมตร  หวัยาวและกวา้งกวา่

ลําคอ ตาใหญ่ ตวัยาวและแบนขา้ง หางยาว ปลายหางเรยีวเลก็ ผวิหนงัลําตวั

มเีกลด็ปกคลุม เกลด็บนหวัเป็นแผน่กวา้ง เกลด็บนหลงัและดา้นบนของหางมี

พนืผวิเรยีบและเกลด็บนหลงัในแนวกลางตวั  (vertebral scale)ใหญก่วา่เกลด็

แถวอนื  และขอบดา้นทา้ยของแผน่เกลด็ตดัตรง  เกลด็ทอ้งขยายกวา้ง เกลด็

ใตห้างเป็นแถวคู ่  หวัและบนหลงัสเีทาหรอืสนํีาตาล

ถินอาศยั

บรเิวณทมีกีลุม่ไม ้กระจายตามพนืดนิ และทชีนืๆ

วงศ์ Colubridae



สตัว์เลือยคลาน:  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

                     เขือนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี

37

ชือสามญั งเูหลอืม (Reticulated python)

ชือวิทยาศาสตร์ Python reticulatus

ลกัษณะ

           ลําตวัตงัแต่ปลายหวัจรดปลายหางมสีเีหลอืงหรอืสเีหลอืงปนนําตาล

พนืของตวัสนํีาตาลแดง มลีายแบง่เป็นวงมหีลายสทีบีรเิวณสว่นหวัมเีสน้สดีาํ

ขนาดเลก็เรยีวยาวเรยีกวา่ “ศรดาํ” ปากมขีนาดใหญ่และฟันแหลมคม ขากรร-

ไกรแขง็แรงมาก   สามารถถอดขากรรไกรในการกลนืเหยอืทมีขีนาดใหญไ่ด้

หวัเดน่แยกออกจากคออย่างชดัเจน ปลายหางยาวแหลม เกลด็เรยีบเรยีงเป็น

แถวไดร้ะหวา่ง -  แถว ทบีรเิวณกลางลําตวัเกลด็ทวารเป็นแผน่เดยีว

ถินอาศยั

อาศยัตามโพรงดนิ โพรงไมใ้นทมีดืและเยน็ หลาย ๆ วนัจงึจะออก

หากนิครงัหนึง

วงศ์  Pythonidae



สตัว์เลือยคลาน  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

38

ชือสามญั งเูขยีวหางไหมท้อ้งเหลอืง (Green pit viper)

ชือวิทยาศาสตร์ Trimeresurus albolabris

ลกัษณะ

           เป็นงพูษิชนิดหนงึ ลําตวัสเีขยีวอมเหลอืงสด บนตวัสเีขยีวอมนําเงนิ

หางสแีดงชดัเจน  ทอ้งเหลอืงหรอืขาว   งเูขยีวหางไหมท้อ้งเหลอืงปกตเิลอืย

ชา้ๆไมร่วดเรว็   มนีสิยัด ุสามารถจะฉกศตัรเูมอืเขา้ใกลไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ จะใช้

ลําตวั และหางรดัพนัยดึกบักงิไมไ้ว ้   หากนิในเวลากลางคนืทงัตามพนืดนิทมีี

หญา้รกๆ  และบนตน้ไม ้ ชอบกนิหนู  กบ  เขยีดเป็นอาหาร  ออกลกูเป็นตวั

ครงัละ -  ตวั

ถินอาศยั

อยูต่ามพุม่ไมเ้ตยีๆ กอหญา้ กระถางตน้ไมข้ณะเกาะนอนบนไม้

วงศ์  Viperidae



ปลา

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลาขา้วเมา่นําจดื, ปลาแป้นแกว้ (Siamese glassfish)

ชือท้องถิน ปลาเมา่

ชือวิทยาศาสตร์ Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

ลกัษณะ

                เป็นปลาขนาดเลก็ลําตวัสนั ทอ้งกลมมน หวัเลก็สนั ตาโตยูด่า้นขา้ง

จะงอยปากสนัทู ่ รจูมกู  คูอ่ยู่ชดิตา ปากกวา้ง อยูป่ลายหนา้สดุของจะงอยปาก

ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย มุมปากยาวเลยขอบดา้นหน้า

ไม่มฟัีนบนลิน ครบีอกปลายโคง้มนวางตวั ในแนวเฉียงหลงัช่องเปิดเหงอืก

ครบีหางเวา้ลกึแบบสอ้ม เกลด็คลุมลําตวัเลก็บางล่อนหลุดไดง้า่ย ขณะมชีวีติ

ลําตวัคอ่นขา้งใสสามารถมองเหน็กระดกูภายใน ครบีอก  ครบีหลงั ครบีทอ้ง

ครีบก้นและครีบหางไม่มีสีหรือมีสีเหลืองจางๆและมกัพบเม็ดสีดาํกระจาย

ตามครบีจางๆ บรเิวณทอ้งสขีาวขุน่เหลอืบเงนิวาว

ถินอาศยั

แหล่งนําจืดทีเป็นแหล่งนํานิง อ่างเกบ็นํา ในพืนทีตอนกลางของ

ลุม่นําจนถงึพนืราบของลุ่มนํา พนืทอ้งนําเป็น กรวด ทราย หรอืทรายปนโคลน

มพีชืนําหรอืกงิไมห้นาแน่น พบแพรก่ระจายในทุกภมูภิาคของประเทศไทย

วงศ์  Ambassidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
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วงศ์ Aplocheilidae

ชือสามญัไทย ปลาหวัตะกวั (Blue panchax)

ชือท้องถิน ปลาหวักวั

ชือวิทยาศาสตร์ Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเลก็ ลําตวัยาวเพรยีว แบนขา้ง ทอ้งกลมมน สว่นหวัมน

ทู่  มีรูจมูก  คู่อยู่ชิดตา ครีบอกอยู่หลังช่องเปิดเหงือก ครีบท้องมีขนาด

เล็กสันวางตัวในแนวระนาบอยู่ตอนกลางลําตัว ปลายครีบหางโค้งมนกลม

เกลด็บางมขีนาดเลก็  ส ีลําตวัดา้นบนมสีเีหลอืงเหลอืบนําเงนิ  ทอ้งเป็นสเีทา

ขาววาว ทีกึงกลางหัวด้านบนระหว่างตามจีุดสีขาวแวววาวเห็นได้ชดั โดย

เฉพาะในปลาเพศผู้ ครีบอกไม่มีสหีรือเป็นสเีขยีวอ่อน ครบีหลังบรเิวณใกล้

ฐานมแีต้มเป็นวงกลมสดีาํ ครบีท้อง ครบีกน้ ครีบหลงั และครบีหางมกัพบ

เม็ดสีสีแสดกระจายบริเวณตอนท้ายครีบ ก้นและบางส่วนของ ครีบหลัง

และครบีหาง

ถินอาศยั

แหลง่นําจดืทเีป็นแหลง่นําไหลและนํานงิ ตลอดจนพนืทเีป็นนํากรอ่ย

บรเิวณปากแมนํ่า พนืทอ้งนําเป็นหนิ กรวด กอ้นหนิ ทรายหรอืโคลน มกัพบ

อาศยัอยู่ในบรเิวณทมีพีชืนํากระจดักระจายจนถงึแหล่งนําเปิด



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

42 ชือสามญั ปลาชอ่น (Common snakehead)

ชือท้องถิน ปลาช่อน

ชือวิทยาศาสตร์ Channa striata (Bloch, 1795)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดปานกลาง คอ่นขา้งเลก็  ลําตวัยาวเรยีว  ตอนหนา้ กลม

ตอนท้ายแบนข้าง ท้องกลมมน  ส่วนหัวมนทู่ จะงอยปากโค้งมน ตาโต

ตําแหน่งของตารูจมูก  คู่อยู่ห่างกัน จมูกคู่หน้าอยู่ชิดปลายจะงอยปาก

ปากกวา้ง ขากรรไกรล่างยาวกวา่ขากรรไกรบนเล็กน้อย มฟัีนบนขากรรไกร

และเพดานปาก ฟันบนเพดานปากมขีนาดเลก็ รมิฝีปากหนา คอดหางแบน  ครบี

หางปลายโค้งมนกลม เกล็ดมีขนาดใหญ่ขอบโค้งมน ลําตัวสีนําตาลปนดาํ

สลีําตวัดา้นบนดาํ ด้านท้องเป็นสเีทาขาว ดา้นขา้งลําตวัมลีายบงัเฉียงสดีาํ

ครบีอก ครบีทอ้ง ครบีกน้ ครบีหลงั และครบีหางเป็นสนํีาตาลปนดาํ

ถินอาศยั

พบแพรก่ระจายในแหล่งนําจดื ทเีป็นแหล่งนําไหลชา้จนถงึ แหลง่นํา

นิงพนืทอ้งนําเป็นพนืทรายหรอืทรายปนโคลน

วงศ์ Channidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลานิล ( Nile tilapia)

ชือท้องถิน ปลานิล

ชือวิทยาศาสตร์ Oreochromis nilotica (Linnaeus, 1758)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเล็กลําตวัสนั แบนขา้ง ทอ้งกลมมน ส่วนหวัมขีนาด

เล็กสัน ตาโตอยู่ ด้านข้าง จะงอยปากปกติส ันทู่  มีรูจมูก  คู่อยู่ ชิดตา

ปากอยู่ปลายสดุจะงอยปาก ปากเลก็ ขากรรไกรบนยาว เสมอขากรรไกรล่าง

ครีบอกมีปลายแหลม มี เกล็ดปกคลุ มลํา ตั ว เกล็ดเป็น ขอบเรียบ

ด้านบนลําตัวสีเทาดาํเข้ม ด้านท้องมีสีเทาซีดขาวจนถึงสีนําตาล เหลือง

ด้านข้างลําตัวมีแถบสีดาํแคบๆพาดขวางลําตัว -  แถบ และแถบนีจะ

มสีจีางลงเมอืโตเตม็วยั ครบีทกุครบีเป็นสเีทาดาํ ครบีหางมแีถบขวางบางๆสดีาํ

หลายแถบ ลําคอ ครบีอก ครบีทอ้งและปลายครบีหลงั ในเพศผูจ้ะมสีแีดงสด

เพศเมยีจะไมม่สีแีดงหรอืเป็นสเีหลอืง มสีนํีาตาลเหลอืงจนถงึนําตาลเขม้หรอืดาํ

ครบีอก ครบีหลงั ครบีท้อง ครบีกน้และครบีหางเป็นสนํีาตาลเหลือง จนถึง

นําตาลดาํ และมกัพบเมด็สสีดีาํกระจายตามครบีจางๆ

ถินอาศยั

แหลง่นํานงิ อา่งเกบ็นํา จนถงึปากแมนํ่า พนืทอ้งนําเป็นกรวดทราย

หรอืทรายปนโคลน มพีชืนํา กงิไม ้ตอไมห้นาแน่น

วงศ์    Cichlidae



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

44

ชือสามญั ปลามด

ชือท้องถิน ปลามด

ชือวิทยาศาสตร์ Clarias teijsmanni Bleeker, 1857

ลกัษณะ

เป็นกลุ่มปลาหนงัไมม่เีกลด็ ขนาดเลก็  ลําตวัยาวเพรยีว ทอ้งกลมมน

หวัแบนเรยีบโคง้มน จะงอยปากทู่ ตาเลก็มเียอืคลุมตา ตาอยูค่อ่นไปทางดา้น

บนหวั มรีจูมกู  คู ่มหีนวด  คู ่หนวดทรีะหวา่งรจูมกู  คู ่ หนวดมมุขากรรไกร

บน  คู ่หนวดทขีากรรไกรล่าง  คู ่และหนวดใตค้างอกี  คู ่บรเิวณโคนหนวด

ทุกคู่มลีกัษณะเป็นตุ่มเนือ ครบีหางกลม สลีําตวัดา้นบนมสีเีทาดาํ ดา้นท้อง

เป็นสเีทาขาว ดา้นขา้งตวัมจีุดสขีาวกระจายเป็นแนวขวาง และแนวยาวลําตวั

ครบีอก ครบีทอ้ง ครบีกน้ ครบีหลงั และครบีหางมสีเีป็นสเีทาดาํ

ถินอาศยั

แหล่งนําจืดทีเป็นแหล่งนําไหลช้า ในพืนทีตอนบนและตอนกลาง

ของลุ่มนํา พนืทอ้งนําเป็นพนืหนิ กรวด กอ้นหนิหรอืตน้ไมข้อนไมจ้มอยู่ใตนํ้า

พบแพรก่ระจายในภาคใตข้องประเทศไทย

วงศ์   Clariidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลาซวิควาย (Silver rasbora)

ชือท้องถิน ปลาซวิ

ชือวิทยาศาสตร์ Rasbora paviana (Tirant, 1885)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเลก็ มลีําตวัเพรยีวยาวคลา้ยปลาซวิอนืๆ ลกัษณะแบน

ขา้ง ปากมขีนาดเลก็ยาว มมุปากยาวถงึขอบหน้าของตา ไมม่หีนวด ครบีหลงั

มขีนาดเลก็ ครบีทอ้งมขีนาดเลก็อยูบ่รเิวณกงึกลางลําตวั มจีุดส ี  ลําตวัมสีเีงนิ

เหลอืบเหลอืง ทางดา้นหลงัจะมเีมด็สสีดีกระจายเขม้กวา่  ทางดา้นลา่ง ครบีอก

ครบีหลงั ครบีทอ้ง ครบีกน้ และครบีหางไมม่สี ี หรอืมสีเีหลอืงออ่นและมเีมด็สี

สดีาํกระจายตามครบี ดา้นขา้งลําตวัมแีถบสดีาํ หรอืดาํเหลอืบนําเงนิ

ถินอาศยั

แหล่งนําจดืทเีป็นแหล่งนําไหล  พนืทตีน้นําลําธาร ถงึบรเิวณนํานิง

แหลง่นําทอียูบ่รเิวณทรีาบลุ่มรมิฝังแมนํ่า ทรีาบนําทว่มถงึ ทะเลสาบ หนองบงึ

และอ่างเกบ็นํา โดยเฉพาะบรเิวณทมีพีรรณไมนํ้าขนึหนาแน่น

วงศ์ Cyprinidae



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

46

ชือสามญั ปลาตะเพยีนขาว (Java barb)

ชือท้องถิน ปลาตะเพยีนขาว

ชือวิทยาศาสตร์ Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849)

ลกัษณะ

เป็นปลานขนาดปานกลาง ลําตวัสนั แบนขา้ง สนัทอ้งกลมมน หวัมี

ขนาดเลก็จะงอยปากสนัทู ่ตาโต มหีนวดขนาดสนั  คู ่ ครบีหางเวา้ลกึ แบบสอ้ม

สลีําตวัดา้นบนมสีเีงนิเหลอืบเหลอืง สว่นดา้นทอ้งเป็นสเีงนิ ทางดา้นหลงัจะมี

เมด็สสีดีาํกระจายเขม้กวา่ทางดา้นทอ้ง ครบีอกไมม่สี ีขณะทคีรบีหลงั ครบีทอ้ง

ครีบก้นและครีบหางมีสีเหลืองปน มกัพบเม็ดสีสีดาํกระจายตามครีบจางๆ

เกล็ดด้านข้างตอนบนและกึงกลางลําตัว มีสีเง ินบริเวณขอบเกล็ดทีซ้อน

กนัมเีมด็สเีรยีงตวัเห็นเป็นขอบสดีาํจางๆ

ถินอาศยั

แหล่งนําจืดทีเป็นแหล่งนําไหลชา้และแหล่งนํานิง พืนท้องนําเป็น

ทรายหรอืทรายปนโคลน ในพนืทตีอนล่างของลุ่มนําตลอดจนอ่างเกบ็นํา

วงศ์ Cyprinidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลาตะเพยีนนําตก, ตะเพยีนสองจุด (Spotted barb)

ชือท้องถิน หยา

ชือวิทยาศาสตร์ Barbodes  binotatus (Valenciennes, 1942)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเล็ก ลําตัวส ันแบนข้าง ส ันท้องกลมมน ส่วนหัว

มขีนาดปานกลาง  จะงอยปากสนัทู ่ ตาโต  มหีนวด  คู ่ ครบีหางเวา้ลกึแบบสอ้ม

สลีําตวัดา้นบนมสีเีงนิเหลอืบเหลอืง สว่นดา้นทอ้งเป็นสเีงนิ ดา้นหลงัจะมเีมด็สี

สีดาํกระจายเข้มกว่าด้านท้อง ครีบอก ครีบหลัง ครีบท้อง ครีบก้นและ

ครีบหางไม่มีสีหรือมีสีเหลืองปนส้ม มกัพบเม็ดสีดาํกระจายตามครีบจางๆ

เมอืโตเตม็วยับรเิวณดา้นหนา้ครบีหลงัตอนกลางของคอดหาง จะมจีุดกลมสดีาํ

สาํหรบัปลาวยัรุน่อาจมจีุดกลมสดีาํ กระจายดา้นขา้งลําตวั มากกวา่นี

ถินอาศยั

แหลง่นําไหล  พนืทอ้งนําทเีป็นพนืหนิ กรวด ทรายหรอืทรายปนโคลน

วงศ์ Cyprinidae



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลาเสอืสมุาตรา

ชือท้องถิน ขา้งลาย, เสอืสมุาตรา

ชือวิทยาศาสตร์ Puntigrus partipentazona Fowler, 1934

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเล็กมีลําตัวส ัน แบนข้าง สนัท้องกลมมน ส่วนหัว

มีขนาดปานกลาง จะงอยปากสันทู่  ตาโต ปากมขีนาดเล็กอยู่ปลายสุดทาง

ฐานครบี หลงัมจีุดตงัต้นอยู่ในแนวเดยีวกบัจุดเรมิของครบีทอ้ง ครบีอกและ

ครีบท้องยาวเกือบเท่ากนั ครีบท้องอยู่บริเวณกึงกลางลําตัว ครีบหางเว้า

ลึกแบบส้อม ลําตัวด้านหลังมีสีเหลืองอมนําตาล ส่วนด้านท้องเป็นสีเงิน

ทางด้านหลังจะมี เม็ดสีสี ดาํ กระจายเข้มกว่ าทางด้านท้อง บนลํา ตัว

มลีายเป็นแถบสดีาํในแนวดงิ  แถบบรเิวณสว่นหวั หน้าและหลงั ครบีหลงั

ครบีอกไมม่สีหีรอืเป็นสเีหลอืง ขณะทคีรบีหลงั ครบีทอ้ง ครบีกน้และครบีหาง

มสีเีหลืองหรอืสเีหลืองอมสม้

ถินอาศยั

แหล่งนําไหล และแหล่งนํานิงทมีพีนืทอ้งนําเป็นทรายหรอืทรายปน

โคลน ในพนืทตีอนล่างของลุม่นํา ตลอดจนอา่งเกบ็นํา

วงศ์ Cyprinidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญัไทย ปลาบู่ทราย

ชือท้องถิน ปลาบู่ทราย

ชือวิทยาศาสตร์ Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852)

ลกัษณะ

เป็นปลารปูร่างยาวกลม แบบทรงกระบอก ตอนทา้ยแบนขา้ง ท้อง

กลมมน  จะงอยปากปกตสินัทู่  รจูมกู  คูอ่ยู่ชดิตา ปากอยูป่ลายสดุจะงอยปาก

ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกรบนเล็กน้อย คอดหางแบน ปลายครีบ

หางโค้งมนกลม เกล็ดปกคลุมลําตัวเป็นเกล็ดทีมีขอบหยักแบบซีหวีเรียง

เป็นระเบยีบตดิแน่น  ลําตวัมสีนํีาตาลปนสม้จนถงึนําตาลเขม้เกอืบดาํ ครบีอก

ครบีหลัง ครีบท้อง ครีบกน้และครีบหาง มกัปรากฏลวด ลายแบบหินอ่อน

สนํีาตาลดาํ ดา้นบนลําตวัมีสนํีาตาลเขม้ ดา้นท้องมสีซีีดจางจนถึงสนํีาตาล

เหลอืง  ดา้นขา้งลําตวัมลีวดลายแบบ หนิอ่อนสนํีาตาลดาํ

ถินอาศยั

แหลง่นําจดืทเีป็นแหล่งนํานงิ อ่างเกบ็นํา พนืทอ้งนําเป็น กรวด ทราย

หรอืทรายปนโคลน มพีืชนําหรอืกงิไมห้นาแน่น ตลอดจนบรเิวณปากแม่นํา

และชายฝังทไีดร้บัอทิธพิลจากนําจดื

วงศ์ Eleotridae



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

50 ชือสามญั ปลาเขม็ (Wrestling halfbeak)

ชือท้องถิน ปลาเขม็

ชือวิทยาศาสตร์ Dermogenys sumatrana (Bleeker, 1853)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเลก็ ลําตวัยาวเรยีว  ทอ้งกลมมน สว่นหวัเรยีว ขากรร

ไกรล่างยาวแหลมยนืไปทางตอนหน้ายาวมากกวา่ขากรรไกรบน ตาโตอยู่คอ่น

ไปทางดา้นขา้ง รจูมกู  คูอ่ยู่ชดิตา ปากอยู่ดา้นหน้าสดุ ขากรรไกรบนและลา่ง

มฟัีนแหลมยาวซีเล็กๆ ครบีหางกลม  เกลด็บางมขีนาดเล็ก สลีําตวัดา้นบน

มสีเีทาดาํเหลือบนําเงนิ ดา้นทอ้งเป็นสเีทาขาววาว ดา้นขา้งตวัสเีทาเหลือบ

นําเงนิ  อาจมแีถบสนํีาตาลดาํพาดตามยาวลําตวั  ครบีอก ครบีทอ้ง  ครบีกน้

ครบีหลงั และครบีหางไม่มสีหีรอืเป็นสเีขยีวอ่อน มกัพบเมด็สสีแีสดกระจาย

บรเิวณตอนทา้ยครบีกน้ และบางสว่นของครบีหลงัและครบีหาง

ถินอาศยั

แหล่งนําจืดทีเป็นแหล่งนําไหลและนํานิง  ตลอดจนพืนทีทีเป็นนํา

กรอ่ยบรเิวณ ปากแมนํ่า พนืทอ้งนําเป็นพนืหนิ  กรวด กอ้นหนิ ทราย หรอืโคลน

มกัพบอาศยัอยู่ในบรเิวณทมีพีชืนํากระจดักระจายจนถึงแหล่งนําเปิด

วงศ์ Hemiramphidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลากดั (Siamese fighting fish)

ชือท้องถิน ปลากดั

ชือวิทยาศาสตร์ Betta  imbellis Ladiges, 1975

ลกัษณะ

เป็นปลามขีนาดเลก็ ลําตวัสนัแบนขา้ง ทอ้งกลมมน สว่นหวัมขีนาด

เลก็สนั ตาโต ตําแหน่งตาอยูด่า้นขา้ง  จะงอยปากลกัษณะปกตแิหลม รจูมกู 

คู่อยู่ชิดตา ปากอยู่ปลายสุด ปากเล็ก  ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกร

บนเลก็น้อย   คอดหางแบน  ปลายครบีหางแผก่ลมโคง้มน  เกลด็ปกคลุม ลําตวั

เป็นเกล็ดทีมีขอบหยักแบบซีหวีเรียงเป็นระเบียบติดแน่นลําตัวมีสีนําตาล

เหลอืงจนถงึนําตาลเขม้  กา้นครบีกน้และครบีหาง   เป็นสแีดงถงึสนํีาตาลดา้น

บนลําตวัม ีสเีขม้ ดา้นทอ้งมสีซีดีจาง  จนถงึสนํีาตาลเหลอืง ดา้นขา้ง ลําตวัมแีถบ

สดีาํแคบๆ พาดตามยาวลําตวั  แถบ มจีดุสดีาํทคีอดหาง มา่นตามจีุด แวววาว

ในปลาเพศผู ้ เกลด็จะมจีุดแวววาวเป็นสนํีาเงนิ

ถินอาศยั

แหล่งนําจืดทีเป็นนํานิง อ่างเก็บนําในพืนทีตอนกลางของลุ่มนํา

จนถึงพืนราบของลุ่มนําทีมีพืนท้องนําเป็นกรวด ทรายหรือทรายปนโคลน

มพีชืนํา กงิไม ้ตอไมห้นาแน่น

วงศ ์       Osphronemidae



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ปลาแรด (Giant gourami)

ชือท้องถิน ปลาเมน่

ชือวิทยาศาสตร์ Osphronemus  gouramy Lacepede, 1802

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดปานกลางจนถงึ ขนาดใหญ ่  ลําตวัสนัแบนขา้ง   ทอ้ง

กลมมน สว่นหวัเลก็สนั ตาโต จะงอยปาก ปกตแิหลม รจูมกู  คูอ่ยู่ชดิตา

ปากอยู่ปลายสดุจะงอยปาก ปากเลก็ ขากรรไกรล่างยาวกวา่ขากรรไกรบน

เลก็น้อย  ครบีอกมปีลายโคง้กลม ครบีทอ้งอยู่ใต ้ ครบีอกมกีา้นครบีแขง็จรงิ

 อนั กา้นครบีออ่นแตกแขนง  อนั กา้นครบีแขง็ของครบีทอ้งจะยนืยาวออก

มาเป็นเสน้คอดหางแบน ปลายครบีหาง ตรงกลางเวา้โคง้เขา้หาลําตวัเลก็นอ้ย

เกลด็ปกคลุมลําตวัเป็นเกลด็ขนาดเลก็ มขีอบหยกั  แบบซหีวเีรยีงเป็นระเบยีบ

ตดิแน่น  ลําตวัมสีเีขม้ ดา้นทอ้งมสีซีดี จางจนเหลอืบสเีงนิวาว ดา้นขา้งลําตวั

มแีถบสดีาํแคบๆพาดเฉียงตลอด แนวลําตวั -  แถบ ครบีหลงั ครบีทอ้ง

ครบีกน้และครบีหางไมม่สี ี และมกัพบเมด็สดีาํกระจายตามขอบครบี

ถินอาศยั

ในแหล่งนําทมีนํีาไหลชา้ๆ นํานิง อ่างเกบ็นํา พนืทอ้งนําเป็น กรวด

ทรายหรอื ทรายปนโคลน มพีชืนํา กงิไม ้ตอไมห้นาแน่น

วงศ์   Osphronemidae



ปลา :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั ปลาหมอชา้งเหยยีบ (Striped tiger leaffish)

ชือท้องถิน ปลาตรบั

ชือวิทยาศาสตร์ Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851)

ลกัษณะ

เป็นปลาขนาดเล็ก ลําตวัสนัแบนขา้ง ท้องกลมมน ส่วนหวัเล็กสนั

ตาโตอยู่ดา้นขา้ง จะงอยปากปกตสินัทู่ รจูมกู  คูอ่ยู่ชดิตา ปากอยู่ปลายสดุ

จะงอยปาก ปากเล็ก ขากรรไกรบนยาวกว่าขากรรไกรล่างเล็กน้อย มุมปาก

ยาวเลยขอบดา้นหนา้ของตาเลก็น้อย บนกระพุง้แกม้มหีนามแบนแหลม  อนั

ครีบอกมีปลายโค้งกลม ครีบท้องวางตัวในแนวเฉียงอยู่ ใกล้ครีบอกมาก

กวา่ครบีกน้ ปลายครบีหางมนกลม  เกลด็คลุมลําตวัเป็นเกลด็ทมีขีอบหยกัแบบ

ซหีว ี เรยีงเป็นระเบยีบตดิแน่นลําตวั  มสีนํีาตาลเหลอืงจนถงึนําตาลเขม้หรอืดาํ

ครบีอก ครบีหลงั ครบีทอ้ง ครบีกน้และครบีหาง เป็นสนํีาตาลเหลืองจนถึง

นําตาลดาํ และมกัพบเมด็สสีดีาํกระจายตามครบีจางๆ ดา้นบนลําตวั มสีเีขม้ดา้น

ทอ้งมสีซีดีจางจนถงึสนํีาตาลเหลอืง ดา้นขา้งลําตวัมสีดีาํแคบๆ พาดขวางลําตวั

-  แถบ

ถินอาศยั

แหล่งนําไหล นํานิง อ่างเกบ็นํา ในพืนทีตังแต่ต้นนํา ลําธารพืน

ทอ้งนําเป็นกรวด ทรายหรอืทรายปนโคลน มพีชืนํา กงิไม ้ตอไมห้นาแน่น

วงศ์   Pristolepidae



ปลา : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สตัวเ์ลียงลกูด้วยนม

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

56

ชือสามญั หนูเหมน็ (Moonrat หรอื Gymnure)

ชือวิทยาศาสตร์ Echinosorex gymnura (Raffles, 1822)

ลกัษณะ

          เป็นหนูขนาดใหญ่ ความยาวจากหวัถงึลําตวั -  ซม. หางยาว 

-  ซม.  ปากและจมกูยนืยาว ใบหูเลก็ มแีถบสดีาํคาดทตีา ขนยาวและแขง็

ลําตวัส่วนใหญ่สดีาํยกเวน้บรเิวณสว่นหวั คอและบนหลงัทมีสีขีาวและปนเทา

มกีลนิตวัฉุนรนุแรงมากคลา้ยกลนิแอมโมเนีย หากนิตอนกลางคนื กนิไดท้งักบ

เขยีด สตัวจ์ําพวกกุง้ ป ูแมลง ใสเ้ดอืน  และสตัวข์นาดเลก็อนืๆ

ถินอาศยั

พบไดต้ามป่าดบิทคีอ่นขา้งชนื หรอือยูใ่กลแ้หล่งนํา  แต่บางครงัก็

สามารถพบไดพ้นืท ีเกษตรกรรม สวนยางพารา เป็นตน้ ในประเทศไทยพบ

ไดเ้ฉพาะทางภาคใตเ้ท่านนั

วงศ์   Erinaceidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

57

ชือสามญั คา้งคาวหน้ายกัษ์กมุภกรรณ

(Pendlebury’s Roundleaf  Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Hipposideros pendleburyi (Chasen, 1936)

ลกัษณะ

เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดใหญ ่ ความยาวแขนหน้า  -  มม. หู

ยาว -  มม. หางยาว -  มม.   แผน่จมกูสว่นหน้าทอียูด่า้นลา่งไมค่ลุม

รมิฝีปาก  แผน่จมกูสว่นหลงัแคบกวา่แผน่จมกูสว่นหน้าและสว่นกลางดา้นบน

มตี่อมกลนิเป็นกอ้นเนือบวมออกมาเป็นกอ้นโดยเฉพาะในฤดผูสมพนัธุ์ มแีผน่

หนงัทแีกม้เป็นหลบื  หลบื สขีนเป็นสนํีาตาล  ดา้นทอ้งสซีดีกวา่เลก็นอ้ย

ถินอาศยั

มกัเกาะนอนห่างๆ กนั ตงัแตอ่ยู่เป็นคู ่จนถงึเป็นกลุม่ใหญ ่ และไม่

เกาะปนกบัคา้งคาวชนดิอนืๆ ในถําเดยีวกนั กนิแมลงในป่าหรอืขอบป่า หรอื

ตามสวนยางพารา สวนปาล์มทอียูใ่กลป่้าหรอืถํา เป็นสตัวเ์ฉพาะถนิของไทย

พบไดเ้ฉพาะภาคใตเ้ท่านนั

วงศ์     Hipposideridae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวหน้ายกัษ์สองสเีล็ก

(Lesser Bicolored Roundleaf Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Hipposideros atrox Andersen, 1918

ลกัษณะ

          เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็ ความยาวแขนหน้า -  มม. หยูาว

-  มม. หางยาว -  มม. แผน่จมกูสว่นหน้าเป็นหยกั ไมค่ลมุรมิฝีปาก

แผน่จมกูสว่นหลงักวา้งกวา่แผน่จมกูสว่นหน้าและสว่นกลาง ไมม่แีผน่หนงัที

แกม้เป็นหลบื แผน่กนัระหวา่งรจูมกูคลา้ยรปูสามเหลยีมฐานกวา้งและดา้นบน

แคบ สขีนเป็นสนํีาตาล

ถินอาศยั

มกัเกาะนอนเป็นกลุ่มใหญ่ปนกบัคา้งคาวหน้ายกัษ์และคา้งคาว

มงกฎุชนิดอนืๆ ในถําเดยีวกนั กนิแมลงในป่าหรอืขอบป่า หรอืตามสวนยาง

สวนปาล์มทอียู่ใกลป่้าหรอืถํา พบไดเ้ฉพาะภาคใต้

วงศ ์    Hipposideridae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

59

ชือสามญั คา้งคาวหนา้ยกัษ์สองหลบื (Cantor’s Roundleaf Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Hipposideros galeritus Cantor, 1846

ลกัษณะ

         เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็ ความยาวแขนหนา้ -  มม.  หูคอ่น

ขา้งกลมและเป็นตงิแหลมทปีลาย หูยาว -  มม. หางยาว -  มม. แผน่

จมกูสว่นหน้ากวา้งและมน  ไมค่ลุมรมิฝีปาก   แผน่จมกูสว่นหลงัแคบกวา่แผน่

จมกูสว่นหน้าและสว่นกลาง   มแีผน่หนงัทแีกม้เป็นหลบืขนาดใหญ่     หลบื

แผน่กนัระหวา่งรจูมกูบวมนูนโดยเฉพาะดา้นบน  สขีนเป็นสนํีาตาล  ดา้นทอ้ง

ซดีกว่าเลก็น้อยหรอืเป็นสเีทา

ถินอาศยั

มกัเกาะนอนตวัเดยีวหรอืเป็นกลุ่มเลก็ๆ ไมป่ะปนกบัคา้งคาวหน้า

ยกัษ์ชนิดอนืๆ ในถํา กนิแมลงในป่าหรอืขอบป่า หรอืตามสวนทอียู่ใกลป่้า

หรอืถํา พบไดท้วัประเทศ

วงศ ์     Hipposideridae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

60

ชือสามญั คา้งคาวหนา้ยกัษ์หมอนโคง้ (Diadem Roundleaf Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Hipposideros diadema Geoffroy, 1813

ลกัษณะ

           เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดใหญ่ ความยาวแขนหนา้ -  มม. หาง

ยาว -  มม. หางยาว -  มม. แผน่จมกูมสีเีทาขาวหรอือมชมพู แผน่

จมกูสว่นหน้ากวา้งและมน  ไมค่ลุมรมิฝีปาก  แผน่จมกูสว่นหลงัใหญ่มาก และ

กวา้งกวา่แผน่จมกูสว่นหน้าและสว่นกลาง มแีผน่หนงัทแีกม้เป็นหลบื   หรอื

  หลบื  แผน่กนัระหวา่งรจูมกูแคบมากและเป็นเสน้ตรง  สขีนดา้นหลงัเป็นสี

นําตาล โคนขนสเีทาขาว ขนบรเิวณโคนปีกหรอืหวัไหลเ่ป็นจุดแตม้สขีาวครมี

ดา้นท้องสเีทาหรอืขาวครมี

ถินอาศยั

มกัเกาะนอนเป็นกลุ่มเลก็ ๆ หรอืเป็นกลุ่มใหญ รวมกบัคา้งคาวหน้า

ยกัษ์ขนาดใหญ่อนืๆ ในถํากนิแมลงมกัเกาะหอ้ยหวัตามปลายกงิไมห้รอืเถา-

วลัย์  เพอืดกัรอเหยอืทบีนิผา่น พบไดท้วัประเทศ

วงศ ์    Hipposideridae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

61

ชือสามญั ลงิลมใต ้(Sunda Slow Loris)

ชือวิทยาศาสตร์ Nycticebus coucang (Boddaert, 1785)

ลกัษณะ

            เป็นไพรเมทขนาดเลก็ ความยาวหวัและลําตวั -  ซม. ไมม่หีาง

ใบหกูลมเลก็ ตาโต ขนสนํีาตาลเทาหรอืสนํีาตาลสม้ มแีถบสเีขม้ พาดจากตา

มาบรรจบกนัทหีนา้ผาก และพาดยาวไปถงึหลงั และมแีถบสเีขม้อกีเสน้พาด

ตดัหน้าผากระหว่างโคนหูสองขา้ง

ถินอาศยั

หากนิตอนกลางคนืตามตน้ไม ้ไมค่อ่ยลงพนื สว่นใหญ่กนิผลไม้

นําหวาน หรอืบางครงักนิแมลง พบไดใ้นป่าหลากหลายแบบ รวมทงัตาม

สวนสวนผลไม ้พบไดเ้ฉพาะภาคใต้

วงศ ์      Lorisidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

62

ชือสามญั คา้งคาวแวมไพรแ์ปลงเลก็ (Lesser False Vampire)

ชือวิทยาศาสตร์ Megaderma spasma (Linnaeus, 1758)

ลกัษณะ

             เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดกลางถงึใหญ ่ความยาวแขนหน้า -

มม.  หูยาวมาก  -  มม.  และใบหทูงัสองเชอืมตดิกนับนหวั ตงิหูเป็นรปู

ดาบยาวสองแฉก มแีผน่จมกูยาวตงัขนึดา้นหน้า พงัผดืหางยาวแต่ไมม่กีระดกู

หาง  สขีนบนลําตวัเป็นสนํีาตาลเทา

ถินอาศยั

กนิแมลงตวัใหญ่ๆ เชน่ ดว้ง รวมไปถงึสตัวม์กีระดกูสนัหลงัอนืๆ ทงั

กบ ง ูกงิกา่ หนู หรอืแมแ้ตค่า้งคาวดว้ยกนัเอง พบไดท้วัไปในป่าหรอืขอบป่า

หรอืสวนทอียู่ใกลถ้ํา มกัเกาะนอนเป็นกลุม่เลก็ๆ หรอืเป็นคู ่ ในถําหรอือาคาร

ทถีกูทงิรา้ง พบไดท้วัประเทศ

วงศ ์     Megadermatidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

63

ชือสามญั หนูควาย (Long-tailed Giant Rat)

ชือวิทยาศาสตร์ Leopoldamys sabanus (Thomas, 1887)

ลกัษณะ

             เป็นหนูขนาดใหญ่  ความยาวหวัและลําตวั  -   ซม.  หางยาว

ประมาณ -  ซม. ขนมนัเงาและนุ่ม ไมม่ขีนเสยีน สขีนดา้นบนของลําตวั

เป็นสนํีาตาลหรอืนําตาลอมสม้ ดา้นทอ้งสขีาวครมี หางสนํีาตาลเขม้ ไมม่ขีน

ถินอาศยั

หากนิตอนกลางคนื  ตามพนืหรอืตน้ไมเ้ตยีๆ พบไดใ้นพนืทป่ีาหรอื

ขอบป่าทวัประเทศ  ไมพ่บในชมุชน  สวนหรอืพนืทเีกษตรกรรม  การพบหนู

ชนิดนีแสดงวา่พนืทนีนัยงัมสีภาพเป็นป่าสมบรูณ์ทยีงัไมถู่กรบกวนจากมนุษย์

วงศ ์       Muridae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

64

ชือสามญั คา้งคาวขอบหูขาวเล็ก

(Lesser short-nosed Fruit Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Cynopterus brachyotis (Müller, 1838)

ลกัษณะ

เป็นคา้งคาวกนิผลไมข้นาดเลก็  คลา้ยคา้งคาวขอบหูขาวกลาง  แต่

ขนาดเลก็กวา่  หน้าสนัและทูก่วา่  ความยาวแขนหน้า  -  มม.  ไมม่หีาง

ขอบใบหูและกระดกูปีกเป็นสขีาว   สขีนบนลําตวัโดยทวัไปเป็นสนํีาตาลเทา

หรอืนําตาลอมเหลอืง โดยดา้นทอ้งสเีทาจะสซีดีกวา่บรเิวณอนืเลก็น้อย ตวัผู้

มปีลอกคอสนํีาตาลสม้ สว่นตวัเมยีปลอกคอเป็นสนํีาตาลเหลอืง

ถินอาศยั

กนิผลไม ้นําหวานและเกสรดอกไมใ้นตอนกลางคนื   พบไดบ้รเิวณ

ป่า ขอบป่า  สวนผลไมห้รอืพนืทเีกษตรกรรมทวัไป เกาะนอนใตใ้บไม ้ โดย

สว่นใหญ่เป็นตน้ไมต้ระกลูปาลม์ ตามอาคาร หรอืในถํา พบไดท้วัประเทศแต่

ชกุชมุมากทางภาคใต้

วงศ ์    Pteropodidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

65

ชือสามญั คา้งคาวเลบ็กดุ (Dawn Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Eonycteris spelaea (Dobson, 1871)

ลกัษณะ

           เป็นคา้งคาวกนิผลไมข้นาดเลก็ ความยาวแขนหน้า -  มม. ใบหู

และสขีนบนลําตวัเป็นสนํีาตาล  หางยาว -  มม.  ไมม่เีลบ็ทนีวิทสีอง ซงึ

ต่างจากคา้งคาวกนิผลไมอ้นืๆ

ถินอาศยั

กนินําหวานและเกสรดอกไมใ้นตอนกลางคนื เกาะนอนใตใ้บไม ้ใบ

กลว้ย เกาะนอนเป็นกลุม่ใหญใ่นถําและมกีลนิฉีและมลูทฉุีนเฉพาะตวั หากนิ

ห่างจากถําคอ่นขา้งไกล เป็นผูช้ว่ยผสมเกสรใหก้บัพชืหลายชนิด เชน่ สะตอ

เพกา ทุเรยีน สามารถพบไดท้วัไปในสวนผลไมห้รอืพนืทเีกษตรกรรมอนื ๆ

หรอืในป่าและขอบป่า พบไดท้วัประเทศ

วงศ ์  Pteropodidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

66

ชือสามญั คา้งคาวมงกฎุจมกูแหลมใต้

 (Glossy Horseshoe Bat)

ชือวิทยาศาสตร์  Rhinolophus refulgens  K. Andersen, 1905

ลกัษณะ

คา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็   ความยาวแขนหน้า -  มม.  หยูาว

-   มม.  หางยาว  -  มม. แผน่จมกูดา้นลา่งเป็นรปูเกอืบมา้  ดา้นบน

สอบเขา้หากนัเป็นยอดแหลมคลา้ยมงกุฎ  เดอืยจมกูปลายหยกัเป็นสองแฉก

ขอบล่างของเดอืยจมกูแคบและขนานกนั    สขีนเป็นสนํีาตาล   บางตวัเป็นสี

นําตาลแดงหรอืสม้

ถินอาศยั

กนิแมลงในป่า ขอบป่า หรอืตามสวนทอียู่ใกลป่้า หรอืถํา  มกัเกาะ

นอนเป็นกลุม่ใหญ่รวมกบัคา้งคาวมงกฎุและคา้งคาวหนา้ยกัษ์ชนดิอนื ๆ พบ

ไดเ้ฉพาะภาคใตเ้ท่านนั   โดยเป็นชนิดย่อย  R. lepidus  refulgens   ซงึใน

อนาคตอาจแยกออกมาเป็นชนิดใหม่

วงศ ์      Rhinolophidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวมงกฎุเลยีนมลายูหางสนั

(Lesser Brown Horseshoe Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Rhinolophus stheno Andersen, 1905

ลกัษณะ

         เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็  ความยาวแขนหน้า  -  มม. หยูาว

-  มม.  หางยาว -  มม.  แผน่จมกูดา้นลา่งเป็นรปูเกอืกมา้  และขอบ

เป็นสคีลํา แผน่จมกูดา้นบนเป็นยอดแหลมคลา้ยมงกฎุ แบบในคา้งคาวมงกฏุ

อนื ๆ  เดอืยจมกูคอ่นขา้งสนัและปลายมน  ขอบลา่งของเดอืยจมกูคอ่นขา้ง

แคบและขนานกนัหรอืเวา้ตรงกลางเลก็น้อย สขีนสว่นใหญ่เป็นสนํีาตาลอม -

เหลอืง ดา้นทอ้งสซีดีกวา่โดยเป็นสเีทาเหลอืงหรอืสขีาวครมี

ถินอาศยั

กนิแมลงในป่า ขอบป่า หรอืตามสวนทอียูใ่กลป่้า  หรอืถํา  มกัเกาะ

นอนเป็นกลุม่ใหญร่วมกบัคา้งคาวมงกฎุ และคา้งคาวหน้ายกัษ์ชนดิอนื ๆ พบ

ไดเ้ฉพาะภาคใต้

วงศ ์    Rhinolophidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั กระรอกดนิขา้งลาย หรอื กระจอ้น

(Indochinese Ground Squirrel)

ชือวิทยาศาสตร์ Menetes berdmorei (Blyth, 1849)

ลกัษณะ

เป็นกระรอกขนาดเลก็ ความยาวจากหวัและลําตวั -  ซม. ความ

ยาวหาง  -   ซม.   หูมนและสนั    สขีนตามตวัเป็นสนํีาตาลแซมดว้ยขนสี

นําตาลทองเป็นจดุดา่งๆ  กระจายทวัตวั   มแีถบสจีางๆ  สองแถบบนหลงัคนั

ดว้ยแถบสดีาํตรงกลาง

ถินอาศยั

 พบไดท้งัในพนืทป่ีาทคีอ่นขา้งเปิดโลง่และสวนผลไม ้     มกัหากนิ

ตามพนืตอนกลางวนั หรอืบางครงักข็นึไปหากนิตามพุม่ไม ้ตน้ไมเ้ตยีๆ  พบ

ไดเ้กอืบทวัประเทศ  ยกเวน้ภาคใตต้อนล่าง

วงศ์ Sciuridae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั กระแตใต ้ (Common Treeshrew)

ชือวิทยาศาสตร์ Tupaia glis (Diard, 1820)

ลกัษณะ

            ลกัษณะภายนอกโดยทวัไปคลา้ยกระรอกแต่มหีน้ายาวเรยีวกวา่หาง

หางไมย่าวเป็นพวง  และไมม่ฟัีนหน้าคูใ่หญเ่หมอืนกระรอก ความยาวหวัและ

ลําตวั -  ซม. หางยาว -  ซม. หรอืเท่า ๆ กบัความยาวหวัและลําตวั

ใบหสูนํีาตาลไมม่ขีน ขนตามลําตวัสนํีาตาลเขม้ มกัมแีถบจางๆ ทไีหล่ทงัสอง

ขา้ง

ถินอาศยั

           พบไดท้งัในพนืทป่ีาและสวนผลไม ้มกัหากนิตอนกลางวนั กนิปลวก

มด หนอนแมลงตามพนื หรอืกนิลูกไมส้กุบนตน้ไม ้พบไดเ้ฉพาะในภาคใต้

วงศ์ Tupaiidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวจมูกหลอดหูสนัใต้

(Guillén’s Tube-nosed Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Murina guilleni Soisook et al., 2013

ลกัษณะ

เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็ ความยาวหวัและลําตวั -  มม.

หางยาว -  มม. แขนหน้ายาว -  มม. สนํีาตาลเทาทงัตวั  ปลายขน

บรเิวณหวัและคอเป็นสนํีาตาลแดง  จมกูยนืออกมาดา้นหนา้เป็นทอ่ หูใหญ่

และมน พงัผดืหางมขีนปกคลุม

ถินอาศยั

พบไดใ้นป่าหลากหลายแบบ ทงัป่าดบิทีสมบรูณ์และตามชายป่าที

มกีารรบกวนของมนุษย์ เกาะนอนตามโพรงไมห้รอืใตใ้บไมแ้หง้ กระจายอยู่

เฉพาะทางภาคใตข้องไทยและหมูเ่กาะนิโคบารข์องอนิเดยีเท่านนั

วงศ ์     Vespertilionidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวตนีปุ่ ม (Disk-footed Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Eudiscopus denticulus (Osgood, 1932)

ลกัษณะ

          เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็ ความยาวแขนหน้า -  มม. หยูาว

-  มม. โคนหกูวา้งและแคบลงทปีลาย ขอบหลงัของโคนหูหยกั ปลายหู

มน  ตงิหยูาว  และชมีาขา้งหน้า  หางยาว -  มม.  ขนเป็นมสีนํีาตาลสม้

นวิเทา้สนั ฝ่าเทา้เป็นแผน่กวา้งและบุม๋ตรงกลางเลก็น้อยซงึทําหน้าทเีป็นแผน่

สญูญากาศเพอืเกาะตดิกบัผวิวตัถุทเีกาะนอน แทนทจีะใชเ้ลบ็เกาะเหมอืน

คา้งคาวทวัไป

ถินอาศยั

เกาะนอนในกระบอกไมไ้ผ ่กนิแมลงในตามขอบป่า เหนือลําธาร

หรอืทโีล่งในป่า พบไดย้าก

วงศ ์     Vespertilionidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวไผห่วัแบนเลก็ (Lesser Bamboo Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Tylonycteris pachypus (Temminck, 1840)

ลกัษณะ

           เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็มาก ความยาวแขนหนา้   -   มม.

หางยาว -  มม. หูคอ่นขา้งสนัและแคบ ปลายมน ยาว  -   มม. ตงิหูสนั

มาก ปลายมนและชมีาขา้งหน้า ขนสนั สนํีาตาลอมเหลอืง ตวัและหวัคอ่นขา้ง

แบนเพอืความสะดวกในการมดุเขา้โพรงไมไ้ผ ่ โคนนวิโป้งและฝ่าเทา้เป็นสญู-

ญากาศเพอืเกาะติดกบัผนงัดา้นในปลอ้งไมไ้ผ่

ถินอาศยั

พบไดใ้นป่าหลากหลายแบบ ทงัป่าดบิทรีาบตําและป่าผสมผลดัใบ

เกาะนอนเป็นกลุม่เลก็ในปลอ้งไมไ้ผ ่หากนิตามทโีล่งเหนือเรอืนยอดป่า  พบ

ไดท้วัประเทศ

วงศ ์       Vespertilionidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวฟันรอ่งเทาดาํ

(Peters’s Trumpet-eared Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Phoniscus jagorii (Peters, 1866)

ลกัษณะ

       เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็ ความยาวแขนหน้า -  มม. หางยาว

-  มม.  หูกวา้ง ปลายมน ยาว -  มม. ตงิหเูป็นรปูดาบ  ปลายแหลม

ยาวและตงัตรงโคนตงิหูเป็นหยกัเวา้    ซงึเป็นลกัษณะเดน่ของคา้งคาวสกลุนี

ขนสนํีาตาลเทาทงัตวั ปลายขนทหีวัและหลงัมสีทีอง

ถินอาศยั

พบไดใ้นป่าหลากหลายแบบ ทงัป่าดบิทรีาบตําและป่าผสมผลดัใบ

เกาะนอนตามโพรงไมห้รอืใตใ้บไมแ้หง้ มขีอบเขตการกระจายอยูท่วัเอเชยี

ตะวนัออกเฉียงใต ้แตพ่บไดไ้มบ่อ่ยนกั

วงศ ์      Vespertilionidae



สตัว์เลียงลูกด้วยนม : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั คา้งคาวมอืปุ่ ม (Common Thick-thumbed Bat)

ชือวิทยาศาสตร์ Glischropus tylopus (Dobson, 1875)

ลกัษณะ

         เป็นคา้งคาวกนิแมลงขนาดเลก็ ความยาวแขนหนา้ -    มม. หยูาว

-  มม.  ขอบหลงัของโคนหูหยกั ปลายหูมน  ตงิหูสนัและชมีาขา้งหน้า ขน

เป็นสนํีาตาลเขม้ โคนขนสดีาํ ปลายขนบางสว่น เชน่รอบๆ คอ เป็นสนํีาตาล

แดงคลา้ยสนิม โคนของนิวโป้งเป็นปุ่ มซงึคาดวา่พฒันามาเพอืชว่ยในการเกาะ

ถินอาศยั

เกาะนอนในกระบอกไมไ้ผท่มีรีอยแตกหรอืตายแลว้ หรอืตามซอก

หนิ และมว้นใบกลว้ยออ่น กนิแมลงในตามขอบป่า เหนือลําธาร คอ่นขา้งหา

ยาก พบเฉพาะในภาคใต้

วงศ ์       Vespertilionidae



กุ้ง และ ปู

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



กุ้งและปู  :   ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

76

ชือสามญั กุ้งฝอย

ชือท้องถิน เคยสม้โอ สารสม้โอ

ชือวิทยาศาสตร ์  Caridina sumatrensis De Man, 1892

ลกัษณะ

                ลําตวัสเีขยีวอ่อนใส เหมอืนเนอืสม้โอ มรีอยเสน้ตามยาวสอี่อนและ

เขม้ ตามสีนํีาตาลเขม้ สว่นปลายกา้มหนบีสขีาว มกีรเีหยยีดตรงปลายกรยีาว

ยนื ตรงไปดา้นหน้างุม้ลงเลก็น้อย  แผน่บงัหนวดขอบกร ีดา้นบนและดา้นลา่ง

มหีนามยนืแบบฟันเลอืยทมีฟัีนทขีอบกรดีา้นบน  -  อนั และดา้นล่าง -

อนั โดยมจีํานวนฟันขอบกรดีา้นบน หลงัขอบเบา้ตา ประมาณ  อนั ขาเดนิคู่

ท ี   ขนาดใหญแ่ขง็แรงขนาดเกอืบเทา่กนั   ตอนปลายเป็นนิวของกา้มหนีบ

ตอนปลายกา้มหนีบทงั  ขา้ง มขีนยาวปกคลุมเป็น กลุม่คลา้ยพู่กนั  เปลอืก

คลมุหวัและหางมผีวิเรยีบเกลยีง ปลายหางเรยีวแคบ แหลมคลา้ยสามเหลยีม

แพนหางยาวเลยสว่นหางเลก็น้อย

ถินอาศยั

หากนิตามลําธารนําจดืทมีนํีาไหล ตงัแตพ่นืทตีอนบนจนถงึตอนลา่ง

ของลุ่มนําทมีทีางเชอืมต่อกบัทะเล   ทมีพีนืทอ้งนําเป็นพนืหนิ  กรวด  ทราย

หรอืทรายปนโคลนเลก็น้อย ตลอดทงัพนืทอี่างเกบ็นํา มกัหลบซ่อนตวับรเิวณ

ซอกหนิ รากไม ้กงิไมห้รอืตามพชืนํา แพรก่ระจายในภาคใตข้องประเทศไทย

วงศ ์    Atyidae



        กุ้งและปู  :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

        เขอืนรชัชประภา จงัหวัดสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั กุง้ฝอยแมนํ่า

ชือท้องถิน กุ้งฝอย

ชือวิทยาศาสตร ์ Macrobrachium sintangense (De Man, 1898)

ลกัษณะ

ลําตวัสเีขยีวเทาหรอืฟ้าแกมเขยีว มรีอยเสน้ตามยาวสอี่อนและเขม้

รอยพบัทปีลอ้งทอ้งสเีหลอืง  ตาสนํีาตาลเขม้   เปลอืกคลุมหวัและหาง  มผีวิ

เรยีบเกลยีง  มกีรยีาวแต่สว่นโคนไมย่กขนึเป็นสนั  ปลายกรยีาวเรยีวงอนขนึ

ขอบกรดีา้นบนและดา้นล่างมหีนามยนืออกขนึแบบฟันเลอืยมฟัีนทขีอบกรดีา้น

นบน  อนั และดา้นล่าง   อนั  ปลายหางเรยีวแคบแหลมคลา้ยสามเหลยีม

แพนหางยาวเลยสว่นหางเลก็น้อย   กา้มหนีบทเีคลอืนไหวได ้  สว่นโคนของ

นวิมขีนออ่นสนัสนํีาตาลคลมุหนาแน่น  ประมาณครงึหนึงของความยาว สว่น

ปลายกา้มหนีบมสีเีขยีวอมนําตาล  บรเิวณขอ้ต่อของกา้มหนีบคูท่ ี    เป็นสี

นําตาล

ถินอาศยั

หากนิตามลําธารนําจดื  ตงัแตพ่นืทตีอนกลางจนถงึตอนลา่งของลุ่ม

นําทมีทีางเชอืมตอ่กบัทะเลทมีพีนืทอ้งนําเป็นพนืหนิ กรวด ทราย หรอืทราย

ปนโคลน มกัหลบซอ่นตวับรเิวณซอกหนิ รากไม ้กงิไม ้หรอืตามพชืนําแพร่

กระจายในทุกภูมภิาคของประเทศไทย

วงศ ์   Palaemonidae



กุ้งและปู  :   ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือไทย       ปนูา (Ricefield crab)

ชือท้องถิน        ปนูา

ชือวิทยาศาสตร์ Sayamia  cf. germaini (Rathbun, 1902)

ลกัษณะ

            กระดองเป็นรปูหกเหลยีม โดยกระดองสว่นหนา้มคีวามกวา้งมากกวา่

สว่นทา้ย กระดองนูนและเรยีบ กา้มหนีบทงัสองขา้งมขีนาดไมเ่ท่ากนั  เพศผู้

มลีกัษณะเป็นรปูคลา้ยไมก้างเขน  โดยมกีารป่องออกดา้นขา้ง

ถินอาศยั

            อาศยัหากนิตามทุง่นาและแหลง่นํานงิ   มกัหลบซ่อนตวั   โดยขดุรู

บรเิวณชายนํา  รากไม ้ กงิไมห้รอืตามพชืนํา  พบแพรก่ระจายในบรเิวณ

ลุม่นํา คลอง

วงศ์ Gecarcinucidae



        กุ้งและปู  :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั  ปลูําหว้ยตะวนัตก

ชือท้องถิน  ปลูําหว้ย

ชือวิทยาศาสตร ์  Salangathelphusa brevicarinata (Hilgendorf,1882)

ลกัษณะ

กระดองเป็นรปูหกเหลยีม   สว่นหนา้มคีวามกวา้งมากกวา่สว่นทา้ย

กระดองนูนและเรยีบ ขอบดา้นขา้งตอนหน้าของกระดองมหีนาม    อนั  มมุ

ดา้นขา้งกระดอง ลกัษณะป้านและมนสอบไปทางดา้นทา้ยลําตวั  บนกระดอง

ไมม่สีนันูนทบีรเิวณตอนหน้าตรงกบัสว่นหน้าของกระเพาะอาหาร  ตอนกลาง

ของกระดองตรงกบัสว่นกระเพาะอาหารนูน  มรีอยบุ๋มแยกจากขอบกระดอง

ดา้นขา้งสว่นหนา้อย่างชดัเจน  กา้มหนีบทงัสองขา้งมขีนาดไมเ่ท่ากนั เพศผู้

มลีกัษณะเป็นรูปคลา้ยไมก้างเขนโดยมกีารป่องออกดา้นขา้ง

ถินทีอยู่

อาศยัหากนิตามลําธารนําจดืทมีนํีาไหล ทมีพีนืทอ้งนํา เป็นพนืหนิ

กรวด ทรายหรอืทรายปนโคลนเลก็น้อย  มกัหลบซ่อนตวับรเิวณซอกหนิใต้

กอ้นหนิ รากไม ้กงิไมห้รอืตามพชืนํา แพรก่ระจายในภาคใตฝั้งตะวนัตกของ

ประเทศไทย

วงศ์  Gecarcinucidae
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ชือสามญั   ปนํูาตก   ปหูนิ

ชือท้องถิน    ปนํูาตก

ชือวิทยาศาสตร ์   Demanietta nakhonsi Yeo, Naiyanetr & Ng, 1999

ลกัษณะ

          กระดองเป็นรปูหกเหลยีม กระดองสว่นหน้ามคีวามกวา้งมากกวา่สว่น

ทา้ยกระดองแบนและเรยีบ  ขอบดา้นขา้งตอนหนา้ของกระดองไมม่หีนามแต่

มตีุม่นูนเรยีงเป็นแถวตลอดความยาว  มมุดา้นขา้งกระดองลกัษณะป้าน   และ

โคง้มนแลว้สอบไปทางดา้นทา้ยลําตวั บนกระดองมสีนันูน    สว่นทบีรเิวณ

ตอนหน้าตรงกลางตรงกบัสว่นหน้าของกระเพาะอาหาร กา้มหนีบทงัสองขา้ง

มขีนาดไมเ่ท่ากนั  ผวิกา้มเรยีบ  เพศผูม้ลีกัษณะเป็นรปูสามเหลยีมมมุป้าน

ถินอาศยั

อาศยัหากนิตามลําธารนําจดื ทมีนํีาไหลแรงตงัแตพ่นืทตีอนบนจน

ถงึตอนกลางของลุม่นํา ทมีพีนืทอ้งนําเป็นพนืหนิกรวดหรอืหนิปนกรวด มกั

หลบซ่อนตวับรเิวณซอกหนิ ใตก้อ้นหนิ หรอื รากไม ้แพรก่ระจาย ในภาคใต้

พบแถบจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และนครศรธีรรมราช

 วงศ์ Potamidae



หอย

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



หอย  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

82

ชือสามญั หอยแครงนําจดื

ชือท้องถิน หอยแครงนําจดื

ชือวิทยาศาสตร์ Scaphula minuta Ghosh, 1922

ลกัษณะ

               เป็นหอยสองฝา วงศเ์ดยีวกบัหอยแครงทพีบในทะเล ฝาทงัสองขา้ง

มขีนาดเกอืบเท่ากนั  เปลอืกบาง  เปลอืกมรีปูรา่งยาวคลา้ยลมิ  ขอบเปลอืก

ดา้นบนกบัดา้นลา่งเกอืบขนานกนั    มสีนัดา้นหลงัเวา้ลง   มกีารสบืพนัธุแ์ละ

ปฏสินธภิายนอก    ตวัออ่นระยะเรมิตน้ดาํรงชวีติเป็นแพลงตอน จนถงึระยะ

หนงึตวัออ่นในระยะแพลงตอนจะลงเกาะพนืและเจรญิเตบิโตจนเขา้สูร่ะยะวยั

รุน่ มขีนาดประมาณ  -  มม.  หอยเจรญิพนัธุ์มขีนาดยาวประมาณ  ซม.

ถินอาศยั

         เป็นหอยประจําถนิ ในประเทศไทยหอยแครงนําจดืมกีารแพรก่ระจาย

ในลุม่นําภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ลุ่มนําในภาคกลาง  ยดึเกาะผวิพนื

ตามกองหนิ สะพานและกระชงัเลยีงสตัวนํ์าตามปากแมนํ่า

วงศ์ Arcidae



หอย  :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั หอยทราย   หอยขวาน

ชือท้องถิน หอยตาด

ชือวิทยาศาสตร์ Corbicula fluminea (Muller, 1774)

ลกัษณะ

         เป็นหอยสองฝาขนาดกลาง เปลอืกแบนหนาหนกั มลีกัษณะความยาว

ลําตวัสนัแต่คอ่นขา้งสงู   เปลอืกสองเปลอืกไมเ่ท่ากนั   และรปูรา่งกลมรกีงึสี

เหลยีมขนมเปียกปนู  เปลอืกดา้นนอกมลีวดลายการเจรญิเตบิโต เปลอืกดา้น

นอกมสีขีาวหมน่  เปลอืกดา้นในสขีาวหมน่หรอืขาวโปรง่แสง

ถินอาศยั

          อาศยัหากนิตามพนืทรายและทรายปนโคลน ในแหลง่นําไหล ลําคลอง

นําจดืและแมนํ่า  ตลอดจนถงึบรเิวณปากแมนํ่าทเีป็นนําจดื หรอืนํากรอ่ยเลก็

น้อย พบแพรก่ระจายในนําจดืทุกภมูภิาค

วงศ์ Corbiculidae



หอย  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั   หอยกะพงนําจดื

ชือท้องถิน   หอยเพรยีง

ชือวิทยาศาสตร ์    Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)

ลกัษณะ

เป็นหอยสองฝา ฝาทงัสองขา้งมขีนาดเท่ากนั เปลอืกมรีปูรา่งคลา้ย

สามเหลยีม เปลอืกดา้นหน้ามปีลายมน เปลอืกดา้นหลงัโคง้กวา้ง เปลอืกดา้น

ล่างตรงหรอืเวา้เลก็นอ้ย   บานพบัแคบไมม่ฟัีน    หอยเจรญิพนัธุม์ขีนาดยาว

ประมาณ  ซม และสามารถเจรญิไดถ้งึขนาด .  ซม

ถินอาศยั

            สรา้งเสน้ใยยดึเกาะผวิพนืตามกองหนิ สะพาน และกระชงัเลยีงสตัว์

นํา  เป็นหอยประจําถนิ  แพรก่ระจายในลุม่นําภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลุม่

นําภาคกลางไดแ้กลุ่่มนําเจา้พระยาและลุม่นําสาขา  ในภาคใตม้รีายงานในลุม่

นําตาปี  และลุม่นําทะเลสาบสงขลา

วงศ์ Mytildae



หอย  :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั หอยกาบนําจืด

ชือท้องถิน หอยกาบ

ชือวิทยาศาสตร์ Physunio inornata (Lea, 1856)

ลกัษณะ

          เป็นหอยสองฝา  ฝาทงัสองขา้งหนามขีนาดเกอืบเท่ากนั รปูรา่งคลา้ย

สเีหลยีมคางหม ู เปลอืกมสีนัดา้นหลงัโคง้นูนป่องปานกลาง  เปลอืกมปีีกเดน่

ชดั ขอบบนเฉียงขนึ   มกีารสบืพนัธุ์และปฏสินธภิายในตวัเมยี  ตวัอ่อนระยะ

เรมิตน้จะเจรญิอยู่ภายในชอ่งเหงอืก จนถงึระยะหนึงจะปล่อยตวัอ่อน ตวัอ่อน

เรยีกวา่  “โกลคเิดยี”  ออกสูภ่ายนอก ตวัอ่อนจะเกาะตดิบรเิวณเหงอืก  ครบี

และเกลด็ปลา โดยดาํรงชวีติเป็นแบบปรสติจนเจรญิเตบิโตมลีกัษณะคลา้ยตวั

เตม็วยัขนาดเลก็จงึหลุดลงสูพ่นืทอ้งนําเจรญิเตบิโตแบบอสิระและฝังตวัในพนื

พนืโคลน

ถินอาศยั

             เป็นหอยประจําถนิ  แพรก่ระจายตงัแต่ทางตอนใต ้ของประเทศจนี

ตลอดมาจนถงึคาบสมทุรมาลาย ู ในประเทศไทย   หอยกาบจะฝังตวัตามพนื

โคลนกน้ทอ้งนํา ในหนอง บงึ อา่งเกบ็นํา ลําคลองและแมนํ่า  แพรก่ระจายใน

ทุกลุม่นํา

วงศ์     Unionidae



หอย  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั หอยกาบอ้วน

ชือท้องถิน หอยกาบ

ชือวิทยาศาสตร ์ Uniandra contradens  rusticoides Brandt, 1974

ลกัษณะ

               เป็นหอยสองฝา ฝาทงัสองขา้งหนามขีนาดเกอืบเท่ากนั รปูรา่งคลา้ย

สเีหลยีมคางหม ูเปลอืกมสีนั  ดา้นหลงัโคง้นูนป่องปานกลาง มปีีกสนัเลก็นอ้ย

เปลอืกดา้นนอกมรีอยย่นเกอืบทวัทงัเปลอืก    มกีารสบืพนัธุแ์ละปฏสินธภิาย

ในตวัเมยี    ตวัอ่อนระยะเรมิตน้จะเจรญิอยู่ภายในชอ่งเหงอืกจนถงึระยะหนงึ

จะปล่อยออกสูภ่ายนอก  ตวัอ่อนจะเกาะตดิบรเิวณเหงอืกครบีและเกลด็ปลา

โดยดาํรงชวีติเป็นแบบปรสติ จนเจรญิเตบิโตมลีกัษณะคลา้ยตวัเตม็วยัขนาด

เลก็ จงึหลุดลงสูพ่นืทอ้งนํา เจรญิเตบิโตแบบอสิระและฝังตวัในพนืโคลน

ถินอาศยั

            จะฝังตวัตามพนืทรายปนโคลนกน้ทอ้งนํา  ในหนอง  บงึ อา่งเกบ็นํา

ลําคลองและแมนํ่า   หอยกาบอว้นเป็นหอยประจําถนิ   ในประเทศไทยแพร่

กระจายในทุกลุ่มนํา

วงศ์  Unionidae



หอย  :  ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั หอยลาย หอยไขป่ลา หอยเมด็ขนุน

ชือท้องถิน หอยเมด็ขนุน

ชือวิทยาศาสตร์ Scabies crispata (Gould, 1843)

ลกัษณะ

เป็นหอยสองฝา ฝาทงัสองขา้งหนามขีนาดเกอืบเทา่กนั  รปูรา่งยาว

คลา้ยลมิ เปลอืกไมป่่อง เปลอืกมลีายเป็นสนัรปูรา่งคลา้ยตวั  V  สนัคมชดั  มี

การสบืพนัธุแ์ละปฏสินธภิายในตวัเมยี  ตวัอ่อนระยะเรมิตน้จะเจรญิอยู่ภายใน

ชอ่งเหงอืก  จนถงึระยะหนึงจะปล่อยตวัอ่อน เรยีกวา่ “โกลคเิดยี”  ออกสูภ่าย

นอก  ตวัออ่นจะเกาะตดิบรเิวณเหงอืก ครบีและเกลด็ปลา  โดยดาํรงชวีติเป็น

แบบปรสติจนเจรญิเตบิโต มลีกัษณะคลา้ยตวัเตม็วยัขนาดเลก็ จงึหลุดลงสูพ่นื

ทอ้งนํา เจรญิเตบิโตแบบอสิระและฝังตวัในพนืโคลน

ถินอาศยั

             เป็นหอยประจําถนิ ในประเทศไทยแพรก่ระจายในลุม่นํา ฝังตวัตาม

พนืโคลนกน้ทอ้งนํา ในหนอง บงึอา่ง เกบ็นํา ลําคลองและแมนํ่า

วงศ์ Unionidae



หอย  : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

88



มด

ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปัก

              พนัธกุรรมพืชเขือนรชัชประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

90

ชือวิทยาศาสตร์ Crematogaster (Orthocrema) sp.

ชือสามญั  มดกน้รปูหวัใจ

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดเลก็ สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง ตารวมมี

มขีนาดเล็ก ปลอ้งหนวดสองปลอ้งสดุทา้ยขยายขนาดใหญ่ ดา้นบนสว่นทา้ย

ของอกปลอ้งทสีามมหีนามสนัยนืออกมา มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวปลอ้งทหีนึง

และปลอ้งทสีองมขีนาดใกลเ้คยีงกนั   เอวปลอ้งสว่นทอ้งทสีอง  เชอืมต่อกบั

บรเิวณดา้นบนของสว่นทอ้ง เมอืมองจากดา้นบนมรีปูรา่งคลา้ยหวัใจ

ถินอาศยั

 โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืล่าง ระดบัตําจน

ถงึเรอืนยอดของตน้ไม ้  พบแพรก่ระจายทวัโลก

วงศ์    Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

91

ชือวิทยาศาสตร์ Odontomachus rixosus F. Smith

ชือสามญั มดกระโดดเหลอืง

ลกัษณะ

         เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง ขณะ

ทขีามสีเีหลอืงสม้ ตารวมมขีนาดเลก็ กรามมลีกัษณะยาวและตรงบรเิวณดา้น

บนของสว่นหวัมรีอ่งตนืคลา้ยรปูตวั v  มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวมลีกัษณะเรยีว

เลก็ลงจากบรเิวณดา้นลา่งขนึไปทางดา้นบน  ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ และขอนไมผ้ ุ ในประเทศไทย

มรีายงานการพบมดชนิดนีในทุกจงัหวดั

วงศ์ Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือวิทยาศาสตร์ Pheidole plagiaria F. Smith (Major)

ชือสามญั มดคนัร่องโค้ง

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็  สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง

ตารวมมขีนาดเลก็ เมอืมองจากดา้นหน้า มรีอ่งเวา้ลกึบรเิวณขอบดา้นบนของ

หวั  ปลอ้งหนวดสามปลอ้งสดุทา้ยขยายขนาดใหญ่ มเีอว   ปลอ้ง   มดงาน

ทําหน้าทป้ีองกนัรงั(major) มขีนาดและรปูรา่งแบบสองรปูแบบ(dimorphism)

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญพ่บหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ ในดนิและ ขอนไมผุ้

ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนีในทุกพนืที

วงศ์   Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือวิทยาศาสตร์ Gnamptogenys bicolor Emery

ชือสามญั มดค่อมอกแดง

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีองสคีอืนําตาล

แดงและดาํ ผวิลําตวัมลีกัษณะเป็นหลมุ ตารวมมขีนาดปานกลางมเีอว  ปลอ้ง

โดยเอวเชอืมต่อกบัทอ้งเพยีงบางสว่น  ดา้นบนของทอ้งปล้องทสีองมรีูปรา่ง

โคง้อย่างชดัเจน

ถินอาศยั

             พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิและขอนไมผ้ ุ ในประเทศไทย

มรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์   Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

94

ชือวิทยาศาสตร์ Tetraponera pilosa F. Smith

ชือสามญั มดตะนอยขนปุย

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีดีาํ รปูรา่งเรยีว

ขามสีนํีาตาลปนดาํ  สว่นหวัเมอืมองจากดา้นหน้า  มลีกัษณะเป็นรปูสเีหลยีม

ตารวมมขีนาดใหญม่าก มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวมลีกัษณะเรยีวยาว ปลายสว่น

ทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

หาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้ืนล่างระดบัตํา จนถึงเรอืนยอดของ

ตน้ไม ้ ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนีในทกุพนืที

วงศ์     Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือวิทยาศาสตร์ Camponotus rufoglaucus Jerdon

ชือสามญั มดตะลานปลอ้งขเีถา้

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั  อก  เอว  และทอ้งมสีดีาํ ตารวมมี

ขนาดปานกลาง ฐานรมิฝีปากบนมลีกัษณะโคง้เวา้นูน  สว่นอกมลีกัษณะโคง้

เวา้ทางดา้นบน มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวมลีกัษณะคลา้ยแทง่ ตงัตรง

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ  และขอนไมผ้ ุในประเทศไทย

มรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์    Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือวิทยาศาสตร์ Centromyrmex feae  (Emery)

ชือสามญั มดตนีหนามแดง

ลกัษณะ

           เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดงเขม้

ตารวมมขีนาดเลก็มาก บรเิวณผวิดา้นนอกของระยางคข์า  (tibiae)  ของขาคู่

กลางมขีนแขง็หรอืหนามขนาดเลก็ มเีอว    ปลอ้ง ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพืนดนิ ในดนิ และขอน

ไมผ้ ุ  ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนีในทกุพนืที

วงศ์   Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือวิทยาศาสตร์ Aenictus laeviceps (F. Smith)

ชือสามญั มดทหารอกเรยีบ

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งสดีาํ และเบา้ฐาน

หนวดอยู่ใกลก้บัฐานรมิฝีปากบน ไมม่ตีารวม มเีอว  ปลอ้ง ซงึมขีนาดและ

รปูรา่งเหมอืนกนั ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

 หาอาหารบรเิวณพนืดนิและเป็นผูล้า่มด  และแมลงหลายชนิด  พบ

แพรก่ระจายในป่าฝนของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ในประเทศไทยมรีายงาน

การพบมดชนดินีใน ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต้

วงศ์   Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือวิทยาศาสตร์ Cerapachys sp.

ชือสามญั มดท้องคอด

ลกัษณะ

        เป็นมดขนาดเลก็ สว่นหวั อก เอว และทอ้งสนํีาตาลแดง เบา้ฐานหนวด

อยูใ่กลก้บัฐานรมิฝีปากบนและมองเหน็ไดช้ดัเจน ตารวมมขีนาดเลก็ มเีอว 

ปลอ้ง  ทอ้งปลอ้งแรกแบง่แยกออกจากทอ้งปลอ้งทสีองโดยมรีอ่งลกึ  ปลาย

สว่นท้องมเีหล็กไน

ถินอาศยั

พบในดนิ พนืดนิ และขอนไมผ้ ุมกีารแพร ่ในประเทศไทยมรีายงาน

การพบมดสกลุนีในทุกพนืที

วงศ์    Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

99

ชือวิทยาศาสตร์  Anoplolepis gracilipes (F. Smith)

ชือสามญั  มดนําหวานหรอืมดนําผงึ

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง  สว่นหวั  อก  เอว  และทอ้ง มสีนํีาตาลแดง

ฐานหนวดมคีวามยาวจนถงึขอบดา้นบนของหวัประมาณสองในสามของความ

ยาวหนวด  ตารวมมขีนาดปานกลาง  อกปลอ้งแรกคอ่นขา้งยาว   อกปลอ้งที

สองและสามเชอืมต่อกนั มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวมลีกัษณะคลา้ยคลา้ยแท่งตงั

ตรง

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ และขอนไมผ้พุบแพรก่ระจาย

ทวัโลก และจดัเป็นชนดิมดรกุราน (invasive species) ชนิดหนงึ

วงศ์ Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

100

ชือวิทยาศาสตร์ Stigmatomma reclinatum (Mayr)

ชือสามญั มดปากเลือยดาํใหญ่

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง  สว่นหวั  อก  เอว  และทอ้ง มสีนํีาตาลแดง

ตารวมมขีนาดเลก็  ดดูา้นหน้าไมย่นืปกคลมุฐานรมิฝีปากบน  สว่นปลายของ

กรามแหลม  ขนบนสว่นหวัยาวและบาง มเีอว  ปลอ้ง  โดยเอวเชอืมต่อกบั

ทอ้งตลอดความสงูทงัหมดของเอว  สว่นทอ้งแต่ละปลอ้ง  แบง่แยกออกจาก

กนั โดยรอ่งตนืๆ ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

 พบบรเิวณพนืดนิ  ในดนิ  และขอนไมผ้ ุ ในประเทศไทยมรีายงาน

การพบมดชนิดนีในทุกพนืที

วงศ์    Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

101

ชือวิทยาศาสตร์ Ectomomyrmex astutus (F. Smith)

ชือสามญั มดปยุฝ้ายป่า

ลกัษณะ

           เป็นมดขนาดคอ่นขา้งใหญ ่สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีดีาํ ตารวมมี

ขนาดเลก็ ดา้นบนอกปลอ้งแรกไมม่ฟัีนรปูสามเหลยีมขนาดเลก็หนงึคูย่นืตรง

ออกมาทางดา้นขา้ง  มเีอว  ปลอ้ง ปลอ้ง ลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

         โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ  ในดนิ และขอนไม้

ผ ุ ประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนใีนทุกพนืที

วงศ์ Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

102

ชือวิทยาศาสตร์ Echinopla striata F.Smith

ชือสามญั มดมุม

ลกัษณะ

            เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้ง มสีดีาํและรา่งกาย

ปกคลุมดว้ยเสน้ขนตงัตรงสดีาํจํานวนมาก ตารวมมขีนาดปานกลาง มเีอว 

ปลอ้ง โดยดา้นบนของเอวมลีกัษณะคลา้ยซฟัึนเลก็ๆ หลายอนั

ถินอาศยั

 พบหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืลา่งระดบัตํา กงิไมข้นาดเลก็

จนถงึเรอืนยอดของตน้ไม ้ ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนใีนหลาย

พนืทขีองภาคใต้

วงศ์     Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

103

ชือวิทยาศาสตร์ Tetramorium pacificum Mayr

ชือสามญั  มดรวิ

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็ สว่นหวั อก เอว และทอ้ง มสีนํีาตาลแดง

เขม้ และมขีนสขีาวสนัปกคลมุ ตารวมมขีนาดปานกลาง ปลอ้งหนวด  ปลอ้ง

ปลอ้งสดุทา้ยขยายขนาดใหญ่ บรเิวณดา้นบนและดา้นล่างตอนทา้ย ของอก

ปลอ้งทสีามมหีนามยนืออกมาดา้นละหนึงคู ่ มเีอว  ปลอ้ง

ถินอาศยั

โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพืนดนิ ในดนิและขอน

ไมผ้ ุ ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์   Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

104

ชือวิทยาศาสตร์ Meranoplus bicolor (Guerin-Meneville)

ชือสามญั มดโล่ห์บา้น

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดเลก็  สว่นหวั อก และเอว มสีนํีาตาลแดง สว่นทอ้งมสีี

นําตาลแดงปนดาํ  มขีนสขีาวยาวปกคลมุทงัตวั  ตารวมมขีนาดปานกลาง  มี

แนวรอ่งลกึเหนอืตา ผวิดา้นบนของอกมรีปูรา่งคลา้ยโลห่์ขนาดกวา้ง มเีอว 

ปล้อง

ถินอาศยั

 หาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ ในประเทศไทยมรีายงานการพบ

มดชนิดนีในทุกพนืที

วงศ ์    Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

105

ชือวิทยาศาสตร์ Polyrhachis (Myrmhopla) armata (LeGuillou)

ชือสามญั มดหนามกระทิงดาํ

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก และเอว มสีดีาํ ขณะทสีว่นทอ้ง

และขามสีนํีาตาลแดง ตารวมมขีนาดปานกลาง อกปลอ้งแรกดา้นบนสว่นหน้า

มหีนามยาวยนืไปทางดา้นหน้า   สว่นทา้ยดา้นบนของอกปลอ้งทสีามมหีนาม

ยาวยนืไปทางดา้นหลงั  มเีอว   ปลอ้ง  โดยดา้นบนของเอวมลีกัษณะคลา้ย

หนามยนืโคง้ไปทางดา้นส่วนทอ้ง

ถินอาศยั

         โดยสว่นใหญพ่บหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืล่าง ระดบัตําจนถงึ

เรอืนยอดของตน้ไม ้  ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนีในทกุพนืที

วงศ์     Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

106

ชือวิทยาศาสตร์ Recurvidris sp.

ชือสามญั มดหนามกลบั

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็  สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง

ตารวมมขีนาดเลก็  บรเิวณดา้นบนตอนทา้ยของอกปลอ้งทสีามมหีนามทโีคง้

ไปทางดา้นบนเยอืงไปทางดา้นหลงัหนึงคู ่    รอยต่อระหวา่งเอวปลอ้งทสีอง

และสว่นทอ้งมลีกัษณะคอดจากดา้นบนลงมาดา้นล่างมเีอว  ปลอ้ง

ถินอาศยั

โดยส่วนใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพืนดนิในดนิ และขอน

ไมผ้ ุ  ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนีในทกุพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

107

ชือวิทยาศาสตร์ Polyrhachis (Cyrtomyrma) laevissima F. Smith

ชือสามญั มดหนามเกลยีงขาแดง

ลกัษณะ

           เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว  และทอ้ง  มสีมีนัวาวขณะที

บรเิวณสว่นขามสีนํีาตาลแดง  ตารวมมขีนาดปานกลาง   มรีอยคอดทแีบง่ชดั

ระหวา่งอกปลอ้งแรกและปลอ้งทสีอง  มเีอว   ปลอ้ง  โดยดา้นบนของเอวมี

ลกัษณะคลา้ยตุ่มหนามขนาดเลก็

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืลา่งระดบัตํา ไมพุ้ม่ กงิไมข้นาด

 เลก็ จนถงึเรอืนยอดของตน้ไม ้ ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนี

ในทกุพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

108

ชือวิทยาศาสตร์ Polyrhachis (Myrmatopa) varicolor Viehmeyer

ชือสามญั มดหนามหลายสี

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก  และเอว รวมทงัขา  มสีนํีาตาล

แดง ขณะทสีว่นทอ้งมสีดีาํ ตารวมมขีนาดปานกลาง สว่นทา้ยดา้นบนของอก

ปลอ้งทสีามมหีนามเลก็ยนืๆ  ตรงไปทางดา้นบน มเีอว  ปลอ้ง  โดยดา้นบน

ของเอวมลีกัษณะคลา้ยหนามยืนโคง้ไปทางดา้นสว่นทอ้ง

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืลา่งระดบัตํา จน

ถงึเรอืนยอดของตน้ไม ้  ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนเีฉพาะใน

ภาคใต้

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

109

ชือวิทยาศาสตร์ Polyrhachis (Myrma) proxima Roger

ชือสามญั มดหนามหีบทองง่าม

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีเีหลอืงทองและ

ดาํ ตารวมมขีนาดปานกลาง อกปลอ้งแรกดา้นบนสว่นหน้ามหีนามยนืไปทาง

ดา้นหน้า ดา้นบนของอกมลีกัษณะเป็นขอบเลก็ๆ มเีอว  ปลอ้ง โดยมมุดา้น

บนสองขา้งของเอวมลีกัษณะคลา้ยหนามยนืไปทางดา้นบน  และดา้นขา้งของ

เอวทงัสองดา้น มตีุ่มหนามเลก็ยนืออกมาเลก็น้อย

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืล่างระดบัตํา จนถงึเรอืนยอด

ของตน้ไม ้  ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนใีนทกุพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

110

ชือวิทยาศาสตร์ Platythyrea parallela (F. Smith)

ชือสามญั มดหลอดหมน่

ลกัษณะ

             เป็นมดขนาดคอ่นขา้งใหญ่ สว่นหวั อก เอว และทอ้ง มสีดีาํ ขามสีี

ดาํปนนําตาล  ตารวมมขีนาดปานกลาง  ดา้นบนสว่นทา้ยของอกปลอ้งทสีาม

และสว่นทา้ยดา้นบนของเอวมฟัีนสนัยนืออกมา ระยางคข์า (tibiae) ของขาคู่

ทสีามแตล่ะขา้งมหีนามแขง็คลา้ยซหีวสีองอนั มเีอว    ปลอ้ง  เอวมลีกัษณะ

ทรงเหลยีมตามยาว ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

          หาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ ในดนิ และขอนไมผ้ ุในประเทศไทย

มรีายงานการพบในทุกพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

111

ชือวิทยาศาสตร์ Proatta butteli Forel

ชือสามญั มดหลงัหนาม

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็ สว่นหวั อก เอว  และทอ้งมสีนํีาตาลแดง

ตารวมมขีนาดเลก็ บรเิวณดา้นบนของสว่นหวัมปีุ่ มนูนเลก็ประมาณ  คู ่ขอบ

ดา้นบนของสว่นอกมตีุ่มหนามเป็นแถวเรยีงกนัมเีอว  ปลอ้ง

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ ในดนิ และ ขอน

ไมผ้ ุ ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

112

ชือวิทยาศาสตร ์  Acropyga  acutiventris Roger

ชือสามญั  มดหวัละมา้ยทา้ยใหญ่

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็ สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีเีหลอืง สว่น

หวัมเีสน้ขนตงัตรงหลายเสน้ ตารวมมขีนาดปานกลาง บรเิวณดา้นบนของอก

มรีอ่งลกึ มเีอว  ปลอ้ง เอวมลีกัษณะคลา้ยแทง่ตงัตรง

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิและขอนไมผ้ ุ ในประเทศไทย

มรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

113

ชือวิทยาศาสตร์ Tapinoma melanocephalum (Fabricius)

ชือสามญั มดเหมน็

ลกัษณะ

                เป็นมดขนาดเลก็ มสีองส ีโดยสว่นหวัสนํีาตาล อก เอว และสว่น

ทอ้งมสีนํีาตาลออ่น  ขณะทขีาและหนวดสอีอ่นกวา่ ตารวมมขีนาดปานกลาง

มเีอว  ปลอ้ง สว่นเอวจะถูกปกคลุมดว้ยสว่นทอ้ง

ถินอาศยั

พบแพรก่ระจายทวัโลกโดยเฉพาะในพนืทเีมอืงหรอืชมุชน

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

114

ชือวิทยาศาสตร์ Lophomyrmex bedoti Emery

ชือสามญั มดอกแหลมไพร

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็ สว่นหวั  อก เอว  และทอ้งมสีนํีาตาลแดง

ตารวมมขีนาดปานกลาง ปลอ้งหนวดสามปลอ้งสดุทา้ยขยายขนาดใหญ ่  อก

ปลอ้งแรกสูงชนักวา่อกปลอ้งทเีหลอื  ดา้นบนส่วนทา้ยของอกปลอ้งทสีามมี

หนามยนืออกมา มเีอว  ปลอ้ง

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหาร และทํารงับรเิวณพนืดนิ ในประเทศไทย

มรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

115

ชือวิทยาศาสตร์ Technomyrmex sp.

ชือสามญั มดเอวแบน

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดเลก็ สว่นหวั อก เอว และทอ้งสนํีาตาล ตารวมมขีนาด

ปานกลาง อกปลอ้งแรกมกัจะมเีสน้ขนตงัตรง มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวถูกปก-

คลุมดว้ยส่วนท้อง

ถินอาศยั

พบหาอาหารและทํารงั ตงัแต่บรเิวณในดนิจนถงึเรอืนยอดของตน้

ไม ้พบแพรก่ระจายทวัโลก

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

116

ชือวิทยาศาสตร์ Leptanilla sp.

ชือสามญั มดเอวย้อย

ลกัษณะ

          เป็นมดขนาดเลก็ สว่นหวั  อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง ตารวมมี

ขนาดเลก็มาก   มรีอ่งลกึกนัระหวา่งอกปลอ้งแรกและปลอ้งทสีอง   มเีอว 

ปลอ้ง โดยเอวปลอ้งทสีองมพีูขนาดเท่ากบัเอวปลอ้งทสีอง ยนืลงมาบรเิวณ

ดา้นล่างของเอวปล้องทีสอง

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหาร  และทํารงับรเิวณพนืดนิ และในดนิ  ใน

ประเทศไทยมรีายงานการพบมดสกลุนีคอ่นขา้งน้อย

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือวิทยาศาสตร์ Odontoponera denticulata (F. Smith)

ชือสามญั มดไอ้ชนืดาํ

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดคอ่นขา้งใหญ่ สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีดีาํ ตารวม

มขีนาดเลก็  ดา้นบนอกปลอ้งแรกมฟัีนรปูสามเหลยีมขนาดเลก็หนึงคูย่นืตรง

ออกมาทางดา้นขา้ง  บรเิวณผวิของสว่นหวั อกและเอว  มรีอ่งลกึมเีอว 

ปลอ้ง  ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ ในดนิ และขอน

ไมผ้ ุ ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนดินีในทุกพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

118

ชือวิทยาศาสตร์ Carebara sp.

ชือสามญั แมงมนั

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดเลก็มาก สว่นหวั  อก เอว  และทอ้งมสีนํีาตาลแดง ตา

รวมมขีนาดเลก็มาก ปลอ้งหนวดสองปลอ้ง สดุทา้ยขยายขนาดใหญ่ มเีอว 

ปล้อง

ถินอาศยั

โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ ในดนิ   และขอน

ไมผ้ ุพบแพรก่ระจายทวัโลก ในประเทศไทยมรีายงานการ พบมดชนดินีในทุก

พนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

119

ชือวิทยาศาสตร์ Bothriomyrmex sp.

ชือสามญั  -

ลกัษณะ

            ป็นมดขนาดเลก็ สว่นหวั อก และเอวสนํีาตาลแดง สว่นทอ้งสดีาํ ตา

รวมมขีนาดเลก็ มเีอว  ปลอ้ง โดยเอวถูกปกคลมุดว้ยสว่นทอ้งเพยีงเลก็นอ้ย

ถินอาศยั

           พบในดนิ พนืดนิ และขอนไมผ้มุกีารแพรก่ระจาย  พบทวัโลก ในประ

เทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนนี้อยมาก  มรีายงานการพบมดชนดินีเป็น

แห่งแรกในภาคใตข้องประเทศไทย คอืพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืเขอืนรชัช -

ประภา จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

120

ชือวิทยาศาสตร์ Dilobocondyla sp.

ชือสามญั -

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดปานกลาง สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง ตา

รวมมขีนาดปานกลาง มรีอ่งลกึเหนือตารวม อก  ปลอ้งแรกมฟัีนขนาดเลก็ยนื

ออกมาบรเิวณดา้นบนขา้งละหนงึ มเีอว  ปลอ้ง  โดยเอวปลอ้งทหีนึงทรง

กลมยาว

ถินอาศยั

 โดยสว่นใหญ่พบหาอาหารและทํารงับรเิวณไมพ้นืล่าง ระดบัตําจน

ถงึเรอืนยอดของตน้ไม ้  ในประเทศไทยมรีายงานการพบมดสกลุนีคอ่นขา้ง

น้อย

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

      เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

121

ชือวิทยาศาสตร์ Discothyrea sp.

ชือสามญั  -

ลกัษณะ

เป็นมดขนาดเลก็มาก สว่นหวั อก เอว และทอ้งมสีนํีาตาลแดง ตา

รวมมขีนาดเล็กมาก ปลอ้งหนวดปลอ้งสดุทา้ยขยายขนาดใหญ่กวา่ปลอ้งที

เหลอืรวมกนั ฐานรมิฝีปากบนยนืไปทางดา้นหน้าเหนือกราม มเีอว  ปลอ้ง

โดยส่วนทา้ยของเอวเกอืบทงัหมดเชอืมต่อกบัสว่นท้อง  และสว่นทอ้งมรีปู

รา่งโคง้อย่างชดัเจน ปลายสว่นทอ้งมเีหลก็ไน

ถินอาศยั

หาอาหารและทํารงับรเิวณพนืดนิ และในดนิ พบแพรก่ระจายทวัโลก

ในประเทศไทยมรีายงานการพบในทุกพนืที

วงศ์  Formicidae



มด : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

122

ชือวิทยาศาสตร์ Rhopalomastix sp.

ชือสามญั -

ลกัษณะ

        เป็นมดขนาดคอ่นขา้งเลก็ สว่นหวั อก เอว  และทอ้งมสีนํีาตาลแดงเขม้

เขม้  ตารวมมขีนาดเลก็   พูหน้าซงึอยู่เหนือฐานรมิฝีปากบนอยู่ในตําแหน่งที

ใกลก้นัมาก อกปลอ้งทหีนึง สอง และสาม  มคีวามลาดชนัของผวิดา้นบนใกล้

เคยีงกนั มเีอว  ปลอ้ง

ถินอาศยั

         โดยสว่นใหญพ่บหาอาหาร   และทํารงับรเิวณไมพ้นืลา่งระดบัตํา โดย

เฉพาะในเปลอืกไมข้องไมย้นืตน้ นประเทศไทยมรีายงานการพบมดชนิดนใีน

ทุกพนืที

วงศ์  Formicidae
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