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Application of geographic information system ( GIS ) in the study of biodiversity in 
National Park of Thailand. The objectives of  this study were to apply satellite imaging 
technology and geographic information system for analysing by computer program : Google Earth 
version 4.0, MS Excel and Photoshop CS3. The information from this study include plant and 
wild animal biodiversity in Thailand National Park.The results of this study found that there are 
148 National Parks of Thailand (59 from Northern; 25 from Eastern, Western and Central; 24 
from Northeastern  and 40 National Parks from Southern Parts of Thailand). We get biodiversity 
informations about 1,321 species of wildlife and 1,451 species of plants.This database can be use 
in internet for  web-based self study in ecology. 
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Biodiversity in National Park of Thailand 
 

คํานํา 
 

ในสภาพการปจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีท้ังในดาน hardware และ software รวมท้ัง
สภาพการเปล่ียนแปลงตางๆ ท้ังทางดานพ้ืนท่ี และส่ิงแวดลอมรอบตัวเรา มีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา การหาวิธีการ หรือเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมาใชเพ่ือสํารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และนิเวศวิทยาภายในอุทยานแหงชาติตางๆของประเทศไทยมาวิเคราะห และจัดทําในรูป
ฐานขอมูล ควรเปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมกับยุคสมัย รวมท้ังสามารถท่ีจะนําเทคโนโลยีการ
สํารวจดานตางๆ เขาผสมผสานเช่ือมโยงเขาดวยกัน โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(Geographic information system : GIS) เปนเทคโนโลยีการสํารวจ คือ การสํารวจพันธุสัตว และ
พันธุพืชภายในอุทยานแหงชาติของประเทศไทย โดยมีการระบุพิกัดตําแหนงทางภูมิศาสตรดวย
ดาวเทียม (Global positioning system : GPS) ซ่ึงตองสามารถนําเขา จัดเก็บ เรียกคน วิเคราะหและ
แสดงผลขอมูลเหลานั้นไดตามวัตถุประสงค ขอดีอีกประการหนึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร คือ 
สามารถสรางแบบจําลองทางพ้ืนท่ีได โดยแสดงผลออกมาแลวสามารถมองเห็นภาพไดชัดเจน ซ่ึง
โปรแกรม Google Earth เปนอีกหนึ่งโปรแกรมท่ีนํามาประยุกตใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ี
ใชแสดงภาพถายดาวเทียมของสถานท่ีตางๆในโลก สามารถถายรูปจากมุมสูงท่ีมีความละเอียดสูง
เหนือช้ันบรรยากาศ ท้ังนี้เปนเพราะความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติท่ีพัฒนาศาสตร องคความรู
ใหสามารถทําในส่ิงท่ีเหลือเช่ือได และเปนท่ีเช่ือกันวาเทคโนโลยีตางๆจะมีการพัฒนาตอเนื่อง ซ่ึง
ภาพถายดาวเทียมท่ีปรากฎใน Google Earth มีประโยชนในหลายดาน ในท่ีนี้จะกลาวถึงประโยชน
ทางดานใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนสาขานิเวศวิทยา ความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต โดยวิชาเหลานี้สามารถใชภาพจาก Google Earth ชวยเปนส่ือการเรียนการ
สอน 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
2. เพ่ือศึกษาโปรแกรม Google Earth 4.0 ในการประยุกตดวยการศึกษาความหลากทางชีวภาพ  
 และนิเวศวิทยา 
 
3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูล และส่ือการศึกษาเรื่องอุทยานแหงชาติในประเทศไทย 
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การตรวจเอกสาร 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศเขตรอน ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ทอดตัวอยูในแนวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ระหวางเสนละติจูดท่ี 97 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 45 ลิปดา
ตะวันออก และเสนลองจิจูด 5 องศา 45 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ มีความยาวจาก
เหนือจรดใตประมาณ 1,500 กิโลเมตร และความกวางจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกประมาณ 
500 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร (320.7 ลานไร) 
 ดวยลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกตางหลากหลาย และสภาพภูมิอากาศเขตรอน ซ่ึงเอ้ืออํานวย
ตอการดํารงชีพของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด ประเทศไทยจึงมีถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติหลากหลาย
ประเภท ซ่ึงอาจแบงเปนระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศน้ําจืดและระบบนิเวศชายฝงและทะเล 

 
1. ระบบนิเวศบนบก 

 
   ระบบนิเวศธรรมชาติบนบกของประเทศไทยสวนใหญประกอบดวยปาไม มีทุง
หญาบางเปนสวนนอย ปาไมในประเทศไทยแบงออกเปนสองประเภทใหญ  ๆคือ ปาไมผลัดใบ 
(evergreen forest) และปาผลัดใบ (deciduous forest) ปาไมผลัดใบสวนใหญมักพบในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปริมาณน้ําฝนสูงและฤดูแลงท่ีส้ัน ดังเชนบริเวณภูเขาและท่ีลุมต่ําของภาคใต และบางสวนของภาค
ตะวันออก ตลอดจนในพ้ืนท่ีสูงตอนบนของประเทศ ในขณะท่ีปาผลัดใบ โดยมากจะพบในพ้ืนท่ี
ราบตอนกลางและตอนบนของประเทศ ท้ังนี้ปาแตละประเภทสามารถแบงออกเปนกลุมยอยตาม
สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศ ลักษณะดิน และปริมาณน้ําฝน ไดดังนี ้

 
1.1 ปาดงดิบเขา 

 
    ปาดงดิบเขา (hill evergreen forest) เปนปาไมผลัดใบ พบในพ้ืนท่ีภูเขาใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปาดงดิบเขาในประเทศไทยมีอยู 3 ประเภท คือ ปาดงดิบเขา
ระดับสูง (upper hill evergreen forest) ปาดงดิบเขาระดับต่ํา (lower hill evergreen forest)  
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1.2  ปาดงดิบแลง 
 

    ปาดงดิบแลง (dry evergreen forest) เปนปาไมผลัดใบ พบไดท่ัวไปทาง
ตอนกลางและตอนบนของประเทศ ในพ้ืนท่ีต่ํากวา 400 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ปริมาณน้ําฝน
ประมาณ 1,000-2,000 มิลลิเมตร ตอป และมีฤดูแลงเปนเวลานานอยางนอยท่ีสุดสามเดือน  
 

1.3 ปาดงดิบช้ืน 
 
    ปาดงดิบช้ืน (moist evergreen forest) เปนปาไมผลัดใบ สวนใหญพบใน
พ้ืนท่ีภาคใตตอนลางและบางพ้ืนท่ีในภาคตะวันออกของประเทศ ซ่ึงมีปริมาณฝนประมาณ 2,000 
มิลลิเมตรตอป ท่ีความสูงนอยกวา 900 เมตร เหนือ  

 
1.4 ปาสนเขา 

 
ปาสนเขา (pine forest) เปนปาไมผลัดใบ ปาสนเขาธรรมชาติยังคงพบได 

ในพ้ืนท่ีสูงบางแหงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีความสูงประมาณ 800 -1,800 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเล ปาสนเขาท่ีพบในพ้ืนท่ี 

 
1.5 ปาเบญจพรรณ 

 
    ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) เปนปาผลัดใบ พบอยูกระจัด
กระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ ซ่ึงมีลักษณะ
ภูมิอากาศสามฤดูกาลท่ีชัดเจน มีชวงแลงนานกวาสามเดือนและมีปริมาณฝนต่ํากวา 1,600 มิลลิเมตร
ตอป ลักษณะปาเปนปาโปรงบนพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณกวาปาเต็งรัง  

 
1.6 ปาเต็งรัง 

 
    ปาเต็งรัง (dry deciduous forest) เปนปาผลัดใบ สวนใหญพบไดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีความสูงประมาณ 100 -1,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ปริมาณฝนนอย
กวา 1,200 มิลลิเมตรตอป และมีฤดูแลงยาวนาน ปาเต็งรังเปนปาโปรงคลายปาผสมผลัดใบ  
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1.7 ปาพร ุ
 
    ปาพรุ (peat swamp forest) ขึ้นอยูในพ้ืนท่ีลุมในแผนดินท่ีมีน้ําทวมขัง
ตลอดปหรือเกือบตลอดป ดินสวนใหญเปนดินอินทรียวัตถุท่ีเกิดจากการทับถมกันของซากพืชเปน
เวลาชานาน สวนท่ีสลายหมดไปจะเกิดเปนอินทรียวัตถุเรียกวา muck สวนท่ีสลายไมหมดเรียกวา 
peat ในพ้ืนท่ีปาพรุมีดินท้ังสองอยางปะปนกัน (peat and muck soil) ปาพรุไดรับน้ําจากน้ําฝนเปน
สวนใหญ ไมมีทางระบายน้ําตามธรรมชาติอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ จึงทําใหสังคมส่ิงมีชีวิตมี
ลักษณะแตกตางจากปาบึงน้ํา 
  
2. ระบบนิเวศชายฝง 

 
ชายฝงของประเทศไทย ท้ังในภาคตะวันออกและภาคใต มีความยาวรวมท้ังส้ินกวา  

2,614 กิโลเมตร และครอบคลุมเกาะตาง ๆในอาวไทย และทะเลอันดามันมากกวา 128 เกาะ ระบบ
นิเวศชายฝงในประเทศไทยสามารถแบงออกเปนประเภทตาง  ๆไดดังนี ้
 
               2.1 ปาชายหาด 
 
    ปาชายหาด (beach forest) ปกคลุมพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีเปนดินทรายหรือ
หาดทรายเกาท่ียกตัวสูงขึ้น และบริเวณฝงทะเลท่ีเปนหินกระจายอยูท่ัวไปบริเวณชายฝงของทะเล
สลับกับปาชายเลน ปาชนิดนี้ท่ียังมีสภาพดั้งเดิม อยูท่ีอุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะอางทอง อุทยานแหงชาติหมูเกาะพีพี อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง ประกอบดวยพืชท่ีขึ้นใน
ท่ีแหงแลงเปนสวนใหญ ท้ังนี้เนื่องจาการขาดแคลนน้ําจืดในระยะยาว ดินในปาชนิดนี้สวนใหญเปน
ดินทราย เก็บรักษาน้ําในดินไวไดไมนาน ธาตุอาหารในดินคอนขางนอย จึงจัดเปนปาท่ีใหผลผลิต
ทางเนื้อไมต่ํา โครงสรางของปาจึงแปรผันไปตามลักษณะของดินและหิน ชายฝงท่ีเปนดินทรายจึง
อาจพบปาสนทะเล ( Casuarina equisetifolia)  ซ่ึงไมมีไมอ่ืนปะปน 
 

2.2 ปาชายเลน 
 
    ปาชายเลน (mangrove forest) เปนปาไมผลัดใบ ขึ้นอยูตามชายฝงทะเล
บริเวณท่ีเปนดินโคลนโดยเฉพาะปากแมน้ําและลําคลองท่ีไหลลงทะเล ตลอดแนวชายฝงทะเลของ
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ประเทศไทย มีสวนท่ีเปนปาชายเลนอยูประมาณรอยละ 36 ของความยาวชายฝง พันธุพืชในปาชาย
เลนไดวิวัฒนาการจนมีลักษณะแตกตางจากชนิดพันธุพืชท่ัวไปเชน มีระบบรากเหนือพ้ืนท่ีดิน แตก
แขนงเปนวงกวางและมีความทนทานตอความเค็มสูง ดวยลักษณะท่ีพิเศษของปาชายเลนนี่เองท่ีทํา
ใหการฟนฟูพ้ืนท่ีปาเปนไปไดคอนขางยาก และปาชายเลนท่ีเส่ือมโทรมสวนใหญมักกลายสภาพ
เปนปาเสม็ดในท่ีสุด บริเวณท่ียังคงมีสภาพคอนขางสมบูรณกวาบริเวณชายฝงทะเลดานอ่ืน ๆ ของ
ประเทศคือ บริเวณฝงตะวันตกของภาคใต โดยเฉพาะในแถบจังหวัดระนอง พังงา กระบ่ี ตรัง และ
สตูล (นิรนาม, ม.ป.ป.) 
 
3. อุทยานแหงชาต ิ
 
  แบงออกเปน อุทยานแหงชาติทางทะเล และ อุทยานแหงชาติทางบก ซ่ึงอุทยานแหงชาติ
ทางบกนั้นจะประกอบไปดวยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีความสําคัญทางระบบนิเวศวิทยา 
จุดประสงคของการมีอุทยานแหงชาตกิ็เพ่ืออนุรักษทรัพยากรนั้น  ๆ

 
 อุทยานแหงชาติตรงกับภาษาอังกฤษคําวา "National Park" ซ่ึงหมายถึง เขตบริเวณพ้ืนท่ี
ซ่ึงสงวน ไวเพ่ือท่ีจะรักษา และทําการคุมครอง ทรัยากรทางธรรมชาติ นั้นๆ ใหคงอยูในสภาพ
ธรรมชาติเดิมมิใหถูกทําลาย หรือเปล่ียนแปลงไป ตามหลักสากลแลว อุทยานแหงชาตินั้นจะตองมี
พ้ืนท่ี ท่ัวท้ังบริเวณไมนอยกวา 6,250 ไร หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี ของ
อุทยานแหงชาตินั้นจะตองมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศนท่ีสวยงาม 
 
 ในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึงไดให
ความหมายของอุทยานแหงชาติไววา ไดแก "บริเวณท่ีดินแหงใดท่ีมีสภาพธรรมชาติเปนท่ีนาสนใจ 
ใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิมเพ่ือสงวนไวใหเปนประโยชนแกการศึกษาและรื่นรมยของ
ประชาชน โดยรัฐจะประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตแหงบริเวณท่ีกําหนด
นั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณท่ีกําหนดนี้เรียกวา อุทยานแหงชาติ ท่ีดินท่ีจะกําหนดให
เปนอุทยานแหงชาตินั้น ตองเปนท่ีดินท่ีมิไดอยูในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบุคคลใดซ่ึงมิใชทบวงการเมือง ใหมีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ 
ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรเปนประธาน อธิบดีกรมปาไม ผูแทนกรมมหาดไทย ผูแทนกรม
ท่ีดิน และกรรมการอ่ืนไมเกินสิบเอ็ดคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง" แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติ



7 

ริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีอุทยานแหงชาติท่ีมีช่ือเสียง เชน อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน 
อุทยานแหงชาติเยลโลวสโตน อุทยานแหงชาติโยเซมิต ี
 

 หลักการสงวนรักษาท่ีดินท่ีมีสภาพธรรมชาตินั้นทําไดหลายแบบ หลายระดับ ไดแก ปา
สงวนแหงชาต,ิ อุทยานแหงชาต,ิ วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา, ศูนยศึกษา
ธรรมชาติ, และ สวนรุกขชาติ ในสวนอุทยานแหงชาติของไทยนั้น แบงเปนอุทยานแหงชาติทางบก 
และทางทะเล 

 
 อุทยานแหงชาติท่ีสําคัญของไทย เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญ, อุทยานแหงชาติภูกระดึง, 

อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง, อุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู, เปนตน การกระทําส่ิงใดในบริเวณ
อุทยานแหงชาติจะตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ และผานการพิจารณาของ คณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติ (นิรนาม, 2550) 

 
4. สัตวปา  

 
 คือ สัตวทุกชนิดไมวา สัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลง หรอืแมง ซ่ึงโดยภาพธรรมชาติ

ยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ําและใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิด
ดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะท่ีไดจดทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย วาดวยสัตว
พาหนะแลวและสัตวพาหนะท่ีไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะ ดังกลาว ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ปาไม อันเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาไดถูกทําลายลงไปมาก ตลอดจนการไลลาของ
มนุษยจึงทําใหปริมาณสัตวปามีจํานวนลดนอยลงทุกปจนบางชนิดสูญพันธุบางชนิดก็ใกลจะสูญ
พันธุเพ่ือรักษาความสมดุลทางธรรมชาติจึงจําเปนท่ีเราจะตองชวยกันอนุรักษสัตวปาไวโดยเรงดวน 
 

4.1 ประเภทของสัตวปา 
 

เพ่ือเปนการปกปองรักษาสัตวปาใหมีชีวิตสืบตอไปถึงอนุชนรุนหลังจึงมีการออก
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลเดช ป.ร. ใหไว ณ วันท่ี 19 
กุมภาพันธ 2535 เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน แบงสัตวปาออกเปน 2 ประเภท คือ  
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4.1.1 สัตวปาสงวน   เปนสัตวปาท่ีหายากและปจจุบันมีจํานวนนอยมากบางชนิด 
สูญพันธุไปแลวมีอยู 15 ชนิด คือ นกเจาฟาหญิงสิรินธร แรด กระซู กูปรีหรือโคไพร ควายปา ละอง
หรือละม่ัง สมันหรือ เนื้อสมัน เลียงผา นกแตวแลวทองดํา นกกระเรียน แมวลายหินออน สมเสร็จ 
เกงหมอและพะยูนหรือหมูน้ํา  
 
   4.1.2 สัตวปาคุมครอง เปนสัตวท้ังท่ีปกติไมนิยมใชเปนอาหารและใชเปนอาหาร
ท้ังท่ีไมใชลาเพ่ือการกีฬาและลาเพ่ือการกีฬา ตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไว 
มากกวา 200 ชนิด เชน คาง ชะนี อีเห็น ไกฟา เหยี่ยว ชางปา แรง กระทิง กวาง หมีควาย อีเกง 
นกเปดน้ํา เปนตน  
 

4.2 บทลงโทษ 
 
   ท้ังสัตวปาสงวนสัตวปาคุมครองและซากของสัตวปาสงวนหรือซากของสัตวปา
คุมครอง หามมิใหผูใดทําการลามีไวในครอบครอง คาขายและนําเขาหรือสงออก หากผูใดฝาฝนตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินส่ีปหรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  ในปจจุบันสัตวปามีจํานวนลดนอยลงมาก ชนิดท่ีสมัยกอนมีอยูชุกชุมก็ไมคอยได
พบเห็นอีกบางชนิดก็ถึงกับสูญพันธุไปเลย ปญหานี้สาเหตุมาจาก  
 

4.2.1 ถูกทําลายโดยการลาโดยตรงไมวาจะลาเพ่ืออาหารหรือเพ่ือการกีฬาหรือเพ่ือ
อาชีพ  
   4.2.2 การสูญพันธุหรือลดนอยลงไปตามธรรมชาติของสัตวปาเอง ถาหากไม
สามารถปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนของสภาพแวดลอมได หรือจากสาเหตุภัยธรรมชาติตาง ๆ เชน 
น้ําทวม ไฟปา  
   4.2.3 การนําสัตวปาตางถ่ิน (Exotic aminal) เขาไปในระบบนิเวศสัตวปาประจําถ่ิน 
ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตวปาประจําถ่ินจนอาจเกิดการสูญพันธุ  
   4.2.4 การทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา ซ่ึงก็ไดแกการท่ีปาไมถูกทําลายดวย
วิธีการตาง ๆ ไมวาจะโดยถากถางและเผาเพ่ือทําการเกษตรกิจกรรมการพัฒนา เชน การตัดถนนผาน
เขตปา การสรางเขื่อน ฯลฯ ทําใหสัตวปาบางสวนตองอพยพไปอยูท่ีอ่ืนหรือไมก็เสียชีวิตขณะท่ีถ่ิน
ท่ีอยูอาศัยถูกทําลาย  
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   4.2.5 การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกคาง เม่ือเกษตรกรใชสารเคมีในการเพาะปลูก 
เชน ยาปราบศัตรพืูชจะทําใหเกิดการสะสมพิษในรางกายทําใหบางชนิดถึงกับสูญพันธุได  
 

4.3 การอนุรักษสัตวปา  
 
   สัตวปามีประโยชนตอส่ิงแวดลอมซ่ึงรวมถึงคนเราดวยท้ังโดยทางตรงและ
ทางออม จึงตองมีวิธีการปองกันและแกไขไมใหสัตวปาลดจํานวนหรือสูญพันธุดวยการอนุรักษสัตว
ปา ดังนี ้ 
   4.3.1 กําหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอยางเครงครัด เพ่ือใหปาเปนแหลงอาหาร
ท่ีอยูอาศัยของสัตวปา อาทิ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตเพาะพันธุสัตวปา ฯลฯ ใหมี
มากเพียงพอ  

4.3.2 การรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ ใหเห็นความสําคัญในการอนุรักษสัตวปา
อยางจริงจัง  
   4.3.3 การไมลาสัตวปา ไมควรมีการลาสัตวปาทุกชนิด ท้ังสัตวปาสงวนสัตวปา
คุมครองเพราะปจจุบันสัตวปาทุกชนิดไดลดจํานวนลงอยางมากทําใหขาดความสมดุลทางธรรมชาต ิ 
   4.3.4 การปองกันไฟปา ไฟปานอกจากจะทําใหปาไมถูกทําลายแลวยังเปนการ
ทําลายแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัยของสัตวปาดวย  
   4.3.5 การปลูกฝงการใหความรัก และเมตตาตอสัตวอยางถูกวิธีสัตวปาทุกชนิดมี
ความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย การฆาสัตวปา การนําสัตวปามาเล้ียงไวในบานเปนการทรมานสัตว
ปา ซ่ึงมักไมมีชีวิตรอด  
   4.3.6 การเพาะพันธุเพ่ิมสัตวปาท่ีกําลังจะสูญพันธุหรือมีจํานวนนอยลง ควรมีการ
เพาะพันธุขยายพันธุใหมีจํานวนเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนการทดแทนและเรงใหมีสัตวปาเพ่ิมมากขึ้น  
(นิรนาม, ม.ป.ป.) 
 
5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographic Information System : GIS) 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง ซอฟตแวรทางดานกราฟฟกท่ีมีความสามารถ ในการ
เก็บ ขอมูลดานแผนท่ีหรือขอมูลในลักษณะท่ีเปนภาพตางๆ เชน ภาพดาวเทียม (Satellite images) 
ภาพถายทางอากาศ (Arial photographs) เปนตน ซ่ึงซอฟตแวรดังกลาว นี้สามารถนํา เขาขอมูลแผน
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ท่ีหรือขอมูลภาพตางๆของพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งซ่ึงขอมูลแตละดานจะ ถูกจัดเก็บไวใน โปรแกรมใน
ลักษณะของขอมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) หรือการซอนทับขอมูล (Overlays) หรือช้ันขอมูล 
(Coverages) แลวสามารถนําเอาขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหประมวลผลรวมกัน เพ่ือหาคําตอบเกีย่วกับ
ขอมูลในพ้ืนท่ี  
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หมายถึง กลุมของระบบสารสนเทศกลุมหนึ่ง ท่ีมีความ
แตกตางจากระบบสารสนเทศอ่ืนๆ โดยท่ีองคประกอบท่ีเปนปจจัยสําคัญ ท่ีช้ีใหเห็นความแตกตาง
ดังกลาวคือขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับการอางอิงตําแหนงบนโลกท่ีเรียกวา ขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial 
data) ฉะนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จะเกี่ยวโยงกับการพัฒนาความรูในแขนงสาขาตางๆท่ี
เกี่ยวกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท้ังส้ิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือระบบ GIS เปนเครื่องมือท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial data) โดยขอมูลลักษณะตางๆในพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา จะถูกนํามา
จัดใหอยูในรูปแบบท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันและกัน ซ่ึงจะขึ้นอยูกับชนิดและรายละเอียดของ
ขอมูลนั้นๆ เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดตามตองการ  

 
           จึงสรุปไดวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System : GIS คือ
กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพ้ืนท่ีดวย ระบบคอมพิวเตอร ท่ีใชกําหนดขอมูลและ
สารสนเทศ ท่ีมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ี หรือจะกลาวอยางงายๆก็ไดวาเปนการจัดการ
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เชน ท่ีอยู บานเลขท่ี สัมพันธกับตําแหนงในแผนท่ี ตําแหนง เสนรุง เสนแวง 
ขอมูลและแผนท่ีใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศท่ีอยูในรูปของ ตารางขอมูล และ ฐานขอมูลท่ี
มีสวนสัมพันธกับขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
ท้ังหลาย จะสามารถนํามาวิเคราะหดวย GIS และทําให ส่ือความหมายในเรื่องการเปล่ียนแปลงท่ี
สัมพันธกับชวงเวลาได ใชเปนชุดของเครื่องมือท่ีมีความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูล รักษา
ขอมูลและการคนคืนขอมูล เพ่ือจัดเตรียมและปรับแตงขอมูล เพ่ือใชในการวิเคราะหและการ
แสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือใหสอดคลองตามวัตถุประสงคการใชงาน เชน การแพรขยายของโรค
ระบาด การเคล่ือนยายถ่ินฐาน การบุกรุกทําลาย การเปล่ียนแปลงของการใชพ้ืนท่ี ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ 
เม่ือปรากฏบนแผนท่ีทําใหสามารถแปลและส่ือความหมาย นําไปใชงานไดงาย 
 
           GIS เปนระบบขอมูลขาวสารท่ีเกบ็ไวในคอมพิวเตอร แตสามารถแปลความหมายเช่ือมโยง
กับสภาพภูมิศาสตรอ่ืนๆ สภาพทองท่ี สภาพการทํางานของ ระบบสัมพันธกับสัดสวนระยะทางและ
พ้ืนท่ีจริงบนแผนท่ี ขอแตกตางระหวาง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาไดจากลักษณะของขอมูล 
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คือ ขอมูลท่ีจัดเก็บใน GIS มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) ท่ีแสดงในรูปของภาพ 
(graphic) แผนท่ี (map) ท่ีเช่ือมโยงกับขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานขอมูล (Database) 
การเช่ือมโยงขอมูลท้ังสองประเภทเขาดวยกัน จะทําใหผูใชสามารถท่ีจะแสดงขอมูลท้ังสองประเภท
ไดพรอมๆ กัน เชนสามารถจะคนหาตําแหนงของ จุดตรวจวัดควันดํา – ควันขาวไดโดยการระบุช่ือ
จุดตรวจ หรือในทางตรงกันขาม สามารถท่ีจะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตําแหนงท่ีเลือก
ขึ้นมา ซ่ึงจะ ตางจาก MIS ท่ีแสดง ภาพเพียงอยางเดียว โดยจะขาดการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลท่ี
เช่ือมโยงกับรปูภาพนั้น เชนใน CAD (Computer Aid Design) จะเปนภาพ เพียงอยางเดียวแต แผนท่ี
ใน GIS จะมีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร คือคาพิกัดท่ีแนนอน ขอมูลใน 
GIS ท้ังขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูล เชิงบรรยาย สามารถอางอิงถึงตําแหนงท่ีมีอยูจริงบนพ้ืนโลกได
โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร (Geocode) ซ่ึงจะสามารถอางอิงไดท้ังทางตรงและทางออม 
ขอมูลใน GIS ท่ีอางอิงกับพ้ืนผิวโลกโดยตรง หมายถึง ขอมูลท่ีมีคาพิกัดหรือมีตําแหนงจริงบนพ้ืน
โลกหรือในแผนท่ี เชน ตําแหนงอาคาร ถนน ฯลฯ สําหรับขอมูล GIS ท่ีจะอางอิงกับขอมูลบนพ้ืน
โลกไดโดยทางออมไดแก ขอมูลของบาน ( รวมถึงบานเลขท่ี ซอย เขต แขวง จังหวัด และ
รหัสไปรษณีย ) โดยจากขอมูลท่ีอยู เราสามารถทราบไดวาบานหลังนี้มีตําแหนงอยู ณ ท่ีใดบนพ้ืน
โลก เนื่องจากบานทุกหลังจะมีท่ีอยูไมซํ้ากัน 
 
 ละติจูด(Latitude) หรือเสนรุง เปนพิกัดท่ีใชบอกตําแหนงบนพ้ืนโลก โดยระบุวาตําแหนง
นั้นอยูตรงจุดท่ีทํามุมเทาไหรกับเสนศูนยสูตร (Equator) ละติจูดมีคาตั้งแต 0 องศาท่ีเสนศูนยสูตร 
ไปจนถึง 90 องศาท่ีบริเวณขั้วโลก (นับเปน 90 องศาเหนือหรือใต คือวัดเปนมุมจากเสนศูนยสูตรขึ้น
ไปจนถึงแนวดิ่งท่ีขั้วโลกเหนือ หรือลงไปจนถึงแนวดิ่งท่ีขั้วโลกใต) พ้ืนท่ีท่ีมีพิกัดละติจูดตางกัน จะ
มีสภาพภูมิอากาศ(Climate) และกาลอากาศ (Weather) ตางกัน เชนแบงเปนเขตรอน เขตอบอุน และ
เขตหนาว 
 
 ลองจิจูด (Longitude) หรือเสนแวง เปนพิกัดท่ีใชบอกตําแหนงบนพ้ืนโลกโดยวัดไปทาง
ทิศตะวันออกหรือตะวันตกจากเสนสมมติในแนวเหนือใตท่ีเรียกวา เสนไพรมเมอดิริเดียน (Prime 
Meridian) ลองจิจูดมีหนวยเปนองศา นับจาก 0 องศาท่ีเสนไพรมเมอดิรดเนียน ไปทางตะวันออก 
+180 องศา และไปทางทิศตะวันตก – 180 องศา ลองจิจูดตางจากละติจูดตรงท่ีละติจูดมีเสนศูนย
สูตรเปนเสนอางอิงตามธรรมชาติ แตลองจิจูดไมมี จึงตองกําหนดเสนสมมติขึ้นมา 1 เสนสําหรับ
อางอิง ในการประชุมเมอริเดียนนานาชาติ (International Meridian Conference) เม่ือ พ.ศ. 1884 จึง
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ไดกําหนดใหเสนเวลากรีนนิชท่ีผานหมูบานช่ือเดียวกันท่ีใกลๆ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปน
เสนไพรมเมอริเดียนและเปนลองจิจูดท่ี 0 องศา 
 
6. ความรูเกี่ยวกับ โปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) 
Google Earth คือ  
 กูเกิลเอิรธ (Google Earth) เปนโปรแกรมสําหรับการใชดูภาพถายทางอากาศพรอมท้ังแผน
ท่ี เสนทาง และผังเมืองซอนทับลงในแผนท่ี ซ่ึงโปรแกรมนี้จัดเปนสวนหนึ่งในองคประกอบงาน
ดานภูมิสารสนเทศ (GIS-Geographic Information System) 
 
 กูเกิลเอิรธ ใชขอมูลจากภาพถายทางอากาศจากหลายท่ี ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทท่ีทําเกี่ยวกับ
ภาพถายดาวเทียม เชน DigitalGlobe, EarthSAT เปนตน 
 
 สําหรับภาพตึกจําลอง 3 มิติ ท่ีมีลักษณะเปนสีเทาในกูเกิลเอิรธ ไดรับลิขสิทธ์ิสวนหนึ่งมา
จากซอฟตแวรของ แซนบอรน(Sanborn)ในช่ือ ซิตีเซ็ทส (CitySets) โดยรูปตึก 3 มิติในรูปแบบท่ี
สมบูรณสามารถเรียกดูไดผานทางซิตีเซ็ทส 
 
 การทํางานของกูเกิลเอิรธ (Google Earth) จะเปนการทํางานแบบ Client-Serverโดยในสวน
ท่ีใชควบคุม และแสดงผล เรียกวาโปรแกรม Google Earth Client ซ่ึงการใชงานตองตอเชื่อมกับ
ระบบอินเตอรเน็ตดวยเพ่ือจะไดดึงภาพท่ีอยูบน Server ของกูเกิลมาแสดงได  
 
 โปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) ไมไดเก็บไฟลภาพแผนท่ีไวในโปรแกรม เพียงแตมัน
ทําหนาท่ีอานคาพิกัดละติจูด ลองจิจูด ท่ีผูใชตองการดูภาพ แลวโปรแกรมจะวิ่งเขาไปยังเซิรฟเวอร
ของกูเกิลเอิรธ จากนั้นก็ดาวนโหลดไฟลภาพแผนท่ีมาแสดงทันที นั่นก็หมายความวา โปรแกรมกู
เกิลเอิรธ (Google Earth) ดูภาพภาพถายดาวเทียม จะตองเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ตดวย และควรจะ
เปนอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 
 สําหรับตําแหนงของสถานท่ีท่ีปรากฏในโปรแกรมนั้นจะมีเพียงหลักๆเทานั้น เชนช่ือ
ประเทศ ช่ือเมือง จังหวัด รัฐ สําหรับรายละเอียดสถานท่ีนั้น จะเนนท่ีสหรัฐอเมริกาเปนหลัก สวนท่ี
อ่ืนๆในโลกนั้นแทบไมมีเลย โดยกูเกิลเอิรธ (Google Earth)จะถือปรัชญาท่ีวา คนท่ีรูจักสถานท่ีดี
ท่ีสุด ก็คือคนพ้ืนท่ีนั้นนั่นเอง 
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 ดวยเหตุนี้ตัวโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth)จึงมีเครื่องไมเครื่องมือใหผูใช สามารถ
ระบุสถานท่ีเองได ซ่ึงจะเรียกวา Placemark หรือท่ีเรียกกันวา ปกหมุด นั่นเอง สําหรับคอ GPS คง 
จะคุนกับคําวาPOI (Point of Interest) มากกวา ซ่ึงก็คือส่ิงเดียวกัน (ชัยศิลป, 2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  หนาแรกของโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) 
 

 โปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) คือโปรแกรมท่ีใชแสดงภาพถายดาวเทียมของ
สถานท่ีตาง ๆ ในโลกนี้ถือเปนเรื่องท่ีนามหัศจรรยไมนอยท่ี มนุษยสามารถถายรูปจากมุมสูงท่ีมี
ความละเอียดสูงเหนือช้ันบรรยากาศ ท้ังนี้เปนเพราะความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติท่ีพัฒนา
ศาสตร องคความรูใหสามารถทําในส่ิงท่ีเหลือเช่ือได และเปนท่ีเช่ือกันวาเทคโนโลยีตาง ๆ จะมีการ
พัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง ซ่ึงภาพถายดาวเทียมท่ีปรากฏใน Google Earth มีประโยชน ในหลายดาน 
เชน 

6.1 การวางแผนการทองเท่ียว: นักทองเท่ียวสามารถท่ีจะวางแผนและกําหนด
เสนทางการทองเท่ียวไดในกรณีท่ีสถานท่ีนั้นอยูอีกซีกหนึง่ของโลก หรือใชเลือกสถานท่ีทองเท่ียว
ประกอบกับเว็บไซตแนะนํา 

6.2 การสํารวจพ้ืนท่ีท่ียังไมสามารถเขาถึงหรือเขาถึงไดยาก: ในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงยาก
บางครั้งการตองอาศัยภาพถายดาวเทียมเพ่ือชวยในการกําหนดเสนทางในการท่ีจะเขาถึงสถานท่ีนั้น  

6.3 ใชในกิจการความม่ันคง: ในเรื่องความม่ันคงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศนั้นสามารถใชขอมูลขาวสารทางเปดรวมกับการใชขาวสารทางลับ 
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6.4 เฝาตรวจทรัพยากรปาไมและปาชายเลน: การเฝาตรวจทรัพยากรปาไมและปาชาย
เลนโดยการใชภาพถายดาวเทียมเปนเรื่องท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝาตรวจเพราะ ทรัพยากร
เหลานี้มีพ้ืนท่ีครอบคลุมเปนบริเวณกวาง ภาพถายดาวเทียมท่ีปรากฏใน Google Earth จะชวยให
เห็นภาพจากมุมสูงครอบคลุมภูมิประเทศเปนบริเวณกวาง 

6.5 ใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอน: ในการเรียนการสอนสาขาตาง ๆ ไมวาเปน 
ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา สังคมวิทยา โบราณคดี  นิเวศวิทยา ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 
วิศวกรรมแผนท่ี ฯลฯ โดยวิชาเหลานี้สามารถใชภาพจาก Google Earth ชวยเปนส่ือการเรียนการ
สอน (ทอทหาร, 2548) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่2  โปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) 

 
7. การประยุกตใชงานโปรแกรมกเูกิลเอิรธ (Google Earth) กับงานประเภทตาง  ๆ
 ดวยความสามารถในการจัดการกับภาพถายดาวเทียมอยางเยี่ยมยอด ใชงานงาย และมี
โครงสรางท่ีเอ้ือใหสรางขอมูลอ่ืนซอนประกอบลงไป ทําใหเราสามารถนําเอากูเกิลเอิรธ (Google 
Earth) มาประยุกตใชกับงานตางๆไดอยางมากมาย แนวทางการประยุกตใชประโยชนจากโปรแกรม
กูเกิลเอิรธ (Google Earth) 
 
 
 



15 

7.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 

โดยการนําภาพถายดาวเทียมไปใชในการวิเคราะหการอสังหาริมทรัพยในพ้ืนท่ี 
จริง เพ่ือใชในการวิเคราะหคูแขง วาในรัศมีโดยรอบนั้น ภูมิทัศนเปนอยางไรบาง และถาเปน
นายหนาคาท่ีก็สามารถเอามาสํารวจท่ีดินเพ่ือทําเปนฐานขอมูลในการซ้ือและขาย รวมถึงการ 
พรีเซนตใหลูกคาฟงอีกดวย และสามารถใชโปรแกรมนี ้ตรวจพบวาจริงดังโฆษณา หรือไม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3  งานดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 
7.2 งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 
 

สําหรับสถาปนิกและวิศวกร ก็คงมีเครื่องไมเครื่องมือเพ่ิมขึ้นในการจําลองโมเดล 
งานกอสรางท่ีไดออกแบบเอาไว ซ่ึงพวกเขาสามารถสรางเปนโมเดลสามมิติขึ้นมา ซอนทับพ้ืนท่ี
จริง แลวดูภูมิทัศนโดยรอบวา ไดตามท่ีไดออกแบบเอาไวหรือเปลา สวนนี้ยังสามารถพรีเซนตงาน
ใหกับลูกคาไดเห็นภาพจริงตามท่ีจินตนาการไวอีกดวย เรียกไดวาสรางความประทับใจในการพรี
เซนตทีเดียว 
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ภาพที ่4  งานดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 
 
7.3 ใชดูฮวงจุย 
 

เปนการประยุกตอีกอันหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ การใชกูเกิลเอิรธมาดูฮวงจุย เพราะหนึ่ง 
ในการดูฮวงจุยคือตองดูชัยภูมิรอบขาง ดูวากระแสท่ีจะไหลมา วามาจากทางใดไดบาง แลวมาจากท่ี
ไหนมุมไหน มีตัวตัดกระแสตรงไหน รวมท้ังทางน้ําเขาออกตางๆท่ีนาสนใจก็คือซินแสสามารถใช
โปรแกรมนี้หาองศาของสถานท่ีจะดูฮวงจุยถึงท่ีจริง 

 
7.4 ธุรกิจคอนโด อพารทเมนตใหเชา 
 

ธุรกิจใหเชาสถานท่ี ตอไปคนท่ีตองการหาท่ีเชา อาจจะหาขอมูลโดยเริ่มจากสํารวจ 
สถานท่ีท่ีสนใจกอน โดยใชโปรแกรมกูเกิลเอิรธสํารวจ จากนั้นก็คอยมาเลือกดูขอมูลในขั้นตอน
ถัดไป 
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ภาพที ่5  งานดานธุรกิจคอนโด อพารทเมนตใหเชา 
 
7.5 ธุรกิจทองเท่ียว 
 

ตอไปนักทองเท่ียวจะมีทางเลือกในการดูขอมูลทองเท่ียวอีกทางหนึ่ง นั่นก็คือเขา 
มาดูภูมิทัศนของสถานท่ีกอน จากนั้นก็คอยเขาไปดูขอมูลประเภทอ่ืนๆตัวอยางเชน ถานักทองเท่ียว
ตางชาติตองการมาเกาะพงัน เขาก็อาจจะใชโปรแกรมกูเกิลเอิรธมาสองดูเกาะพงันกอน จากนัน้ก็
คอยเลือกพ้ืนท่ีติดหาดท่ีตัวเองสนใจ แลวคอยไปเลือกท่ีพักท่ีใกลกับหาดนั้น 

 
ดังนั้นถาคนท่ีทําธุรกิจทองเท่ียวเห็นถึงศักยภาพตรงนี้ ก็สามารถท่ีจะปกหมุดใหธุรกิจ

ของตัวเองพรอมกับใหขอมูลดักนักทองเท่ียวท่ีจะมาหาขอมูลในสวนนี้ได เรียกไดวาตอโปรแกรมนี้
จะมีผลตออุตสาหกรรมนี้มากพอสมควร ถาพฤติกรรมของคนใชเริ่มเปล่ียน เฉกเชนเดียวกับตอนนี้
ท่ีนักทองเท่ียวหาขอมูลตางๆผาน Search Engine อยาง google.com มากขึ้นนั่นเอง 
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7.6 ธุรกิจประกัน 
 

เราสามารถประยุกตเอากูเกิลเอิรธมาวิเคราะหเรื่องความเส่ียงเกี่ยวกบั วินาศภัยได  
วาพ้ืนท่ีเส่ียงตอแผนดินไหว หรือเปลา เปนพ้ืนท่ีท่ีมีสิทธิเกิดอุทกภัย สําหรับขอมูลตรงนี้ใน
สหรัฐอเมริกาคอนขางจะจัดทําเปนฐานขอมูลดีพอสมควร เรียกไดวาเอามาจับคูกับกูเกิลเอิรธได
อยางพอดิบพอด ี

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  งานดานธุรกิจประกนั 
 
7.7 งานภาครัฐ 
 

มีงานภาครัฐมากมายท่ีเกี่ยวของกับพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนการสํารวจประชากร การเก็บ 
ภาษี งานทางดานเกษตร ผังเมือง การจราจร การทําถนน งานพัฒนาพ้ืนท่ีใน 
จังหวัด และอ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงพวกเขาสามารถจะเอากูเกิลเอิรธไปประยุกตใชใน 
การบริหารจัดการเรือ่งเหลานี้ และยังทําใหคนท่ีเกี่ยวของสามารถดูขอมูลรวมกัน  
พูดภาษาเดียวกันอีกดวย เพราะดูขอมูลและภูมิทัศนเดียวกัน 
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7.8 ธุรกิจส่ือสารมวลชน 
 

งานขาว โดยเฉพาะทีวีและหนังสือพิมพ บอยครั้งท่ีรายงานขาวในพ้ืนท่ีตางๆแลว  
นอกจากภาพถายในสถานท่ีจริง บางครั้งถามีการใหดูภาพรวมพ้ืนเพ่ือเช่ือมโยงเรื่องราว จะทําให
ความเขาใจในเนื้อขาวชัดเจนยิ่งขึ้น กูเกิลเอิรธสามารถสนับสนุนตรงจุดนี้ไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน
บอกวาเกิดภัยพิบัติในประเทศหนึ่ง เราตองการนําเสนอภูมิศาสตรของเมืองและประเทศใหผูชม ก็ใช
กูเกิลเอิรธเขาไปดูไดทันที 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7  งานดานธุรกิจส่ือสารมวลชน 
 
7.9 ธุรกิจลอจิสติก (ขนสง) 
 

แนนอนท่ีสุดธุรกิจนี้ผูกพันกับการใชแผนท่ีอยางเหนียวแนน กลุมนี้สามารถเอา 
ระบบGPS และRFID (การตรวจสอบ หรือตรวจนับสินคาดวยคล่ืนวิทยุ) มาใชรวมกับแผนท่ีอยางกู
เกิลเอิรธ หรือกูเกิลแมป เพ่ือใชในการวางแผนการเดินทาง การตรวจสอบสินคาผาน 
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7.10 การเรียน การสอน 
 
 ตอไปวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรจะสนุกมากยิ่งขึ้น เพราะครูสามารถท่ีสอน  

พรอมกับทองไปยังประเทศตางๆในโลก และอธิบายเรื่องราวประกอบไดอยางงายๆท้ังนี้รวมถึงวิชา
ท่ีเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมและวิศวกรรมกอสรางอีกดวย ท่ีจะไดใชประโยชนจากโปรแกรมนี ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8  งานดานการเรียน การสอน 
 

7.11 งานทางดานชีววิทยา 
 ตอนนี้มีคนใชกูเกิลเอิรธไปประยุกตใชกับงานชีววิทยาพอสมควร เชนการติดตาม 

การวายน้ําของปลาฉลามวาฬ โดยแทร็คตําแหนงผานดาวเทียม แลวนําขอมูล 
มาพร็อตตําแหนงผานกูเกิลเอิรธอีกทีหนึ่ง หรือการใชในการติดตามการอพยพของนกตาง  ๆ
 

ท่ีนาสนใจไปกวานั้นก็คือมีการนําเอาไปใชในการติดตามการแพรระบาดของไขหวัด 
นกแลว เพ่ือใหทราบถึงอัตราการระบาดในประเทศตางๆ และขอมูลเกี่ยวกับไขหวัดนก 
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7.12 งานปองกันระวังภัย 
 

มองในมุมกลับท่ีหลายคนกลับไปวาโปรแกรมนี้จะสรางปญหาในการรักษาความ 
ปลอดภัยใหกับพ้ืนท่ี แตจริงๆแลวในทางตรงกันขาม เราสามารถใชความสามารถของโปรแกรม
เอาไวเตรียมการเรื่องการปองกันระวังภัยไดเชนเดียวกนั วาตําแหนงไหนควรจะติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัยเอาไว ภาพท้ังหมดจะเปนอยางไร และพ้ืนท่ีใกลเคียงจุดไหนบางท่ีหละหลวมหรือมี
ชองโหว เปนตน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9  งานดานงานปองกันระวังภัย 
 
7.13 งานโบราณคด ี
 

มีนักโบราณคดีกลุมหนึ่งท่ีใชกูเกิลเอิรธในการวางแผนไปสํารวจ และขุดเจาะพ้ืนท่ี 
ท่ีนาจะเปนแหลงทางโบราณวัตถุ โดยนําไปใชผสมผสานกับวิธีการเดิมดวย ซ่ึงคนกลุมนี้ก็ไดให
สัมภาษณผานส่ือหนังสือพิมพวา กูเกิลเอิรธชวยใหทํางานไดงายขึ้นมาก 
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อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

อุปกรณ 
 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

เนื่องจากโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth ) เปนโปรแกรมท่ีตองใชทรัพยากรของเครื่อง
คอนขางสูง ท้ังการประมวลผล และการดแสดงผล ดังนั้นถาคอมพิวเตอรของคุณเปนเครื่องรุนเกา 
ควรตรวจสอบสเปคของเครื่องวาสามารถรันโปรแกรมกูเกิลเอิรธไดหรือไม ถาไมไดตองมีการ
อัพเกรดโดย คอมพิวเตอรควรมีสเปค ดังนี ้

1.1 สเปคต่ําสุดท่ีสามารถใชงานกูเกิลเอิรธได 
1.1.1 Microsoft Windows 2000 or XP 
1.1.2 Pentium 3,500 MHz 
1.1.3 128 MB RAM 
1.1.4 400 MB disk space 
1.1.5 ตออินเตอรเน็ต ความเร็ว 128 kbits/sec 
1.1.6 3D-capable video card ท่ีมี VRAM 16 MB ขึ้นไป 
1.1.7 จอความละเอียด 1024?768  จุด แสดงผลแบบ 16-bit High Color (64 สี) 

1.2 สเปคเครื่องคอมพิวเตอรท่ีแนะนําใหใชงาน 
1.2.1 Microsoft Windows XP 
1.2.2 Pentium4  2.4 GHz + or AMD 2400 XP+ 
1.2.3 512 MB RAM 
1.2.4 2 GB disk space 
1.2.5 ตออินเตอรเน็ต ความเร็ว 768 kbit/sec ขึ้นไป (ADSL/Cable) 
1.2.6 3D-capable video card ท่ีมี VRAM 32 MB ขึ้นไป 
1.2.7 1280?1024 จุด แสดงผลแบบ 32-bit True Color (16 ลานสี )  
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2. โปรแกรมที่ใชงาน 
2.1 Browser Internet Explorer (สืบคนขอมูลตางๆ และอัพโหลดขอมูล) 
2.2 โปรแกรม Google Earth Version 4.2 Beta (ปกหมุด) 
2.3 โปรแกรม Microsoft Excel 2003 (จัดทําฐานขอมูล) 
2.4 โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 (ตกแตงภาพ) 

 
3. เอกสารวิชาการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา พันธุพืช และนิตยสาร Trip  

ฉบับรวมอุทยานแหงชาต ิ
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วิธีการ 
  

1. คนควาหาขอมูลอุทยานแหงชาติของประเทศไทย สัตวปาและพันธุพืชจากแหลงขอมูลตางๆ 
 
1.1 อุทยานแหงชาติท้ังหมดของประเทศไทย สัตวปา และพันธุพืชคนหาไดจาก 

แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต ท่ีเว็บไซตของกรมอุทยานแหงชาติของประเทศไทยและหนังสือ
ทองเท่ียวอุทยานแหงชาต ิTrips Magazine ฉบับ รวมอุทยานแหงชาติของประเทศไทย 

 
1.2 ตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร ละติจูด ลองจิจูด ของอุทยานแหงชาติแตละแหงจากเว็บไซต 

ของกรมแผนท่ีทหาร (Digital Thailand) ขอมูลแหลงอนุรักษ กองอนุรักษส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ 
และศิลปกรรม  และเนื่องจากมีบางอุทยานแหงชาติท่ีไมทราบพิกัดของอุทยานจึงยึดตําแหนงของ
อําเภอ  ตําบล หรือหมูบานในบริเวณท่ีอยูของอุทยานแหงชาตินั้น 
 
2. จัดจําแนกทําฐานขอมูล  
 
โดยจําแนกเปนอุทยานแหงชาติท้ังหมดของไทย พิกัดท่ีตั้งอุทยานแหงชาติ ชนิดของสัตวปา และ
พันธุพืชท่ีพบ  ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 
 
3. ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth )  
 
เพ่ือสะดวกแกการใชงาน ซ่ึงGoogle Earth เปนโปรแกรมท่ีใชแสดงภาพถายดาวเทียมของสถานท่ีๆ
ในโลก โดยสามารถถายรูปจากมุมสูงไดมีความละเอียดสูงเหนือช้ันบรรยากาศ 
 
4. ติดตั้งโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth )  
 
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดจากเว็บไซดของGoogle Earth ท่ีแอดเดรส 
http://earth.google.com/download-earth.html จะมีการแสดงสเปกเครื่องท่ีสามารถใชโปรแกรมกู
เกิลเอิรธ (Google Earth ) ได และเพ่ือใหสะดวกในการใชงาน เนื่องจากตัวโปรแกรมไมคอยรองรับ
เวลาเปดไฟลหมุดท่ีเปนภาษาไทย คือเม่ือพิมพภาษาไทยสระจะหาย ทําใหอานลําบาก ไมสวยงาม 
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วิธีแกไข คือ ดาวนโหลดไฟลท่ีสามารถแกไขปญหานี้ ไดท่ี thaigoogleearth.com (โดยคุณ Nicknart) 
คลิกท่ี ระบบภาษาไทยสําหรับ Google Earth อยูคอลัมนขวา ดาวนโหลดไดตามปกต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่10  การดาวนโหลดโปรแกรมกูเกิลเอิรธ(Google Earth) 

 

 
 
ภาพที ่11  การดาวนโหลดโปรแกรมกูเกิลเอิรธ(Google Earth) 
 

คลิกเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม 

คลิกเพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม 



26 

 
 
ภาพที ่12  การดาวนโหลดโปรแกรมกเูกิลเอิรธ(Google Earth) 

 

 
 
ภาพที ่13  วิธีแกไขระบบสําหรับภาษาไทย คือ ดาวนโหลดไฟลท่ีสามารถแกไขปญหานี้คลิกขวา 

แลวเลือก Merge 
 
5. การนําโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth ) มาประยุกตใชเพ่ือศึกษาความหลากหลายของ 
ส่ิงมีชีวิตในอุทยานแหงชาติของประเทศไทย  
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5.1 นําพิกัดของอุทยานแหงชาติแตละแหงมาเขาโปรแกรมโดยพิมพตําแหนงเขาไปในชอง 
Fly To แลวคลิกปุม search โปรแกรมจะวิ่งไปซูมพ้ืนท่ีท่ีตองการ โดยมีรูปแบบการคนหาหลายแบบ 
เชน  

5.1.1 ตําแหนงละติจูด ลองจิจูด ในแบบตัวเลขทศนิยม เชน 18.009086,89.370040 
5.1.2 ตําแหนงละติจูด ลองจิจูด ในแบบองศาท่ีตั้ง เชน 13 35’55” N,100 34’22” E 
5.1.3 ช่ือเมือง ประเทศ เชน Khonkaen Thailand และมีอีกหลายรูปแบบ(เฉพาะ 

อเมริกาเทานั้น) 
 

 
 

ภาพที่ 14  การใสคาตําแหนงละติจูด ลองจิจูด 
 

5.2 เม่ือซูมไปท่ีพ้ืนท่ีเปาหมายแลวจากนั้นเริ่มทําการปกหมุดเพ่ือระบุตําแหนงท่ีตั้งอุทยาน
แหงชาติตางๆ โดย 

5.2.1 เลือกตําแหนงท่ีตองการปกหมุด เลือกเมน ูAdd > Placemark แสดงขึ้นมา  
และมีหมุดไอคอน พรอมกรอบสีเหลืองกระพริบอยู คลิกเมาทลากไปยังตําแหนงท่ีตองการ 

5.2.2 ตั้งคารายละเอียดสถานท่ีท่ีปกหมุด 
1) Name  :  ตั้งช่ือสถานท่ีทีปกหมุด 
2) Icon  :  เลือกหมุดท่ีตองการแสดง เม่ือคลิกบนรูปไอคอน จะมีหนาตาง 

แสดงภาพไอคอนใหเลือก เลือกหมุดท่ีตองการ 
 

ใสตําแหนงละติจูด ลองจิจูดใน
ชอง Fly to 
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3) Create In  :  เลือกโฟลเดอรท่ีตองการจัดเก็บ หรือสรางโฟลเดอรใหม  
โดยคลิกปุม New Folder 

4) Description  :  กรอกคําอธิบาย (สามารถใชคําส่ัง HTML ในการ 
จัดรูปแบบขอความได) 

 

 
 

ภาพที่ 15  การตั้งคารายละเอียดของการปกหมุด 
 

5.3 เม่ือปกหมุดตามท่ีตองการแลว ขั้นตอนของการกรอกขอมูลเพ่ือแสดงขอมูลตางๆ โดย 
คลิกขวาท่ีหมุดท่ีปกไว ไปท่ี Properties 

5.4 กรอกขอมูล โดยใชคําส่ัง HTML  
5.4.1 Link ไปท่ีเว็ปไซดของกรมอุทยานแหงชาติ เพ่ือดูขอมูลเพ่ือเติม  

- ดวยคําส่ัง <a href=” http://___________”> ตั้งช่ือ </a> 
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ภาพที่ 16  การทําLink ไปท่ีเว็บไซดของกรมอุทยานแหงชาติ ดวยคําส่ังhtml 
 

5.4.2ใสรูปภาพอุทยานแหงชาติแตละแหง เพ่ือความสวยงามของอุทยานแหงชาติ 
ทําใหนาสนใจยิ่งขึ้น  

- การใสรูปภาพตางๆ และ กําหนดขนาดรูปภาพ ดวยคําส่ัง 
<img scr=”image.jpg “height="80" width="120”></img> 

 

 
 

ภาพที่ 17  การใสรูปภาพตางๆ และ กําหนดขนาดรูปภาพ ดวยคําส่ัง html 
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5.4.3 นําขอมูลท่ีจัดทําฐานขอมูล เกี่ยวกับสัตวปา พันธุพืช ในMS Excel ลงไป โดย 
อาจใชคําส่ังเหลานี้ ประกอบ 

- การทําตัวอักษรหนา     <B>________</B> 
- การทําตัวอักษรเอียง     <I>_________</I> 
- การขีดเสนใต               <U>________</U> 
- การเวนบรรทัด             <Br> 

และคําส่ังอีกมากมาย ขึ้นอยูกับการใชงาน 
 

5.5 เม่ือไดขอมูลครบสมบูรณแลว จากนั้นทําการบันทึกไฟล โดยเลือกโฟลเดอรอุทยาน
แหงชาติท่ีตองการสรางไฟล สกุล .kmz 

 
5.5.1 เลือกเมนู File> Save As ตั้งช่ือไฟล แลวคลิกปุม OK 
 

 
 

ภาพที่ 18  การบันทึกไฟล 
 

หากเลือกบันทึกท้ังโฟลเดอร โปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth ) จะสรางไฟลท่ีเก็บ
รายการปกหมุดท้ังหมดท่ีอยูในโฟลเดอรนั้น และถามีการซอนรูปภาพดวยก็จะ Copy รูปภาพนั้นไว
ในโฟลเดอรยอยดวย ดังนั้นหากตองการบันทึกไฟลท้ังหมด จะตองดูรายการท่ีปกหมุดดวย หากมาก
เกินไป หรือขนาดไฟลใหญเกินไป ก็อาจจะมีผลตอโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth ) ได 
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ภาพที่ 19  การบันทึกไฟลเปน *.kmz 
 

หลังจากทําการบันทึกไฟลเปน*.kmz เรียบรอยแลว จากนั้นทําการลงทะเบียน และอัพ
โหลดผลงานขึ้นไวบนเว็บไซต ซ่ึงอัพโหลดไฟล*.kmz จะตองมีการลงทะเบียนเปนสมาชิกของ
เว็บไซตกอนจึงจะสามารถใชงานได  การลงทะเบียนฟรี ตัวอยางเชน การอัพโหลดขึ้นท่ี 
thaigoogleearth.com โดยจะระบุช่ือผูสรางไฟล (kmz builder) ไวในผลงานแตละช้ิน เพ่ือเปนเครดิต
แกผูสรางไฟลนั้น 

 
6. ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 

6.1 เขาไปยังเว็บไซต www.thaigoogleearth.com 
6.2 คลิก ลงทะเบียนใหม ท่ีคอลัมนทางซายมือ 
6.3 กรอกรายละเอียด ช่ือ  อีเมลลและรหัสผาน แลวคลิกปุม สงการลงทะเบียน 
6.4 เม่ือลงทะเบียนเรียบรอยแลว สามารถล็อกอินเขาสูระบบโดยสามารถใชช่ือ และรหัสผาน 
6.5 เม่ือลงทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว สามารถอัพโหลดงานได โดย เขาไปยังเว็บไซต 

www.thaigoogleearth.com 
6.6 ใส username และรหัสผานท่ีไดลงทะเบียนไว แลวกดEnter เพ่ือล็อกอินเขาสูระบบ 
6.7 คลิกเมนู upload file ทางซายมือ 
6.8 เว็บไซตจะแสดงแบบฟอรมสําหรับใหกรอกรายละเอียดในการอัพโหลดไฟล 
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6.9 คลิกปุม Browse แลวเลือกไฟลท่ีจะอัพโหลด พรอมระบุรายละเอียดตางๆ 
6.9.1 ระบุช่ือไฟลท่ีตองการใหแสดง เชน National park 
6.9.2 ระบุช่ือผูสราง หรือช่ือผูปกหมุด เชน Pannisa 
6.9.3 เลือกหมวดหมู หรือ Category ท่ีตองการอัพโหลดไฟลขึ้นไป 
6.9.4 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับไฟลท่ีอัพโหลด 

6.10 คลิกปุม submit file เว็บไซตจะแสดงขอความวาการอัพโหลดไฟลสมบูรณแลว ก็จะทํา
ใหการอัพโหลดไฟลเสร็จส้ิน และบุคคลท่ัวไปสามารถเขาไปดูไฟลท่ีสรางขึ้นบนเว็บไซต 
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สถานที่และระยะเวลาทําการวิจัย 
 

สถานที ่
 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
   

ระยะเวลาทําการวิจัย 
 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 
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ผลและวิจารณ 
 

ผล 
 

จากการคนหาขอมูลอุทยานแหงชาติของประเทศไทย พบวามีขอมูลอุทยานแหงชาติ
ท้ังหมด 148 อุทยานแหงชาติ โดยมีรายช่ืออุทยานแหงชาติ แบงตามภูมิภาค ดังนี ้
 
1. ภาคเหนือ 59 อุทยานแหงชาติ 

แกงเจ็ดแคว ดอยหลวง แมปง 
ขุนขาน ดอยอินทนนท แมปม 
ขุนแจ ตากสินมหาราช แมเมย 
ขุนนาน ตาดหมอก แมยม 
ขุนพะวอ ถํ้าปลา-น้ําตกผาเส่ือ แมวงก 
ขุนสถาน ถํ้าผาไท แมวะ 
เขาคอ ถํ้าสะเกิน แมวาง 
คลองตรอน  ทุงแสลงหลวง รามคําแหง 
คลองลาน นันทบุร ี ลานสาง 
คลองวังเจา น้ําตกชาติตระการ ลําน้ํากก 
แจซอน น้ําตกพาเจริญ ลําน้ํานาน 
ดอยขุนตาล น้ําตกแมสุรินทร ลุมน้ําคง (สาละวิน) 
ดอยจง น้ําหนาว เวียงโกศัย 
ดอยผากลอง ผาแดง (เชียงดาว) ศรีนาน 
ดอยผาหมปก ภูสอยดาว ศรีลานนา 
ดอยภูคา ภูหินรองกลา ศรีสัชนาลัย 
ดอยภูซาง แมเงา หวยน้ําดัง 
ดอยภูนาง แมจริม ออบขาน 
ดอยเวียงผา แมตะไคร ออบหลวง 
ดอยสุเทพ-ปุย แมโถ  
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2. ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 25 อุทยานแหงชาต ิ
กุยบุร ี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน น้ําตกหวยยาง 
แกงกระจาน เฉลิมรัตนโกสินทร ปางสีดา 
เขาคิชฌกูฏ ทองผาภูมิ พุเตย 
เขาชะเมา-เขาวง ทับลาน ลําคลองงู 
เขาสามรอยยอด ไทรโยค หมูเกาะชาง 
เขาสิบหาช้ัน น้ําตกคลองแกว  หาดวนกร 
เขาแหลม น้ําตกเจ็ดสาวนอย เอราวัณ 
เขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด น้ําตกพล้ิว 
เขื่อนศรีนครินทร น้ําตกสามหล่ัน(พระพุทธฉาย) 

 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 อุทยานแหงชาต ิ

แกงตะนะ ปาหินงาม ภูผาเหล็ก 
เขาพระวิหาร ผาแตม ภูพาน 
เขาใหญ ภูกระดึง ภูเรือ 
ตาดโตน ภูเกา-ภูพานคํา ภูลังกา 
ตาพระยา ภูจองนายอย ภูแลนคา 
ไทรทอง ภูผาเทิบ (มุกดาหาร) ภูเวียง 
นายูง-น้ําโสม ภูผามาน ภูสระดอกบัว 
น้ําพอง ภูผายล ภูสวนทราย (นาแหว) 

 
4. ภาคใต 40 อุทยานแหงชาต ิ

แกงกรุง ธารเสด็จ-เกาะพะงัน หมูเกาะเภตรา 
เขานัน น้ําตกซีโป  หมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
เขาน้ําคาง น้ําตกทรายขาว หมูเกาะลันตา 
เขาปู-เขายา น้ําตกโยง หมูเกาะสิมิลัน 
เขาพนมเบญจา น้ําตกส่ีขีด  หมูเกาะสุรินทร 
เขาลําป-หาดทายเหมือง น้ําตกหงาว หมูเกาะอางทอง 
เขาสก บางลาง หาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
เขาหลวง บูโด-สุไหงปาด ี หาดเจาไหม 
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เขาหลัก-ลํารู ลําน้ํากระบุร ี หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
คลองพนม ศรีพังงา แหลมสน 
ตะรุเตา สันกาลาคีร ี อาวพังงา 
ใตรมเย็น สิรินาถ อาวมะนาว-เขาตันหยง 
ทะเลบัน หมูเกาะชุมพร  
ธารโบกขรณ ี หมูเกาะพยาม  

 

 
 
ภาพที ่20  ภาพรวมของการปกหมุดอุทยานแหงชาติ (ในมุมกวาง) 
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ภาพที ่21  ภาพรวมของการปกหมุดอุทยานแหงชาติ (เจาะลึกบริเวณประเทศไทย) 
 

ซ่ึงในการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) ใน
การทดลอง มีขนาดไฟลท้ังหมด 4.16 MB(*.kmz) โดยการศึกษาพบวามีพันธุสัตวปาท้ังหมด
ประมาณ 1321 ชนิด และพันธุพืชท้ังหมดประมาณ 1451 ชนิด ซ่ึงจะพบสัตวปา และพันธุพืชท่ี
นาสนใจ ดังนี ้
 
พันธุสัตวปา 
ภาคเหนือ ไดแก   
กงกาแกว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
กบดอยผาหมปก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก 
กบหลังไพล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
กบหวย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง 
กบหวยขาปุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา คลองลาน ศรีสัชนาลัย 
กระโดงแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
กระตายปากระแตธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
กระทุมน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
กระรอกบินจิ๋วทองขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา-แมวงก-แมยม 
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กวางผา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแดง (เชียงดาว) แมปง 
กิ้งกาเขาหนามส้ัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
กิ้งกาบินคอแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน -นันทบุร ี
กิ้งกาบินคอสีสม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
กิ้งกาบินปกแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง 
กิ้งกาหัวสีแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
กิ้งกาหัวสีฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
กุงฝอยใน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ไกฟาสีเงิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ไกฟาหางลายขวาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง 
เขียดงู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 
เขียดปาไผ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
เขียดวาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
เขียดหลังปุมท่ีราบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
ควายปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติถํ้าปลา-น้ําตกผาเส่ือ 
คางคกหัวราบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
คางคาวขอบหูกลาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
คางคาวขอบหูขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
คางคาวดอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง 
คางคาวปกถุงเคราแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
คางคาวไผหัวแบนเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
คางคาวมงกุฎมลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมยม-ศรีสัชนาลัย 
คางคาวมงกุฎเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน-ดอยสุเทพ-ปุย 
คางคาวลูกหนูถํ้า  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
คางคาวแวมไพรแปลงใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน-ศรีสัชนาลัย 
คางคาวหนายาวใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
คางคาวไอแหวงนอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
คางเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
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งูทางมะพราวธรรมดา   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
งูแมวเซา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
งูลายสอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
งูลายสอคอแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
งูสายมานพระอินทร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
งูแสหางมาเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จักจั่นปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
จิ้งจกดินจุดลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
จิ้งจกบานหางแบนเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
จิ้งเหลนเรียวจุดดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมยม 
จิ้งเหลนหางยาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร-ีรามคําแหง 
ดวงคางคกผา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก 
ตะพาบธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
นกกระจอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
นกกระจิ๊ดเขียวปกสองแถบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
นกกระจิ๊ดคอสีเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นกกระจิบธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตศิรีลานนา 
นกกระจิบหญาสีขางแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-แมปง 
นกกระปุดใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
นกกระสานวล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
นกกะติ๊ดขี้หมู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
นกกะเต็นนอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยขุนตาล 
นกกะเต็นนอยธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน-ศรีลานนา 
นกกะเต็นหัวดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
นกกะเต็นอกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
นกกะทา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
นกกะลิงเขียด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
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นกกาแวน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ศรีลานนา 
นกกินปลีหางยาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นกกินปลีหางยาวคอสีฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง 
นกกินแมลงปาอกสีน้ําตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
นกขุนทองนกกางเขนดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน 
นกเขาเขียวกานตองทองสีสม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมปม 
นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
นกเงือกคอแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นกจาบคาเคราน้ําเงิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
นกชายเลนน้ําจืด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
นกแซงแซวเล็กเหลือบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นกเดินดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
นกตั้งลอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา-แมยม 
นกไตไม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
นกไตไมทองสีเม็ดมะขาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
นกนิลตวาทองสีสม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
นกปากซอมหางพัด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
นกปกส้ันสีนําเงิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นกเปดน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน 
นกเปลาหนาเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
นกพงคิ้วดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมยม 
นกพงใหญพันธุอินเดีย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
นกพญาไฟเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
นกมุนรกคอแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
นกมูม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
นกยางโทนนอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
นกยางไฟหัวน้ําตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
นกระจิ๊ดธรรมดา   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
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นกศิวะหางสีน้ําตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นกหก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
นกหัวขวานตะโพกแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
นกหัวขวานใหญสีเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมปม 
นกเหงือก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
นกอีลํ้า  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตแิมเงา 
นกอีวาบตั๊กแตนนกบ้ังรอกใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
นกอีเสือหัวดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
นกแอนตะโพกขาวหางแฉก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมยม 
นกแอนพันธุหิมาลัย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
นางแอนตะโพกแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
ปลากดคัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
ปลากระดี ่ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ปลากะมัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน 
ปลาเข็ม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง-ศรีลานนา 
ปลาเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ปลาเขียวหางแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
ปลาคางคาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ปลาซิวแกว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน 
ปลาตะเพียนแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
ปลาติดดิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
ปลาไน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
ปลาบูทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
ปลาพุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ปลามอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ปลามุด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ปลาแมแปป พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
ปลาสลาก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
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ปลาสวาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน-แมปง 
ปลาหมอตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ปลาไหลนา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ปลาไหลนาปลาดุกอุย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ปาดแคระขาเขียว   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ปาดแคระธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ปาดแคระปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
ผีเส้ือไกเซอรอิมพีเรียล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก 
ผีเส้ือถุงทองปาสูง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ผีเส้ือสะพายฟา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
พญากระรอกทองดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
เพเรกริน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
แยขีด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน-แมยม 
ล่ินกระตายปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ล่ินพันธุชวา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
ล่ินใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดหมอก 
สัตวฟนแทะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
เสือปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีนาน 
หนูขนเส้ียน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
หนูขนเส้ียนดอย   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
หนูผีนา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
หนูฟนขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
หนูหญาดอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
หนูหริ่งไมหางพู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
หมาปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ-น้ําหนาว 
หมาหริ่ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
หอยกาบน้ําจืด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
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เหยี่ยวดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมปม 
เหยี่ยวตางสี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
เหยี่ยวนกเขาซิครา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ขุนแจ 
เหยี่ยวนกเขาหงอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
อนกลาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
อ่ีงแมหนาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
อีเห็นเครือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ศรีลานนา รามคําแหง 
อ่ึงกรายตาขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
อ่ึงกรายหวยเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
อ่ึงกรายหัวเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
อ่ึงปากขวด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน-นันทบุร ี
อ่ึงลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง- หวยน้ําดัง 
อ่ึงอ๊ีด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
อ่ึงอ๊ีดขางขีด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ไดแก  
กบเกาะชาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
กบชะงอนหินเมืองเหนือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
กบปาไผใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
กบหงอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
กระรอกแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
กระรอกหลากสีสีแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
กระราง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
กิ่งกาเขาเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
กิ้งกาบินหัวแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
กิ้งกายักษหรือล้ัง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
กิ้งกาหัวสีฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ไกบาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
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ไกฟาหลังขาวจันทบูรณ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
เขียดทราย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
เขียดหลังปุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
เขียดหิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตเิขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
เขียดอองเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
คางคกหัวเรียบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
คางคาวคุณกิตต ิ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
คางคาวปกขน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
คางคาวปกถุงตอมคาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว-ไทรโยค 
คางคาวปกถุงใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
คางคาวมงกุฏมลายู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
คางคาวแมไกภาคกลาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
คางคาวหนายักษเล็กสองสี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
คางคาวหนายาวใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
งูเขียวพระอินทร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
งูเขียวรอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
งูปลิง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
งูปแกวลายหัวใจ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรนีครินทร 
งูลายสาบเขียวขวั้นดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
งูสิงหางลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
งูหมอก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
จิ้งจกบาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
จิ้งหรีด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ชะนีมงกุฎ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง 
ชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ-ปางสีดา 
ตะกอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง 
ตะขาบทุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ตะพาบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน-ลําคลองงู 
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ตั๊กแตนหนวดส้ัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ตุกแกบิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
ตุกแกปาตะวันออก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว-น้ําตกคลองแกว 
ตุกแกบาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
ทาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
นกกระจอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
นกกระจี๊ดขั้วโลกเหนือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกกระจี๊ดขาสีเนื้อ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกกระจี๊ดหัวมงกุฎ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกกระเตนนอยธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
นกกระเต็นลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
นกกระเต็นใหญธรรมดากํากวม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
นกกระทาดงแขงเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
นกกระรางสรอยคอใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
นกกระสา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
นกกระสาคอขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน-เขาสิบหาช้ัน 
นกกระสาแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
นกกะติ๊ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
นกกะรางหัวขวาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
นกกางเขนน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
นกกินปลีคอแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
นกเขาเหยี่ยว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําคลองงู 
นกเขียวกานตอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครนิทร  ปางสีดา 
นกเคา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
นกเคาหนาผากขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
นกเคาเหยี่ยว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
นกเงือกดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
นกจับแมลงคอสีน้ําเงินเขม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
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นกจับแมลงคอสีฟา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
นกจับแมลงสีฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค-น้ําตกเจ็ดสาวนอย 
นกจับแมลงสีฟาทองขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกเจาฟาหญิงสิรินธร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกสามหล่ัน (พระพุทธฉาย) 
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ําตาล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
นกแซวสวรรค  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
นกตะขาบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน-ลําคลองงู 
นกแตวแลวธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา-หมูเกาะชาง 
นกแตวแลวอกเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกน็อตตี ้ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกนางนวลแกลบดําปกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกนางแอนตะโพกแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
นกนางแอนลม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําคลองงู 
นกบ้ังรอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
นกปรอดดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
นกปรอดหนานวล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกพญาปากกวางสีดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
นกพญาปากกวางหางยาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
นกพิราบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
นกโพระดกคางแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
นกมุนรกภูเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
นกยางกรอก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรี -หาดวนกร 
นกยางกรอกพันธุจีนนกยางโทน
ใหญ 

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 

นกยางแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุร ี 
นกยางไฟธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
นกระวังไพร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุร ี 
นกลุมพู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตทัิบลาน 
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นกเสือแมลงหัวขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
นกแสก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
นกหัวโตทรายใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
นกอัญชันคิ้วขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
นกอัญชันอกเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
นกอินทรีย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
นกอีโกง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
นกแอนพง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
นกแอนฟาหงอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
ปลากระสง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
ปลากดหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
ปลากดเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง 
ปลากระเบน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ปลากระสง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
ปลากลวยฟาหลังเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
ปลาขี้ยอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
ปลาเขยา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
ปลาแคขี้หมู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
ปลาจิ้งจก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
ปลาจิ้งจอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ปลาชะโอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา-ทับลาน 
ปลาซิวหางกรรไกร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม-เขาชะเมา-เขาวง 
ปลาซิวหางแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง-เขาคิชฌกูฏ-

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
ปลาดัก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน-ปางสีดา 
ปลาดุกเนื้อเลน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
ปลาตะเพียนสมพงษ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 



48 

ปลาตีน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ปลานางอาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
ปลาบา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
ปลาปลาเลียหิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
ปลาแปน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
ปลาแปนแกว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
ปลาแปบขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ปลาแมว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
ปลาโมง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
ปลาลัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ปลาสรอยลูกกลวย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
ปลาสินสมุทรลายน้ําเงิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
ปลาไสตนตาแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน-

เขาแหลม 
ปลาหมู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
ปลาอาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ปลิง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
ปาดจิ๋วลายแถบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ปาดจิ๋วลายเลอะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ปาดตีนเหลือง   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ปาดนิ้วแยกขาลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
ปาดบิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ปาดยักษ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
ปูกาญจนบุร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ปูตะนาวศร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ปูใบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
ปูแปน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ผีเส้ือจิ๋วหนอนมะพราวธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
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ผีเส้ือเณรจิ๋ว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ผีเส้ือถุงทองธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ผีเส้ือหนอนใบรักฟาใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ผีเส้ือหนอนพุทราธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ผีเส้ือหางติ่งธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ผ้ึงหลวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
ฟองน้ําครก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
มวนแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
เมนแผงคอใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
เมนเล็กหางพอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
แมงดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
แมงปอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
แมลงปอขาแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ยุงน้ําจืด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ล่ินพันธุมลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
หนูปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
หนูพุกใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด-น้ําตกเจ็ดสาวนอย 
หอยเบ้ียเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
หอยเวียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
หอยหนาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
เหยี่ยวกิ้งกาสีดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย-เขื่อนศรี

นครินทร  -เอราวัณ 
เหยี่ยวชิครา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
เหยี่ยวนกเขาชิครานกแอนตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
เหยี่ยวนกเขาพันธุญี่ปุน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
เหยี่ยวปลาใหญหัวเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
เหลือม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
อีเห็นเครือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
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อ่ึงบาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
อ่ึงแมหนาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร  ปางสีดา 
อ่ึงอ๊ีดขาเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก  
กบหม่ืนปาดนิ้วแยกลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
กบหูใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
กระรอกบินเล็กแกมขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน-ภูเวียง 
กิ้งกาสวนหัวแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน-แกงตะนะ 
กิ้งกาสวนหัวสีน้ําเงิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
เกงธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
เขียดทายทอยดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
เขียดล่ืน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
คางคาวยอดกลวย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
คางคาวยอดกลวยผีเส้ือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
งูเกา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
งูดิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
งูทับสมิงคา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
งูทางมะพราว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก 
งูปลองฉนวนลาว   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
งูแมตะงาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
งูลายสอบาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
งูสายมานธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
งูหัวกะโหลก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
จิ้งจกปาสีจาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
จิ้งจกหางแบนเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
จิ้งเหลนภูเขาเขมร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
จิ้งเหลนภูเขาลายจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 



51 

ตะเพียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสวนทราย (นาแหว) 
ตัวหอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสวนทราย (นาแหว) 
ตุกแกเขาหินทราย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
นกกระจิ๊ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
นกกระจิบหญาอกเทา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
นกกระจี๊ดธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
นกกระจี๊ดสีคลํ้า พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
นกกระติ๊ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
นกกระเต็น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
นกกระเต็นใหญธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
นกกระเบ้ืองผา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
นกกองกอด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสวนทราย (นาแหว) 
นกขม้ินดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
นกคุมอืดใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
นกเดาดินสวน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ-ภูกระดึง 
นกนางแอนลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
นกนางแอนสะโพกแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
นกปกลายสก็อต  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร-ตาดโตน 
นกพญาไท  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาพระยา 
นกพิราบปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
นกยางไฟ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
นกอีแพรดแถบอกดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ปลากดขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
ปลากดหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ปลากรด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
ปลากระโห พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
ปลากาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
ปลาโกก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
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ปลาคลัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
ปลาชอนงูเหา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสวนทราย (นาแหว) 
ปลาดุกดาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร-ภูพาน-ภูเวียง 
ปลาตะเพียนทอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
ปลาเทโพ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ-ผาแตม 
ปลานวลจันทรเทศ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 
ปลาน้ําจืด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูแลนคา 
ปลาบึก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ-ผาแตม 
ปลาบูทราย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
ปลารองไมตับ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ปลาหมากยางหรือปลามงโกรย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
ผีเส้ือจรกามลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ผีเส้ือเชิงลายธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ผีเส้ือหางติ่งเฮเลน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ผีเส้ือหางตุมอดัมสัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
พญาลอไกฟาหลังขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสวนทราย (นาแหว) 
แมลงปอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาพระยา 
ล่ิมหรือนิ่ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
หนูจิ๊ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
หนูหริ่งนาหางยาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
หนูหวาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน-ภูแลนคา 
อ่ึงอ๊ีดเทาจุดดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 

 
ภาคใต ไดแก  

Phricotelphusa limula พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
Salangathelphusa brevimarginata  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
กบเขาทองลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
กบเขาสูง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
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กบเขาหลังตอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
กบชะงอนหินเมืองใต พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
กบดอรเรีย   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
กบตะนาวศร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง น้ําตกส่ีขีด เขาปู-เขายา 
กบนาหรือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
กบเนื้อ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
กบหงอนมลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
กบหลังตาพับ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
กระจงควาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา ทะเลบัน 
กระแตใต พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 

เขาหลัก-ลํารู -แหลมสน 
กระรอกขางลายทองแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด -สิรินาถ-ทะเลบัน 
กระรอกดินหลังลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
กระรอกลายทองแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
กั้ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
กิ้งกาเขาหนามยาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
กิ้งกาบินคอดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
กิ้งกาบินหัวสีฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา -ทะเลบัน 
กุงกะตอม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
กุงกามกราม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
กุงเคย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
กุงดีดขัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
กุงนาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
กุงน้ําตก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
กุงฝอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา สิรินาถ 
กุงมังกร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา -หมูเกาะสุรินทร 
กุงแมน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากระบุร ี
ไกจุก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
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ไกฟาหนาเขียว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง-เขาลําป-หาดทายเหมือง 
เขียดงูศุภชัย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง น้ําตกส่ีขีด  
เขียดงูสวน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
เขียดปาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
คางคกไฟ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
คางคาวขอบหูขาวกลางคางคาว
หนายาวใหญ  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 

คางคาวขอบหูขาวเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง น้ําตกส่ีขีด  
คางคาวขอบหูขาวใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
คางคาวบัวฟนกลม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
คางคาวปกถุงเคราดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา-หมูเกาะสิมิลัน 
คางคาวมงกุฎ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
คางคาวแมไก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
คางคาวแมไกปาฝน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
คางคาวแวมไพรแปลงเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
คางคาวหนูผี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
คางดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกรุง 
งูเขียว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน-อาวมะนาว

เขาตันหยง 
งูเขียว หัวจิ้งจก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
งูเขียวดงลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
งูเขียวตุกแก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
งูเขียวบอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
งูคงคาทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
งูไซ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
งูดินมลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
งูทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
งูทับสมิงคลา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
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งูใบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
งูปลองทอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
งูปากกวางน้ําเค็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
งูพังกา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะระ-เกาะพระทอง

หาดเจาไหม 
งูลายสายมลายู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
งูสรอยเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
งูสามเหล่ียมหัวหางแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง น้ําตกส่ีขีด  
งูสิงหางดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ
งูแสงอาทิตย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
งูแสมรัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
งูหลามปากเปด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง เขาลําป  

หาดทายเหมือง 
งูเหาทองพนพิษ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
จั้กจั่น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
จักจั่นงวงมวนแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
จักจั่นทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
จิ้งจกนิ้วยาวกําพล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
จิ้งจกเรียวทองเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
จิ้งจกหางเรียบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-เขาสก-หาดเจาไหม 
จิ้งจกหางแหลม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
จิงโจน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะพยาม 
จิ้งเหลนดินจุดดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ
จิ้งเหลนนอยหางยาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
จิ้งเหลนเรียวปกษใต  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ฉลามวาฬ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-ธารเสด็จ-

เกาะพะงัน 
ชะมดแปลงลายแถบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
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ชะมดแผงหางดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ชะออน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ดวงกวางหาเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ดวงดีดหนวดไผ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ดาวขนนก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-เขาหลัก-ลํารู 
ดาวทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ดาวเปราะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร ตะรุเตา 
ดาวหนาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ตะพาบแกมแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น น้ําตกส่ีขีด  
ตะพาบหัวกบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด หาดนพรัตนธารา-

หมูเกาะพีพี 
ตั๊กแตนตําขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ตาลปดทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ตุกแกปาโคนนิ้วติด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ตุกแกปาใต  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา-ทะเลบัน 
ตุกแกปาลายจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
ตุกแกหางเรียบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ตุดตู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
เตากระ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
เตาจักร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน-น้ําตกส่ีขีด  

เขาปู-เขายา-เขาหลวง 
เตาทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-หาดขนอม-

หมูเกาะทะเลใต 
เตาบึงหัวเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
เตามะเฟอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
เตาสังกะสี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
เตาหกดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
เตาหญา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
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ถวยทะเล (Corallimorph)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
ทาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ตะขาบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ทากดิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ทากปุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
นกกระจิบกระหมอมแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกกระจิบคอดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
นกกระติ๊ดขี้หมู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
นกกระติ๊ดตะโพกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
นกกระเต็นใหญปกสีน้ําตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
นกกระทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี
นกกระสาคอดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
นกกะติ๊ดตะโพกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
นกกะเต็น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 

หมูเกาะเภตรา 
นกกะเต็นอกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง- 

เขาสก-สิรินาถ 
นกกะเต็นอกลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
นกกางเขนดงหางแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี
นกกาน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
นกกาน้ําเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 

หมูเกาะพยาม 
นกกาฝาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี
นกกาฝากสีเลือดหมู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกกาฝากอกเพลิง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
นกกินปลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
นกกินปลีกลวยปากยาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกกินปลีกลวยเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
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นกกินปลีหางยางเขียว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขานัน  
นกกินแมลงหัวสีน้ําตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
นกขม้ินนอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
นกขม้ินนอยสีเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกขุนแผนอกสีสม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา-น้ําตกโยง  
นกคัดคูสีทองแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกเคาปาสีน้ําตาล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
นกเงือกปากดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
นกเงือกหัวงอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
นกเงือกหัวแรด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสันกาลาคีร ี
นกเงือกหัวหงอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง ใตรมเย็น 
นกเงือกหัวหงอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกจอกปาหัวโต พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกจับแมลงคอสีน้ําตาลแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
นกจับแมลงสีสม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกจาบคาหัวเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
นกจาบดินหัวดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกโจรสลัด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
นกชนหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกรุง-เขาหลวง-บางลาง 
นกชาปไหน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา-หาดขนอม 

หมูเกาะทะเลใต 
นกชาปไหนนกยางทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
นกแซงแซวหางบวงเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
นกดุเหวาผา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกซีโป 
นกเดินดงสีเทาดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
นกตะกรุม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-หมูเกาะระ- 

เกาะพระทอง 
นกแตวแลวปาโกงกาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
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นกทะเลขาเขียวลายจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
นกนางนวล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
นกนางนวลแกลบคิ้วขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
นกนางนวลแกลบพันธุจีน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
นกในวงศนกยาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
นกบ้ังรอกปากแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกบ้ังรอกเล็กทองแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
นกปรอดหัวโขน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง  
นกปลีกลวยเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตเิกาะลันตา 
นกปากซอมหางเข็ม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
นกพญาปากกวางทองแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง หมูเกาะระ เกาะพระทอง 
นกพญาปากกวางเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกโพระดกหลากสี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
นกยาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
นกยางควาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน-แหลมสน 
นกยางจีน   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
นกยางเปย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ-ีอาวพังงา 
นกยางไฟหัวสีเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
นกลุมพูขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
นกแสกแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
นกหวา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
นกหัวขวานแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี
นกหัวขวานแดงลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
นกหัวขวานส่ีนิ้วหลังทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
นกหัวขวานใหญสีดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
นกหัวโตทรายเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
นกเหยี่ยวรุง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
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นกออก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
นกอินทร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี
นกอินทรีดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
นกอีลุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 

หมูเกาะสิมิลัน 
นกแอนกินรัง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง-หมูเกาะเภตรา 
นกแอนฟาเคราขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
นกแอนหางส่ีเหล่ียม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
นากเล็บส้ัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
นากใหญหัวปลาดุก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
บ้ึง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
มดตะนอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลวก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลากดทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ปลากระดี่ทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลากระดี่นาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-ธารโบกขรณ ี
ปลากระทงแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
ปลากระทุงเหวปากแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ปลากระทุงเหวเมือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก-ธารโบกขรณ ี
ปลากระโทงเทง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ปลากระบอกหัวส่ิว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลากระเบนจุดขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
ปลากระเบนทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
ปลากระเบนราหู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
ปลากระพง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ปลากระพงแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ-ีหมูเกาะระ 

-เกาะพระทอง 
ปลากริมขางลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
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ปลากลวย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลากะพงขางปาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-หมูเกาะระ 

-เกาะพระทอง 
ปลากะพงขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม-แหลมสน 
ปลากะพงแดงหางปาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลากะพงเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลากะรังลายขนนก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปลากะรังลายขวางจุดน้ําเงิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ปลากะรังสายฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลากะรังหัวโขน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลากัด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
ปลาการตูนสมขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ-หมูเกาะระ-เกาะพระทอง

เขาหลัก-ลํารู 
ปลาการตูนอินเดียนแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
ปลาเกาหนาแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาแกง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลาขางลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาขางเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-แหลมสน 
ปลาขาวเมาน้ําลึก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาขี้ตังเบ็ดฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ปลาขี้ตังเปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาเขียวพระอินทร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาแงะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง  
ปลาจะละเม็ดดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
ปลาฉลาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน-อาวพังงา 
ปลาฉลามหนูใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลาฉลามหูดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
ปลาชอนกาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
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ปลาชะโอนถํ้า พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ปลาช้ีตังเบ็ดฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาซิวขาวสารชวา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ปลาซิวน้ําตก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง น้ําตกส่ีขีด  
ปลาซิวใบไผเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
ปลาดาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลาดุกคางขาว หรือปลาดุกดาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-แหลมสน 
ปลาดุกลําพัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง-ตะรุเตา 
ปลาตะเพียนจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
ปลาตั๊กแตนหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาตีน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-ลําน้ํากระบุร-ีหมูเกาะพยาม 
ปลาตุดตู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาทราย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-เขาหลัก-ลํารู 
ปลาทรายขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
ปลาโทง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
ปลานางฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ปลาโนร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะพยาม 
ปลาในสกุลปลาตะเพียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
ปลาในสกุลปลาทู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
ปลาในสกุลปลาผีเส้ือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
ปลาบิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ปลาบูเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาบูหมาจ ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลาใบปอ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลาใบไม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลาปกเปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
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ปลาปกเปาหนามทุเรียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา-เขาหลัก-ลํารู 
ปลาปากคม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา-เขาหลัก-ลํารู 
ปลาปากแตร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลาแปป พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลาผีเส้ือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปลาผีเส้ือกางปลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาผีเส้ือคอขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
ปลาผีเส้ือเทวรูป  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาผีเส้ือลายแปดขีด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลาพยาบาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาพวงชมพู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ปลาแพะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลามง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปลามงแซ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-สิรินาถ 
ปลามังกร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลามัด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ปลาเมนลายเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
ปลาโมง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาลําพัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
ปลาเล็บมือนาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลาวัว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาวัวหางเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาสลิดทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาสลิดหินบ้ังหลังเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาสวยงาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา 
ปลาสาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม-หมูเกาะเภตรา 
ปลาสิงโต พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปลาสิงโตปกจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
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ปลาสินสมุทร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปลาสินสมุทรลายฟา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาสีกุนขางเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลาสีเสียด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ปลาเสือขางลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
ปลาเสือพนน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลาไสขม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง ทะเลบัน 
ปลาหมูจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปลาหมูหางแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ปลาหวด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ปลาหางแข็ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลาหางแข็งบ้ัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปลาหิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-หมูเกาะพยาม

หมูเกาะสุรินทร 
ปลาเหาฉลาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาไหลทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปลาไหลมอเรย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลาไหลมอเรยจุดขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาไหลมอเรยปานดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปลาไหลมอเรยยักษ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลาอินทร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา หมูเกาะพยาม 
ปลาอีกอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา-เขาหลวง-น้ําตกส่ีขีด  
ปลาโอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
ปลาแฮะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง-น้ําตกส่ีขีด  
ปลิงขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลิงเข็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลิงควาย   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
ปลิงดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
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ปลิงทะเลเพรียงหัวหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปลิงลูกปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปลิงสายสะดือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปะการัง บูมเมอแรง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปะการังกาแล็กซ่ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-ตะรุเตา 
ปะการังเขากวาง (Acropora sp.)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปะการังเขากวางขนาดใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
ปะการังเคลือบ (Encrusting coral)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ หมูเกาะชุมพร 
ปะการังเคลือบหนาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปะการังจาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 

ตะรุเตา-หมูเกาะสุรินทร 
ปะการังดอกกะหลํ่า  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ปะการังดอกไม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา-หาดนพรัตนธารา-

หมูเกาะพีพี 
ปะการังดอกไมแปลง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปะการังดอกเห็ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะสุรินทร 
ปะการังดาวใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา-ตะรุเตา 
ปะการังดํา (Black coral) พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร 
ปะการังนิ้วมือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี-

หมูเกาะพยาม 
ปะการังใบไม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ปะการังแปรงลางขวด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน  

หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปะการังผักกาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปะการังผักกาดปะการังออน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปะการังผิวถวยเคลือบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปะการังแผนเปลวไฟหรือปะการัง
ดอกจอก  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะสุรินทร 

ปะการังพรุนแบบฟองน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
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ปะการังพุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปะการังไฟ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา -หมูเกาะสุรินทร 
ปะการังรองหนาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปะการังรังผ้ึง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปะการังรูพรุน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ปะการังลูกโปง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
ปะการังสีน้ําเงิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปะการังหนาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
ปกเปาทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา-หมูเกาะสิมิลัน- 

หมูเกาะเภตรา 
ปู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปูกามดาบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม ตะรุเตา  

ลําน้ํากระบุร ี
ปูดําหรือปูทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ปูแสม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม ตะรุเตา  

หาดเจาไหม 
ผีเส้ือกระทกรกสีคลํ้า  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ผีเส้ือกลางคืน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง  
ผีเส้ือขาวแคระ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือเจาปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ผีเส้ือดาราไพรปกษใต  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ผีเส้ือถุงทองปกษใต พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ผีเส้ือใบกุมธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือพอมด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ผีเส้ือแพนซีสีตาลไหม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือฟาวาวสีตางฤด ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือมรกตธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ผีเส้ือลายขีดเงินลายขอ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
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ผีเส้ือสะพายขาวปกโคง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา -เขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือสายัณสีตาลธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือสีตาลจุดตาหา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือสีอิฐธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือหนองคูณธรรมดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือหนอนมะนาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือหางติ่ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผีเส้ือหางติ่งอิศวร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ผีเส้ือหางแหลม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ผ้ึงหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
พญากระรอกเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
พรมทะเล (Zooanthid)   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร-สิรินาถ 
พลับพลึงทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
พะยูน (Dugong dugon)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
เพรียงหัวหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา -เขาหลัก-ลํารู 
เพียงพอนเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
ฟองน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
มดตะนอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
มวน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
มาน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
เมนทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร ธารโบกขรณ ี
เมนหนามยาว   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา -เขาหลัก-ลํารู 
เมนหางพวงใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เมนใหญแผงคอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
เมนใหญแผงคอยาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
แมงกระพรุน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
แมงดาทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
แมงมุม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะพยาม 
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แมลงเตาทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
แมลงปกแข็ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง  
แมลงสาบทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา -เขาหลัก-ลํารู 

หมูเกาะพยาม 
แมวลายหินออน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน- เขาสก 
แมหอบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
แยจุด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ลิงหางส้ัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 
ล่ินทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-ตะรุเตา 
โลมา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
โลมาขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 

-อาวพังงา 
โลมาจุด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
โลมาหัวขวด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน-หาดนพรัตน

ธารา-หมูเกาะพีพี 
โลมาหัวขวดธรรมดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
โลมาหัวขวดมลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา หาดนพรัตนธารา- 

หมูเกาะพีพี- อาวพังงา 
โลมาหัวบาตรครีบหลัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
วงศนกกระเต็น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
วงศนกกาน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
วงศนกชอนหอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
วงศนกชายเลน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
วงศนกนางนวล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
วงศนกอีแอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
วาฬ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง  

เกาะชุมพร- หมูเกาะสุรินทร 
แสทะเล (Sea whip) พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม-หมูเกาะอางทอง 
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ไสเดือน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หนอนตัวแบน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หนอนทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
หนูนาเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
หนูผีจิ๋ว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
หนูฟานเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
หมาน้ําหรือเขียดวาก (Rana 
glandulosa) 

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 

หมีเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา 
หมึก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน หมูเกาะพยาม 

หมูเกาะสุรนิทร 
หมึกกระดอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา- ธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
หมึกสาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
หอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
หอยกะทิ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
หอยขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
หอยขี้กา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยตะโกรม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
หอยตะเภา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
หอยตาวัว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยทราย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยนางรม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
หอยเบ้ีย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยเบ้ียเสือดาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
หอยเบ้ียอารบิก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
หอยปกนก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยมวนพลู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยมะระ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
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หอยมือผี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยมือหมี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน หาดนพรัตนธารา-

หมูเกาะพีพี 
หอยเมน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 

-หมูเกาะพยาม 
หอยเมนหนามดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยเมนหนามลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยรอยร ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
หอยวงเวียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยสังขปก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยสังขหนาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
หอยเสียบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หอยหวาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
ห่ิงหอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เห็บกวาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เหยี่ยวผ้ึง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
เหาชาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
อีแปะทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
อีเห็นธรรมดา บาง   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
อีเห็นลายพาด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
อ่ึงกรายมลาย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
อ่ึงกรายลายจุด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
อ่ึงกรายหัวมน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด 
อ่ึงกรายหัวแหลม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ไฮดรอยด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค 
กบ จิ้งจกหางแบน นกเขาใหญ  
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กบนา จิ้งจกหางหนาม นกคุมอกลาย  
กบบัว จิ้งเหลน นกเงือก 
กระจง จิ้งเหลนบาน นกเงือกกรามชาง 
กระจอน จิ้งเหลนหลากหลาย นกแซงแซว 
กระแต ชะนี นกแซงแซวหางปลา 
กระทิง ชะมด นกดุเหวา 
กระรอก ชางปา นกเดาดินทุง 
กวางปา ตะกวด นกเดาลมหลังเทา 
กิ้งกา ตุกแก นกตะขาบทุง 
กิ้งกาบินปกสม ตุกแกบาน นกตีทอง 
กิ้งกาสวน เตาเหลือง นกนางแอนบาน 
กิ้งกาหัวแดง นกกก นกบ้ังรอกใหญ 
เกง นกกระปูด นกปรอดทอง 
ไกปา นกกวัก  นกปรอดเหลืองหัวจุก 
ไกฟา นกกางเขนดง นกพญาไฟ 
เขียด นกกางเขนบาน นกโพระดก 
คาง นกกินปลีอกเหลือง นกยางเขียว 
คางคก นกแกก นกหัวขวาน 
คางคกบาน นกขม้ิน นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 
คางคาว นกขุนทอง บาง 
งู นกเขา ปลา 
งูเขียวดอกหมาก นกเขาเขียว ปลากระทิง 
งูจงอาง นกเขาเปลา ปลากาง 
งูเหลือม นกเขาเปลาธรรมดา ปลาชอน 
ปลาซิว แมวปา หนูทองขาว 
ปลาดุก แย หมาใน  
ปลาตะเพียน ลิง หมาไม 
ปลาตะเพียนขาว ลิงกัง หมี 
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ปลาบู  ล่ิน หมีคน 
ปลาหมอ เลียงผา หมีควาย 
ปลาไหล วัวแดง หมีหมา 
ปาด เสือ หมูปา 
ปาดบาน เสือโครง หมูหริ่ง 
พังพอน เสือปลา เหยี่ยว 
เมน เสือไฟ เหยี่ยวขาว 
เมนหางพวง หนู อีกา 
อีเห็น อ่ึงขางดํา อ่ึงอาง 
อีเห็นขางลาย อ่ึงน้ําเตา อ่ึงอางบาน 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ 
กบออง นกนางแอน ปลาสรอยนกเขา 
เขียดตะปาด นกปรอด ปลาหมอไทย  
งูสิงธรรมดา นกเอ้ียงสาริกา พญากระรอกดํา 
นกกระแตแตแวด ปลากระทิงดํา พังพอนธรมดา  
นกจาบดินอกลาย 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 
กบหนอง นกกินปลี นกพญาไฟใหญ 
เกง นกแกว นกยูง 
ชะมดแผงสันหางดํา นกเคากู  นิ่มหรือล่ิน  
ตุน นกจับแมลงหัวเทา ปลายี่สก 
นก นกแซงแซวหางบวงใหญ ผีเส้ือ 
นกกระปูดใหญ นกแตวแรว  เหยี่ยวรุง 
นกกาเหวา 
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พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กบทูด นกกางเขน ปลาพลวง 
กระจงเล็ก นกกาฮัง ปลาสลาด 
กระจงหน ู นกขม้ินทายทอยดํา ปลาหลด 
กระแตธรรมดา นกขม้ินนอยสวน ปูน้ําตก 
กระรอกทองแดง นกเขียวคราม แมวดาว 
กระรอกปลายหางดํา นกจาบคาหัวสีสม ลิงแสม 
เขียดบัว  นกเดาดิน ล่ินชวา  
คางคกแคระ นกปรอดคอลาย สมเสร็จ 
คางคกเล็ก นกอีวาบตั๊กแตน เสือดาว 
งูกะปะ นกเอ้ียง เสือลายเมฆ 
งูหลาม นากเล็กเล็บส้ัน หนูฟานเหลือง 
จงโครง นางอาย หรือลิงลม หอยขม  
ชะนีธรรมดา ปลากด หอยโขง 
ชะมดเช็ด ปลาแขยงหิน หอยเจดีย 
ตะพาบน้ํา ปลาชะโด เห้ีย 
เตา ปลาซิวใบไผ อ่ึงกราย 
เตาหก ปลาติดหิน ปลานิล 
เตาหับ  

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
กระตายปา คางแวนถ่ินเหนือ นกปรอดหัวสีเขมา 
กระแตเหนือ งูเขียวหางไหมทองเขียว  นกหกเล็กปากแดง 
กระรอกบิน งูสามเหล่ียม นกแอนตาล 
กระรอกหลากสี งูเหา นกฮูก 
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กวาง จิ้งจกดินลายจุด  เปดแดง 
กิ้งกือ นกกระทาทุง ลิงลมหรือนางอาย  
ไกฟาพญาลอ นกกระรางหัวขวาน สุนัขจิ้งจอก 
ไกฟาหลังขาว นกกินแมลงอกเหลือง หนูหริ่ง 
เขียดจะนา นกเคาแมว หมาจิ้งจอก 
เขียดหนอง นกแซงแซวหงอกขน  อน 
เขียดออง นกปรอดกนแดง อนเล็ก 
คางคาวขอบหูขาวกลาง นกปรอดสวน 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือและภาคใต 
กบวาก  นกคุม  ปลารากกลวย 
กระเล็น นกเดาลมเหลือง  ปลาเลียหินหรือปลาติดดิน  
คางคาวมงกุฎหูโตมารแชล นกตบยุงหางยาว  ปลาสรอย 
งูเขียวหัวจิ้งจก นกเปลา  ปลาหัวตะกั่ว 
งูลายสอธรรมดา นกพญาปากกวาง  ผีเส้ือหางตุมจุดชมพู  
งูลายสอสวน นกยางกรอกพันธุจีน  พังพอนกินปู 
งูลายสอใหญ  นาก สัตวเล้ือยคลาน 
งูสิงบาน  ปลาซิวควาย หนูเกาะ 
ชะมดแผงหางปลอง  ปลาดุกอุย หมีขอ 
เตาหวาย ปลาเนื้อออน  อนใหญ  
นกกงเขนดง อ่ึงกรายลายเลอะ  

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและภาคใต 
กบน้ําเค็มหรือกบน้ํากรอย นกนางแอนกินรัง ปลาเห็ดโคน 
กบภูเขา นกนางแอนแปซิฟก ปลาอมไข 
กัลปงหา (Sea Fan)  นกบ้ังรอกแดง ปลิงทะเล 
กิ้งกาแกว นกโพระดกสวน  ปะการัง 
กุง นกยางทะเล ปลากระสูบขีด  
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กุงแชบวย  นกอีเสือสีน้ําตาล  ปะการังโตะ 
เกงหมอ  นกเอ้ียงถํ้า ปะการังถวยสม  
เขียดจิก นกแอนบาน ปะการังพุมไม 
คางคาวมงกุฎ  ปลากระดี่หมอ ปะการังสมอง 
คางคาวแมไกเกาะ ปลากระทุงเหว ปะการังเห็ด 
คางแวนถ่ินใต ปลากระบอก ปะการังออน (Soft coral) 
งูเขียว งูเหาตะลาน  ปูเจาฟา ( Phricotelphrsa sirinthorn ) 
งูเขียวหางไหมทองเหลือง ปลากะตัก  ปะการังโขดหรือปะการังนิ้วมือ 

(Porites lutea) 
ปูมา ปลากะพง ปูลม 
จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ ปลากะรัง ปูเสฉวน 
ชะนีมือขาว ปลาการตูน ปูหิน  
ดอกไมทะเล  ปลาเกา  พังพอนเล็ก 
เตาดํา ปลาตะกรับ  แมลงปอ  
เตาตน ุ ปลาทู  ลิงเสน 
เตานา ปลานกแกว โลมาหัวบาตร 
นกกระทาดง ปลานกขุนทอง เสือดํา 
นกกระปูดเล็ก ปลาโนรีครีบยาว หมึกกลวย  
นกกะเต็นแดง ปลาปากใต  หอยตลับ 
นกเงือกกรามชางปากเรียบ  ปลาผีเส้ือลายแปดเสน  หอยเตาปูน 
นกแซงแซวปากกา ปลาสลิดหิน หอยทับทิม 
นกตบยุง ปลาสีกุน หอยนมสาว 
นกตะขาบดง  ปลาหนามหลัง หอยมือเสือ 
หอยแมลงภู อีเห็นธรรมดา  อ่ึงหลังจุด 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต 
กบหลังขีด นากใหญขนเรียบ ผีเส้ือหนอนใบรักธรรมดา 
กระรอกบินแกมสีแดง  ปลากดเหลือง พญากระรอก 
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จิ้งจก  ปลากริม แลน  
นกเขาชวา  ปลาแกมชํ้า  เหยี่ยวแดง 
นกเขาหลวง  ปลาแขยงใบขาว  อ่ึงลายแตม  
ปลาสลิด นกเดาลมดง ปลาตูหนา หรือปลาไหลหูดํา  
ปลาหมอเทศ   

 
พบเฉพาะในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือและภาคกลาง 
กบหวยสีขางดํา นกขม้ินนอยธรรมดา  ปลาคอ 
กระเล็นขนปลายหูส้ัน นกขุนแผนหัวแดง ปลาจาด  
กิ้งกาบาน นกเขียวกานตองปกสีฟา ปลาซิวควายแถบดํา 
กิ้งกาบิน นกจับแมลงจุกดํา ปลาตะโกก  
เขียดหลังเขียว  นกจาบคาเล็ก  ปลาตะเพียนน้ําตก 
คางคาวเล็บกุด นกแซงแซวหางบวง ปลาพลวงหิน 
คางคาวหนายักษทศกรรณ  นกไตไมหนาผากกํามะหยี ่ ปลาแรด 
คางหงอก  นกพญาปากกวางอกสีเงิน ปลาเวียน 
งูเขียวหัวจิ้งจกปา นกยูงไทย ปลาสรอยขาว 
งูทางมะพราวลายขีด นกแวนสีเทา  ปาดลายพ้ืนเมืองเหนือ  
งูลายสาบคอแดง  นกสีชมพูสวน  เมนใหญ 
งูสิง นกหัวขวานเขียวปาไผ เมนใหญแผงคอส้ัน  
ตุกแกปา นกหัวขวานดางแคระ เหยี่ยวนกเขา  
เตาใบไม นากใหญ  อ่ึงขาคํา  
นกกะปูด  ปลากั้ง ปลาแขยง 
นกกะรางหัวหงอก  ปลาขาว  

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไกฟาหลังเทา นกเงือกสีน้ําตาล  ปลาอีด 
ตะขาบ นกโพระดกธรรมดา ผีเส้ือปลายปกสมใหญ 
นกกระจิบสวน ปลากระสูบ  พญากระรอกบินหูแดง 
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นกกระเต็นธรรมดา  ปลากระสูบจุด เหยี่ยวนกเขาชิครา  
นกกระรางหัวหงอก ปลากราย อีเกงหรือฟาน 
นกกิ้งโครงคอดํา  ปลาชอนทราย อ่ึงอ๊ีดหนังลาย  
นกแขกเตา  ปลาตะเพียนทราย ปลาหมอชางเหยียบ 
นกแขวก  

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กระตาย นกขุนแผน นกพญาไฟสีกุหลาบ 
กระทาง นกเขนนอยปกแถบขาว นกโพระดกคอสีฟา 
คางคาวปากยน  นกเขาไฟ นกยอดหญาหัวดํา 
งูเขียวหางไหม นกคุมอืด  ปลากะสูบ 
เตาเดือย นกเคาโมง  ปลาแข 
เตาปูลู นกจับแมลงคอแดง ปลาซิวหนวดยาว 
นกกระจิบ นกแซงแซวสีเทา ปาดแคระ 
นกกินแมลง นกเปดผีเล็ก ลิงวอก  
นกขี้เถาใหญ นกเปลาธรรมดา  อ่ึงอางกนขีด 

 
ภาคเหนือ ไดแก 

กง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
กระเจาะ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
กระเจียวแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
กระเจียวปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ 
กระชาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน-ลําน้ํากก-นันทบุร ี
กระเชาสีดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเงา 
กระโดนสรอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
กระโถนฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-ดอยภูคา 
กระทอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน-อยขุนตาล 
กระทอมหมู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา-ขุนสถาน 
กระทุมน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเมย 
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กระทุมบก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
กระบากใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 
กระเบา   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีสัชนาลัย 
กลวย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
กลวยดงดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
กลวยนวล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
กลวยไมรองเทานาร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติออบขาน 
กลวยฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-น้ําตกแมสุรินทร-แม

วงก 
กวม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
กวมภูคา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
กอกระดุม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
กอกางดาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
กอกํายาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
กอขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
กอขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
กอดาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
กอแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ 
กอตลับ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
กอตาหมูนอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
กอตาหมูหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-น้ําหนาว 
กอใบเล่ือม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา-ดอยอินทนนท-แมวงก-น้ําตกแม

สุรินทร 
กอพวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา-ลําน้ํากก 
กอล้ิม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-แมวงก 
กอเลือด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตดิอยสุเทพ-ปุย 
กอสีเสียด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
กอหมน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
กอหมาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
กอหยุม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
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กอหัวหมู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล-ภูหินรองกลา 
กอหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
กอแอบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-แมวงก 
กะเพราตน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
กะลังตังชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
กามปู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
กายอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 
กาวเครือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
กาหลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
กําลังชางสาร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
กีบแรด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
กุก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมปง-หวยน้ําดัง 
กุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
กุหลาบขาวเชียงดาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
กุหลาบพันปสีแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
กุหลาบหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก-นันทบุร ี
กูดดอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
กูดตน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ถํ้าสะเกิน 
เก็ดดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ 
เกล็ดปลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
แกง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
ไก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
ไกแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
ขม้ิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ขม้ินแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
ขม้ินปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
ขางครั่ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ขาลิง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท-แมวาง 
ขาวละมุน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ขาวสารปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 



80 

ขิงปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เขิงแขงมา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
เขิงชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
เขือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
เขืองแขงมา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง-ศรีลานนา-ขุนสถาน 
แขงกวาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง-ศรีลานนา-ดอยขุนตาล-ดอย

สุเทพ-ปุย 
แขมหลวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
ไขนกคุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ไขน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
คนทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
คนางใบหยก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
คราม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ครามปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
คอเชียงดาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
คัดเคาเครือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
คัดเคาภูคา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
คาหด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา-แมวาง 
คําไก มะไฟ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
คําขาวหรือกุหลาบพันป
สีขาว  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 

คําแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-ลําน้ํากก 
เค็ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง-หวยน้ําดัง 
เครือขางครั่ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เครืองูเหา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
เครือเดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เครือตวย   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ 
เครือนมวัว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เครือพันซาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เครือไหล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
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เคาะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
แคทรายง้ิวปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
แคหัวหมู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
โคลงเคลงขน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร-ีลําน้ํากก 
ไครขน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ไครมด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
จอกหูหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
จอแจ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
จันทรทอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
จําป  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนขาน-แมตะไคร 
จําปหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง-ดอยอินทนนท 
จุกนาร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ชมพูภูคา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ชองนางคล่ี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
ชางกระ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
ชาสาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
โชนผี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
โชนใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
เฒาหลังลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ดอกกุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสอยดาว 
ดอกขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน 
ดอกมะขาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ดอกหงอนนาค พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสอยดาว 
ดาดตะกั่ว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ดาวราย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เดื่อปลองหิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
แดงตะแบก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแดง (เชียงดาว) 
แดงน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช-ออบขาน 
ตนโพสามหาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
ตระครอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองตรอน  
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ตองลาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ตองสาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
ตองหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ตะคราน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ 
ตะไคร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
ตะไครตน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน-หวยน้ําดัง 
ตับเตาตน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง-น้ําตกแมสุรินทร 
ตางไกปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-หวยน้ําดัง 
ตาฉี่เคย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ตาลเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ตําแยตน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ตําเสาหน ู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
ตุมกวาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตถํ้ิาผาไท 
เต็งตาน ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
เต็งรัง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองตรอน -น้ําตกพาเจริญ 
เติม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนขาน-แมโถ 
ถ่ัวแระปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ 
เถายั้งดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ทีเฟริ์น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เทาสิงหโต พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
เทียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
เทียนดอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ไทรยอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นมนาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนขาน 
นมวัวดอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
นางพญาเสือโครง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
บอนเตา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
บอนปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ 
บันดงเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
บัวตอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
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บัวทอง   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
บุกคางคก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
ประดับหินดาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ประดูตะเลน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
ประดูสม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
ประทัดนอยภูคา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ปอกระสา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
ปอตูบหูชาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง-คลองวังเจา 
ปอยาบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมปง-ศรีลานนา-รามคําแหง 
ปอสลักพาด   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
ปอสําโรง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ปดแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ปาลมขนาดใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ปูเจา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เปงเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
ผักเบ้ียดิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ผักเปดไทย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
ผักแวน   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ผักหนอกดอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
ไผขาว   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
ไผโจด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ 
ไผบงดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
ไผบงปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
ไผเวก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแดง (เชียงดาว) 
ไผศก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน-ขุนนาน 
ไผสีสุก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตแิมเมย 
ฝอยลม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ฝาละมี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
พญาดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-หวยน้ําดัง 
พญาเสือโครง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน 
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พริกไทย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
พลวงตะเคียนหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีนาน 
พลับพลาขอยหนาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
พลูชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
พลูดิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ 
พวงมาลัย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
พอคาตีเมีย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง-ศรีลานนา 
แพงพวยน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
ไพล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ฟามุย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
มณฑา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 
มณฑาดอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 
มณฑาหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
มวงกอม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
มะเกลือเลือด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยขุนตาล 
มะขามแป  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
มะเดื่อหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
มะตาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
มะนาวควาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
มะเฟองชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
มะมือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
มะมุนดง   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
มะยมปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนนาน-ดอยภูนาง-ดอยภูนาง 
มะลิหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
มะสัง   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
มะหา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
มะแฮะนก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา-รามคําแหง 
มันดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
มันดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
มันปลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง-รามคําแหง-ศรีลานนา 
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มากระทืบโรง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
มาสามตอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง-ดอยสุเทพ-ปุย 
เม็ดชุนตัวผู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
เมนเล็กหางพวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
เม่ียงดอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
เม่ียงหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
โมก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ไมกระพ้ีเขาควาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
ไมแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
ไมประดู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
ไมมะคาโมง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
ไมยราบเครือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
ไมยราบตน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
ไมยาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ 
ไมวงศกอ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมปม 
ไมสนเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง 
ไมสนเขาหรือเกี๊ยะ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติออบหลวง 
ไมสัก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยผากลอง 
ยาแก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรนิทร 
ยางโดน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
ยางเหลือง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
ยาบขี่ไก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
รักขน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
รางจืดตนภูคา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
ลดาวัลย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
ลําไยปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนขาน 
ลําไยปาเครือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแจซอน 
ลิเภา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
เลียงมัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูนาง 
เลือดควายใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา-รามคําแหง 
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โลดทะนงเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
วานนกคุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
วานมหากาฬ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
วานมหาเมฆ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
วาสุกร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
สน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมตะไคร 
สนเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคอน้ําตกพาเจริญ 
สนสามใบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ 
สมกั้ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
สมป พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
สลักปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมเมย 
สลีนก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-แมวาง-ดอยอินทนนท 
สะแก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติถํ้าผาไท 
สะพานหินธรรมชาต ิ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตากสินมหาราช 
สักไผ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 
สาบหมา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรนิทร-แจซอน-แมโถ 
สาส่ีหนุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
สาหรายหางกระรอก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
สําเภาแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
สิงโตสยามฯ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
สีเสียดเหนือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
เสลาดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
เสา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนขาน 
เส้ียวปาดอกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
โสมชบา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
หญากาบไผ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 
หญากาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
หญาขัด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
หญาแขมนอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
หญาคาหญาปากควาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
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หญาดอกคํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
หญาถอดบอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
หญานิ้วหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
หญาใบไผ   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 
หญาแฝก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติถํ้าสะเกิน-ดอยอินทนนท 
หญาแพรกหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
หญาสองปลอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
หญาสาบเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติลําน้ํานาน 
หญาหนวดฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
หญาหนวดฤาษีเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 
หญาแหวหมู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินันทบุร ี
หนวยนกงุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
หนอนขี้ควาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
หนาด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวาง-แจซอน 
หนาดเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
หนาดคํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง-ศรีลานนา 
หนามเค็ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก 
หนามปูยา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
หมักอินทร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
หมากเตา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมโถ 
หมากปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
หม่ีปง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
หมีเหม็น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร-ศรีนาน 
หยั่งสมุทร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
หวาดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
หวายนิ้ว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
หวายปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยหลวง 
หวายโปง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง 
หวายไสไก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
หางกระรอก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
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เหงาน้ําทิพย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
เห็ดขม้ินนอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดขม้ินใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดขอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดไขหานเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดจั่น  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดซาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เห็ดมัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติขุนสถาน 
เหมือดคนตัวผู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร-ดอยอินทนนท-แมวาง 
เหมือดดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
เหมือดปลาซิว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
เหมือดหลวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติรามคําแหง-ดอยอินทนนท 
เหมือดแอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
เหลืองละมุน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยภูคา 
แหลบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
แหลบุก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล 
อบเชยเถา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง 
อวบดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
ออสมันดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-หวยน้ําดัง 
อาหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เอ็นอาดอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกแมสุรินทร 
เอ้ืองขี้หมา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
เอ้ืองชางกระ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย-ดอยอินทนนท 
เอ้ืองแซะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท-น้ําตกแมสุรินทร-ดอยสุเทพ-ปุย 
เอ้ืองดิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเวียงโกศัย 
เอ้ืองตาหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
เอ้ืองผา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เอ้ืองมณีไตรรงค  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติออบขาน 
เอ้ืองมะขาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 
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เอ้ืองมาวิ่ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติศรีลานนา 
เอ้ืองสาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตศิรีลานนา 
เอ้ืองสายสามสี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 

 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ไดแก 

กก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง 
กกรังกา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
กกสามเหล่ียม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
กรวยปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ-ไทรโยค 
กระชิด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรี -แกงกระจาน 
กระเชาผีมด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
กระตังใบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
กระถินณรงค  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
กระทิง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด-น้ําตกเจ็ดสาวนอย 
กระบกกรัง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ-น้ําตกพล้ิว 
กระปอกเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
กลวยไมสกุลเข็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
กะพ้ี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
กะเรกะรอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร-น้ําตกพล้ิว 
กาลังกาสาตัวผู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
กําลังหนุมาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
กุมน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
กูดเขากวาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
กูดหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
กูดออม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
แกวผา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ไกเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
ขนาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง-หาดวนกร 
ขานาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ-ไทรโยค 
ขาวเย็นเหนือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
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ขาวสารหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
ขิงขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา-ลําคลองงู 
เข็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรตันโกสินทร 
เข็มดอกใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
ไขเนา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกหวยยาง 
ไขมุก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
คานหามเสือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
คูณ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
เคด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
เครือมัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
ไครน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ไครยอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ฆอนตีหมา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
จอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
จัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
จันทนชะมด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
จามจุร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
จิงจอนอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
จุก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
เจ็ดชางสาร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
ชกเหลืองจันท พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
ชะคราม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ชะอม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
ชะโอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
ชันใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
ชุมแพรก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว  
ดีปลีน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
แดงดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 
ตอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
ตะขบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
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ตะแบกกราย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
ตะแบกใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
ตาตุมบก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
ตาลปตรฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ตําแยกวาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ตีนตุกแก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ถอบแถบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
ถ่ัวแปบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
เถากระไดลิง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
เถาคัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
เถาถอบแถบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
เถายานาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
เถาวกระทงลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
เถาอบเชย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ทะลายเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด-กุยบุร ี 
ทุเรียนปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
นมเมีย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
เนียนดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ-เขาชะเมา-เขาวง 
เนียมฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
บัวสาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด-น้ําตกเจ็ดสาวนอย 
บัวหลวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ประดูเลือด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
ปบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ปุดใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
เปราะหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
เปลานอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
ผักตบไทย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ผักเบ้ีย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ผักเปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
ไผกาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทับลาน 
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ไผคาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
ไผซ้ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
ไผนวล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
ไผหางชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
ฝาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
พญาปลองทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
พนอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว -น้ําตกพล้ิว 
พลองดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
พลองใบเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
พลองใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
พลับ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง-เขาคิชฌกูฏ 
พิมเสนปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
พุงทะลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
มะซาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
มะดูก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
มะนาวปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
มะพลับดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
มะเมาไขปลา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
มะลิไสไก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
มะฮอกกาน ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
โมกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
โมกเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
ยางโอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ-ไทรโยค 
ยูคาลิปตัส  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
รง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
กอเดือย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
เรวปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
ละอองไฟฟา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
ลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 
หวา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
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ลูกดิ่ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ-เขาแหลม 
เล็บแมว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
วานเศรษฐี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
สมกุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
สมอ ตะเคียนหิน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุร ี 
สะแกวัลย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน-เฉลิมรัตนโกสินทร 
สะเดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
สะเดาปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกยีรติไทยประจัน 
สันตะวา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
สามรอยยอด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
สารภี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
สํารอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองแกว -เขาคิชฌกูฏ 
สีเสียดแกน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร 
แสลงพันเถา   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
โสกเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
หงอนไกดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
หญาขม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
หญาขาวปา   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
หญาคมบางเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
หญาไซ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
หญาเทียน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
หญาปราบน้ําเค็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
หญาปลอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
หญาหางเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเอราวัณ 
หนวดฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
หนามเกี่ยวไก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดวนกร-เฉลิมรัตนโกสินทร 
หนามขี้แรด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง-เฉลิมรัตนโกสินทร-

ไทรโยค 
หนามเค็ด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
หนามมะเค็ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
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หมากเล็กหมากนอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
หยอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
หัวกลัก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
หาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติไทรโยค 
เหมือดแกว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง 
เหมือดโลด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
เหลืองจันทบูร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
แหน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
แหวทรงกระเทียม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด 
โหริน ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
อินทรชิต  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลม 
เอ้ืองกระเรกระรอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกเจ็ดสาวนอย 
เอ้ืองกุหลาบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
เอ้ืองเข็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 
เอ้ืองปากเปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปางสีดา 
เอ้ืองมัจฉา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกพล้ิว 
เอ้ืองมาลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 

กระทงลาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
กลวยไมดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
กลวยไมตระกูลหวาย
แดงอุบล  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูลังกา 

กอหนาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
กอหมู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
กะเบากลัก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กะพ้ีเขาควาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
กะอวม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
กานเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
กําลังกาสาตัวผู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
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กุหลาบปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเรือ 
กูดเกี๊ยะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
กูดงอดแงด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กูดตีนกวาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
กูดปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
เก็ดลาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
แกนมอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
แกแล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
แกว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
แกวมือไว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
แกวหวาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูแลนคา 
ขนนกยูง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ขม้ินโคก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
ขอยหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
ขาวก่ํานกยูง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
เข็มแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
โขนผี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
โขนใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
คอดอย   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
คางฮุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
เครือเขาน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
จันผา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
จาฮอม   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ชัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน 
ชางนาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภกูระดึง-ภูพาน 
ซาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
แซม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
ดอกดิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ดอกหรีด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ดาวเรืองภ ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก-ภูกระดึง 
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แดงอุบล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
ตลงแตบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ตะโกหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
ตั้งไก(หัวไกโอก)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
ตางผา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ตางหูขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก 
ตีนตั่ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูพาน 
ตีนเปดเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
เถามวกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
เทียนภ ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
นกคุม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
นางคํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูพาน 
นางนวล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
นางอ้ัว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
น้ําเตาพระฤาษ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
เนียมดอกธูป  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก 
บรมือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
บุกใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ใบกนปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ปรก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ปอขนาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ปอแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
ปอหู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน-เขาใหญ 
ปูจาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูจองนายอย 
เปราะภ ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ผักหวานปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
ไผซางหมน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก 
ไผลํามะลอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ไผหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ไผหวานบาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
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แฝก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน 
พยุง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว 
พวงตุมหู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
พวงประดิษฐ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
พะดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
พีพาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูแลนคา 
เพ็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน 
เพลาจังหัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
เฟรนกระเชาสีดา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม 
เฟรนแผง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
มณีเทวา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
มะกอกเล่ือม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน-ภูกระดึง 
มะเกลือกา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
มะเขื่อเถ่ือน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
มะพราว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
มะพอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําพอง-ภูพาน 
มะลิปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
มือพระนารายณ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
ไมกระยา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูแลนคา 
ไมเหียง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปาหินงาม 
ยางกราด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
ยางควน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
ยานหูเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
รักทะนง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ 
รางจืด   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
ลําดวน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
ลูกไม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแกงตะนะ-ตาดโตน-ภูพาน 
วานคางคก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
สนทราย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
สมแปะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก-เขาใหญ-ภูกระดึง 
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สรอยอินทนิล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
สองสลึง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
สะแกแสง   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
สะเม็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
สานเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
สาปเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
สามปอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเรือ 
แสน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูแลนคา 
แสนคํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
โสภา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
หญาขนตาชางเลา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
หญาขาวก่ําขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
หญาแขม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
หญาพง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
หญาหัวเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
หญาเหล่ียม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
หนามไขปู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
หนามคณฑา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง-ภูผาเหล็ก 
หมักมอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
หมากมุย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูพาน 
หมากลิง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
หยาดน้ําคาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
หลวงขี้อาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
หวานไพร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผามาน 
หวายเขียว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตาดโตน 
หางเสือลาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก 
เหมือดคนดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
เหลืองพิสมร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
แหวกระตาย   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
อินทนิลบก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติปาหินงาม 
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เอ็นอา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติผาแตม 
เอ้ืองเขาแกละ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเวียง 
เอ้ืองเงิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเรือ 
ไอยเรศ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูเรือ 
ฮอมคํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึง 

 
ภาคใต ไดแก 

กลวยไมนารีชอง
อางทอง  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 

กอเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง-น้ําตกส่ีขีด  
กอใบเอียด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
กอเรียน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
กอเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น-น้ําตกส่ีขีด  
กะทกรก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
กะทือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
กะเบาลิง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
กะลอขน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น-น้ําตกส่ีขีด  
กะลุมพี  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
กางปลาทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
กานตอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
กาฝาก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
กาลอ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว -บูโด-สุไหงปาด ี 
กาหย ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
กุยชายทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
กุหลาบเขาหลวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
กูดขม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
กูดงอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
กูดปรง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
กูดหางคาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
กูดหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
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แกงเลียงใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
แกวหนามา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-ตะรุเตา 
โกงกาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-ทะเลบัน-หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
โกงกางหัวสุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
โกงกางหูชาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-เขาหลัก-ลํารู-ตะรุเตา 
โกมาซุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว 
ไกตม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ไกรทองหรือพิกุลทอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตติะรุเตา 
ขนตาสิงโต  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ขนหนอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ขนุนนก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ขนุนปาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน-น้ําตกโยง 
ขมัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ขันทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ขาเปย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ขี้ไกยาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ขี้แรด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
ขี้หนอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
ขี้เหล็กยาน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
ขุนไม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
เข็มขน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เข็มทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
เข็มพระรามไม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ไขเขียว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
คลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
คลุม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
คอกิ่วยาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
คอแหง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
คัดเคาทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
คัดเคาหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
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คันทรง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
คันหามเสือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
คุยชาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
เคย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
เคลง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
เคลงหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
แค  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
แคฝอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
โคลงเคลง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง-สิรินาถ 
โคลงเคลงขี้นก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
งวงชางทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
เงาะปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
จวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
จันทรคันนา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
จําปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
จําปูนชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
จิกเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
จิกทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
จิกนา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
จิกน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
จิกเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
จีงํ้า  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
เจียด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
ฉก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ไฉน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
ชก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด -ใตรมเย็น 
ชมัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
ชะมวงปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ชะมัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต 
ชะเมา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 



102 

ชะแอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ชันยอด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ชันรูจ ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ชางรองไห พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
ชางไห พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-อาวมะนาว-เขาตันหยง 
ชิง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ชิงช่ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ชุมเห็ด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
ชุมเห็ดเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
แซะ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-ทะเลบัน 
ดาวสามแฉก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
ดาหลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตบิางลาง 
ดําตะโก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
แดงเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง-น้ําตกส่ีขีด  
แดงคาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ตนมะนาวผี (Atalantia 
monophylla) 

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 

ตอกใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ตองแตบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ตะขบควาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ตะเข็บ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ตะเคียนชันตาแมว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก-คลองพนม-เขาลําป-หาดทายเหมือง 
ตะเคียนทราย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ตะเคียนราก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ตะบูนขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ตะปูนขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
ตะพง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ตําเสา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ติ่ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
ติ่งตั่ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
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ตีนเปดแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาด ี 
ตีนเปดพร ุ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
ตีนเปดเล็ก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เตยเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
เตยชะคร ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
เตยหนู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-แหลมสน-หมูเกาะสุรินทร 
เตารางแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
แตงช่ัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ถอบแถบเครือ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ถ่ัวคลา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ถ่ัวทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ถ่ัวผี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
เถากระเพาะปลา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
เถานางรอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
เถาปลอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
เถาไฟ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
เถาวัลยดวน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ทองบ้ึง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
ทัง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ทังใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
ทุงฟา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
เทพทาโร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
เทาแสนปม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
เทียนนา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
ไทรยอยใบทู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
นน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
นมพิจิตร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
นวล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
นากบุด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี -คลองพนม 
นาคบุตร พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
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นาคราช พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เนระพูสีไทย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
เนียน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน-หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี

น้ําตกส่ีขีด  
เนียมนกเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
บัวแฉกใบมน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
บัวแฉกใบใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
บัวผุด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก-เขาสก-น้ําตกหงาว-บางลาง 
บัวสาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
บากง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
บุกหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
บุญนาคเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ใบไมสีทอง หรือ  
ยานดาโอะ  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง-บูโด-สุไหงปาด ี 

ปรงเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-ตะรุเตา 
ปรงทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ปรงหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ประสัก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
ปลาไหลเผือก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ปอเตาไห  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ปอผาสาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ปอหูชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด -ใตรมเย็น 
ปาลมเจาเมืองถลาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปาลมชางไห  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ปาลมบังสูรย หรือลีแป  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง-บูโด-สุไหงปาด ี 
ปาหนันชาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
ปุด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก-บางลาง-เขาลําป-หาดทายเหมือง 
เปงทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน-หมูเกาะระ-เกาะพระทอง- 

หาดเจาไหม 
เปรียงขานาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 
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เปลาน้ําเงิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เปอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
โปรง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา-หาดเจาไหม-ตะรุเตา- 

ลําน้ํากระบุร ี
โปรงทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ผักขาเขียด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตติะรุเตา 
ผักแขยง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ผักบุง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-ทะเลบัน 
ผักยอดตอง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ผักราด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ไผเกรียบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
ไผเฉยีงรุน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม 
ไผเรียบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ไผหลอด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
ฝาด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-อาวพังงา 
ฝาดดอกขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
ฝาดแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-สิรินาถ 
ฝาดอกแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
พริกไทยปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
พลองตาเปด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
พลองใบมน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
พลองใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน-หาดขนอม 

หมูเกาะทะเลใต 
พลับเขา   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
พลับพลึง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดขนอม-หมูเกาะทะเลใต-ตะรุเตา 

หมูเกาะอางทอง 
พลา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
พลูฉีก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
พะยอมทราย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
พังกา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
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พังกาหัวสุมดอกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
พังกาหัวสุมดอกแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติมูเกาะพยาม-เขาหลัก-ลํารู 
พังแหร  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
พังแหรใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-น้ําตกส่ีขีด -ใตรมเย็น 
พิกุล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา 
พิกุลปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
พุดน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
พุทราทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
แพลงกตอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
โพกริ่ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-หมูเกาะสุรินทร 
ไพลดํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เฟรนกามปู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
เฟรนขาหลวง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
เฟรนตน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
เฟรนตีนตะขาบ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
เฟรนราชิน ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ไฟกา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
มะคะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน-อาวมะนาว-เขาตันหยง 
มะเดื่อขี้นก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
มะเดื่อปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
มะปริง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง-หมูเกาะสิมิลัน 
มะพลับพร ุ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
มะเมาดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร-หมูเกาะสุรินทร 
มะยง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
มะหวด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-หมูเกาะสิมิลัน 
มะหาดรุม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน 
มังคะ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม-เขาน้ําคาง-ลําน้ํากระบุร ี
มังตาล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
มังเส  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง  
มันเทียน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
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มูกเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
แมกลอน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
โมกแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
โมกปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ไมโกงกาง  
(Rhizophora sp.)  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

ไมตะบูน  
(Xyiocarpus sp.)  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

ไมถ่ัวและไมพังกาหัว
สุม (Bruguiera sp.)  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

ไมเทายันยาด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ไมโปรง (Ceriop sp.)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
ไมฝาด  
(Lumnitzera sp.)  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

ไมยวนแหล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม 
ไมลําพูทะเล 
(Sonneratia sp.)  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

ไมลําแพน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
ไมเสม็ดขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
ไมแสม (Avicennia sp.)  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 
ไมหอม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ไมเหงือกปลาหมอ 
(Acanthus sp.) 

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

ยวนแหล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติพยามเขาสก 
ยางนอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ยางมันหมู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-ทะเลบัน 
ยางแรด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
ยางวาด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
ยาน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ยานอวดน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
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ยานาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
รอก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
รองเทานารีดอกขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
รองเทานารีเหลืองกร   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
ระยาหยก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
รักทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
รักปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
รังไก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
รังเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
รามใหญ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
เรวดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ลอ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น-น้ําตกส่ีขีด  
ละมุดปา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
ลักเคยลักเกลือ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ลังคาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ลําเจียก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ-ตะรุเตา-หมูเกาะสุรินทร 
ลําเท็ง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
ลําบิดทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
ลําพู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ลําเพ็ง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง-อาวพังงา 
ลําแพน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
ลําแพนเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม 
ลําแพนทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ลําแพนหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ล้ินกวาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-หมูเกาะสุรินทร 
ล้ินควาย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
ล้ินแรด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ลิเภาใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
เลือดกวาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
เลือดนก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง  
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เลือดแรด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
วา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
วานกีบแรด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
วานงดดิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
วานพังพอน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
ศรีตรัง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
สตอตั๊กแตน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
สไบสีดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
สมกบ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
สมอทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
สยา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสันกาลาคีร-ีทะเลบัน-น้ําตกทรายขาว -

บูโด-สุไหงปาด ี 
สยาขาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง-เขาหลวง 
สยาแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาน้ําคาง 
สลอดปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
สลัดไดปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
สะตอปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา-ศรีพังงา  
สะเตียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
สะยา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
สังเกียด พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
สังวาลยโนร ี พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
สังหย ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
สาคู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน-อาวมะนาว-เขาตันหยง 
สานขน   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
สาวดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 
สาหรายทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
สาหรายสีเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
สาหรายสีแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
สาหรายสีน้ําตาล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวพังงา 
สาหรายเห็ดหูหน ู พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
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สิงโตพัดเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
สิงโตอาจารยเต็ม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
สุเหรียน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
เสม็ดขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง-ตะรุเตา 
เสม็ดชุน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-ทะเลบัน 
เสม็ดแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
เสียดคาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม 
เสียดชอ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
แสมขาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
แสมดํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
แสลงพันเถา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
โสกเหลือง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง 
ไสปลาไหล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หงอกคาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-หมูเกาะสุรินทร 
หงอนไก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม 
หงอนไกทะเล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-ลําน้ํากระบุร-ีหมูเกาะสิมิลัน 
หญากุยชายเข็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
หญาขาวปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หญาขุย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
หญาเข็ม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หญาคาทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
หญาเงาแคระ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม 
หญาเงาหรอือําพัน   พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
หญาชะเงา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
หญาชะเงาแคระ
(Harophila beccarii) 

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะชุมพร 

หญาชะเงาเตา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
หญาชะเงาใบยาว พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ-หาดเจาไหม 
หญาชะเงาใบส้ัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
หญาชะเงาใบส้ัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน-หมูเกาะพยาม-หาดเจาไหม 
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ปลองยาว 
หญาชะเงาใบส้ันสีเขียว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
หญาชะเงาใบส้ันสี
น้ําตาล  

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 

หญาเตา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-หาดนพรัตนธารา 
หมูเกาะพีพี-หมูเกาะพยาม 

หญาทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-อาวพังงา 
หญาใบมะกรูด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม-หาดเจาไหม 

หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี 
หญาใบมะขาม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
หญาใบสน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-หมูเกาะพยาม 
หญาปริก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
หญาผมนาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม-หาดนพรัตนธารา 

หมูเกาะพีพี-หมูเกาะพยาม 
หญามะกรูดใบเล็ก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
หญามะกรูดใบใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสิรินาถ 
หญายายเภา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หญาสามคม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หญาหนูตน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หญาหวาย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน 
หญาหางนกยูง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หญาไหวทาม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร 
หนาดใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หนามแทง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
หมากเจ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
หมากแดง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 
หมากเทา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
หมากผูหมากเมีย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
หมากพน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทะเลบัน-เขาปู-เขายา 
หมากพระราหู  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
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หมากอาดัง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
หมายนา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
หมูหมัน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
หยีทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
หยีน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบางลาง-อาวมะนาว-เขาตันหยง 
หลงใหล  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
หลุมพอ พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
หลุมพอทะเล พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะพยาม-ตะรุเตา 
หวาน้ํา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาลําป-หาดทายเหมือง 
หวายขี้ไก  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
หวายขี้เส้ียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด -ใตรมเย็น 
หวายเขา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง-น้ําตกส่ีขีด  
หวายงวย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเกาะลันตา 
หวายชะโอนเขา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
หวายแซมา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
หวายเดา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
หวายเดาใหญ  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแหลมสน 
หวายแดง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น-หมูเกาะพยาม 
หวายตะคาทอง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี -เกาะลันตา 
หวายเทิง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
หวายปูเจา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
หวายผ้ึง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
หวายไมเทา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
หวายแสมา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น-น้ําตกส่ีขีด  
หวายหอม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
หวายเหิง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
หันชาง  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู-หมูเกาะสุรินทร 
หัวกา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติใตรมเย็น 
หัวคาง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
หัวเตา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกส่ีขีด  
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หัวอายเปด  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารู 
เหงือกปลาหมอดอก
มวง 

พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา-ลําน้ํากระบุร ี

เหรียง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 
แหลม พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติคลองพนม 
ไหม  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง 
อายบาว  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง-หมูเกาะสุรินทร 
อินทนิลน้ํา พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
เอ็นอานอย พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
เอียน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
เอ้ืองคีรีวง พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
เอ้ืองแดงหิน  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
เอ้ืองปา  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติธารโบกขรณ ี
เอ้ืองฝาหอย  พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาสก 
เอ้ืองสายเสริตส้ัน พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาหลวง 
แอก พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค 

กระบาก หรือ กะบาก ตะแบก มอส 
กลวยไม ตาเสือ มะกลํ่าตน  
กลวยไมดิน ตีนนก มะกอก 
กอ เตาราง มะไฟ 
กอเดือย ปออีเกง มะมวงปา 
ขา ปาลม โมกมัน 
ขิง เปง ยมหอม 
คอแลน ไผ ยมหิน 
เคี่ยมคะนอง ไผปา ยอปา 
ง้ิวปา ไผไร ยาง 
จําปาปา พญาไม ยางแดง 
ชายผาสีดา พะยอม ยางนา 
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แดง พะวา ยางปาย 
ตะเคียน เฟรน สมพง 
ตะเคียนทอง เฟรนกานดํา สัตบรรณหรือ สัตตบรรณ 
ตะเคียนหิน เฟรนกานดํา สาน 
หญา หญาคา หวา 
หวาย เหมือด เอ้ืองหมายนา 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ 

แกมขาว เตย  มะเมา  
ขนุนปา นนทร ี ยางขน  
ขอยหนาม เปราะ  ยางเส้ียน หรือ ยางเสียน 
เฉียงพรานางแอ 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

กลวยไมปา เชียด ไมไผ 
กามกุง เถาวัลย วาน 
กูด พยอม สมุนไพร 
ขาคม ไมเถา สอยดาว 
ขาปา จิก สะตอ  
ขุนไม   

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  
ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กอนก บอน มะสาน 
กอแปน  บุก เรว 
กํายาน บุนนาค สมเส้ียว  
เกล็ดนาคราช เปราะปา สะทิบ 
ขาหลวงหลังลาย เปลา สะบา  
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แขม  ผักกูด สาบเสือ 
ชมพูปา ผักหนาม เส้ียวเครือ  
ตีนเปด ผักหวาน หญาคมบาง 
แตว ผาเส้ียน หวายขม 
มะกอกปา พระเจาหาพระองค อบเชย 
มะไฟปา พลับพลา อินทนิล 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค  ยกเวนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต 

กระเจียว แคทราย  ปรง 
กระโดน จําปปา ปรงปา 
กระบก หรือ กะบก ชิงชัน ประดู 
กระเบากลัก ซอ ประดูปา 
กราด ตะครอ เปลาหลวง 
กลวยปา ตะคร้ํา ไผขาวหลาม 
กลอย  ตะเคียนหน ู ไผซาง 
กวาว  ตะแบกเปลือกบาง ไผรวก 
กอน้ํา ตะแบกเลือด พลวง 
กอแพะ ตะแบกใหญ  พะอง  
กะตังใบ  ติ้ว มะกอกเกล้ือน 
เข็มขาว  เต็ง มะเกลือ 
มะขามปอมดง ทะโล มะขามปอม 
มะคาแต มะหาด รัง 
มะคาโมง รกฟา ลําพูปา  
มะแฟน รัก สนสองใบ 
สนสามพันป สมอพิเภก เสลา 
สมอ สาธร แสมสาร 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระเจียวขาว  ตองกง แววมยุรา  
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กระดุมเงิน ติ้วขน  สมอไทย 
กระมอบ  ติ้วแดง สายหยุด  
กวมแดง พง สารภีดอย 
กอเตี้ย พะยูง  หนอนตายหยาก   
กอรัก  ฟองหิน  เอ้ืองคํา 
กัดล้ิน  เมาแดง  เอ้ืองคําหิน  
กุหลาบขาว ไมกอ  เอ้ืองแปรงสีฟน 
กุหลาบแดง  รองเทาแตะนารี หรือรองเทา

นาร ี 
เอ้ืองผ้ึง  

ดุสิตา เลา  มาวิ่ง  
เดื่อหูกวาง  ไลเคน  

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของภาคเหนือ และภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 

กระชายปา กูดพราว นมตําเลีย  
กระชายปา  เก็ดแดง นมแมว 
กระดูกไก  ขะเจาะ ปอ   
กระดูกคาง  ขี้อาย  เปงดอย 
กระแตไตไม โจด เปลาใหญ 
กระทือ  ชมพูน้ํา ไผซางนวล 
กระทุม  ชะมวง ไผบง 
กระพ้ีเขาควาย ดําดง ไผเพ็ก 
กระพ้ีจั่น ดีหมี ไผหก  
กระวาน  โดไมรูลม ไผหนาม 
กฤษณา ตะคอ  ไผหอบ  
กวาวเครือ  ตะแบกแดง  ไผเฮียะ 
กางขี้มอด ตาว มณฑาปา  
กาสามปก ตาว  มะกอ 
กําลังเสือโครง ตุมเตน  มะเกิ้ม  
มะมวงหัวแมลงวัน  เล็บเหยี่ยว  มะเดื่อ  
เม่ือย สะแกเครือ  แสลงใจ 
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โมกหลวง สะบาลิง  หญาขน  
ยางขาว สัก หนามคนทา 
ยานลิเภา สารภีปา หนามเล็บเหยี่ยว  
รักใหญ เส้ียว หัสคุณ  
เอ้ืองกุหลาบพวง เส้ียวปา  เหมือดคน  
อุโลก  เครือออน ออ  

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของภาคเหนือ และภาคใต 

กอตาหมู  เตารางยักษ ไมเล้ือย  
กะทัง  เตาหลวง เลือดมา 
กุหลาบพันป ถ่ัว  วานสากเหล็ก  
กูดขน พลอง สะทอนรอก 
คอ  เพกา  สานใหญ  
แคหิน  โพบาย  หมามุย  
ตะแบกนา  มะพราวนกคุม หวาหิน  
ตังหน  มะเมาสาย เอ้ือง 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระจับเขา นนทรีปา  ลูกใตใบ 
กระดูกอ่ึง  นมวัว เล่ียน  
กระไดลิง ผักปราบ  สังกรณ ี
กอดาง  มะคา  สาหรายขาวเหนียว  
เขล็ง หรือ เขลง  ไมหนาม  สําโรง 
แคหางคาง  ยางกลอง หญาขจรจบ  
จิกดง ลาน  หญาขาวก่ํา 

 
พบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต 

กะพอ ติ้วขาว  พังกาหัวสุม 
กันเกรา ตีนเปดทะเล โพทะเล 
เกด เตยทะเลหรือลําเจียก  มหาสะดํา หรือมหาสดํา 
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โกงกางใบเล็ก เตยยาน มะนาวผี 
โกงกางใบใหญ ถ่ัวขาว มะพลับ 
ขลู  ถ่ัวดํา เมา  
ขอย ทํามัง  เมา  
เข็มปา  ไทร ยางยูง  
คอเห้ีย  นกนอน  ยูง  
เคี่ยม เนียง ระกํา 
แคยอดดํา ปอทะเล ลําปาง 
ง้ิว  โปรงขาว  เลือดควาย 
จันทนผา โปรงแดง สนทะเล 
จาก ผักบุงทะเล สลัดได 
ชองแมว  ไผผาก  สะเดาปก  
ตะโก  ฝาดดอกแดง  สารภีทะเล 
ตะบัน  พญาเทาเอว  สํามะงา  
ตะบูน พลับดง  เสม็ด  
ตะบูนดํา หมากเขียว  แสม 
ตังหนใบใหญ  หมากนางลิง  แสมทะเล 
ตาตุมทะเล หลาวชะโอน โสกน้ํา 
ตาเปดตาไก หวาเขา หมาก  
หวายลิง หวายกําพวน หูกวาง 
หวายเล็ก  หวายขริง   

 
ส่ือการศึกษาเรียนรูทางนิเวศวิทยา  

การศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนส่ือการเรียนรูทางนิเวศวิทยา เชน ตองการทราบ
ขอมูลอุทยานแหงชาติภูกระดึง สามารถดับเบ้ิลคลิกท่ีอุทยานแหงชาติภูกระดึงโปรแกรมจะแสดง
ตําแหนงท่ีตั้ง และลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
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ภาพที ่22  ตําแหนงท่ีตั้ง และลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่23  แสดงรายละเอียดของอุทยานแหงชาติภูกระดึง 
 
หากตองการทราบรายเอียดเพ่ิมเติมสามารถคลิกเพ่ือลิงคไปท่ีเว็บไซตของกรมอุทยานแหงชาต ิ

ดับเบ้ิลคลิกท่ีอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง 

คลิกลิงคไปท่ีเว็บไซตของกรม
อุทยานแหงชาต ิ

คลิกเพ่ือดูรายละเอียด
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ภาพที ่24  เว็บไซตกรมอุทยานแหงชาต(ิอุทยานแหงชาติภูกระดึง) 
 
นอกจากนี้สามารถดูขอมูลสัตวปา และพันธุพืชท่ีสนใจได เชน ตองการทราบขอมูลสัตวปา คือ  
นกนางแอนตะโพกแดง และพันธุพืช คือ อินทนิล สามารถดับเบ้ิลคลิกเพ่ือดูรายละเอียดได 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่25  แสดงการดับเบ้ิลคลิกเพ่ือลิงคดูขอมูลสัตวปา และพันธุพืช 

ดับเบิ้ลคลิกที่นกนางแอนตะโพกแดง 

ดับเบิ้ลคลิกที่อินทนิล 
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ภาพที ่26  แสดงขอมูลของสัตวปา(นกนางแอนตะโพกแดง) 
 

 
 

ภาพที่ 27  แสดงขอมูลของพันธุพืช(อินทนิล) 
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วิจารณ 
 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic information 
System; GIS) มาประยุกตใชในการศึกษาความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในอุทยานแหงชาติของ
ประเทศไทย ซ่ึงทําการศึกษาถึงตําแหนงพิกัดท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติของประเทศไทย การสืบคน
ขอมูลบางสวนสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตตางๆ และหนังสือแผนท่ีของประเทศไทย สําหรับ
สวนท่ีไมสามารถหาพิกัดของอุทยานแหงชาติไดใชวิธีคนหาพิกัดจากการนําท่ีอยูของอุทยาน
แหงชาติไปสืบคนโดยเว็บไซตของกรมแผนท่ีทหาร (Digital Thailand) จึงทําใหบางอุทยาน
แหงชาติไมไดพิกัดท่ีแทจริงของอุทยานแหงชาตินั้น แตจะไดพิกัดท่ีใกลเคียง เชน พิกัดของตําบล 
หรือ อําเภอ ตามท่ีอยูของอุทยานแหงชาตินั้น สวนขอมูลทางดานอ่ืน แกได ขอมูลในสวนของขอมูล
รายละเอียดของอุทยานแหงชาติ พันธุสัตวปา และพันธุพืช แหลงท่ีมาไดมาจากเว็บไซตของกรม
อุทยานแหงชาติ และนิตยสารการทองเท่ียวตางๆ ขอมูลท่ีไดนั้นเปนขอมูลท่ีเช่ือถึงไดในระดับหนึ่ง 
แตก็มิอาจทราบไดวาขอมูลท่ีไดเปนปจจุบันมากเทาไหร เชนตามขอมูลท่ีไดอาจจะพบพะยูนใน
อุทยานแหงชาติ แตปจจุบันอาจไมพบแลว และในบางครั้งสัตวปาหรือ พันธุพืชบางชนิดก็เปนพันธุ
ท่ีแปลก ช่ือไมคุนทําใหมองภาพสัตวปาหรือพันธุพืชชนิดนั้นไมได จึงทําลิงคขอมูลของพันธุสัตว
ปา และพันธุพืชแตละชนิด ในสวนนี้บางชนิดอาจมีเฉพาะรูปภาพ บางชนิดอาจมีขอมูลตางๆเพ่ิมเขา
มา โดยลิงคไปท่ีเว็บไซตตางๆ เม่ือทําการนําเขาขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว ถึงขั้นตอนการบันทึก
ขอมูล เนื่องจากโปรแกรมกูเกิลเอิรธ(Google Earth) เปนโปรแกรมท่ีสามารถใชงายไมยุงยากในดาน
คาใชจาย สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของกูเกิลเอิรธไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ แตควรท่ีจะ
ใชกับระบบเน็ตอินเตอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูงเพ่ือสะดวกแกการทํางาน และทําใหเห็นรายละเอียดของ
พ้ืนท่ีตางๆไดชัดเจนยิ่งขึ้น กเูกิลเอิรธ(Google Earth) เปนโปรแกรมท่ีสามารถทํางานตอเนื่องไดโดย
ไมตองบันทึกขอมูลก็จะถูกเก็บไดในโปรแกรม แตหากทําการบันทึกเปนไฟล *.kmz แลว การแกไข 
หรือเพ่ิมเติมขอมูลทําไดยาก และตองใชเวลานาน หลังบันทึกไฟลลเปน*.kmz เรียบรอยแลว 
ขั้นตอนอัพโหลดไฟลลงเว็บไซต ขั้นตอนนี้ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเว็บไซตดังกลาวปด
ใหบริการแลว สําหรับทางดานส่ือการศึกษาเรียนรูเปนการประยุกตเพ่ือใหการศึกษามองเห็นภาพ
รายละเอียดตางๆไดชัดเจน มากกวาท่ีจะศึกษาแบบเปนตัวอักษรไมมีภาพประเภท ทําใหสามารถ
จดจํารายละเอียดตางๆไดดีขึ้น เกิดความเพลิดเพลินในการศึกษา แตการเปดโปรแกรมจะตองมี
ระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีความเร็วสูง 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา ภายในอุทยานแหงชาติของประเทศ

ไทยมาวิเคราะห โดยนํามาจัดทําเปนฐานขอมูล โดยใชระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ซ่ึงการศึกษาใน
ท่ีนี้เปนการสํารวจพันธุสัตวปา และพันธุพืช ภายในอุทยานแหงชาติของประเทศไทย ซ่ึงจาก
การศึกษาไดแสดงผลออกมาเปนแบบจําลองพ้ืนท่ี นําเสนอผานฌปรแกรม Google Earth นอกจาก
เปนโปรแกรมท่ีแสดงภาพถายดาวเทียมของสถานท่ีตางๆบนโลก และยังแสดงภาพความละเอียดสูง
ซ่ึงถายจากมุมสูงเหนือช้ันบรรยากาศโดยผลจากการสํารวจความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตนั้น
สามารถนํามาจัดทําเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของได เชน สาขา
นิเวศวิทยา ซ่ึงเปนสาขาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายส่ิงมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศ 

 
 จากการจัดทําฐานขอมูลพันธุสัตวปา และพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของ
ประเทศไทยท้ังหมด 148 แหง ซ่ึงแบงออกเปน อุทยานแหงชาติในภาคเหนือ 59 แหง อุทยาน
แหงชาติในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมกัน 25 แหง อุทยานแหงชาติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แหง และอุทยานแหงชาติในภาคใต 40 แหง โดยขอมูลท่ีนํามาศึกษา พบวา
ขอมูลพันธุสัตวปา ท้ังหมดท่ีพบในอุทยานแกงชาติของประเทศไทย ประมาณ 1321 ชนิด และ
ขอมูลพันธุพืชท้ังหมดท่ีพบในอุทยานแหงชาติของประเทศประมาณ 1451 ชนิด โดยแจกแจง
รายละเอียดไดดังนี ้
 
 1. ขอมูลท่ีนํามาศึกษาพบวาพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาตขิองทุกภาค จํานวน 
117 ชนิด และพบพันธุพืชในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติของทุกภาค จํานวน 55 ชนิด 
 
 2. ในสวนขอมูลท่ีนํามาศึกษาพบวาพันธุสัตวปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคเหนือ แต
ไมเกิน 4 แหง จํานวน 180 ชนิด แตไมพบพันธุสัตวปาในอุทยานแหงชาติ 4 แหง ขึ้นไป และพันธุ
สัตวปาท่ีไมพบในอุทยานแหงชาติภาคเหนือ จํานวน 13 ชนิด 
 
 ดานพันธุพืชท่ีพบในอุทยานแหงชาติในภาคเหนือแตไมเกิน 4 แหง จํานวน 349 ชนิด พบ
พันธุพืชในอุทยานแหงชาติ 4 แหง ขึ้นไป จํานวน 1 ชนิด และพันธุพืชท่ีไมพบในอุทยานแหงชาติ
ภาคเหนือ จํานวน 10 ชนิด 
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 3. ขอมูลพันธุสัตวปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แตไมเกิน 4 
แหง จํานวน 178 ชนิด พบพันธุสัตวปาในอุทยานแหงชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 4 แหง ขึ้น
ไป จํานวน 3 ชนิด และพันธุสัตวปาท่ีไมพบในอุทยานแหงชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 
จํานวน 19 ชนิด 
 
 ดานจํานวนพันธุพืชท่ีพบในอุทยานแหงชาติในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แตไมเกิน 4 
แหง จํานวน 162 ชนิด แตไมพบพันธุพืชในอุทยานแหงชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 4 แหง 
ขึ้นไป และพันธุพืชท่ีไมพบในอุทยานแหงชาติภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก จํานวน 16 ชนิด 
 
 4. ขอมูลพันธุสัตวปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตไมเกิน 4 แหง 
จํานวน 73 ชนิด แตไมพบพันธุสัตวปาในอุทยานแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แหง ขึ้นไป 
และพันธุสัตวปาท่ีไมพบในอุทยานแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 58 ชนิด 
 
 ดานจํานวนพันธุพืชท่ีพบในอุทยานแหงชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตไมเกิน 4 แหง 
จํานวน 136 ชนิด แตไมพบพันธุพืชในอุทยานแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แหง ขึ้นไป และ
พันธุพืชท่ีไมพบในอุทยานแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 33 ชนิด 
 
 5. ขอมูลพันธุสัตวปาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติในภาคใต แตไมเกิน 4 แหง จํานวน 452 ชนิด 
พบพันธุสัตวปาในอุทยานแหงชาติภาคใต 4 แหง ขึ้นไป จํานวน 21 ชนิด และพันธุสัตวปาท่ีไมพบ
ในอุทยานแหงชาติภาคใต 35 ชนิด 
 
 ดานจํานวนพันธุพืชท่ีพบในอุทยานแหงชาติในภาคใต แตไมเกิน 4 แหง จํานวน 379 ชนิด 
พบพันธุพืชในอุทยานแหงชาติภาคใต 4 แหง ขึ้นไป จํานวน 28 ชนิด และพันธุพืชท่ีไมพบใน
อุทยานแหงชาติภาคใต จํานวน 57 ชนิด 
 

6. ขอมูลพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาค
กลาง ตะวันออก ตะวันตก จํานวน 47 ชนิด 

 
ดานขอมูลพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาค

กลาง ตะวันออก ตะวันตก จํานวน 68 ชนิด 
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7. ขอมูลพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 27 ชนิด 

 
ดานขอมูลพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 32 ชนิด 
 
8. ขอมูลพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และ

ภาคใต จํานวน 32 ชนิด 
 
ดานขอมูลพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคเหนือ และภาคใต 

จํานวน 24 ชนิด 
 
9. ขอมูลพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง 

ตะวันออก ตะวันตก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 22 ชนิด 
 
ดานขอมูลพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง ตะวันออก 

ตะวันตก และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 21 ชนิด 
 
10. ขอมูลพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง 

ตะวันออก ตะวันตก และ ภาคใต จํานวน 84 ชนิด 
 
ดานขอมูลพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาคกลาง ตะวันออก 

ตะวันตก และ ภาคใต จํานวน 72 ชนิด 
 
11. ขอมูลพันธุสัตวปาท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาต ิ2 ภูมิภาค คือพบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 19 ชนิด 
 
ดานขอมูลพันธุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ 2 ภูมิภาค คือพบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 5 ชนิด 
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