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ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

Thailand’s Biodiversity

คาํน ํา
ประเทศไทยไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 ตลอดระยะ

เวลาท่ีผานมาต้ังแตการลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ในป พ.ศ. 2535 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ไดมีการด ําเนินงานสอดคลองกับพันธ
กรณีของอนุสัญญาฯ มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเผยแพรความรูความตระหนักเกี่ยวกับความสํ าคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในป พ.ศ. 2536 สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (เดิม) ซ่ึงรับผิดชอบเปนหนวยงานประสานงานกลางของ
อนุสัญญาฯ ไดจัดพิมพ เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เปนครั้งแรก เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ในเรื่อง
ความหลากหลายทางชวีภาพ ตอมาไดจัดพิมพเพิ่มเติมอีกเปนครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2539 โดยมีการปรับปรุงรูปเลมและเพิ่มเติม
ในสวนของชนิดพันธุพืชและสัตวเฉพาะถ่ิน สํ าหรับในการจัดพิมพซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที ่3 มีระยะเวลาจัดพิมพหางจากครั้งที ่2 ถึง
6 ป ในระหวางนี้ไดมีรายงานการคนพบ ชนิดพันธุพืชและสัตวใหม (new species) ของโลกท่ีพบในประเทศไทย และการพบ
คร้ังแรกในประเทศไทย (new records) อยางตอเนื่อง จึงนับไดวาเปนเวลาที่เหมาะสมที่จะน ําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงเพิ่ม
เตมิในการจัดพิมพเอกสารในครั้งนี้

สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมขอขอบคุณนักวิทยาศาสตรทุกทานท่ีไดทํ าการศึกษา
คนควาวจิยัเกีย่วกบัความหลากหลายทางชีวภาพ ขอขอบคุณเปนพิเศษตอ ดร.กองกานดา ชยามฤต หอพรรณไม กรมอุทยาน
แหงชาต ิ สัตวปา และพันธุพืช อาจารยประทีบ ดวงแค และอาจารยสราวุฒ ิ สังขแกว คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ที่ไดกรุณาชวยรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งเอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ และขอขอบคุณคุณสมาน คุณความ
ด ีและนิตยสาร ATG (Adventure Thailand Geographic) ท่ีกรุณาเอ้ือเฟอภาพประกอบ สํ านักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาขอ
มลูความหลากหลายทางชวีภาพในเอกสารน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาและด ําเนินการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยางยั่งยืนของประเทศไทยตอไป

ส ํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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บทน ํา
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การทีม่สีิง่มชีวีติมากมายหลายหลากสายพันธุและชนิดในบริเวณหนึ่ง

บริเวณใด ความผดิแผกแตกตางหลายหลากของสิ่งมีชีวิตนี้มีทั้งในชนิดพันธุเดียวกัน คือความหลากหลายในพันธุกรรมท่ี
ทํ าใหขาวมนัีบรอยสายพันธุ ซึ่งสายพันธุเหลานี้มีขนาดเมล็ดตางกัน มีความตานทานโรคตางกัน เปนตน ความหลากหลายใน
ชนดิพันธุทีเ่ปนตนเหตใุหในปาดิบแลงมีไมยืนตนประมาณ 54 ชนิด ปาเต็งรังมีไมยืนตนประมาณ 31 ชนิด และปาดิบชื้นมีไม
ยนืตนมากกวารอยชนิด เปนตน และความหลากหลายในระบบนิเวศอนัเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ดังเห็นไดจากที่
ประเทศไทยมสีภาพปาธรรมชาติแตกตางมากกวาสิบประเภท ตั้งแตปาชายเลนไปจนถึงปาดงดิบชื้น

ประเทศไทยตัง้อยูในเขตรอนชื้น นิเวศเขตรอนนี้เปนที่พักพิงอาศัยของพรรณไมจํ านวนมากสรรพสัตวนานาชนิด และจุลิ
นทรียมากมายมหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกับในระบบนิเวศเขตอบอุนและเขตหนาว ซึ่งสภาพแวดลอมในบริเวณนั้น มิไดเอื้อ
อํ านวยใหส่ิงมชีวีติหลายชนิดสามารถดํ ารงชีวิตอยูรอด ดังนั้น จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพนอยกวาระบบนิเวศเขตรอน

ประเทศไทยมีพรรณพืชประมาณ 15,000 ชนิด คิดเปนรอยละ 8 ของพรรณพืชท้ังโลก (OEPP, 1992) ในขณะท่ีประเทศ
ในยุโรปเหนือ เชน นอรเวย และสวเีดน มพีรรณพืชประมาณ 1,800 ชนิดเทานั้น (WRI, 1992) เชนเดียวกันประเทศไทยมีสัตวมี
กระดกูสันหลังประเภทสัตวเล้ียงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก รวมแลวประมาณ 1,721
ชนิด (ก ําธร และสมศักดิ์, 2545) ในขณะที่ประเทศนอรเวยและสวีเดน มี 299 และ 328 ชนิด ตามลํ าดับ (WRI, 1992)

ในทองทะเลไทยพบวา มีปลาทะเลประมาณวาไมตํ ่ากวา 2,000 ชนิด ซึ่งคิดเปนรอยละ 10 ของท่ัวโลก (ทศพร, 2532)
หอยประมาณ 2,000 ชนิด (บุญเลิศ และคณะ, 2536) สัตวไมมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ รวมกันอีก 11,900 ชนิด ในอนุภูมิภาคอิน
โดมาลายนัน้ีเปนศนูยกลางของการกระจายตัวของสัตวทะเลในภูมิภาคแถบนี้ นานน้ํ าไทยจึงมีความหลากชนิดของสัตวทะเล
สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับบริเวณอ่ืนๆ ในโลก
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เขตชีวภูมิศาสตร
ประเทศไทยอยูในเขตชีวภูมศิาสตรอินโดมาลายัน ซึ่งทางตอนเหนือของประเทศอยูในเขตอนุภูมิภาคอินโดจีน สวนทาง

ใตอยูในเขตอนุภูมิภาคซุนดา แตพืชและสัตวจะไดรับอิทธิพลบางสวนจากเขตอินเดีย (Indian region) และพาลีอารคทิค
(Palearctic region) ดวย (Mackinnon และ Mackinnon, 1986) โดยแบงออกเปน 6 เขต ชีวภูมศิาสตรใหญๆ ซึ่งจ ํากัด
ขอบเขตของทองถิ่น และชนิดพันธุประจํ าถิ่น ดังนี้ (Collins และคณะ, 1991; Lekagul และ Round, 1991)

� ทีส่งูภาคเหนือ ลอมรอบดวยแนวเขา และหุบเขากวางๆ ลงมาทางตอนใต จากแนวชายแดนพมาและลาว ประมาณ
ละตจิดูท่ี 18 องศาเหนือ สภาพโดยทั่วไปเปนภูเขาที่มีระดับความสูงมากกวา 1,000 เมตร ทํ าใหเหมาะสมแกการเจริญ
เตบิโตของพรรณไมปาดิบเขาบริเวณที่มีความลาดชันนอย จะพบปาผสมผลัดใบเขตมรสุมและพบปาเต็งรังในบริเวณท่ี
ราบหุบเขา ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงไปเพื่อทํ าการเกษตรที่สูง

� ท่ีราบสูงโคราช ครอบคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงระหวางเพชรบูรณทางตะวันตกและเทือกเขาดงรักทาง
ตอนใต ทอดตามแนวยาวชายแดนกัมพูชา ปจจุบันมีพื้นที่ปาถูกท ําลายอยางกวางขวาง แตยังคงมีปาดิบชื้น ปาดิบแลง
เหลืออยูในบริเวณนี้บางสวน

� ทีร่าบภาคกลางของแมนํ้ าเจาพระยา ปจจบัุนเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการทํ านาขาวอยางกวางขวาง บึงนํ ้าจืดดั้งเดิมและปา
มรสุมไดหมดไปแลว

� ทีส่งูตะวันออกเฉียงใต คอืสวนท่ีตอเน่ืองมาจากภูเขา ชายแดนแถบเทือกเขาพนมกระวานในกัมพูชา ซึ่งมีสภาพภูมิ
ประเทศเอ้ืออํ านวยตอสังคมปากึ่งดิบชื้นเขตรอน

� เทอืกเขาตะนาวศรี ทอดแนวไปทางใตตามแนวชายแดนประเทศพมามีความสูงชันจากระดับนํ ้าทะเลประมาณ 1,000
เมตร แตเทอืกเขานีจ้ะอยูภายใตเขตเงาฝนของเทือกเขาเดียวกันในประเทศพมาที่สูงกวา บนเทือกเขานี้ปากึ่งดิบชื้นเขต
รอนเกดิขึน้บนพื้นที่ที่มีระดับความสูง บริเวณที่ลาดชันปกคลุมดวยปาผลัดใบ ซึ่งปจจุบันไดถูกถางออกหรือบุกรุก
ทํ าลายจนเส่ือมโทรมและแทนท่ีดวยไผและทุงหญา

� คาบสมุทรตอนใต ครอบคลุมพืน้ที่ทางตอนใตของประเทศไทย ตั้งแตคอคอดกระจนถึงชายแดนไทย–มาเลเซีย และท่ี
คอคอดกระนี้แยกชนิดพันธุพืชและสัตวกลุมอินโดจีน ออกจากกลุมคาบสมุทรมาเลเซยีอยางชัดเจน เดิมคาบสมุทรตอน
ใตเปนพ้ืนท่ีทีม่ฝีนตกชุกและครอบคลุมดวยปาดิบชื้น แตปาที่ราบตํ ่าเกือบทั้งหมด ไดถูกใชเปนพื้นที่เพื่อทํ าการเกษตร
ปาท่ีเหลือยงัคงมแีนวเขตปาตามเนินเขา แตก็ถูกคุกคามโดยการบุกรุกท ําไรและปลูกยางพารา

ความแตกตางในระบบนิเวศดังกลาวไดทํ าใหชนิดพันธุพืชและสัตวมีความหลากหลายตางกัน ดังน้ันชนิดพันธุนกและ
สตัวเลีย้งลูกดวยนมบนที่สูงภาคเหนือจะเกี่ยวของสัมพันธกับชนิดพันธุในเขตประเทศจีน และยังพบวามีสัตวจ ํานวนมากที่ไม
พบในทีอ่ื่นใดในประเทศไทยอีกนอกจากบริเวณนี ้ สวนทางคาบสมุทรตอนใตจะเปนแหลงรวมจํ านวนชนิดพันธุ ซึ่งพบวา
ลักษณะชนิดพนัธุนกและสัตวเล้ียงลูกดวยนมมีความสัมพันธกับชนิดพันธุในเขตซุนดา
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ความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติ
พรรณพฤกษชาติของไทย ตามภาคตาง ๆ สวนใหญจะคลายคลึงกับพรรณพฤกษชาติของประเทศเพื่อนบาน ประเทศ

ไทยจึงเปนแหลงรวมของกลุมพรรณพฤกษชาต ิ (Floristic elements) ประจํ าภูมิภาคใหญ ๆ ถึง 3 กลุมดวยกัน ไดแก กลุม
พรรณพฤกษชาตภูิมิภาคอินเดีย–พมา (India–Burmese elements) กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน (Indo–Chinese
elements) และกลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคมาเลเซีย (Malesian elements)

พรรณพืชของประเทศไทยท่ีไดรับการศึกษาทบทวน และบันทึกไวในหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยแลว มี
ประมาณ 2,819 ชนิด หรือประมาณรอยละ 23 ของจ ํานวนพืชท่ีมีทอลํ าเลียงของไทย

ประมาณวา ประเทศไทยมีชนิดพรรณพืชท่ีมีทอลํ าเลียงอยูประมาณ 12,000 ชนิด เปนเฟน 658 ชนิด และกลวยไมมาก
กวา 1,000 ชนิด และประมาณวาในจ ํานวนพรรณพืชน้ี มีพืชที่เปนสมุนไพรที่ไดถูกใชสํ าหรับเปนยารักษาโรคในทองถิ่น
ประมาณ 1000 ชนิด ทั้งนี้ยังไมรวมเห็ดราที่มีประมาณ 3000 ชนิด

ในปจจบัุน หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา และพันธุพืช มีตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บสะสมไวถึงประมาณ
200,000 ตวัอยาง เปนตวัอยางตนแบบ (type specimens) ประมาณ 255 ตัวอยาง ในจํ านวนตัวอยางพรรณไมแหงทั้งหมดนี้
ครอบคลุมพรรณพฤกษชาติท่ีมีทอลํ าเลียงของประเทศไมตํ ่ากวารอยละ 80

คาดวา ถาหากมีการสํ ารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมเฉพาะพื้นที่แบบตอเนื่องเพิ่มเติม จะตองพบชนิดพันธุใหมแนนอน
เชน ท่ีพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร พบพืชท่ีมีทอลํ าเลียง 101 วงศ 316 ชนิด ในจํ านวนน้ี 48 ชนิด
เปนพืชท่ีพบคร้ังแรกในประเทศไทย ที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ–ปุย ไดมีการสํ ารวจพรรณพฤกษชาติท่ีมีทอลํ าเลียงพบ 679
ชนิด (Sawyes และ Chermsirivathana, 1969) และจากการสํ ารวจตอเนื่องจนถึงปจจุบัน พบจ ํานวนเพิ่มอีกเปน 2,247 ชนิด
(Maxwell และ Elliott, 2001)

ประมาณกนัไววา พืชท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป เชน นิยมปลูกเปนไมผล ไมดอกไมประดับ หรือเปนพืชสวนครัว มีอยู 1,000
ชนิด แตเปนพืชตางถิ่นถึงรอยละ 80 อีกรอยละ 20 เปนพืชพื้นเมืองของไทย ดังนั้น จะเห็นไดวาคนไทยยังรูจักทรัพยากรพืชอยู
นอยมาก ซ่ึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทํ าใหมีการน ําไมตางถิ่นเปนจ ํานวนมากเขามาใชประโยชน ซึง่ผลสุดทายไดกลายเปนวัชพืชราย
แรง เชน ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) สาบเสือ (Chromolaena odoratum) หญา
ขจรจบ (Pennisetum polystachyon) เปนตน

พรรณไมของไทยท่ีไดสํ ารวจและก ําลังศึกษา (ไมรวม Thallophyte และ Bryophyte) มีประมาณ 303 วงศ 1,363 สกลุ
10,234 ชนิด (หอพรรณไม, 2546) แยกเปน

� พวกเฟน (Fern) จํ านวน 658 ชนิด จากพรรณไม 34 วงศ และ 132 สกลุ ซึ่งทํ าการทบทวนเสร็จส้ินแลวท้ังหมด

� พวกไมเน้ือออน (Gymnosperm) จํ านวน 25 ชนิด จากพรรณไม 6 วงศ และ 7 สกลุ ซึ่งทํ าการวิจัยทบทวนเสร็จส้ินแลว
ทั้งหมด

� พวกแองจิโอสเปรม (Angiosperm) จํ านวนประมาณ 9,551 ชนิด จากพรรณไม 263 วงศ และ 1,224 สกลุ ในจํ านวนน้ี
ทํ าการวจัิยทบทวนเสร็จส้ิน 2,136 ชนิด จากพรรณไม 109 วงศ และ 705 สกลุ
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ดงัท่ีไดกลาวมาแลววาประเทศไทยไมมีกลุมพรรณพฤกษชาติที่เปนเอกลักษณของตัวเอง จึงท ําใหพบพรรณพืชประจํ า
ถิน่ไมมากนัก จากการศึกษาในโครงการพรรณพฤกษชาตขิองประเทศไทย พบวามพีรรณพืชประจํ าถิ่น 248 ชนิด จาก 43 วงศ
94 สกลุ โดยแบงเปน เฟน 24 ชนิด 13 วงศ 22 สกลุ (ตารางที่ 1) แองจิโอสเปรม 224 ชนิด 30 วงศ 72 สกลุ โดยแบงเปน พืชใบ
เล้ียงเดีย่ว 25 ชนิด จาก 6 วงศ 8 สกลุ (ตารางที่ 2) และพืชใบเลี้ยงคู 199 ชนิด จาก 24 วงศ 64 สกลุ (ตารางที่ 3) (Smitinand
และ Larsen, 1970–1993, Santisuk และ Larsen, 1996–2002)

ความหลากหลายของพันธุสัตว
ในประเทศไทย พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 294 ชนิด (ประทีป, 2541) โดยรอยละ 42 มาจากทางตอนใตของภูมิภาค รอย

ละ 34 จากอินโดจีนหรืออนุภูมิภาคอินโดจีนและอินเดีย และรอยละ 24 แพรกระจายตลอดทั่วทวีปเอเซยี ในจํ านวนน้ีเปนชนิด
พันธุเฉพาะถิน่ 5 ชนิด (ตารางที่ 4) (สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540) และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบมากที่สุดคือ
คางคาว ซึง่มถีงึ 108 ชนิด หรือรอยละ 38 โดยแบงเปนคางคาวกินผลไม หรือน้ํ าหวาน 18 ชนิด คางคาวกินแมลง 89 ชนิด
คางคาวกินสัตวอ่ืนเปนอาหาร 1 ชนิด สวนชนิดที่พบรองลงมาไดแก อันดับฟนแทะ (Rodentia) ซึง่มปีระมาณรอยละ 25

ในสวนของสัตวปก (Lekagul และ Round, 1991) มีการสํ ารวจพบนก 915 ชนิด เมื่อป 2533 และปจจุบันนี้มีการ
สํ ารวจพบนกเพ่ิมข้ึนเปน 942 ชนิด (โอภาส, 2541) ในจํ านวนนี้เปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 2 ชนิด ไดแก นกเจาฟาหญิงสิรินธร
และนกกินแมลงเด็กแนน (ตารางท่ี 4) ซึ่งหากมีการสํ ารวจเรื่องนกเพิ่มมากขึ้น อาจพบนกในประเทศไทย ไมนอยกวา 970 ชนิด
(จารุจินต, 2536)

ไดมกีารยนืยนัวา ในประเทศไทยสํ ารวจพบสัตวเลื้อยคลานเปนจ ํานวน 325 ชนิด (จารุจินต และคณะ, 2543) จํ านวน
ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ง ูซึ่งมีถึงรอยละ 54.15 รองลงมาไดแกกลุมตุกแก กิ้งกา จิ้งเหลน คือ รอยละ 36.6 จํ านวนชนิดพันธุที่
สํ ารวจพบนอยท่ีสุด คือ จระเข พบเพียง 3 ชนิด นอกจากนี้ (ก ําธร, ไมระบุปท่ีพิมพ) ยังพบเตา 27 ชนิด จากที่มีอยูในโลก 257
ชนิด เปนเตาบก 3 ชนิด เตาปูลู 1 ชนิด เตานํ ้าจืด 13 ชนิด ตะพาบ 5 ชนิด เตาทะเล 4 ชนิด และเตามะเฟอง 1 ชนิด นอกจากนี้
เปนชนิดพันธุเตาท่ีนํ าเขาจากตางประเทศอีก 2 ชนิด ในจํ านวนสัตวเลื้อยคลานทั้งหมดที่พบเปนชนิดพันธุเฉพาะถิ่น 29 ชนิด
(สํ านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม, 2540) (ตารางที่ 4)

สัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก ไดมีการสํ ารวจพบ 141 ชนิด (ธญัญา, 2546) โดยพบวาอยูในพวกกบ เขียด ถึงรอยละ 95.03
หรือ 134 ชนิด ชนิดท่ีสํ ารวจพบนอยท่ีสุด คือ กะทาง หรือจกักิม้น้ํ า พบเพียงชนิดเดียว สัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบกท่ีเปนสัตว
เฉพาะถิน่ของไทย มีทั้งหมด 7 ชนิด (สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540) (ตารางที่ 4)

ในสวนของปลามรีายงานวา ปจจุบันประเทศไทยพบปลาน้ํ าจืด อยางนอย 570 ชนิด (ชวลิตและคณะ, 2540) ใน
จ ํานวนน้ีเปนชนิดพันธุเฉพาะถ่ิน 56 ชนิด ในสวนของปลาทะเลและปลาน้ํ ากรอย พบ 1,160 ชนิด ปลาน้ํ าลึก 30 ชนิด ปลาท่ี
พบทั้งหมดนี้แยกเปนปลากระดูกออน 78 ชนิด ปลากระดูกแข็ง 1,664 ชนิด (สุภาพ และคณะ, 2539)

สํ าหรับสัตวอ่ืนท่ีอาศัยอยูในทะเล พบวามีแมงดาทะเล 2 ชนิด จากที่พบทั้งหมดในโลก 4 ชนิด ซึ่งไดแก แมงดาจาน
และแมงดาถวย (วิภูษิต, 2532) กุงทะเลท่ีพบในอาวไทย 183 ชนิด และพบหอยทะเล 1,538 ชนิด (จารุจินต, 2543) สํ าหรับ
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หมกึท่ีพบในอาวไทย มี 28 ชนิด เปนหมึกกลวย 11 ชนิด หมึกกระดอง 7 ชนิด หมึกสาย 5 ชนิด และหมึกการตูน 5 ชนิด (สม
นึก, 2536)

แมลงในประเทศไทยมีมากมาย โดยเฉพาะแมลงปกแข็ง และผีเสื้อกลางคืน สํ าหรับประเทศไทยยังรูจักแมลงนอยมาก
เม่ือเทียบกับแมลงท้ังหมดในประเทศไทย เฉพาะขอมูลจากกรมวิชาการเกษตร มีแมลงท่ีทราบช่ือแลว 7,000 ชนิด ซึ่งเปนเพียง
รอยละ 10 ของตวัอยางแมลงที่มีอยูในกรมวิชาการเกษตร ซึ่งนอยกวาที่มีอยูจริงในประเทศ และอีกรอยละ 90 ท่ีเหลือยังไมไดมี
การวนิิจฉัย หรือวินิจฉัยไมได (อูแกว, 2536)

ขณะน้ีพบวาสัตวท่ีอยูในภาวะใกลจะสูญพันธุของประเทศไทย ประกอบดวยสัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก 2 ชนิด สัตวเลื้อย
คลาน 15 ชนิด นก 69 ชนิด และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 34 ชนิด (สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540)

นอกจากน้ียงัไดมกีารนํ าสัตวมาเลี้ยงไวเพื่อประโยชนตางๆ อีกเปนจํ านวนมากมายหลายชนิด เชน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
จ ํานวน 19 ชนิด ไดถูกนํ ามาใชประโยชนเพ่ือเปนอาหาร ใชแรงงาน หรือบางชนิดใชในการท ําอุตสาหกรรม หรือบางชนิด เชน
โลมา ใชในการแสดงละครสัตว และบางชนิดใชในการทดลองทางวิทยาศาสตรหรือการแพทย

นกเปนสัตวเล้ียงท่ีมีจ ํานวนชนิดมากที่สุด โดยประมาณ 96 ชนิด เปนนกท่ีนํ าเขาจากตางประเทศ เชน นกแกว นกแขก
เตา นกกระตั้ว เปนตน สวนนกที่เปนสัตวเลี้ยงจริงๆ ซึ่งใชประโยชนมานานและใชบริโภค ประมาณ 11 ชนิด

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
นกัชวีวทิยาไดเห็นพองตองกันวาโลกก ําลังสูญเสียสัตวและพืชในปาเขตรอน อยางนอย 27,000 ชนิดตอป นอกจากใน

ปาเขตรอนแลว ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศอ่ืนๆ ก ําลังลดลงเชนกัน อาทิเชน ในแนวปะการัง พ้ืนท่ีชุมน้ํ า บน
เกาะ และบนภูเขา แมวาจ ํานวนชนิดพันธุท่ีสูญหายไปในระบบนิเวศน้ีรวมกันแลวยงัเทียบไมไดกับจํ านวนชนิดพันธุที่สูญหาย
ไปในปาเขตรอนก็ตาม

เม่ือประเมินรวมระบบนิเวศท้ังหมดแลวปรากฏวา ในปจจุบันสิ่งมีชีวิตตางๆ ในโลกไดสูญพันธุไปดวยอัตรามากกวา
30,000 ชนิดตอป จากหลักฐานพบวาในยุคกอนท่ีมนุษยจะถือก ําเนิดขึ้นมา อัตราการสูญพันธุโดยเฉลี่ยมีเพียง 1 ชนิดเทานั้นที่
สูญพันธุในระยะเวลา 4 ป ดังนั้นอัตราปจจุบัน จึงสูงกวาในยุคกอนประวัติศาสตรถึง 120,000 เทา นักชีววทิยาคาดวาใน
อนาคต หากปราศจากซึ่งความพยายามอยางใหญหลวงในการอนุรักษ โลกจะสูญเสียรอยละ 20 ของชนิดพันธุที่มีอยูใน
ปจจบัุนไปในเวลา 30 ป และรอยละ 50 ของชนิดพันธุ ภายในส้ินศตวรรษหนา (Myers, 1993)

แมวาการสูญพันธุเปนวฎัจกัรของธรรมชาต ิ แตการสูญพันธุดวยอัตราเรงอยางที่เปนอยูในปจจุบันเปนปรากฏการณ
นอกเหนือธรรมชาต ิ ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาโลกก ําลังเผชิญหนากับความหายนะที่กํ าลังคืบคลานสูทุกชีวิตบนผืนพิภพน้ี สํ าหรับ
มวลมนุษยชาติการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพมีความหมายมากกวาการดํ ารงรักษาชนิดพันธุหนึ่งชนิดพันธุใดไวมาก
กวาการด ํารงรักษาระบบนิเวศประเภทหน่ึงประเภทใด เพราะนอกเหนือไปจากนั้นมนุษยตองการดํ ารงรักษาแหลงอาหาร แหลง
ยารักษาโรค แหลงวัสดุใชสอย แหลงเครื่องนุงหม ฯลฯ เพื่อความอยูรอดของตนเองและอนาคตของชนรุนตอไป
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ประเทศไทยไดทํ าใหสมันตัวสุดทายสูญส้ินไปจากโลก เมื่อป พ.ศ. 2475 ในปจจุบันมีการยืนยันแนนอนวา สัตวปาที่ได
สูญพันธุไปจากประเทศไทยแลว คือ สมนั (Cervus schomburgki) นกชอนหอยใหญ (Pseudibis gigantea) และนกพงหญา
(Graminicola bengalensis) นอกจากนั้น ไมมีผูใดไดพบเห็น แรดชวา (Rhinoceros sondaicus) กูปรี (Bos sauyeli) นก
กระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea) นกชอนหอยดํ า (Pseudibis papillosa) นกกระเรียน (Grus antigone) และจระเขปาก
กระทุงเหว (Tomistoma schlegelii) ในสภาพธรรมชาติอีกตอไปแลว (สํ านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2539)

ปลาน้ํ าจืด 5 ชนิด ไดสูญพันธุไปจากประเทศไทยแลว คือ ปลาหางไหม (Balantiocheilus melanopterus) ปลาหวีเกศ
(Platytropius siamensis) ปลาโจกหรือไสตัน (Cyclocheilichthys lagleri) สวนอีก 2 ชนิดไมมีการตั้งชื่อสามัญคือ
Longiculture caihi และ Oxygaster williaminae

ปลาน้ํ าจืดท่ีอยูในสภาพใกลสูญพันธุ มีประมาณ 30 ชนิด ซึ่งสวนใหญจะถูกจับเพื่อใชเปนอาหารและเปนปลาสวยงาม
เชน ปลาท่ีถูกจับมาเปนอาหาร ไดแก ปลากะโห (Catlacarpio siamensis) ปลาตะลุมพุก (Hilsa toli) ปลานวลจันทรนํ ้าจืด
(Cirrhinus microlepsis) ปลาเกด (Ceratoglanis scleronema) ปลาเทพา (Pangasius sanitnougeei) ปลาที่ถูกจับเพื่อใช
เปนปลาสวยงาม ไดแก ปลาหมูอารีย (Botia sidthimunlei) ปลาปกเปาทอง (Tetrodon baileyi) ปลาเสือตอ (Dadnoides
microlepis) ปลาตองลาย (Notopterus blanci) และปลาตะพัด (Scleropages formosus) เปนตน

พะยูน (Dugong dugon) ฝูงสุดทายของประเทศไทย ในปจจุบันพบเฉพาะท่ีบริเวณหาดเจาไหม และเกาะตะลิบง
จงัหวัดตรัง (กาญจนภาชน และคณะ, 2536) จํ านวนประชากรชางปา (Elephas maximus) ในธรรมชาติปจจุบันลดลงจนเปน
ท่ีนาวติกวาชางจะสูญส้ินไปจากประเทศไทย คือ มีอยูประมาณ 1,975 ตัวเทานั้น ที่พบในเขตพื้นที่คุมครอง 47 แหง (มัทนา,
2534)

เชนเดยีวกบั สัตว พืชหลายชนิดตกอยูในสภาวะหายากและใกลจะสูญพันธุ ประเทศไทยเคยมีชื่อเสียงระดับโลกวา มี
กลวยไมปามากกวา 1,000 ชนิด (OEPP, 1992) แตในปจจุบันกลวยไมพื้นเมืองของไทยก ําลังจะสูญพันธุ เชน รองเทานารีดอก
ขาว (Paphiopedilum niveum) รองเทานารีปกแมลงปอ (P. sukhakuluii) เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) ชางกระ
(R. gigentea) เอ้ืองฟามุย (Vanda coerulea) เอ้ืองสามปอยดง (V. denisoniana) เอ้ืองแซะหลวง (Dendrobium
scabrilingue) เอื้องไมตึง (D. tortile) เปนตน (กองกานดา, 2532) จันทนกะพอ (Vatida diospyroides) ซึง่เปนไมยืนตนขนาด
ใหญ ดอกมกีล่ินหอม ในปจจุบันไดกลายเปนพันธุไม หายาก (วีระชัย, 2536) คาดวาพืชประมาณ 600 ชนิด เปนพืชประจ ําถิ่น
พบเฉพาะในประเทศไทย ประมาณ 400 ชนิดเปนพืชที่มีภาวะใกลจะสูญพันธุ และประมาณ 600 ชนิด เปนพืชหายาก (OEPP,
1992)

การสูญเสียพันธุพืชไรและสายพันธุปศุสัตวอาจฟงดูไรความสํ าคัญเมื่อมองภาพรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ
ท่ัวท้ังประเทศ แตการเสื่อมสลายทางพันธุกรรมในพืชและสัตวที่เปนอาหารเปนเรื่องที่นากังวลในการคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ
เพ่ือใหไดพันธุท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับปจจุบันและอนาคต ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมลดลง ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอยูเรื่อยๆ

คาดวาแหลงปลูกขาวแหงแรกของโลกอยูในบริเวณประเทศไทยในปจจุบัน (อารี, 2532) พันธุขาวปาหลายพันธุไดสูญ
พันธุไปแลว พันธุขาวท่ีปลูกในปจจุบันเปนสายพันธุจํ านวนเล็กนอยภายใน 200,000 สายพันธุท่ีมีอยูในโลก ซึ่งไดมาจากการ
ปลูกและคดัเลือกพันธุมานานนับหลายพันป พันธุผลไมปา เชน ทุเรียนปา และมังคุดปา ดูเสมือนวาไดสาบสูญไปแลว (สม
ศกัดิ,์ 2536) นอกจากนี้ยังมีรายงานวาพันธุสุกรพื้นเมืองของไทย เชน พันธุราด พันธุไฮหลํ า และควาย มีประชากรเหลือนอย
มากจนเกือบจะสูญพันธุไปแลวเชนกัน (Scherf, 1995)
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สาเหตุของการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สาเหตขุองการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ไดแก การน ํามาใชประโยชนมากเกินไป การคา
ขายสัตวและพืชปาแบบผิดกฎหมาย การรบกวนแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาต ิ และการสูญเสียแหลงที่อยูอาศัย แมวา
ทรัพยากรชีวภาพเปนทรัพยากรที่เกิดทดแทนได หมายถึง สามารถสืบพันธุไดโดยธรรมชาติเอื้ออํ านวยใหมนุษยไดเก็บเกี่ยวนํ า
ไปใชประโยชน แตทวาในอดีตการลาสัตวมากเกินไปสงผลใหประชากรและชนิดของสัตวปาลดลง

การลาสัตวไดทํ าใหสัตวเฉพาะถิ่นหลายชนิดสูญพันธุ เชน สมนั ซึ่งอาศัยในปาดงดิบที่ลุมแมนํ้ าเจาพระยาตอนกลาง
ของประเทศไทย เมื่อสัตวเฉพาะถิ่นสูญพันธุนั่นคือการสูญพันธุไปจากโลกดวย

การคาสัตวและพืชปาอยางผิดกฎหมายเปนการคุกคามโดยตรงอีกประการหนึ่งตอความหลากหลายทางชีวภาพ ความ
ตองการสัตวและพืชชนิดหายาก ไดทํ าใหราคาของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นสูงมาก และทํ าใหสัตวและพืชที่กํ าลังจะสูญพันธุตองเผชิญ
กบัการลาและการขุดถอนอยางผิดกฎหมาย เพ่ือการบริโภคอุปโภคในทองถ่ินและเพ่ือสงออก การกระทํ าเชนนี้เปนเหตุใหเกิด
การลดประชากรของสัตวและพืชปาลงอยางรวดเร็ว จนบางชนิดไดสูญพันธุไปในท่ีสุด

การคกุคามทีรุ่นแรงที่สุดตอการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก การรบกวนสภาพที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
และระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมทั้งปาดิบชื้นและปาชายเลน การกอสรางอางเก็บนํ้ าและเข่ือนพลังน้ํ า ความเปน
เมอืงการทองเท่ียวและภาวะมลพิษ ลวนแตกอใหเกิดการลดลงของจํ านวนประชากรพืชและสัตวปาและเกิดการคุกคามตอชีวิต
ในปา

การตดัฟนไมจากปาธรรมชาติไดกอใหเกิดผลกระทบอยางลึกซ้ึงตอความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ โดยลด
จ ํานวนไมยนืตนลงและทํ าใหโครงสรางของปาเปล่ียนแปลงไป ไมใหญในปาใหอาหารและใหที่อยูอาศัยแกสัตวปา ไมใหญ
หลายๆ ตนควบคุมโครงสรางของปาและสภาพภูมิอากาศในระบบนิเวศปาไมท่ีไมไดถูกตัดฟนมีการทับถมของไมท่ีตายลงและ
สะสมธาตอุาหารในพื้นลางของปาอันเปนที่อยูอาศัยของหลายหลากชนิดพันธุสัตวและจุลินทรีย การตัดไมและเก็บเกี่ยวซากไม
เปนผลใหความหลากหลายของชนิดพันธุในปาลดลงดวย ซึ่งรวมทั้งจุลินทรยี สัตวไมมีกระดูกสันหลัง และพืชสมุนไพร

ในอดีตกาลระบบการใหสัมปทานตัดไมไมไดเอ้ืออํ านวยใหผูรับสัมปทานมีแรงจูงใจในการใชประโยชนของไมในรูปแบบ
ท่ียัง่ยนื การทํ าไมมากจนเกินไปเปนตัวอยางหนึ่งของการใชประโยชนจนเกินพอด ี และมีอัตราที่สูงเกินศกัยภาพในการขยาย
พันธุของปาน้ัน ในขณะท่ีการปลูกปาซึง่เปนบทบังคับของระบบสัมปทานไมสามารถชดเชยไดทัน และไมไดถูกดํ าเนินการอยาง
มปีระสิทธภิาพ การตัดฟนไมโดยผิดกฎหมายไดชวยเรงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม หลังจากที่นายทุนไดตัดฟนไมขนาด
ใหญและกลางไปแลว ชาวบานก็จะตามทางชักลากไมเขาไปตัดไมขนาดเล็ก และเปล่ียนพ้ืนท่ีปาไมใหเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปา
ไมพรอมดวยชีวิตในปาจึงไดสูญเสียอยางถาวรใหแกการเกษตร
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แนวโนมในอนาคต
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยยังคงมีอยูเรื่อยไป โดยไมสามารถหยุดยัง้หรือแมแตชะลอลงได

แมวาหลายหนวยงานในประเทศไทยไดดํ าเนินการมาเปนเวลานานท้ังดานกฎหมายบริหารและนโยบายเพื่อรักษาพื้นที่ปาไม 
แหลงนิเวศทางทะเล แหลงนิเวศนํ้ าจืด ประเทศไทยยังคงตองใชความพยายามอีกมากและอยางจริงจัง ในการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เหตผุลสํ าคญัอยางยิ่งที่ท ําใหประเทศไทยยังคงตองสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยูเรื่อยๆ ไปในอัตราเรงที่ไม
อาจชะลอลงได เน่ืองจากสังคมไทยมิไดมีจิตสํ านึกและมีความรักธรรมชาติอยางจริงจัง อีกทั้งความปรารถนาที่จะรักษาธรรม
ชาตไิวเพือ่ชนรุนตอไปไมเคยถูกแสดงออกอยางชัดเจน ความตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพมีอยูใน
เฉพาะบุคคล และความเขาใจอยางแจมแจงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันสืบเนื่องมาจากการที่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ถกูทํ าลายยังมีไมพอเพียง

อาจเปนเพราะสังคมไทยมิไดถูกกระตุนดวยขอมูลขาวสาร อาจเปนเพราะเยาวชนมิไดถูกปลูกฝงใหมีจิต
ส ํานกึในการอนรัุกษธรรมชาติ อาจเปนเพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการทํ าลายธรรมชาติยังไมมากพอท่ีจะทํ าให
ระลึกถึงคุณคาของธรรมชาติ

ความพยายามของหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมอาจประสบความสํ าเร็จ เนื่องจากองคกร สถาบัน และบุคลากร ยังไมได
รับการสนับสนุนและสงเสริมเทาท่ีควร ทั้งทางดานการเงินและการฝกอบรมใหมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะดานนักอนุกรมวิธานใน
ประเทศไทยมปีระมาณ 30 คน งานวิจัยอนุกรมวิธาน งานวิจัยระบบนิเวศ มิใชเปนงานที่มีความสํ าคัญสูงในหนวยงานที่เกี่ยว
ของ การศกึษาวจิยัจงึขึ้นอยูกับความสนใจ และความพยายามเปนสวนบุคคล อีกทั้งเจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่คุมครอง
ท่ัวประเทศไทย ยงัคงไมไดรับการฝกอบรมโดยเฉพาะใหมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพ

นอกจากน้ัน นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีว
ภาพไมเคยมกีารประสานผนวกเขาดวยกัน นโยบายการปลูกปาและเกษตรกรรมที่ใชพืชชนิดเดียว จึงมีผลตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพในปาธรรมชาต ิและในการเกษตรอยางหลีกเล่ียงไมได การพัฒนาเพื่อที่อยูอาศัย การคมนาคมขนสง การพลังงาน
การชลประทาน ลวนแลวแตใชพื้นที่ธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง

ในมมุมองของการพัฒนาเศรษฐกิจ ธรรมชาติเปนทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพเปนเพียง “ทฤษฎี”
หลายหนวยงานไดสนองตอการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการเก็บเกี่ยวทรัพยากรชีวภาพอยางหนักเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
หลายหนวยงานไดเนนการฟนฟูระบบนิเวศดวยชนิดพันธุพืชเศรษฐกิจ มุมมองที่ปราศจากความวิตกหวงใยอยางจริงใจถึงการ
อยูรอดของความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาต ิทํ าใหการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไมเปนผลเทาที่ควร
อนาคตของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยอยูในภาวะลอแหลม ความพยายามในการอนุรักษของประเทศไทยไม
สามารถท่ีจะทันการณตออัตราการทํ าลาย หลายๆ ปจจัยเอื้ออํ านวยตอการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางส้ิน
เปลือง ในขณะท่ีปจจัยท่ีเอ้ืออํ านวยตอการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนยังไมพอเพียง
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Table 1 Endemic fern species

ตารางท่ี 1 ชนิดของเฟนท่ีเปนพืชเฉพาะถ่ิน

Family Scientific name Habitat Locality
ช่ือวิทยาศาสตร แหลงท่ีพบ จงัหวัด

SELAGINELLACEAE Selaginella lindhardii Terrestrial in bamboo forest or on Tak, Bangkok, Ratchaburi
shady brick–walls at low altitudes.

ดอกหิน ในปาไผหรือซอกหินปูน บริเวณท่ีราบต่ํ า ตาก, กรุงเทพฯ, ราชบุรี
HYMENOPHYLLACEAECrepidomanes On wet rocks in tropical evergreen Thung Salaeng Luang;

megistostomum forest at about 500 m. alt. Phitsanulok, Phangnga

ผาหินที่ชื้นในปาดิบชื้นที่ระดับความสูง 500 ทุงแสลงหลวง จ.พิษณุโลก, พังงา
เมตร

PAKERIACEAE Cheilanthes delicatula Without record of habitat, probably Doi Inthanon; Chiang Mai
in crevices of rocks.

ไมมีขอมูล แตคาดวาอาจจะพบที่บริเวณ ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม
ระหวางรอยแตกของกอนหิน

Cheilanthes siamensis On limestone cliff at 350–500 m. Doi Suthep; Chiang Mai
alt.

บนหนาผาหินปูนที่ความสูง 350– 500 เมตร ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
Cheilanthes pseudoarqentea On calcareous rocks on cliffy Doi Chiang Dao; Chiang Mai

mountain ridge near commit, 
1,900 –2,100 m. alt.

หินปูน บนหนาผาตามสันเขาใกลยอดเขา ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
ที่ระดับความสูง 1,900–2,100 เมตร

ADIANTACEAE Adiantum siamense On limestone cliffs in light shade Thung Song;
at low altitudes near Thung Song, Nakhon Si Thammarat
known only in this locality.

กานดํ าทุงสง บนหนาผาหินปูนในที่รมที่ระดับตํ ่า ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช
VITTARIACEAE Antrophyum winitii Gregarious on bark of trees in Chiang Rai

semi–evergreen jungle at 520 m.
alt.

พบเปนกลุมบนเปลือกไมที่ระดับความสูง เชียงราย
520 เมตร

PTERIDACEAE Pteris phuluangensis On rather dry slopes in dry evergreen Phu Luang; Loei
forest at about 800 m.

เฟนหิรัญภูหลวง พบบริเวณที่สูงชันในปาดิบแลง ภูหลวง จ.เลย
ที่ระดับความสูงประมาณ 800 เมตร

ASPLENIACEAE Asplenium siamense Sandstone rock at about 1,300 m. Phu Kradung; Loei
alt. known only by the type 
collection.

บนหินทรายระดับความสูงประมาณ 1,300 เมตร ภูกระดึง จ.เลย
LOMARIOPSIDACEAE Elaphoglossum dumrongii On moist cliffs by streams or on Phu Kradung; Loei

mossy rocks in stream–beds in 
dense evergreen forest at about 
1,100–1,200 m. alt.
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บนหนาผาที่มีความชื้นบริเวณริมลํ าธาร หรือ ภูกระดึง จ.เลย
พบบนกอนหินใตทองนํ ้าที่มีมอสขึ้นปกคลุม 
ในบริเวณปาดิบที่หนาแนนที่ระดับความสูง 
1,100–1,200 เมตร

Lomagramma grossoserrata At 620–880 m. alt. Phrae

ที่ระดับความสูง 620–880 เมตร แพร
DRYOPTERIDACEAE Polystichum attenuatum Terrestrial on humus–rich mountain Chiang Mai, Loei,

slopes in dense evergreen forest at Kanchanaburi
1,200–1,800 m. alt.

ปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณและพื้นดินปกคลุม เชียงใหม, เลย, กาญจนบุรี
ไปดวยอินทรียสารที่ระดับความสูง 
1,200–1,800 เมตร

Dryopteris rheophila On sandstand boulders in streamlet Chiang Rai, Chiang Mai
at 1,000–1,200 m. alt.

บนหินทรายที่อยูในลํ าธารท่ีระดับความสูง เชียงราย, เชียงใหม
1,000–2,000 เมตร

Heterogonium hennipmanii Moist evergreen forest along Doi Musoe; Tak
streamlets, ca 800 m. alt.

ปาดงดิบชื้นตามบริเวณล ํานํ้ าท่ีระดับความสูง ดอยมูเซอ จ.ตาก
ประมาณ 800 เมตร

Tectaria gymnosora Terrestrial near streams in evergreen Phitsanulok, Nakhon Nayok
forest, 700–800 m. alt.

พ้ืนดินใกลลํ านํ้ าในปาดงดิบท่ีระดับความสูง พิษณุโลก, นครนายก
700–800 เมตร

Ctenitis dumrongii On moist banks of streamlets in Loei
dense evergreen forest at medium 
altitudes.

ริมฝงลํ านํ้ าในปาดงดิบท่ีระดับความสูง เลย
ปานกลาง

THELYPTERIDACEAE Thelypteris siamensis On humus–rich mountain slopes in Phetchabun, Loei
evergreen forest at 1,200–1,400 m. 
alt.

ดานลาดชันของภูเขาบริเวณปาดิบชื้นที่อุดม เพชรบูรณ, เลย
ไปดวยอินทรียสารปกคลุมพื้นดินที่ระดับ
ความสูง 1,200–1,400 เมตร

ATHYRIACEAE Diplazium siamense On humus–rich mountain slopes in Chiang Mai, Chiang Rai,
mixed or evergreen forests at Phitsanulok, Phrae,
850–1,500 m. alt. Phetchabun, Loei

ดานลาดชันของภูเขาบริเวณปาเบญจพรรณ เชียงใหม, เชียงราย, พิษณุโลก, แพร,
หรือปาดิบชื้นที่อุดมไปดวยอินทรียสารปกคลุม เพชรบูรณ, เลย
พ้ืนดิน พบบริเวณท่ีระดับความสูง 
850–1,500 เมตร

POLYPODIACEAE Pyrrosia heteractis var. On mossy tree–trunks or on rocks at Chiang Mai, Tak, Phitsanulok
minor ridge in evergreen forest at high 

altitudes (1,400–2,000 m.).
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เถาหิน บนลํ าตนของตนไมหรือบนกอนหินที่ปกคลุม เชียงใหม, ตาก, พิษณุโลก
ไปดวยมอสในปาดงดิบที่ระดับความสูง 
1,400–2,000 เมตร

Lepisorus oosphaerus On branches of trees at 1,500–1,650 Chiang Mai
m. alt.

บนกิ่งกานของตนไม พบบริเวณที่ระดับ เชียงใหม
ความสูง 1,500–1,650 เมตร

Crypsinus hirsutus Gregarious on rocks or rocky soil in Chiang Rai, Chiang Mai,
exposed or comparatively dry places Phitsanulok
as well as in shaded or moist 
situations at 1,000–1,800 m. alt.

พบขึ้นเปนกลุมตามกอนหิน หรือที่แหงในรม เชียงราย, เชียงใหม, พิษณุโลก
หรือที่ที่มีความชื้นเหมาะสม

Arthromeris phuluangensis On mossy tree–trunks or on mossy Phitsanulok, Loei
rocks in evergreen forest at ridge 
at 1,500–1,600 m. alt.

บนลํ าตนหรือบนกอนหินที่มีมอสขึ้นปกคลุมใน พิษณุโลก, เลย
ปาดงดิบที่ระดับความสูง 1,500–1,600 เมตร

Polypodium garrettii On mossy tree–trunks in dense Chiang Mai
forests in limestone areas at 
1,000–1,800 m. alt.

บนลํ าตนของตนไมที่มีมอสขึ้นปกคลุมในปาทึบ เชียงใหม
บริเวณที่มีหินปูนที่ระดับความสูง 
1,000–1,800 เมตร

GRAMMITIDACEAE Xiphopteris khaoluangensis On mossy tree–trunks in dense Nakhon Si Thammarat, Yala
evergreen forest at ridge of high 
altitude.

บนลํ าตนของตนไมที่มีมอสขึ้นปกคลุมในปาดิบ นครศรีธรรมราช, ยะลา
ที่หนาแนนบริเวณที่คอนขางสูง

Sources: Flora of Thailand Vol. 3(4), 1989
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Table 2 Endemic monocotyledon species

ตารางท่ี 2   ชนิดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เปนพืชเฉพาะถิ่น
Family Scientific name Habitat Locality

ช่ือวิทยาศาสตร แหลงท่ีพบ จงัหวัด
APOSTASIACEAE Neuwiedia siamensis River valley, between 400 and 800 m. Kanchanaburi, Ratchaburi

altitude.

ลํ าธารในหุบเขา ที่ระดับความสูง 400–800 กาญจนบุรี, ราชบุรี
เมตร

LOWIACEAE Orchidantha siamensis The author has collected the species Narathiwat, Phatthalung
near Bacho Falls, at the type locality.
Here it grows in black humus soil in
evergreen forest near waterfall on the
forest floor over large areas.
นํ้ าตกบาเจาะ นราธิวาส, พัทลุง

TRIURIDACEAE Sciaphila thaidanica Near stream in evergreen hillside Doi Suthep; Chiang Mai
forest on black humus soil.
ใกลลํ านํ้ าในปา ซึ่งมีซากอินทรียวัตถุอยูบริเวณ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
หนาดินที่ระดับความสูง 1,000 เมตร

SMILACACEAE Smilax zeylanica var. Tropical evergreen forest altitudes of Doi Inthanon, Doi Suthep;
bemsleyana 600 to 1,100 m. Chiang Mai

ปาดงดิบที่ระดับความสูง 1,100 เมตร ดอยอินทนนท, ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
Smilax siamensis Tropical evergreen forest up to Chiang Mai, Kanchanaburi

1,100 m.
ปาดงดิบที่ระดับความสูง 1,100 เมตร เชียงใหม, กาญจนบุรี

Smilax micro–china Open grassy pine forest at 1,300 m. Phu Kradung; Loei

หัวยาขาวเย็น ทุงหญาบริเวณปาสนท่ีระดับความสูง 1,300 ภูกระดึง จ.เลย
เมตร

XYRIDACEAE Xyris kradungensis In open, grassy pine forests at Phu Kradung; Loei
1,300 m. altitudes.

ทุงหญาบริเวณปาสนท่ีระดับความสูง 1,300 ภูกระดึง จ.เลย
เมตร

CYPERACEAE Frimbristylis smitinandii Sandy soil at edge of sandstone Nong Khai
rocks, 100 m.

หญากาบแดง ดินทรายตามแนวขอบเขาหนิทราย ที่ระดับ หนองคาย
ความสูง 100 เมตร

Frimbristylis prabatensis In seasonally wet area over rocks on Udon Thani
margin of dry deciduous dipterocsrp 
forest, ca 200 m.

พื้นที่ชื้นตามฤดูกาล บนหินตามแนวขอบ อุดรธานี
ปาเต็งรัง ที่ระดับความสูงประมาณ 200 เมตร

Frimbristylis sleumeri Swampy grassland, pine savanna, Loei
1,300 m.
ทุงหญาในหนองนํ ้า ทุงหญาผสมปาสน เลย
ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร

Frimbristylis savannicola Savanna grassland, 1,100 m. Loei

หญาหนวดแมว ทุงหญา ที่ระดับความสูง 1,100 เมตร เลย
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Frimbristylis trichoides Shallow water in open bog pools, Nakhon Ratchasima,
generally growing with mosses, Prachin Buri
up to 1300 m.
พ้ืนนํ้ าต้ืนในบึงเปด โดยทัว่ไปเติบโตกับมอส นครราชสีมา, ปราจนีบุรี
ในพื้นที่สูงกวา 1,300 เมตร ขึ้นไป

Frimbristylis spicigera Sandy river banks, 200 m. Nakhon Phanom
ฝงแมนํ้ าที่เปนทราย ที่ระดับความสูง 200 เมตรนครพนม

Frimbristylis psammophila Sandy river banks, 200 m. Nakhon Phanom
ฝงแมนํ้ าที่เปนทราย ที่ระดับความสูง 200 เมตร นครพนม

Frimbristylis brunncoides Sandy river banks, 200 m. Nakhon Phanom
ฝงแมนํ้ าที่เปนทราย ที่ระดับความสูง 200 เมตร นครพนม

Schoenus smitinandii Wet ground, 150 m. Roi Et
พื้นที่ฉํ่ านํ้ า ที่ระดับความสูง 150 เมตร รอยเอ็ด

Carex indica var. microcarpa Forest, 1,100 m. Chiang Mai
ในปา ที่ระดับความสูง 1,100 เมตร เชียงใหม

Carex subinclinata Evergreen and bamboo forest, Phetchabun, Loei
1,100–1,300 m.
ในปาดงดิบ และปาไผ ที่ระดับความสูง เพชรบูรณ, เลย
1,100–1,300 เมตร

Carex thailandica Dry evergreen forest, 100–500 m. Phetchabun, Nakhon Ratchasima,
 Saraburi, Phetchaburi

หญากระทิง ในปาดิบแลง ที่ระดับความสูง 100–500 เพชรบูรณ, นครราชสีมา, สระบุรี,
เมตร เพชรบุรี

Carex cataphyllodes Evergreen forest, 1,200–1,300 m. Kanchanaburi
ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,200–1,300 กาญจนบุรี
เมตร

Carex juvenilis Open areas in dry mixed or evergreen Phitsanulok, Phetchaburi
forest, 200–600 m.
พ้ืนท่ีโลง ในปาผสมแลง หรือปาดงดิบ พิษณุโลก, เพชรบุรี
ที่ระดับความสูง 200–600 เมตร

Carex phyllocaula In thickets and open grassy ground, Chiang Mai
1,500–2,100 m.
ในพื้นที่ชั้นดินหนา และพื้นหญาในที่โลง  เชียงใหม
ที่ระดับความสูง 1,500–2,100 เมตร

Carex speciosa subsp. Forest, scrub or open grassy hillsides, Chiang Mai, Nakhon
platyrrhina 800–2,500 m. Ratchasima

ในปา และในปาละเมาะ หรือพื้นหญาในที่โลง เชียงใหม, นครราชสีมา
ริมเขา ที่ระดับความสูง 800–2,500 เมตร

Carex speciosa subsp. Forest, scrub or open grassy hillsides, Chiang Mai, Chaiyaphum
latifolia 1,100–1,200 m.

ในปา และในปาละเมาะ หรือพื้นหญาในที่โลง เชียงใหม, ชัยภูมิ
ริมเขา ที่ระดับความสูง 1,100 –1,200 เมตร

Carex lageniformis Evergreen forest, along river margins, Sakon Nakhon, Chaiyaphum,
600–1,400 m. Chanthaburi
ในปาดงดิบ ตามริมแมนํ้ า ที่ระดับความสูง สกลนคร, ชัยภูมิ, จันทบุรี
600–1,400 เมตร
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Table 3 Endemic dicotyledon species

ตารางท่ี 3  ชนิดของพืชใบเลี้ยงคูที่เปนพืชเฉพาะถิ่น

Family Scientific name Habitat Locality
ช่ือวิทยาศาสตร แหลงท่ีพบ จงัหวัด

SCHISANDRACEAE Kadsura ananosma Altitude 1,460 m. Doi Inthanon; Chiang Mai

ที่ระดับความสูง 1,460 เมตร ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม
THEACEAE Gordonia dalglieshiara In or along the edge of evergreen Doi Suthep, Doi Inthanon;

forest from low to medium altitude Chang Mai, Phangnga, Trang
(900–2,100 m.).

ขี้ผึ้ง ในหรือตามแนวริมปาดงดิบจากระดับความสูง ดอยสุเทพ, ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม,
900–2,100 เมตร พังงา, ตรัง

Camellia connata In evergreen forest, often by streams Chiang Mai, Loei, Saraburi,
or shaded places from low to medium Ranong, Surat Thani
altitudes (800–2,000 m.).

เม่ียงอีอาม, จาเมือง ในปาดงดิบ ริมลํ าหวยหรือในรม ในระดับ เชียงใหม, เลย, สระบุรี, ระนอง,
ความสูง 800–2,000 เมตร สุราษฎรธานี

Pyrenaria garrettiana Scattered in dry or humid mixed Chiang Mai, Kanchanaburi,
evergreen forest, altitudes Ranong
100–1,850 m.

เมี่ยงผี กระจายอยูในปาดิบช้ืนผสม หรือดิบแลง เชียงใหม, กาญจนบุรี, ระนอง
ระดับความสูง 100–1,850 เมตร

Adinandra oblonga the peninsular region are Sukhothai, Nakhon Si
characterized by the much shorter Thammarat, Pattani,
(less than 8 mm. long) pedicels. Songkhla, Trang
บริเวณคาบสมุทรที่มีดินตะกอนลึกไมเกิน สุโขทัย, นครศรีธรรมราช, ปตตานี,
8 มม. สงขลา, ตรัง

Eurya nitida var. siamensis On edges and slopes in open grassy Doi Suthep; Chiang Mai, Loei,
or evergreen forests, from low to Chaiyaphum, Nakhon
medium alt. (800–1,800 m.). Ratchasima

ไคมด, เหมือด บริเวณสันเขาและที่สูงชัน ทุงหญาและปา ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม, เลย, ชัยภูมิ,
ไมผลัดใบท่ีระดับความสูง 800–1,800 เมตร นครราชสีมา

MEGNOLIACEAE Manglietia garrettii In lower montane forest, on bamboo Doi Inthanon; Chiang Mai
covered hill or near crest of ridge at 
medium alt. (1,320–1,850 m.).

มณฑาดอย, มณฑาปา ปาดิบเขาระดับต่ํ า ปาไผ และบริเวณสันเขา ดอยอินทนนท จ.เชียงใหม
ที่ระดับความสูง 1,320–1,850 เมตร

Talauma siamensis In tropial evergreen forest at low Chanthaburi, Trat,
(50–800 m.) altitude, often by Kanchanaburi
streams, also on limestone hills.

ย่ีหุบปรี ในปาดิบช้ืนเขตรอน ระดับความสูง 50–800 จันทบุรี, ตราด, กาญจนบุรี
เมตร บอยคร้ังพบริมลํ าธาร, บนเขาหนิปูน

Michelia rajaniana In lower montane forest, or found at Chiang Mai, Phrae
the edge of hill slope, at medium
altitudes (1,000–1,300 m.).

จํ าปหลวง ปาดิบเขาระดับต่ํ า หรือพบที่ริมไหลเขาที่ระดับ เชียงใหม, แพร
ความสูง 1,000–1,300 เมตร
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EBENACEAE Diospyros bambuseti In upper mixed deciduous forest Prachin Buri
alt. 50 m.

มะเกลืออรัญ ในปาผสมผลัดใบท่ีระดับความสูง 50 เมตร ปราจนีบุรี
Diospyros kerrii In dry evergreen forest, alt. Chiang Mai, Phetchabun

500–1,000 m.

ตะโกดํ า มะพลับดง ในปาดงดิบแลงระดับความสูง 500–1,000 เชียงใหม, เพชรบูรณ
เมตร

Diospyros winitii In dry evergreen forest, alt. Chiang Mai, Lampang, Nan,
200–1,000 m. Phitsanulok, Tak

มะพลับเจาคุณ ในปาดงดิบแลงท่ีระดับความสูง 200–1,000 เชียงใหม, ลํ าปาง, นาน, พิษณุโลก,
เมตร ตาก

Diospyros gracilis In dry evergreen forest, Nakhon Ratchasima, Lop Buri,
on limestone, alt. 50–300 m. Saraburi

กาจะ มะหวีด ปาดงดิบแลงและภูเขาหินปูนระดับความสูง นครราชสีมา, ลพบุรี, สระบุรี
50–300 เมตร

Diospyros pubicalix In scrub forest, alt. 10–50 m. Surat Thani

ดํ าดง, อิน ปาละเมาะที่ระดับความสูง 10–50 เมตร สุราษฎรธานี
Diospyros fulvopilosa Near streams in evergreen forest, Krabi, Satun

alt. 50–100 m.

มะเกลือดง, เกลือดง ใกลลํ าหวยในปาดงดิบท่ีระดับ ความสูง กระบ่ี, สตูล
50–100 เมตร

Diospyros coactanea In mixed deciduous forest, Mae Hong Son, Lampang,
alt. 300–400 m. Phitsanulok

ล่ํ าตาควาย ในปาผสมผลัดใบ ระดับความสูง 300–400 แมฮองสอน, ลํ าปาง, พิษณุโลก
เมตร

Diospyros scalaiformis In evergeen forest, alt. 150–300 m. Surat Thani

ในปาดงดิบ ระดับความสูง 150–300 เมตร สุราษฎรธานี
Diospyros collinsae In tropical evergreen forest, Chon Buri, Narathiwat

alt. 50 m.

ในปาดิบช้ืน ระดับความสูง 50 เมตร ชลบุรี, นราธิวาส
Diospyros longepilosa In scrub and evergreen forest, Ranong

near sea, alt. under 50 m.

ในปาละเมาะ และปาดิบช้ืนใกลทะเล ระดับ ระนอง
ความสูงต่ํ ากวา 50 เมตร

Diospyros thaiensis In evergreen forest, alt. 200–300 m. Ranong

มะพลับเล็บนาง ปาดงดิบที่ระดับความสูง 200–300 เมตร ระนอง
LEGUMINOSAE– Bauhinia viridescens var. Along the limestone ridge from Three Kanchanaburi
CAESALPINIOIDEAE hirsuta Pagodas Pass to Kanchanaburi

กาหลงเขา ตามสันเขาของภูเขาหินปูน บริเวณดานเจดีย กาญจนบุรี
สามองค

Bauhinia winitil Dry open deciduous forest and thorny Nakhon Sawan, Saraburi,
scrub Kanchanaburi

คิ้วนาง อรพิม ปาเบญจพรรณแลงและไมพุมหนาม นครสวรรค, สระบุรี, กาญจนบุรี
Bauhiuia strychnifolia In lowland deciduous dipterocarp Chiang Mai, Kamphaeng Phet,

forest and savana. In area which Lampang, Nakhon Sawan,
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are burned annually it become a Sukhothai
prostrate shrub ; also along road 
side at lower altitudes.

ขยัน สยาน ในปาเต็งรังต่ํ าและทุงหญา บริเวณซึ่งถูก เชียงใหม, กํ าแพงเพชร, ลํ าปาง,
ไฟไหมทุกป ตามขางถนนที่ระดับตํ่ า นครสวรรค, สุโขทัย

Bauhinia tubicalyx On limestone rocks in evergreen Surat Thani, Krabi
forests at lower altitudes.

บนหินปูนในปาดงดิบที่ระดับตํ ่า สุราษฎรธานี, กระบ่ี
Bauhinia concreta Limestone hill, at 50–250 m. alt. Surat Thani

ภูเขาหินปูนที่ระดับความสูง 50–250 เมตร สุราษฎรธานี
Pterolobium micranthum In thickets, fringes, hedges at low Prachuap Khirikhan

attitudes.

แกวมือไว, เถากลํ าตาหนู, พุมไมบริเวณชายปา ประจวบคีรีขันธ
เถาหนามหัน, พญาเทครัว
Crudia speciosa Lowland tropical rain forest under Phangnga, Surat Thani

100 m. alt.

ในปาดิบช้ืนท่ีระดับต่ํ ากวา 100 เมตร พังงา, สุราษฎรธานี
LEGUMINOSAE– Acacia craibii Along streams in dry evergreen forest, Kanchanaburi
MIMOSOIDEAE alt. 150 m.

กํ าลังชางสาร ขึ้นตามลํ านํ้ าในปาดิบแลงท่ีระดับ 150 เมตร กาญจนบุรี
Pithecellobium tenue Recorded both from poor mixed Tak, Nakhon Sawan,

deciduous forests and bamboo Kanchanaburi
jungles in limestone area and from 
dry evergreen forests on granitic 
rock, alt. 200–900 m.

ปาเบญจพรรณท่ีไมสมบูรณและปาไผ บริเวณ ตาก, นครสวรรค, กาญจนบุรี
ภูเขาหินปูนและปาดงดิบแลง บริเวณภูเขาหิน
แกรนิตที่ระดับความสูง 200–900 เมตร

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia helix On limestone rocks. Phangnga, Krabi

ภูเขาหินปูน พังงา, กระบ่ี
Aristolochia kerrii All type of forests, up to 1,370 m. Chiang Mai, Phayao,

altitude. Mae Hong Son, Khon Kaen,
Kanchanaburi, Surat Thani

พบในปาทุกชนิด ตั้งแตที่ระดับความสูง 1,370 เชียงใหม, พะเยา, แมฮองสอน,
เมตรขึ้นไป ขอนแกน, กาญจนบุรี, สุราษฎรธานี

Aristolochia grandis In evergreen and dry evergreen Doi Suthep; Chiang Mai
forests often by streams,
at 750–1,300 m. altitude

ในปาดงดิบ ปาดงดิบแลงท่ีระดับความสูง ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
750–1,300 เมตร

BIGNONIACEAE Barnettia pagetii Confined to dry limestone hills. Bangkok, Phetchaburi,
Ratchaburi, Kanchanaburi,
Uthai Thani

แคขาว ลั่นทมเขา พบเฉพาะภูเขาหินปูนที่มีสภาพแหงแลง กรุงเทพฯ, เพชรบุรี, ราชบุรี,
กาญจนบุรี, อุทัยธานี
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Barnettia kerrii Confined to dry limestone hills. Nakhon Sawan, Khon Kaen,
Saraburi

แคผู พบเฉพาะภูเขาหินปูนที่มีสภาพแหงแลง นครสวรรค, ขอนแกน, สระบุรี
GENTAINACEAE Canscora hexagona At foot of rocks in shade, up to Chiang Mai,

Hosseus 300 m. alt. Nakhon Ratchasima

พบบริเวณที่รมเงาดานลางของโขดหินไปจนถึง เชียงใหม, นครราชสีมา
ที่ระดับความสูง 300 เมตร

Exacum sutaepense Open grassy ground, Doi Suthep; Chiang Mai,
Hosseus at 1,500–1,700 m. alt. Kanchanaburi

ทุงหญาโลง และบริเวณพื้นที่มีความสูง ดอยสุเทพฯ จ.เชียงใหม, กาญจนบุรี
1,500–1,700 เมตร

Exacum sutaepense Shrubby ridge on top area, Ranong
forma gracile at 1,200–1,300 m. alt.

บริเวณพุมไมบนที่สูงระดับ 1,200–1,300 ระนอง
เมตร

Gentiana arenicola Open grassy deciduous forests, Sakon Nakhon, Loei
at 200–1,300 m. alt.

ทุงหญาในปาผลัดใบท่ีระดับความสูง สกลนคร, เลย
200–1,300 เมตร

Gentiana leptoclada Common on rocky ground, between Doi Chiang Dao; Chiang Mai
Subsp australis 1,650–1,770 m. alt.

พบทั่วไปบริเวณพื้นที่ที่มีหิน ระดับความสูง ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
1,650–1,770 เมตร

Gentiana hesseliana var. Open pine forests, ou. 1,200 m. alt Phu Luang; Loei
lakshnakarae

ดอกหรีด ในปาสนโลงแจงที่ระดับความสูง 1,200 เมตร ภูหลวง จ.เลย
Gentiana timida Grassland in open forests, Doi Suthep; Chiang Mai

at 1,500 m. alt.

พ้ืนหญาในปาโลงแจงท่ีระดับ 1,500 เมตร ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม
Swertia calcicola On rocks, at 2,000–2,100 m. alt. Doi Chiang Dao; Chiang Mai

บนหิน ที่ระดับความสูง 2,000–2,100 เมตร ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
SCROPHULARIACEAE Limnophila parviflora In meadows, at 50–100 m. altitudes. Kanchanaburi

ในทุงหญาบริเวณพื้นที่มีระดับความสูง กาญจนบุรี
50–100 เมตร

Limnophila siamensis In small ponds at low altitude. Kamphaeng Phet,
Nakhon Nayok

ในบึงเล็กๆ บริเวณท่ีราบต่ํ า กํ าแพงเพชร, นครนายก
Limnophila hayatae In ponds and marshes at low altitude.Chiang Mai, Phitsanulok,

Prachuap Khirikhan

ในบอหรือบึงนํ ้าจืด เชียงใหม, พิษณุโลก, ประจวบคีรีขันธ
Limnophila villifera subsp. Wet rice–fields and meadows, Chiang Mai, Mae Hong Son,
gracilipes lowlands and up to 1,100 m. altitude. Tak, Prachuap Khirikhan,

Surat Thani
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กะเพราใหญ ในบึงหรือที่ชื้นแฉะ บริเวณท่ีราบต่ํ านาขาว ดอยสะเก็ด–แมวัง จ.เชียงใหม,
ที่ชื้นแฉะและทุงหญา ราบต่ํ าไปจนถึงท่ีระดับ พิษณุโลก, ประจวบคีรีขันธ,
ความสูง 1,100 เมตร สุราษฎรธานี

Limnophila verticillata In marsh at low altitude. Nakhon Ratchasima, Yaso Thon

ในที่ลุมชื้นแฉะ นครราชสีมา, ยโสธร
Lindernia rivularis In shallow strems, half floating, Lop Buri, Kanchanaburi

at low altitude.

ในลํ านํ ้าที่ตื้นเขินหรือมีนํ้ าทวมขังเล็กนอย ลพบุรี, กาญจนบุรี
บริเวณท่ีราบลุม

Lindernia satakei On limestone with moderate Saraburi
humidity at low altitude.

บนหินปูนที่มีความชื้นปานกลางบริเวณที่ราบตํ ่า สระบุรี
Lindernia maxwellii Open sandy places in destroyed dry Si Sa Ket

evergreen forest, at 200 m. altitude.

บนพื้นทรายในปาดิบแลงที่ถูกท ําลาย ที่ระดับ ศรีสะเกษ
ความสูง 200 เมตร

Lindernia khaoyaiensis Open boggy places on sandstone in Mukda Han,
rather dense vegetation, at altitudes Nakhon Ratchasima
of 1,200 m.

บริเวณหวยหนองคลองบึงที่ชื้นแฉะบนหินทราย มุกดาหาร, นครราชสีมา
ที่มีพืชขึ้นหนาแนน ที่ระดับความสูง 1,200 
เมตร

Lindernia udawnensis Sandstone plateau with open Phu Luang, Phu Ruea,
grassland and sattered scrub, Phu Kradung; Loei
at altitude of 1,200–1,400 m.

หญาเลือด,หญาสามเปา ที่ราบสูงทีเ่กิดจากหินทราย และทุงหญา ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง จ.เลย
และพุมไมกระจัดกระจาย ที่ระดับความสูง 
1,200–1,400 เมตร

Lindernia cephalantha Open, dry deciduous dipterocarp Phu Kradung; Loei, Buri Ram
forest, altitude 250 m.

พ้ืนท่ีโลง ปาเต็งรังท่ีระดับความสูง 250 เมตร ภูกระดึง จ.เลย, บุรีรัมย
Scolophyllum spinifidum On sandy soil and rice–fields, Nakhon Sawan, Nakhon

at 200 m. altitude. Ratchasima, Prachin Buri

ผักชีโคก บนดินทรายและทุงนา บริเวณพื้นที่ที่มีระดับ นครสวรรค, นครราชสีมา, ปราจนีบุรี
ความสูง 200 เมตร

Torenia thailandica Open grassy ground, at 600 m. Trat
altitude.

พื้นโลงปกคลุมดวยหญาที่ระดับความสูง 600 ตราด
เมตร

Torenia ranongensis In shruby ridge of evergreen forests, Ranong, Songkhla
at altitude 200–1,300 m.

บริเวณพุมไมรอบๆ ปาดงดิบท่ีระดับความสูง ระนอง, สงขลา
200–1,300 เมตร

Torenia siamensis Humid ground in dry dipterocarp Phitsanulok, Phetchabun,
forests and in Pinus forests, Chaiyaphum
at altitude of 500–1,100 m.
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บริเวณที่ชุมชื้นในปาเต็งรัง และปาสนเขา พิษณุโลก, เพชรบูรณ, ชัยภูมิ
ที่ระดับความสูง 500–1,100 เมตร

Centranthera siamensis Moist ground in evergreen or dry Phu Kradung; Loei,
deciduous forests, from 200 to Kanchanaburi
1,300 m.

หญาดอกลํ าโพง บริเวณที่ชุมชื้นในปาไมผลัดใบ หรือปาผลัดใบ ภูกระดึง จ.เลย, กาญจนบุรี
ที่ระดับความสูง 200–1,300 เมตร

Pedicularis siamensis Open rocky ground with stunted Doi Chiang Dao; Chiang Mai
trees in limestone areas, at altitude 
1,800–2,100 m.

ชมพูเชียงดาว บนพื้นหินที่เต็มไปดวยตนไมที่แคระแกรน ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
บริเวณพื้นที่ที่มีหินปูนที่ระดับความสูง 
1,800–2,100 เมตร

Pedicularis thailandica In evergreen forest at altitude of Doi Chiang Dao, Doi Inthanon;
1,800–2,000 m. Chiang Mai

ปาไมผลัดใบที่ระดับความสูง 1,500–2,000 ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
เมตร

BRETSCHNIE– Capparis echinocarpa Common in evergreen forest, mixed Phetchabun, Chaiyaphum,
DERACEAE deciduous forest, bamboo forest Nakhon Ratchasima, Saraburi,
CAPPARACEAE and on rocky limestone hills, Prachin Buri, Kanchanaburi,

alt. 50–750 m. Phetchaburi, Prachuap
Khirikhan, Ratchaburi

เกี่ยวไก พบทั่วไปในปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาไผ เพชรบูรณ, ชัยภูมิ, นครราชสีมา,
และภูเขาหินปูนที่ระดับความสูง 50–750 สระบุรี, ปราจนีบุรี, กาญจนบุรี,
เมตร เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ, ราชบุรี

Capparis kerrii Scattered by streams, in evergreen Chiang Mai, Kanchanaburi
forest, alt. 300–1,500 m.

กระจายตามลํ านํ้ าในปาดงดิบท่ี 300–1,500 เชียงใหม, กาญจนบุรี
เมตร

Capparis klossii In scrub, at low altitude. Ranong

ปาละเมาะบริเวณท่ีราบต่ํ า ระนอง
Capparis monantha Common in evergreen forest, Phet Chaburi,

on limestone hills, alt. 100 m. Prachuap Khirikhan

พบท่ัวไปในปาดงดิบ ภูเขาหินปูนที่ระดับ เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ
ความสูง 100 เมตร

MALPIGHIACEAE Hiptage detergens On limestones hill in evergreen Phangnga
forest, at 200 m. alt.

พบบนภูเขาหินปูนในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง พังงา
200 เมตร

Hiptage bullata On limestone rocks in scrub forest, Chiang Mai, Uttaradit
200–500 m. alt.

บนหินปูนในปาพุมที่ระดับความสูง 200–500 เชียงใหม, อุตรดิตถ
เมตร

Hiptage glabrifolia In evergreen forest by river, Chiang Mai
at 180 m. alt.
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ตามลํ านํ้ าในปาดงดิบ เชียงใหม
Hiptage calcicola On rocky limestone hill, in dry Pran Buri; Prachuap Khirikhan,

evergreen forest, 10–50 m. alt. Phangnga, Phatthalung

บนเทือกเขาหินปูน ในปาดงดิบแลง และ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ, พังงา,
บริเวณที่ระดับความสูง 10–50 เมตร พัทลุง

Hiptage gracilis In evergreen forest, at 650 m. alt. Chaiyaphum

ปาดงดิบที่ระดับความสูง 650 เมตร ชัยภูมิ
Hiptage condita On precipitous limestone peak, Chiang Rai

at 530 m. alt.

บนบริเวณริมหนาผาหินปูน ที่ระดับความสูง เชียงราย
530 เมตร

Hiptage monopteryx In evergreen forest, at low altitude. Ko Chang; Trat

ในปาดงดิบบริเวณท่ีราบต่ํ า เกาะชาง จ.ตราด
Brachylophon anastomosans Scattered in evergreen forest on Yala

limestones, at 50 m. alt.

กระจายอยูทั่วไปในปาดงดิบบนเขาหินปูน ยะลา
ที่ระดับความสูง 50 เมตร

MENISPERMACEAE Albertisia puberula Shaded area near river in primary Nakhon Si Thammarat
rain forest, at 150 m. alt.

บริเวณที่รมใกลลํ านํ้ าในปาดิบชื้นปฐมภูม ิ นครศรีธรรมราช
ที่ระดับความสูง 150 เมตร

Stephania tomentella Growing on limestone rocks, Chiang Rai
at ca 525 m.

พบบนหินปูนที่ระดับความสูงประมาณ 525 เมตร เชียงราย
Stephania suberosa Bamboo forest on rocky limestone Kanchanaburi, Prachuap

hill, and evergreen scrub on rocky Khirikhan, Saraburi
area, at 400 m. alt.

บัวบก, บอระเพ็ดพุงชาง ปาไผบนเทือกเขาหินปูน และพุมไมบริเวณพ้ืนท่ี กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ, สระบุรี
ที่เปนหินปูนที่ระดับความสูง 400 เมตร

Stephania brevipes In evergreen forests, sometimes Doi Suthep; Chiang Mai,
along a streams, at 400–1,200 m. alt. Kanchanaburi

บัวเครือ ในปาดงดิบบางคร้ังพบอยูตามลํ านํ้ า บริเวณ ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม, กาญจนบุรี
พื้นที่ที่มีระดับความสูง 400–1,200 เมตร

Stephania crebra In mixed deciduous forests or Chiang Mai
secondary growth, sometimes by
a streams, at 700–1,200 m. alt.

ในปาเบญจพรรณ บางคร้ังพบตามลํ านํ้ า เชียงใหม
ที่ระดับความสูง 700–1,200 เมตร

Stephania papillosa No information available. Nakhon Si Thammarat

ไมระบุแนชัด นครศรีธรรมราช
Cissampelos hispida In evergreen forest, at 500–1,000 m. Chiang Mai

ในปาดงดิบท่ีระดับความสูง 500–1,000 เมตร เชียงใหม
Cyclea varians In evergreen, deciduous or bamboo Chiang Mai, Lampang;

forest, sometimes on limestone, or Lamphun, Tak, Chaiyaphum,
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climbing on rocks, at 250–1,000 m. Nakhon Ratchasima
alt.

ในปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ หรือปาไผ เชียงใหม, ลํ าปาง, ลํ าพูน, ตาก,
บางครั้งพบบนหินปูนหรือหนาผาหินที่ระดับ ชัยภูมิ, นครราชสีมา
ความสูง 250–1,000 เมตร

Tinospora siamensis In mixed deciduous forests, Nakhon Ratchasima
at 500 m.

ในปาเบญจพรรณท่ีความสูง 500 เมตร นครราชสีมา
AMARANTHACEAE Siamosia thailandica In evergreen forest, also along Kanchanaburi, Takua Pa;

streams, at low altitudes. Phangnga

ปาดงดิบและตามล ํานํ้ า บริเวณท่ีราบต่ํ า กาญจนบุรี, ตะก่ัวปา จ.พังงา
Achyranthes ancistrophora Seems to be restricted to the dry Khon Kaen, Kanchanaburi

dipterecarp–bamboo forest of central 
Thailand, occurring up to 800 m. alt.

พบเฉพาะในบริเวณปาเต็งรัง และปาไผใน ขอนแกน, กาญจนบุรี
ภาคกลางท่ีระดับความสูง 800 เมตร

UMBELLIFERAE Hydrocotyle chiangdaoensis Limestone summit ridges in dense Doi Chiang Dao; Chiang Mai
evergreen forest, 1,900–2,100 m. alt.

ยอดภูเขาหินปูนในปาดงดิบทึบที่ความสูง ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
1,900 –2,100 เมตร

Peucedanum siamicum Limestone rocky slopes and ridges, Doi Chiang Dao; Chiang Mai
1,100–2,200 m. alt.

ผักอีเปา บริเวณที่สูงชันและสันภูเขาหินปูนที่ระดับ ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม
ความสูง 1,100–2,200 เมตร

TILIACEAE Grewia winitii In mixed deciduous forests, Lampang, Lamphun,
alt. 100–500 m. Chaiyaphum, Kanchanaburi

ยาบข้ีไก, หญาชุมตอ ปาเบญจพรรณที่มีความสูง 100–500 เมตร ลํ าปาง, ลํ าพูน, ชัยภูมิ, กาญจนบุรี
Corchorus siamensis In open spaces, alt. 100–350 m. Tak, Phichit

กระเจานอย พื้นที่เปดโลงที่มีระดับความสูง 100–350 เมตร ตาก, พิจิตร
Burretiodendron umbellatumIn open area Muak Lek; Saraburi

พื้นที่โลงแจง มวกเหล็ก จ.สระบุรี
Schoutenia glomerata In evergreen forest, alt. at 1,000 m. Doi Suthep; Chiang Mai,

Bangkok

สายนํ ้าผ้ึง, นํ้ าผ้ึง, รวงผึ้ง ในปาดงดิบท่ีระดับความสูง 1,000 เมตร ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม, กรุงเทพฯ
MYRSINACEAE Ardisia impressa var. In evergreen and mixed forest Chiang Mai, Loei, Saraburi,

impressa alt. 400–850 m. Trat, Kanchanaburi

ในปาดงดิบและปาดงดิบผสม ที่ระดับความสูง เชียงใหม, เลย, สระบุรี, ตราด,
400–850 เมตร กาญจนบุรี

Ardisia impressa var. In evergreen forest to 500 m. Nakhon Ratchasima,
grandidens altitude Chon Buri, Prachin Buri

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงถึง 500 เมตร นครราชสีมา, ชลบุรี, ปราจนีบุรี
Ardisia undulatodentata In lowland evergreen forest Surat Thani

ตาเปดหิน ในปาดงดิบระดับต่ํ า สุราษฎรธานี
Ardisia congesta In lowland evergreen forest Chumphon

ในปาดงดิบระดับต่ํ า ชุมพร
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Ardisia betongensis In evergreen forest; alt. 1,100 m. Yala

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,100 เมตร ยะลา
Ardisia kerrii In evergreen jungle by streams; Chiang Mai

alt. 500–660 m.

ในปาดงดิบริมลํ าธาร ที่ระดับความสูง เชียงใหม
500–600 เมตร

Ardisia fletcherii In evergreen forest Uthai Thani

ในปาดงดิบ อุทัยธานี
Ardisia eglandulosa In evergreen forest; alt. 300–950 m. Phetchabun, Nakhon

Ratchasima, Chanthaburi

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 300–950 เมตร เพชรบูรณ, นครราชสีมา, จันทบุรี
Ardisia nervosa In evergreen forest and disturbed Chiang Mai, Nakhon Nayok,

forest, frequently on limestone hill; Kanchanaburi, Nakhon
alt. 200–900 m. Ratchasima

กาสังกาสาตัวผู, จีผาแตก ในปาดงดิบ และปาถูกรบกวน พบบอยบนเขา เชยีงใหม, นครนายก, กาญจนบุรี,
หินปูน ที่ระดับความสูง 200–900 เมตร นครราชสีมา

Ardisia punicea In evergreen forest; alt. 333–1,200 m.Ranong, Narathiwat

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 333–1,200 เมตรระนอง, นราธิวาส
Ardisia rubro–glandulosa In evergreen forest; alt. 200 m. Chiang Mai

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 200 เมตร เชียงใหม
Ardisia ferrugineo–pilosa In evergreen forest; alt. 150–400 m. Nakhon Si Thammarat,

Narathiwat, Songkhla, Pattani

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 150–400 เมตร นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, สงขลา,
ปตตานี

Ardisia tristis In mixed deciduous forest; alt. ca Nakhon Phanom
200 m.

ในปาเบญจพรรณ ที่ระดับความสูงประมาณ นครพนม
200 เมตร

Ardisia integra In evergreen forest at low altitudes Surat Thani

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงไมมากนัก สุราษฎรธานี
Ardisia paralleloneura In evergreen forest; alt. 150–400 m. Narathiwat

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 150–400 เมตร นราธิวาส
Ardisia puberula In evergreen forest; alt. ca 300 m. Pattani

ตันยงมาโรกะจิ ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 300 เมตรปตตานี
Ardisia tetramera In evergreen forest; alt. 50–300 m. Chanthaburi, Krabi

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 50–300 เมตร จันทบุรี, กระบ่ี
Ardisia atrovirens In evergreen forest Krabi

ในปาดงดิบ กระบ่ี
Ardisia alata In evergreen forest; by streams, Phangnga, Ranong

alt. 50–100 m.

ในปาดงดิบ ริมลํ าธาร ที่ระดับความสูง พังงา, ระนอง
50–100 เมตร

Ardisia palustris In freshwater swamp forest at low Narathiwat
altitude
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ในปาบึงน้ํ าจดื ที่ระดับความสูงไมมากนัก นราธิวาส
Ardisia ionantha In forest along streams, alt. 700 m. Chon Buri, Chanthaburi,

Ranong

ในปา ตามแนวลํ าธาร ที่ระดับความสูง 700  ชลบุรี, จันทบุรี, ระนอง
เมตร

Ardisia fulva var. ciliata In savanna Phuket, Satun

ตาเปดตาไก ในปาทุง ภูเก็ต, สตูล
Ardisia maehongsonia Common in clearing; alt. 500–600 m. Mae Hong Son

ในพื้นที่โลงทั่วไป ที่ระดับความสูง แมฮองสอน
500–600 เมตร

Ardisia pedunculata In evergreen forest, at low altitudes Surat Thani

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงไมมากนัก สุราษฎรธานี
Ardisia gracillima In bamboo forest; altitude ca 100 m. Chumphon

ในปาไผ ที่ระดับความสูงประมาณ 100 เมตร ชุมพร
Ardisia multipunctata In evergreen forest; alt. 800 m. Trang, Pattani

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 800 เมตร ตรัง, ปตตานี
Ardisia subpilosa In scrub at low altitudes Krabi

ในปาละเมาะ ที่ระดับความสูงไมมากนัก กระบี่
Ardisia furva In evergreen forest; by streams and Trang, Pattani

in moist places

ในปาดงดิบ ริมลํ าธาร และในพื้นที่ชื้น ตรัง, ปตตานี
Ardisia aprica Growing on open ground, covering Khon kaen, Chaiyaphum,

large areas; alt. 200 m. Si Sa Ket

ตีนจํ า เจริญเติบโตในพ้ืนทีเ่ปดโลง ขึ้นปกคลุมพื้นที่ ขอนแกน, ชัยภูม,ิ ศรีสะเกษ
เปนบริเวณกวาง ที่ระดับความสูง 200 เมตร

Ardisia ficifolia In evergreen forest by streams; Kanchanaburi
alt. 250 m.

ในปาดงดิบ ริมลํ าธาร ที่ระดับความสูง กาญจนบุรี
250 เมตร

Ardisia translucida In evergreen forest; alt. 200–600 m. Ranong

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 200–600 เมตร ระนอง
Ardisia corymbifera var. In forest; alt. 1,000–1,600 m. Phitsanulok
euryoides

ในปา ที่ระดับความสูง 1,000–1,600 เมตร พิษณุโลก
Ardisia confusa In dry evergreen forest Kanchanaburi

ในปาดิบแลง กาญจนบุรี
Ardisia stipitata Scattered in dry evergreen forest; Phitsanulok, Nong Khai

alt. ca 200 m.

พบกระจายในปาดิบแลง ที่ระดับความสูง พิษณุโลก, หนองคาย
ประมาณ 200 เมตร

Ardisia bractescens In evergreen forest Ranong, Chumphon

ในปาดงดิบ ระนอง, ชุมพร
Ardisia cordulata var. In evergreen forest by streams; Yala, Narathiwat
cordulata altitude 50–600 m.
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ในปาดงดิบริมลํ าธาร ที่ระดับความสูง ยะลา, นราธิวาส
50–600 เมตร

Ardisia cordulata var. unknown Phuket
appressohirsuta

ไมระบุ ภเูก็ต
Ardisia fimbriata In evergreen forest; alt. ca 1,400 m. Kanchanaburi

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ กาญจนบุรี
1,400 เมตร

Ardisia curvistyla In shady places along streams; Kanchanaburi
alt. 400–900 m.

ในที่รม ริมลํ าธาร ที่ระดับความสูง กาญจนบุรี
400–900 เมตร

Embelia sootepensis In mixed forest; alt. ca 300 m. Chiang Mai

ในปาผสม ที่ระดับความสูงประมาณ 300 เมตร เชียงใหม
Embelia impressa In evergreen forest; alt. 1,250–1,350 m. Chiang Mai

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง เชียงใหม
1,200–1,350 เมตร

Embelia kerrii In evergreen forest; alt. 1,000–1,400 m. Nakhon Ratchasima

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,000–1,400 นครราชสีมา
เมตร

Embelia grandifolia In evergreen forest; alt. 100 m. Chanthaburi

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 100 เมตร จันทบุรี
Maesa aryyrophylla In dry evergreen forest; alt. Chiang Mai

1,100–1,300 m.

ในปาดงดิบแลง ที่ระดับความสูง เชียงใหม
1,100–1,300 เมตร

Maesa glomerata In evergreen forest; alt. 700–1,100 m.Chiang Mai

บาบุกตนเดียว ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 700–1,100 เมตรเชียงใหม
Maesa lineolata In bamboo forest Kanchanaburi

ในปาไผ กาญจนบุรี
Maesa integrifolia In evergreen forest, from sea level Chumphon, Ranong, Phuket,

to 650 m. Krabi, Nakhon Si Thammarat,
Trang, Satun, Narathiwat

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงจากนํ้ าทะเลถึง ชุมพร, ระนอง, ภูเก็ต, กระบ่ี, 
650 เมตร นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล,

นราธิวาส
APOCYNACEAE Alyxia thailandica In evergreen or dry dipterocarp Nakhon Ratchasima, Nakhon

forest, 700–1,400 m. Nayok

ในปาดงดิบ หรือปาเต็งรัง ที่ระดับความสูง นครราชสีมา, นครนายก
700–1,400 เมตร

Kopsia angustipetala In dry evergreen forest at 200 m. Nong Khai

ในปาดิบแลง ที่ระดับความสูง 200 เมตร หนองคาย
Wrightia lanceolata In dry rocky areas on limestone  Prachuap Khirikhan

to 300 m.
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บริเวณพื้นที่แหงแข็งเหมือนหิน บนพื้นที่หินปูน ประจวบคีรีขันธ
ที่ระดับความสูงถึง 300 เมตร

Wrightia viridiflora Limestone areas to 800 m. Kanchanaburi, Ratchaburi,
Saraburi

พื้นที่หินปูน ที่ระดับความสูง 800 เมตร กาญจนบุรี, ราชบุรี, สระบุรี
Ichnocarpus fulvus Trailing in open sandy area or Chon Buri, Trat

climbing in evergreen or deciduous 
forest. Sea level to 150 m.

เล้ือยตามพื้นดินทราย หรือเล้ือยเกาะใน ชลบุรี, ตราด
ปาผลัดใบ และปาไมผลัดใบ ที่ระดับความสูง
150 เมตรจากระดับน้ํ าทะเล

Ichnocarpus uliginosus In low bushes in marshy area Phitsanulok, Kamphaeng Phet

พบในพุมไมเตี้ยในหนองนํ ้า พิษณุโลก, กํ าแพงเพชร
PRIMULACEAE Lysimachia oppositifolia In scrub jungle, ca 1,800 m. Chiang Mai

พบในปาละเมาะ ที่ระดับความสูงประมาณ เชียงใหม
1,800 เมตร

Lysimachia pilosa In evergreen forest, ca 1,500 m. Chiang Mai

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,500 เมตร เชียงใหม
Lysimachia garrettii In evergreen forest; alt. 1,600–1,700 m. Chiang Mai

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,600–1,700 เชียงใหม
เมตร

Lysimachia remotiflora In scrub, alt. ca 1,700 m. Chiang Mai

ในปาละเมาะ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,700 เชียงใหม
เมตร

Primula caulifera Moist savanna, near edge of dry Chaiyaphum
evergreen forest, alt. 800 m.

ปาทุงที่มีความชื้น ใกลแนวเขตปาดิบแลง  ชัยภูมิ
ที่ระดับความสูง 800 เมตร

Primula siamensis In crevices of limestone rocks, Chiang Mai
alt. 1,700–2,000 m.

พิมสาย พบในรอยแยกของหินปูน ที่ระดับความสูง เชียงใหม
1,700–2,000 เมตร

Primula intanoensis On moist, humus rich ground in Chiang Mai
mossy forest; alt. 1,900–2,595 m.

พบในพื้นที่ชื้นที่มีอินทรียวัตถุสูง ในปาที่มีมอส เชียงใหม
ปกคลุม ที่ระดับความสูง 1,900–2,595 เมตร

OLEACEAE Chionanthus sutepensis In lower montane forest up to Chiang Mai
1,800 m.

ในปาดิบเขาระดับต่ํ า ที่ระดับความสูง 1,800 เชียงใหม
เมตร

Chionanthus decipiens Evergreen forest; alt. ca 50–200 m. Ranong, Narathiwat

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ ระนอง, นราธิวาส
50–200 เมตร
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Chionanthus velutinus Mixed deciduous forest; alt. about  Khon Kaen, Nakhon
200 m. Ratchasima

โกสุม ในปาเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 200 เมตร ขอนแกน, นครราชสีมา
Chionanthus eriorachis Evergreen forest; alt. about 10 m. Prachuap Khirikhan

เก็ดสาน ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 10 เมตร ประจวบคีรีขันธ
Chionanthus amblirrhinus Savanna on sandstone bedrock; Chiang Mai, Nakhon Phanom,

alt. ca 130–550 m. Si Sa Ket, Ubon Ratchathani

ปาทุงที่ขึ้นบนหินทราย ที่ระดับความสูง เชียงใหม, นครพนม, ศรีสะเกษ,
ประมาณ 130–550 เมตร อุบลราชธานี

Chionanthus maxwellii Primary, mostly evergreen forest, Chiang Mai
near a stream on granitic bedrock; 
alt. 1,400 m.

ในปาดงดิบ ใกลลํ าธารบนชัน้หินแกรนิต  เชียงใหม
ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร

Chionanthus sp.”A” Evergreen forest on a sandstone hill; Ranong
alt. 50 m.

ในปาดงดิบ บริเวณเขาหินทราย ที่ระดับ ระนอง
ความสูง 50 เมตร

Jasminum calcicola Evergreen forest on limestone hill, Lampang, Kanchanaburi,
from about 100 to 900 m. alt. Lop Buri, Narathiwat

ในปาดงดิบบนเขาหนิปูน ที่ระดับความสูง ลํ าปาง, กาญจนบุรี, ลพบุรี, นราธิวาส
100–900 เมตร

Jasminum siamense Scrub, open dry bamboo forest and Mae Hong Son, Chiang Mai,
deciduous forest, often in limestone Lampang, Uttaradit, Phrae,
areas, from about 50 to 100 m. Tak, Nakhon Sawan, Loei,
alt. Nakhon Ratchasima, Uthai

Thani, Kanchanaburi,
Prachuap Khirikhan

ดอกเส้ียว,ไขไก,มะลิเมา ใตพุมไม และปาไผเปดโลง และปาผลัดใบ แมฮองสอน, เชียงใหม, ลํ าปาง,
พบบางในพื้นที่หินปูน  ในระดับความสูง อุตรดิตถ, แพร, ตาก, นครสวรรค,
50–100 เมตร เลย, นครราชสีมา, อุทัยธาน,ี

กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ
Jasminum annamense Open deciduous forest, at about Nong Khai, Sakon Nakhon,
subsp. kerrii 200 to 400 m. alt. Nakhon Phanom, Mukda Han

ในปาเบญจพรรณโลง ที่ระดับความสูง หนองคาย, สกลนคร, นครพนม,
200–400 เมตร มุกดาหาร

Jasminum perissanthum Evergreen forest, 1,600–1,700 m. alt. Nan

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,600–1,700 นาน
เมตร

Jasminum stellipilum Scrub, and the edge of evergreen Chumphon, Ranong
forest, from 1.5–50 m. alt.

ในปาละเมาะ และตามแนวขอบปาดงดิบ  ชุมพร, ระนอง
ที่ระดับความสูง 1.5–50 เมตร

MYRISTICACEAE Horsfieldia amygdalina Understorey tree in mixed seasonal Chiang Mai, Lamphun
var. macrocarpa evergreen or deciduous hard wood 
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forest. Granite bedrock; alt. 
600–1,100 m.

ไมพ้ืนลางในปาดงดิบผสมตามฤดูกาล หรือ เชียงใหม, ลํ าพูน
ปาเบญจพรรณซึ่งมีไมเนื้อแข็ง บนชั้นหินแกรนิต 
ที่ระดับความสูง 600–1,100 เมตร

Knema andamanica subsp. Primary and secondary evergreen Nakhon Si Thammarat, Trang
peninsularus forest; alt. 50–500 m.

หันชาง ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 50–500 เมตร นครศรีธรรมราช, ตรัง
Knema austrosiamensis Evergreen forest; alt. 0–1,000 m. Kanchanaburi, Chanthaburi,

Ranong, Nakhon Si Thammarat

หันชาง ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 0–1,000 เมตร กาญจนบุรี, จันทบุรี, ระนอง,
นครศรีธรรมราช

Knema conica Evergreen forest; alt. ca 200 m. Chanthaburi

ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูงประมาณ 200 จันทบุรี
เมตร

Knema globulatericia Evergreen and dry evergreen forest; Kanchanaburi
alt. 0–900 m.

ในปาดงดิบ และปาดิบแลง ที่ระดับความสูง กาญจนบุรี
0–900 เมตร

Knema tenuinervia subsp. Mixed deciduous forest; alt. Kanchanaburi
kanburiensis 500–900 m.

ในปาเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 500–900 กาญจนบุรี
เมตร

MYRTACEAE Cleistocalyx khaoyaiensis Streams and waterfalls in evergreen Prachin Buri
forest; 600–800 m.

บริเวณลํ าธาร และนํ้ าตก ในปาดงดิบ ท่ีระดับ ปราจีนบุรี
ความสูง 600–800 เมตร

Cleistocalyx Phengklaii Bamboo forest; 250 m. Ratchaburi

ในปาไผ ที่ระดับความสูง 250 เมตร ราชบุรี
Syzygium aksornae Streams. Evergreen forest; Chumphon, Surat Thani

100–200 m.

ริมลํ าธาร และในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง ชุมพร, สุราษฎรธานี
100–200 เมตร

Syzygium boisianum subsp. unknown Pattani, Narathiwat
longifolium

หวาหินใบยาว ไมระบุ ปตตาน,ี นราธิวาส
Syzygium cacuminis subsp. Mossy wet evergreen forest; Krabi, Nakhon Si Thammarat
cacuminis 1,300–1,700 m.

ปาดงดิบชื้นที่มีมอสขึ้นปกคลุม ที่ระดับความสูง กระบ่ี, นครศรีธรรมราช
1,300–1,700 เมตร

Syzygium campanulatum  Evergreen forest; 300–700 m. Songkhla, Pattani
var. campanulatum

แดง ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 300–700 เมตร สงขลา, ปตตานี
Syzygium campanulatum Evergreen forest Ranong
var. longistylum
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แดงใบใหญ ในปาดงดิบ ระนอง
Syzygium craibii Evergreen forest Yala

หวาใต ในปาดงดิบ ยะลา
Syzygium fuscescens Hill slopes, evergreen forest; Ranong, Trang

0–100 m.

หวาเบี้ยว ที่ลาดในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 0–100 เมตรระนอง, ตรัง
Syzygium gratum var. Tropical rain forest; 900–1,000 m. Ranong, Phangnga
confertum

ปาเขตรอน ที่ระดับความสูง 900–1,000 ระนอง, พังงา
เมตร

Syzygium hemsleyanum In evergreen forest Narathiwat
subsp. paucinervium

หวาใบเล็ก ในปาดงดิบ นราธิวาส
Syzygium ixoroides Waterfall, disturbed evergreen forest; Nakhon Si Thammarat

400–500 m.

หวาใบเข็ม บริเวณนํ้ าตก และปาดงดิบท่ีถูกรบกวน ที่ระดับ นครศรีธรรมราช
ความสูง 400–500 เมตร

Syzygium kerrii In evergreen forest Chanthaburi

หวาจันท ในปาดงดิบ จันทบุรี
Syzygium laetum subsp. Mossy wet evergreen forest; Nakhon Si Thammarat
juporum 1,500–1,700 m.

หวาเขาหลวง ในปาดงดิบชื้นที่มีมอสขึ้นปกคลุม ท่ีระดับ นครศรีธรรมราช
ความสูง 1,500–1,700 เมตร

Syzygium laetum subsp. Evergreen ridge forest; 1,300 m. Ranong
sublaetum

หวาหลวงเขียว ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ระนอง
Syzygium lakshnakarae Evergreen forest; 900 m. Loei

หวาเจา ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 900 เมตร เลย
Syzygium intrasirirakii Evergreen forest Narathiwat

ในปาดงดิบ นราธิวาส
Syzygium prainanum Evergreen forest; 900 m. Phangnga
subsp. minor

หวาเล็ก ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 900 เมตร พังงา
Syzygium putii Evergreen forest and swamp ground Chumphon, Krabi, Satun

at the foot of limestone hills, 50 m.

เสม็ดนํ ้า ในปาดงดิบ และในบึงที่อยูเชิงเขาหินปูน ชุมพร, กระบ่ี, สตูล
ที่ระดับความสูง 50 เมตร

Syzygium rigens Evergreen forest, on peaks and Chumphon, Ranong, Surat
ground; 800–1,000 m. Thani, Phangnga, Krabi, Yala

เมาใบหนา ในปาดงดิบ บนยอดเขาและพื้นดิน ที่ระดับ ชุมพร, ระนอง, สุราษฎรธานี, พังงา,
ความสูง 800–1,000 เมตร กระบ่ี, ยะลา

Syzygium samarangense Evergreen forest; 900 m. Yala
var. parviflorum

แกมแหมมดอกเล็ก ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 900 เมตร ยะลา
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Syzygium thumra subsp.  Evergreen forest; 100 m. Phangnga
punctifolium

หวาหลวงใบตอม ในปาดงดิบ ที่ระดับความสูง 100 เมตร พังงา
MELASTOMATACEAE Anerincleistus pedunculatus Evergreen forest Chumphon, Ranong, Surat

Thani, Phangnga, Songkhla

ในปาดงดิบ ชุมพร, ระนอง, สุราษฎรธานี, พังงา,
สงขลา

Phyllagathis siamensis Along streams at alt. below Saraburi, Nakhon Nayok
400 m.

กามกุงสยาม ตามลํ าธาร ที่ระดับความสูงตํ่ ากวา 400 เมตร สระบุรี, นครนายก
Phyllagathis tuberosa Growing on rocks by a stream in Phitsanulok

evergreen forest. Only know from 
the type, which was collected at 
700 m. alt.

กามกุงหัว เติบโตบนหิน ริมลํ าธารในปาดงดิบ ตัวอยาง พิษณุโลก
ที่พบรวบรวมไดที่ความสูง 700 เมตร

Sonerila spectabilis unknown Prachuap Khirikhan

ไมระบุ ประจวบคีรีขันธ
Sonerila urceolata Dry evergreen forest in a ravine Chanthaburi

between 300 and 800 m. alt.

ในปาดงดิบแลง บริเวณลํ าธารในหุบเขา จันทบุรี
ที่ระดับความสูงระหวาง 300–800 เมตร

STERCULIACEAE Firmiana kerrii Scattered on rocky limestone ridges; Chiang Mai
alt. 900–1,800 m.

ปอต๊ับ กระจายบนสันเขาหินปูน ที่ระดับความสูง เชียงใหม
900–1,800 เมตร

Pterospermum grandiflorum In dry evergreen and moist upper Chiang Mai, Loei, Uthai Thani
mixed deciduous forest; alt. 
500–1,100 m.

สะเตา ในปาดงดิบแลง และปาผสม ปาเบญจพรรณ เชียงใหม, เลย, อุทัยธานี
ที่ระดับความสูง 500–1,100 เมตร

Pterospermum littorale In old clearing and mixed deciduous Chiang Mai, Phitsanulok, Loei,
var. littorale forest; alt. 100–1,000 m. Nonthaburi, Bangkok,

Kanchanaburi, Prachuap
Khirikhan, Chon Buri, Rayong,
Trat, Ranong, Surat Thani,
Krabi, Nakhon Si Thammarat,
Phatthalung, Yala

จํ าปาเทศ, จํ าปแขก, ขนาน, พ้ืนที่โลง และในปาเบญจพรรณ ที่ระดับ เชียงใหม, พิษณุโลก, เลย, นนทบุรี,
กะหนาย, ยวนปลา ความสูง 100–1,000 เมตร กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ,

ชลบุรี, ระยอง, ตราด, ระนอง,
สุราษฎรธาน,ี กระบ่ี, นครศรีธรรมราช,
พัทลุง, ยะลา

Pterospermum littorale In evergreen forest; alt. ca 200 m. Phitsanulok
var. venustrum

หํ ายาว,สนั่น ในปาดงดิบแลง ที่ระดับความสูง 200 เมตร พิษณุโลก
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Reevesia pubescens var. In old clearing along edge of Loei, Nakhon Ratchasima,
siamensis evergreen forest; alt. 600–1,300 m. Kanchanaburi, Nakhon Nayok

โมฬีสยาม ในพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกเปดโลง ตามแนวขอบปาดงดิบ  เลย, นครราชสีมา, กาญจนบุรี,
ที่ระดับความสูง 600–1,300 เมตร นครนายก

Sources: Flora of Thailand 1970–2002



33

Table 4 Endemic wildlife species in Thailand (Vertebrates)

ตารางท่ี 4 ชนิดพันธุสตัวปาเฉพาะถิ่นในประเทศไทย (เฉพาะสัตวที่มีกระดูกสันหลัง)

Mammals สัตวเล้ียงลูกดวยนม

Leopoldamys neilli Muridae
หนูถ้ํ า
Niviventer hinpoon Muridae
หนูขนเส้ียนเขาหินปูน
Hipposideros halophyllus Hipposideridae
คางคาวหนายักษจมูกปุม
Cervus schomburgki Cervidae
สมัน
Eptesicus dimissus Vespertilionidae
คางคาวทองสีนํ ้าตาลสุราษฎร

Birds นก

Pseudochelidon sirintarae Hirundinidae
นกเจาฟาหญิงสิรินธร
Stachyris rodolphei Timaliidae
นกกินแมลงเด็กแนน

Reptiles สตัวเลื้อยคลาน

Cnemaspis kumpoli Gekkonidae
จ้ิงจกยาวกํ าพล
Cyrtodactylus brevipalmatus Gekkonidae
ตุกแกปาโคนน้ิวติด
Cyrtodactylus papilionoides Gekkonidae
ตุกแกปาจุดลายผีเสื้อ
Genyra angusticaudata Gekkonidae
จ้ิงจกหินหางเรียว
Gehyra lacerata Gekkonidae
จ้ิงจกหินเมืองกาญจน
Cyrtodactylus angularis Gekkonidae
ตุกแกปาดงพญาเย็น
Cyrtodactylus quadrivirgatus Gekkonidae
ตุกแกปาลายส่ีขีด
Gekko siamensis Gekkonidae
ตุกแกไทย
Gehyra fehlmanni Gekkonidae
จ้ิงจกหินลายกระ
Phyllodactylus melanostictu Gekkonidae
จ้ิงจกดินขางดํ า
Amphiesma groundwateri Colubridae
งูลายสาบทาสาร



34

Boiga saengsomi Colubridae
งูเขียวดงลาย
Enhydris smithi Colubridae
งูสายรุงด ํา
Oligodon joynsoni Colubridae
งูปแกวใหญ
Opisthotrophis boonsongi Colubridae
งูลายสอหมอบุญสง
Sibynophis triangularis Colubridae
งูคอขว้ันหัวลายสามเหล่ียม
Davewakeum miriamae Scincidae
จิ้งเหลนดวงปกธงชัย
Isopachys roulei Scincidae
จิ้งเหลนดวงชลบุรี
Larutia oscelli Scincidae
จ้ิงเหลนภูเขาสามน้ิว
Riopa haroldyoungi Scincidae
จ้ิงเหลนเรียวลาย
Riopa koratense Scincidae
จ้ิงเหลนเรียวโคราช
Sphenomorphus helenae Scincidae
จ้ิงเหลนภูเขาเล็ก
Isopachys anguinoides Scincidae
จ้ิงเหลนดวงประจวบ
lsopachys gyldenstolpei Scincidae
จิ้งเหลนดวงหางลาย
Riopa herberti Scincidae
จ้ิงเหลนเรียวปกษใต
Sphenomorphus tersus Scincidae
จ้ิงเหลนภูเขาสจีาง
Tropidophorus thai Scincidae
จ้ิงเหลนหวยไทย
Trimeresurus kanburiensis Viperidae
งูหางแฮมกาญจน
Trimeresurus venustus Viperidae
งูหางแฮมใต
Typhlopkhoratensis Typhlopidae
งูดินโคราช
Typhlops trangensis Typhlopidae
งูดินตรัง
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Amphibians สัตวสะเทินน้ํ าสะเทินบก

Ansonia siamensis Bufonidae
คางคกหวยไทย
Chaiparana aenea Ranidae
กบดอยชาง
Ingerana tasanae Ranidae
กบทาสาร
Paa fasciculispina Ranidae
กบอกหนาม
Ichthyophis acuminatus Ichthyophiidae
เขียดงูหัวแหลม
Ichthyophis supachaii Ichthyophiidae
เขียดงูศุภชัย
Ichthyophis youngorum Ichthyophiidae
เขียดงูดอยสุเทพ

Sources: Office of Environmental Policy and Planning, 1997


