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ค�ำน�ำ

	 พื้นที่เมือง	 หมายถึง	 พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้น	 โดยพื้นที่เหล่านี้ 
เป็นแหล่งรวมของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งแสดงบทบาทส�าคัญต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง	 มีการคาดการณ์ว่าในปี	 พ.ศ.	 2593	 ประชากรที่อาศัยอยู่ 
ในเมอืงจะมไีม่น้อยกว่าสองในสามของประชากรโลก	ในขณะทีป่ระชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่
ในเมอืง	แต่ความรู้	ความเข้าใจเกีย่วกบัพชืและสตัว์ในเมอืงกลบัมน้ีอย	ทัง้ทีเ่มอืงเป็นแหล่ง 
ทีอ่ยูอ่าศยัของสิง่มชีวีติทีห่ลากหลายทัง้พชืและสตัว์	เนือ่งจากเมอืงประกอบด้วยพืน้ทีต่่าง	ๆ 	
ได้แก่	ชมุชน	อาคาร	ร้านค้า	หมูบ้่าน	สวนสาธารณะ	และถนนหนทาง	ซึง่ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นเมอืง	 
รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไปอาจยังไม่รู้จักชนิดและไม่เห็นความส�าคัญของสิ่งมีชีวิต
เหล่านี้ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศเมือง
	 ความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองเป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต
ของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง	 พื้นที่สีเขียวภายในเมืองซึ่งปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นและพืชพรรณ
ที่หลากหลายนอกจากช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในเมืองแล้ว	 ยังช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดภาวะโลกร้อน	 นก	 และสัตว์จ�าพวกกระรอก	 กระแตที่ไต่อยู่
ตามต้นไม้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของคนที่อาศัย 
ในเมือง	 สิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกันอยู่ในระบบนิเวศเมืองต่างมีความสัมพันธ์และพึ่งพากัน 
ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม	หากความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืงได้รบัการดแูลรกัษา	
จะเอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิตและสุขอนามัยของคนในเมือง	
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้จัดท�าคู่มือจ�าแนกชนิดพันธุ์พืชและสัตว์อย่างง่าย
ในเมืองขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู	้ ความเข้าใจ
เบื้องต้นในการรู้จักชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่พบเห็นได้บ่อยในเมือง	ทั้งพันธุ์พืชต่าง	ๆ	และ
สัตว์นานาชนิด	 บางชนิดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมีการน�าเข้ามาใช้ประโยชน์ในการเกษตร	 
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การเพาะเลี้ยง	 เป็นสัตว์เลี้ยงและไม้ดอกไม้ประดับ	 จึงควรมีการจัดการและควบคุมดูแล 
อย่างเหมาะสม	 สัตว์และพืชในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งและส่วนน้อยของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยเป็นอย่างยิ่งว่า	 คู ่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ	ได้มีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักถึงคุณค่าความ
ส�าคัญของพืชและสัตว์ซึ่งเป็นความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองที่อยู่รอบตัว	 รวมถึง 
ร่วมกนัดแูล	ฟ้ืนฟ	ูและอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ	มกีารใช้อย่างชาญฉลาดและ 
คงไว้ซึ่งบริการจากระบบนิเวศ	 อีกทั้งบรรลุเจตนารมณ์ของประชาคมโลกตามแผน
กลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ค.ศ.	 2011-2020	 และเป้าหมายไอจิของอนุสัญญา 
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความรู้	 ความตระหนักถึงคุณค่าของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นการสร้างสังคมที่มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกัน 
อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ	(Living	in	harmony	with	nature)

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แปะก๊วย
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สนสองใบ
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พืชใบเลี้ยงคู่
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พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
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หญ้าหางม้า
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คลับมอสส์
Club mosses

กลุ่มพืช

	 พชืเป็นสิง่มชีวีติทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�ารงอยูข่องทัง้มนษุย์และสตัว์	พชืท�าหน้าที่
เป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง	ซึ่งให้ทั้งอาหารและ
ก๊าซออกซิเจนแก่ระบบนิเวศ
	 ในการศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของพชื	ลกัษณะวสิยั	รปูร่าง	ขนาด	และ
จ�านวนของใบ	ดอก	และผล	อาศยัหลกัทางอนกุรมวธิาน	ซึง่เป็นหลกัการทางวทิยาศาสตร์
ที่ยอมรับในระดับสากล	โดยสามารถจ�าแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้	ดังนี้
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กระถินณรงค์

ชื่อสามัญ	 Auri,	Earleaf	acacia,	Earpod	wattle,	Northern	black	wattle,	
Papuan	wattle,	Tan	wattle

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Acacia auriculiformis	A.	Cunn.	Ex	Benth.
วงศ	์ Fabaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ	ขนาดกลางถึงใหญ่	สูง	10-30	เมตร	เรือนยอด 

ทรงกลมทึบ	 เปลือกต้นสีน�้าตาลถึงสีน�้าตาลเข้มแตกเป็นร่อง 
ตามยาว	

ใบ 	 ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้เมือ่ยงัเลก็	และเปลีย่นรปูเป็นใบขนาด
ใหญ่หนา	 สีเขียวเข้ม	 เรียวยาว	 โค้งเป็นรูปเคียว	 กว้างประมาณ	
1.2-2.5	เซนติเมตร	ยาวประมาณ	7-15	เซนติเมตร

ก.	ดอก	 
ข.	ใบ 
ค.	ผล

ภาพจาก	http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/กระถินณรงค์.html 
http://www.rakbankerd.com/

ก

ข ค
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ดอก	 ช่อดอกแบบเชิงลด	 ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองเป็นช่อคล้ายหาง
กระรอกออกตามง่ามใบ	ช่อดอกจะห้อยลงข้างล่างมีประมาณ	70	
-	100	ดอกในหนึ่งช่อดอก	ดอกมีกลิ่นหอม

ผล	 เป็นฝักแบนบิดม้วนเป็นวงสีเขียว	1-3	วง	เมื่อแก่มีสีน�้าตาล	มีเมล็ด
สีน�้าตาลด�าเป็นมัน	5-12	เมล็ด

ประโยชน์ทั่วไป	 เป็นไม้โตเรว็นยิมปลกูเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนอกจาก
การใช้เป็นพืชเบิกน�าในการปลูกป่าในพื้นดินเสื่อมโทรมได้ดีแล้ว	 
ยังใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิง	 ซึ่งมีการวิจัยโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อใช้
ไม้กระถินเป็นเชื้อเพลิง	 และประโยชน์อื่นๆ	 เช่น	 เผาถ่าน	 ท�า
เฟอร์นิเจอร์	 และเป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
ได้ด้วย

ช่อดอกแบบเชิงลด (spike)

ดอกมีก้านดอกสั้นมากหรือไม่มีเลย	และดอกจะบานจากโคน

ไปหาปลายช่อ	

http://www.sc.mahidol.ac.th/wiki/doku.php?id=ค�าศัพท์หมวด_ช
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แคแสด

ชื่อสามัญ	 African	Tulip	Tree,	Fire	Bell,	Fountain	Tree
ชื่อท้องถิ่น	 แคแดง
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Spathodea campanulata	P.Beauv.
วงศ	์ Bignoniaceae
ลักษณะ	 ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่สงูถงึ	20	เมตร	เรอืนยอดเป็นพุม่กลม	ค่อนข้างทบึ
ใบ	 ใบประกอบเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน	ใบย่อยมี	3-6	คู่	ส่วนปลายเป็น

ใบเดียวขอบใบเรียบ
ดอก	 ช่อดอกออกที่ยอด	มีก้านช่อดอกยาว	แต่ละช่อมีดอกจ�านวนมาก

และทยอยบานคราวละ	 2-6	 ดอก	 ดอกย่อยมีลักษณะเป็นถ้วย
กลีบดอกสีแดงส้ม	มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	6-9	เซนติเมตร	

ผล 	 เป็นฝักรูปเรือสีด�า	 เมื่อแก่จะแตกออกด้านเดียว	 ภายในมีเมล็ด
จ�านวนมาก

ประโยชน์ทั่วไป	 เป็นไม้ประดับ	เปลือก	ใบ	ดอก	ผล	ใช้พอกแผล	รักษาโรคผิวหนัง
และแผลเรื้อรัง

ก.	ใบ			ข.	ดอก			ค.	ผล			ง.	เมล็ด
ภาพจาก	http://frynn.com/แคแสด/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spathodea_campanulata_2.JPG?uselang=th
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จำมจุรี

ชื่อสามัญ 	 Rain	tree,	East	Indian	walnut
ชื่อท้องถิ่น	 ก้ามปู	หรือ	ฉ�าฉา
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Samanea saman	(Jacq.)	Merr.
วงศ	์ Leguminosae
ลักษณะ 	 ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	สูง	10-20	เมตร	มีกิ่งก้านสาขามาก	
ใบ	 ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่เรียงสลับ	ใบย่อย	2-5	ใบ
ดอก	 ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น	 (corymbs)	 ออกตามซอกใบ	 ก้านช่อ

ดอกยาว	 ดอกสีชมพูสมบูรณ์เพศ	 ดอกตรงกลางกลีบเลี้ยงและ 
กลีบดอกมีจ�านวนอย่างละ	 7-8	 กลีบ	 มีขนาดใหญ่กว่าดอกข้างๆ	 
ทีม่กีลบีเลีย้งและกลบีดอกอย่างละ	5	กลบี	เกสรเพศผูม้จี�านวนมาก	 
ก้านเกสรติดกันเป็นหลอดรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ

ผล	 ผลเป็นฝัก	 เต่ง	 ขอบหนา	 เปลือกบาง	 ผนังผลชั้นกลางมีเนื้อนิ่ม	 
ผนังผลชั้นในแข็ง	เมล็ดไม่มีเยื่อหุ้ม

ประโยชน์ทั่วไป	 นิยมน�ามาปลูกเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เพื่อให้ร่มเงา

ก.	ผลแก ่
ข.	ใบและดอก

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/จามจุร ี
http://web3.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=จามจุรี&typeword=group
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ชื่อสามัญ	 Powderpuff	tree,	Bottle	Brush	Oak
ชื่อท้องถิ่น	 จิก	จิกนมยาน	กระโดนทุ่ง	กระโดนน�้า
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Barringtonia racemosa	(L.)	Spreng.
วงศ	์ Lecythidaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้น	ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	สูง	8-17	เมตร	เปลือกต้นสีเทา

หรือสีน�้าตาล	ล�าต้นมีปุ่มเล็กๆ	เปลือกชั้นในสีเขียวอ่อน	หลุดลอก
ง่าย	ภายในเปลือกมีเส้นใย

ใบ	 ใบเดี่ยว	 แผ่นใบขนาดใหญ่	 ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน	 ด้านบนเป็นมัน	
ก้านใบอ้วนสั้น

ดอก	 ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง	 ตัวช่อดอกห้อยลง	 ดอกย่อยมีก้านดอก 
สัน้มาก	กลบีดอกสัน้	ดอกเป็นกว่าเกสรเพศผูท้ีม่สีแีดงและยืน่ยาว
ออกมาเป็นพู่	กลีบดอกมี	4	กลีบ	สีชมพูอ่อน

ผล	 ผลเดีย่วเป็นรปูไข่	ปลายตดัตรง	ผลมกีลบีเลีย้งตดิอยู	่โคนแคบเกอืบ
เป็นรูปสามเหลี่ยม	และผลมีขนาดกว้างประมาณ	2-4	เซนติเมตร	
และยาวประมาณ	5-7	เซนตเิมตร	ภายในผลมเีมลด็เดีย่ว	ลกัษณะ
ของเมล็ดเป็นรูปไข่	 ผิวเมล็ดเป็นร่อง	 โดยจะออกผลในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม

จิกสวน

ก.	ใบ			ข.	ผล			ค.-ง.	ดอก	
ภาพจาก	http://frynn.com/จิกสวน/
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ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อสามัญ	 Pind	tecoma,	Pink	trumpet	tree,	Rosy	trumpet-tree
ชื่อท้องถิ่น	 ชมพูอินเดีย	ตาเบบูยา	ธรรมบูชา
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tabebuia rosea	(Bertol.)	DC.
วงศ	์ Bignoniaceae
ลักษณะ 	 ไม้ยืนต้นผลัดใบ	 ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	 สูง	 15-25	 เมตร	

เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกลม	 แผ่กว้างเป็นชั้น	 ๆ	 เปลือกต้นเรียบ 
สีเทาหรือสีน�้าตาล	 เมื่ออายุมากเปลือกแตกเป็นร่อง	 กิ่งเปราะ 
หักง่าย

ใบ	 ใบประกอบรปูนิว้มอื	ใบย่อย	5	ใบ	ก้านใบรวมยาว	5-30	เซนตเิมตร	
ก้านใบย่อยยาว	0.5-2.5	เซนตเิมตร	ใบรปูขอบขนานหรอืรปูไข่แกม
รูปรี	กว้าง	3-7	เซนติเมตร	ยาว	7.5-16	เซนติเมตร	ปลายใบแหลม
หรอืเรยีวแหลม	โคนใบมนหรอืสอบ	ขอบใบเรยีบ	แผ่นใบหนาสเีขยีว
เข้ม

ภาพจาก	http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/ชมพูพันธุ์ทิพย์.html 
http://ftpmirror.your.org/ 

http://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikipedia/th/2/2b/ต้นชมพูพันทิพย์.JPG
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ดอก	 ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกที่ปลายกิ่ง	 มีดอกย่อยจ�านวนมาก	 
กลบีดอกสชีมพอู่อน	ชมพสูดและขาว	กลางดอกสเีหลอืง	โคนกลบี
ดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น	 5	 แฉก	 คล้ายรูปแตร	
ยาว	5-7	เซนติเมตร	มักบาน	พร้อมกัน	ร่วงง่าย	ดอกบานเต็มที่
กว้าง	5-8	เซนติเมตร

ผล	 ผลแห้งแตก	เป็นฝักกลม	ยาว	15-30	เซนติเมตร	เมื่อแก่แตกเป็น	
2	ซีก	เมล็ดแบน	สีน�้าตาล	มีปีก

ช่อกระจุก (cyme)

ดอกทีเ่กดิก่อนจะอยูก่ลางช่อ	การบานจะเริม่จากกลางช่อและ

ทะยอยออกไปทางด้านข้างตามล�าดับ

ภาพจาก	*	http://www.sc.mahidol.ac.th/wiki/doku.php?id=ค�าศัพท์หมวด_ช



กล
ุม่พ

ืช

17

นนทรี

ชื่อสามัญ	 Copperpod,	Golden	Flamboyant,	Yellow	Flamboyant,	Yellow	
Flame	Tree,	Yellow	Poinciana,	Radhachura

ชื่อท้องถิ่น	 กระถินป่า,	กระถินแดง,	สารเงิน
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Peltophorum pterocarpum	(DC.)	Backer	ex	K.Heyne
วงศ	์ Leguminosae	(Fabaceae)
ลักษณะ 	 ไม้ยืนต้นผลัดใบ	สูงได้ถึง	25	เมตร	เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง

ก.-ข.	ใบ			
ค.-ง.	ผล			
จ.-ฉ.	ดอก

ภาพจาก	http://frynn.com/นนทรี/

ก ข
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ใบ	 ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้เรยีงเวยีนสลบั	ช่อใบหลกัยาว	20-30	
เซนติเมตร	ช่อแขนงใบย่อย	เรียงตรงข้าม	9-16	คู่	ใบรูปไข่แกมรูป
ขอบขนาน	ปลายใบมนเว้าเข้าเล็กน้อย	โคนใบเบี้ยว

ดอก	 ช่อดอกแบบช่อกระจะ	ออกทีซ่อกใบใกล้ปลายกิง่	ดอกย่อยสเีหลอืง	
มีกลิ่นหอมอ่อน	 ๆ	 ช่อดอกยาว	 20-30	 เซนติเมตร	กลีบเลี้ยง	 5	
กลีบ	ด้านนอกมีขน	กลีบดอก	5	กลีบ	ดอกบานเต็มที่กว้าง	1.6-1.8	
เซนติเมตร	

ผล	 ผลแห้ง	แก่ไม่แตก	เป็นฝักแบน	ๆ 	รปูร	ีปลายและโคนผลสอบแหลม	
สีน�้าตาลอมม่วง	เมื่อแก่สีน�้าตาลด�า	มี	1-4	เมล็ดต่อฝัก

ประโยชน์ทั่วไป	 เปลอืกต้นขบัโลหติ	ละลายเสมหะ	แก้ท้องร่วงหรอืบดิ	แก้ไข้	เปลอืก
ให้สีน�้าตาลแดงใช้พิมพ์ผ้าปาเต๊ะ	ย้อมอวนและแห

ช่อดอกแบบกระจะ (raceme)

ดอกจะมีก้านดอกยาวเท่า	 ๆ	 กันและเรียงตามแกนที่ยาวไม่

จ�ากัด	ดอกที่อยู่โคนช่อจะบานก่อนดอกที่ปลายช่อเสมอ

ภาพจาก	*	http://www.sc.mahidol.ac.th/wiki/doku.php?id=ค�าศัพท์หมวด_ช
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ชื่อสามัญ	 Topical	crape	myrtle,	Thai	crape	myrtle
ชื่อท้องถิ่น	 ตะแบกไข่	ตะแบก	กระแบก
ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia floribunda	Jack
วงศ	์ Lythraceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นผลัดใบ	สูง	15-30	เมตร
ใบ	 ใบเดี่ยว	 ออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย	 แผ่นใบรูปขอบขนาน

แกมรูปหอก	 ปลายใบเป็นติ่งแหลม	 ใบอ่อนสีแดงมีขนสั้นอ่อนนุ่ม
ปกคลุม	ใบแก่ขนจะหลุดหายไป

ดอก	 ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง	 ออกตามปลายกิ่ง	 ดอกย่อยสีชมพูเข้ม
หรืออมขาว	 ปลายดอกตูมมีตุ ่มขนาดเล็กมีขนกระจุกสีน�้าตาล 
หนาแน่น	กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยม	6	กลีบ	กลีบดอกรูปรี	6	กลีบ			

ผล	 ผลรูปรี	ยาวประมาณ	2	เซนติเมตร
ประโยชน์ทั่วไป	 เนื้อไม้ละเอียดแข็ง	 ใจกลางมักเป็นโพรง	 ใช้ท�าสิ่งปลูกสร้าง 

ที่รับน�้าหนัก	 เสา	 กระดานพื้น	 และเครื่องมือการเกษตร	 และ 
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ตะแบกนำ

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/ตะแบกนา 
http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=2787.30
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ชื่อสามัญ	 Weeping	fig,	Ficus	tree
ชื่อท้องถิ่น	 ไทรย้อย	ไทรกระเบื้อง
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus benjamina	L.
วงศ	์ Moraceae
ลักษณะ	 ไม้ยนืต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่	สงูประมาณ	10-20	เมตร	ล�าต้น

ตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ	 บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง	 มีรากอากาศ
ห้อยลงมาตามกิ่งก้านและล�าต้น	 ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา	 
น�้ายางขาว

ใบ	 ใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง	 และส่วนยอดของล�าต้น	 ใบออกเป็นคู่ 
สลับกัน	 รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมวงรี	 ลักษณะใบ	 ขนาดใบ	 และ
สีสันแตกต่างกันตามชนิดย่อย

ดอก	 ช่อดอกเกดิภายในฐานรองดอกทีม่รีปูร่างกลมคล้ายผล	ออกเป็นคู่
ที่ซอกใบ	ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน

ประโยชน์ทั่วไป	 รากอากาศ	ขับปัสสาวะ	แก้ไตพิการ	(โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ	
มีปัสสาวะขุ่นข้น	เหลืองหรือแดง	มักมีอาการแน่นท้อง	กินอาหาร
ไม่ได้)	ปัสสาวะพิการ	(อาการปัสสาวะปวด	หรือกะปริบกะปรอย	
หรือขุ่นข้น	สีเหลืองเข้ม	หรือมีเลือด)

ไทร

ก.	ใบ			ข.	ผล

ภาพจาก	http://en.wikipedia.org/wiki/Ficus_benjamina

ก

ข



กล
ุม่พ

ืช

21

ปีบ

ชื่อสามัญ	 Indian	cork	tree
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Millingtonia hortensis	Linn.f
วงศ	์ Bignoniaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูง	10-20	เมตร	ผลัดใบ	

เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก	 กิ่งก้านมักจะย้อยลง	 เปลือกต้น 
สีน�้าตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวล�าต้นอย่างไม่เป็นระเบียบ

ใบ	 ใบประกอบแบบขนนก	 2-3	 ชั้น	 เรียงเวียน	 ช่อแขนงด้านข้าง 
มี	 3-5	 คู ่	 ปลายคี่	 เรียงตรงข้าม	 ใบย่อยแขนงละ	 2-4	 คู ่	 
เรียงตรงข้าม	ใบรูปไข่หรือรูปไข่แกมใบหอก	กว้าง	2-3	เซนติเมตร	
ยาว	4-8	เซนติเมตร	ปลายแหลม	โคนใบมน	ขอบใบหยักมนหรือ
เว้าเป็นคลื่นเล็กน้อย

ก.	ใบ			
ข.	ผล			
ค.	ดอก

ภาพจาก	http://frynn.com/wp-content/uploads/2013/08/ดอกปีบ.jpg 
http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/ปีบ.htm 

http://2.bp.blogspot.com/_VFEiRPrgsSw/TUZJmX308iI/AAAAAAAAAHg/lK8SD2SjQIc/s1600/1.jpg
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ดอก	 ช่อดอกแบบช่อกระจุก	 ออกดอกตามปลายกิง่	ช่อดอกขนาดใหญ่	 
ยาว	10-35	เซนตเิมตร	มขีน	ดอกย่อยมสีขีาวหรอืชมพ	ูมกีลิน่หอม	 
กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็ก	 โคนติดกันเป็นรูปถ้วย	 ปลายแยก	 5	 แฉก	
ปลายมนกว้างม้วนลง	 เป็นหลอดยาวปลาย	 4	 แฉก	 มี	 1	 กลีบ 
ที่ปลายเป็น	2	แฉก	ดอกบานเต็มที่กว้าง	3.5-4	เซนติเมตร

ผล	 ผลแห้งแตก	 เป็นฝักแบนและตรง	 สีน�้าตาล	 หัวท้ายแหลม	 กว้าง	
1.5-2.3	เซนติเมตร	ยาว	25-30	เซนติเมตร	เมล็ดแบนมีปีกบาง

ประโยชน์ทั่วไป	 ดอกตากแห้งน�ามาม้วนเป็นบุหรี่สูบ	 รักษาริดสีดวงจมูก	 และ 
มีสาร	 hispidulin	 มีฤทธิ์ในการขยายหลอดลมรักษาอาการ 
หอบหืด	 สารสกัดจากใบที่สกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้ง 
การเจริญของคะน้าได้
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ประดู่

ชื่อสามัญ	 Burmese	Rosewood,	Andaman	Redwood,	Amboyna	Wood
ชื่อท้องถิ่น	 ประดู่บ้าน	อังสนา	สะโน
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Pterocarpus indicus Willd
วงศ	์ Leguminosae-papilionoideae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	สูงได้ถึง	25	เมตร	ผลัดใบก่อน

ออกดอก	เรือนยอดรูปคล้ายทรงกระบอก	ยอดอ่อนมีขนปกคลุม
เล็กน้อย	เปลือกนอกสีน�้าตาลเทา	หนา	แตกหยาบ	ๆ	เป็นร่องลึก

ใบ	 ใบประกอบแบบขนนก	 ใบย่อยเรียงตัวแบบสลับจ�านวน	 7-13	 ใบ	 
ใบย่อยรูปไข่	รูปรีหรือรูปขอบขนาน	โคนใบมนหรือค่อนข้างแหลม
หรือเฉียง	 ปลายใบแหลม	 ขอบใบเรียบ	 โคนก้านใบมีหูใบ	 2	 อัน 

ก.	ดอก			ข.	ใบ			ค.	ผล

ภาพจาก	http://www.wattano.ac.th/wattano/Web_saunpluak/My%20Hip/129.html 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=881246 

http://www.nanagarden.com/sale-seeds-pterocarpus-indicus-142553-4.html
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เป็นเส้นยาว	ผิวใบมีขนสั้น	ๆ	ปกคลุมด้านท้องใบมากกว่าด้านหลัง
ใบ	ก้านใบอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย

ดอก	 ช่อดอกแบบช่อกระจะ	 ออกดอกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง	 โคนก้าน 
มีใบประดับ	1-2	อัน	รูปรี	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	ติดกันเป็นถ้วยสีเขียว	
กลีบดอก	 5	 กลีบ	 สีเหลือง	 แกมแสด	 ลักษณะกลีบเป็นรูปผีเสื้อ	
(papilionaceous)

ผล	 ผลแห้งแบบ	samaroid	รูปกลมหรือรีแบน	ขอบมีปีกบางคล้ายใบ
โดยรอบ	แผ่นปีกบิด	เป็นคลื่น	ผิวมีขนละเอียด	เส้นผ่านศูนย์กลาง
ผล	4-8	เซนติเมตร	มี	1	เมล็ด

ประโยชน	์ เนื้อไม้สีแดงอมเหลือง	 มีเส้นแก่กว่าสีพื้นผ่าน	 เสี้ยนสนเป็นริ้ว	 
เนื้อละเอียดปานกลาง	แข็งแรงและทนทาน	ไสกบตบแต่งง่ายและ
ชักเงาได้ดี	 ใช้ท�าสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน	 ด้ามเครื่องมือเครื่องใช้
ทางการเกษตร	 เครื่องดนตรี	 เปลือกให้น�้าฝาดส�าหรับฟอกหนัง	
และให้สีน�้าตาลส�าหรับย้อมผ้า	แก่นให้สีแดงคล�้าส�าหรับย้อมผ้า



กล
ุม่พ

ืช

25

โพ

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/โพ#mediaviewer/File:Ficus_religiosa_Bo.jpg 
https://www.flickr.com/photos/chdeff_photos/5018129260/

ก.	ผล			ข.	ใบ

ชื่อสามัญ	 Sacred	fig
ชื่อท้องถิ่น	 สลี	โพธิ์
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus religiosa	L.
วงศ	์ Moraceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่	 สูงได้ถึง	 30	 เมตร	 ล�าต้นมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางได้ถึง	 3	 เมตร	 เป็นพืชพื้นเมืองของอินเดีย	 เนปาล	 
ศรีลังกาตะวันตกเฉียงใต้ของจีน	และ	อินโดจีน

ใบ	 ใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายยาว	 ยาว	 10-17	 เซนติเมตร	 กว้าง	 8-12	
เซนติเมตร	ก้านใบยาว	6-10	เซนติเมตร	

ก

ข



กล
ุม่พ

ืช

26

ผล	 ผลมีขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง	 1-1.5	 เซนติเมตร	 สีเขียว 
เมื่อสุกมีสีม่วง

ประโยชน์ทั่วไป	 โพเป็นต้นไม้ที่ถูกสักการะในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	 ศาสนา
เชน	 และพระพุทธศาสนา	 ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่า	 “Sacred	 fig”	 
พระโคตมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้เมื่อนั่งอยู่ใต้ต้นโพเช่นกัน	 โดยต้นโพ 
ที่พระโคตมพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นชื่อ	 “ต้นพระศรีมหาโพธิ์”	 ปัจจุบัน 
ยังคงมีชีวิตอยู่ที่ประเทศอินเดีย	 จึงเชื่อกันว่าโพเป็นสัญลักษณ ์
แห่งความสุข	ความส�าเร็จ	อายุยืน	และความโชคดี	
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มะขำม

ก.	ใบและดอก			ข.	ผล

ภาพจาก	http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity@uid=47055&id=196758 
http://www.thaigoodview.com/files/u101354/makum.jpg 

http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity@uid=6023&id=206121

ชื่อสามัญ	 Tamarind
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tamarindus indica	L.
วงศ	์ Fabaceae
ลักษณะ	 ไม้ยนืต้นขนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่แตกกิง่ก้านสาขามากไม่มหีนาม	

เปลือกต้นขรุขระและหนา	สีน�้าตาลอ่อน
ใบ	 ใบประกอบแบบขนนก	(pinnately	compound	leaves)	ใบย่อยแบบ

ขนนกคู่ปลายคู่	(even	pinnate)	แต่ละใบแยกออกจากก้าน	2	ข้าง
ของแกนกลาง	คล้ายขนนก

ดอก	 ช่อดอกเชงิลดห้อยลง	ออกดอกตามปลายกิง่	ดอกย่อยมขีนาดเลก็	
กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอก

ก

ข
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ผล	 เป็นฝักยาว	 รูปร่างยาวหรือโค้ง	 ยาว	 3-20	 เซนติเมตร	 ฝักอ่อน 
มีเปลือกสีเขียวอมเทา	 สีน�้าตาลเกรียม	 เนื้อในติดกับเปลือก	 เมื่อ
แก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย	 สีน�้าตาล	 เนื้อในกลาย
เป็นสีน�้าตาลหุ้มเมล็ด	 เนื้อมีรสเปรี้ยวหรือหวาน	 เมล็ดแก่จะแบน
เป็นมัน	และมีสีน�้าตาล

ประโยชน์ทั่วไป	 เนื้อไม้	ใช้ท�าเป็นเขียงมีคุณภาพดีมาก	ใบแก่	ใช้น�ามาปรุงเป็นยาแก้
ไอ	แก้โรคบดิ	ขบัเสมหะในล�าไส้	ใบอ่อนและดอก	ใช้รบัประทานเป็น
อาหารได้	เนื้อผล	เป็นยาระบาย	แก้ไอ	ขับเสมหะ	ช่วยลดอุณหภูมิ
ในร่างกาย	ลดการกระหายน�้า
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รำชพฤกษ์

ชื่อสามัญ	 Golden	shower	
ชื่อท้องถิ่น	 คูน
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cassia fistula	L.
วงศ	์ Fabaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นขนาดกลาง	มีความสูง	10-20	เมตร	
ใบ	 ใบประกอบแบบขนนกปลายคู	่ใบย่อยม	ี3-8	คู	่ใบย่อยรปูขอบขนาน

แกมรูปไข่	ก้านใบย่อยยาว	0.5-1	เซนติเมตร
ดอก	 ช่อดอกห้อยลงออกตามง่ามใบ	 กลีบเลี้ยงมี	 5	 กลีบ	 กลีบดอก 

สีเหลือง	มี	5	กลีบ

ก.	ดอก			
ข.	ใบ			
ค.	ผล

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/ราชพฤกษ์
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ผล	 ฝักทรงกระบอก	 เกลี้ยง	 สีด�า	 ยาว	 20-60	 เซนติเมตร	 เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ	2	เซนติเมตร	เมล็ดมีจ�านวนมาก	รูปรี	แบน	
สีน�้าตาลเป็นเงา	

ประโยชน์ทั่วไป	 เป็นดอกไม้ประจ�าชาตไิทย	นยิมปลกูเป็นไม้ประดบัในพืน้ทีเ่ขตร้อน
และกึ่งเขตร้อน	 ราก	 ฝนทาแก้กลาก	 เป็นยาระบาย	 รากเป็นยา 
ขับพยาธิ	 เปลือกและไม้ใช้ฟอกหนัง	 และใช้บดทาผื่นตามร่างกาย	
เนื้อไม้สีแดงแกมสีเหลือง	ทนทานใช้ท�าเสาล้อเกวียน	ใบต้มกินเป็น
ยาระบาย	ดอกแก้ไข้	ฝักเนือ้ในรสหวานเป็นยาระบาย	ช่วยบรรเทา
อาการแน่นหน้าอก	แก้ขัดข้อ
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ลีลำวดี

ชื่อสามัญ	 Frangipani,	Plumeria,	Templetree
ชื่อท้องถิ่น	 ลั่นทม	จ�าปาลาว
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Plumeria alba	L.
วงศ	์ Apocynaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก	 สูง	 3-6	 เมตร	 เรือนยอดรูปไข่หรือ 

รูปร่ม	 แผ่กว้าง	 เปลือกสีน�้าตาลปนเทา	 ทุกส่วนของต้นมีน�้ายาง
สีขาว

ใบ	 ใบเดี่ยว	 เรียงเวียนสลับ	 รูปใบหอกป้อมสั้นกว่าลั่นทมขาว	 กว้าง	 
5-8	เซนตเิมตร	ยาว	20-30	เซนตเิมตร	ปลายใบมน	โคนใบมนหรอื
สอบ	แผ่นใบหนา	ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมันด้านล่างมีขน

ก.	ดอก			ข.	ใบ

ภาพจาก	http://orayapanalaibojoe.files.wordpress.com/2014/08/dscf0665.jpg 
http://www.nanagarden.com/Picture/Product/400/137764.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-5KbUYwN7dpw/UaMUFKmYh5I/AAAAAAAAAG0/BX_SKY3Y9R4/s1600/ใบ.JPG
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ดอก	 ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกดอกที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง	 ช่อละ	 
8-16	 ดอก	 กลีบดอกมีทั้งที่ซ้อนเหลื่อมและไม่ซ้อนเหลื่อมกัน	 
โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด	 ภายในมีขน	 ปลายแยกเป็น	 5	 แฉก	 
มีกลิ่นหอม

ผล	 ผลแห้งแตก	 เป็นฝักคู ่	 กว้าง	 2-3	 เซนติเมตร	 ยาวประมาณ	 
20	เซนติเมตร	มีเมล็ดจ�านวนมากแบน	มีปีกสีขาว

ประโยชน์ทั่วไป	 เปลือกต้นใช้แก้ไข้	 ยาถ่าย	 ขับระดู	 แก้ปวดฟัน	 แก้คัน	 เนื้อไม้ใช ้
แก้ไอ	 ขับพยาธิ	 แก่น	 คุมก�าเนิด	 ถ่ายพิษ	 แก้ผิวหนัง	 ใบใช้แก้
บาดทะยัก	แก้ปวดบวม	รักษาหืด
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สัตบรรณ

ชื่อสามัญ	 Devil	tree,	White	cheesewood,	Blackboard	tree,	Devil’s	bark	
ชื่อท้องถิ่น	 พญาสัตบรรณ	ตีนเป็ด	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Alstonia scholaris	(L.)	R.Br.
วงศ	์ Apocynaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้น	สูงได้ประมาณ	40	เมตร	เปลือกหนาแต่เปราะ	 ผิวต้น 

มีสะเก็ดเล็ก	 ๆ	 สีขาวปนน�้าตาลกรีดดูจะมียางสีขาวล�าต้นตรง	
แตกกิ่งก้านสาขามากลักษณะเป็นชั้น	 ๆ	 เปลือกชั้นในสีน�้าตาล	 
มีน�้ายางสีขาว

ก.	ดอก			ข.	ใบ

ภาพจาก	http://image.free.in.th/z/iv/559212_3199432154947_2133235340_n.jpg 
http://www.sppk.ac.th/garden/images/stories/_plants/116/%2006.jpg 
http://www.bloggang.com/data/morpheme/picture/1267080377.jpg
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ใบ	 ใบเดี่ยวออกเป็นกลุ่มบริเวณปลายกิ่ง	 ช่อหนึ่งมีใบประมาณ	 5-7	
ใบ	ก้านใบสัน้	แผ่นใบรปูรแีกมรปูขอบขนานถงึรปูหอกแกมรปูขอบ
ขนาน	หรือรูปมนแกมรูปบรรทัด	ปลายใบเป็นติ่งเล็กน้อย	ใบด้าน
บนมีสีเขียวเข้ม	ด้านล่างมีสีขาวนวล	ถ้าเด็ดก้านใบจะมียางสีขาว	

ดอก	 ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม	 ดอกย่อยสีเขียวอ่อนออกตามปลายกิ่ง	 หนึ่ง
ช่อจะมีดอกย่อยประมาณ	7	กลุ่ม	ปากท่อของกลีบดอกมีขนยาว
ปกุปยุ	ดอกมกีลิน่ฉนุรนุแรง	สดูดมเพยีงเลก็น้อยจะรูส้กึกลิน่หอม	
หากสดูดมมากจะรูส้กึวงิเวยีนศรีษะ	ช่วงค�า่จะส่งกลิน่แรงกว่าเวลา
อืน่ๆ	ปกตจิะออกดอกในช่วงเดอืนตลุาคมถงึเดอืนธนัวาคมผลเป็น
ฝักยาว

ผล	 ฝักคู่หรือเดี่ยว	ลักษณะเป็นเส้น	ๆ 	กลมเรียวยาวประมาณ	20-30	
เซนติเมตร	 เมื่อแก่จะแตก	 มีขุยสีขาวคล้ายฝ้ายปลิวไปตามลมได ้
ในฝักมีเมล็ดเล็ก	ๆ	ติดอยู่กับขุยนั้น

ช่อดอกแบบซี่ร่ม (umbel)

ดอกทุก	 ๆ	 ดอกออกจากจุดเดียวกันหมด	 ท�าให้มีลักษณะ 

คล้ายซี่ร่ม	 การบานของดอกอาจจะเริ่มจากกลางช่อดอกไป

หรือเริ่มจากขอบนอกมาสู่กลางช่อก็ได้

ภาพจาก	*	http://www.sc.mahidol.ac.th/wiki/doku.php?id=ค�าศัพท์หมวด_ช
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สุพรรณิกำร์

ชื่อสามัญ	 Silk	cotton	tree,	Yellow	cotton	tree
ชื่อท้องถิ่น	 ฝ้ายค�า
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cochlospermum regium (Mart.	&	Schr.)	pilger
วงศ	์ Bixaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก	 สูง	 7-15	 เมตร	 เปลือกเรียบ	 กิ่งก้าน

คดงอ	เรือนยอดแผ่กว้าง	ทรงพุ่มโปร่งเปลือกเรียบสีเทาปนขาว
ใบ 	 ใบเดี่ยว	 เรียงเวียนสลับ	 ใบรูปนิ้วมือ	 มี	 3-5	 แฉก	 กว้าง	 10-12	

เซนติเมตร	 ยาว	 20-22	 เซนติเมตร	 ปลายใบแหลม	 โคนใบเว้า 
รูปหัวใจ	 ผิวใบด้านบนและล่างมีขนสั้น	 นุ่ม	 ขอบใบหยักเป็นคลื่น
แผ่นใบบาง	เส้นใบออกจากโคนใบ	5	เส้น

ก.	ดอก			ข.	ผล

ภาพจาก	http://www.weloveshopping.com/template/a27/showproduct.php?pid=24067369&shopid=131247 
http://www.bottyworld.blogspot.com/2012/08/cochlospermum-religiosum-1.html 

http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/สุพรรณิการ์.html

ก ข
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ดอก	 ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง	 ตามปลายกิ่ง	 ช่อดอกยาว	 
10-15	 เซนติเมตร	 กลีบเลี้ยง	 5-6	 กลีบ	 กลีบดอกสีเหลืองสด	 6	
กลีบ	มีกลิ่นหอมอ่อน	ๆ

ผล	 ผลรูปไข่กลับ	 เมื่อแก่แตก	 3-5	 พู	 ภายในมีเมล็ดรูปไตสีน�้าตาล	 
หุ้มด้วยปุยขาวคล้ายปุยฝ้าย

ประโยชน์ทั่วไป	 ใบอ่อนใช้สระผม	ดอกและใบแห้งเป็นยาบ�ารุงก�าลัง	ยางต้นเป็นยา
ระบาย	ทาบ�ารุงผิว
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ชื่อสามัญ	 Barbados	Pride,	Dwarf	 poinciana,	 Flower	 fence,	Paradise	
Flower,	Peacock’s	crest,	Pride	of	Barbados

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Caesalpinia pulcherrima	(Linn.)	Swartz.
ชื่อท้องถิ่น	 ส้มพอ	จ�าพอ	ขวางยอย
วงศ	์ Leguminosae	(Fabaceae)
ลักษณะ	 ไม้พุม่	มคีวามสงูของประมาณ	1-2.5	เมตร	ล�าต้นแตกกิง่ก้านสาขา

มาก	เรือนยอดโปร่งเป็นทรงพุ่มกลม	
ใบ	 ใบประกอบแบบขนนก	2	ชั้น	ลักษณะเป็นแผง	ๆ	ออกเรียงสลับ	 

ใบย่อยมีประมาณ	 6-12	 คู ่	 เป็นรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ	 
ปลายใบมน	โคนใบมนเบี้ยว	ส่วนขอบใบเรียบ

หำงนกยูงไทย

ก.-ข.	ดอกและใบ			 
ค	ผลอ่อน			 
ง.	ผลแก่			 
จ.	เมล็ดภายในผลแก่

ภาพจาก	http://frynn.com/หางนกยูงไทย/
ก ข ค

ง
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ดอก	 ช่อดอกแบบเชิงหลั่นและมีดอกย่อยหลายสีตามสายพันธุ์	 ได้แก่	 
สีส้ม	สีแดง	สีแดงประขาว	สีชมพู	สีชมพูแก่	สีเหลือง	กลีบดอกมี	
5	กลีบ	กลีบเลี้ยงดอกมี	5	กลีบ	ออกดอกตลอดทั้งปี

ผล	 ผลแห้งเป็นฝักแบน	 เมื่อฝักแก่แล้วจะแตกออก	 ภายในฝักมีเมล็ด
ประมาณ	8-10	เมล็ด	เมล็ดมีรูปร่างกลม

ประโยชน	์ ดอกหางนกยูงสีเหลืองสามารถน�ามาต้มกับน�้า	 แล้วใช้อมเพื่อ
บรรเทาอาการปวดฟันได้	 รากมีสรรพคุณเป็นยาแก้บวม	 ราก
ของต้นดอกแดงมีรสเฝื่อน	 น�ามาต้มหรือฝนกินเป็นยาแก้วัณโรค 
ในระยะที่สาม	 เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายพยาธ	ิ และยังใช้ปรุง
เป็นยาขับประจ�าเดือนของสตรี	
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หูกวำง

ชื่อสามัญ	 Tropical	almond,	Bengal	almond,	Indian	almond,	Sea	almond,	
Beach	almond

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Terminalia catappa	L.
วงศ	์ Combretaceae
ลักษณะ	 ไม้ยนืต้นผลดัใบ	สงูประมาณ	8-25	เมตร	มเีปลอืกเรยีบ	กิง่แตกรอบ

ล�าต้นตามแนวนอนเป็นชั้น	ๆ	คล้ายฉัตร	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ	
มักจะพบประจ�าที่บริเวณชายหาดหรือป่าชายหาดริมทะเล	เพราะ
เป็นไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินแบบดินร่วนปนทราย

ก.	ใบ			ข.	ดอก			ค.	ผล

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/หูกวาง 
http://www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=45479&id=174474

ก

ข

ค
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ใบ	 ใบเป็นใบเดีย่ว	ออกเวยีนสลบัถีต่อนปลายกิง่	ใบเป็นรปูไข่	ปลายใบ
แหลมเป็นติ่งสั้น	ๆ	โคนใบสอบแคบ	เว้า

ดอก	 ช่อดอกออกตามซอกใบ	 ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาวนวล	 ออกดอก
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

ผล	 ผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อม	 ๆ	 แบนเล็กน้อยคล้ายเมล็ดอัลมอนด์	 
มีขนาดกว้างประมาณ	 2-5	 เซนติเมตร	 และยาวประมาณ	 3-7	
เซนติเมตร	มีสีเขียว	เมื่อแห้งมีสีด�าคล�้า	

ประโยชน	์ เปลือกและผลใช้แก้อาการท้องเสีย	 ย้อมหนังสัตว์	 ท�าหมึก	 เมล็ด 
ในผลรับประทานได้	 และให้น�้ามันคล้ายน�้ามันอัลมอนด์	 ใบแห้ง 
ใช้หมักน�้าที่ใช้เลี้ยงปลาได้	เพราะสารแทนนินในใบหูกวาง	จะท�าให้
สภาพน�า้มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	สงูขึน้	เหมาะส�าหรบัใช้เลีย้ง
ปลาที่มาจากแหล่งน�้าที่มีค่าความเป็นกรดสูง	 และใช้รักษาอาการ
บาดเจ็บของปลากัดได้เป็นอย่างดี	 เพราะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี
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เหลืองปรีดิยำธร

ชื่อสามัญ	 Silver	Trumpet	Tree,	Tree	of	Gold
ชื่อท้องถิ่น	 ตะเบเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tabebuia aurea	(Silva	Manso)	Benth.	&	Hook.f.	ex	S.Moore
วงศ	์ Bignoniaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก	 สูง	 3-8	 เมตร	 เรือนยอดรูปไข่	 

เปลือกต้นสีน�้าตาล	แตกเป็นร่อง	กิ่งก้านแตกเป็นชั้น
ใบ	 ใบประกอบรูปนิ้วมือ	ใบย่อย	4-7	ใบ	รูปรีแกมขอบขนาน	ปลายใบ

มนหรือแหลม	โคนใบมนหรือสอบ	ใบเหลือบสีเงินทั้งสองด้าน
ดอก	 ช่อดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง	ดอกย่อยสีเหลือง	7-15	

ดอก	 กลีบดอก	 5	 กลีบ	 กลีบเลี้ยง	 5	 กลีบสีเหลือง	 เชื่อมติดกัน 
เป็นหลอดรูปแตร	

ผล	 ผลเป็นฝักแห้งแตก	สีเทา	มีเส้นสีด�า	ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ภาพจาก	http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/ตาเบเหลือง.htm
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เหลืองอินเดีย

ชื่อสามัญ	 Golden	Tree,	Yellow	Pui	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tabebuia chrysantha	(Jacq.)	G.Nicholson	
วงศ	์ Bignoniaceae
ลักษณะ	 ไม้ยืนต้นผลัดใบ	สูง	5-9	เมตร	ล�าต้น	เรือนยอดรูปร่างไม่แน่นอน	

เปลือกต้นสีน�้าตาลเทา
ใบ	 ใบประกอบแบบนิ้วมือ	 ใบย่อย	 5	 ใบ	 รูปรีแกมขอบขนาน	 หรือ 

รูปขอบขนาน	ปลายใบ	เรียวแหลมเป็นติ่งสั้น	ๆ	โคนใบมน	ใบอ่อน
มีขนนุ่ม	

ดอก	 ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง	ช่อละ	3-10	ดอก	ดอกย่อยสีเหลือง	กลีบ
เลี้ยงรูปถ้วยสีน�้าตาลมีขน	 กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดรูปแตร	
ปลายแยก	5	กลีบ	เกสรเพศผู้	4	อัน	สั้น	2	ยาว	2	โคนก้านมีขน	

ประโยชน์ทั่วไป	 ปลูกประดับ

ภาพจาก	http://s1365.photobucket.com/user/egae41/media/DSC06329_zpsd216ab2a.jpg.html 
http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/เหลืองอินเดีย.html



กล
ุ่มส

ัตว
์สะ

เท
ินน

�้ำส
ะเ
ทิน

บก

43

กลุ่มสัตว ์
สะเทินน�้ำสะเทินบก
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กลุ่มสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก
ไฟลัม		 Chordata	
ชั้น		 Amphibia
ลักษณะเด่น	 หนงัเรยีบ	ไม่มเีกลด็หรอืขน	

และมีผิวหนังชุ่มชื้นตลอด
เวลา

	 สตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก	เป็นสตัว์มกีระดกู
สันหลังที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน�้าและบนบก	 สืบพันธุ์
โดยการผสมพันธุ์นอกล�าตัว	 สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลง 
รูปร่างทั้งภายนอกและภายในอย่างสิ้นเชิงไปตามวงจรชีวิต	 ออกลูกเป็นไข่อยู ่ในน�้า	 

ไม่มเีปลอืก	ลกูอ่อนทีอ่อกจากไข่มรีปูร่าง 
คล้ายปลา	 เรียกว่า	 ลูกอ๊อด	 อยู่ในน�้า
หายใจด้วยเหงือก	 เมื่อเติบโตเต็มที่แล้ว
ขึ้นบกได้แต่ต้องอยู่ใกล้น�้า	 หายใจด้วย
ปอดหรอืผวิหนงั	ในช่วงฤดแูล้งส่วนใหญ่
จะขุดรูจ�าศีล	 เพื่อหนีความแห้งแล้งมิให ้
ผวิหนงัแห้ง	ถ้าผวิหนงัแห้งจะหายใจไม่ได้ 
และตายในที่สุด	
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กบนำ

ชื่อสามัญ	 Chinese	edible	frog,	East	asian	bullfrog,	Taiwanese	frog
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hoplobatrachus rugulosus
วงศ	์ Ranidae
ลักษณะ	 ผิวด้านหลังมีสีน�้าตาลจุดด�า	ผิวหนังขรุขระมีรอยย่น	ที่ริมฝีปากมี

แถบด�า	ใต้คางมจีดุด�า	หรอืแถบลายด�า	กบนาตวัเมยีมขีนาดโตกว่า 
ตัวผู้	 เมื่อโตเต็มที่และพร้อมที่จะผสมพันธุ์จะมองเห็นถุงเสียง	 
เป็นรอยย่นสีด�าที่ใต้คาง	 ถุงเสียงเกิดจากการที่กบนาตัวผู้ส่งเสียง
ร้องเรียกตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/กบนา



กล
ุ่มส

ัตว
์สะ

เท
ินน

�้ำส
ะเ
ทิน

บก

46

กบหนอง เขียดอี โม่

ชื่อสามัญ	 Asian	grass	frog
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Fejervarya limnocharis
วงศ	์ Dicroglossidae
ลักษณะ	 เป็นกบขนาดเล็ก	 ความยาวล�าตัวเมื่อโตเต็มที่มีขนาดประมาณ	

35-60	มิลลิเมตร	ล�าตัวสีเขียวมะกอกจนถึงเขียวเข้ม	บริเวณขอบ
ปากล่างมแีถบสเีข้มสลบักบัแถบสขีาว	ซึง่แถบสเีข้มจะมจี�านวน	3-5	
แถบ	มีแถบสีเข้มพาดขวางระหว่างตา	2	ข้าง	บนหลังมีจุดสีน�้าตาล
เข้มขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป	 บางตัวมีแถบสีน�้าตาลอ่อนพาด
ยาวตั้งแต่ปลายปากจนถึงก้น	 สามารถเห็นแผ่นปิดใบหูได้ชัดเจน	
บรเิวณแผ่นปิดใบหจูะมจีดุสดี�า	ท้องมสีขีาวครมี	ขามแีถบสนี�้าตาล
เข้มพาดขวาง

ภาพจาก	http://www.pla-game.com/pla/
index.php?topic=4595.0
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เขียดจะนำ

ชื่อสามัญ	 Rice	paddy	frog,	Floating	frog,	Java	frog
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Occidozyga lima
วงศ	์ Dicroglossidae
ลักษณะ	 มีขนาดตัวเล็ก	 ล�าตัวป้อม	 หัวหลิม	 ผิวหนังล�าตัวทั้งด้านหลังและ

ด้านท้องมีตุ ่มละเอียดจ�านวนมากกระจายหนาแน่น	 ด้านหลัง 
สเีทาหรอืสนี�า้ตาลจางหรอืสนี�า้ตาลอมเขยีว	และมจีดุสเีข้มกระจาย	 
บางตัวมีแถบสีเขียวกว้างหรือเส้นสีขาวเล็กพาดยาวตรงกลางหลัง
จากปลายปากถึงรูก้น

ภาพจาก	http://calphotos.berkeley.edu/imgs/51
2x768/0000_0000/1110/0833.jpeg
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เขียดจิก

ชื่อสามัญ	 Green	paddy	frog,	Red-eared	frog,	Leaf	frog,	Common	green	
frog

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Hylarana erythraea
วงศ	์ Ranidae
ลักษณะ	 มลี�าตวัด้านหลงัและด้านข้างล�าตวัสเีขยีว	ขอบด้านล่างของด้านข้าง

ล�าตัวสีน�้าตาลเข้ม	 และมีจุดสีเข้มกระจายอยู่ที่ด้านข้างล�าตัวกับ 
บนหลังทางส่วนท้ายของล�าตัว	 ขอบปากบนสีขาว	 ด้านท้องสีขาว	
แผ่นเยือ่แก้วหสูนี�า้ตาล	ขาหน้าและขาหลงัสนี�า้ตาลและมแีถบสเีข้ม
พาดตามความยาวของขา	ขาหน้าเรยีวและนิว้เท้ายาว	ขาหลงัเรยีว
ยาวและนิ้วเท้ายาว	 เมื่อพับขาหลังแนบกับล�าตัวไปทางด้านหน้า	 
ข้อเท้าอยูใ่นต�าแหน่งช่องเปิดจมกู	นิว้เท้าหน้าไม่มแีผ่นหนงัระหว่าง
นิ้ว	นิ้วเท้าหลังมีแผ่นหนังเกือบเต็มความยาวนิ้ว

ภาพจาก	http://chm-thai.onep.go.th/chm/Island/pra-
tong/pratong_44.html
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เขียดทรำย

ชื่อสามัญ	 Marten’s	puddle	frog
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Occidozyga martensii
วงศ	์ Dicroglossidae
ลักษณะ	 ขนาดตวัเลก็	ล�าตวัสัน้และป้อม	ผวิหนงัล�าตวัมตีุม่เลก็กระจายและ

มีหนาแน่นทางส่วนท้ายของล�าตัวมากกว่าทางส่วนหน้าของล�าตัว	
แต่ผิวหนังล�าตัวด้านท้องเรียบ	ด้านหลังสีน�้าตาลเทาหรือสีน�้าตาล
เข้ม	 ขาหน้าไม่มีจุดหรือแถบสีเข้มพาดขวาง	 แต่ขาหลังมีแถบสีเข้ม
พาดขวาง	ขาหน้าสัน้แต่ขาหลงัคอ่นข้างยาว	เมือ่พบัขาหลงัแนบกบั
ล�าตัวไปทางด้านหน้า	

เขยีดทรายมคีวามแปรผนัของสบีนหวัและหลงั	โดยบางตวัมด้ีานหลงัเป็นสเีดยีวสม�า่เสมอ	
แต่บางตวัมแีถบสส้ีมกว้างพาดขวางบรเิวณหวัไหล่หรอืเฉพาะส่วนปลายของหวัทีเ่ป็นสส้ีม	
และบางตวัมด้ีานหลงัสนี�า้เข้มหรอืสดี�าและมทีางยาวสนี�า้ตาลเหลอืงสองทางอยูท่างขอบ 
ด้านข้างของหลัง	 บางตัวสีของด้านหลังทั้ง	 4	 รูปแบบมีเส้นสีครีมหรือสีน�้าตาลเหลือง
พาดตามยาวบนหลงัในแนวกลางตวัจากปลายปากถงึรกูน้	ด้านท้องสขีาวแต่มจีดุสดี�าเลก็ 
กระจายและมีรอยพับของผิวหนังพาดขวางบริเวณหน้าอก

ภาพจาก	http://bangkokherps.wordpress.com/2012/04/07/
round-tongued-floating-frog/
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เขียดหลังขีด

ชื่อสามัญ	 Stripe-backed	frog,	Long-toed	frog
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Hylarana macrodactyla
วงศ	์ Ranidae
ลักษณะ	 ตัวเรียวยาวโดยตลอดประมาณ	3.9	เซนติเมตร	สีเขียวมะกอกถึง 

สีบรอนซ์	 มีเส้นสีครีมอ่อนพาดกลางหลัง	 ด้านข้างมีจุดสีน�้าตาล
เล็ก	 ๆ	 หัวเรียวแหลม	ผิวหนังเรียบตั้งแต่บนหัว	 หลัง	 ขาด้านบน	
คางและท้อง	ขาเรียว	นิ้วแรกสั้นกว่านิ้วที่สอง	ปลายนิ้วพองออก
เป็นแผ่น	ระหว่างนิว้มพีงัผดืยดึประมาณครึง่หนึง่ของนิว้	อาศยัอยู่
ตามหนองและล�าคลองรอบพรุ

ภาพจาก	http://chm-thai.onep.go.th/chm/Island/
pratong/pratong_44.html
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คำงคกบ้ำน

ชื่อสามัญ	 Asian	common	toad,	Black-spined	toad
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Duttaphrynus melanostictus
วงศ	์ Bufonidae
ลักษณะ 	 หัวป้อมทู่	 มีสันแข็งบนหัวเรียงต่อกันเป็นเส้นเดียวตั้งแต่ปลายหัว

จนถึงขมับ	 ต่อมพิษหลังแผ่นหูมีลักษณะใหญ่และยาว	 ผิวหนัง
ภายนอกหยาบ	 มีตะปุ่มตะป�่าเล็กบ้างใหญ่บ้างตลอดทั้งตัว	 สีสัน
ของคางคกบ้านมีการแปรผันตามกลุ่มได้หลายสีตั้งแต่น�้าตาล	กากี	
เหลือง	หรืออมชมพู

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Duttaphrynus_melanostictus.jpg
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ปำดบ้ำน

ชื่อสามัญ	 Common	tree	frog,	Four-lined	tree	frog
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Polypedates leucomystax
วงศ	์ Rhacophoridae
ลักษณะ 	 เป็นปาดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	หัวแบนกว้าง	 แผ่นปิดหูปรากฏ

ชดัเจน	ล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาลเหลอืง	น�า้ตาลอ่อน	น�า้ตาลเทา	หรอื
น�้าตาลแดง	 มีลายแต้มสีน�้าตาลเข้มบริเวณหลังตาและสีข้าง	 อาจ
มีลายเลอะหรือลายรูปกากบาทสีน�้าตาลเข้ม	 ขามีลายพาดขวาง 
สีน�้าตาลเข้ม	ริมฝีปากสีครีม	ท้องสีขาว	ปลายนิ้วแผ่ออกเป็นแผ่น
กลมขนาดใหญ่	เท้าหลังมีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว

ภาพจาก	http://chm-thai.onep.go.th/chm/Island/
pratong/pratong_44.html
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อึ่งน�้ำเต้ำ

ชื่อสามัญ	 ornate	narrow-mouthed	frog
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Microhyla ornata
วงศ	์ Microhylidae
ลักษณะ 	 เป็นอึง่ขนาดเลก็	หวัเลก็	หน้าสัน้	ล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาลเทา	น�า้ตาล

เข้ม	น�้าตาลเหลือง	หรือสีน�้าตาลแดง	มีลายรูปน�้าเต้าสีน�้าตาลเข้ม	
มีเส้นสีด�าข้างจมูกผ่านตาต่อเนื่องไปตามสีข้าง	 ขามีลายพาดขวาง 
สีน�้าตาลเข้มหรือเหลือง	 ตัวผู ้คางสีด�า	 ท้องสีขาวออกเหลือง	 
ปลายนิ้วเรียว	เท้าหลังมีพังผืดเต็มความยาวนิ้ว

ภาพจาก	http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/b/b2/MicrohylaOrnata2.jpg
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อึ่งอ่ำงบ้ำน อึ่งยำง

ชื่อสามัญ	 Asian	painted	frog,	Chubby	frog,	Banded	bull	frog,	Rice	frog,	
Bubble	frog

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Kaloula pulchra
วงศ	์ Microhylidae
ลักษณะ 	 ล�าตัวอ้วนกลม	 ไม่มีคอ	 หัวกว้างปลายปากมน	 ขาและแขน 

ค่อนข้างสั้น	 มีความยาวไล่เลี่ยกัน	 นิ้วมือและนิ้วเท้าตอนปลาย 
แผ่แบน	 และตัดตรงทางด้านหน้า	 ผิวหนังเรียบลื่นมีปุ่มเล็ก	 ๆ	
กระจายอยูท่ัว่หลงัและมากในขาคูห่ลงั	ล�าตวัด้านหลงัออกสนี�า้ตาล
คล�้าหรือน�้าตาลแกมแดง	มีลายแถบกว้างสีน�้าตาลอ่อนพาดตั้งแต่
เหนือลูกตาจนถึงโคนขาทั้งสองข้าง	 ตรงปลายบนสุดแต่ละแถบ 
ยงัเชือ่มต่อกนัระหว่างลกูตาทัง้สองข้าง	ท้องสอีอกคล�้า	โดยเฉพาะ
ใต้คางมีสีเกือบด�า

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Asiatic_Painted_Frog_(Kaloula_pulchra)_ 9.jpg
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กลุ่มสัตว ์
เลื้อยคลำน
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กลุ่มสัตว์เลื้อยคลำน
ไฟลัม	 Chordata	
ชั้น	 Reptilia	
ลักษณะเด่น •	 ผิวหนังหนาและแห้ง	มักมีเกล็ด 

	 ปกคลุมร่างกาย	
	 •	 สืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศ	 มีการ 

	 ปฏิสนธิภายใน	 ออกลูกเป็นไข่	 
	 วางไข่บนบก

		 สัตว์เลื้อยคลานโดยทั่วไปจะมีรยางค์เป็นคู่และมักจะมีนิ้วเท้าทั้งหมด	 5	 นิ้วเสมอ	
เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็ว	 โครงร่างโดยทั่วไปประกอบด้วยกระดูก 
ที่มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดี	 การจ�าแนกสัตว์เลื้อยคลานจะใช้วิธีการอาศัยลักษณะ 
ของกะโหลก	 ซึ่งมีความแตกต่างกันในสัตว์เลื้อยคลานแต่ละกลุ่มเป็นตัวจ�าแนก	 เช่น	 งู 
มีข้อกระดูกสันหลังจ�านวนมาก	ไม่มีกระดูกอก	และไม่มีกระดูกรองรับแขนขา
		 นอกจากนี	้ยงัมกีารปรบัโครงสร้างและสภาพร่างกายเพือ่รองรบัการปีนป่าย	การวิง่	 
รวมทั้งการว่ายน�้า	 ซึ่งการปรับเปลี่ยนสภาพร่างกายของสัตว์เลื้อยคลานจะไม่เกิดขึ้น
ทั้งหมด	แต่จะมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้น	 เช่น	 งู	 และสัตว์จ�าพวกกิ้งก่าบางชนิดที่ไม่มีรยางค์	 
มีผิวหนังหรือระบบเครื่องห่อหุ้ม	(integumentary	system)	ซึ่งจะแตกต่างกันตามรูปร่าง
และลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานที่มีความแตกต่างกันไปในกลุ่มต่าง	 ๆ	ผิวหนังและตลอด 
ทั่วทั้งล�าตัวมีเกล็ดแข็งขึ้นปกคลุม	 เป็นเกล็ดที่เกิดจากอิพิเดอร์มิส	 (horny	 epidermal	
scale)	และอาจจะมีแผ่นกระดูกจากชั้นของผิวหนังเดอร์มิส	(dermal	plate)	ร่วมอยู่ด้วย	
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กิ้งก่ำคอแดง

ชื่อสามัญ	 Changeable	Lizard,	Red-headed	Lizard
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Calotes versicolor
วงศ	์ Agamidae
ลักษณะ	 เป็นกิ้งก่าที่พบบ่อยตามสวน	มีลายเส้นรัศมีรอบดวงตา	ไม่มีหนาม

เหนือตา	แต่มีหนาม	2	อัน	เหนือช่องหู	มีแผงหนามจากท้ายทอย
ต่อเนื่องไปบนหลัง	สีและลวดลายมีความหลากหลายและสามารถ
เปลีย่นสตีามพืน้ทีท่ีเ่กาะได้	ตวัผูช่้วงฤดผูสมพนัธุส่์วนหวัและล�าตวั
ครึ่งหน้าสีแดงส้ม	 ล�าตัวส่วนหลังและหางสีน�้าตาลอ่อน	 แก้มและ
ไหล่มีแต้มสีด�าขนาดใหญ่	 บางตัวสีน�้าตาลอ่อนถึงสีเทามีลายประ
สีด�ากระจายทั่วไป	บางตัวมีลายแถบสีขาว	2	แถบบนหลัง

ภาพจาก	http://agamidthailand.blogspot.com/2009/10/calotes-versicolor.html
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กิ้งก่ำดงคอสีฟ้ำ

ชื่อสามัญ	 Blue-crested	Lizard,	Indo-Chinese	Forest	Lizard,	Indo-Chinese	
Bloodsucker	

ชื่อวิทยาศาสตร์ Calotes mystaceus
วงศ	์ Agamidae
ลักษณะ	 จัดเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่	 คล้ายคลึงกับกิ้งก่าคอแดง	 แต่บริเวณ

ท้ายทอยมีหนามเล็ก	ๆ	ยื่นออกมา	2	คู่	ตัวเต็มวัยมีสีสันสวยงาม
มาก	พื้นล�าตัวสีน�้าตาลเข้มไล่ลงมาอ่อน	ตัดกับจุดกลมสีครีม	3	จุด	 
บริเวณข้างล�าตัวตั้งแต่หัวไล่ลงมาจนหลังมีสีฟ้าเข้มแกมเขียว	 
หน้ามีคาดสีขาว

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/กิ้งก่าดงคอสีฟ้า 
http://butterflylizard.blogspot.com/2013/08/calotes-mystaceus-dumeril-and-bibron.html
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งูเขียวหำงไหม้

ชื่อสามัญ	 Green	pit	viper,	Asian	pit	viper
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Trimeresurus trigonocephalus
วงศ	์ Viperidae
ลักษณะ	 มีหัวยาวมนใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยม	คอเล็ก	ตัวอ้วนสั้น	ปลายหาง 

มีสีแดง	 ล�าตัวมีสีเขียวอมเหลืองสด	 บางตัวมีสีเขียวอมน�้าเงิน	 
หางสแีดงสด	บางตวัมหีางสแีดงคล�า้เกอืบเป็นสนี�า้ตาล	อนัเป็นทีม่า
ของชื่อ	จัดเป็นงูที่มีพิษอ่อน

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/งูเขียวหางไหม้
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จิ้งเหลนบ้ำน

ชื่อสามัญ	 East	 Indian	brown	mabuya,	Many-lined	sun	skink,	Many-
striped	skink,	Common	sun	skink,	Golden	skink

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Mabuya multifasciata
วงศ	์ Scincidae
ลักษณะ	 นบัเป็นจิง้เหลนชนดิทีพ่บได้ง่ายและบ่อยทีส่ดุในประเทศไทย	มลี�าตวั

หนา	แต่หลงัแบนจงึดคูล้ายว่ามลี�าตวัเป็นรปูสีเ่หลยีมทรงกระบอก	
หวัและล�าตวัมสีนี�า้ตาลเหลอืบทอง	เกลด็มคีวามเงางาม	มลีายเส้น
สดี�าข้างล�าตวัตัง้แต่	5-7	ขดี	ปลายปากเรยีวแหลมและเลก็	ด้านข้าง
ล�าตวัเป็นสนี�า้ตาลเข้มมจีดุสขีาว	ขณะทีบ่างตวัเป็นสส้ีม	มหีางเรยีว
ยาว	ใต้ท้องสีขาวเทาหรือออกเหลือง

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/จิ้งเหลนบ้าน
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ตะพำบสวน

ชื่อสามัญ	 Asiatic	softshell	turtle,	Malayan	softshell	turtle
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Amyda cartilaginea
วงศ	์ Trionychidae
ลักษณะ 	 เป็นตะพาบที่พบได้บ่อยและทั่วไปที่สุดในประเทศไทย	 มีลักษณะ 

สกีระดองสเีขยีว	ใต้ท้องสขีาว	ขนาดกระดองเมือ่โตเตม็ทีป่ระมาณ	
75	เซนตเิมตร	บนกระดองยงัมลีายคล้ายดาว	4-5	แห่ง	ท้องมสีขีาว	 
มีขนาดเล็กและอ่อนนุ่ม

เมื่อยังเล็กกระดองมีสีเทาเข้ม

หรือเกือบด�าและมีจุดสีเหลือง

เล็ก	ๆ	ประปรายทั้งกระดอง

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/ตะพาบสวน
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ตุ๊กแกบ้ำน

ชื่อสามัญ	 Tokay,	Gecko,	Calling	gecko
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Gekko gecko
วงศ	์ Gekkonidae
ลักษณะ	 มีสีสันที่หลากหลายมาก	เช่น	น�้าตาล	เทา	ด�า	ฟ้าอ่อนและมีลาย

จดุสส้ีมทัว่ตวั	สามารถปรบัสไีด้ตามสภาพแวดล้อมทีอ่าศยั	ดวงตา 
มีสีเขียวขนาดใหญ่ไม่มีเปลือกตาปกปิด	 ขนาดความยาวของล�าตัว
เมื่อโตเต็มที่ประมาณ	30	เซนติเมตร

เท้าของตุ๊กแกสามารถเกาะไต่ผนังได้อย่างเหนียวแน่น	
เนื่องจากมี	 “เซต้า”	 ลักษณะเป็นขนมีมากกว่า	 1,000	
เส้น	 บนฝ่าเท้าตุ๊กแก	 แต่ละเส้นที่บริเวณปลายแตก 
กิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากกว่า	1,000	แฉก

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/
wiki/ตุ๊กแกบ้าน
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เต่ำนำ

ชื่อสามัญ	 Snail-eating	turtle
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Malayemys subtrijuga
วงศ	์ Bataguridae
ลักษณะ 	 เป็นเต่าน�้าจืดขนาดเล็ก	ลักษณะเด่น	คือ	กระดองส่วนบนมีสันนูน	 

3	 เส้น	 เห็นได้ชัดเจน	 อันเป็นที่มาของชื่อสามัญ	 และมีขอบเรียบ	 
ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และมีลายเส้นสีเหลืองหรือสีขาว	 กระดอง 
ส่วนบนมีสีน�้าตาลและขอบสีครีมหรือสีเหลือง	 กระดองส่วนล่าง 
มสีเีหลอืง	และแต้มสดี�าบนแผ่นเกลด็	ขณะทีส่ผีวิทัว่ไปเป็นสนี�า้ตาล
เทาหรือด�า	บริเวณส่วนหน้าและจมูกมีลายเส้นขีดสีขาว

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/เต่านา
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เต่ำบัว เต่ำวัด

ชื่อสามัญ	 Yellow-headed	temple	turtle
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Hieremys annandalii
วงศ	์ Emydidae
ลักษณะ	 เป็นเต่าขนาดใหญ่	เมือ่โตเตม็ทีห่นกัถงึ	12	กโิลกรมั	มพีงัผดืระหว่าง

นิว้ทีช่่วยในการว่ายน�า้	เมือ่โตเตม็ทีม่กีระดองสดี�า	หวัสเีหลอืง	และ
เนื่องจากเต่าชนิดนี้คนชอบน�ามาปล่อยในวัด	 บางคนจึงเรียกว่า	
“เต่าวัด”

เต่าชนิดนี้มีชื่อเรียกต่าง ๆ หลายชื่อตามลักษณะของมัน

	 ตอนยงัเลก็	กระดองกลมคล้ายใบบวัสเีขยีวเข้ม	จงึมกัเรยีกเต่าระยะนี	้“เต่าบวั” 

	 เมื่อโตขึ้นกระดองทรงกลมจะค่อย	ๆ	เปลี่ยนเป็นยาวรีขึ้น	และค่อย	ๆ	เปลี่ยนสี

จากเขียว	เข้มขึ้นกลายเป็นสีด�า	จึงมักเรียกเต่าระยะนี้ว่า	“เต่าหม้อ”	ซึ่งอาจเป็นเพราะ

กระดองสีด�าคล้ายกับก้นหม้อ

	 เมือ่ยงัเลก็หวัของเต่าชนดินี้	เป็นสเีขยีวมแีถบสเีหลอืง	มจีดุขาวเลก็กระจายทัว่ไป

แต่เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง	และมักพบตามบึงจึงเรียกว่า	“เต่าบึงหัวเหลือง”

ภาพจาก	http://www.natgeocreative.com/comp/
MM7/877/1320495.jpg
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เหี้ย

ชื่อสามัญ	 Water	monitor
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Varanus salvator
วงศ	์ Varanidae
ลักษณะ	 เป็นสตัว์เลือ้ยคลานขนาดใหญ่ชนดิหนึง่	ตวัอ้วนใหญ่สดี�า	มรีปูร่าง 

คล้ายกิง้ก่าขนาดใหญ่	ความยาว	2.5-3	เมตร	มลีิน้แยกเป็นสองแฉก 
คล้ายงู	 ส�าหรับใช้รับกลิ่น	 มีลายดอกสีเหลืองพาดขวางทางยาว	 
ชอบอาศัยอยู ่บริเวณใกล้แหล่งน�้า	 ว่ายน�้าเก่งและด�าน�้านาน	
ลักษณะนิสัยตื่นคน	เมื่อเห็นคนจะวิ่งหนี

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/เหี้ย
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กลุ่มนก
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กลุ่มนก
ไฟลัม	 Chordata	
ชั้น	 Aves		
ลักษณะเด่น	 •	 เลือดอุ่น
	 •	 มีขนปกคลุมร่างกาย
	 •	 ออกลูกเป็นไข่
	 •	 มีปีกส�าหรับบิน
	 •	 มี	2	เท้า

	 นก	 เป็นสัตว์สองเท้า	 มีปีกสองปีก	 บินได้ในอากาศ	 ปีกของนกแต่ละชนิดมีความ
ยาวแตกต่างกนัไป	การบนิเรว็หรอืช้าของนกขึน้อยูก่บั
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่หน้าอก	 และอัตราการ
กระพอืปีก	นกมขีนปกคลมุทัง้ตวั	มลีกัษณะเฉพาะตวั 
คือ	 เป็นขนแบบแผง	 โดยขนเส้นเล็ก	 ๆ	 แต่ละเส้นจะ
เรยีงชดิตดิอยูบ่นก้านยาว	โดยส่วนโคนฝังอยูท่ีบ่รเิวณ
ผิวหนัง	 ปากเป็นจงอยซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป
เพื่อให้เหมาะสมกับการกินอาหาร	 นกออกลูกเป็นไข่
ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว	 นกส่วนมากมีรูปร่างเพรียว	 
หัวแหลมท้ายแหลม	 นกแต่ละชนิดมีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับถิ่นอาศัยต่าง	 ๆ	 จึงสามารถพบนกได้
ทุกหนทุกแห่งในสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย	 เช่น	

บรเิวณชายหาดและท้องทะเล	บรเิวณป่าชายเลนและปากแม่น�า้	บรเิวณทุง่หญ้า	ทีลุ่ม่น�า้ขงั	 
และหนองบึง
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กำรจ�ำแนกชนดิของนก
	 การจ�าแนกชนิดของนก	ต้องอาศัยการสังเกตลักษณะของนกแต่ละชนิด	ดังนี้
	 •	 ลกัษณะรปูร่าง	โดยเปรยีบเทยีบ 
กับนกที่รู ้จักดีอยู่ก่อนแล้ว	 เพื่อประมาณ
ขนาดของนกที่พบอย่างคร่าว	ๆ
	 •	 ลักษณะของหาง	 ลักษณะของ
หางช่วยจ�าแนกชนดินกได้	เช่น	มหีางสัน้หรอื
ยาว	 เว้าเป็นแฉกหรือตัดตรง	 มีขนหางบาง
เส้นยืน่ยาวออกมาหรอืไม่	มปีีกกว้างหรอืยาว	
ปลายปีกแหลมหรือกลม
	 •	 	ลักษณะของปาก	ลักษณะปากสามารถบอกประเภทหรือวงศ์ของนกได้	เช่น	
นกกนิปลาจะมปีากแหลมยาวตรง	นกกนิเมลด็พชืมปีากสัน้แขง็แรง	เหยีย่วมปีากงุม้แหลม
ไว้ฉีกเหยื่อ	ขนาดและสีของปากยังใช้จ�าแนกชนิดได้ด้วย
	 •	 ลักษณะของสี	 และลวดลาย	 สังเกตสีขนปกคลุมล�าตัวและลวดลายที่เป็น
ลักษณะเด่น	เช่น	คิ้วหรือแถบเหนือตา	แถบบนกระหม่อมหรือหน้าผาก	วงแหวนรอบตา	
สีของปาก	สีอ่อนหรือเข้ม	บริเวณส่วนล่างล�าตัวสังเกตสีของท้อง	แถบหรือลายขีดบนอก	
สีของขา	ด้านบนล�าตัว	สังเกต	ขีด	จุดหรือลาย	มีแถบบนปีกหรือไม่	ซึ่งอาจจะเห็นได้เวลา
บิน	สีของปีกต่างจากหลังอย่างไร	สีบริเวณตะโพก	มีแถบหางหรือไม่	สีของปลายหาง
	 •	 ลักษณะพฤติกรรม	 นกแต่ละชนิดมีท่าทางการแสดงออกและพฤติกรรม 
แตกต่างกัน	 ซึ่งสามารถใช้ช่วยจ�าแนกชนิดนกได้	 เริ่มจากสังเกตท่าเกาะพัก	 ว่านกเกาะ 
ในท่าตรงตั้งฉากหรือขยับตัวไปมา	 ชอบแกว่งหางหรือไม่	 กระดกหางขึ้นลงอยู่เสมอหรือ
ชอบแพนหาง	
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นกกระจอกบ้ำน

ชื่อสามัญ	 Eurasian	Tree	Sparrow
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Passer montanus
วงศ	์ Passeridae
ลักษณะ	 เป็นนกเกาะคอนในวงศ์นกกระจอก	มสีนี�า้ตาลเข้มทีก่ระหม่อมและ

หลงัคอ	แก้มสขีาวมจีดุด�าบนแก้มแต่ละข้าง	นกกระจอกทัง้สองเพศ
มีชุดขนคล้ายกัน	นกวัยอ่อนมีสีขนจืดกว่านกที่โตเต็มที่

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tree_Sparrow_Japan_Flip.jpg
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นกกำงเขนบ้ำน

ชื่อสามัญ	 Oriental	magpie	robin
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Copsychus saularis
วงศ	์ Muscicapidae
ลักษณะ 	 เป็นนกกินแมลง	มีขนาดไม่ใหญ่นัก	ยาวประมาณ	25	เซนติเมตร	

ส่วนบนล�าตัวสีด�า	 ส่วนล่างตั้งแต่หน้าอกลงไปจะเป็นสีขาวหม่น	 
ใต้หางมีสีขาว	 ปีกมีลายพาดสีขาว	 ตัวเมียสีจะชัดกว่าตัวผู้	 ส่วนที่
เป็นสีด�าในตัวผู้	 ในตัวเมียจะเป็นสีเทาแก่	 มักอยู่เป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	
หากินแมลงตามพุ่มไม้	 บางครั้งโฉบจับแมลงกลางอากาศ	 หางมัก
กระดกขึน้ลง	ร้องเสยีงสงูบ้าง	ต�า่บ้าง	ฟังไพเราะ	ท�ารงัตามโพรงไม้ 
ที่ไม่สูงนัก	 วางไข่ครั้งละ	 3-6	 ฟองและผลัดกันกกไข่	 ฟักไข่นาน
ประมาณ	12	วัน	เมื่ออายุ	15	วัน	จะเริ่มหัดบิน	พบทั่วไปในทุกภาค 
แม้ในเมืองใหญ่	ๆ

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/นกกางเขน
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ก.	เพศผู้
ข.	เพศเมีย

นกกำเหว่ำ

ชื่อสามัญ	 Asian	Koel	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Eudynamys scolopacea
วงศ	์ Cuculidae
ลักษณะ 	 ล�าตัวเพรียวยาว	 ปากหนาออกสีเขียว	 หางยาว	 นกเพศผู้และ 

เพศเมียมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันชัดเจน	 นกเพศผู้มีขนสีด�า
เหลือบเขียว	 ตาสีแดงเข้ม	 นกเพศเมียมีขนสีน�้าตาลถึงน�้าตาลด�า	 
มีลายเป็นจุดขาวทั่วตัว

	ภาพจาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eudynamys_scolopacea_-_20080801.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asian_Koel_(Male)_I_IMG_8190.jpg

ก

ข
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ก.	เพศผู้
ข.	เพศเมีย

นกกินปลีอกเหลือง

ชื่อสามัญ Olive-backed	sunbird,	Yellow-bellied	sunbird
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cinnyris jugularis
วงศ	์ Nectariniidae
ลักษณะ 	 ล�าตวัด้านบนสเีขยีวมะกอก	ล�าตวัด้านล่างสเีหลอืงสดใสเหมอืนกนั 

ในทัง้สองเพศ	ปากยาวโค้งแหลม	ขอบหางคูน่อกและใต้หางมสีขีาว	
ในเพศเมียบริเวณคอจนถึงหน้าอกสีเหลือง	 แต่เพศผู้ที่บริเวณคอ
จนถึงหน้าอกมีสีน�้าเงินเหลือบด�า

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/นกกลิปลีอกเหลือง

ก ข



กล
ุม่น

ก

73

นกเขำชวำ

ชื่อสามัญ	 Zebra	dove,	Peaceful	dove	
ชื่อวิทยาศาสตร์ Geopelia striata
วงศ	์ Columbidae
ลักษณะ มีขนปกคลุมตัวสีน�้าตาล	 หัวสีเทาหรือมีสีที่หัวเป็นสีน�้าเงิน	 ด้าน

ข้างคอมแีถบสดี�าสลบักบัแถบขาวเป็นลายตามขวาง	ด้านหลงัสเีข้ม 
มีขีดขวาง	 ด้านท้องสีจาง	 ใต้ล�าตัวเป็นสีขาวมีขีดขวางเล็ก	 
ขอบท้ายของขนหางสขีาว	ขนาดเมือ่โตเตม็ทีไ่ม่เกนิ	8-9	นิว้	นกตวัผู้
จะมีลักษณะทั่วไปใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย	 หัวใหญ่ค่อนข้างยาว	 
มีสีขาวที่หน้าผาก	สีขาวมากยาวถึงกลางหัว	

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Tourterelles.jpg
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นกเขำใหญ่ นกเขำหลวง

ชื่อสามัญ	 Spotted	Dove	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Streptopelia chinensis
วงศ	์ Columbidae
ลักษณะ 	 หัวเทา	 คอและล�าตัวด้านล่างสีน�้าตาลแกมม่วง	 หลังคอมีแถบด�า 

มีจุดขาวกระจาย	หลังสีน�้าตาล	หางยาวปลายขาว

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Streptopelia_chinensis_-Kuala_Lumpur_Bird_Park-8a.jpg
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นกเค้ำจุด

ชื่อสามัญ	 Spotted	owlet	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Athene brama
วงศ	์ Strigidae
ลักษณะ 	 ตาเหลือง	 คิ้วกว้างและวงหน้าขาว	 หน้าเทาคล�้า	 หัวและล�าตัว 

ด้านบนเทาคล�้า	 มีจุดขาวกระจาย	 อกและสีข้างมีลายเทาเข้ม 
สลับขาว	ท้องขาว

ภาพจาก	http://www.komchadluek.net/ 
detail/20130901/167109/นกเค้าจุด.html
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อีกำ

ชื่อสามัญ	 Large-billed	crow
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Corvus macrorhynchos
วงศ	์ Corvidae
ลักษณะ	 ขนาดโดยทั่วไปยาวประมาณ	 46-59	 เซนติเมตร	 มีปากค่อนข้าง

ยาว	หนาและปากบนโค้งลง	มีขนสีเทาเข้ม	จากด้านหลังของศีรษะ	 
คอ	ไหล่	และ	ส่วนล่าง	ปีก	หาง	หน้าและล�าคอเป็นด�าเงา

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Corvus1.jpg
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ก.	เพศผู้
ข.	เพศเมีย

นกสีชมพูสวน

ชื่อสามัญ	 Scarlet-backed	Flowerpecker
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Dicaeum cruentatum
วงศ	์ Dicaeidae
ลักษณะ 	 เป็นนกขนาดเล็กหางสั้น	 ยาว	 9	 เซนติเมตร	 หนัก	 7-8	 กรัม	 

สองเพศมีลักษณะต่างกัน	 ตัวผู้มีหน้า	 ปีก	 และหางสีน�้าเงินเข้ม	 
มแีถบกว้างสแีดงสดจากกระหม่อมถงึหางส่วนบน	ตวัเมยีส่วนใหญ่ 
มีสีเขียวมะกอก	 หางสีด�า	 และมีสีแดงบริเวณโคนหางและตะโพก	
ทั้งสองเพศมีด้านล่างสีครีม	 ตาและขาสีด�า	 ปากโค้งสีเทาเข้ม	 
นกวัยอ่อนมีสีคล้ายตัวเมียแต่มีปากสีส้มและไม่มีสีแดงที่ตะโพก

	ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicaeum_cruentatum_-20080724.jpg 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicaeum_cruentatum.jpg	

ก ข



กล
ุม่น

ก

78

นกตีทอง นกค้อนทอง นกช่ำงทอง นกปก 

ชื่อสามัญ	 Coppersmith	Barbet
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Megalaima haemacephala
วงศ	์ Megalaimidae
ลักษณะ	 เป็นนกขนาดเล็ก	มีขนาดล�าตัวประมาณ	16	เซนติเมตร	ตัวผู้และ

ตวัเมยีมลีกัษณะคล้ายกนั	ขนด้านบนตวัมสีเีขยีวสด	หน้าอกมแีถบ
สแีดง	และด้านใต้ตวัมลีายสเีขยีวขนาดเลก็	คอเป็นสเีหลอืง	รอบตา
มีสีเหลืองและบนหัวมีแถบสีแดง	ปากมีสีด�าและมีขนแข็ง

นกตีทองวัยอ่อน	(juvenile)	ไม่มี

สีแดงที่หน้าผาก

ภาพจาก	https://c1.staticflickr.com/3/ 
2844/10572691756_bf6c1c5d55_z.jpg 

ภาพจาก	http://www.
oknation.net/blog/print.

php?id=822262
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ก.	ตัวเต็มวัย
ข.	ตัวอ่อน

นกปรอดสวน

ชื่อสามัญ	 Streak-eared	Bulbul,	Blanford’s	Bulbul
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Pycnonotus blanfordi
วงศ	์ Pycnonotidae
ลักษณะ 	 มีขนาดตัวจากปลายปากจรดปลายหางประมาณ	 20	 เซนติเมตร	 

มสีขีนเป็นสอีอกน�้าตาลอมเขยีวตุน่	ๆ 	ตวัด้านบนสเีข้มกว่าด้านล่าง	
ขนใต้หางด้านล่างมสีเีหลอืงเลก็น้อย	มขีดีขาวเรยีงถี	่ๆ 	บนขนคลมุหู	
ตัวผู้มีตาสีเทา	ส่วนตัวเมียและวัยอ่อนมีสีน�้าตาลอมเทาทึม	ๆ	กว่า

ภาพจาก	http://www.oknation.net/blog/plains-wander-
er/2013/10/20/entry-1

ก ข
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นกอีแพรดแถบอกด�ำ

ชื่อสามัญ	 Malaysian	Pied	Fantail
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Rhipidura javanica
วงศ	์ Rhipiduridae
ลักษณะ 	 ล�าตัวด้านบนด�า	 หลังแกมน�้าตาล	 คิ้วบางและสั้นสีขาว	 คอและ 

ล�าตัวด้านล่างขาว	 มีแถบกว้างสีด�าพาดอก	 หางสีด�าปลายขาว	 
นกวัยอ่อนมีปีกและล�าตัวสีน�้าตาล	ปลายปีกมีสีขาว	กินแมลงเป็น
อาหาร

ภาพจาก	http://www.oknation.net/blog/plains-wander-
er/2013/10/27/entry-1
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นกอีเสือสีน�้ำตำล

ชื่อสามัญ	 Brown	Shrike	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Lanius cristatus
วงศ	์ Laniidae
ลักษณะ 	 หัวโต	คิ้วเป็นเส้นสีน�้าตาลอ่อนออกขาว	ปากใหญ่หนา	ปลายปาก

แหลมงุ้มเป็นจะงอยสีน�้าตาลเข้มออกด�า	 ล�าตัวเพรียว	 ขนคลุม 
ล�าตัวสีน�้าตาลแดง	 ปีกสีน�้าตาลเข้มที่ใต้คาง	 หน้าอกสีน�้าตาลปน
ขาว	หางยาวสีน�้าตาลเข้มกว่าล�าตัว	ใต้หางบริเวณก้นสีน�้าตาลปน 
เทาอ่อน	ขาสดี�า	เลบ็แขง็แรงแหลมคม	ตวัผูแ้ละตวัเมยีสจีะคล้ายกนั	
ขนาดโตเตม็วยัวดัจากหวัถงึปลายหางยาวประมาณ	20	เซนตเิมตร

ภาพจาก	http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Lanius_cristatus_-_Phra_Non.jpg
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นกแอ่นตำล

ชื่อสามัญ 	 Asian	Palm	Swift
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cypsiurus balasiensis
วงศ	์ Apodidae
ลักษณะ 	 ล�าตัวผอมบาง	ปีกแหลม	เรียวแคบ	ล�าตัวสีน�้าตาลเข้ม	หางแหลม	

เมื่อกางออกเป็นแฉกลึก

ภาพจาก	http://farm8.staticflickr.
com/7148/6410672151_af695c3171.jpg 
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นกเอี้ยงสำริกำ

ชื่อสามัญ	 Common	myna,	Indian	myna,	Mynah
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Acridotheres tristis
วงศ	์ Sturnidae
ลักษณะ	 เป็นนกที่พบเห็นได้ง่ายในเขตเมืองหรือชุมชนของมนุษย์	 มีความ

ยาวประมาณ	25-26	เซนติเมตร	ขาเรียวเล็ก	นิ้วตีนแข็งแรง	หัว
และคอสีด�า	ปากและหนังรอบตาสีเหลือง	ล�าตัวสีน�้าตาล	ขอบปีก
และปลายหางสีขาว	หน้าอก	ท้อง	และก้นสีน�้าตาลอ่อน	ตัวผู้และ 
ตัวเมียคล้ายคลึงกัน	 หากินอยู่ตามพื้นดินปะปนกับนกชนิดอื่น	 ๆ	
มักเดินสลับวิ่งกระโดด	 มีความปราดเปรียว	 ชอบจิกตีต่อสู้กันเอง
หรือทะเลาะวิวาทกับนกชนิดอื่น

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/นกเอี้ยงสาริกา
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นกเอี้ยงหงอน

ชื่อสามัญ	 White-vented	Myna
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acridotheres grandis
วงศ	์ Sturnidae	
ลักษณะ	 ขนาดของล�าตัวเมื่อวัดจากจะงอยปากถึงปลายหางมีความยาว

ประมาณ	 15-18	 เซนติเมตร	 มีจุดเด่นคือมีขนคลุมล�าตัวสีด�า
สนิท	และมีขนหงอนยาวบริเวณหน้าผาก	โดยขนหงอนที่หน้าผาก
เป็นขนตั้งฟู	 และสีตัวเป็นพื้นสีด�ามีปากแหลมยาวพอประมาณ 
สีเหลืองถึงส้มสดเช่นเดียวกับขาและเท้าซึ่งยาวแข็งแรง	 เล็บเท้า 
สีด�ามีแถบสีขาวที่โคนขนปลายปีกท�าให้ดูเป็นแถบสีขาวตัดกับสีด�า
สะดดุตา	ขนคลมุโคนหางและขนปลายหางกม็สีขีาว	ส่วนความยาว
ของขาเมื่อวัดจากโคนขาถึงปลายนิ้วเท้าจะมีความยาวประมาณ	
5-8	เซนติเมตร	ตัวผู้และตัวเมียคล้ายคลึงกัน

ภาพจาก	http://www.bloggang.com/data/f/
fasaiwonmai/picture/1399815840.jpg
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กลุ่มสัตว ์
เลี้ยงลูกด้วยนม
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กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ไฟลัม	 Chordata	
ชั้น	 Mammalia		
ลักษณะเด่น •	 ลักษณะภายนอกคือ	 ผิวหนังเรียบ	 มีขนเป็นเส ้นแบบ 

	 เส้นผมปกคลุมทั้งล�าตัว	
	 •	 มีแขนและขาไม่เกิน	2	คู่	
	 •	 ส ่วนใหญ่สืบพันธุ ์แบบอาศัยเพศ	 มีการปฏิสนธิภายใน	 

	 ออกลูกเป็นตัว	
	 •	 ตัวเมียมีต่อมสร้างน�้านมส�าหรับเลี้ยงลูกอ่อน

		 สั ต ว ์ เ ลี้ ย ง ลู ก ด ้ ว ย น ม	
เป ็นสัตว ์ เลือดอุ ่นสามารถปรับ
อุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสม 
กับสภาพแวดล ้อมได ้ดี 	 และมี
ขนขึ้นที่ผิวหนังปกคลุมร ่างกาย
เพื่อช ่วยในการรักษาอุณหภูมิ
ของร ่างกาย	 เป ็นกลุ ่มสัตว ์ที่มี 

วิวัฒนาการและพัฒนาร ่างกายที่ดีหลากหลายประการ	 
รวมทัง้มรีะบบประสาทที่เจริญก้าวหน้า	 มีขนาดของร่างกายและ 
รูปพรรณสัณฐานที่แตกต่างกันออกไป	 รวมถึงการท�างานของ 
ระบบต่าง	ๆ 	ภายในร่างกายทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปตามลกัษณะของ 
สายพันธุ์	มีลักษณะเด่นคือ	มีต่อม

น�้านมที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้น	 เพื่อผลิตน�้านมส�าหรับ
เลี้ยงลูกวัยแรกเกิด
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กระรอกหลำกสี 

ชื่อสามัญ	 Finlayson’s	squirrel,	Variable	squirrel	
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Callosciurus finlaysoni
วงศ	์ Sciuridae
ลักษณะ 	 จดัเป็นกระรอกขนาดกลาง	มขีนาดความยาวตัง้แต่หวัจรดโคนหาง	 

21-22	 เซนติเมตร	 ความยาวหาง	 22.5-24	 เซนติเมตร	 มีความ 
หลากหลายทางสีสันเป็นอย่างยิ่ง	 โดยมากจะเป็นสีขาวครีมปน
เหลืองอ่อน	 จนถึงสีแดงหรือสีด�าทั้งตัว	 หรือบางตัวอาจมีหลายสี
ในตัวเดียวกัน	เป็นกระรอกที่มีหางพลิ้วเป็นพวงสวยงาม

ภาพจาก	http://siamensis.org/
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กระรอกท้องแดง 

ชื่อสามัญ	 Red-bellied	squirrel,	Pallas’s	squirrel
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Callosciurus flavimanus
วงศ	์ Sciuridae
ลักษณะ 	 มีขนาดล�าตัวยาวถึงหัวประมาณ	 20-23	 เซนติเมตร	 จมูกทู่สั้น	 

มขีนตามล�าตวัตลอดหางสนี�า้ตาลหรอืน�า้ตาลเข้ม	ทีห่ลงัมแีถบสดี�า	
มีขนใต้ท้องเป็นแถบสีน�้าตาลแดง

ภาพจาก	http://siamensis.org/
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กระรอกปลำยหำงด�ำ

ชื่อสามัญ	 Grey-bellied	squirrel
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Callosciurus caniceps
วงศ	์ Sciuridae
ลักษณะ 	 มีขนาดล�าตัวยาวถึงหัวประมาณ	 21.5	 เซนติเมตร	 หางยาว	 

23	 เซนติเมตร	 ล�าตัวและหางเป็นสีน�้าตาลแกมเขียวหรือน�้าตาล
แกมเทา	ล�าตวัด้านล่างสเีทาแกมน�า้เงนิโดยเฉพาะบรเิวณกลางท้อง

ภาพจาก	http://www.biogang.net/biodiversity_view.php? 
menu=biodiversity&uid=19183&id=124895
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กระแต

ชื่อสามัญ	 Common	Treeshrew
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tupaia glis 
วงศ	์ Tupaiidae
ลักษณะ  มรีปูร่างทัว่ไปคล้ายกบักระรอก	มขีนสนี�า้ตาลแกมเขยีว	ส่วนใบหน้า

แหลมยาว	มีนิ้วที่เท้าหน้า	5	นิ้ว	หางเรียวยาวเป็นพู่	มีเส้นขีดที่ไหล่	
ล�าตัวยาวประมาณ	17-24	เซนติเมตร	หางยาว	17-24	เซนติเมตร	
ตัวเมียมีเต้านม	 4	 เต้า	 ออกหากินในตอนกลางวัน	 อาศัยอยู่บน
พื้นดินเกือบตลอดเวลา	 มีการเคลื่อนที่ได้ดีมาก	 มีจมูกรับกลิ่น 
ได้ดี	 และมีสายตาที่ดีเยี่ยม	 จึงสามารถมองเห็นศัตรูและหลบหนี
ได้อย่างว่องไว

กระแตมลีกัษณะทัว่ไปคล้ายกบักระรอก	
แต่มีจะงอยหน้ายาวและแหลมกว่า	 แต่
ไม่มีฟันเป็นฟันแทะเหมือนกระรอก

ภาพจาก	http://www.ecologyasia.com/verts/mam-
mals/common_treeshrew.htm
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ชื่อสามัญ	 Lyle’s	flying	fox
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pteropus lylei
วงศ	์ Pteropodidae
ลักษณะ 	 เป็นค้างคาวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	 ใบหน้ายาวรูปทรงกระบอก

สีน�้าตาลอ่อนหรือสีเหลืองทอง	 ปากและจมูกยื่นยาวสีน�้าตาลเข้ม
จนถึงด�า	 ใบหูยาวปานกลางสีน�้าตาลเข้ม	 ขอบใบหูสีด�า	 ช่วงไหล่ 
สเีหลอืงถงึสนี�า้ตาลเข้มแกมทอง	คางสดี�า	คอตอนบนสนี�า้ตาลทอง	
คอตอนล่างสีเข้มกว่าเล็กน้อย	หลัง	อก	ท้อง	และสีข้างสีด�า

ภาพจาก	http://www.siamensis.org/species_
index#1263--Species	:	Pteropus	lylei

ค้ำงคำวแม่ไก่ภำคกลำง
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ค้ำงคำวขอบหูขำวกลำง

ชื่อสามัญ	 Greater	short-nosed	fruit	bat,	Short-nosed	Indian	fruit	bat
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cynopterus sphinx
วงศ	์ Pteropodidae
ลักษณะ 	 เป็นค้างคาวขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง	 พังผืดปีกสีน�้าตาลเข้ม 

ออกจากสีข้าง	บริเวณนิ้วสีจะจางกว่าตรงกลางของพังผืด	ขามีขน
ทั้งด้านบนและด้านล่าง	จมูกสั้น	กว้างและคลุมด้วยขน	ใบหูเรียบ 
สีน�้าตาล	 ไม่มีขน	 ขอบใบหูสีอ่อนหรือขาว	 ขนคลุมตัวทั่ว	 ๆ	 ไป 
อ่อนนุ่ม	เป็นมันวาว

ภาพจาก	http://evoluahomosapiens.blogspot.
com/2013/07/cynopterus-sphinx.html
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หนูท่อหรือหนูบ้ำน

ชื่อสามัญ	 House	rat,	Common	rat,	Norway	rat,	Brown	rat,	Sewer	rat
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Rattus norvegicus
วงศ	์ Muridae
ลักษณะ 	 ขนหยาบมีสีน�้าตาลปนเทา	ท้องสีเทา	ส่วนจมูกทู่	ใบหูเล็ก	ตาเล็ก	

หางสัน้ม	ี2	ส	ีด้านบนสดี�า	ด้านล่างสจีาง	มเีกลด็หยาบ	ๆ 	ทีห่าง	และ
ด้านบนของเท้าหลงัมสีขีาว	ถ้าอยูใ่นชมุชนมกัอยูต่ามรทู่อระบายน�า้	
ใต้ถุนตึกหรือบ้านเรือน	บริเวณล�าคลอง	กองขยะหรือตลาดสด

ภาพจาก	http://th.wikipedia.org/wiki/หนูบ้าน
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หนูท้องขำว 

ชื่อสามัญ	 Roof	rat,	Black	rat
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Rattus rattus
วงศ	์ Muridae
ลักษณะ 	 เป็นหนูขนาดกลาง	จมูกแหลม	หูใหญ่	ขนสีน�้าตาลแดง	ด้านท้อง 

สีครีมหรือเทา	 มีลายสีด�าเล็ก	 ๆ	 ที่หน้าอก	 หางสีด�ามีความยาว
พอ	ๆ	หรือยาวกว่าความยาวล�าตัวและหัว	หางกลมตลอดมีเกล็ด
ตลอดทั้งหาง

ภาพจาก	http://www.naturephoto-cz.com/
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