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ค�าน�า

หนงัสอื	“สตัว์รอบมอ”	เป็นกำรรวบรวมสตัว์ประเภทต่ำง	ๆ 	ภำยในมหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง		

ทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจพืน้ทีข่องมหำวทิยำลยักว่ำ	5,000	ไร่	เพือ่ให้เหน็ถงึควำมสมดลุของธรรมชำต	ิ	

และควำมหลำกหลำยของส่ิงมชีวิีตในระบบนเิวศของพืน้ที	่ซึง่ประกอบไปด้วยสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม		

นก	สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	และสัตว์เลื้อยคลำน	รวมมำกกว่ำ	200	ชนิด	โดยควำมหลำกชนิด

ของสัตว์ในมหำวิทยำลัยนี้	 เป็นผลที่เกิดจำกกำรพลิกฟื้นคืนผืนป่ำบนดอยแง่มตลอดระยะเวลำ	

20	ปี	ของคนมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงทุกคน	

มหำวิทยำลัยขอขอบพระคุณรองศำสตรำจำรย์	 ดร.ประทีป	 ด้วงแข	 และคณะผู้ส�ำรวจ		

เป็นอย่ำงยิ่ง	 ที่ได้สละเวลำกว่ำหนึ่งปีเต็มในกำรเข้ำส�ำรวจและติดตำมควำมหลำกหลำย	

ทำงชีวภำพภำยในพ้ืนที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	 โดยมหำวิทยำลัยมุ ่งหวังว ่ำหนังสือ		

“สัตว์รอบมอ”	 จะเป็นบันทึกประวัติของสัตว์ในมหำวิทยำลัยเพื่อไว้ศึกษำต่อไปในอนำคต		

รวมถึงจะอ�ำนวยประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจตำมสมควร	 และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงควำมส�ำคัญ	

ของกำรสร้ำง	ดูแล	และรักษำผืนป่ำอย่ำงแท้จริง	

ในโอกำสครบรอบ	 20	 ปี	 แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงและกำรพ้นวำระ	

กำรด�ำรงต�ำแหน่งอธิกำรบดีของรองศำสตรำจำรย์	ดร.วันชัย	ศิริชนะ	ในวันที่	28	เมษำยน	2562		

คณะผู้จัดท�ำและมหำวิทยำลัยเห็นสมควรให้มีกำรจัดท�ำหนังสือ	 “สัตว์รอบมอ”	 ไว้เป็นที่ระลึก	

เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับผู้ท่ีสนใจให้เห็นควำมส�ำคัญของธรรมชำติและรักษำผืนป่ำแห่งนี้

ให้คงอยู่ตลอดไป	

คณะผู้จัดท�ำ
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ความน�า 
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อยี่สิบปีที่ผ่ำนมำ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2541	 เรำเดินเข้ำมำที่ดอยแง่มด้วยควำมมุ่งม่ันว่ำ	

เรำจะสร้ำงมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	 ณ	 ที่แห่งนี้	 	 เวลำนั้น...บนดอยแง่มและผืนป่ำโดยรอบ	

อยู่ในสภำพเสื่อมโทรม	 สิ่งมีชีวิตที่เคยอำศัยก็มีเหลืออยู่ไม่มำก	 สัตว์ท่ีควรจะมีมำกโดยเฉพำะนก	

ก็พบอยู่ไม่กี่ชนิด	 สัตว์ป่ำขนำดใหญ่แทบไม่มีเหลืออยู่เลย	 สัตว์ที่พบเห็นมำกที่สุดคงจะเป็นพวก	

แมลงต่ำง	ๆ 	และสตัว์เลือ้ยคลำนบำงชนิด	ควำมเสือ่มโทรมของธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมของดอยแง่ม	

ล้วนมำจำกฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น	 ดังนั้นควำมตั้งใจที่จะพลิกฟื ้นคืนผืนป่ำให้ดอยแง่มจึงเกิดขึ้น		

เพรำะเรำเช่ือว่ำเมื่อผืนป่ำอุดมสมบูรณ์	 บรรดำสรรพสัตว์ทั้งหลำยที่เคยอยู่	 ณ	 บริเวณถิ่นที่แห่งน้ี		

ก็จะหวนกลับคืนมำสู่ดอยแง่มอีกครั้งหนึ่ง

ยีส่บิปีผ่ำนไป	กำรปลูกป่ำและท�ำนบุ�ำรงุสภำพแวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่งทีด่อยแง่ม	อนัเป็นทีต่ัง้

ของมหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวงประสบควำมส�ำเรจ็ด้วยควำมตัง้ใจ	ด้วยควำมรกัผนืป่ำและด้วยควำมรกั	

ในธรรมชำติของคนมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงทุกหมู่เหล่ำ	

ในวนันี	้	ด้วยควำมอยำกรูว่้ำสตัว์ในมหำวทิยำลยัมีอะไรบ้ำง	จงึน�ำมำสู่กำรจดัตัง้คณะส�ำรวจ

เพื่อค้นหำ	 ศึกษำ	 และวิเครำะห์ขึ้น	 โดยในเบ้ืองต้นคณะศึกษำและวิจัยได้รับโจทย์เพียงให้ศึกษำ	

หำชนิดและจ�ำนวนของนก	 ซึ่งน่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นง่ำยและมำกที่สุด	 แต่ปรำกฏว่ำ	

หลังจำกที่ท�ำกำรส�ำรวจไปแล้ว	 คณะส�ำรวจได้พบสิ่งมีชีวิตประเภทต่ำง	ๆ	 อีกหลำยชนิด	

อำศัยอยู่ร่วมกันในผืนป่ำ	อันเป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงในวันนี้	ดังนั้นจำกควำมคิดเดิม	

ที่ตั้งใจจะศึกษำรวบรวมเฉพำะนกประเภทต่ำง	ๆ	 จึงขยำยออกไปเป็นกำรรวบรวมสัตว์	

ในมหำวิทยำลัยเท่ำที่ส�ำรวจได้ในเวลำหนึ่งปีไว้ด้วยกันทั้งหมด	
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รองศำสตรำจำรย์	ดร.วันชัย	ศิริชนะ

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีควำมเชื่ออยู ่ตลอดเวลำว่ำ	 สิ่งมีชีวิตท้ังหลำยย่อมสำมำรถ	

อยู่ด้วยกันได้อย่ำงมีควำมสุข	หำกเข้ำใจในธรรมชำติของกันและกันและไม่เบียดเบียนกัน	ณ	วันนี้		

คนมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีควำมสุขอยู่ท่ำมกลำงป่ำไม้	ท่ำมกลำงสิ่งมีชีวิตต่ำง	ๆ 	ที่อำศัยอยู่รอบ

มหำวิทยำลัย	ชีวิตคนในมหำวิทยำลัย	จึงอยู่กับธรรมชำติที่ต่ำงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันอย่ำงลงตัว	

หนังสือสัตว์รอบมอเล่มนี้จัดพิมพ์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ	 20	 ปีที่รอคอยนั้น	 ชีวิตสัตว	์

ได้หวนกลบัคืนมำอยูใ่นมหำวิทยำลัยแห่งนีแ้ล้ว	และจะเป็นกำรจดบนัทกึประวตัสิตัว์ในมหำวทิยำลยั

ไว้เพื่อศึกษำเปรียบเทียบในอนำคตต่อไป	 อีกทั้งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงยังมุ่งหวังที่จะปลูกฝัง	

ให้นกัศกึษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย	ตลอดจนคนทัว่ไปเป็นผูท้ีเ่หน็ควำมส�ำคญัของธรรมชำต	ิ

มคีวำมรกัในธรรมชำต	ิและอยูร่่วมกบัธรรมชำตไิด้อย่ำงมคีวำมสขุ	เพือ่ให้โลกของเรำน่ำอยูต่ลอดไป



สัตว์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ถิ่นอาศัย

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีพื้นที่โดยรวมประมำณ	 5,000	 ไร่	 ปัจจุบันภำยในรั้วมหำวิทยำลัย	

มีลักษณะพื้นที่หลำกหลำยประเภท	 ตั้งแต่ท่ีรำบเชิงดอย	 ยอดดอย	 แหล่งน�้ำ	 และทุ่งหญ้ำ	 เป็นต้น		

ส่งผลให้เกิดถ่ินทีอ่ยูอ่ำศัยทีห่ลำกหลำย	เป็นประโยชน์ต่อสตัว์นำนำชนิดชนิดทีเ่ข้ำมำหำกิน	และท�ำรงัวำงไข่		

ในอดีตพื้นที่ก่อตั้งมหำวิทยำลัยเป็นพื้นที่โล่งจนแทบไม่มีสัตว์เข้ำมำอำศัยและใช้ประโยชน์	 แต่หลังจำก	

มีกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงขึ้น	มีกำรพัฒนำและฟื้นฟูสภำพแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง	ส่งผลให้พื้นที่

ดังกล่ำวกลับมำเขียวชอุ่ม	 มีพรรณไม้ให้ผลหลำยชนิดทั่วมหำวิทยำลัยที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนออกผล	

ซึ่งเป็นแหล่งอำหำรที่ส�ำคัญต่อสัตว์	นอกจำกนี้พื้นที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงยังเป็นประตูเปิดรับนกอพยพ

ที่อพยพหนีหนำวเข้ำมำในประเทศไทย	 ถือได้ว่ำเป็นจุดพักที่ดีก่อนที่นกอพยพจะกระจำยตัวลงไปทำงใต้	

ของประเทศต่อไป	 ดังนั้นเมื่อสภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรด�ำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต	 กำรส�ำรวจและติดตำม	

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน		

เพื่อให้ทรำบถึงทรัพยำกรสัตว์ป่ำในแต่ละกลุ่มที่อำศัยอยู่ในพื้นที่	
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จุดส�ารวจและวิธีการส�ารวจ

จุดส�ารวจ 

คณะส�ำรวจได้แบ่งจุดส�ำรวจสัตว์ในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	ออกเป็น	5	จุดส�ำรวจ	ประกอบด้วย

1.	 จุดส�ำรวจบริเวณหน้ำมหำวิทยำลัย

2.	 จุดส�ำรวจตำมอำคำรเรียนและอำคำรที่พักอำศัย

3.	 จดุส�ำรวจจำกสวนพฤกษศำสตร์มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง	เฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษำ	มหำรำชำ		
	 ไปอ่ำงเก็บน�้ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	แห่งที่	1

4.	 จุดส�ำรวจอ่ำงเก็บน�้ำมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	แห่งที่	2

5.	 จุดส�ำรวจดอยแง่ม

จุดส�ารวจสัตว์ทั้ง 5 จุด ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง14



1. จุดส�ารวจบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

จุดส�ำรวจที่	 1	 เริ่มจำกป้ำยหน้ำมหำวิทยำลัย	 เดินส�ำรวจไปตำมถนนและสิ้นสุดบริเวณป้อมยำม

ก่อนถึงลำนพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี	 ลักษณะเด่นของจุดส�ำรวจบริเวณ	

หน้ำมหำวิทยำลัย	 คือ	 มีต้นไม้ขึ้นหนำแน่นริมสองข้ำงทำงและบริเวณเกำะกลำงถนน	 ส่วนใหญ่	

เป็นไม้จ�ำพวกไทร	 ในช่วงที่ไทรสุกจัดเป็นแหล่งอำหำรที่ส�ำคัญส�ำหรับนกกินผลไม้	 ส่วนต้นปีบบริเวณ	

เกำะกลำงถนนในช่วงออกดอกมีนกกินน�้ำหวำนและนกกินแมลงเข้ำใช้ประโยชน์	 นอกจำกนี้ยังเป็นชนิดไม	้

ที่พบนกเข้ำมำท�ำรังหลำยชนิด	เช่น	นกปรอดสวน	นกกระติ๊ดขี้หมู	และนกกิ้งโครงคอด�ำ	เป็นต้น
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2. จุดส�ารวจตามอาคารเรียนและอาคารที่พักอาศัย

จุดส�ำรวจท่ี	 2	 เป็นโซนส�ำรวจบริเวณอำคำรเรียน	

อำคำรท่ีพักอำศัย	 และอำคำรต่ำง	ๆ	 ซึ่งถือว่ำเป็นพื้นท่ี	

ที่มีสิ่งปลูกสร้ำงถำวร	 และมีกำรท�ำกิจกรรมของมนุษย์		

แต่บริเวณดังกล่ำวยังมีควำมร่มรื่นจำกไม้ดอกไม้ประดับ	

ขนำดเล็กไปจนถึงไม้ยืนต้นขนำดใหญ่	 ที่ข้ึนกระจำยอยู่

ตำมจุดต่ำง	ๆ	ด้วยควำมตั้งใจและควำมพยำยำมสร้ำงสรรค์	

ให้อำคำรต่ำง	ๆ	 มีควำมใกล้ชิดกับธรรมชำติ	 ส่งผลให	้

นกป่ำหลำยชนิดแวะเวียนเข ้ำมำใช ้ประโยชน์	 เช ่น		

นกแว่นตำขำวสีทอง	 นกคัคคูมรกต	 นกจับแมลงสีน�้ำตำล	

และนกกระเต็นน้อยธรรมดำ	เป็นต้น

3. จุดส�ารวจจากสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

 มหาราชา ไปอ่างเก็บน�้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 1

จุดส�ำรวจที่	 3	 เร่ิมจำกอ่ำงเก็บน�้ำสวนพฤกษศำสตร์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	 เฉลิมพระเกียรต	ิ	

80	พรรษำ	มหำรำชำ	ส�ำรวจไปตำมถนนระยะทำงประมำณ	5	กิโลเมตร	ไปจนถึงอ่ำงเก็บน�้ำมหำวิทยำลัย

แม่ฟ้ำหลวง	 แห่งที่	 1	 ลักษณะพื้นที่ตลอดเส้นทำงส�ำรวจมีควำมหลำกหลำยของประเภทถิ่นที่อยู่อำศัย	

ของสัตว์	 เช่น	 พงหญ้ำและทุ่งหญ้ำรกทึบ	 เป็นบริเวณที่มีวัชพืช	 ไม้เถำ	 พืชล้มลุกขึ้นอยู่อย่ำงหนำแน่น		

ถิ่นอำศัยแบบพงหญ้ำมักเป็นแหล่งหลบภัยและซ่อนตัวจำกสัตว์ผู้ล่ำได้ดี	

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง16



4. จุดส�ารวจอ่างเก็บน�้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แห่งที่ 2

จุดส�ำรวจที่	 4	 เป็นเส้นส�ำรวจที่ตัดออกจำกจุดส�ำรวจที่	 3	 มุ่งตรงไปยังอ่ำงเก็บน�้ำมหำวิทยำลัย	

แม่ฟ้ำหลวง	แห่งที	่2	บรเิวณโดยรอบอ่ำงเกบ็น�ำ้เป็นพงหญ้ำรกทบึมวีชัพชืขึน้อยูห่นำแน่น	ภำยในอ่ำงเก็บน�ำ้	

พบไม้ยืนต้นตำยซึ่งเป็นจุดที่พบเหยี่ยว	 นกนำงแอ่นบ้ำน	 นกยำงกรอกพันธุ์จีน	 และนกนำงแอ่นลำย		

ซ่ึงเกำะนิ่งบนกิ่งไม้แห้ง	 นอกจำกนี้ตำมขอบอ่ำงมีพืชน�้ำกลุ่มบอนข้ึนกระจำยแผ่เป็นแนวยำว	 เป็นบริเวณ	

ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรซ่อนตวัหำกนิของนกน�ำ้หลำยชนดิ	เช่น	นกอญัชันหำงด�ำ	นกอลี�ำ้	และนกอญัชันคิว้ขำว		

เป็นต้น	ในช่วงฤดูหนำวมักพบเห็นเป็ดแดงลอยเกำะกลุ่มเป็นฝูงขนำดใหญ่

5.จุดส�ารวจดอยแง่ม

จุดส�ำรวจที่	5	เป็นตัวแทน

พื้นที่ป ่ำธรรมชำติ	 เริ่มส�ำรวจ	

จำกบริเวณวิหำรพระเจ้ำล้ำนทอง

ขึ้นไปบนยอดดอยแง่ม	 ลักษณะ

สังคมพืชบนดอยแง่มเป็นป่ำผสม

ผลัดใบ	 มีไผ่ขึ้นกระจำยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่	 ในช่วงหน้ำแล้ง	

ตำมพื้นดินมีใบไม้และใบไผ่หล่นทับถมหนำแน่น	 ในช่วงหน้ำฝนมีหญ้ำ

ขึ้นสูงตลอดทำงขึ้นสู่ยอดดอยแง่ม	นกที่พบส่วนใหญ่เป็นนกชำยป่ำ	เช่น	

นกปรอดทอง	 นกกำงเขนดง	 นกกินแมลงอกเหลือง	 และนกจับแมลง

คอน�้ำตำลแดง	 เป็นต้น	นอกจำกนี้ยังเป็นจุดส�ำรวจที่คนงำนบอกเล่ำว่ำ	

มีกำรพบเห็นงูจงอำงอยู่เป็นประจ�ำ
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วิธีการส�ารวจ

กำรส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลสัตว์ภำยในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	 ด�ำเนินกำรโดยแบ่งกลุ่มสัตว์	

ท่ีส�ำรวจออกเป็น	 4	 กลุ่มหลัก	 ประกอบด้วย	 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	 นก	 สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	 และ	

สัตว์เลือ้ยคลำน	และส�ำรวจตัง้แต่เดอืนมกรำคม	ถงึ	เดอืนธนัวำคม	พ.ศ.	2561	ตัง้แต่เวลำ	06.00	-	17.00	น.		

และภำคสนำมตอนกลำงคืน	ต้ังแต่เวลำ	19.00	-	21.00	น.	เกบ็ข้อมูลโดยใช้วธิกีำรส�ำรวจทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป	

ตำมควำมเหมำะสมกับสัตว์แต่ละกลุ่ม	 เมื่อพบท�ำกำรบันทึกชนิดและถ่ำยภำพสัตว์	 ซึ่งกำรส�ำรวจในครั้งน้ี

ประกอบไปด้วย	5	วิธี	ดังนี้	

1. การส�ารวจโดยการพบเห็นตัวโดยตรง (Direct observation)

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง18



2. การวางกรงดักสัตว์ (Live trap)

3. การวางตาข่ายดักสัตว์ (Mist net)
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4. การวางกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera trap)

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง20



5. การวางหลุมดักสัตว์ (Pit fall)

หมายเหตุ

กำรถ่ำยภำพสตัว์บำงชนดิต้องถ่ำยภำพจำกระยะไกล	ท�ำให้บำงภำพไม่ชดัเจน	และสัตว์บำงชนดิไม่สำมำรถบนัทกึภำพได้		

จึงต้องใช้รูปวำดแทน	ผู้จัดท�ำจึงขออภัยมำ	ณ	โอกำสนี้ด้วย
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สถานภาพการอนุรักษ์

คณะส�ำรวจได้ท�ำกำรศึกษำสถำนภำพกำรอนุรักษ์อ้ำงอิงจำก	3	หน่วยงำน	ประกอบด้วย

1.	สถานภาพการอนุรักษ์ตามการประเมินขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

(International Union for Conservation of Nature; IUCN) (https://www.iucnredlist.org/)	

โดยแบ่งสถำนภำพออกเป็น	8	กลุ่ม	ดังนี้

		 สถานภาพ:	 สูญพันธุ์	 Extinct	(EW)

	 	 สูญพันธุ์ในธรรมชำติ	 Extinct	in	the	Wild	(EW)

	 	 ใกล้สูญพันธุ์อย่ำงยิ่ง	 Critically	Endangered	(CR)

	 	 ใกล้สูญพันธุ์	 Endangered	(EN)

	 	 มีแนวโน้มสูญพันธุ์	 Vulnerable	(VU)

	 	 ใกล้ถูกคุกคำม	 Near	Threatened	(NT)

	 	 กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด	 Least	Concern	(LC)

	 	 ข้อมูลไม่เพียงพอ	 Data	Deficient	(DD)

2. สถานภาพสตัว์มกีระดกูสนัหลงัทีถ่กูคกุคามในประเทศไทยตามการประเมนิของส�านกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปี 2560 	ซึ่งแบ่งสถำนภำพออกเป็น	8	กลุ่ม		

เช่นเดียวกับ	IUCN	แต่พิจำรณำประชำกรสัตว์มีกระดูกสันหลังเฉพำะในประเทศไทย

3. สถานภาพการอนุรักษ์ตามกฎหมายของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า (พ.ร.บ.) พ.ศ. 2535	 (ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ,	 2562)	 แบ่งเป็น	 สัตว์ป่ำสงวน	 (ส)		

สัตว์ป่ำคุ้มครอง	(ค)	และไม่ถูกจัดไว้ในบัญชีรำยชื่อ	(-)	

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง22



นอกจำกนี้คณะส�ำรวจยังได ้แบ ่งสถำนภำพของนกในประเทศไทยตำมฤดูกำลในรอบปี		

เป็น	4	สถำนภำพ	(จำรุจินต์	และคณะ,	2555)		ดังนี้

1.  นกประจ�าถิ่น (resident)	 	 หมำยถึงนกที่พบเห็นได้ตลอดท้ังปี	 อำจมีกำรท�ำรังวำงไข	่	

หรือคำดว่ำจะท�ำรังวำงไข่และเลี้ยงลูกในบริเวณนั้น

2.   นกอพยพ (winter visitor)	หมำยถึงนกที่ท�ำรังวำงไข่ในบริเวณอื่น	มักเป็นพื้นที่ทำงตอนเหนือ	

และตอนกลำงของทวีปเอเชีย	 ในฤดูหนำวรำวเดือนกันยำยน-ตุลำคม	 จะย้ำยถิ่นลงมำอยู่ในประเทศไทย		

และย้ำยถิ่นกลับในรำวเดือนเมษำยน-พฤษภำคมของปีถัดไป	

3. นกอพยพผ่าน (passage migrant)	 หมำยถึงนกกลุ่มเดียวกันกับนกอพยพท่ีมีกำรย้ำยถิ่น	

ในฤดูหนำวของทุกปี	แต่หยุดพักในประเทศไทย	เพื่อพักหำอำหำรเป็นช่วงเวลำสั้น	ๆ	 เป็นกำรสะสมไขมัน	

ก่อนจะบินต่อไปทำงทิศใต้	

4. นกอพยพมาท�ารังวางไข่ (breeding visitor) หมำยถึงนกบำงชนิดท่ีมีกำรย้ำยถ่ินเข้ำมำ	

ในประเทศไทยเพียงเพื่อท�ำรังวำงไข่ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน	หรือปลำยฤดูฝนต่อต้นฤดูหนำว

ชนิดและจ�านวน

ตลอดระยะเวลำ	 1	 ปี	 ที่ได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจ	 พบชนิดของสัตว์ในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง		

213	ชนิด	ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	13	ชนิด	นก	161	ชนิด	สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	17	ชนิด		

และสัตว์เล้ือยคลำน	 22	 ชนิด	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพื้นที่สีเขียวภำยในมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงในปัจจุบัน	

เป ็นบ้ำนหลังใหญ่ให ้กับสัตว ์หลำยชนิดได ้เข ้ำมำอำศัยอยู ่ 	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ ่มของนก	

ที่พบควำมหลำกชนิดมำกที่สุด	 เมื่อพิจำรณำชนิดนกอ้ำงตำมสถำนภำพตำมฤดูกำลพบว่ำร้อยละ	 24		

จัดเป็นนกอพยพ	 กำรปรับปรุงและพัฒนำพื้นที่มหำวิทยำลัยให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชำติท�ำให้มีแหล่ง

ทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ	 ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อนกประจ�ำถ่ินท่ีอำศัยอยู่ตลอดท้ังปีและนกอพยพท่ีแวะเวียน

เข้ำมำในช่วงฤดูหนำวของทุกปี	 ดังนั้นกำรส�ำรวจและติดตำมอย่ำงต่อเน่ืองในระยะยำวน้ันจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง	

เนื่องจำกจะท�ำให้ทรำบถึงกำรคงอยู่และควำมเพิ่มพูนของชนิดพันธุ์ในอนำคตต่อไป

23FAUNA OF MFU



ชนิดและจ�านวนของสัตว์ที่พบ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Mammals

สัตว์เลื้อยคลาน
Reptiles

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก
Amphibians

นก
Birds

161

13

22

17
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เป็นท่ีรู ้จักกันดีว ่า มาสคอตประจ�ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คือ “น้องตุ ่น”  

ซึง่อาศยัอยูใ่นพ้ืนทีด่อยแง่มมาก่อนทีจ่ะมกีารก่อตัง้มหาวทิยาลยัขึน้ น้องตุน่ทีเ่ราเรยีกกนั 

จริง ๆ น้ัน คือ ตัวอ้น เนื่องจากคนทางภาคเหนือนิยมเรียก “อ้น” ว่า “ตุ่น” ดังน้ัน 

เรามาท�าความรู้จักข้อมูลทางวิชาการของมาสคอตประจ�ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกัน

อ้น (Bamboo Rat)  เป็นสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ จัดอยู่ในอันดับ Rodentia วงศ์ Spalacidae อาศัย

อยู่ใต้โพรงดิน ลักษณะล�าตัวกลม อ้วนล�่าและสั้น หางและขาสั้น ตาขนาดเล็ก อ้นมีขนหนานุ่มปกคลุม 

ทั่วตัว หางไม่มีขน กินรากพืชโดยเฉพาะไผ่เป็นอาหาร ในประเทศไทย พบอ้น 3 ชนิด ประกอบไปด้วย  

อ้นใหญ่ (Large Bamboo Rat) อ้นกลาง (Hoary Bamboo Rat) และอ้นเล็ก (Bay Bamboo Rat) 

ซึ่งชนิดหลังเป็นตัวที่พบเห็นได้บ่อยในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ้นใหญ่ (Rhizomys sumatrensis)

ขนาดตัว: 26-48 เซนติเมตร

พบกระจายตามป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ

อ้นกลาง (Rhizomys pruinosus)

ขนาดตัว: 27-35 เซนติเมตร

พบกระจายตามป่าไผ่ ส่วนใหญ่พบในดิบเขา

อ้นเล็ก (Cannomys badius)

ขนาดตัว: 14.5-26.5 เซนติเมตร

พบกระจายตามป่าไผ่ในป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ

MASCOT ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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อ้นเล็ก

ชื่อสามัญ  
Bay Bamboo Rat

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Cannomys badius

ชื่อวงศ์
Spalacidae

ชื่ออันดับ
Rodentia

อ้นเลก็ เป็นอ้นทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุในประเทศไทย ขนาดเลก็กว่าอ้นใหญ่เกอืบเท่าตวั  

ขนสีน�้าตาลแดงเกือบทั่วทั้งล�าตัว แก้มสีน�้าตาลอ่อน ลักษณะรูปร่างค่อนข้างล�่า  

ในอ้นเล็กบางตัวพบแถบสีขาวคาดจากปลายจมูกถึงหน้าผาก ฝ่าตีนเรียบ มีฟันหน้า

ขนาดใหญ่ส�าหรับขุดโพรงดิน ใช้ฟันแทะไม้ไผ่และหน่อไม้กินเป็นอาหาร นอกจากนี้ 

ยงักนิลกูไม้ต่าง ๆ  ทีห่ล่นอยูต่ามพืน้ทีใ่กล้กบับรเิวณท่ีอาศยั โดยในมหาวทิยาลยัพบบ่อย

ในบริเวณแปลงปลูกต้นซากุระ มักจะออกหากินในเวลากลางคืนและพลบค�่า

บริเวณที่พบ จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- NT LC
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ตุ่น, ติ่ง

ตุน่หรอืติง่ เป็นสตัว์ทีม่ตีีนคู่หน้าคล้ายใบพาย หางกดุ 

ไม่มีใบหู ตามีขนาดเล็กมากเนื่องจากอาศัยอยู่ในโพรง

ใต้ดิน ตีนคู่หน้าแข็งแรงใช้ในการขุดดิน ลักษณะกองดิน

ของตุ่นมีความเฉพาะ ในส่วนของอาหาร กินแมลงและ 

สัตว์ท่ีอาศยัอยูใ่นดนิเป็นอาหาร ออกหากนิในเวลากลางคืน  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยตามแปลงดอกไม้ ตามสวน 

บริเวณที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- VU LC

บริเวณที่พบ 

จุดส�ารวจที่ 3

ชื่อสามัญ
Kloss’s Mole

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Euroscaptor klossi

ชื่อวงศ์  
Talpidae

ชื่ออันดับ  
Eulipotyphla
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กระรอกท้องแดง

กระรอกท้องแดง เป็นกระรอกขนาดกลาง  

มีสีขนหลายสี ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลแกมเขียว  

ท้องสีน�้าตาลแดง มีปื้นสีด�าทางส่วนท้ายของหลัง 

หางเป็นแถบสีเนื้อสลับด�าจาง ๆ กินผลไม้เป็น

อาหาร พบหากินบนต้นไม้ ตามป่าโปร่ง ป่าดิบเขา  

ป ่าเบญจพรรณ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก  

โดยจะหากินในเวลากลางวัน บริเวณบนต้นไม้  

โดยใช้มือดึงผล นั่งกัดแทะผลไม้และห้อยตัวกิน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

ชื่อสามัญ  
Pallas’s Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Callosciurus 
erythraeus

ชื่อวงศ์
Sciuridae

ชื่ออันดับ
Rodentia
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กระเล็นขนปลายหูสั้น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

กระเล็นขนปลายหูสั้น เป็นกระรอกที่มีขนาดเล็กมาก 

หลังมีลายแถบสีด�า 5 แถบสลับกับแถบสีจาง 4 แถบ  

แถบสีจางด้านนอกกว้างกว่าแถบด้านใน หน้าผากและ

กระหม่อมสีเขียว ล�าตัวด้านข้างและขาสีเทา ท้องสีออกส้ม  

หางเรยีว มจีดุประสเีทา น�า้ตาล และด�า กนิผลไม้ชนดิต่าง ๆ   

และแมลงเป็นอาหาร พบหากินบนต้นไม้ ในชั้นเรือนยอด 

ชั้นกลางและชั้นบน โดยจะหากินในเวลากลางวัน  

ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อยมาก ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

กับกระรอกท้องแดง ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมว่ิงหลบไปมา 

บนกิ่งไม้ 

ชื่อสามัญ
Himalayan Striped 
Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Tamiops mcclellandii

ชื่อวงศ์  
Sciuridae

ชื่ออันดับ  
Rodentia

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3, 4 และ 5
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กระจ้อน, กระรอกดินข้างลาย

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

กระจ้อน หรือกระรอกดินข้างลาย เป็นกระรอกดิน

ขนาดกลาง จมูกยาว ล�าตัวด้านข้างมีแถบสีเข้มสลับจาง  

ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลแดงแกมแดง ล�าตัวด้านล่าง 

มีสีเน้ือจาง หางสั้นกว่าล�าตัว กินผลไม้ แมลง และสัตว์

ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร พบหากิน 

บนพืน้ดนิในป่า อาจปีนต้นไม้ขึน้ไปบนเรอืนยอดระดบัต�า่

และระดับกลางตามป่าเกือบทุกประเภท จะออกหากิน 

ในเวลากลางวัน ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ ่อยนัก  

โดยมักจะพบขณะวิ่งข้ามถนน

ชื่อสามัญ  
Indochinese Ground 

Squirrel

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Menetes berdmorei

ชื่อวงศ์
Sciuridae

ชื่ออันดับ
Rodentia

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

หนบู้านท้องขาว เป็นหนขูนาดกลาง ล�าตัวด้านบน 

สีน�้าตาลมะกอกแกมเทา บางครั้งพบสีออกโทนเทา 

หรือแดง ล�าตัวด ้านล่างมักเป ็นสีน�้าตาล-ขาว  

พืน้สเีทา บางคร้ังสีขาวครมี หขูนาดใหญ่มขีนเลก็น้อย  

หางมีความยาวเท่ากับล�าตัว ส่วนใหญ่กินทั้งพืช 

หนูบ้านท้องขาว

และสัตว์ จัดเป็นกลุ่มท่ีกินอาหารได้หลากหลาย 

พบตามพื้นท่ีเปิดโล่งและทุ ่งหญ้า โดยจะออก

หากินในเวลากลางคืน บางพบครั้งในเวลากลางวัน  

ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อยขณะเดินหากินในตอน

กลางคืนตามพื้นที่มีใบไม้แห้งร่วงหล่น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

ชื่อสามัญ
Oriental House Rat

ชื่อวิทยาศาสตร์
Rattus tanezumi

ชื่อวงศ์
Muridae

ชื่ออันดับ
Rodentia
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

หนูผีจิ๋ว เป็นหนูผีขนาดเล็กมาก ล�าตัวด้านบน 

มีสีเทาเข้มแกมขาวอมเทา ล�าตัวด้านล่างสีซีด  

หูและเท้าสีน�้าตาลเข้ม หางปกคลุมด้วยขนส้ัน 

และหนาแน่น กินแมลงขนาดเล็กเป ็นอาหาร  

จะออกหากินในเวลากลางคืน ในมหาวิทยาลัย 

จะพบตามพื้นที่โล่งในบริเวณพงหญ้า ซึ่งจะหาพบ

ค่อนข้างยาก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

หนูผีจิ๋ว

ชื่อสามัญ
Etruscan Shrew

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Suncus etruscus

ชื่อวงศ์  
Soricidae

ชื่ออันดับ  
Eulipotyphla
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ เป็นค้างคาวขนาดเล็ก 

ไม่มีหาง จมูกยาวเรียว ใบหูขนาดกลางสีน�้าตาล  

ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลแกมเทา ล�าตัวด้านล่าง 

สีน�้าตาลแกมเหลือง กินน�้าต้อยและเกสรดอกไม้  

โดยเฉพาะดอกกล ้วยเป ็นอาหาร ออกหากิน

ในเวลากลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบในบริเวณ 

ที่มีดงกล้วยขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งหาพบยาก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่

ชื่อสามัญ  
Greater Long-nosed 
Fruit Bat

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Macroglossus sobrinus

ชื่อวงศ์  
Pteropodidae

ชื่ออันดับ  
Chiroptera
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค - -

ค้างคาวหน้ายกัษ์ เป็นค้างคาวกนิแมลง ขนาดเลก็ 

ถึงขนาดกลาง แผ่นจมกูหน้ามลีกัษณะคล้ายเกอืกม้า  

ตามีขนาดเล็กและมีหูค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับ

ขนาดตัว ค้างคาวกินแมลงจะออกหากินในเวลา 

กลางคืน โดยใช้คลื่นเสียงในการสะท้อนหาต�าแหน่ง

ของเหยื่อ (echolocation) ในมหาวิทยาลัย 

ส�ารวจพบเพียงครั้งเดียว บริเวณกอไผ่ใกล้ล�าห้วย 

ค้างคาวหน้ายักษ์

ชื่อสามัญ
Leaf-nosed Bat

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hipposideros sp.

ชื่อวงศ์ 
Hipposideridae

ชื่ออันดับ
Chiroptera

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

กระแตเหนือ เป็นกระแตขนาดใหญ่ ปลายจมูก

ยาวแหลมและหางเป็นพู่เรียวยาว หางยาวเท่ากับ

ความยาวล�าตัว ไหล่มีแถบสีขาวซีด กินได้ทั้งพืช 

และสัตว ์อย ่างแมลง หรือหนอนเป ็นอาหาร  

พบได้ในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น ป่าละเมาะ  

จะออกหากินในเวลากลางวัน ในมหาวิทยาลัย 

กระแตเหนือ

ชื่อสามัญ  
Northern Treeshrew

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Tupaia belangeri

ชื่อวงศ์  
Tupaiidae

ชื่ออันดับ  
Scandentia

เป็นสัตว ์ที่พบบ่อยและมีความชุกชุมมากที่สุด  

ส่วนใหญ่พบเห็นขณะหยุดและวิ่งหากินตามพื้น  

มีความระแวดระวังภัยสูง เมื่อตกใจจะวิ่งหนีไปทันที

บริเวณที่พบ

พบได้ในทุกเส้นส�ารวจ
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ
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ค VU VU

นาก ขนาดตัวเล็ก อ้วนล�่า ตีนบางส่วนมีลักษณะ 

เป็นพงัผดื หสูัน้ สีล�าตวัน�า้ตาลแกมเทาเข้ม ขนล�าตวั 

ด้านล่างมีสีจางกว่า กินหอย ปู สัตว์น�้าชนิดต่าง ๆ  

และสัตว์มีเปลือกแข็งเป็นอาหาร ออกหากินได้ 

ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัย 

หาพบยาก โดยพบเพียงครั้งเดียว จ�านวน 1 ตัว 

บริเวณข้างถนนก่อนกระโดดเข้าดงกล้วยที่มีน�้าขัง 

ในช่วงเช้าขณะเดินส�ารวจนก ถือได้ว่าเป็นข้อมูล 

ทีส่�าคญั เนือ่งจากนากเป็นดชันชีีวั้ดความอดุมสมบรูณ์ 

ทางธรรมชาต ิจากอดีตเป็นพ้ืนทีเ่คยรกร้างว่างเปล่า 

นาก

ชื่อสามัญ
Otter

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Aonyx sp.

ชื่อวงศ์ 
Mustelidae

ชื่ออันดับ  
Carnivora

กลับฟ ื ้ นคืนสภาพจนสามารถดึ งดู ด ให ้นาก 

กลับเข ้ามาอาศัยอยู ่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

แม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ได้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 
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ชื่อสามัญ
Large-toothed Ferret 
Badger

ชื่อวิทยาศาสตร์
Melogale personata

ชื่อวงศ์  
Mustelidae

ชื่ออันดับ  
Carnivora

หมาหริง่ มลีกัษณะหน้าแหลม จมกูค่อนข้างโต  

ขาสัน้ ขาหน้ามเีลบ็ยาว หางค่อนข้างใหญ่ ขนหาง 

สเีทาฟเูป็นพวง หวัและหน้าตลอดจนล�าคอด้านบน 

มสีีน�า้ตาลคล�า้ มแีต้มสขีาวทีห่น้าผากและข้างแก้ม

เป็นสีจาง กลางหัวมีแถบสีขาวพาดไปถึงต้นคอ 

ล�าตัวสีน�้าตาลอ่อนอมเทา หมาหริ่งมีกลิ่นตัว 

ท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณล�าตัวส่วนหลงั 

ในจุดที่อยู ่ ใกล ้ก ้นจะมีต ่อมผลิตกลิ่นเหม็น  

ซึ่ ง มี ไว ้ เ พื่ อป ้ อ งกั นการคุ กคามจากผู ้ ล ่ า  

หมาหริ่ง

หมาหริ่งอาศัยอยู่บนพื้นดิน กินได้ทั้งผลไม้ และ

สัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไส้เดือน ด้วง และตั๊กแตน  

ในมหาวิทยาลัยพบบริเวณสวนสมุนไพร ออกหากิน

ในเวลากลางคืน โดยหาพบค่อนข้างยาก 

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3
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อีเห็นข้างลาย, อีเห็นธรรมดา

ชื่อสามัญ
Asian Palm Civet

ชื่อวิทยาศาสตร์
Paradoxurus 

hermaphroditus

ชื่อวงศ์  
Viverridae

ชื่ออันดับ  
Carnivora

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่ส�ารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

อีเห็นข้างลาย หรือ อีเห็นธรรมดา มีขนาดตัว

ค่อนข้างใหญ่ สีขนเทาเข้มไปจนเกือบด�า บริเวณ

กลางหลังมีจุดสีด�าขนาดเล็กเรียงเป็นแนวยาว  

3 แถว หางยาวเกือบเท่าความยาวล�าตัว ปลายหาง 

ครึ่งหลังค่อนข้างด�า กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ 

เป็นตัวช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ (seed disperser)  

ที่ดีให้กับต้นไม้ในป่าเขตร้อน ในมหาวิทยาลัย

พบเห็นตัวเพียงครั้ ง เดียวในเดือนกันยายน  

แต่พบเห็นกองมูลบนถนนทุกเดือนที่ท�าการส�ารวจ 

มักจะออกหากินในเวลากลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3



นก
Birds



ขนาดตัวนก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. ขนาดเล็กมาก

2. ขนาดเล็ก

3. ขนาดกลาง

4. ขนาดใหญ่

5. ขนาดใหญ่มาก

ตั้งแต่ 8-17 ซม.

ตั้งแต่ 14-35 ซม.

ตั้งแต่ 38-78 ซม.

ตั้งแต่ 78-90 ซม.

ตั้งแต่ 90 ซม. ขึ้นไป



นกกะลิ ง  มีชื่ อ เรียกหลากหลายชื่ อ  เช ่น  
นกกะลิงกะแล นกกะแล นกกาลิง ซึ่งทางภาคเหนือ
มักเรียกกันว่า นกแล นกแลเป็นชื่อเพลงของกลุ่ม
ศิลปินที่มีชื่อวงว่า นกแล วงดนตรีที่ประกอบไปด้วย 
เด็กเหนือที่รวมตัวกัน หากทุกคนยังพอจ�ากันได้ 
ในเนื้อเพลงมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ร้องว่า “นกแล ก็คือ

นกแก้ว เสียงแจ้ว ๆ เป็นหยังใดจา” เป็นเพลงที่เคย
โด่งดังมากในอดีตที่ผ่านมา

นกกะลงิ มช่ืีอสามญัว่า Grey-headed Parakeet 
เน่ืองจากนกเพศผู้และเพศเมียมีหัวสีเทาชัดเจน  
ส่วนชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Psittacula finschii  
จัดอยู่ในอันดับ Psittaciformes วงศ์ Psittacidae  
ซึ่ ง เป ็นกลุ ่มนกแก ้วที่มีลักษณะปากงุ ้มแหลม  
ในประเทศไทยกลุ่มนกแก้วท่ีมีหางยาว มีรายงาน  
5 ชนดิ ได้แก่ นกแก้วโม่ง นกแก้วหัวแพร นกแขกเต้า  
นกแก้วคอแหวนสีกุหลาบ นกกะลิง และนกกะแล  
เมื่ อ เปรี ยบเ ทียบความยาวหางของนกแก ้ ว 
ทัง้ 5 ชนดิ จะพบว่านกกะลงิเป็นนกแก้วทีม่คีวามยาว
ของหางยาวกว่านกแก้วทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมาข้างต้น 
นอกจากนี้สีของหางยังสวยสดใส หางครึ่งบนมีสีฟ้า 
หางครึ่งล่างมีสีเหลือง

ชื่อสามัญ
Grey-headed Parakeet

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Psittacula finschii

ชื่อวงศ์  
Psittacidae

ชื่ออันดับ  
Psittaciformes 

แผนท่ีการกระจายของนกกะลิง (BirdLife International 
and Handbook of the Birds of the World, 2016)
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การกระจายของนกกะลิง พบกระจายในอินเดีย 
บังคลาเทศ ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน พม่า ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และไทย ในประเทศไทยนกกะลิง
เป็นนกประจ�าถ่ิน มกีารท�ารงัวางไข่และเลีย้งดลููกนก
ในประเทศไทย ท�ารงัตามโพรงไม้ในธรรมชาต ิพบได้ 
ในป่าผลัดใบ ป่าโปร่ง และบางครั้งพบตามพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นนกที่พบได้ตั้งแต่ที่ราบถึงความสูง 
1,900 เมตร

นกกะลิงเป็นนกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีขนาด
จากปลายปากถึงหางยาวประมาณ 36 - 46 ซม.  
ปากงุ ้มแหลม ด้านบนสีแดง ส่วนปากล่างสีส้ม  
หวัสเีทา คอหอยสดี�า รอบคอเป็นวงสดี�า นกเพศผู้บริเวณ
ช่วงไหล่มีแถบสีแดง เป็นนกท่ีบินเร็ว กินเมล็ดไม้  
ผลไม้ และธัญพืชต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
พบเกาะตามก่ิงไม้แห้งเป็นฝูงขนาดใหญ่มากกว่า  
30 ตัว ตามจุดส�ารวจที่ 3 มักบินวนไปมาหลายรอบ 
ก่อนลงเกาะตามเรือนยอดไม้ทั้งต้นที่มีก่ิงโล่งและ
มีใบแน่นทึบ เช่น ต้นสัก พบเป็นประจ�าในช่วงเช้า 
และเย็น พบเห็นตัวได ้ยากเนื่องจากสีล�าตัว 

มีความกลมกลืนกับใบไม้ หากตกใจจะบินและ 
ส่งเสียงร้องแหลมสั้น “สวี้ด”

ข้อมูลสถานภาพการอนุรักษ์ จัดเป็นสัตว์ป่า
คุ ้มครอง และเม่ือพิจารณาตามการประเมินของ
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
พบว่านกกะลิงมีสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near 
Threatened) ในระดับโลก ส่วนในประเทศไทย 
จัดอยูใ่นกลุม่ท่ีเป็นกงัวลน้อยท่ีสดุ (Least Concern) 
จากข้อมลูดงักล่าวช้ีให้เหน็ว่าประชากรในระดบัโลก 
มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในประเทศไทยพบน้อยในทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันตกตอนเหนือ และบางส่วน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่อย่างไรก็ตาม 
จากการส�ารวจนกกะลิงในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ตลอดปี 2561 สามารถพบเห็นฝูงนกกะลิงได้ตลอด
ทั้งปี จากข้อมูลดังกล่าวถือได้ว ่าเป็นหลักฐาน 
ทีช่ว่ยยืนยนัว่ามหาวทิยาลัยมพีืน้ทีอ่าศยัทีเ่หมาะสม
ส�าหรับนก มีแหล่งทรัพยากรในธรรมชาติที่จ�าเป็น
ส�าหรับการด�ารงอยู่ของนกชนิดพันธุ์นี้อีกด้วย
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เป็ดแดง เป็นนกขนาดเล็ก – กลาง มีขนาดตั้งแต่  

40 – 43 ซม. ล�าตัวสีน�้าตาลแกมเหลือง ปากแบน

และกว้าง เพศผู ้และเพศเมียมีสีสันเหมือนกัน  

คออยู่ต�่ากว่าล�าตัวในขณะที่บิน เสียงร้องแหลมสูง 

คล้ายเสียงนกหวีด ในช่วงกลางวันพบลอยน�้า 

เป็นกลุม่ใหญ่และไม่ส่งเสยีงร้อง อาหารทีเ่ป็ดแดงกนิ  

เช่น สาหร่าย แหน แมลงตามพืชลอยน�้า กุ้ง หอย 

ปลา และสัตว์น�้าอื่น ๆ หากินในช่วงเวลากลางคืน 

ท�ารังในกอหญ้า กอกกในบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน�้า 

ในมหาวิทยาลัยจะอาศัยอยู่ตามบึง อ่างน�้า แหล่งน�้า

ขนาดใหญ่ในธรรมชาติ โดยพบเห็นลอยตัวบนผิวน�้า

เป็นฝงูจ�านวนมาก บางครัง้บินผ่านเป็นกลุม่ 2 - 3 ตวั 

พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น บางประชากรเป็นนกอพยพ 

นอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Lesser Whistling Duck  

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dendrocygna 
javanica

ชื่อวงศ์  
Anatidae

ชื่ออันดับ  
Anseriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC
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เป็ดแดง



นกคุ่มอกด�า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่  

17-18 ซม. รปูร่างอ้วนป้อม  คิว้ขาวเพศผูแ้ละเพศเมยี 

มีลักษณะภายนอกแตกต่างกัน กลางคอมีเส้นสีด�า  

อกด�าเป็นปื ้น ท้องสีขาวมีลายจุดสีด�ากระจาย 

บริเวณท้องเป็นลักษณะที่พบในนกคุ่มอกด�าเพศผู้  

ส่วนเพศเมยีไม่มลีกัษณะดงักล่าว กนิเมลด็พชืต่าง ๆ  

และแมลงตามพ้ืนหญ้า ในมหาวิทยาลัยพบบริเวณ

ข้างทางที่มีพงหญ้ารกทึบ โดยจะพบไม่บ่อยนัก

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค NT LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Rain Quail  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Coturnix

coromandelica

ชื่อวงศ์
Phasianidae

ชื่ออันดับ
Galliformes

45FAUNA OF MFU

นกคุ่มอกดำา



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ไก่ป่า เป็นนกขนาดกลาง–ใหญ่ ลักษณะคล้าย 

ไก่บ้าน เพศผู ้และเพศเมียมีขนาดตัวและสีสัน 

แตกต่างกัน เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย (เพศผู้  

65–78 ซม. เพศเมีย 41–46 ซม. เพศผู้มีหงอนใหญ่  

ใบหน้าและหงอนมีสีแดง ขามีเดือยแหลมข้างละ  

1 เดอืย เพศเมยี หงอนขนาดเลก็กว่าเพศผู ้ขาไม่มเีดอืย  

เพศผู้ร้องขันในตอนเช้า ส่วนเพศเมียส่งเสียงร้อง 

กะต๊าก เมื่อตกใจหรือมีสิ่งรบกวน อาหารของไก่ป่า 

เช่น เมล็ดพืช แมลง ไส้เดือนและหนอนตามพื้นดิน  

ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเดินหากิน 

ชื่อสามัญ
Red Junglefowl   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Gallus gallus

ชื่อวงศ์  
Phasianidae

ชื่ออันดับ  
Galliformes

ตามพื้นดิน บริเวณป่าไผ่ ทุ ่งหญ้าในพ้ืนท่ีโล่ง  

หรือบนถนน พบเห็นอยู่เป็นครอบครัว ส่วนใหญ่

ได้ยินเสียงร้อง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง46

ไก่ป่า



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

นกเป็ดผีเล็ก เป็นนกเป็ดน�้าขนาดเล็ก มีขนาด

ตัง้แต่ 25 – 29 ซม.ปากมลีกัษณะแหลมเลก็ มสีเีหลอืง

บริเวณปลายปากและมุมปาก ท้ายทอยลากยาว 

ไปถึงหลังมีสีน�้าตาลเข้ม หางสั้น ช่วงฤดูผสมพันธุ์ 

สีน�้าตาลแดงจะปรากฏบริเวณหัวและข ้างคอ  

ในมหาวิทยาลัยจะพบตามแหล่งน�้า อ่างเก็บน�้า  

บึ ง ธ ร รมชา ติ  ลอยน�้ า อ ยู ่ ร ว มกั บ เป ็ ด แด ง  

พบจ�านวนน ้อย 3–4 ตัว มีพฤติกรรมมุดน�้า  

และโผล่ขึ้นผิวน�้าเป็นระยะ ๆ หาพบได้ยาก

ชื่อสามัญ  
Little Grebe  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Tachybaptus ruficollis

ชื่อวงศ์
Podicipedidae

ชื่ออันดับ
Podicepediformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกเป็ดผีเล็ก



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกยางไฟธรรมดา เป็นนกขนาดเลก็-กลาง ขนาด

ตั้งแต่ 38-41 ซม. นกเพศผู้ ขนล�าตัวสีน�้าตาลแดง 

ข้างคอมีขีดสีขาว ปากยาวตรงสีเหลือง เพศเมีย 

หลังและล�าตัวมีลายจุดจากขอบขนสีน�้าตาลอ่อน 

กินแมลงที่อาศัยอยู่ตามพืชลอยน�้าเป็นอาหาร เช่น 

แมลงปอ ผีเสื้อ ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอน นอกจากนี้ 

ยงักินปลาและสตัว์ขนาดเลก็อ่ืน ๆ  เช่น กบ หอย และปู  

เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยจะพบบริเวณพงหญ้ารกทึบ 

ใกล้อ่างเก็บน�้า มักพบบริเวณที่มีพืชน�้าขึ้นอยู่อย่าง

หนาแน่น โดยนกมีพฤติกรรมเดินจ้องหาเหยื่อ  

ชื่อสามัญ
Cinnamon Bittern    

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Ixobrychus
cinnamomeus

ชื่อวงศ์  
Ardeidae

ชื่ออันดับ  
Pelecaniformes

เมือ่เหน็ว่ามีสิง่รบกวนจะรบีบนิหนทีนัท ีจากการส�ารวจ 

พบหากินอยู่ตามล�าพัง และหาพบยาก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง48

นกยางไฟธรรมดา



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกยางกรอกพันธุ ์ จีน เป ็นนกขนาดกลาง  

มีขนาดตั้งแต่ 45-52 ซม. ฤดูผสมพันธุ์ ปากยาว  

ปากเหลืองสดปลายปากมีสีด�า หัว คอ ไปจนถึงอก 

มีสีน�้าตาลแดงแกมเลือดหมู นกนอกฤดูผสมพันธุ์  

อกมีสีน�้าตาลเหลือง มีลายขีดยาวลงไปถึงท้อง  

ซึ่ งชุดขนในฤดูผสมพันธุ ์ สี สันสวยสดใสกว ่ า 

ชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ ์ กินแมลง และสัตว์น�้า 

เป็นอาหาร มพีฤตกิรรมยนืนิง่ หรอืเดนิย่องอย่างช้า ๆ   

บนพืชลอยน�้าหรือลุยน�้าตื้นเพื่อจ ้องจับเหยื่อ  

ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ บ บ ่ อ ย ใ น ช ่ ว ง ฤ ดู ห น า ว  

ชื่อสามัญ  
Chinese Pond Heron  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Ardeola bacchus

ชื่อวงศ์
Ardeidae

ชื่ออันดับ
Pelecaniformes

โดยพบขณะเดินจ ้องหาเหยื่อตามจุดที่มีน�้าขัง  

รมิขอบอ่างเก็บน�า้ในช่วงเยน็ ส่วนใหญ่พบเดนิหากนิ

ตามล�าพังเพียงตัวเดียว

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์
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นกยางกรอกพันธุ์จีน



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระสานวล เป็นนกขนาดใหญ่มาก ขนาด  

90-100 ซม. ตาเหลือง ส่วนหัวมีสีด�าคาดจากหัวตา 

ไปท้ายทอย และลากยาวเป็นเส้นสองเส้นไปทาง 

ด้านหลังในตัวเต็มวัย ปากเหลือง มีขนล�าตัวสีเทา 

คอและขายาว กินหนอน แมลง สัตว์น�้า และสัตว์ 

มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร พฤติกรรม 

การหากินคล้ายกับกลุ่มนกยาง คือ ยืนจ้องและ

เดินช้า ๆ เพื่อรอดักจับเหยื่อที่เป็นอาหารในบริเวณ

น�้าตื้น หรือเกาะนิ่งตามก่ิงไม้แห้งเพื่อจับปลา  

ในมหาวิทยาลัยพบยากโดยพบเพียงครั้งเดียว 

ชื่อสามัญ
Grey Heron        

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Ardea cinerea

ชื่อวงศ์  
Ardeidae

ชื่ออันดับ  
Pelecaniformes

ขณะยืนจ ้องเหยื่ออยู ่บนตอไม ้แห ้งในบริ เวณ 

อ่างเก็บน�้าช่วงเช้าตรู่

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง50

นกกระสานวล



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกยางโทนน้อย เป ็นนกขนาดกลาง-ใหญ่  

ขนาดตัวตั้ งแต ่  65-72 ซม. ขนล�า ตัวสีขาว  

มีความคล้ายคลึงกับนกยางโทนใหญ่ แต่ตัวมีขนาด

เล็กกว่า (นกยางโทนใหญ่ ขนาด 85-102 ซม.)  

ปากและผิวหนังบริเวณหน้าสีเหลือง ปลายปาก

ด�าเล็กน้อย ขา แข้ง และตีนสีด�า เดินหากิน 

ตามพืชลอยน�้า ส่วนใหญ่เดินลุยน�้าที่ไม่ลึกมาก  

จ้องหาเหยือ่ หรอืเดนิย่องช้า ๆ  ตามโคลน กนิสตัว์น�า้ 

ต่าง ๆ  พบกินแมลงบ้าง แต่กินปลาเป็นอาหารหลัก 

ในมหาวทิยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเดนิจ้องหาอาหาร 

ชื่อสามัญ  
Intermediate Egret   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Ardea intermedia

ชื่อวงศ์
Ardeidae

ชื่ออันดับ
Pelecaniformes

ตามดินโคลนริมอ ่ าง เก็บน�้ า ในตอนกลางวัน  

อยู ่โดดเดี่ยว บ่อยคร้ังพบเดินหากินอยู ่ใกล้กับ 

นกยางกรอกพันธุ์จีน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์
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นกยางโทนน้อย



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกยางเปีย เป็นนกขนาดกลาง มขีนาด 55-65 ซม.  

ปากยาวและตรง ปากและขาสีด�า ตีนเหลือง  

ขนล�าตัวสีขาว ในฤดูผสมพันธุ์มีขนสีขาว 2 เส้น 

คล้ายเปียบริเวณท้ายทอย อาหารที่กินส่วนใหญ่  

คอื ปลา นอกจากนีย้งักนิสตัว์น�า้อืน่ ๆ  เช่น กบ เขยีด  

กุ้ง และแมลงต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยพบยืนนิ่งจ้องเหยื่อตามริมน�้าที่มีหญ้าไม่สูงมาก  

พบบริเวณล�าห้วยขนาดเล็ก นอกจากนี้พบเดิน

ตามพืชลอยน�้าที่ลอยติดกันอย่างหนาแน่นริมขอบ 

อ่างเก็บน�้า

ชื่อสามัญ
Little Egret           

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Egretta garzetta

ชื่อวงศ์  
Ardeidae

ชื่ออันดับ  
Pelecaniformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง52

นกยางเปีย



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

เหยี่ยวผ้ึง เป ็นนกขนาดกลาง-ขนาดใหญ่  

ขนาดตั้งแต่ 55-65 ซม.  สีและลวดลายมีความ 

หลากหลาย (polymorphism) ปากเรียวแหลม  

หัวเล็ก เป็นเหย่ียวที่มีความเชื่องช้า ล่าผึ้ง น�้าผึ้ง  

ต่อ แตน และตัวอ่อนของแมลงดังกล่าว บางครั้ง 

พบล่าสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นกขนาดเล็ก และงู 

กินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ ่อย  

โดยจะบินร่อนเหนือยอดดอยแง่มในเวลากลางวัน 

ก่อนร่อนไปเกาะตามกิ่งไม้ ปกติพบร่อนอยู่เดี่ยว ๆ

ชื่อสามัญ  
Oriental 

Honey-buzzard   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pernis ptilorhynchus

ชื่อวงศ์
Accipitridae

ชื่ออันดับ
Accipitriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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เหยี่ยวผึ้ง



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

เหยี่ยวรุ ้ง เป็นนกขนาดกลาง-ใหญ่ มีขนาด

ตั้งแต่ 76-84 ซม. ลักษณะเด่น คือ หนังรอบตาและ 

หนังคลุมจมูกมีสีเหลือง ปลายปากด�า มีหงอนสั้น ๆ

บรเิวณท้ายทอย ล่าง ูกิง้ก่า และสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม

ขนาดเล็ก บางครั้งกินกบ ปู และแมลงเป็นอาหาร  

ในมหาวทิยาลยัจะพบบ่อย โดยพบบนิร่อนเป็นวงกว้าง 

และส ่งเสียงร ้องแหลมดังเหนือยอดดอยแง ่ม 

ในเวลากลางวัน

ชื่อสามัญ
Crested Serpent Eagle          

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Spilornis cheela

ชื่อวงศ์  
Accipitridae

ชื่ออันดับ  
Accipitriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง54

เหยี่ยวรุ้ง



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

เหยี่ยวนกเขาหงอน เป็นนกขนาดกลาง มีขนาด

ตัง้แต่ 40-46 ซม. จะงอยปากหนา ปีกกว้างแต่สัน้มาก  

หางยาว หนังตาและขนคลุมจมูกมีสีเหลือง บริเวณ

ท้ายทอยมหีงอน ขณะบนิขนคลมุใต้หางสขีาวพองฟู 

ออกมา ล่าอาหารได้หลากหลาย เช่น กระรอก 

กระแต นก หนู ค้างคาว และสัตว์เลื้อยคลาน 

ขนาดเลก็ชนดิต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยัพบขณะบนิร่อน 

เหนือยอดไม ้บริ เวณบ ้านพักรับรองตรงข ้าม 

บ้านพักรับรองอธิการบดีในช่วงบ่ายที่มีแดดร้อนจัด  

โดยจะพบไม่บ่อยนัก

ชื่อสามัญ  
Crested Goshawk     

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Accipiter trivirgatus

ชื่อวงศ์
Accipitridae

ชื่ออันดับ
Accipitriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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เหยี่ยวนกเขาหงอน



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

เป็นนกขนาดเล็ก-ขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่  

30-36 ซม. หัวและล�าตัวด้านบนสีเทาจาง คอขาว  

มเีส้นกลางคอ กระหม่อมมน เพศเมยีขนาดใหญ่กว่า 

เพศผู้ ล่านกขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลานจ�าพวก

ก้ิงก่ากินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก  

โดยจะร ่อนเหนือยอดไม ้  จากการส�ารวจพบ

กระจายทั่วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ 

ป่าธรรมชาติ

ชื่อสามัญ
Shikra      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Accipiter badius

ชื่อวงศ์  
Accipitridae

ชื่ออันดับ  
Accipitriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง56

เหยี่ยวนกเขาชิครา



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

เหยี่ยวปีกแดง เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดตั้งแต่ 

38-43 ซม. เป็นเหย่ียวปีกแตก ปีกแคบและยาว 

หางยาว ปลายตัด หนังคลุมจมูกสีเหลือง ส่วนหัว

และล�าตัวมีสีเทา ล่านกขนาดเล็ก หนูนา กิ้งก่า งู 

กบ ปูนา และแมลงกินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย

จะเกาะอยู ่ตามสายไฟ และกิ่งไม้แห้งบนต้นไม้  

จากการส�ารวจปกติพบเกาะอยู ่ตามล�าพังเพียง 

ตัวเดียวและพบไม่บ่อย

ชื่อสามัญ  
Rufous-winged 

Buzzard      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Butastur liventer

ชื่อวงศ์
Accipitridae

ชื่ออันดับ
Accipitriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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เหยี่ยวปีกแดง



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก เป็นนกขนาดกลาง 

ขนาด 51-57 ซม. แต่เป็นกลุ ่มเหย่ียวปีกแตก 

ขนาดใหญ่ มีชุดขนสีน�้าตาล ป ีกสั้นแต ่กว ้าง  

หัวใหญ่ หางสั้น ล่าเหยื่อกลุ่มหนูนา สัตว์เลื้อยคลาน 

นกขนาดเล็ก กบ และแมลงต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

พบยาก โดยพบร่อนผ่านเหนอืยอดไม้ มกิีจกรรมและ

หากินในเวลากลางวัน พบเพียงครั้งเดียว

ชื่อสามัญ
Common Buzzard         

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Buteo buteo

ชื่อวงศ์  
Accipitridae

ชื่ออันดับ  
Accipitriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง58

เหยี่ยวทะเลทรายตะวันตก



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกวกั เป็นนกขนาดเลก็-กลาง มขีนาดประมาณ 

28-36 ซม. ปากเลก็ตรงสเีหลือง โคนปากบนและล่าง 

มีสีแดง หน้าขาว อกและท้องสีขาวตัดกับขนหลัง 

สเีขียวเข้มไปจนเกอืบด�า หางสัน้ ขณะเดนิกระดกหาง 

เป็นจังหวะ เป็นนกที่ปรับตัวเก่ง อยู่ได้ในหลายพื้นที่  

เสียงร ้อง “ก ว๊ัก ก ว๊ัก” จึงเป ็นที่มาของชื่อ  

เดนิหาอาหารตามริมน�า้ บนพชืลอยน�า้หรือบนพืน้ดนิ  

กินสัตว์น�้าขนาดเล็ก แมลง และต้นอ่อนของพืชน�้า

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยมักจะ

ชื่อสามัญ  
White-breasted 

Waterhen        

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Amaurornis phoenicurus

ชื่อวงศ์
Rallidae

ชื่ออันดับ
Gruiformes

เดนิหากนิในพงหญ้าเตีย้ ๆ  ใกล้แหล่งน�า้ กระจายทัว่ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�ารวจพบเป็นประจ�า 

ในช่วงเช้าและเยน็ เมือ่มภียัหรอืสิง่รบกวนจะบนิหนี

หรือมุดเข้าพงหญ้าที่รกทึบทันที

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกกวัก



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค EN -

นกอัญชันหางด�า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด  

21-24 ซม. ปากสเีขยีวสัน้และตรง ตัง้แต่ส่วนหวัลงมา 

ถึงล�าตัวด้านล่างสีเทาเข้ม ล�าตัวด้านบนของนก 

มีสีน�้าตาลแดง กินเมล็ดพืชน�้า หนอน แมลง 

และสัตว์น�้าขนาดเล็กบนพืชลอยน�้าเป็นอาหาร  

มพีฤตกิรรมกระดกหางคล้ายนกกวัก เมือ่มภัียจะเดิน

มุดหนีไปอย่างรวดเร็ว ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก  

โดยพบเพียงครั้งเดียวในช่วงเย็น ขณะเดินหากิน 

บนพืชลอยน�้าริมอ่างเก็บน�้าก่อนจะตกใจบินหน ี

ข้ามไปริมอ่างเก็บน�้าอีกฝั่ง

ชื่อสามัญ
Black-tailed Crake            

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Porzana bicolor

ชื่อวงศ์  
Rallidae

ชื่ออันดับ  
Gruiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง60

นกอัญชันหางดำา



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกอญัชนัคิว้ขาว เป็นนกขนาดเล็ก มขีนาดตัง้แต่ 

19-23 ซม. ปากเหลือง ส่วนโคนปากมีสีแดง ตาแดง 

แถบตาด�า ลักษณะเด่น คือ บริเวณมุมปากและ 

ข้างแก้มมีสีขาว แถบขาวคล้ายค้ิวปรากฏบรเิวณหวัตา  

กนิยอดอ่อนของพชืน�า้ เมลด็หญ้า แมลง และสตัว์น�า้ 

ขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก  

โดยส�ารวจพบขณะเดินหากินบนพืชลอยน�้ า  

ใกล้กับฝูงเป็ดแดง เมื่อรู้สึกปลอดภัย ไม่มีสิ่งรบกวน 

นกจะเดินหากินอย่างช้า ๆ มีพฤติกรรมกระดกหาง

ขึ้นลงเป็นจังหวะขณะเดินหากิน

ชื่อสามัญ  
White-browed Crake           

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Porzana cinerea

ชื่อวงศ์
Rallidae

ชื่ออันดับ
Gruiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกอัญชันคิ้วขาว



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกอีล�้ า  เป ็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาด

ประมาณ 30-35 ซม. ปากมีสีแดงแหลมและตรง  

ส่วนปลายปากเหลือง โคนสันปากบนมีลักษณะเป็น 

กระบังสีแดง ขนปกคลุมล�าตัวด�า ข้างล�าตัวมีขีดยาว

เป็นเส้น กินพืชน�้าต่าง ๆ  เช่น สาหร่าย กก จอกแหน 

และสัตว์น�้าขนาดเล็ก จ�าพวกกุ ้ง แมลงหนอน

ปลอกน�้า หอย ปู และปลาขนาดเล็กเป็นอาหาร  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะว่ายน�้า

หากินอยู ่ในอ่างเก็บน�้า หากินร่วมกับเป็ดผีเล็ก 

ในตอนกลางวัน

ชื่อสามัญ
Common Moorhen            

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Gallinula chloropus

ชื่อวงศ์  
Rallidae

ชื่ออันดับ  
Gruiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง62

นกอีลำ้า



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกคุ่มอกลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 

15-17.5 ซม. ล�าตัวอ้วนป้อม ปากและขาสีเทา  

เ พ ศ ผู ้ แ ล ะ เ พ ศ เ มี ย มี ลั ก ษ ณ ะ แ ต ก ต ่ า ง กั น  

โดยนกเพศเมียขนาดตัวใหญ่กว่าและมีสีสดใส 

นอกจากน้ีคอและอกในนกเพศเมยีมสีดี�า ซึง่ลกัษณะน้ี 

ไม่พบในนกเพศผู ้ จะเห็นได้ว่าลักษณะเพศเมีย 

มคีวามโดดเด่นกว่า จงึเป็นสาเหตใุห้นกเพศผูต้้องกกไข่ 

และเลี้ยงดูลูกนก กินเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ หนอน 

และแมลงตามพื้นหญ้าเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

ชื่อสามัญ  
Barred Buttonquail         

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Turnix suscitator

ชื่อวงศ์
Turnicidae

ชื่ออันดับ
Charadriiformes

พบไม่บ่อย โดยส�ารวจพบขณะเดินหากินบนถนน 

หากินอยู่เป็นคู่ในช่วงเย็น ไม่ค่อยระแวดระวังภัย 

เดนิหลบเข้าข้างทางทีม่พีงหญ้าช้า ๆ  เมือ่เดนิส�ารวจ

เข้าไปใกล้

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกคุ่มอกลาย



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกชายเลนน�้าจืด เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ตั้งแต่ 18-21 ซม. ปากเล็กตรงเรียวแหลม สีเทาด�า  

คิ้วสีขาวลากยาวชัดเจน อกด้านบนสีเทาขาว 

มีลายขีดสีน�้าตาล ท้องสีขาว มีพฤติกรรมใช้ปาก 

ชอนไชโคลนเพื่อหาอาหารท่ีเป็นสัตว์น�้าขนาดเล็ก  

เดินไล่จิก กุ้ง หอย ปู ปลา และแมลงกินเป็นอาหาร 

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะเดินหา

อาหารตามดินโคลนข้างอ่างเก็บน�้า เดินหากิน 

และใช้ปากชอนไชตามโคลนรอบบริเวณที่น�้าลด 

ในช่วงเย็น พบหากินใกล้กับนกเด้าดิน

ชื่อสามัญ
Wood Sandpiper           

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Tringa glareola

ชื่อวงศ์  
Scolopacidae

ชื่ออันดับ  
Charadriiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง64

นกชายเลนนำ้าจืด



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

นกพิราบ เป็นนกขนาดเลก็-กลาง มีขนาดตัง้แต่ 

33-34 ซม. หวัมสีเีทา หลงัและอกเป็นสเีทาเข้มกว่า 

ปีกเทาอ่อนมแีถบปีกด�าเหน็ชดัเจน ขาและนิว้สีแดง 

เป็นนกท่ีมีความหลากหลายของรูปแบบของสีล�าตัว 

ปรับตัวเก่ง อาศัยอยู่ได้ทั้งขอบป่าใกล้ชุมชน พื้นที่

เกษตรกรรม และในเมือง เป็นนกที่หากินตามพื้น  

กินอาหารได ้หลากหลาย ทั้ งเมล็ดพืช ผลไม ้  

และยอดอ่อนของพืช ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย  

ชื่อสามัญ  
Rock Pigeon          

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Columba livia

ชื่อวงศ์
Columbidae

ชื่ออันดับ
Columbiformes

โดยมักจะเกาะตามสายไฟ พบเดนิหากนิบนพืน้หญ้า

กบันกกระจอกบ้าน นกเอีย้งสาริกา และนกเอีย้งหงอน

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่1 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกพิราบป่า



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกเขาไฟ เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาด 23-24.5 ซม. 

คอสัน้ ปีกยาวแหลม หัวและคอหอยของเพศผู้มีสีเทา  

ขนล�าตัวสีน�้าตาลแดง เพศเมียขนล�าตัวสีน�้าตาล  

ทัง้สองเพศมแีถบด�าคาดบรเิวณท้ายทอย ส่วนนกวยัเดก็ 

คล้ายเพศเมยีคอืไม่มแีถบคาดทีค่อ กนิเมล็ดพชื และ

ธัญพืชต่าง ๆ เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

ส่วนใหญ่ส�ารวจพบอยู ่เป็นคู ่ เกาะตามสายไฟ  

กิ่งไม้แห้ง และเดินจิกตามพื้นหญ้า พบบ่อยบริเวณ

เปิดโล่งที่มีหญ้าเตี้ย ๆ

ชื่อสามัญ
Red Collared Dove          

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Streptopelia 
tranquebarica

ชื่อวงศ์  
Columbidae

ชื่ออันดับ  
Columbiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง66

นกเขาไฟ



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

นกเขาใหญ่หรือนกเขาหลวง  เป็นนกขนาดเล็ก  

มีขนาดประมาณ 30-31 ซม. หัวเทา ส่วนคอ 

ลงไปถึงท้องมีสีน�้าตาลอ่อน คอสั้น คอด้านบน 

เป็นแถบด�ามีลายจุดสีขาว ขาและนิ้วสีแดง หางยาว 

กินเมล็ดพชื เมลด็ธญัพชื หนอนและแมลงชนดิต่าง ๆ   

ตามพื้นดินและพื้นถนน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยมักจะเกาะสายไฟข้างถนนเป็นคู่ หรือมากกว่า 

2 ตัว ในช่วงที่ผลกร่างและลูกไทรริมถนนสุก  

พบหากินอยู ่ตามเรือนยอดรอบนอก มีต�าแหน่ง 

ในการหากินแตกต่างกันกับนกกินผลไม้ชนิดอื่น 

ชื่อสามัญ  
Eastern Spotted Dove             

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Spilopelia chinensis

ชื่อวงศ์
Columbidae

ชื่ออันดับ
Columbiformes

ที่เข้ามาหากินพร้อมกันบนต้นเดียวกัน นอกจากนี้ 

พบเดินจิกกินตามพื้นหญ้าและถนน และเกาะตาม 

กิ่งไผ่ ส�ารวจพบตลอดทั้งวัน

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่1, 2, 3, 4 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

นกเขาเขียว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 

23-27 ซม. ปากมีสีแดงสด ล�าตัวด้านล่างมีสีน�้าตาล

แกมม่วง ตะโพกสีขาวมีขีดด�าตรงกลาง เพศผู้  

หน้าผากและคิว้มสีขีาว ส่วนกระหม่อมและท้ายทอย

ออกสีเทาแกมน�้าเงิน เพศเมียท้ายทอยมีสีน�้าตาล 

กินเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช และผลของไม้ให้ผลที่หล่น

ตามพื้น พบกินแมลงในบางโอกาส ในมหาวิทยาลัย

จะพบบ่อย โดยจะบินตามช่องขนาดเล็กในป่า  

บินเร็ว แต่บินไม่สูงมากนัก

ชื่อสามัญ
Common Emerald Dove            

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Chalcophaps indica

ชื่อวงศ์  
Columbidae

ชื่ออันดับ  
Columbiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง68

นกเขาเขียว



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

นกเขาชวา เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาด 21-21.5 ซม.  

ล�าตัวและหางเรียวยาว กระหม่อมตอนหน้าสีเทา  

มีลายขวางจากคอ หลัง ไปจนถึงด้านข้างล�าตัว  

หน้าและข้างคอของเพศผู้มีสีเทา ส่วนของเพศเมีย

มีสีน�้าตาล จิกกินเมล็ดหญ้า และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ  

ตามพื้นดินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยจะส�ารวจเจออยู่เป็นคู่ขณะเดินจิกกินเมล็ดหญ้า 

ส�ารวจพบตลอดทั้งวัน

ชื่อสามัญ  
Zebra Dove  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Geopelia striata

ชื่อวงศ์
Columbidae

ชื่ออันดับ
Columbiformes

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกเขาชวา



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระปูดใหญ่ เป็นนกขนาดกลาง มีขนาด 

ตั้งแต่ 50-53 ซม. ในนกเต็มวัย สีของหัว คอ ล�าตัว  

ไปจนถึงหางมีสีด�าเหลือบม่วง ปากหนา ขาและนิ้ว 

แข็งแรงมาก หลังและปีกสีน�้าตาลแดง ตาสีแดง  

ส่วนในนกวัยเด็ก ตาสีเทา เนื่องจากมีปากและนิ้ว 

ท่ีแข็งแรงจึงล่าสตัว์ได้หลากชนดิ ท้ังกิง้ก่า ง ูกบ เขยีด 

ปลา และนกขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย 

โดยพบตามพืน้ท่ีโล่งข้างทาง เกาะตามพงหญ้ารกทบึ  

พบอยู่โดดเดี่ยว เดินจิกกินซากสัตว์ที่ถูกรถชนตาย

บนถนนค่อนข้างบ่อย

ชื่อสามัญ
Greater Coucal           

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Centropus sinensis

ชื่อวงศ์  
Cuculidae

ชื่ออันดับ  
Cuculiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง70

นกกระปูดใหญ่



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระปูดเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาด

ประมาณ 36-38 ซม. ปากหนา หางยาว นกตวัเตม็วัย  

หัว ล�าตัวและหลังมีสีด�า ปีกสีน�้าตาลแดง มีลายขีด 

สีน�้าตาลอ่อนกระจายอยู่บริเวณหลังคอไปถึงหลัง  

กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด งู และ

ก้ิงก่า เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบเกาะนิ่ง 

ตามกิ่งไม้แห้งในพงหญ้าทึบช่วงเช้าตรู่ มีพฤติกรรม

ค่อนข้างนิ่งและชอบหลบอยู่ตามที่รก จึงพบเห็นตัว

ได้ยากกว่านกกระปูดใหญ่ โดยจะพบไม่บ่อย

ชื่อสามัญ  
Lesser Coucal   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Centropus

bengalensis

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกกระปูดเล็ก



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกบั้งรอกใหญ่ เป็นนกขนาดกลาง มีขนาด

ประมาณ 53-59 ซม. ปากสีเขียวอ่อน หนังรอบตา

มีสีแดง หัว ล�าคอ และอกสีเทาจาง ปีก หลังและ

หางสีน�้าตาลเหลือบเขียว หางยาวมาก (37-38 ซม.) 

ปลายหางขาว กินแมลง หนอน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

ขนาดเล็ก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นอาหาร เช่น 

ตั๊กแตน จักจั่น และกิ้งก่า เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย 

จะพบบ่อย โดยพบกระโดดหากินตามเรือนยอดไม ้

ชื่อสามัญ
Green-billed Malkoha          

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Phaenicophaeus tristis

ชื่อวงศ์  
Cuculidae

ชื่ออันดับ  
Cuculiformes

ทีม่ใีบหนาแน่น ปกตพิบเหน็เพยีงล�าพงัเพยีงตวัเดยีว  

ส ่ ว น ใ ห ญ ่ ส� า ร ว จ พ บ เ น่ื อ ง จ า ก น ก บิ น จ า ก 

เรือนยอดไม้หนึ่งไปเกาะอีกต้น ส�ารวจพบเห็น 

ตลอดทั้งวัน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง72

นกบั้งรอกใหญ่



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกาเหว่า เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง มีขนาด

ประมาณ 40-44 ซม. ปากสีเขียวอ่อน ตาแดง 

หางยาวเป็นบั้ง ปีกส้ัน ปลายปีกมน เพศผู้ หัว  

ล�าตัวไปจนถึงหางมีสีด�าเหลือบน�้าเงิน เป็นมัน  

ส่วนเพศเมยีขนล�าตัวสีน�า้ตาล มลีายจุดสีน�า้ตาลอ่อน 

และขาวกระจายทั่วตัว นกเพศผู ้ส่งเสียงร้องดัง  

“โก-เอว” หรือ “กา-เว้า” ในช่วงเช้าและเย็น  

กนิผลไม้ทีม่เีปลอืกอ่อนและแขง็ มรีายงานกินไข่ของ

นกขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย  

ชื่อสามัญ  
Asian Koel    

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Eudynamys

scolopaceus

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes

โดยจะหากินร่วมกันกับนกกินผลไม้หลายชนิด 

บนต้นกร่างและไทร ปกติพบเห็นอยู่เพียงล�าพัง 

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น
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นกกาเหว่า



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกคัคคูมรกต เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 

17-18 ซม. ปากเหลืองสัน้โค้งเลก็น้อย ปลายปากสดี�า 

ในเพศผู้ หัว คอ และบริเวณล�าตัวด้านบนสีเขียวสด 

ส่วนเพศเมยี หัวสีน�า้ตาลแดง ขนล�าตวัด้านบนสอีอก

เขียวมรกต ล�าตัวด้านล่างทั้งสองเพศเป็นลายขวาง 

สีเขียวแกมทองแดง กินแมลงเป็นอาหาร เช่น 

ตัวหนอน มวน แมลงที่ มีล�าตัวอ ่อน และมด  

ในมหาวทิยาลยัพบไม่บ่อย โดยเกาะบนก่ิงไผ่ข้างถนน 

ชื่อสามัญ
Asian Emerald Cuckoo          

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Chrysococcyx 
maculatus

ชื่อวงศ์  
Cuculidae

ชื่ออันดับ  
Cuculiformes

ขณะก�าลงักนิตวัหนอน มพีฤตกิรรมฟาดตัวหนอนให้ตาย 

ก่อนกิน เนื่องจากนกคัคคูมรกตเป็นนกขนาดเล็ก

และมีสีสันกลมกลืนกับใบไม้ ประกอบกับเป็นนก 

ที่มีปริมาณไม่มากนัก จึงพบเห็นตัวได้ยาก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง74

นกคัคคูมรกต



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกคคัคสีูม่วง เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาด 16-17 ซม.  

นกเพศผู้ ส่วนของหัว คอ และล�าตัวมีสีม่วงเหลือบ 

เป็นมัน เพศเมีย หน้าผากและหลังมีสีน�้าตาล 

แกมเหลือง ทั้งสองเพศมีลายขวางด้านล่างล�าตัว  

และส่วนของอก ใบหน้า ในเพศเมีย กินแมลง  

กินได ้ทั้ งหนอนที่มีขนและไม ่มีขนเป ็นอาหาร  

ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย เนื่องจากมีปริมาณ 

ไม่มากนักเช่นเดียวกับนกคัคคูมรกต โดยจะพบ 

เกาะบนต้นไม้หน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย  

ชื่อสามัญ  
Violet Cuckoo      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Chrysococcyx

xanthorhynchus

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes

ขณะก�าลังจิกกินตัวบุ ้งที่เกาะติดกันเป็นแนวยาว 

บนก่ิงไม้ นอกจากนี้พบกระโดดไปมาในพุ่มไม้สูง 

เพื่อดักจับแมลง

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่1 และ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

75FAUNA OF MFU

นกคัคคูสีม่วง



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกคัคคูลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดต้ังแต่  

22-23 ซม. ปากยาวแหลม โค้งเล็กน้อย กระหม่อม

ยาวไปถึงท้ายทอย ล�าตัวด้านบนและหางมีสีน�้าตาล 

แถบตาสีเข้ม ล�าตัวส่วนบนและหางมีลายขีดสีด�า  

ปลายหางขาวมลัีกษณะคล้ายคลงึกับนกอวีาบตัก๊แตน 

มีเสียงร้อง “ปี๊-ปี ้-ปิ ้ว-ปิ้ว” แหลม เกาะยอดไม ้

ส่งเสียงร้องในที่โล่ง กินหนอนและแมลงต่าง  ๆ  

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะพบ

เกาะกิ่งไม้อยู่โดดเดี่ยวในช่วงเย็นค�่า

ชื่อสามัญ
Banded Bay Cuckoo 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Cacomantis sonneratii

ชื่อวงศ์  
Cuculidae

ชื่ออันดับ  
Cuculiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง76

นกคัคคูลาย



นกอีวาบต๊ักแตน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 22-23 ซม. นกตัวเต็มวัยเพศผู้ คอและอก 

มี สี เ ทา  หลั งและป ี ก สี เทาแกมน�้ า ตาล เข ้ ม  

ท้องไปจนถึงก้นสนี�า้ตาลแดง เพศเมยีมชีดุขน 2 แบบ  

คือ สีน�้าตาลและเทา แบบแรกคล้ายนกคัคคูลาย  

แบบทีส่องคล้ายเพศผู ้กนิหนอนและแมลงชนดิต่าง ๆ   

ตั้งแต่ตามพื้นดิน ในพุ่มไม้ไปจนถึงตามเรือนยอด  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย ส่วนใหญ่ได้ยินเสียงก่อน  

จึงส�ารวจเห็นตัวนก พบเกาะและส่งเสียงร ้อง 

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค NT LC

อยู่บนกิ่งไม้ข้างถนน ได้ยินเสียงร้องค่อนข้างบ่อย

ในตอนเย็น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Plaintive Cuckoo   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Cacomantis merulinus

ชื่อวงศ์
Cuculidae

ชื่ออันดับ
Cuculiformes

นกอีวาบตั๊กแตน
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นกคัคคูแซงแซว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 

24-25 ซม. ปากเรียวแหลม โค้งเล็กน้อย ตาสีแดง 

ขนทั่วตัวสีด�าเป็นมัน ท้ายทอยและต้นขามีแถบขาว

ขนาดเลก็ หางมแีถบขวางสขีาวกระจาย จิกกนิหนอน 

ตามต้นไม ้ และบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ  

ในมหาวทิยาลัยจะพบไม่บ่อย โดยจะบนิโฉบจบัแมลง 

กลางอากาศ ก่อนบินกลับมาเกาะน่ิงบนกิ่งไม ้

ข้างถนนในกิ่งเดิมหรือกิ่งใกล้ ๆ ต�าแหน่งเดิม

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Square-tailed Drongo 
Cuckoo 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Surniculus lugubris

ชื่อวงศ์  
Cuculidae

ชื่ออันดับ  
Cuculiformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง78

นกคัคคูแซงแซว



นกฮูก หรือนกเค้ากู่  เป็นนกกลางคืนขนาดเล็ก 

มีขนาดตั้งแต่ 22-23 ซม. ตากลม สีน�้าตาลแดง  

บางตัวเป็นสีเหลือง จะงอยปากสีเทา ขนล�าตัว 

มีสีน�้าตาลแกมสีเนื้อ หรือน�้าตาลแกมเทา หน้าผาก 

คิว้และรอบคอมแีถบสขีาวแกมน�า้ตาล กนิแมลง เช่น 

ด้วง ตั๊กแตน แต่ส่วนใหญ่กินสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ขนาดเล็ก เป ็นอาหาร เช ่น  กิ้ งก ่ า  หนู  นก  

โดยใช ้กรงเล็บที่แข็งแรงจับแล้วกลืนกินทั้งตัว  

เนื่ อ งจากมีกระ เพาะพัก  ส ่ วนที่ ไม ่ ถู กย ่ อย 

จะถูกส�ารอกออกมา ในมหาวิทยาลัยพบเห็นบ่อย  

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค NT LC

โดยได้ยินเสียงเป็นประจ�าทุกเดือนบริเวณต้นไม ้

ริมถนนใกล้บ้านพักรับรองอธิการบดี พบหลบนอน 

ในพุ่มไม้สูงประมาณ 3 เมตร ส่วนใหญ่พบเกาะตาม

เสากิโลริมถนนในขณะขับรถส�ารวจในเวลากลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Collared Scops Owl

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Otus lettia

ชื่อวงศ์
Strigidae

ชื่ออันดับ
Strigiformes
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นกฮูก, นกเค้ากู่



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกเค้าหูยาวเล็ก เป็นนกกลางคืนขนาดเล็ก  

มีขนาดประมาณ 19 ซม. ตัวเล็ก ตาสีเหลือง  

จะงอยปากสีด�า  มีชุดขนสีน�้าตาลและชุดขนสีเทา  

ล�าตัวด้านล่างมีลายจุดเด่นชัด กินด้วงปีกแข็ง และ

แมลงชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจับหนู กิ้งก่า และนก 

กินเป็นอาหาร ตอนกลางวันหลบซ่อนตัวตามพุ่มไม้  

โพรงไม ้ หรือตามกิ่งที่สามารถอ�าพรางตัวได ้  

ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยส�ารวจพบบริเวณ 

ทางขึ้นดอยแง่ม เกาะนอนบนกิ่งไม้ในพงหญ้า 4 ตัว 

ในช่วงเช้าตรู่

ชื่อสามัญ
Oriental Scops Owl            

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Otus sunia

ชื่อวงศ์  
Strigidae

ชื่ออันดับ  
Strigiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกเค้าหูยาวเล็ก

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง80



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกเค้าโมง หรือนกเค้าแมว เป็นนกกลางคืน 
ขนาดเลก็ มขีนาดประมาณ 22-23 ซม. หวัและล�าตวั
ด้านบนมีสีน�้าตาล คิ้วขาว ตากลมสีเหลือง คอหอย 
สขีาว อกมลีายสนี�า้ตาลเข้มตามแนวขวาง ส่วนทีเ่หลอื 
ด้านล่างเป็นลายสีน�้าตาลสลับขาว มีตาหลอกอยู่
ด้านหลังของหัว กินแมลง เช่น ด้วงปีกแข็ง จักจั่น 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและสัตว์เล้ือยคลาน 
เช่น หนู และกิ้งก่า ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย  
โดยมกัพบเกาะนิง่บนต้นไม้หน้าทางเข้ามหาวทิยาลยั
ในตอนเช้าจะส่งเสียงร้องเป็นประจ�าบริเวณต้นไม้ 

ริมถนนบ้านพักรับรองอธิการบดี

ชื่อสามัญ  
Asian Barred Owlet  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Glaucidium 
cuculoides

ชื่อวงศ์
Strigidae

ชื่ออันดับ
Strigiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกเค้าโมง, นกเค้าแมว
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกตบยงุหางยาว เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาดตัง้แต่ 

31.5-33 ซม. ขณะเกาะปลายหางยาวเลยปลายปีก

ออกมามากกว่านกตบยุงชนิดอื่น มีแถบขาว 4 แถบ

เด่นชัดบริเวณปลายปีก กลางวันนอนหมอบหลับ

ตามพื้นดิน พุ่มไม้ที่มีเศษใบไม้ทับถม ออกหากิน 

ในช่วงหวัค�า่ยาวไปตลอดกลางคืน กินแมลงกลางคืน 

เช่น ผีเสื้อกลางคืน ด้วงปีกแข็งต่าง ๆ เป็นอาหาร  

ในมหาวิทยาลัยหาพบยาก โดยส�ารวจพบขณะ

เกาะเสาหลักกิโลข ้างถนนขณะส่องไฟส�ารวจ 

ในตอนกลางคืน

ชื่อสามัญ
Large-tailed Nightjar   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Caprimulgus 
macrurus

ชื่อวงศ์  
Caprimulgidae

ชื่ออันดับ  
Caprimulgiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกตบยุงหางยาว

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง82



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแอ่นฟ้าหงอน เป็นนกขนาดเล็ก มขีนาดตัง้แต่ 

22-23 ซม. ล�าตวัมสีเีทา เฉพาะปีกและหางมสีเีทาเข้ม 

เป็นมนั ท้องด้านล่างสีขาว หน้าผากมหีงอนยาวตัง้ขึน้  

ขณะบินหางแหลม นกเพศผู้ แก้มและขนบริเวณห ู

สีน�้าตาลแดง ส่วนเพศเมียเป็นสีเทาเข้ม บินโฉบ

จับแมลงอันดับผ้ึง ต ่อ แตน และด้วงปีกแข็ง  

กนิเป็นอาหาร ในมหาวทิยาลยัพบยาก โดยส�ารวจพบ 

เกาะบนกิง่ไม้แห้ง และบนิร่อนโฉบแมลงกลางอากาศ

ในช่วงเช้า

ชื่อสามัญ  
Crested Treeswift  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hemiprocne coronate

ชื่อวงศ์
Hemiprocnidae

ชื่ออันดับ
Caprimulgiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกแอ่นฟ้าหงอน
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแอ่นตาล เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด  

12-13 ซม. ตัวเล็ก ผอมเพรียว  ปีกและหางเรียว  

ล�าตัวสนี�า้ตาลเข้มทัง้ตวั หางเว้าลกึมองเหน็เป็นแฉก

ขณะบิน ใช้เวลาส่วนใหญ่บินและร่อนกลางอากาศ 

ในตอนกลางวัน กินแมลงกลางอากาศ ทั้งอันดับผึ้ง 

ต่อ แตน อนัดบัมวน และด้วงปีกแขง็ ในมหาวทิยาลยั 

พบบ่อย โดยจะบนิโฉบแมลงกลางอากาศเป็นกลุ่มใหญ่ 

หลายสิบตัว และพบเห็นได้ตลอดทั้งวัน

ชื่อสามัญ
Asian Palm Swift    

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Cypsiurus balasiensis

ชื่อวงศ์  
Apodidae

ชื่ออันดับ  
Caprimulgiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกแอ่นตาล

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง84



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแอ่นบ้าน เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ประมาณ 15 ซม. ล�าตัวสีด�า คอหอยและบริเวณ

ตะโพกมีสีขาวชัดเจน หางเว้าเล็กน้อยขณะแผ่หาง  

เล็บแข็งแรง ใช ้ เวลาบินและร ่อนตลอดทั้งวัน  

กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร โดยเฉพาะแมลง 

ในอันดับแมลงวัน อันดับมวน ด้วงปีกแข็ง และ 

อันดับผึ้ง ต่อ แตน ปากกว้าง บินโฉบจับแมลงและ

กลืนทันที ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะบินและ

ร่อนกลางอากาศในตอนกลางวนั แต่ในตอนกลางคนื 

เกาะนอนในท่อน�้า

ชื่อสามัญ  
House Swift  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Apus nipalensis

ชื่อวงศ์
Apodidae

ชื่ออันดับ
Caprimulgiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกแอ่นบ้าน
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

น ก ก ะ เ ต็ น อ ก ข า ว  เ ป ็ น น ก ข น า ด เ ล็ ก  

ขนาดประมาณ 27-29.5 ซม. ปากสีแดง หนา  

ปลายปากแหลม ส่วนของหัว หลังส่วนบนและท้อง

มีสีน�้าตาลเข้ม คอและอกมีสีขาว หลัง ปีก และหาง 

มีสีน�้าเงินสด กินสัตว์น�้า ปลา กบ เขียด กิ้งก่า และ

แมลงเป็นอาหาร หากเหยื่อมีขนาดใหญ่ จะใช้วิธี

ฟาดกับกิ่งไม้ รอจนเหยื่อตายค่อยกลืนกินทั้งตัว 

ขณะบินส่งเสียงร้อง “แก๊ก-แก๊ก-แก๊ก” กังวาน  

ในมหาวทิยาลัยพบบ่อย โดยเกาะน่ิงเพือ่โฉบจับปลา

บนตอไม้แห้งกลางน�า้ หรอืบนกิง่ไม้แห้งใกล้แหล่งน�า้

ชื่อสามัญ
White-throated 
Kingfisher      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Halcyon smyrnensis

ชื่อวงศ์  
Alcedinidae

ชื่ออันดับ  
Coraciiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกกะเต็นอกขาว

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง86



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกะเตน็หวัด�า เป็นนกขนาดเลก็ ขนาดประมาณ 

29-31.5 ซม. ปากหนา ยาวแหลมมีสีแดงสด  

หัวสีด�า  รอบคอมีสีขาว ไหล ่มีสีด� า  ป ีกหลัง  

ล�าตัวด้านหลังและหางมีสีน�้าเงินสด บินโฉบจับปลา 

ปู กบ ตามแหล่งน�า้ นอกจากน้ียงักนิสตัว์เลือ้ยคลาน

ขนาดเล็กและแมลงเป็นอาหาร มีพฤติกรรมการกิน 

คล้ายนกกะเต็นอกขาว ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย 

โดยพบเกาะกิ่งไม้แห้งเพื่อรอจับเหยื่อบนต้นไม้  

ใกล้แหล่งน�้า

ชื่อสามัญ  
Black-capped

Kingfisher  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Halcyon pileata

ชื่อวงศ์
Alcedinidae

ชื่ออันดับ
Coraciiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพผ่านในช่วงฤดูหนาว

นกกะเต็นหัวดำา
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกะเต็นน้อยหลังสีน�้าเงิน เป็นนกขนาดเล็ก 

ขนาดต้ังแต่ 15.5-16.5 ซม.  ปากยาวแหลมสีด�า  

ขนสนี�า้เงนิเข้ม หลังและตะโพกสนี�า้เงนิจาง ๆ  ออกฟ้า  

คอหอยขาว ล�าตัวด้านล่างสีน�้าตาลเข้ม ขนและนิ้ว 

สีแดง พบอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน�้า กินปลาและ 

แมลงน�้าเป็นอาหารหลัก ใช้วิธีเกาะกิ่งไม้หรือ

เกาะตามโขดหินนิ่งเพื่อรอจับเหยื่อ ใช้ปากโฉบจับ  

ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อยนัก โดยส�ารวจพบ 

เกาะนิ่ งตามพุ ่ ม ไม ้ เตี้ ยตามขอบอ ่ าง เก็บน�้ า

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพบเกาะนิ่งตามโขดหิน

ชื่อสามัญ
Blue-eared Kingfisher      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Alcedo meninting

ชื่อวงศ์  
Alcedinidae

ชื่ออันดับ  
Coraciiformes

ริมสระน�้าเพื่อรอโฉบจับปลาในตอนเช้าตรู่ ช่วงที่

ยังไม่มีคนพลุกพล่าน เม่ือตกใจจะบินหลบไปอีกฝั่ง

ของสระน�้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกกะเต็นน้อยหลังสีนำ้าเงิน

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง88



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกะเตน็น้อยธรรมดา เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาด 

16-18 ซม. ขนมีสีน�้าเงินเหลือบเขียว ขนบริเวณหู 

มสีีน�า้ตาลเหลืองต่อเนือ่งกบัแถบขาว คอหอยมสีขีาว  

ส่วนหลงัและตะโพกมสีฟ้ีาวาว ขณะบินจะส่งเสยีงร้อง  

“ชิ-ชิ-ชิ” แหลมกังวาน ท�าให้พบเห็นตัวได้ง่าย  

กินปลาขนาดเล็ก ลูกอ๊อด กบ เขียด และแมลงน�้า 

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยช่วงฤดูหนาว 

โดยพบเกาะนิ่งบนตอไม้แห้งขนาดเล็กริมสระน�้า  

เพื่อรอดักโฉบจับปลาในตอนเช้าตรู ่ พบเกาะอยู ่

โดดเดี่ยว

ชื่อสามัญ  
Common Kingfisher  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Alcedo atthis

ชื่อวงศ์
Alcedinidae

ชื่ออันดับ
Coraciiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

นกกะเต็นน้อยธรรมดา
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกจาบคาเคราน�้าเงิน เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง  

มีขนาดตัวประมาณ 33-37 ซม. ปลายปากแหลม  

โค้งเลก็น้อย ตาเหลอืง ล�าตวัโดยรวมสเีขยีว หน้าผาก 

สีฟ้าแกมเขียว บริเวณคอหอยยาวลงไปถึงอก 

มีสีน�้าเงินแกมฟ้าลักษณะคล้ายเครา ท้องเหลือง 

มีลายขีดสีเขียว อาหาร ได้แก่ กลุ่มของผึ้ง ต่อ แตน 

แมลงชนิดต่าง ๆ และกิ้งก่าขนาดเล็ก ใช้วิธีการ 

บินโฉบจับแมลงกลางอากาศ และกลับมาเกาะ 

ในต�าแหน ่งเดิมหรือกิ่ งใกล ้  ๆ ส ่วนของสัตว ์

มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กใช้การฉีกกิน บางครั้ง 

ชื่อสามัญ
Blue-bearded 
Bee-eater 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Nyctyornis athertoni

ชื่อวงศ์  
Meropidae

ชื่ออันดับ  
Coraciiformes

พบกินน�้าหวานจากดอกของไม้ต้นขณะออกดอก  

ในมหาวทิยาลยัพบไม่บ่อย ส�ารวจพบเกาะปลายกิง่ไม้  

บินโฉบจับแมลงก่อนบินกลับมาเกาะกิ่งเดิม

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นนกประจ�าถิ่น

นกจาบคาเครานำ้าเงิน

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง90



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกจาบคาเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 

20-23 ซม. เฉพาะขนหางคู่กลางยาว 10-11 ซม.  

ท้ังสองเพศมีลักษณะและสีสันเหมือนกัน ตัวเต็มวัย 

มลี�าตัวสีเขียว กระหม่อมและคอด้านบนสส้ีมออกแดง  

แถบคาดตาสดี�า อกมีลายแถบสเีข้มและคอหอยสนี�า้เงิน

แกมเขยีว ตวัไม่เตม็วยัล�าตวัสทีมึกว่า คอหอยสีเหลอืง  

ขนหางคู่กลางไม่งอกยาวออกไปเหมือนตัวเต็มวัย 

อาหารของนกชนิดนี้ ได้แก่ แมลงชนิดต่าง ๆ มักมี

พฤติกรรมบินโฉบจับกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัย

ชื่อสามัญ  
Green Bee-eater

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Merops orientalis

ชื่อวงศ์
Meropidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

พบบ่อย โดยอาศัยและหากินตามที่โล่ง เช่น ทุ่งนา 

ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และบริเวณใกล้เคียงแหล่งน�้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกจาบคาเล็ก
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกจาบคาหัวสีส้ม เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัว 

ตั้งแต่ 19-20 ซม. นกตัวเต็มวัยมีล�าตัวสีเขียว 

กระหม่อมและท้ายทอยลงไปถงึหลงัมสีส้ีม แถบตาด�า  

คอหอยมสีีน�า้เงนิแกมเขยีว อกมแีถบครึง่วงกลมสีด�า  

หางคู่กลางแหลมยาวออกมา กินแมลงชนิดต่าง ๆ  

เป็นอาหาร เกาะนิ่งเพื่อดักรอแมลงก่อนบินโฉบจับ 

กลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบบ ่อยมาก  

โดยเกาะตามกิ่งไม้โล่ง ยอดไม้ในพื้นที่เปิดโล่ง  

บินว ่อนไปมาริมถนน ส่วนใหญ่พบอยู ่ เป ็นฝูง  

ชื่อสามัญ
Chestnut-headed 
Bee-eater 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Merops leschenaultia

ชื่อวงศ์  
Meropidae

ชื่ออันดับ  
Coraciiformes

น้อยครั้งพบอยู่ตามล�าพัง ในช่วงท่ีนกท�ารังในโพรง

ตามเนินดิน ไม่ควรเข้าไปรบกวน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกจาบคาหัวสีส้ม

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง92



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกะรางหัวขวาน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 29-30 ซม. ปากด�า มลีกัษณะเรยีวยาวและ

โค้ง หัวมีหงอนยาวสีน�้าตาลแดง ปลายหงอนมีสีด�า 

หงอนลู่และตั้งได้ ปีกและล�าตัวมีลายสีด�าสลับขาว 

หางด�า มแีถบขาวกัน้ขวางตรงกลาง กนิแมลง หนอน 

ดักแด้ ตัวอ่อนของแมลงจ�าพวก ปลวก มด ตั๊กแตน 

และจิ้งหรีด เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยส�ารวจพบขณะเดินจิกแมลงกินตามพื้นหญ้า

ชื่อสามัญ  
Eurasian Hoopoe

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Upupa epops

ชื่อวงศ์
Upupidae

ชื่ออันดับ
Bucerotiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกกะรางหัวขวาน
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกโพระดกธรรมดา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 27-28 ซม. บรเิวณหวั อก ยาวลงไปถงึท้อง 

มีสีน�้าตาลแกมเหลือง มีลายเกล็ดสีน�้าตาลอ่อน  

ปากหนาสีเหลืองส้ม หนังรอบตาสีเหลือง ขนล�าตัว

และหางสเีขยีว เสยีงร้อง “โฮ-ป๊ก โฮ-ป๊ก” ดงักงัวาน 

เป็นกลุ่มนกกินผลไม้ กินผลสุกของไม้กลุ่มไทร หว้า 

ตะขบ โดยใช้วิธีปลิดผลจากขั้ว ก่อนจะกลืนกิน  

แต่พบกินน�า้หวาน แมลง และสตัว์กลุม่ปาด และก้ิงก่า

เป็นอาหาร นกกลุ่มนี้ถือเป็นตัวกระจายเมล็ดพันธุ ์

ท่ีดีอีกกลุ ่ม เนื่องจากกินลูกไม้เป็นอาหารหลัก  

ชื่อสามัญ
Lineated Barbet   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Psilopogon lineatus

ชื่อวงศ์  
Megalaimidae

ชื่ออันดับ  
Piciformes

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะกินลูกไทร กร่าง

หากินร ่วมกับนกกินผลไม้ชนิดอื่น มักพบเห็น 

กระโดดไปมาในระดับเรือนยอดและเกาะนิ่ ง 

เพื่อส่งเสียงร้องในช่วงเช้าและเย็น พบเห็นโดดเดี่ยว

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกโพระดกธรรมดา

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง94



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกโพระดกหูเขียว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด  

23-24 ซม. มีคล้ายคลึงกับนกโพระดกธรรมดา  

แต่ปากหนาสีด�า โคนปากเหลือง บริเวณแก้มและ

ขนคลุมหูสีเขียว เป็นที่มาของชื่อไทย  ด้านข้างคอ 

มีแถบสีแดงขนาดเล็ก กินผลไม้เป็นอาหารหลัก  

โดยเฉพาะผลของไทร หว้า ตะขบ และผลของไม้เถา 

บางชนิดในธรรมชาติ ส ่วนอาหารประเภทอื่น 

คล้ายกับนกโพระดกธรรมดา ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย ส�ารวจพบขณะกระโดดไปมาบนเรอืนยอด 

ของต้นไม้ในช่วงเช้าและเย็น

ชื่อสามัญ  
Green-eared Barbet 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Psilopogon 
faiostrictus

ชื่อวงศ์
Megalaimidae

ชื่ออันดับ
Piciformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกโพระดกหูเขียว
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกโพระดกคอสีฟ้า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัว  

22-23 ซม. ใบหน ้า คางและคอหอยมีสีฟ ้า  

ส่วนของหน้าผากและกระหม่อมตอนท้ายสีแดง 

กลางกระหม่อมมีเส้นสีด�าลากยาวลงมาด้านข้าง 

ทัง้สองด้าน แต้มสีแดงเลก็บรเิวณคอหอย ล�าตวัและหาง

สีเขยีว กนิผลไม้กลุม่เดยีวกนักบันกโพระดกธรรมดา 

นอกจากนี้พบกินหนอนและแมลงบางช่วงเวลา  

ในมหาวิทยาลัยพบบ ่อย ส ่วนใหญ่พบหากิน 

เพียงล�าพัง ปลิดกินผลของไม้กลุ ่ม Macaranga  

และหนวดปลาหมึกในช่วงที่ลูกไม้เต็มต้น

ชื่อสามัญ
Blue-throated Barbet     

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Psilopogon asiaticus

ชื่อวงศ์  
Megalaimidae

ชื่ออันดับ  
Piciformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกโพระดกคอสีฟ้า

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง96



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกตีทอง เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัวประมาณ 

16-17 ซม. เป็นนกที่เล็กสุดในกลุ ่มนกโพระดก  

ปากด�า หน้าผากสีแดง คิ้ว บริเวณใต้ตาและคอหอย 

สีเหลือง  ด้านล่างคอหอยมแีถบแดง อกลงไปถงึท้อง 

มลีายขดีสเีขยีว ล�าตวัเขยีว กนิอาหารกลุม่เดยีวกนักบั 

นกโพระดกธรรมดา พบกินแมลงและจิกกินหนอน

ตามต้นไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยจะเกาะ

ตามสายไฟ พบมากสุดเกาะเรียงกันมากกว่า 10 ตัว 

ในช่วงเช้า

ชื่อสามัญ  
Coppersmith Barbet  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Psilopogon 

haemacephalus

ชื่อวงศ์
Megalaimidae

ชื่ออันดับ
Piciformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกตีทอง
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก  
มีขนาดตัวเพียง 8-9.5 ซม. ปากสั้นตรงสีเทา  
ปลายปากด�า หนังรอบตาสีแดง หลังตามีคิ้วสั้น 
สีขาว ขนล�าตัวด้านหลังสีเขียวแกมเหลือง ท้องสีส้ม 
แกมน�้าตาลแดง เพศผู้หน้าผากเหลือง ส่วนเพศเมีย 
หน้าผากสีน�้าตาล มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวไปมา 
ตลอดเวลา กินแมลง จ�าพวกมด ไข่มด หนอน 
เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย จะกระโดด
ไปมาขณะหาอาหารตามกิ่งไม้แห้ง ต้นไม้ที่มีกิ่ง 
ขนาดเ ล็กและผุ เพื่ อจิ กกินหนอนและแมลง 

ที่หลบอยู่ตามกิ่ง

ชื่อสามัญ
White-browed Piculet   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Sasia ochracea

ชื่อวงศ์  
Picidae

ชื่ออันดับ  
Piciformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น 

นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง98



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกหัวขวานด่างแคระ เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 13-15.5 ซม. ทั้งสองเพศหน้าผาก 

และกระหม่อมมีสีเทา แต่ในเพศผู ้ส่วนด้านข้าง 

ของหัวบริเวณแถว ๆ หางตาไปด้านหลังมีเส้นสีแดง

เล็ก ๆ  หลังสีด�ามีลายขาวขวาง อกและท้องมีขีดลาย

สีด�า เป็นกลุ่มนกกนิแมลง พฤตกิรรมการหากนิคล้าย

นกไต่ไม้ จกิกนิมด ปลวก หนอน และแมลงชนดิต่าง ๆ   

ตามเปลือกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดย

จะไต่ตามก่ิงไม้แห้งและล�าต้นหลักของต้นไม้ที่มี 

เปลือกแตกซ่ึงเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์มข้ีอปล้องหลายชนดิ

ชื่อสามัญ  
Grey-capped Pygmy 

Woodpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Yungipicus canicapillus

ชื่อวงศ์
Picidae

ชื่ออันดับ
Piciformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกหัวขวานด่างแคระ
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกหัวขวานสีตาล เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด
ประมาณ 24-25.5 ซม. ปากด�า หัวมีสีน�้าตาลเข้ม
แกมเขียว ขนล�าตัวสีน�้าตาลแดง ล�าตัวด้านบน 
สีน�้ าตาลแดง มีลายขวางสีด� า เรียง เป ็นแถว  
เช่นเดียวกับส่วนท้อง เพศผู้แตกต่างจากเพศเมีย
ที่มีแถบสีแดงข้างแก้ม กินแมลงชนิดต่าง ๆ เช่น 
มด ปลวก บางครั้งพบกินน�้าหวานและผลไม้  
ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย พบขณะจิกกินแมลง 
ร่วมกับนกไต้ไม้หน้าผากก�ามะหยี่ และนกกินแมลง

ชื่อสามัญ
Rufous Woodpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Micropternus 
brachyurus

ชื่อวงศ์  
Picidae

ชื่ออันดับ  
Piciformes

ชนิดอื่น ๆ ตามกิ่งไม้และล�าต้นหลักของไม้ยืนต้น

ริมถนน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจ ที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกหัวขวานสีตาล

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง100



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค NT LC

เหยีย่วเพเรกวนิ เป็นนกขนาดกลาง มขีนาดตัง้แต่ 

38-48 ซม.  บริเวณหัว แถบหนวดมีสีด�า ตัดกับแก้ม 

คอเป็นแถบสีขาวใหญ่ หนงัรอบตาและหนงัคลมุจมูก 

สีเหลือง ปลายปีกแหลมคล้าย 3 เหล่ียม อกตัน  

ห า ง ค ่ อ นข ้ า ง สั้ น  ล ่ า นก เ ป ็ น อ าห า รหลั ก  

ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยพบบริเวณอ่างเก็บน�้า

ขณะบินโฉบจับนกเอี้ยงหงอนอย่างรวดเร็วโดยใช ้

กรงเล็บขยุ้มไว้ ก่อนจะบินออกไปจากอ่างเก็บน�้า

ชื่อสามัญ  
Peregrine Falcon

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Falco peregrinus

ชื่อวงศ์
Falconidae

ชื่ออันดับ
Falconiformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

เหยี่ยวเพเรกวิน
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกเขนน้อยปีกแถบขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก 

ประมาณ 15 ซม. ตัวผู ้มีสีด�าและขาวแกมเทา 

ตะโพกมีสีขาว บริเวณปลายหางและปีกมีลายแถบ

สีขาว หลังมีสีน�้าตาลหรือด�า เพศเมียคล้ายกับเพศผู้ 

แต่บริเวณที่เป็นสีด�าจะเป็นสีน�้าตาล กินแมลง 

เป็นอาหาร มีพฤติกรรมจิกกินตามกิ่งไม้ ใบไม้ 

และยอดไม้ บางครั้งโฉบจับแมลงกลางอากาศ  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะต้นไม ้

ตามเรือนยอด

ชื่อสามัญ  
Bar-winged 
Flycatcher-shrike

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hemipus picatus

ชื่อวงศ์
Vangidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกเขนน้อยปีกแถบขาว

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง102



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแอ่นพง เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 18 ซม. 

ปากสีน�้าเงินอ่อน ปีกเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งแตกต่าง

จากนกแอ่นและนกนางแอ่น ตัวเต็มวัยมีสีเทาเข้ม 

บริเวณอกและท้องสีจะจางกว่า มีลาดพาดสีขาว 

หรือเทาที่ปลายหาง หัวและตาสีด�า ล�าตัวส่วนอื่น ๆ  

เป็นสีน�้าตาล โดยด้านบนจะเข้มกว่าด้านล่าง  

หางมสีเีทาเกอืบด�า กินแมลงโดยการโฉบจับด้วยปาก 

กลางอากาศ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะเกาะ

รวมเป็นฝูงใหญ่ตามสายไฟ นอกจากนี้พบบิน 

กลางอากาศตลอดช่วงกลางวัน

ชื่อสามัญ
Ashy Woodswallow  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Artamus fuscus

ชื่อวงศ์  
Artamidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกแอ่นพง
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกขมิ้นน้อยธรรมดา เป็นนกขนาดเล็กมาก  

ประมาณ 15 ซม. ล�าตัวด ้านบนเป ็นสี เขียว  

ว ง รอบ เบ ้ าตาสี เ หลื อ ง  ป ี กและหางมี สี ด� า  

มีลายแถบสีขาวที่ป ีก ล�าตัวด ้านล ่างสี เหลือง  

พบเกาะตามด ้านข ้างหรือด ้านล ่างของกิ่ งไม ้ 

เพื่อจิกแมลง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเกาะ

ตามใบไม้ กิ่งไม้ขนาดเล็กบนต้นไม้ กระโดดเพื่อ

หากินแมลง พบกระจายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ชื่อสามัญ  
Common Iora

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Aegithina tiphia

ชื่อวงศ์
Aegithinidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกขมิ้นน้อยธรรมดา

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง104



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ เป็นนกขนาดเล็กมาก 

ประมาณ 17 ซม. แตกต่างจากนกขมิ้นน้อยอื่น ๆ

ตรงที่ไม่มีลายแถบที่ปีก ตัวเต็มวัยอาจมีลายแต้ม 

สี เขียว เพศผู ้ล�าตัวด ้านบนสีอาจแตกต่างกัน 

ตั้งแต่สีเขียวไปจนถึงสีด�า โดยตะโพกเป็นสีเขียว  

กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยจะกระโดดไปมาหากนิบนเรือนยอดไม้ค่อนข้างสูง  

ส่วนใหญ่พบเป็นคู ่ชกุชมุน้อยกว่านกขมิน้น้อยธรรมดา

ชื่อสามัญ
Great Iora 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Aegithina lafresnayei

ชื่อวงศ์  
Aegithinidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกพญาไฟคอเทา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ  

18 ซม. เพศผู ้บริ เวณคอหอยเป ็นสี เทาและ 

มสีีส้มแทรก ด้านข้างของหวัเป็นสเีทา ล�าตวัด้านล่าง 

สีออกส้ม เพศเมยีหวัเป็นสเีทา หน้าผากไม่มีสเีหลอืง 

ส่วนล�าตัวด้านล่างเป็นสีเหลืองเกือบตลอด ยกเว้น

บริเวณคอหอยที่เป็นสีขาว วงรอบเบ้าตาบางส่วน

เป็นสีขาว กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยจะหากินร่วมกันเป็นฝูงหลาย 10 ตัว  

บินโฉบจับแมลงกลางอากาศ และจิกกินหนอน 

ตามยอดไม้สูง

ชื่อสามัญ  
Grey-chinned Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pericrocotus solaris

ชื่อวงศ์
Campephagidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกพญาไฟคอเทา

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง106



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกพญาไฟแม่สะเรียง  เป ็นนกขนาดเล็ก 

ประมาณ 19 ซม. เมื่อสังเกตในธรรมชาติเพศผู ้

แทบไม่ต่างจากนกพญาไฟพันธุ์เหนือ แยกชนิดจาก

แถบปีก ทั้งเพศผู้และเพศเมียมีแถบยาวต่อเนื่อง

คล้ายรูปตัว L คว�่า เพศผู้แถบสีแดง เพศเมียแถบ 

สีเหลือง กินแมลงเป็นอาหาร โดยจิกกินตามยอดไม้  

อาจโฉบกลางอากาศบ้างแต่ในระยะที่ไม่ไกลจาก

ต�าแหน่งเกาะ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยจะ

เกาะตามยอดไม้ค่อนข้างสงูเพือ่กระโดดหากนิแมลง 

ชื่อสามัญ
Short-billed Minivet 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pericrocotus

brevirostris

ชื่อวงศ์  
Campephagidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

บางครั้งบินโฉบจับแมลงกลางอากาศ ส่วนใหญ่ 

พบเป็นฝูงและบางคร้ังหากินร่วมกันกับนกพญาไฟ

ชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกพญาไฟแม่สะเรียง
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกพญาไฟพนัธุเ์หนอื เป็นนกขนาดเลก็ ประมาณ 
20 ซม. เมือ่สงัเกตในธรรมชาตเิพศผูแ้ทบไม่ต่างจาก
นกพญาไฟแม่สะเรียงเพศผู้ ยกเว้นล�าตัวด้านล่าง 
ซึ่งค่อนข้างเป็นสีส้มมากกว่า เพศเมียบริเวณหลัง 
เป็นสีเทาจนถึงสีเขียวเข้ม มแีถบแคบสเีหลืองบรเิวณ
หน้าผาก จ�าแนกชนิดจากแถบปีก แถบปีกเป็นเส้นยาว 
คล้ายตวั U เพศผูแ้ถบปีกสแีดง ส่วนเพศเมยีแถบปีก 
สีเหลือง กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 
พบไม่บ่อย โดยจะกระโดดหากินตามเรือนยอดไม ้
ที่สูง จิกกินแมลงตามใบไม้ บางครั้งบินโฉบจับแมลง

กลางอากาศ

ชื่อสามัญ  
Long-tailed Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pericrocotus ethologus

ชื่อวงศ์
Campephagidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น บางประชากรเป็นนกอพยพ 

นอกฤดูผสมพันธุ์

นกพญาไฟพันธุ์เหนือ

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง108



สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกพญาไฟใหญ่ เป ็นนกขนาดเล็ก ขนาด  

20-22 ซม. เป็นพญาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพศผู ้

สีแดง บริเวณหวั คอ และหลงัตอนหน้าเป็นสดี�า หลงั

และตะโพกเป็นสแีดง ปีกสีแดงสลับด�า ล�าตัวด้านล่าง 

เกือบทั้งหมดมีสีแดงยกเว้นคอหอย ส่วนเพศเมีย 

สเีหลอืง หน้าผากและเหนอืตามสีเีหลอืง ล�าตวัด้านบน 

สเีทาแกมเหลอืง ปีกและหางเหมอืนกับเพศผูแ้ต่จะมี 

สเีหลอืงแทนสแีดง ล�าตวัด้านล่างทัง้หมดเป็นสเีหลอืง  

กินแมลงชนิดต่าง ๆ และแมงมุม ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยจะจิกกินแมลงตามกิ่งไม้และยอดไม้ 

ชื่อสามัญ
Scarlet Minivet  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pericrocotus speciosus

ชื่อวงศ์  
Campephagidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

มพีฤตกิรรมโฉบกนิอาหารกลางอากาศใกล้กับบรเิวณ

ที่เกาะเช่นเดียวกับพญาไฟชนิดอื่น 

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

นกพญาไฟใหญ่
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นกพญาไฟสีเทา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ  

20 ซม. เพศผูบ้รเิวณหน้าผากและล�าตวัด้านล่างสขีาว 

ล�าตัวด้านบนสีเทา กลางกระหม่อมและท้ายทอย

มีสีด�า หางสีด�า เพศเมียกระหม่อมและท้ายทอย

มีสีเทา ในตัวไม่เต็มวัยจะไม่พบสีขาวบริเวณหัว  

จิกกินแมลง หนอน ตามกิ่งไม ้และยอดไม ้สูง  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้ 

และยอดไม้ในระดับสูง จิกกินแมลงและหนอน 

ตามใบไม้

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Ashy Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pericrocotus
divaricatus

ชื่อวงศ์
Campephagidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกพญาไฟสีเทา

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง110



นกพญาไฟสีกุหลาบ เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 

20 ซม. เพศผู้แตกต่างจากนกพญาไฟชนิดอื่นตรงที่ 

บริเวณหัวและล�าตัวด้านบนมีสีเทา หน้าผากอาจมี

ลายพาดสีชมพู ล�าตัวด้านล่างมีสีชมพู ส่วนเพศเมีย

แตกต่างจากนกพญาไฟชนิดอื่นตรงที่ตะโพกและ

ขนคลุมโคนขนหางด้านบนมีสีจางกว่าหลัง และ 

มีลายแต้มสีเหลือง คอหอยมีสีขาวแกมเทาและ 

มีลายแต้มสีเหลือง ล�าตัวด้านล่างที่เหลือจะเป็น 

สีเหลืองจาง ๆ จิกกินแมลงตามยอดไม้หรือกิ่งไม ้

เป็นอาหาร บางครั้งโฉบอาหารกินกลางอากาศ 

ในบริเวณที่ใกล้กับต�าแหน่งเกาะ ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้และยอดไม ้

ในระดับสูงเพื่อจิกกินหนอนและแมลง มีพฤติกรรม

คล้ายกับพญาไฟชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Rosy Minivet

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pericrocotus roseus

ชื่อวงศ์  
Campephagidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกพญาไฟสีกุหลาบ
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นกอีเสือสีน�้าตาล เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ  

20 ซม. ตัวเต็มวัยล�าตัวด้านบนและหัวมีสีน�้าตาล 

แถบคาดตามีสีด�า ค้ิวขาว บริเวณคอและล�าตัว 

ด้านล่างสีขาว สีข้างออกน�้าตาลอ่อน กินแมลงชนิด

ต่าง ๆ สัตว์เลื้อยคลานและนกขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่า 

นกพบตามทุง่โล่ง พืน้ทีใ่กล้แหล่งน�า้ ในมหาวทิยาลยั

พบบ่อย โดยพบเกาะตามก่ิงไม้ พุ่มไม้ไม่สูงมาก  

ก่อนพุ่งตัวบินลงจับแมลงหรือเหยื่อที่เป็นอาหาร  

พบเกาะนิ่ ง ตามกิ่ ง ไม ้ บางครั้ ง ส ่ ง เสี ย งร ้ อ ง  

“แช้ก-แช้ก-แช้ก”

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธ์ุ

ชื่อสามัญ  
Brown Shrike

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Lanius cristatus

ชื่อวงศ์
Laniidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง112

นกอีเสือสีนำ้าตาล



นกอีเสือหลังแดง เป็นนกขนาดเล็ก ขนาด

ประมาณ 20 ซม. เพศผู้เต็มวัย บริเวณกระหม่อม 

ท้ายทอย และหลังตอนบนมีสีเทา หน้าผากและ 

ด้านข้างของหัวสีด�า ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลแดง 

ไม่มลีาย ปีกและหางสดี�า มแีถบสขีาวบรเิวณโคนขน

ปลายปีก เพศเมยีลักษณะคล้ายกบัเพศผูแ้ต่สจีางกว่า  

และมีสีขาวบริเวณหัวตา กินแมลงต่าง ๆ หนอน กบ  

กิ้งก ่า นก หนู และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยจะเกาะนิ่ ง 

ตามกิ่งไม้โล่งที่ค่อนข้างเตี้ย บินลงพื้นเพื่อจับเหยื่อ 

พฤติกรรมการหากินคล้ายกับนกอีเสือสีน�้าตาล

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นทั้งนกประจ�าถิ่น และนกอพยพมาช่วง 

นอกฤดูผสมพันธุ์ 

ชื่อสามัญ
Burmese Shrike

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Lanius collurioides

ชื่อวงศ์  
Laniidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกอีเสือหลังแดง
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นกอเีสอืหวัด�า เป็นนกขนาดเลก็ ประมาณ 25 ซม.  

หางยาวและปีกมีลายพาดสีขาวเป็นลักษณะเด่น  

ตัวเต็มวัยบริเวณหัว ปีก และหางมีสีด�า ตัดกับสี

ของล�าตัวสีน�้าตาลแดง ขณะเกาะล�าตัวเกือบตั้งตรง  

หางชี้ลงด้านล่างเสมอ กินอาหารจ�าพวก แมลง  

ตัวหนอน กบ กิ้งก่า นก หนู และสัตว์ขนาดเล็ก  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจะเกาะอยู่ตามยอดไม้

พุ่มไม่สูงและยอดไม้ริมน�้า ส่วนใหญ่เกาะนิ่งอยู่กับที่ 

เป็นเวลานาน หากตกใจจะบินหนีไปไม่ไกลจาก

บริเวณเดิม พบบ่อยบริเวณอ่างเก็บน�้า

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Long-tailed Shrike  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Lanius schach

ชื่อวงศ์
Laniidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง114

นกอีเสือหัวดำา
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นกขมิ้นท้ายทอยด�า เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 

27 ซม. ปากสีเหลือง ขนล�าตัวสีเหลืองแกมทอง  

มีลายแถบสีด�าพาดผ ่านตาไปจนถึงท ้ายทอย  

ปีกและหางสีด�า ช ่วงไหล่มีสี เหลืองแกมเขียว  

ในเพศเมยีและตัวเกอืบเตม็วยัมลีกัษณะคล้ายกบัเพศผู้  

แต่สีบริเวณช่วงไหล่จะออกสีเขียวแกมเหลือง

มากกว่า กินผลไม้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผลไม ้

เน้ืออ่อน เช่น ไทร หว้า โดยจกิกนิหรอืเดด็ผลออกมา 

จากกิ่งแล้วกินทั้งผล นอกจากนี้ยังกินน�้าหวาน 

ของดอกไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยส่วนใหญ่พบหากินตามล�าพัง โดยมีพฤติกรรม 

จิกกินผลไทรหรือดึงผลออกจากขั้ว นอกจากนี้

สามารถกลืนกินทั้งผลได้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 2 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Black-naped Oriole

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Oriolus chinensis

ชื่อวงศ์  
Oriolidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกขมิ้นท้ายทอยดำา



นกแซงแซวหางปลา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 

28 ซม. ตัวเต็มวัยสีด�า หางเว้าลึก ปลายขนหาง

คู ่นอกสุดโค้งขึ้นเล็กน้อย ในตัวไม่เต็มวัยมักมี

ลายเกล็ดสีขาวบริเวณขนปีกด้านล่าง อกตอนล่าง  

ท้อง และขนคลุมโคนขนหางด้านล่าง กินแมลง

เป็นอาหาร เป็นนกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว แสดง

พฤติกรรมน้ี เพื่ อป ้องกันอาณาเขตบริ เวณรัง  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อยโดยจะเกาะอยู่โดดเดี่ยว

ตามสายไฟ กิ่งไม้ในพงหญ้าใกล้แหล่งน�้า พื้นที่ที่พบ 

เช่น บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน�้า

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Black Drongo   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dicrurus
macrocercus

ชื่อวงศ์
Dicruridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง116

นกแซงแซวหางปลา
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นกแซงแซวสีเทา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ  

29 ซม. ชุดขนล�าตวัสีเทา หรอืสเีทาอ่อนจนถงึเทาเข้ม  

ข้ึนอยูกั่บชนิดย่อย แต่ไม่ด�าสนทิเหมือนแซงแซวทัว่ไป  

หางเว้าลึก กินแมลงเป็นอาหาร มีพฤติกรรมโฉบจับ

แมลงกลางอากาศ บินโฉบไล่นกที่มีขนาดใหญ่กว่า 

โดยเฉพาะเหยีย่วทีเ่ข้าไปใกล้อาณาเขตทีค่รอบครอง 

ในมหาวทิยาลัยพบบ่อย โดยจะอยูโ่ดดเดีย่ว เกาะตาม 

ก่ิงไม้ในระดับค่อนข้างสูง บนิโฉบจบัแมลงในเรอืนยอด 

หรือระหว่างเรือนยอดของต้นไม้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Ashy Drongo  

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dicrurus

leucophaeus

ชื่อวงศ์  
Dicruridae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแซงแซวสีเทา



นกแซงแซวปากกา เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 

28 ซม. ปากหนาและยาว โคนปากกว้าง หางเว้าตื้น 

ล�าตัวอ้วน ตัวไม่เต็มวัยขนปีกด้านล่าง อก ท้อง และ

ขนคลมุโคนขนหางด้านล่างมลีายเกล็ดสีขาว โฉบจับ

แมลงกลางอากาศใกล้ที่เกาะหรือระหว่างเรือนยอด

เป็นอาหาร หากนิตามก่ิงไม้ในระดับต�า่ หรอืพุม่หญ้า

ระดบัสงู ในมหาวทิยาลยัพบเหน็ยาก โดยพบรวมกลุม่ 

หากินและเกาะบนกิ่งไม้ บินโฉบจับแมลงบนต้นปีบ

บริเวณเกาะกลางถนน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพผ่าน

ชื่อสามัญ  
Crow-billed Drongo 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dicrurus annectens

ชื่อวงศ์
Dicruridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง118

นกแซงแซวปากกา
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นกแซงแซวเลก็เหลอืบ เป็นนกขนาดเลก็ ประมาณ  

23 ซม. รูปร ่างเพรียว  ขนล�าตัวสีด�าเป็นมัน 

จนเห็น เป ็น เ งาแวววาวสี เขี ยวหรือสีน�้ า เ งิน  

ขนปลายหางคู ่นอกโค้งขึ้นเล็กน้อย กินแมลง 

เป็นอาหาร บนิโฉบจับแมลงกลางอากาศใกล้กบักิง่ไม้

ทีเ่กาะ โดยเฉพาะปลวกหรอืแมลงเม่าทีบ่นิออกจากรู 

ช่วงฝนตกหรอืหลังฝนตก ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย  

โดยจะเกาะโดดเด่ียวตามก่ิงไม้โล่ง โดยเฉพาะ 

ช ่วงที่ต ้นไม ้ออกดอก มักมีแมลงเข ้าไปตอม  

นกแซงแซวเล็กเหลือบจะเกาะนิ่งและรอโฉบจับ

แมลงกลางอากาศ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น 

ชื่อสามัญ
Bronzed Drongo   

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dicrurus aeneus

ชื่อวงศ์  
Dicruridae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแซงแซวเล็กเหลือบ



นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก เป ็นนกขนาดเล็ก 

ประมาณ 25 ซม. ลักษณะหัวดูคล้ายแบนราบ  

ขนสีด�าเป็นพุ ่มคลุมโคนปาก ปลายหางตัดและ 

ขนหางคู ่นอกสุดมีก ้านขนยื่นออกยาวออกไป 

ประมาณ 35-40 ซม. พบหากนิร่วมกบันกทีก่นิแมลง 

เป็นอาหาร โฉบจับแมลงกลางอากาศคล้ายกับพวก

นกจับแมลง นอกจากนี้ยังกินน�้าหวานของดอกไม้

บางชนิด โดยเกาะบนกิ่งไม้หรือดอกไม้ แล้วใช้ปาก 

ดูดน�้าหวานจากเกสรดอกไม้ ในมหาวิทยาลัย 

จะพบบ่อย โดยจะบินข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่ง  

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ส่วนใหญ่พบเห็นตัวขณะบินบ่อยกว ่าเกาะน่ิง 

ตามกิ่งไม้ในระดับสูง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Lesser Racquet-tailed 
Drongo

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dicrurus remifer

ชื่อวงศ์
Dicruridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง120

นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก



121FAUNA OF MFU

นกแซงแซวหงอนขน เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง 

ประมาณ 32 ซม. ปากยาวและโค้ง ขนสดี�าเป็นมนัวาว  

แตกต่างจากนกแซงแซวอื่น ๆ ตรงที่ปลายขนหาง

คู่นอกโค้งและงอขึ้นท�ามุมมากถึง 90 องศาหรือ

มากกว่า บริเวณโคนปากมขีนยาว อาหารหลกั ได้แก่ 

น�้าหวานของดอกไม้ แต่พฤติกรรมการกินน�้าหวาน 

จะแตกต่างจากนกแซงแซวอืน่ ๆ  ตรงทีจ่ะบนิมาเกาะ

ตามยอดไม้หรือบนดอกไม้ ใช้ปากดูดกินน�้าหวาน 

จากดอกหนึง่ไปยงัอีกดอกหนึง่ตลอดเวลา นอกจากนี้ 

ยังโฉบกินแมลงเป ็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

จะพบบ่อยในช่วงที่ต้นง้ิวและทองหลางป่าออกดอก  

พบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Hair-crested Drongo  

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dicrurus hottentottus

ชื่อวงศ์  
Dicruridae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแซงแซวหงอนขน



นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นนกขนาดเลก็-กลาง 

ประมาณ 32 ซม. แตกต่างจากนกแซงแซวหางบ่วงเลก็ 

ตรงที่มีขนาดใหญ่กว่า บริเวณโคนปากมีพุ ่มขน 

ขนาดใหญ่และยาวปลายหางเว้า ขนหางคู่นอก 

มีก้านขนยื่นยาวออกไปมาก ปลายก้านขนมีแผงขน

เฉพาะทางด้านนอกแต่เพียงด้านเดียว ซึ่งแซงแซว

หางบ่วงเล็กจะมีแผงขนทั้งสองด้าน ตัวไม่เต็มวัย 

พุ่มหงอนขนอาจสั้นและไม่มีก้านขนที่ขนหางคู่นอก 

กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย  

โดยส่วนใหญ่พบขณะบินเปลีย่นต�าแหน่งในการเกาะ

ในช่วงเช้าและเย็น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Greater Racquet-tailed 
Drongo  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dicrurus paradiseus

ชื่อวงศ์
Dicruridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง122

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
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นกอีแพรดคอขาว เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 

19 ซม. ล�าตัวด้านบนและด้านล่างสีเทาด�า คิ้วขาว  

คอหอยสีขาว ปลายขนหางสีขาว ในตัวไม่เต็มวัย 

จะออก สีน�้ า ตาล  มีลาย เกล็ ดสี น�้ า ต าลแดง  

ปีกมลีายพาด คอหอยสนี�า้ตาลเข้ม กนิแมลงขนาดเลก็ 

และตวัหนอนเป็นอาหาร ในมหาวทิยาลยัจะพบบ่อย  

โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ คือ ส่งเสียงร้องและบิน

โฉบจับแมลงกลางอากาศ จิกกินหนอนตามกิ่งไม ้ 

ตามพุ่มไม้ พบเห็นอยู่เป็นคู่ มีความว่องไว

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
White-throated Fantail    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Rhipidura albicollis

ชื่อวงศ์  
Rhipiduridae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกอีแพรดคอขาว



นกจับแมลงจุกด�า เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ  

17 ซม. ปากสีฟ ้าเข ้ม เพศผู ้ล�าตัวส ่วนใหญ่ 

เป็นสีน�้าเงิน มีจุดกลมสีด�าบริเวณใกล้ท้ายทอย  

อกมลีายพาดแคบ ๆ  สดี�า ท้องและขนคลมุโคนขนหาง 

ด ้านล ่างมีสีขาว เพศเมียมีสีหม ่นกว ่า เพศผู ้  

แต่ไม่มจีดุสดี�าบรเิวณใกล้ ๆ  ท้ายทอยและสดี�าทีเ่ป็น 

ลายพาดที่คอ อกมีสีออกเทา ส่วนล�าตัวด้านบน 

สีน�้ าตาลแกมเทา กินแมลง ในมหาวิทยาลัย 

จะพบบ่อย โดยจะบินไปมาเพ่ือจิกกินหนอนตาม

ใบไม้ กิ่งไม้ในระดับสูง เป็นนกที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งกับที่

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

เช่นเดยีวกบันกอีแพรด มีพฤตกิรรมบนิโฉบจบัแมลง 

เมือ่มีภัยหรือสิง่รบกวนจะส่งเสียงร้อง  “แอ่ช-แอ่ช” 

ท�าให้พบเห็นตัวได้ง่าย

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Black-naped Monarch

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hypothymis azurea

ชื่อวงศ์
Monarchidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง124

นกจับแมลงจุกดำา



125FAUNA OF MFU

นกแซวสวรรค์ เป็นนกขนาดเลก็ ประมาณ 21 ซม.  

เพศผู ้ขนหางคู ่กลางยื่นยาวประมาณ 25 ซม.  

ในตัวเต็มวัยปากและวงรอบเบ้าตามีสีน�้าเงินสด   

เพศผู้มีภาวะสองแบบ คือ สีขาวและสีน�้าตาลแดง 

ท่ีพบบ่อยเป็นเพศผู้สีน�้าตาลแดง มีกระหม่อมสีด�า  

หัวและอกด้านบนสีเทาเข้ม ล�าตัวด้านบน ปีก  

และหางมีสีน�้าตาลแดง เพศเมียมีลักษณะคล้าย 

นกเพศผู ้ชนิดขนสีน�้าตาลแดงแต่ขนหางคู ่กลาง 

ไม่ยื่นยาว โฉบกินแมลงกลางอากาศใกล้กับบริเวณ 

ที่เกาะ ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย โดยจะเกาะ

ตามกิ่งไม้โล่งหรือต้นไม้ในระดับค่อนข้างสูง หากิน

ร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น ๆ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Blyth’s 

Paradise-flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Terpsiphone affinis

ชื่อวงศ์  
Monarchidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกแซวสวรรค์



นกกาแวน เป็นนกขนาดเล็ก-กลาง ขนาดตัว

ประมาณ 33 ซม. รวมหางซึ่งยาวประมาณ 20 ซม. 

ปากหนา ตาสีฟ้าเข้ม กะหม่อมมีขนคล้ายก�ามะหยี่ 

สีล�าตัวสีด�าเหลือบเขียว หางยาวปลายหางแผ่  

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

กินอาหารจ�าพวกแมลง หนอนและสัตว์ขนาดเล็ก 

เป ็นอาหาร  บางครั้ งพบกินผลไม ้บางช นิด  

ในมหาวทิยาลยัพบบ่อยมาก มักจะเกาะตามกิง่ไม้โล่ง

บนยอดไม้ บางครัง้พบบนิผ่านเป็นฝงู เฉลีย่จ�านวนตวั 

ที่พบจากการส�ารวจในแต่ละครั้ง พบอยู่เป็นกลุ่ม 

ไม่ต�่ากว่า 3 ตัว

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Racquet-tailed Treepie    

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Crypsirina temia

ชื่อวงศ์
Corvidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง126

นกกาแวน



อีกา เป็นนกขนาดกลาง ขนาดตัวประมาณ  

48-59 ซม. ปากสดี�า หนาเป็นสัน หน้าผากมลัีกษณะ

เป็นสัน ตั้งเป็นมุมฉากกับปาก ขนล�าตัวสีด�า หางสั้น

เม่ือเทียบกับความยาวล�าตัว เป็นนกที่ปรับตัวได้ดี  

กินอาหารได้หลากหลาย กินได้ทั้งพืช สัตว์ ล่าสัตว์

ขนาดเล็ก เช่น กิ้งก่า งู และนก เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยงัพบกนิซากสตัว์ตามพืน้ถนน เป็นนกทีม่คีวามฉลาด  

ร้องเสียงดัง “ก๊า-ก๊า” ในมหาวิทยาลัยจะพบไม่บ่อย 

โดยจะบินผ่านขณะส�ารวจในตอนเช้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Eastern Jungle Crow      

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Corvus levaillantii

ชื่อวงศ์  
Corvidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

อีกา
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นกจับแมลงหัวเทา เป ็นนกขนาดเล็กมาก 

ประมาณ 13 ซม. หัวมีลักษณะคล้ายเป็นพุ่มหงอน 

ขนส้ันๆ บริเวณหัว คอหอย และอกเป็นสีเทา  

ล�าตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง ส่วนล�าตัวด้านล่าง

สีเหลืองหรือสีทอง เป็นนกที่ค่อนข้างเชื่อง สามารถ

เข้าใกล้ขณะส�ารวจ โฉบแมลงกินกลางอากาศ  

ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเกาะตามกิ่งไม้

ขนาดเล็กในท่ีโล่ง บินโฉบจับแมลงกลางอากาศ 

และกลับมาเกาะในต�าแหน่งเดิม พบหากินร่วมกับ

นกกินแมลงชนิดอื่น ๆ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Grey-headed
Canary-flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Culicicapa ceylonensis

ชื่อวงศ์
Stenostiridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง128

นกจับแมลงหัวเทา
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นกปรอดทอง เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาดประมาณ 

17.5-19 ซม. ตาสีฟ้า บริเวณตั้งแต่หัวถึงคอมีสีด�า  

ตั้งแต่ท้ายทอยลงไปถึงช่วงหางมีสีเหลือง บริเวณ 

ล�าตัวด้านล่างมีสีเหลืองหรือออกเทาในบางตัว 

ซึ่งหายาก เกือบสุดปลายหางมีสีด�าเป็นแถบยาว 

ปลายขลิบสีเหลืองสด เสียงร้อง “จิ๊บ” แหลมสูง

คล้ายลูกไก่ กินผลไม้บริเวณปลายกิ่ง เช่น หว้า 

ตะขบ ไทร หรือแมลง ตัวหนอน ที่เกาะตามกิ่งไม้ 

ในมหาวทิยาลยัจะพบบ่อย โดยจะเกาะนิง่บนยอดไผ่ 

ตอนเช้าตรู่และช่วงเย็น โดยเฉพาะบริเวณข้างถนน

ทางขึ้นดอยแง่มที่มีไผ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นนกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Black-headed Bulbul        

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pycnonotus atriceps

ชื่อวงศ์  
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกปรอดทอง



นกปรอดเหลืองหัวจุก เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ตัง้แต่ 18.5-19.5 ซม. หวัมหีงอนขนสดี�ายาว ตาสขีาว 

หรือสีครีม หัวและคอสีด�า ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาล 

แกมเขียว ล�าตัวด ้านล ่างสี เหลือง ขณะเกาะ 

มักส่งเสียงร้อง หากินตามพุ่มไม้และยอดไม้ อาหาร 

ได้แก่ ผลไม้ โดยเฉพาะ ไทร หว้า ตะขบ ตาเสือเล็ก  

อบเชย และไม้เถาบางชนิด นอกจากนี้ยังกิน 

กลีบดอกไม้ น�้าหวานดอกไม้ โดยเฉพาะดอก

ทองหลางป่า และจิกกินตัวหนอนและแมลงตามกิ่ง 

และยอดไม้ ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะเกาะ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ตามกิ่งไผ่ กิ่งไม้โล่ง และเรือนยอดไม้ในช่วงที่ผลไม้ 

กลุ ่มไทรสุก มักพบนกหากินร่วมกับนกกินผลไม้

หลายชนิด

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Black-crested Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pycnonotus 
flaviventris

ชื่อวงศ์
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง130

นกปรอดเหลืองหัวจุก
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นกปรอดหัวโขน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 18 - 20.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบนจนถงึหาง 

มสีนี�า้ตาลแกมด�า ปลายหางแต้มสขีาว บรเิวณล�าตวั

ด้านล่างมีสีขาว ก้นสีส้ม ลักษณะเด่น คือ หัวมีหงอน

คล้ายชฎาตั้งบนหัวโขนสีน�้าตาลแกมด�า แก้มสีขาว 

และหลังตามแีถบสแีดงป้ายอยู ่กนิแมลง หนอน หรอื

ผลไม้ลกูเลก็ ๆ  เช่น ไทร ตะขบ หว้า และใช้ปากจิกกิน

ผลไม้ขนาดใหญ่พวกมะละกอสุก มะม่วงสุก เป็นต้น 

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย คาดว่าจะมีประชากร 

ไม่มาก โดยจะเกาะบนปลายยอดไม้ในระดับสูง 

และตามทุ ่งหญ้าที่มีลักษณะเปิดโล่ง ส่วนใหญ ่

พบขณะเกาะนิ่งและส่งเสียงร้อง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Red-whiskered Bulbul       

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pycnonotus jocosus

ชื่อวงศ์  
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค NT LC

นกปรอดหัวโขน



นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง เป็นนกขนาดเล็ก  

มีขนาดประมาณ 20 ซม. มีลักษณะเหมือนกับ 

นกปรอดหัวสี เขม ่ า  แตกต ่างตรงบริ เวณอก 

จะมสีีน�า้ตาลพาดผ่าน ขนตรงก้นมสีเีหลอืง บรเิวณหู 

เป็นสีน�้าตาล และไม่มีหัวโขนบริเวณหัว กินผลไม้ 

และน�้าหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบยาก 

โดยที่ส�ารวจพบจะเกาะตามกิ่งไม้ และยอดไม้

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Brown-breasted Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pycnonotus
xanthorrhous

ชื่อวงศ์
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง132

นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง
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นกปรอดหัวสีเขม่า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 19-21 ซม. บรเิวณหวัมสีดี�า ช่วงแก้มมสีขีาว  

บริเวณหลังถึงโคนหางมีสีน�้าตาล ขนคลุมโคนหาง 

ด ้านบนมีสีขาว บริเวณล�าตัวด ้านล ่างมีสี เทา  

หางมีสีน�้าตาลออกด�าแต่ปลายหางมีแถบสีขาว  

ก้นสีเหลืองหรือส้ม กินเมล็ดไม้ ผลไม้ แมลง และ

ผลไม้ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก  

โดยพบกระจายทั่วมหาวิทยาลัย เกาะรวมกลุ ่ม

ตามสายไฟ หากินร่วมกันเป็นฝูง มากกว่า 4 ตัว  

ส่งเสียงร้องขณะเกาะและบิน บางคร้ังพบเกาะ 

เพียงล�าพังตามกิ่งไม้บนต้นที่ไม่สูงมาก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Sooty-headed Bulbul       

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pycnonotus aurigaster

ชื่อวงศ์  
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกปรอดหัวสีเขม่า



นกปรอดคอลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 19-20 ซม. บริเวณหน้าผากและล�าคอ 

มีลักษณะเป็นขีดสีเหลืองกระจายทั่ว ตั้งแต่หัวลงมา 

ถึงหางมีสีเทาอมเขียว บริเวณด้านล่างของล�าตัว 

มีสีเทา ขนที่ก้นมีสีออกเหลือง ชอบกินเมล็ดไม้  

ผลไม้ แมลง และผลไม้ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยจะเกาะบริเวณกิ่งไม้ ยอดไม้ พุ่มไม้ 

ค่อนข้างสูง จากการส�ารวจพบอยู่ตามล�าพัง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Stripe-throated Bulbul  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pycnonotus
finlaysoni

ชื่อวงศ์
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง134

นกปรอดคอลาย
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นกปรอดสวน เป็นนกขนาดเลก็ มีขนาดประมาณ 

17.5-19.5 ซม. ขนล�าตัวสีน�้าตาล บริเวณแก้มมีขีด

สีขาว ดวงตาสีเทา ก้นมีสีน�้าตาลอ่อนออกเหลือง  

เป็นนกกินผลไม้ เช่น ผลต�าลึงสุก มะม่วงสุก ไทร 

หว้า ชมพู่ มะละกอสุก เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย 

พบบ่อย โดยจะบินและกระโดดหากินหนอนและ

แมลงตามก่ิงไม้ ยอดไม้ พุม่ไม้ พบได้หลากหลายพืน้ที่ 

แต่ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่มีไม้ให้ผล

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจ ที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Streak-eared Bulbul       

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pycnonotus conradi

ชื่อวงศ์  
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกปรอดสวน



นกปรอดเล็กตาขาว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 19-19.5 ซม. ลักษณะเด่นของหัวจะเป็น

พุ่มหงอนต�า่ ๆ  บรเิวณล�าตวัด้านบนมสีเีหลอืงหม่น ๆ   

(สีไพล) บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีเทาออกเหลือง 

อาหารทีก่นิส่วนใหญ่เป็นผลไม้จ�าพวก หว้า ตะขบ ไทร  

หรือแมลง และหนอน ตามกิ่ง ก้าน ใบของไม้ใหญ่  

ในมหาวิทยาลัยจะพบบ่อย โดยจะกระโดดหากิน

ตามพุ ่มไม้สูง ส่วนใหญ่ได้ยินเสียงร้องมากกว่า 

การพบเห็นตัวโดยตรง ส่งเสียงร้อง “อ๋าย-อ๋าย” 

คล้ายเสียงร้องของแมว

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Grey-eyed Bulbul

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Iole propinqua

ชื่อวงศ์
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง136

นกปรอดเล็กตาขาว
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นกปรอดเทาหัวขาว เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 20 ซม. ปากแดง หัวสีขาว มีแถบคาดตา 

สีด�าสั้น ๆ  ขนล�าตัวสีเทาแกมขาว ก้นน�้าตาลแกมส้ม 

และขาสีแดงสด กิน ลูกไม ้ขนาดเ ล็ก แมลง 

และน�้าหวานจากดอก เช่น ดอกทองหลางป่า  

ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยพบขณะกระโดดไปมา

เพื่อหาแมลงบนเรือนยอดไม้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
White-headed Bulbul      

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cerasophila
thompsoni

ชื่อวงศ์  
Pycnonotidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกปรอดเทาหัวขาว



นกนางแอ ่นบ ้ าน เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 13-14 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าเงินเข้มออกด�า บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีขาว 

ถึงสีน�้าตาลเหลือง บริเวณหน้าผากมีแถบสีส้ม 

รวมถึงคอก็มีสีส้ม และมีแถบสีด�าผ่านบริเวณคอ 

มาถึงอกช่วงบน ขนหางคู่นอกจะยาวกว่าคู่อื่น ๆ  

โฉบแมลงที่บินกินเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

พบบ่อยมาก โดยส่วนใหญ่พบบินฉวัดเฉวียนบน

อากาศ พบมากตามสายไฟ โดยเกาะอยู่เป็นฝูงใหญ่

มากกว่า 100 ตวั ในช่วงเช้าตรู ่ส่วนบรเิวณอ่างเกบ็น�า้ 

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

จะเกาะตามตอไม้ และกิ่งไม้แห้งริมอ่างเก็บน�้า 

เพื่อพักผ่อน บางส่วนบินโฉบแมลงกลางอากาศ 

ในช่วงเย็น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Barn Swallow  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hirundo rustica

ชื่อวงศ์
Hirundinidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง138

นกนางแอ่นบ้าน
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นกนางแอ่นลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 18.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบนมสีนี�า้เงนิเข้ม 

ออกด�า บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีขาว มีขีดสีด�า

กระจายทั่วตั้งแต่คอจนถึงก้น ขนบริเวณตะโพก 

มสีีน�า้ตาลแดง ขนหางคูน่อกยาวกว่าคูอ่ื่นเช่นเดยีวกบั 

นกนางแอ่นบ้าน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก  

โดยพบบินโฉบจับแมลงกลางอากาศตลอดทั้งวัน  

ร่วมกับนกแอ่นชนิดอื่น ๆ บางครั้งพบเกาะนิ่งตาม 

กิง่ไม้แห้งทีย่นืต้นตาย บริเวณอ่างเกบ็น�า้เพือ่พกัผ่อน

เช่นเดียวกับนกนางแอ่นบ้าน

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Striated Swallow        

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cecropis striolata

ชื่อวงศ์  
Hirundinidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกนางแอ่นลาย



นกกระจ้อยคอขาว เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 9.5 - 11.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบน 

มีสีเขียวอมเหลือง ตั้งแต่คอถึงอกมีสีขาว บริเวณ

ล�าตัวด้านล่างมีสีเหลือง ค้ิวมีสีขาวเป็นลักษณะเด่น 

และชัดเจน กินแมลง และตัวหนอนเป็นอาหาร  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากิน

แมลงร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น ๆ ตามพุ ่มไม ้

ไม่สูงมากนัก ค่อนข้างพบเห็นตัวยาก

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Yellow-bellied Warbler  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Abroscopus
superciliaris

ชื่อวงศ์
Cettiidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง140

นกกระจ้อยคอขาว



นกกระจิ๊ดสีคล�้า เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ประมาณ 12-12.5 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มสีนี�า้ตาลเข้ม บริเวณล�าตัวด้านล่างสขีาวออกน�า้ตาล 

คิว้เป็นขีดสนี�า้ตาลแดง ขนทีก้่นมสีเีหลอืงออกน�า้ตาล 

ปากด้านล่างสีเหลืองด้านบนสีน�้าตาลเข้ม กินหนอน

และแมลงตามกิ่งไม้ อาจโฉบแมลงกลางอากาศ 

และอาจกินผลไทร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยเกาะและกระโดดหากินบริเวณพุ่มไม้ระดับต�่า  

พงหญ้ารกทึบ เพื่อจิกกินหนอนและแมลง ส่วนใหญ่

พบเห็นอยู่โดดเดี่ยว

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Dusky Warbler        

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Phylloscopus fuscatus

ชื่อวงศ์  
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจิ๊ดสีคลำ้า
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นกกระจิ๊ดปากหนา เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 13.5-14 ซม. มีลักษณะคล้าย 

นกกระจิ๊ดสีคล�้ า  แต ่มีขนาดคิ้ วสีน�้ าตาลแดง 

ลากยาวไปถึงคอ บริเวณล�าตัวด้านข้างมีสีออกเขียว  

และขนบรเิวณก้นมสีีออกเหลอืง กนิหนอนและแมลง

ตามกิ่งไม้ หรือโฉบแมลงกลางอากาศ และอาจกิน 

ผ ล ไ ท ร บ ้ า ง เ ห มื อ น กั บ น ก ก ร ะ จิ๊ ด สี ค ล�้ า  

ในมหาวิทยาลัยพบไม ่บ ่อย โดยพบเกาะตาม

พุ่มไม้ระดับต�่าในพงหญ้ารกทึบ หรือใกล้พื้นดิน  

พบอยู่เด่ียว ๆ ขณะก�าลังหากิน บริเวณพงหญ้า 

ใกล้แหล่งน�้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมอ่างเก็บน�้า

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Radde’s Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Phylloscopus schwarzi

ชื่อวงศ์
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง142

นกกระจิ๊ดปากหนา
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นกกระจิ๊ดพันธุ ์จีน เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 10 ซม. แถบบรเิวณกลางกระหม่อม

ไม่ชัด แถบตาสีคล�้าปลายเรียว ตะโพกมีแถบสีจาง 

กินแมลงและหนอน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยพบกระโดดจิกกินหนอนตามกิ่งไผ่แห้ง หากิน 

ร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Chinese Leaf Warbler         

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Phylloscopus
yunnanensis

ชื่อวงศ์  
Phylloscopida

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน
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นกกระจิด๊ธรรมดา เป็นนกขนาดเลก็มาก มขีนาด

ประมาณ 11-11.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบนมสีีเขยีว

อมเหลือง บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีขาว คิ้วเป็นแถบ 

สีขาวขีดมาถึงคอ บริเวณปีกมีสีขาวแซมบริเวณ 

ปลายปีก กินหนอน แมงมุมและแมลงตามก่ิงไม้ 

เ ป ็ นอาหาร  ในมหา วิทยาลั ยพบบ ่ อยมาก  

โดยพบกระโดดหากินหนอนตามพุ ่มไม้ระดับสูง  

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งในช ่วงที่ดอกปีบเริ่มเหี่ยว  

และใบสักผลิใบอ่อน มกัพบเหน็กระโดดจกิกนิหนอน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Yellow-browed
Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Phylloscopus inornatus

ชื่อวงศ์
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกกระจิ๊ดธรรมดา



นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 12.5 - 13 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบน 

มีสีเขียวเข้ม บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีขาวครีม  

คิ้วเป็นแถบสีขาวขีดมาถึงคอ มีลักษณะคล้าย 

นกกระจิ๊ดสีคล�้ามาก กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้ 

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากิน

ตามพุ่มไม้ได้ตั้งแต่ระดับต�่าไปจนถึงเรือนยอดไม้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Arctic Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Phylloscopus borealis

ชื่อวงศ์  
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ

145FAUNA OF MFU



นกกระจิด๊เขยีวปีกสองแถบ เป็นนกขนาดเลก็มาก  

มีขนาดประมาณ 12 ซม. ปากยาว ปากล่างสีส้ม  

ขนล�าตวัด้านบนสเีขยีวไพล ท้องด้านล่างขนสขีาวนวล 

แถบปีกสขีาวแกมเหลอืง 2 แถบ แต่แถบปีกแถบแรก

สั้นและแคบ แข้งและตีนสีชมพูอ่อน กินแมลงและ

หนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบ

กระโดดไปมาเพ่ือจิกกินหนอนตามกิ่งไม้ และตาม

บริเวณที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนาแน่น เนื่องจาก 

ใบเป็นที่อยู่ของตัวหนอนซึ่งเป็นอาหารของนก

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจ 1 และ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

เป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Two-barred Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Phylloscopus
plumbeitarsus

ชื่อวงศ์
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง146

นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ
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นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 12.5-13 ซม. สขีองล�าตวัมลัีกษณะ

คล้ายกระจิ๊ดสีคล�้า แต่บริเวณหน้าผากจะมีสีเขียว

ออกคล�้า บริเวณล�าตัวด้านล่างสีขาว ขนบริเวณก้น 

มีสีเหลืองอ่อน กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้  

ในมหาวทิยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบหากินเป็นร่วมกบั

นกกนิแมลงชนดิอ่ืน กระโดดไปมาตามเรอืนยอดและ

ตามกิ่งไผ่เพื่อหาหนอนและแมลง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจ 1, 2, 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Eastern Crowned Leaf 

Warbler 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Phylloscopus coronatus

ชื่อวงศ์  
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ



นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 11.5-12 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน

มสีเีขียวแกมเหลอืง บรเิวณด้านล่างของล�าตวัมสีขีาว

หรือสีเหลืองปนบ้าง บริเวณด้านในของขนหางคู่ใน 

มีแถบสขีาวตลอดเส้น กนิหนอน และแมลงตามกิง่ไม้  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบเกาะตามกิ่งไม้ 

และกระโดดหากินหนอน แมลงตามพุ่มไม้ระดับสูง 

และปานกลาง พบหากินเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 2-3 ตัว  

พบกระจายทัว่มหาวทิยาลัยในจุดทีม่ต้ีนไม้หนาแน่น  

เนื่องจากมีส ่วนของใบซึ่งเป ็นที่อยู ่ของหนอน  

ดึงดูดให้นกกินแมลงเข้าไปใช้ประโยชน์ในการหากิน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Claudia’s Leaf Warbler

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Phylloscopus claudiae

ชื่อวงศ์
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง148

นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่
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นกกระจ้อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง เป็นนก

ขนาดเล็กมาก มขีนาดประมาณ 12 ซม. บรเิวณล�าตวั 

ด้านบนมสีเีขยีวแกมเหลอืง บรเิวณด้านล่างของล�าตวั 

มีสีเหลือง หน้าผากมีสีเทาแซมเทา คิ้วเป็นสีด�า

หรือน�้าตาลเข้ม กินหนอน และแมลงตามกิ่งไม้  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดไปมา 

จิกกินหนอนและแมลงตามพุ ่มไม้สูงปานกลาง  

จากการส�ารวจพบจิกกินหนอนในกอไผ่ที่ปลูก 

ข้างถนน พบหากินร่วมกับนกกินแมลงอกเหลือง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Bianchi’s Warbler 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Seicercus valentine

ชื่อวงศ์  
Phylloscopidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจ้อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง



นกพงปากหนา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 18.5-21 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าตาลเข้มกว่าบริเวณล�าตัวด้านล่าง โดยล�าตัว

ด้านล่างจะออกสีเนื้อมากกว่า และหัวตามีสีขาว  

มหีนวดบรเิวณมมุปาก กนิหนอน และแมลงตามกิง่ไม้  

หรือโฉบแมลงกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามพุ่มไม้ระดับต�่าหรือ 

พงหญ้าใกล้แหล่งน�้า เพื่อกระโดดไปมาหากินแมลง 

พบในบริเวณที่ค่อนข้างรก

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Thick-billed Warbler 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Arundinax aedon

ชื่อวงศ์
Acrocephalidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง150

นกพงปากหนา
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นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 10.5 - 12.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบน 

มีสีน�้าตาลออกแดง บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีขาว 

ออกครีม ๆ ปีกด้านข้างตัวมีสีน�้าตาลออกแดง 

ด้วยเช่นกัน คิ้วขาวคาดผ่านดวงตา หางด้านล่าง 

มีสีน�้าตาลอ่อนหรือสีเนื้อเป็นหยัก ๆ กินแมลงและ

ตัวหนอน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะ

เกาะหากินในกอหญ้าระดับต�่า กระโดดไปมาหา

หากินแมลง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Rufescent Prinia 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Prinia rufescens

ชื่อวงศ์  
Cisticolidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง



นกกระจิบหญ้าสีเรียบ เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 13.5-15 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าตาลอมเทา บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีเนื้อ 

หรือน�้าตาลอ่อน คิ้วและหัวตามีสีขาวเป็นขีดยาว 

พาดผ่านดวงตา หางยาวและด้านล่างของหางมหียกั

สีขาวขีดขวาง บินหาหนอนและแมลงกินเป็นอาหาร 

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยเกาะหากินหนอน

และแมลงบรเิวณกอหญ้า ระดบัต�า่ ปกตพิบเหน็บ่อย

โดยเฉพาะตามทุ่งหญ้าริมถนนในช่วงเช้า

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Plain Prinia   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Prinia inornata

ชื่อวงศ์
Cisticolidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง152

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ



153FAUNA OF MFU

นกกระจิบธรรมดา เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 11-13 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน

มีสีเขียวออกเหลือง บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีขาว

หรือสีเนื้อ หน้าผากมีสีส้ม หัวตาและคิ้วมีสีเนื้อ  

หางของตัวผู้จะมีขนาดยาว กินแมลงและตัวหนอน 

เป ็ นอาหาร  ในมหา วิทยาลั ยพบบ ่ อยมาก  

โดยพบกระโดดหากินตามพุ่มไม้ระดับต�่าในบริเวณ

ที่ค่อนข้างโล่ง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Common Tailorbird   

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Orthotomus sutorius

ชื่อวงศ์  
Cisticolidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจิบธรรมดา



นกกระจิบคอด�า เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ประมาณ 10.5-12 ซม. ลักษณะของสีบริเวณล�าตัว

มีสีเหมือนกับนกกระจิบธรรมดา แตกต่างตรงสีส้ม

บริเวณหน้าผากที่ยาวไปถึงบริเวณท้ายทอย และ

ลักษณะเด่นอีกประการ คือ บริเวณคอจะมีแถบ 

สีด�าหรือน�้าตาลเข้มยาวมาถึงอกด้านบน กินแมลง

และตัวหนอนอาจกินน�้าหวานของดอกไม้บางชนิด 

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบกระโดดหากิน 

ตามพุ่มไม้ระดับต�่า และทุ่งหญ้าในที่โล่ง เนื่องจาก

เป็นแหล่งที่อยู่ของหนอนและแมลง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Dark-necked Tailorbird  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Orthotomus atrogularis

ชื่อวงศ์
Cisticolidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง154

นกกระจิบคอดำา



นกระวงัไพรปากเหลอืง เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาด

ประมาณ 21-23 ซม. บรเิวณล�าตวัมสีนี�า้ตาลอมเขียว 

จนถึงปลายหาง บริเวณล�าตัวด ้านล่างมีสีขาว  

บริเวณหัวมีแถบสีขาวคาดโคนปากยาวผ่านคิ้ว 

ถงึท้ายทอย และบรเิวณท้ายทอยมสีเีหลอืงคาดขวาง 

ปากแหลมค่อนข้างยาวสเีหลอืง กนิผลไม้ทีห่ล่นทีพ้ื่น  

แมลง แมงมุม และตัวหนอน ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากินบริเวณพุ ่มไม้ 

และพื้นดิน หากินรวมกับฝูงนกกะราง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
White-browed

Scimitar Babbler     

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pomatorhinus schisticeps

ชื่อวงศ์  
Timaliidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกระวังไพรปากเหลือง
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นกกนิแมลงคอเทา เป็นนกขนาดเล็กมาก มขีนาด

ประมาณ 12.5-14 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบนมสีีเขยีว

ออกเหลือง บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีน�้าตาลแดง 

หรือสีเนื้อ หน้าผากถึงหัวมีลายขาวด�าเป็นขีด 

รวมถึงบริ เวณล�าคอจะมีสี เทาด ้วย กินแมลง  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากิน

ร่วมกับนกกินแมลงชนิดอ่ืน ๆ ตามพุ ่มไม้ หรือ 

ไม้พื้นล่างเกือบติดดิน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Grey-throated Babbler 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Stachyris nigriceps

ชื่อวงศ์
Timaliidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง156

นกกินแมลงคอเทา
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นกกินแมลงอกเหลือง เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 12.5-14 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสี เขี ยวออกน�้ าตาล บริ เวณล� าตั วด ้ านล ่ าง 

มีสีเหลืองอ่อน และมีขีดสีด�าบริเวณคอลงมาถึง 

ระดบัอก หน้าผากมสีส้ีม และค้ิวเป็นแถบสเีหลอืงอ่อน  

กินแมลง ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยกระโดด

หากินแมลงในกอไผ่ทั้งระดับต�่าและตามกิ่งไม ้

ทีค่่อนข้างสงู หากนิร่วมกนักลุม่นกกระจ๊ิด

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Pin-striped Tit Babbler    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Mixornis gularis

ชื่อวงศ์  
Timaliidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกินแมลงอกเหลือง



นกจาบดินอกลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 16-18 ซม. บรเิวณล�าตัวด้านบนมสีนี�า้ตาล

ออกเขียว ล�าตัวด้านล่างสีเหลืองอ่อนและมีจุด 

สีน�้าตาลเข้มกระจายท่ัวบริเวณอกถึงท้องด้านล่าง 

หน้าผากสีน�้าตาลแดง ค้ิวสีเหลืองอ่อนคาดยาว 

เป็นแถบเล็ก ๆ เหนือตา กินแมลง ในมหาวิทยาลัย 

พบบ่อย โดยพบกระโดดหากนิบนพืน้ดนิทีม่ใีบไม้แห้ง 

ร่วงอยู่กับพื้น จิกและพลิกใบไม้เพื่อหาแมลงใต้ใบ 

พบหากินโดยล�าพังและหากนิเป็นคู่ ส่งเสยีงร้องบ่อย 

ในช่วงเช้า

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Puff-throated Babbler  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Pellorneum ruficeps

ชื่อวงศ์
Pellorneidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง158

นกจาบดินอกลาย



159FAUNA OF MFU

นกกนิแมลงป่าอกสนี�า้ตาล เป็นนกขนาดเลก็มาก  

มีขนาดประมาณ 13.5-15.5 ซม. บริเวณล�าตัว

ด้านบนมีสีน�้าตาลออกเขียว บริเวณล�าตัวด้านล่าง

มีสีเหลืองแต่บริเวณคอมีขีดจาง ๆ ปากด้านล่าง 

มีสีเนื้อ ตามีสีน�้าตาลออกแดง คิ้วเป็นสีเทาคาดยาว 

เป็นแถบ กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบกระโดดหากินตามพุม่ไม้เต้ีย และ

บริเวณใบไม้แห้งที่ร่วงกับพ้ืน พฤติกรรมการหากิน

คล้ายกับนกจาบดิน แต่หากินอยู่ตามพุ่มไม้ระดับต�่า

มากกว่าบนพื้นดิน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Buff-breasted Babbler    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pellorneum tickelli

ชื่อวงศ์  
Pellorneidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกินแมลงป่าอกสีนำ้าตาล



นกกะรางสร้อยคอเลก็ เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาด

ประมาณ 28.5-30.5 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�า้ตาลแต่ปลายปีกเป็นสนี�า้ตาลอมเขียว ปลายหาง 

มีแถบสขีาว บรเิวณล�าตัวด้านล่างมสีขีาวออกเหลอืง 

มีขนใต้ปีกและตรงก้นเป็นสีเหลือง ลักษณะเด่น คือ 

มีแถบสีด�าคาดตั้งแต่บริเวณตาลงมาถึงบริเวณอก 

ซึ่งเป็นที่มาของค�าว่าสร้อยคอ กินแมลงที่ขึ้นมาจาก

ใต้ใบไม้ หอย หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวมถึง

ผลไม้ที่ร่วงอยู่ตามพ้ืน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย 

โดยพบกระโดดไปมาเพือ่พลกิใบไม้ กนิแมลงตามพืน้  

หากินร่วมกับนกกะรางชนิดอื่น ๆ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Lesser Necklaced 
Laughingthrush  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Garrulax monileger

ชื่อวงศ์
Leiothrichidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง160

นกกะรางสร้อยคอเล็ก
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นกกะรางสร้อยคอใหญ่ เป็นนกขนาดเล็ก - กลาง 

มีขนาดประมาณ 31.5-33 ซม. มีลักษณะคล้าย 

นกกะรางสร้อยคอเล็ก แตกต่างกันตรงบริเวณ 

แก้มสีเทาเป็นวงขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเส้นสีด�า 

ต่อเน่ืองกับเส้นที่พาดอก ปีกมีแต้มสีด�าบนขนคลุม

บริเวณปลายปีก กินแมลงที่ขึ้นมาจากใต้ใบไม้ หอย 

หรือสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก รวมถึงผลไม้ที่ร่วง 

ตามพื้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยหากิน 

บริเวณใบไม ้แห ้งที่ร ่วงอยู ่ กับพื้นเช ่นเดียวกับ 

นกกะรางสร้อยคอเล็ก พบกระโดดไปมาหากิน 

ร่วมกับนกกะรางคอด�า อยู่ในพุ่มไม้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Greater Necklaced 

Laughingthrush    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Garrulax pectoralis

ชื่อวงศ์  
Leiothrichidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกะรางสร้อยคอใหญ่



นกกะรางคอด�า หรือนกซอฮู้ เป็นนกขนาดเล็ก 

มีขนาดประมาณ 27-28 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน

มีสีเทาออกเขียว บริเวณหัวสีเทาเข้ม หน้าและคอ 

มีสีด�ามาถึงอก บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีเทาปนเขียว  

ปลายหางมีสีออกด�า แก้มสีขาว หากินแมลง หรือ

หนอนบนพื้น หรือผลไม้สุกที่ร ่วงหล่นตามพื้น 

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยจิกกิน 

แมลงบนพื้นหญ้าริมทางและผลไม้ท่ีหล่นตามถนน 

พบหากินเป็นฝูง ประมาณ 4-5 ตัว

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค NT LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Black-throated
Laughingthrush    

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dryonastes chinensis

ชื่อวงศ์
Leiothrichidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง162

นกกะรางคอดำา, นกซอฮู้
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นกกินแมลงตาเหลือง เป ็นนกขนาดเล็ก  

มีขนาดประมาณ 18 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าตาลแดงจนถึงปลายหาง ปีกมีสีออกแดง

มากกว่าบริเวณหลัง บริเวณท้องด้านล่าง มีสีเน้ือ  

อกมสีขีาว หางยาว ปากส้ันสีด�า รอบดวงตามสีเีหลอืง 

กนิแมลง หรอืน�า้หวานของดอกไม้บางชนดิเป็นอาหาร 

ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยเกาะนิ่งบริเวณพงหญ้า

ริมถนน หากินร่วมกับนกกระจิบหญ้าสีข้างแดงและ

ฝูงนกปรอดหัวสีเขม่า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Yellow-eyed Babbler    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Chrysomma sinense

ชื่อวงศ์  
Sylviidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกินแมลงตาเหลือง



นกแว่นตาขาวสีข้างแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก 

มีขนาดประมาณ 11.5 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน

มีสีเขียวอ่อนจนถึงโคนหาง โดยปลายหางจะมีสีด�า  

บริ เวณล�าตัวด ้านล ่างตรงคอมีสี เหลืองอ ่อน  

ท้องมีสีเทา และก้นมีสีเหลือง ลักษณะเด่น คือ  

รอบดวงตาจะมีสีขาวคล้ายแว่นตา และมีแถบสีแดง

อยู่บริเวณข้างล�าตัว กินหนอนและแมลง บางครั้ง

กินน�้าหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย 

โดยพบกระโดดไปมาบนเรือนยอดเพื่อจิกกินแมลง 

ในช่วงที่ดอกกาฝากออกดอกมักพบนกกินน�้าหวาน

จากดอกกาฝาก

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Chestnut-flanked 
White-eye      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Zosterops erythropleurus

ชื่อวงศ์
Zosteropidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง164

นกแว่นตาขาวสีข้างแดง
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นกแว่นตาขาวสทีอง เป็นนกขนาดเลก็มาก ขนาด

ประมาณ 11 ซม. ล�าตัวด้านบนสีเขียวอ่อนถึงเขียว  

ท้องสีเทา ปกติมีแถบสีเหลืองจากตรงกลางหน้าอก

ตอนล่างจนถึงกลางท้อง บางตัวอาจไม่มีสีเทาที่ท้อง

ท�าให้เห็นเป็นสีเหลืองทั้งตัว อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ 

แมลง และตัวหนอน นอกจากนี้ยังกินน�้าหวาน 

จากดอกไม้ ผลไม้ เมล็ดของไม้ต้น และยอดอ่อน 

ของพืชบางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยหากิน

ตามกิง่ไม้ เรอืนยอดต้นไม้ทีไ่ม่สงูมากบรเิวณป่าโปร่ง 

และป่าทึบ พบเห็นจิกกินแมลงตามพุ ่มไม้ และ

บริเวณที่มีต ้นไม ้ใหญ่ขึ้นปกคลุม กินน�้าหวาน 

จากดอกกาฝาก และแมลงบนต้นปีบ บางครัง้พบกนิ

ลูกไม้ขนาดเล็ก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Oriental White-eye     

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Zosterops 

palpebrosus

ชื่อวงศ์  
Zosteropidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกแว่นตาขาวสีทอง



นกไต่ไม้หน้าผากก�ามะหยี่ เป็นนกขนาดเล็กมาก 

มีขนาดประมาณ 12-13.5 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าเงินแกมม่วงจนถึงปลายหาง บริเวณล�าตัวล่าง 

มสีเีทา ตรงหน้าผากมสีม่ีวงถงึด�าเป็นแถบ ปากมสีแีดง  

เพศผูมี้ค้ิวเป็นแถบสีด�ายาวถงึคอ กนิแมลงและหนอน 

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ที่อาศัยอยู่ตามเปลือกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยไต่หากินตามล�าต้นหลักและกิ่งที่แตกแขนง 

ของต้นไม้ จิกกินแมลงตามเปลือกไม้เพราะเป็น

บริเวณที่แมลงและตัวอ่อนแมลงอาศัยอยู่

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Velvet-fronted 
Nuthatch      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Sitta frontalis

ชื่อวงศ์
Sittidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง166

นกไต่ไม้หน้าผากกำามะหยี่
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นกเอี้ยงหงอน เป็นนกขนาดเล็ก ขนาดตัว

ประมาณ 25 ซม. ขนล�าตวัโดยรวมสดี�า หวัมพีุม่หงอน 

ขนยาว ขาและนิ้วสีเหลือง มีลายพาดสีขาวบริเวณ

โคนของขนปลายปีก เห็นได้ชัดขณะบิน ปลายหาง 

มีแถบขนาดกว้างสีขาว ขนคลุมโคนขนหางด้านล่าง 

สี ข า ว  ต า สี น�้ า ต า ล จ น ถึ ง น�้ า ต า ล แ ก ม ส ้ ม  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบกระจายท่ัว

มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นนกที่ปรับตัวได้เก่ง  

กินอาหารหลากหลาย พบบินเป็นฝูงมากกว่า 10 ตัว  

และอาศัยอยู ่ ร ่ วมกันกับนกเอี้ยงสาลิกาและ 

นกกิง้โครง ในช่วงทีด่อกงิว้และทองหลางป่าออกดอก  

มักพบนกเอี้ยงหงอนรวมตัวกินน�้าหวานบนต้นไม้

ชนิดดังกล่าว หากหากินบนพื้นหญ้าจะเดินจิกกิน

เมล็ดหญ้าร่วมกันนกชนิดอื่น ๆ ในช่วงเช้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น 

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
White-vented Myna    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Acridotheres grandis

ชื่อวงศ์  
Sturnidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกเอี้ยงหงอน



นกเอีย้งสาริกา เป็นนกขนาดเลก็ ประมาณ 25 ซม.  

เป็นชนิดเดียวในสกุลนี้ที่ขนคลุมปีกด้านล่างมีสีขาว 

ขนล�าตัวสีน�้าตาลเข้ม บริเวณหัว คอหอย และอก 

ตอนบนเป็นสดี�า ปาก หนงับรเิวณวงรอบเบ้าตา และ

นิ้วสีเหลือง ตามีสีแดงจนถึงน�้าตาลแดง ขณะบิน 

จะเห็นลายพาดสีขาวบริเวณโคนของขนปลายปีก  

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

กินแมลง หนอน สัตว ์ขนาดเ ล็กและธัญพืช  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบเดินหากิน 

บนลานหญ้าเป็นฝงูใหญ่ ในช่วงทีด่อกไม้ป่าออกดอก

พบกินน�้าหวานร่วมกับนกกินน�้าหวานชนิดอื่น ๆ  

มีความชุกชุมมากเทียบเท่ากับนกเอี้ยงหงอน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Common Myna      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Acridotheres tristis

ชื่อวงศ์
Sturnidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง168

นกเอี้ยงสาริกา



นกก้ิงโครงคอด�า เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 

28 ซม. ปากใหญ่มีสีด�า หัวและคอหอยสีขาว  

มแีถบรอบคอสดี�า ล�าตัวด้านบนสีด�าเข้ม ปีกมลีายจดุ 

สีขาว ตะโพกและปลายหางมีสีขาว บริเวณสีขาว 

ทุกส่วนมักมีรอยเปื้อน หนังบริเวณวงรอบเบ้าตา 

สีเหลือง นิ้วสีเหลือง ในตัวไม่เต็มวัยไม่มีแถบรอบคอ

สีด�า ล�าตวัด้านบนสอีอกน�า้ตาลมากกว่า คอและอกสี

เทาแกมน�า้ตาลมลีายขดีสขีาว กนิแมลง ตวัหนอน สัตว์

ขนาดเล็กและธัญพืช ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก  

โดยพบเดินหากินตามพื้นหญ้า หรือเกาะรวมกัน 

เป็นฝูงมากกว่า 10 ตัว บนต้นไม้ใหญ่ใกล้กับ 

อ่างเก็บน�้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น 

ชื่อสามัญ
Black-collared Myna    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Gracupica nigricollis

ชื่อวงศ์  
Sturnidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกิ้งโครงคอดำา

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC
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สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกเอี้ยงด่าง เป็นนกขนาดเล็ก ประมาณ 24 ซม. 

ตวัเตม็วยับรเิวณหวั คอ คอหอย และอกตอนบนเป็น

สีด�า หน้าผากและด้านข้างของหัวมีลายแถบสีขาว  

ล�าตวัด้านบนสอีอกด�า ตะโพกและช่วงไหล่มลีายพาด

สีขาว ล�าตัวด้านล่างสีขาว ตาสีขาวแกมเทา วงรอบ

เบ้าตาเป็นสีส้ม โคนปากสีแดงแกมส้ม ปลายปาก 

สีขาว นิว้สีเหลือง กนิผลไม้ ธญัพืช แมลง และตวัหนอน 

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเดิน

หากินบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยร่วมกับนกเอี้ยงและ

นกกิ้งโครง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Asian Pied Myna    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Gracupica contra

ชื่อวงศ์  
Sturnidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกเอี้ยงด่าง

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง170



นกก้ิงโครงแกลบแก้มสีน�้าตาลแดง เป็นนก 

ขนาดเล็ก ขนาดตัวประมาณ 16.5-17 ซม.  

เพศผู ้หัวสีน�้าตาลอ่อนหรือสีน�้าตาลแกมเหลือง 

บรเิวณแก้มถงึข้างคอเป็นแถบเลอะสีน�า้ตาลแดงเข้ม  

สีข้างและอกมีสีเทาเข้ม ท้องขาว หลังและปีก

มีสีด� า เหลือบม ่วง ป ีกมีแถบขาวคาดชัดเจน  

นกเพศเมยี คล้ายนกกิง้โครงแกลบหลงัม่วงด�าตวัเมยี 

มาก แต่หัวสีจางกว่าและแถบขาวที่ปีกต่างกัน  

ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยพบเพียงครั้งเดียว  

เกาะนิง่บนก่ิงไม้ หลงัจากรวมฝงูกบันกกิง้โครงแกลบ

หัวเทา

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Chestnut-cheeked 

Starling    

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Agropsar philippensis

ชื่อวงศ์  
Sturnidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกิ้งโครงแกลบแก้มสีนำ้าตาลแดง
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นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา เป ็นนกขนาดเล็ก  

มีขนาดตั้งแต่ 18.5-20.5 ซม. อกและล�าตัวด้านล่าง 

น�้าตาลอ่อนแกมเทา สีข ้างและขนหางคู ่นอก 

น�้าตาลแดง หลังเทาเข้ม ปลายปากสีเหลืองสด  

โคนปากสีน�้าเงินแกมเทา หัวเทาแกมขาว ตาสีฟ้า 

อาศัยและหากินตามกิ่งไม้ บนต้นไม้ที่ทิ้งใบและ 

มดีอกเตม็ต้น โดยเฉพาะง้ิวป่า และทองหลางป่าเป็น

อาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะกิน 

น�้าหวานของดอกงิ้วป่าและทองหลางป่าในช่วงที่

ออกดอก

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Chestnut-tailed Starling      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Sturnia malabarica

ชื่อวงศ์
Sturnidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง172

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา
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นกกางเขนบ้าน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 19-21 ซม. ปากเรียวแหลม เพศผู ้ 

บริเวณล�าตัวด้านบนมีสีด�าไปถึงบริเวณคอและอก 

ส่วนอกลงไปถึงก้นสีขาว มีแถบสีขาวคาดท่ีปีกเป็น

แนวยาวลงมาปลายปีกรวมถึงปีกหางคู่นอกสีขาว 

เพศเมียมีลักษณะสีแตกต่างเพียงบริเวณที่เป็นสีด�า

จะมีสีเทาเข้มหรือจางกว่า กินแมลงและตัวหนอน

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลยัพบบ่อยมาก โดยพบเกาะ

ตามกิ่งไม้ระดับต�่า ส่งเสียงร้องในตอนเช้าตรู่ จิกกิน

หนอนตามใบไม้และกิง่ไม้ บางครัง้พบจกิกินเมลด็พชื

ที่หล่นตามพื้นดิน มักพบอยู่เป็นคู่

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Oriental Magpie Robin      

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Copsychus saularis

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกกางเขนบ้าน



นกกางเขนดง เป็นนกขนาดเลก็ มขีนาดประมาณ 

21.5-28 ซม. เพศผู้มีนาดใหญ่กว่าเพศเมีย นกเพศผู้ 

มลี�าตวัด้านบนสดี�า ส่วนของตะโพก ขนคลมุโคนหาง  

และขนหางคู ่นอกสีขาว บริเวณล�าตัวด้านล่าง

เป็นสีส้ม เพศเมียบริเวณล�าตัวด้านบนสีเทาเข้ม 

บริเวณด้านล่างของล�าตัวมีสีเหลืองหรือน�้าตาลแดง  

กินแมลงและตัวหนอนเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย

พบบ่อย โดยพบกระโดดจิกกินแมลงและหนอน 

ตามพื้น หรือจิกกินแมลงตามพุ ่มไม้ พบชุกชุม 

บริเวณกอไผ่

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5  

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
White-rumped Shama      

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Kittacincla malabarica

ชื่อวงศ์
Muscicapidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง174

นกกางเขนดง
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นกจับแมลงสีคล�้า เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด 

ประมาณ 11.5-13 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีเทาเข้มหรือสีน�้าตาล ด้านล่างมีสีน�้าตาลเข้ม  

คอมีรอยขีดสีขาวขวางลงมาถึงอก และมีลายขีด 

สเีทาแกมน�า้ตาลบรเิวณด้านล่างของล�าตวัแต่ไม่ค่อย 

เด่นชัด กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบเกาะนิง่อยูต่ามล�าพงับนกิง่ไม้โล่ง 

ไม่สูงมาก มีพฤติกรรมบินโฉบแมลงกลางอากาศ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Dark-sided Flycatcher      

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Muscicapa sibirica

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกจับแมลงสีคลำ้า



นกจับแมลงสีน�้าตาล เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 12.5-13.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบน 

มีสีเทาหรือสีน�้าตาลอมเทา บริเวณล�าตัวด้านล่าง

สีขาวผสมน�้าตาลอ่อน ปากแหลมเล็ก ปลายปาก 

สีออกด�า โคนปากมีสเีหลอืง ในมหาวทิยาลยัพบบ่อย 

โดยพบบินไปมาตามกิ่งไม้แห้งในระดับไม่สูงมากนัก 

เพ่ือโฉบจับแมลงกลางอากาศแล้วบินกลับมาเกาะ 

ที่เดิม หากินโดดเดี่ยว

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Asian Brown Flycatcher       

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Muscicapa dauurica

ชื่อวงศ์
Muscicapidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง176

นกจับแมลงสีนำ้าตาล



นกจบัแมลงคอน�า้ตาลแดง เป็นนกขนาดเลก็มาก  

มีขนาดประมาณ 14-15.5 ซม. เพศผู้จะมีล�าตัว 

ด้านบนสนี�า้เงินต้ังแต่บรเิวณหน้าผากจนถงึปลายหาง  

ด้านล่างล�าตัวตัง้แต่คอถงึอกมสีนี�า้ตาลแดง ท้องสขีาว  

เพศเมียจะมีล�าตัวด ้านบนสีน�้ าตาลแกมเขียว  

กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยส่วนใหญ่เกาะตามกิ่งไม้ในป่าค่อนข้างทึบ  

ก่อนบนิโฉบแมลงกลางอากาศ บางครัง้บนิลงพืน้ดนิ

เพื่อจิกกินแมลง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ชื่อสามัญ
Hill Blue Flycatcher        

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cyornis banyumas

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

นกจับแมลงคอนำ้าตาลแดง
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นกจบัแมลงอกส้มท้องขาว เป็นนกขนาดเลก็มาก 

มีขนาดประมาณ 13.5-15.5 ซม. เพศผู้จะมีล�าตัว 

ด้านบนสนี�า้เงินต้ังแต่บรเิวณหน้าผากจนถงึปลายหาง  

ด้านล่างล�าตัวตั้งแต่คอถึงอกมีสีน�้าตาลแดงหรือ

เหลอืงเว้าขึน้ไป ท้องสีขาว เพศเมียจะมลี�าตวัด้านบน 

สีเทาอมน�้าเงิน (จางกว่าเพศผู้) จิกกินแมลงตามพื้น 

หรือลงมาโฉบกลางอากาศ ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบเกาะกิ่งระดับต�่าและบินโฉบจับ

แมลงกลางอากาศก่อนกลับมาต�าแหน่งเดิม

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Indochinese Blue 
Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Cyornis sumatrensis

ชื่อวงศ์
Muscicapidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง178
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นกจับแมลงสีฟ้า เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 15-17 ซม. ปากสั้นแหลม เพศผู้ขนล�าตัว 

สีฟ้าแกมเขียวเข้ม หวัตาและแถบตาสดี�าสัน้ ๆ  เพศเมยี  

สีล�าตัวฟ้าอ่อนแกมเทา หัวตาไม่ชัดเจนเท่าเพศผู้  

มลีายขดีขวางสขีาวบรเิวณขนคลมุโคนหาง กนิแมลง 

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะบนกิ่งไผ่สูง  

พบอยู่โดดเด่ียว บางครั้งบินโฉบจับแมลงใกล้กับ 

นกแซงแซว พบบ่อยในช่วงเช้าและเย็น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Verditer Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Eumyias thalassinus

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกจับแมลงสีฟ้า
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นกเอี้ยงถ�้า เป็นนกขนาดเล็ก - กลาง มีขนาด

ประมาณ 30.5-35 ซม. บริเวณล�าตัวมีสีน�้าเงิน 

แกมม่วง และมลีายขดีขนาดเลก็สจีางกว่าสขีองล�าตวั 

กระจายอยู่ทั่วล�าตัว สีเหลือง ขาสีด�า กินหนอน 

ไส้เดือน หรือหอยเป็นอาหาร นอกจากนี้กินผลไม้

บางชนิด แมลง ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบ

เกาะบนอาคารและหลังคา

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่2 และ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Blue Whistlingthrush

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Myophonus caeruleus

ชื่อวงศ์
Muscicapidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

นกเอี้ยงถำ้า

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง180
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นกจับแมลงคอแดง เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดประมาณ 13-13.5 ซม. บริเวณด้านบนของ 

ล�าตวัและหวัมสีนี�า้ตาลเทา บรเิวณด้านล่างของล�าตวั 

มีสีขาวนวล รอบดวงตาสีขาว หางสีด�าขอบสีขาว  

เพศผู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์บริเวณคอมีสีส้มอมน�้าตาล  

ขณะเกาะมกัจะกระดกหางขึน้ลงพร้อมกบัส่งเสยีงร้อง  

“ตริด่” กนิแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลยัพบบ่อย  

โดยพบเกาะตามกิ่งไม้โล่งในระดับต�่า บินลงพ้ืน 

เพื่อจับแมลง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Taiga Flycatcher

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Ficedula albicilla

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกจับแมลงคอแดง
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นกกระเบื้องผา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 21-23 ซม. เพศผู้ บริเวณล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าเงินอมเทารวมทั้งบริเวณด้านล่างของล�าตัว 

และมีขีดลายคล้ายเกล็ดทั่วทั้งตัว เพศเมียบริเวณ

ล�าตัวมีสีน�้าตาลอมเทาและมีขีดด�าคล้ายเกล็ดทั่วตัว

เช่นเดียวกับเพศผู้ จิกแมลง และหนอนตามพื้นดิน 

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามอาคาร 

บินลงจิกกินแมลงและหนอนตามพื้นดิน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Blue Rockthrush  

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Monticola solitaries

ชื่อวงศ์
Muscicapidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง182

นกกระเบื้องผา
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นกยอดหญ้าหวัด�า เป็นนกขนาดเลก็มาก มขีนาด

ประมาณ 14 ซม. เพศผู ้บรเิวณล�าตวัด้านบน หลงั ปีก  

หางและอกด้านบนมสีดี�า มแีถบสีขาวบรเิวณคอและ

หัวปีก ตะโพกขาวอมน�้าตาล และมีแถบขาวที่ปีก 

เพศเมีย ล�าตัวด้านบนมีสีเทาผสม ปีกมีสีเทาออกด�า  

ตะโพกมีสีน�้าตาลและปลายหางสีด�า กินแมลง 

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบ 

เกาะน่ิงบนพุ่มไม้ระดับต�่าบริเวณริมสระน�้า หรือ

ใกล้แหล่งน�า้ โดยเฉพาะพืชรมิน�า้ตามขอบอ่างเก็บน�า้  

บนิโฉบจบัแมลงและกระโดดจกิกนิหนอนตามพงหญ้า 

ในช่วงเช้าตรู่

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Eastern Stonechat

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Saxicola maurus

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC -

นกยอดหญ้าหัวดำา



นกยอดหญ้าสดี�า หรอืนกขีห้มา เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดประมาณ 14 ซม. เพศผูมี้บรเิวณล�าตวัด้านบน 

และด้านล่างสีด�า มีลายพาดสีขาวบริเวณโคนปีก

และโคนหางด้านบน เพศเมียมีบริเวณล�าตัวด้านบน 

สีน�า้ตาลอมด�า ขนคลุมโคนหางด้านบนสนี�า้ตาลแดง  

กินแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยพบเกาะนิ่งบนพุ่มไม้ระดับต�่าบริเวณอ่างในช่วง 

เช ้าตรู ่  เม่ือเจอเหยื่อจะบินลงจับแมลงบริเวณ 

ลานหญ้าก่อนบินกลับขึ้นมาเกาะบริเวณเดิมอีกครั้ง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 2 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Pied Bushchat

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Saxicola caprata

ชื่อวงศ์
Muscicapidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง184

นกยอดหญ้าสีดำา, นกขี้หมา
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นกยอดหญ้าสเีทา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตัง้แต่  

14.5–15.5 ซม. เพศผู้มีบริเวณล�าตัวด้านบนสีเทา  

มีลายขีดสีด�ากระจายบริเวณหลัง หัวมีสีด�า คิ้วและ

คอมีสีขาว บริเวณด้านล่างของล�าตัวมีสีเทา เพศเมีย 

มีบริเวณล�าตัวด้านบนสีน�้าตาล ค้ิวสีเหลืองและคอ 

มีสีขาว ท ้องด ้านล ่างมีสีน�้ าตาลอ ่อน แต ่อก 

มี สี น�้ า ต า ล เข ้ ม ก ว ่ า  กิ น แมล ง เป ็ น อ าหา ร  

ในมหาวิทยาลัยพบไม ่บ ่อย โดยพบเกาะตาม 

ยอดพุ่มไม้ ยอดหญ้า พบเป็นคู่ มีพฤติกรรมบินลง 

โฉบแมลงกลางอากาศก ่อนบินกลับไปเกาะ 

ในต�าแหน่งเดิม พบบ่อยตามริมถนนที่มีพงหญ้า 

ขึ้นข้างทาง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพมานอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Grey Bushchat

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Saxicola ferreus

ชื่อวงศ์  
Muscicapidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC -

นกยอดหญ้าสีเทา



นกเขยีวก้านตองหน้าผากสทีอง เป็นนกขนาดเลก็  

ประมาณ 20 ซม. บริเวณหน้าผากมีสีส้มแกมสีทอง  

มีลายแถบสีด�าล ้อมรอบคอหอยซึ่ งมี สีน�้ า เ งิน  

ล�าตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลอืง ตวัไม่เตม็วยัมสีีเขยีว 

เกือบตลอดตัว และสีเหลืองจาง ๆ บริเวณหน้าผาก 

กินผลไม้ น�้าหวานดอกไม้ แมลง และแมงมุมที่อยู่

ตามพุ่มไม้ และไม้ต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยพบหากินตามเรอืนยอดไม้ระดับสูง หากินร่วมกับ 

นกพญาไฟ ส�ารวจพบบ่อยบนต้นไม้ที่ออกดอก 

และให้น�้าหวาน บางครั้งกระโดดไปมาจิกกินแมลง

ตามใบไม้

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Golden-fronted
Leafbird

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Chloropsis aurifrons

ชื่อวงศ์
Chloropseidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง186

นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง
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นกกาฝากก้นเหลือง เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มีขนาดตั้งแต่ 9.5–10 ซม. บริเวณล�าตัวด้านบน 

ถงึโคนหางและด้านหวัปีกมสีเีหลอืงอมเขยีว ด้านล่าง

ของล�าตัวมีสีขาวออกครีมและมีแต้มสีด�ากระจาย 

ทัว่ท้องด้านล่าง ขนคลมุโคนหางด้านล่างเป็นสเีหลอืง

อมส้ม กินเกสรและดูดน�้าหวาน และยังกินหนอน 

หรือแมลง รวมทั้งผลไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัย 

พบไม ่บ ่อย โดยพบกระโดดไปมาตามกิ่ ง ไม ้

ที่มีต้นกาฝาก น�้าหวานของต้นกาฝากโดยใช้ปากจิก 

พบหากินบนต้นไม้ต้นเดิมหลายครั้งที่ท�าการส�ารวจ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Yellow-vented
Flowerpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dicaeum chrysorrheum

ชื่อวงศ์  
Dicaeidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกาฝากก้นเหลือง

187



นกกาฝากสีเรียบ เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ตัง้แต่ 8–8.5 ซม. บรเิวณล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาลอมเขยีว  

บรเิวณล�าตวัด้านล่างมสีนี�า้ตาลอ่อนอมเทา ปากสดี�า  

ตัวไม่เต็มวัยปากมีสีเนื้อ กินแมลง หรือหนอน 

เป็นอาหาร บางครั้งกินน�้าหวานของดอกไม้และ

จากผลไม้บางชนิด ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยพบกระโดดไปมาบนก่ิงของต้นไม้ที่มีต้นกาฝาก 

กินหนอนทีอ่ยูต่ามกิง่ไม้แห้ง กระโดดและส่งเสยีงร้อง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Plain Flowerpecker

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dicaeum minullum

ชื่อวงศ์
Dicaeidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง188

นกกาฝากสีเรียบ
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นกสีชมพูสวน เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ต้ังแต่ 8.5–9 ซม. เพศผู้ บริเวณตั้งแต่หน้าผาก 

ถึงขนคลุมปลายหางมีสีแดงเป็นแถบกว้างต่อเนื่อง

ลงมา ส่วนล�าตวัด้านข้างตัง้แต่คอ ปีก และหางมสีดี�า 

บรเิวณล�าตวัด้านล่างมสีนีวล นกเพศเมยีล�าตวัด้านบน

มีสีเทาอมน�้าตาล ด้านล่างสีเทาอมขาว แต่บริเวณ

ตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนมสีีแดง กินผลไม้ 

และน�้าหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยพบบินเกาะตามกิ่งไม้ โดยเฉพาะต้นที่กาฝาก

ออกดอก นอกจากนี้ พบ เห็นกระโดดไปมา 

เพื่อกินแมลงบนต้นไทรและกร่างที่มีผลสุก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Scarlet-backed 
Flowerpecker 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dicaeum cruentatum

ชื่อวงศ์  
Dicaeidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกสีชมพูสวน



นกกินปลีแก้มสีทับทิม เป็นนกขนาดเล็กมาก  

มขีนาดตัง้แต่ 10.5–11 ซม. เพศผู ้บรเิวณล�าตวัด้านบน 

ตั้งแต่หน้าผากถึงขนหางเป็นสีเขียวมัน คอถึงอก 

ช่วงบนสีส้มหรือน�้าตาลแดง เพศเมีย ล�าตัวด้านบน 

ตั้งแต ่กระหม่อมถึงโคนหางมีสี เขียวหรือเขียว 

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

แกมเหลือง บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีเหลือง และ

บริเวณคอถึงอกช่วงบนมีสีน�้าตาลแดง กินน�้าหวาน  

ในมหาวทิยาลยัพบบ่อย โดยพบกนิแมลงตามกิง่ไม้แห้ง  

ปรากฏตวับ่อยบนต้นทีม่กีาฝากออกดอก ใช้ปากเจาะ 

บริเวณโคนดอกเพื่อกินน�้าหวาน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Ruby-cheeked Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Chalcoparia
singalensis

ชื่อวงศ์
Nectariniidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง190

นกกินปลีแก้มสีทับทิม
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นกกินปลีด�าม่วง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ตั้งแต่ 10.5–11.5 ซม. เพศผู้ บริเวณล�าตัวด้านบน 

คอ และอกมีสีม่วงเป็นมัน บริเวณด้านล่างของล�าตัว 

มีสีม่วงออกด�า มีแถบสีน�้าตาลแดงกั้นระหว่างอก

และท้อง เพศเมีย บริเวณล�าตัวด้านบนมีสีเขียว 

แกมเหลอืง คอถงึอกสเีหลอืงอ่อน ปลายหางเป็นแถบ

สีขาวแคบ กินน�้าหวานจากดอกไม้ ในมหาวิทยาลัย

พบบ่อย โดยพบกินน�้าหวานจากดอกกาฝาก 

เช่นเดียวกับนกกินปลีชนิดอื่น นอกจากนี้ยังพบ 

กินแมลงตามปลายยอดไผ ่ที่ แห ้ ง  ส ่วนใหญ ่

พบในบริเวณที่โล่ง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น 

ชื่อสามัญ
Purple Sunbird 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cinnyris asiaticus

ชื่อวงศ์  
Nectariniidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกินปลีดำาม่วง



นกกนิปลอีกเหลอืง เป็นนกขนาดเลก็มาก มีขนาด 

ตั้งแต่ 10.5–11.5 ซม. บริเวณล�าตัวด ้านบน 

มีสีเขียวคล�้าแกมเหลือง บริเวณด้านล่างของล�าตัว 

มีสีเหลอืงสด ปลายหางด้านล่างสขีาว เพศผู ้บรเิวณคอ

และอกมีสีน�้าเงินมันวาว ปากแหลมโค้งและลิ้นยาว 

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ส�าหรับดูดกินน�้าหวาน กินน�้าหวานและแมลง  

ในมหาวิทยาลัยพบบ ่อย โดยจะกินน�้ าหวาน 

จากดอกกาฝากบนต้นปีบ พบจิกกินแมลงต่าง ๆ  

และแมงมุมตามกิ่งไม้แห้ง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น 

ชื่อสามัญ  
Olive-backed Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Cinnyris jugularis

ชื่อวงศ์
Nectariniidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง192

นกกินปลีอกเหลือง
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นกกินปลีคอแดง เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ตั้งแต่ 11–13.5 ซม. เพศผู ้ บริเวณกระหม่อม  

ขนคลุมหางด ้านบน และขนหางมี สี เขียวมัน  

หัวปีกสองข้าง ด้านข้างของหัวและคอสีแดงสด  

คอและอกเป็นสีแดง ขนหางคู่กลางยาวกว่าคู่อื่น ๆ  

เพศเมีย บริเวณด้านบนและด้านล่างของล�าตัว 

มีสีเขียวแกมเหลือง ปีกมีสีทองแดงแต้ม ตรงบริเวณ

หน้าท้องมีสีออกเหลือง หางยาวเว้าต้ืน ปลาย

หางด้านล่างมีสีด�า กินน�้าหวาน แมลง และหนอน  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งของ

ต้นไม้ที่ต้นกาฝากออกดอก ใช้ปากดูดกินน�้าหวาน 

พบกระโดดไปมาจิกกินแมลงบนต้นปอหูช้าง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Crimson Sunbird

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Aethopyga siparaja

ชื่อวงศ์  
Nectariniidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกินปลีคอแดง
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นกปลีกล้วยเล็ก เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 

14–16.5 ซม. บริเวณหัวมีสีเทา ล�าตัวด้านบน 

สีเขียวอ่อนถึงสีเขียว คอมีสีขาวแกมเทา บริเวณ

อกและด้านล่างของล�าตัวสีเขียวอ่อนแกมเหลือง  

โคนหางสีเหลือง ปลายหางด้านล่างสีขาวแกมเทา  

รอบดวงตาและคิ้วสีขาว ปากยาวเรียวแหลม  

กินน�้าหวานและแมลงต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

พบบ่อย โดยพบเกาะตามกิ่งไม้แห้ง ใบกล้วยแห้ง  

จิกกินแมลง แมงมุม นอกจากนี้พบสอดปาก 

เข้าไปกินน�้าหวานจากดอกกล้วย

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Little Spiderhunter

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Arachnothera
longirostra

ชื่อวงศ์
Nectariniidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง194

นกปลีกล้วยเล็ก
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นกปลีกล้วยลาย เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ตัง้แต่ 17–20.5 ซม. บรเิวณตัง้แต่หวัถงึบรเิวณล�าตวั 

ด้านบนมีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ล�าตัวด้านล่าง 

สีขาวแกมครีม มีขีดสีด�าทั่วล�าตัว ปากมีลักษณะ 

โค้งเรียวแหลมวิวัฒนาการมาส�าหรับกินน�้าหวาน 

จากปลีกล้วยและดอกไม้ ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยจะใช ้ปากสอดกินน�้าหวานจากดอกกล้วย  

พบบ่อยบริเวณดงกล้วยข้างถนน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Streaked Spiderhunter

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Arachnothera magna

ชื่อวงศ์  
Nectariniidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกปลีกล้วยลาย



นกกระจอกบ ้ าน เป ็นนกขนาดเล็กมาก  

14-14.5 ซม. หวัมขีนาดใหญ่ กระหม่อมสนี�า้ตาลเข้ม  

ล�าตัวด ้านบนสีน�้าตาลมีขีดสีขาวและสีด�าแซม  

ล�าตัวด้านล่างมีสีเนื้ออมเทา บริเวณหน้าและคอ 

ด้านข้างสขีาว หมูแีถบสขีาวเด่น ปากมลีกัษณะเป็น 

กรวยสั้นสีเทาด�า หางสั้นและหยักเว้าตรงปลาย  

กิ น แ ม ล ง  ห น อ น ห รื อ เ ม ล็ ด ห ญ ้ า ต า ม พื้ น  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบบินหากินอยู่

ทัว่ไปตามรมิถนน ลานหญ้า อาคาร เกาะตามกิง่ไม้ 

มกัพบเป็นฝงู

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 2

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Eurasian Tree Sparrow 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Passer montanus

ชื่อวงศ์
Passeridae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง196

นกกระจอกบ้าน
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นกกระจาบธรรมดา เป็นนกขนาดเล็กมาก  

14.5–15 ซม. บริเวณหน้าผาก มีสีเหลืองอ่อน 

ปนน�้าตาล ล�าตัวด้านบนสีน�้าตาลและมีขีดลาย 

สีเหลือง ท้องสีเหลืองอ่อนปนน�้าตาลไม่มีลาย  

ปากหนารูปกรวยสีเนื้อผสมน�้าตาล ในช่วงฤดู 

ผสมพันธุ์ เพศผู้ บริเวณกระหม่อมจะมีสีเหลืองเข้ม  

หน้า คอและปากเป็นสดี�า กนิเมลด็หญ้า เมลด็ธญัพชื  

หรือเมล็ดไผ่ รวมทั้งแมลง ตัวหนอน และสัตว์ 

ขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยพบอาศยัอยูเ่ป็นฝงู บนิไม่สงูมาก พบชกุชมุบรเิวณ 

ริมอ่างเก็บน�้า บินไปมาเพื่อกินเมล็ดหญ้าบริเวณ 

สันอ่างเก็บน�้า พบบ่อยในช่วงเช้าและเย็น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Baya Weaver  

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Ploceus philippinus

ชื่อวงศ์  
Ploceidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระจาบธรรมดา



นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นนกขนาดเล็กมาก 

ขนาดตั้งแต่ 11–11.5 ซม. บริเวณหน้าผาก หัว  

ล�าตัวด้านบน คอ และอกมสีนี�า้ตาลด�า มลีายสขีาวเลก็ 

จาง ๆ ขีดแซมทั่ว ตะโพกสีขาวเด่น ส่วนท้องมีสีขาว 

แซมน�้าตาล ปากเป็นรูปกรวยหนาสีเทา หางส้ัน 

มี ต่ิ งแหลมโผล ่มาตรงกลาง  กิน เมล็ดหญ ้ า  

เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดไผ่ บางครั้งกินแมลงและ 

ตัวหนอน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบ

บินเป็นฝูงขนาดใหญ่หากินตามทุ่งหญ้า ส่วนป่าไผ่

พบเห็นเป็นกลุ่มขนาดเล็ก กินเมล็ดไผ่ พบหากิน 

ร่วมกับนกกระจิ๊ดและนกกินแมลงอกเหลือง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
White-rumped Munia 

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Lonchura striata

ชื่อวงศ์
Estrildidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง198

นกกระติ๊ดตะโพกขาว
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นกกระติ๊ดขี้หมู เป็นนกขนาดเล็กมาก ขนาด

ตั้งแต่ 12–12.5 ซม. บริเวณหัวและล�าตัวด้านบน 

มีสีน�้าตาลเข้ม ส่วนคอสีน�้าตาลคล�้า ล�าตัวด้านล่าง 

สีขาว มี ขีด สีน�้ าตาลเข ้มขีดคล ้ายเกล็ดปลา 

ทั่วบริเวณท้อง หางสั้นสีน�้าตาลมีสีขาวแกมเล็กน้อย  

ปากรูปกรวยหนาสีเทาเข้ม กินเมล็ดหญ้า หรือ 

เ ม ล็ ด ไ ผ ่  บ า ง ค รั้ ง กิ น แมล งและตั ว หนอน  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามทุ่งหญ้า 

ปลายกิ่งไผ่ริมถนน ส่วนใหญ่พบเป็นฝูง ประมาณ 

10 ตัวขึ้นไป

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ
Scaly-breasted Munia  

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Lonchura punctulata

ชื่อวงศ์  
Estrildidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกกระติ๊ดขี้หมู
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นกเด้าลมหลังเทา เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาด

ประมาณ 19 ซม. คิว้ขาว บรเิวณหวัและล�าตวัด้านบน 

สีเทา ล�าตัวด้านล่าง ตะโพกและขนคลุมโคนหาง 

สีเหลือง ปีกสีด�ามีแถบสีขาวแคบคาดกลางปีก  

ห า ง สี ด� า ย า ว  ข อ บ ห า ง สี ข า ว  ข า สี ช ม พู  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบเดินหากินตามถนน

ใกล้แหล่งน�า้ หากินตามล�าพงั มพีฤตกิรรมกระดกก้น

ข้ึนลงตลอดเวลา เดนิจกิกนิแมลงและหนอนตามพืน้ 

ขณะบินมีลักษณะบินเป็นลูกคลื่น

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ  
Grey Wagtail   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Motacilla cinerea

ชื่อวงศ์
Motacillidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes
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นกเด้าลมหลังเทา
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นกอุ้มบาตร เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 

17–18 ซม. ปากแหลมเล็กสีด�า บริเวณหน้าผาก 

ท้ายทอยและหลังด้านบนมีสีด�า บริเวณท้องสีขาว  

และตรงหน้าอกมีสีด�าลักษณะคล้ายบาตรคว�่า  

ขาด�า เพศผู ้ล�าตวัด้านบนมสีีด�า ปีกสดี�าและมแีถบขาว 

ขนาดใหญ่ เพศเมีย ล�าตัวมีสีเทา แถบปีกสีขาว 

แต่มีขนาดเล็ก กินแมลงตามพื้น ในมหาวิทยาลัย

พบไม ่บ ่อย โดยพบเดินหากินตามลานหญ้า  

วิ่งสลับเดินจิกกินแมลงตามพื้น และมีพฤติกรรม

กระดกก้นคล้ายนกเด้าลม

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่1 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
White Wagtail   

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Motacilla alba

ชื่อวงศ์  
Motacillidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกอุ้มบาตร



นกเด้าดินทุ่งเล็ก เป็นนกขนาดเล็กมาก มีขนาด

ตั้งแต่ 15–16 ซม. บริเวณหัวและล�าตัวด้านบน 

สีน�้าตาลเข ้ม มีขีดสีน�้าตาลเหลืองกระจายทั่ว  

บริเวณล�าตัวด้านล่างมีสีเนื้อ ล�าคอสีขาวมีขีด 

สีน�้าตาลเข้ม ค้ิวเป็นเส้นสีขาวลากยาวเชื่อมกับ 

แถบข้างล�าคอ ปากมีขนาดเล็กและยาว โดยปาก

ด้านบนมีสีน�้าตาลด้านล่างสีเหลือง กินแมลง  

ในมหาวทิยาลัยพบบ่อย โดยพบเดนิหากนิตามพืน้หญ้า  

มีพฤติกรรมหากินคล้ายกับนกอุ้มบาตร

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 2 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น

ชื่อสามัญ  
Paddyfield Pipit   

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Anthus rufulus

ชื่อวงศ์
Motacillidae

ชื่ออันดับ
Passeriformes
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นกเด้าดินทุ่งเล็ก
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นกเด้าดินสวน เป็นนกขนาดเล็ก มีขนาดตั้งแต่ 

16–17 ซม. บริเวณหัวและล�าตัวด้านบนมีสีเขียว

แกมน�้าตาล มีขีดสีน�้าตาลจาง ๆ บริเวณด้านหลัง 

คิ้วเป็นขีดยาวสีขาวและหัวตาสีเหลือง บริเวณตั้งแต่

อกถึงท้องมีสีขาว มีขีดสีน�้าตาลเข้มกระจายทั่ว  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบหากินเป็นกลุ ่ม  

ประมาณ 3-5 ตัว เดินกระดกก้นหากินแมลง 

ตามพื้น หากมีภัยหรือสิ่งรบกวนจะบินขึ้นเกาะ 

บนกิ่งไม้

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 

สถานภาพตามฤดูกาล

นกอพยพนอกฤดูผสมพันธุ์

ชื่อสามัญ
Olive-backed Pipit   

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Anthus hodgsoni

ชื่อวงศ์  
Motacillidae

ชื่ออันดับ  
Passeriformes

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

นกเด้าดินสวน
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อึ่งขำค�ำ

ชื่อสำมัญ
Beautiful Pygmy Frog,  
Marbled Pigmy Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Microhyla pulchra

ชื่อวงศ์  
Microhylidae

ชื่ออันดับ  
Anura

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

อึ่งขาค�า เป็นกบขนาดเล็ก ล�าตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม บนหลัง 

มลีายสีเข้มเป็นรปูตัวว ี(V) หลายอนัซ้อนกนั ใต้ขาหลงัและด้านท้อง 

มีสีเหลืองสด ตัวผู้มีใต้คางสีด�า จะออกหากินในตอนกลางคืน  

โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก 

โดยพบตามพื้นหญ้าใกล้แหล่งน�้า แอ่งน�้าขัง เศษใบไม้ทับถม 

ใกล้บ่อน�้า และบนถนนในช่วงฝนตก พบชุกชุมบริเวณบ่อน�้า  

มีนิสัยหมอบนิ่งอยู่กับที่เมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ ไม่ค่อยกระโดดหนี

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 
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อึ่งแม่หนำว

อึง่แม่หนาว เป็นกบขนาดเลก็ ตวัรูปทรงสามเหลีย่ม ปลายปาก

แหลม ล�าตัวสีน�้าตาลหรือสีน�้าตาลปนเทา มีแถบรูปนาฬิกาทราย

บรเิวณท้ายทอย ใต้ท้องมีสนี�า้ตาลหรอืสเีหลอืงอ่อน จะออกหากนิ

ในตอนกลางคนืโดย กนิแมลงขนาดเลก็เป็นอาหาร ในมหาวทิยาลยั

พบยาก โดยพบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน�้า เกาะบนใบบัวตามบ่อน�้า 

ส�ารวจพบบนถนนในคืนฝนตก

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

ชื่อสำมัญ  
Pegu Rice Frog, Berdmore’s 

Narrow-mouthed Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์  
Microhyla berdmorei

ชื่อวงศ์
Microhylidae

ชื่ออันดับ
Anura
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อึ่งน�้ำเต้ำ

ชื่อสำมัญ
Ornate Chorus Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Microhyla mukhlesuri

ชื่อวงศ์  
Microhylidae

ชื่ออันดับ  
Anura

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

อึ่งน�้าเต้า เป็นกบขนาดเล็ก ล�าตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม 

ผิวหนังเรียบ ล�าตัวสีน�้าตาลอ่อน หรือสีคล�้า บนหลังมีลาย

เป็นเส้นรูปน�้าเต้า บางตัวอาจจะมีลายจางจนมองไม่เห็น  

จะออกหากินในตอนกลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็ก 

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก เป็นชนิดที่ม ี

ความชุกชุมมากกว่าสัตว ์สะเทินน�้าสะเทินบกชนิดอื่น  

พบอาศัยตามพื้นหญ้าใกล้แหล่งน�้า ซ่อนตัวใต้ขอนไม้  

เศษใบไม้ที่กองทับถมตามพื้นป่าที่ค่อนข้างช้ืน พบบ่อย 

โดยเฉพาะฤดูฝน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4
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อึ่งข้ำงด�ำ

ชื่อสำมัญ  
Dark-sided Chorus Frog

  ชื่อวิทยำศำสตร์  
Microhyla heymonsi

ชื่อวงศ์
Microhylidae

ชื่ออันดับ
Anura

อึ่งข้างด�า เป็นอ่ึงขนาดเล็ก หัวเล็กและแหลม ท้องป่อง  

ล�าตัวมีลักษณะแบน ท้องมีสีขาวหรือออกเหลืองอ่อน แผ่นหลัง 

บริเวณตรงกลางมีจุดสีด�าขนาดเล็ก 1 คู่ แขนและขามีลายพาด 

สีจาง ว่องไวและกระโดดหนีได้ไกลเมื่อมีสิ่งรบกวนเข้าใกล้  

จะออกหากนิในตอนกลางคนื โดยกนิแมลงและสตัว์ขาปล้องต่าง ๆ   

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบตามพื้นหญ้า  

บนพื้นดิน เศษใบไม้แห้งตามแหล่งน�้าขัง และถนนหลังฝนตก

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3



สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง210

อึ่งอ่ำงบ้ำน

ชื่อสำมัญ
Malaysian  
Narrowmouth Toad

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Kaloula pulchra

ชื่อวงศ์  
Microhylidae

ชื่ออันดับ  
Anura

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

อึง่อ่างบ้าน เป็นอึง่ขนาดเล็ก หวัเล็ก ล�าตัวอ้วนป้อม ผวิหนงัเรยีบ 

มีแถบสีน�้าตาลอ่อน สีครีม หรือสีส้มคาดตาผ่านด้านหลังไปจนถึง 

ขาหลงั ฝ่าตนีหลงัตุม่หนาและแขง็ ใช้ส�าหรบัขดุดนิ จะหากนิในตอน 

กลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร นิยมน�ามาบริโภค  

ในมหาวทิยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบอาศยัอยูต่ามหลมุดนิท่ีค่อนข้างช้ืน 

หรือมีน�้าขัง ในคืนฝนตกพบตามถนน รอดักกินแมลงใต้เสาไฟ 

ในตอนกลางคืน

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4
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อึ่งลำยแต้ม, อึ่งลำยเลอะ

ชื่อสำมัญ
Butler’s Pigmy Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Microhyla butleri

ชื่อวงศ์  
Microhylidae

ชื่ออันดับ  
Anura

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3 และ 4

อึ่งลายแต้ม หรืออึ่งลายเลอะ เป็นอึ่งขนาดเล็ก ผิวหนังหยาบ

เป็นตุ่ม ปากมนกลม หัวเล็กและค่อนข้างแหลม ปลายนิ้วแผ่ 

มีลักษณะเป ็นแผ ่นกลม สีบริ เวณหลังออกน�้ าตาลอ ่อน  

ลายด�ากระทัว่ตวั ขามขีีดในแนวขวาง ตวัผูม้สีคีล�า้ใต้คาง จะหากนิ

ในตอนกลางคนื โดยกนิแมลงและสัตว์ขาปลอ้งต่าง ๆ  เป็นอาหาร 

ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยพบตามพื้นป่าที่รก ใกล้แหล่งน�้าขัง

หรือล�าห้วย หรือบริเวณพงหญ้าที่มีความชื้นสูง 

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -



สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง212

ชื่อสำมัญ
Inornate Chorus Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Microhyla inornata

ชื่อวงศ์  
Microhylidae

ชื่ออันดับ  
Anura

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

อ่ึงหลงัจุด หรอือึง่หลงัขดี เป็นอึง่ขนาดเลก็ ล�าตวัสนี�า้ตาลเทา 

หรือน�้าตาลแดง ลวดลายบนหลังมีความผันแปร เพราะบางตัว 

ไม่มลีวดลาย บางตวัมจีดุสเีข้มรปูร่างกลมหรือเป็นทางยาวเรยีง

ต่อกันเป็นแถวหลายแถว ด้านท้องสีขาว คางและส่วนต้นของ 

หน้าอกมีลายจุดสีเข้ม ขาหน้าและขาหลังมีพื้นสีน�้าตาลเหลือง 

และมีจุดประกระจาย จะออกหากินในเวลากลางคืน  

โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องชนิดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่บ่อย โดยพบบริเวณรอบ ๆ แหล่งน�้า บึง บ่อน�้า ในช่วง

ฤดูฝนทั้งบนถนน พื้นหญ้า หรือตามพื้นที่เปิดโล่ง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3

อึ่งหลังจุด, อึ่งหลังขีด
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ชื่อสำมัญ
Olive Crawl Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Leptolalax 

pelodytoides

ชื่อวงศ์  
Microhylidae

ชื่ออันดับ  
Anura

อึ่งกรายหนังปุ่ม เป็นอึ่งกรายขนาดเล็ก รูปร่างเพรียว 

หน้าอกมีต่อม ขอบตาด้านบนสีส้มซีด ล�าตัวสีเทาหรือ 

สีน�้าตาล มีลายเลอะสีเข้มบริเวณหลัง ตามข้างล�าตัว 

มีลายจุดสีด�า ขอบปากมีขีดสีด�า ท้องสีขาวตีนไม่มีพังผืด 

ปลายนิ้วเรียว จะออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินแมลง

ขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบ

บรเิวณรอบ ๆ  แหล่งน�า้ บงึ บ่อน�า้ ส่วนใหญ่พบตามแหล่งน�า้นิง่  

เกาะบนใบไม้แห้ง

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

อึ่งกรำยหนังปุ่ม
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กบกำ

กบกา เป็นกบขนาดเล็ก ปลายหัวมีสีเหลืองออกน�้าตาล 

หรือสีเทาอ่อน บางตัวมีเส้นสีเหลืองพาดผ่านกลางหลังจนถึงก้น  

ข้างหัวมีแถบเส้นสีด�าพาดผ่านตาไปถึงไหล่ ขามีแถบสีเข้ม  

ใต้ท้องสีขาว บางตัวมีจุดแต้มสีน�้าตาลที่คอ จะออกหากินเวลา

กลางคืน โดยกินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัย 

พบไม่ยาก โดยพบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชื้น มีใบไม้ทับถม

หนาแน่น มักอยู่ใกล้กับแหล่งน�้า

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

ชื่อสำมัญ  
Limborg’s Frog

  ชื่อวิทยำศำสตร์  
Limnonectes limborgi

ชื่อวงศ์
Dicroglossidae

ชื่ออันดับ
Anura
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กบหนอง

ชื่อสำมัญ
Grass Frog, Rice Field

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Fejervarya limnocharis

ชื่อวงศ์  
Dicroglossidae

ชื่ออันดับ  
Anura

กบหนอง เป็นกบขนาดกลาง หน้าเลก็ยาว สสัีนและลวดลาย

มีความแปรผันหลากหลาย บางตัวมแีถบสีเขียว สีครีม สีเหลือง 

สีส้ม หรือสีน�้าตาล พาดผ่านกลางหลังจากปลายจมูกถึงก้น  

รอบปากสีขาวครีมสลับกับสีเข้ม ใต้ท้องสีขาว จะออกหากิน

ในเวลากลางคืน โดยกินแมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ขนาดเล็ก เช่น จิ้งจก เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก 

โดยพบบริเวณรอบ ๆ  แหล่งน�้า บึง บ่อน�้า พบบ่อยในช่วงฤดูฝน 

ทั้งบนถนน พื้นหญ้า หรือตามพื้นที่เปิดโล่งสามารถพบเห็น 

ตัวได้ตลอดทั้งปี

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4 

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC
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กบหงอน

กบหงอน เป็นกบที่มีหัวขนาดใหญ่ ขนาดตัวปานกลาง ระหว่าง

ตาท้ังสองมติีง่หนังเรยีบกลม นนูยาวออกมาทางด้านหลงัตา ติง่หนงั 

เป็นอิสระไม่ติดกับหัว ซ่ึงกบหงอนเพศผู้มีติ่งหนังใหญ่กว่าเพศเมีย 

มีล�าตัวสีน�้าตาลอ่อน ท้องมีสีเหลืองอ่อน ๆ จะออกหากินในเวลา

กลางคืน โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องต่าง ๆ เป็นอาหาร เช่น 

ปลวก จิ้งหรีด ตั๊กแตน และกิ้งกือ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยพบบนถนนและลานหญ้าหน้าบ้านพักรับรองตรงข้ามกับ 

บ้านพักรับรองอธิการบดี ในคืนฝนตกจะออกมาดักรอกินแมลง 

ใต้เสาไฟฟ้าหน้าบ้านพัก

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3

ชื่อสำมัญ  
Capped Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์  
Limnonectes
gyldenstolpei

ชื่อวงศ์
Dicroglossidae

ชื่ออันดับ
Anura
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เขียดทรำย, เขียดหลังปุ่มที่รำบ

ชื่อสำมัญ
Marten’s Puddle Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Occidozyga martensii

ชื่อวงศ์  
Dicroglossidae

ชื่ออันดับ  
Anura

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3

เขยีดทราย หรอืเขยีดหลงัปุม่ทีร่าบ เป็นกบขนาดเลก็ 

ล�าตวัมสีเีทาอมน�า้ตาล ผวิหนงัเป็นปุม่ขนาดเลก็กระจาย

ตามตวั ในฤดผูสมพนัธุเ์พศเมยีจะมหีวัสส้ีม จะออกหากนิ

ในเวลากลางคืน โดยกินแมลงและสัตว์ขาปล้องต่าง ๆ  

เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตาม

แหล่งน�้าขัง มักแช่ตัวและโผล่ส่วนหัวขึ้นมา กระจาย

และพบได้ทั่วไปตามริมน�้า บนพื้นหญ้าใกล้แอ่งน�้า  

หรือบนถนนหลังฝนตก
บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC
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คำงคกบ้ำน

คางคกบ้าน เป็นคางคกขนาดกลาง ล�าตวัอ้วนป้อม มต่ีอมพษิ 

ขนาดใหญ่อยู่บริเวณหลังตา ล�าตัวมีสีที่แปรผันสูง เช่น สีน�้าตาล 

สีเหลืองอมน�้าตาล สีเทาอมน�้าตาล ผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป�่า 

มจีดุด้านบนสดี�า ด้านท้องมสีีขาวหรอืสีครีม จะออกหากนิในเวลา 

กลางคืน โดยกินกลุ่มสัตว์ขาปล้องเป็นอาหารหลัก เป็นชนิด 

ที่มีรายงานการบริโภคเป็นอาหารเปิบพิสดาร ในมหาวิทยาลัย 

พบบ่อยมาก โดยพบได้หลากหลายพื้นที่ทั้งบริเวณอาคาร  

ทุ ่งหญ้าและพื้นที่ป่า เนื่องจากเป็นสัตว์ชนิดที่ปรับตัวได้ดี 

ในทุกสภาพพื้นที่

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

ชื่อสำมัญ  
Asian common toad, 
Black-spined toad

ชื่อวิทยำศำสตร์  
Duttaphrynus melanostictus

ชื่อวงศ์
Bufonidae

ชื่ออันดับ
Anura
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เขียดบัว, เขียดจิก

ชื่อสำมัญ
Green paddy frog, 

Red-eared frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Hylarana erythraea

ชื่อวงศ์  
Ranidae

ชื่ออันดับ  
Anura

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

เขียดบัว หรือเขียดจิก เป็นกบขนาดกลาง มีสันสีเหลือง

หรือสีน�้าตาลอ่อนที่ขอบหลังลากจากหลังตาจนถึงขาหลัง 

เห็นได้ชัดเจน ด้านหลังสีเขียว ริมฝีปากละท้องสีขาว  

หรือเหลืองครีม ขาหลังมีสีน�้าตาลอมเหลืองหรือสีเทา  

ไม่มแีถบคาดผ่าน กนิแมลงเป็นอาหารหลกั พบได้บ่อยในช่วง

ฤดูฝน ออกมาเกาะตามใบบัวหรือพืชน�้าต่าง ๆ จะออกหากิน

ในตอนกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตาม

แหล่งน�้านิ่ง เกาะบนใบบัว พื้นหญ้าใกล้บ่อน�้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 4
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กบนำ

กบนา เป็นกบขนาดใหญ่ ล�าตัวอ้วนสั้น ผิวหนังเป็นสีน�้าตาล 

หรือสีเขียวมะกอก มีตุ ่มนูนเป็นสันสั้น ๆ เรียงเป็นเส้นประ

กระจายตามแผ่นหลัง บางตัวมีเส้นสีขาวพาดกลางหลัง นิ้วตีน

หน้าสัน้และมนกลม ตนีหลงัมพีงัผดืเตม็ความยาวนิว้ จะออกหากนิ 

ในเวลากลางคนืโดยกินแมลงเป็นอาหารหลกั มรีายงานการบรโิภค

เป็นอาหารและมีการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

ชื่อสำมัญ  
East Asian Bullfrog, 
Common Lowland Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์  
Hoplobatrachus rugulosus

ชื่อวงศ์
Dicroglossidae

ชื่ออันดับ
Anura
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ปำดบ้ำน

ชื่อสำมัญ
Four-lined Tree Frog

ชื่อวิทยำศำสตร์ 
Polypedates 
leucomystax

ชื่อวงศ์  
Rhacophoridae

ชื่ออันดับ  
Anura

ปาดบ้าน เป็นปาดขนาดใหญ่ ขาหลังยาว ตีนหลังมีพังผืด

เต็มความยาวนิ้ว ตีนหน้าไม่มีพังผืด ปลายนิ้วตีนหน้าขยายออก

เป็นรูปสี่เหลี่ยม ผิวหนังเรียบ ล�าตัวสีเหลืองส้ม หรือสีเหลือง 

อมน�้าตาลไปจนถึงสีน�้าตาลอ่อน จะออกหากินในตอนกลางคืน 

โดยอาหารหลัก ได้แก่ แมลง และสตัว์ขาปล้องต่าง ๆ  เช่น จ้ิงหรดี

ต้นไม้ มด และแมลงสาบ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก 

โดยพบได้ในพื้นที่อาศัยทุกประเภท ตามบริเวณอาคาร พื้นท่ี 

กึ่งธรรมชาติไปจนถึงป่าธรรมชาติ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2, 3, 4 และ 5

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC
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ปาดแคระป่า เป็นปาดขนาดเล็กมาก ผิวบริเวณ

ระหว่างตาและท้ายทอยมีแต ้มรูปสามเหลี่ยม  

บนหลังมีลายเป็นเส้นโค้งเว้า 1 คู่ ขามีลายพาด 

สีเข้ม เพศผู้ส่งเสียงร้อง ติ๊กๆ เพื่อเรียกเพศเมีย 

ในฤดูผสมพันธุ ์  จะออกหากินในเวลากลางคืน  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบตามลานหญ้า

ใกล้แหล่งน�้า

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

สถำนภำพกำรอนุรักษ์ เดือนที่ส�ำรวจพบ

พ.ร.บ. สผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

ชื่อสำมัญ  
Dwarf Bushfrog

ชื่อวิทยำศำสตร์  
Philautus parvulus

ชื่อวงศ์
Rhacophoridae

ชื่ออันดับ
Anura

ปำดแคระป่ำ



สัตว์เลื้อยคลาน
Reptiles



ชื่อสามัญ
Burmese Leaf Turtle

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cyclemys oldhami

ชื่อวงศ์  
Geoemydidae

ชื่ออันดับ  
Testudines

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- NT -

เต่าใบไม้พม่า หรือเต่าห้วยท้องด�า เป็นเต่าขนาดเล็ก 

กระดองมลัีกษณะกลมมน มสีนักลางกระดอง ขอบกระดอง

หยัก มักจะออกหากินในตอนกลางวันตามพื้นป่า กินได้ทั้ง

พืชและสตัว์ เช่น สตัว์ไม่มกีระดกูสนัหลงัทีอ่าศยัอยูใ่นน�า้ กุง้ 

ปู ปลา ผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังกินซากพืชและซากสัตว์

ท่ีทับถมบนพื้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเพียง  

2 ครัง้ บรเิวณดงกล้วยท่ีมีน�า้ขงั และบรเิวณล�าห้วย ครัง้แรก

พบแช่ตัวอยู่ในแอ่งน�้าขนาดเล็กที่มีร่มเงาในดงกล้วย และ

ครั้งที่สองพบนอนอยู่ในร่องของล้อรถที่มีน�้าขังใกล้ล�าห้วย

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 

เต่าใบไม้พม่า, เต่าห้วยท้องดำา

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง224
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ชื่อสามัญ
Common Sun Skink

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Eutropis

multifasciatus

ชื่อวงศ์  
Scincidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

จิ้งเหลนบ้าน เป็นจ้ิงเหลนขนาดใหญ่ ล�าตัวอวบ ปกติ

ตามล�าตัวมีสีน�้าตาลทอง บางตัวมีเส้นสีด�าหรือเทาคาด 

ตามแนวยาวบริเวณด้านหลังล�าตัว มีจุดสีด�าและขาว

กระจายทัว่บรเิวณสีข้างล�าตัวจนถงึโคนหาง ท้องมีสเีทาหรอื

มีสีจางจนเป็นสีเทาออกขาว ส่วนมากกินสัตว์ไม่มีกระดูก 

สันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร มีกิจกรรมทั้งในเวลากลางวัน

และกลางคนื ในมหาวทิยาลยัพบบ่อยมาก โดยอาศัยอยูต่าม 

พื้นโล่ง บริเวณที่มีใบไม้ทับถม ซอกหลืบตามตัวอาคาร  

พื้นที่ป่าที่ค่อนข้างโล่งไปจนถึงป่าธรรมชาติที่มีต้นไม้ขึ้น

หนาแน่น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1, 2 และ 3 

จิ้งเหลนบ้าน

225



จิ้งเหลนหลากลาย เป็นจิ้งเหลนขนาดกลาง ล�าตัว 

ค่อนข้างอวบ ด้านหลังมีสีน�้าตาล ด้านข้างล�าตัวมีสีด�า  

มีจุดสีขาวกระจายตามสีข้างล�าตัว บริเวณใต้คางจนถึงคอ 

มีสีส ้มจนถึงสีทองแดง มักพบหากินในตอนกลางวัน 

โดยกินสัตว ์ขาปล้องรวมถึงสัตว ์ไม ่มีกระดูกสันหลัง 

ขนาดเลก็เป็นอาหาร ในมหาวทิยาลยัพบบ่อย โดยอาศยัอยู่

ตามพื้นดิน ซ่อนตัวตามก้อนหิน กองใบไม้แห้ง เคลื่อนตัว

ได้รวดเรว็ เมือ่เจอสิง่รบกวนจะวิง่หนีและหยดุเป็นระยะ ๆ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 และ 4

ชื่อสามัญ  
Bronze Mabuya,  
Bronze Skink

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Eutropis macularius

ชื่อวงศ์
Scincidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง226

จิ้งเหลนหลากลาย
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ชื่อสามัญ
Common Garden

Lizard

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Calotes versicolor

ชื่อวงศ์  
Agamidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC -

กิ้งก่าคอแดง หรือกิ้งก่าหัวแดง เป็นกิ้งก่าขนาดกลาง 

หางมีความยาวมากกว่าล�าตัวสองเท่า มีความผันแปร 

ของสีบนล�าตัวตามอายุ ในฤดูผสมพันธุ ์ส ่วนหัวและ 

ล�าตัวด้านหน้าของเพศผู้ออกสีแดงส้มสด ส่วนเพศเมีย 

มสีนี�า้ตาลคล�า้ จะออกหากนิในเวลากลางวัน โดยกนิแมลง

และสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น มด ผีเสื้อ และตั๊กแตน 

เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบขณะหากิน 

บนพื้น และเกาะล�าต้นของต้นไม้

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

กิ้งก่าคอแดง, กิ้งก่าหัวแดง



กิ้งก่าหัวสีฟ้า เป็นกิ้งก่าขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่  

มีหนามขนาดเลก็บรเิวณเหนอืช่องเปิดห ูหวัโต มสีฟ้ีาเด่นชดั 

ในก้ิงก่าเพศผู ้โดยเฉพาะฤดผูสมพนัธุ ์แตกต่างกบัเพศเมยี 

ที่สีล�าตัวเป็นสีน�้าตาล จะออกหากินในเวลากลางวัน  

โดยกินแมลงเป็นอาหาร เช่น มด แมลงสาบป่า และด้วง 

เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบเกาะนิ่งตาม

โคนต้น และล�าต้นของไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นไม้ทีอ่ยูร่มิทาง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 และ 4

ชื่อสามัญ  
Blue Crested Lizard

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Calotes mystaceus

ชื่อวงศ์
Agamidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง228

กิ้งก่าหัวสีฟ้า
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ชื่อสามัญ
Common House 

Gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Gekko gecko

ชื่อวงศ์  
Gekkonidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

ตุก๊แกบ้าน เป็นตุก๊แกขนาดใหญ่ มเีกลด็ขนาดเลก็ 

สีเทาอมฟ้าปกคลุมตามล�าตัว มีจุดสีขาวเรียงกัน

เป็นแนวขวางล�าตัวบริเวณด้านหลัง และมีจุดสีส้ม

หรอืแดงกระจายตามด้านบนล�าตวัจนถงึบรเิวณหาง  

นิ้วตีนมีลักษณะเป็นแผ่นเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับ 

พื้นผิววัสดุต่าง ๆ จะออกหากินในตอนกลางคืน 

โดยสามารถกินอาหารได้หลากหลาย ได้แก่ แมลง

หรือสัตว์ขาปล้องอื่น ๆ รวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ขนาดเล็ก  เช ่น  งู  หนู  และจิ้ งจก เป ็นต ้น  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบตามบริเวณ

ตัวอาคาร บ้านพักเพ่ือรอดักกินแมลง ส่วนในพื้นท่ี 

ธ ร รมช าติ พบต ามพื้ น ดิ น และบ ริ เ วณถนน  

รอกินแมลงตามพื้น

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3

ตุ๊กแกบ้าน



จิง้จกบ้านหางหนาม เป็นจ้ิงจกขนาดกลาง เกล็ดล�าตวั 

มีขนาดเล็กละเอียด สีล�าตัวมีความแปรผันหลากหลาย 

ต้ังแต่สนี�า้ตาลเข้มจนถึงสคีรมีหรอืสเีทา นิว้ตนีมลีกัษณะ

แผ่แบนส�าหรับใช้ยึดเกาะได้ดี มีเล็บตีนขนาดเล็ก 

ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนทั้ง 5 นิ้ว กินแมลงเป็นอาหาร  

อาจพบจิ้งจกบ้านหางหนามที่อาศัยอยู ่ตามอาคาร 

บ้านเรือนกินเศษอาหารเป็นบางครั้ง สามารถพบตัวได้

ทั้งกลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก 

โดยอาศัยอยู ่ตามอาคารเรียนและบ้านพัก แต่ไม่พบ 

ในบริเวณป่าธรรมชาติ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่1 และ 2

ชื่อสามัญ  
Spiny-tailed
house gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hemidactylus frenatus

ชื่อวงศ์
Gekkonidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง230

จิ้งจกบ้านหางหนาม
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ชื่อสามัญ
Common Frilled Gecko

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Hemidactylus 

platyurus

ชื่อวงศ์  
Gekkonidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

จิ้งจกบ้านหางแบน เป็นจิ้งจกขนาดกลาง สีล�าตัว 

มคีวามผนัแปรสงู มสีตีัง้แต่เทาจาง ท�าให้ลวดลายดไูม่ชดัเจน  

ไปจนถึงล�าตัวสีคล�้าเกือบด�า มีลายแต้มบริเวณกลางหลัง 

สีเข้ม 3-4 จุด เท้ามีพังผืดเยอะกว่าจิ้งเหลนบ้านหางหนาม 

กนิแมลงขนาดเลก็เป็นอาหาร สามารถพบตวัได้ทัง้กลางวัน 

และกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบอาศัย

อยู่ตามอาคาร บ้านพัก เสาไฟ คอยดักรอจับแมลงตามจุด 

ที่มีแสงไฟ

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 1 และ 2

จิ้งจกบ้านหางแบน



งูปี ่แก้วลายแต้ม เป็นงูขนาดเล็กในกลุ่มงูพิษเขี้ยวหลัง  

แต่ไม่เป็นอันตรายต่อคน ล�าตัวค่อนข้างกลม ล�าตัวป้อมสั้น 

เกล็ดท้องขยายกว้าง เกลด็บนหวัเป็นแผ่นใหญ่ มแีถบสนี�า้ตาล

เข้มหรือสีด�าคาดตาไปจนถึงริมฝีปากบน แถบคาดมีลักษณะ

เป็นรูปตัววี (V) สามชั้นบริเวณหัว ลวดลายและสีสันของล�าตัว 

มีความแปรผันสูง มีล�าตัวสีน�้าตาลหรือสีเทาอมน�้าตาล  

บางตัวอาจจะมีคาดสีด�าบริเวณหลังตามแนวขวางล�าตัว  

กนิสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก สตัว์เลือ้ยคลาน และไข่งขูนาดเลก็ 

เป็นอาหาร จะออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  

ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบใต้โคนต้นไม้ บริเวณ 

บ้านพักรับรองอธิการบดี

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่2

ชื่อสามัญ  
Banded Kukri Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Oligodon fasciolatus

ชื่อวงศ์
Colubrinae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง232

งูปี่แก้วลายแต้ม
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ชื่อสามัญ
Common Bronzeback

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Dendrelaphis pictus

ชื่อวงศ์  
Colubrinae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

งูสายม่านพระอินทร์ เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ ล�าตัว

เรียวยาว ตาโตเมื่อเทียบกับขนาดของหัว ล�าตัวสีน�้าตาล  

ริมฝีปากล่างและคางสีขาวครีม ท้องสีเหลืองอมเขียว เมื่อแผ่ 

ส่วนคอและล�าตัวจะเห็นผิวหนังสีฟ้า กินสัตว์ขนาดเล็กกว่า 

เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก กบ และเขียด เป็นอาหาร สามารถพบเจอได้ 

ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย  

โดยพบเกาะนิ่งบนกิ่งไม้เตี้ย

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

งูสายม่านพระอินทร์



งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ 

ลักษณะเด่น คอื เกล็ดใต้ตามขีนาดใหญ่อยู ่1 ชิน้ สลี�าตวัเป็น

สีบรอนซ์  เกล็ดท้องสีครีมยาวตลอดล�าตัว จัดเป็นงูที่สีสัน

สวยงาม มีความว่องไวในการเลื้อยเพื่อหลบหนีสิ่งรบกวน 

จะออกหากินในเวลากลางวัน โดยกินสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ขนาดเลก็เป็นอาหาร เช่น กบ เขยีด กิง้ก่า จ้ิงเหลน และไข่นก  

เป็นต้น ในมหาวิทยาลัยพบไม่บ่อย โดยพบนอนพาดตัว 

เกาะนิ่งอยู่บนต้นไม้ สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 และ 5 

ชื่อสามัญ  
Mountain Bronzeback

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Dendrelaphis
subocularis

ชื่อวงศ์
Colubridae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง234

งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่
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ชื่อสามัญ
Indochinese Rat Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Ptyas korros

ชื่อวงศ์  
Colubrinae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

งสิูงธรรมดา เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพษิ ล�าตวัเรยีวยาว  

ดวงตาโตมากเมื่อเทียบกับขนาดหัว ล�าตัวสีน�้าตาล 

อมเหลือง หรือสีน�้ าตาลเข ้ม ส ่วนหางยาวเรียว 

เกล็ดส่วนท้ายของล�าตัวมีขนาดใหญ่และมีขอบสีด�า  

กินหนู หรือสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร  

โดยปกติหากินตามพื้นในตอนกลางวัน ในมหาวิทยาลัย

พบไม่บ่อย โดยพบขณะเลื้อยข้ามถนน เลื้อยหนีและ 

ขดตัวหลบอยู่ในหลุม

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 2 และ 3

งูสิงธรรมดา



งลูายสาบคอแดง เป็นงูขนาดกลาง มพีษิ อาจเป็นอันตราย

ถึงชีวิตได้ ล�าตัวมีสีเขียวอมน�้าตาล มีแถบสีด�าคาดจากตา 

ไปยังขอบปาก บางตัวมีขอบเกล็ดเป็นสีเหลืองอ่อนและ 

สีเทาเข้มจนถงึด�า ท�าให้เหน็ลวดลายหลงัล�าตวัเป็นจุดคล้าย ๆ  

ตารางหมากรุก มีล�าคอสีแดงเห็นได้ชัดเจน หากินทั้งในเวลา

กลางวันและกลางคืนส่วนใหญ่กินกบ เขียด อ่ึงอ่าง คางคก 

และแมลงเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลยัพบบ่อย โดยพบเลือ้ยอยู ่

ตามพื้นดิน ริมถนนใกล้พงหญ้าในตอนกลางวัน

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

ชื่อสามัญ  
Red-necked Keelback

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Rhabdophis
subminiatus

ชื่อวงศ์
Natricidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง236

งูลายสาบคอแดง
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ชื่อสามัญ
Asian Sunbeam Snake, 

Sunbeam Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Xenopeltis unicolor

ชื่อวงศ์  
Xenopeltidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

งูแสงอาทิตย์ เป็นงูขนาดกลาง ไม่มีพิษ ล�าตัวกลมยาว

ทรงกระบอก หางส้ัน หัวมีเกล็ดขนาดใหญ่ ใต้ท้องมีสีขาว  

ล�าตัวด้านบนมีสีด�า เกล็ดเรียบเป็นมันวาว เมื่อสะท้อนแสง 

จะมสีเีหลือบ ซ่ึงเป็นทีม่าของชือ่งแูสงอาทิตย์ หากนิท้ังในเวลา

กลางวันและกลางคืน และกินอาหารได้หลากหลาย ส่วนมาก

กนิสตัว์มกีระดกูสนัหลงัขนาดเลก็เป็นอาหาร ในมหาวทิยาลยั

พบไม ่บ ่อย โดยพบขณะเลื้อยอยู ่บนถนนในคืนฝนตก  

นอกจากนี้พบตามพื้นหญ้าใกล้แหล่งน�้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

งูแสงอาทิตย์



งลูายสอสวน เป็นงขูนาดกลางไม่มพีษิ ล�าตวัสีเทาปนเขยีว

หรือสนี�า้ตาลปนเขยีว มเีส้นคาดตาสดี�า 2 เส้นบรเิวณใต้ตาและ

หางตาลงไปจรดกับริมฝีปากบน มีเส้นสีด�าจากขากรรไกรบน 

ลากไปบรรจบกนั บรเิวณท้ายทอยเป็นรปูสามเหลีย่ม มจีดุสดี�า 

ขนาดใหญ่กระจายตามล�าตัวด้านบน ออกหากินทั้งตอน 

กลางวันและตอนกลางคืนโดยกินสัตว์น�้าขนาดเล็ก เช่น  

ปลา กบ และเขียด เป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย  

โดยพบตามบ่อน�้าบริเวณริมบ่อที่มีกิ่งไม้แห้งและใบไม้ร่วง

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3 และ 4

ชื่อสามัญ  
Yellow-spotted Keelback, 
Common Keelback

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Xenochrophis flavipunctatus
ชื่อวงศ์
Natricidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง238

งูลายสอสวน
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ชื่อสามัญ
King Cobra

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Ophiophagus hannah

ชื่อวงศ์  
Elapidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC VU

งูจงอาง เป็นงูขนาดใหญ่ มีพิษรุนแรงต่อระบบประสาท ล�าตัว

เป็นทรงกระบอกเรยีวยาว มคีวามแปรผนัของสตีวัสงูมาก งจูงอาง

ทีพ่บตามภูเขาสูงในภาคเหนอื ส่วนมากล�าตวัจะมสีเีข้มจนเกอืบด�า 

ในฤดผูสมพนัธุว์างไข่ งเูพศเมยีจะใช้หางกวาดใบไว้มากองสมุท�ารงั 

เมือ่วางไข่เสรจ็แล้วแม่งจูะมพีฤตกิรรมดูแลเฝ้าไข่จนกว่าลกูงูจะฟัก 

ออกมาเป็นตัว ออกหากินในตอนกลางวันหรือตอนพลบค�่า 

ในช่วงที่แดดไม่ร้อนจัด โดยอาหารหลัก คือ งูขนาดเล็กกว่า 

บางครัง้กนิงจูงอางด้วยกนัเอง นอกจากนีก้นิตะกวด ตุก๊แก และหนู 

อีกด้วย ในมหาวิทยาลัยพบบ่อยมาก โดยพบภายในพื้นที่บริเวณ

สวนเฟิร์นและบริเวณทางขึ้นดอยแง่ม

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3 และ 5

งูจงอาง



งูเห่าไทย หรืองูเห่านา เป็นงูพิษขนาดกลาง มีพิษร้ายแรง 

สมาชกิในวงศ์งพูษิเข้ียวหน้า ล�าตวัมลีกัษณะเรียวยาว งเูห่าไทย 

ท่ีพบจากการส�ารวจมสีนี�า้ตาลอ่อน ออกหากนิในเวลาพลบค�า่ 

โดยอาหารจะกนิสตัว์มกีระดกูสนัหลงัขนาดเลก็ เช่น กบ เขยีด 

นก หนู และงูด้วยกันเองเป็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบยาก 

โดยพบขณะเลื้อยข้ามทางเดินในช่วงหัวค�่า ซ่ึงสองข้างทาง

เป็นพงหญ้ารกทึบ

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่4

ชื่อสามัญ  
Monocle Cobra

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Naja kaouthia

ชื่อวงศ์
Elapidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง240

งูเห่าไทย, งูเห่านา
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ชื่อสามัญ
Black-spotted 

Slug Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Pareas macularis

ชื่อวงศ์  
Pareatidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

งูกินทากจุดด�า เป็นงูขนาดเล็ก มีตาโต ไม่มีพิษ ลักษณะล�าตัว 

แบนตามแนวด้านข้าง ออกหากนิในเวลากลางคืน โดยกนิหอยทาก 

ขนาดเล็กเป็นอาหาร จึงเป็นที่มาของงูกินทาก ในมหาวิทยาลัย

พบไม่บ่อย โดยพบตามพืน้ป่ามหีญ้าขึน้ปกคลมุและอยูใ่กล้แหล่งน�า้  

พบริมถนนใกล้อ่างเก็บน�้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความชุกชุม

ของหอยทาก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

งูกินทากจุดดำา



งปูลงิ เป็นงนู�า้ทีม่ขีนาดเลก็  ไม่มพิีษ ล�าตวัมลีกัษณะสัน้ป้อม  

ตัวมีสีเทาออกเขียวเข้ม หรือน�้าตาลเหลือง ออกลูกเป็นตัว  

ออกหากินในเวลากลางคนื โดยกนิสตัว์มกีระดกูสนัหลงัขนาดเลก็  

เช ่น กบ ไข ่กบ และลูกอ ๊อด รวมทั้ งปลาเป ็นอาหาร  

ในมหาวิทยาลัยพบบ่อย โดยพบตามพื้นดินที่มีน�้าท่วมขัง 

ใกล้ล�าห้วย จากการส�ารวจมักพบเห็นตัวขณะโผล่หัวขึ้นมาจาก

ผิวน�้า พบเป็นประจ�าในบ่อน�้า

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

ชื่อสามัญ  
Plumbeus Water Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Hypsiscopus plumbea

ชื่อวงศ์
Homalopsidae

ชื่ออันดับ
Squamata

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง242

งูปลิง
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ชื่อสามัญ
Bocourt’s Water Snake

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Subsessor bocourti

ชื่อวงศ์  
Homalopsidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- LC -

งูไซ เป็นงูน�้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่มีพิษ ล�าตัวมีลักษณะ

อ้วนกลม หางสั้น ล�าตัวสีน�้าตาลไปจนถึงน�้าตาลแดง  

ท้องสีเหลืองอ่อนมีลายแถบสีด�าขวางทางด้านล่างล�าตัว 

ออกหากินในเวลากลางคืน โดยกินกบ เขียด และสัตว์น�้า

ขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยพบตามบ่อน�้า

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

งูไซ

243



ชื่อสามัญ
Reticulated Python

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Malayopython  
reticulatus reticulatus

ชื่อวงศ์  
Pythonidae

ชื่ออันดับ  
Squamata

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC -

งเูหลอืม เป็นงูทีม่ขีนาดใหญ่ เชือ่งช้า ไม่มพีษิ ล�าตวัสนี�า้ตาลเทา 

อมเหลือง หัวมีเส้นยาวสีด�าลากผ่านจากปลายจมูกถึงคอ และ

ส่วนหัวมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน ออกหากินในเวลากลางคืน  

โดยกินนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กไปจนถึง 

ขนาดกลางได้ หากินได้ทั้งบนบกและในน�้า ในมหาวิทยาลัย 

พบยาก โดยคนงานพบนอนอยู่บนถนนใกล้ล�าห้วยตอนฝนตก

บริเวณที่พบ

จุดส�ารวจที่ 3

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง244

งูเหลือม
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ตะกวด หรือแลน เป็นตะกวดขนาดใหญ่ คอยาว ขายาว 

ผิวหนังหนา เกล็ดหยาบ มีจุดสีเหลืองกระจายทั่วบริเวณหลัง

และขา ล�าตัวมีสีน�้าตาลอมเทา หรือสีเทา รูจมูกเป็นทรงรี 

เห็นได้ชัดเจน มักจะออกหากินในตอนกลางวันตามพื้นป่า  

โดยกนิเศษซากไม้ใบไม้ แมลง ไส้เดอืน หนอน และแมลงต่าง ๆ   

เป ็นอาหาร ในมหาวิทยาลัยพบยาก โดยคนงานพบ 

ขณะปีนต้นไม้

สถานภาพการอนุรักษ์ เดือนที่สำารวจพบ

พ.ร.บ. ส.ผ. IUCN ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ค LC LC

บริเวณที่พบ

จดุส�ารวจที ่3

ชื่อสามัญ  
Bengal Monitor

ชื่อวิทยาศาสตร์  
Varanus bengalensis

ชื่อวงศ์
Varanidae

ชื่ออันดับ
Squamata
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รายชื่อสัตว์

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

1. กระรอกท้องแดง Pallas's Squirrel Callosciurus erythraeus - LC LC

2. กะเล็นขนปลายหูสั้น Himalayan Striped 

Squirrel

Tamiops mcclellandii - LC LC

3. กระจ้อน Indochinese Ground 

Squirrel

Menetes berdmorei - LC LC

4. หนูบ้านท้องขาว Oriental House Rat Rattus tanezumi - LC LC

5. หนูผีจิ๋ว Etruscan Shrew Suncus etruscus - LC LC

6. ตุ่น, ติ่ง Kloss’s Mole Euroscaptor klossi - VU LC

7. ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ Greater Long-nosed 

Fruit Bat

Macroglossus sobrinus ค LC LC

8. ค้างคาวหน้ายักษ์ Leaf-nosed Bat Hipposideros sp. ค - -

9. กระแตเหนือ Northern Treeshrew Tupaia belangeri - LC LC

10. นาก Otter Aonyx sp. ค VU VU

11. อีเห็นข้างลาย Asian Palm Civet Paradoxurus  

hermaphroditus

- LC LC

12. หมาหริ่ง Large-toothed Ferret 

Badger

Melogale personata - LC LC

13. อ้นเล็ก Bay Bamboo Rat Cannomys badius - NT LC

ตารางที่ 1 รายชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

1. เป็ดแดง Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica ค LC LC

2. นกคุ่มอกด�า Rain Quail Coturnix coromandelica ค NT LC

3. ไก่ป่า Red Junglefowl     Gallus gallus ค LC LC

4. เป็ดผีเล็ก Little Grebe Tachybaptus ruficollis - LC LC

5. นกยางไฟธรรมดา Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus ค LC LC

6. นกยางกรอกพันธุ์จีน Chinese Pond Heron  Ardeola bacchus ค LC LC

7. นกกระสานวล Grey Heron Ardea cinerea ค LC LC

8. นกยางโทนน้อย Intermediate Egret Ardea intermedia ค LC LC

9. นกยางเปีย Little Egret    Egretta garzetta ค LC LC

10. เหยี่ยวผึ้ง Oriental Honey-buzzard  Pernis ptilorhynchus ค LC LC

11 .เหยี่ยวรุ้ง Crested Serpent Eagle Spilornis cheela ค LC LC

12. เหยี่ยวนกเขาหงอน Crested Goshawk  Accipiter trivirgatus ค LC LC

13. เหยี่ยวนกเขาชิครา Shikra Accipiter badius ค LC LC

14. เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard Butastur liventer ค NT LC

15. เหยี่ยวทะเลทราย  

     ตะวันตก

Common Buzzard    Buteo buteo - LC LC

16. นกกวัก White-breasted  

Waterhen  

Amaurornis phoenicurus ค LC LC

17. นกอัญชันหางด�า Black-tailed Crake  Porzana bicolor ค EN -

18. นกอัญชันคิ้วขาว White-browed Crake Porzana cinerea ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

19. นกอีล�้า Common Moorhen Gallinula chloropus ค LC LC

20. นกคุ่มอกลาย Barred Buttonquail   Turnix suscitator ค LC LC

21. นกชายเลนน�้าจืด Wood Sandpiper Tringa glareola ค LC LC

22. นกพิราบป่า Rock Pigeon  Columba livia - LC LC

23. นกเขาไฟ Red Collared Dove Streptopelia  

tranquebarica

ค LC LC

24. นกเขาใหญ่,  

     นกเขาหลวง

Eastern Spotted Dove   Spilopelia chinensis - LC LC

25. นกเขาเขียว Common Emerald Dove  Chalcophaps indica - LC LC

26. นกเขาชวา Zebra Dove Geopelia striata - LC LC

27. นกกระปูดใหญ่ Greater Coucal       Centropus sinensis ค LC LC

28. นกกระปูดเล็ก Lesser Coucal  Centropus bengalensis ค LC LC

29. นกบั้งรอกใหญ่ Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis ค LC LC

30. นกกาเหว่า Asian Koel  Eudynamys scolopaceus ค LC LC

31. นกคัคคูมรกต Asian Emerald Cuckoo  Chrysococcyx maculates ค LC LC

32. นกคัคคูสีม่วง Violet Cuckoo  Chrysococcyx  

xanthorhynchus

ค LC LC

33. นกคัคคูลาย Banded Bay Cuckoo  Cacomantis sonneratii ค LC LC

34. นกอีวาบตั๊กแตน Plaintive Cuckoo  Cacomantis merulinus ค LC LC

35. นกคัคคูแซงแซว Square-tailed Drongo 

Cuckoo

Surniculus lugubris ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง250



ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

36. นกฮูก, นกเค้ากู่ Collared Scops Owl Otus lettia ค LC LC

37. นกเค้าหูยาวเล็ก Oriental Scops Owl  Otus sunia ค LC LC

38. นกเค้าโมง,  

     นกเค้าแมว

Asian Barred Owlet  Glaucidium cuculoides ค LC LC

39. นกตบยุงหางยาว Large-tailed Nightjar   Caprimulgus macrurus ค LC LC

40. นกแอ่นฟ้าหงอน Crested Treeswift    Hemiprocne coronate ค LC LC

41. นกแอ่นตาล Asian Palm Swift  Cypsiurus balasiensis ค LC LC

42. นกแอ่นบ้าน House Swift   Apus nipalensis ค LC LC

43. นกกะเต็นอกขาว White-throated  

Kingfisher  

Halcyon smyrnensis ค LC LC

44. นกกะเต็นหัวด�า Black-capped Kingfisher  Halcyon pileata ค LC LC

45. นกกะเต็นน้อย 

     หลังสีน�้าเงิน

Blue-eared Kingfisher  Alcedo meninting ค LC LC

46. นกกะเต็นน้อย 

     ธรรมดา

Common Kingfisher Alcedo atthis ค LC LC

47. นกจาบคาเครา 

     น�้าเงิน

Blue-bearded Bee-eater  Nyctyornis athertoni ค LC LC

48. นกจาบคาเล็ก Green Bee-eater  Merops orientalis ค LC LC

49. นกจาบคาหัวสีส้ม Chestnut-headed 

Bee-eater 

Merops leschenaultia ค LC LC

50. นกกะรางหัวขวาน Eurasian Hoopoe   Upupa epops ค LC LC

51. นกโพระดกธรรมดา Lineated Barbet  Psilopogon lineatus ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

52. นกโพระดกหูเขียว Green-eared Barbet  Psilopogon faiostrictus ค LC LC

53. นกโพระดกคอสีฟ้า Blue-throated Barbet  Psilopogon asiaticus ค LC LC

54. นกตีทอง Coppersmith Barbet  Psilopogon haemaceph-

alus

ค LC LC

55. นกหัวขวานจิ๋ว 

     คิ้วขาว

White-browed Piculet  Sasia ochracea ค LC LC

56. นกหัวขวาน 

     ด่างแคระ

Grey-capped Pygmy 

Woodpecker

Yungipicus canicapillus ค LC LC

57. นกหัวขวานสีตาล Rufous Woodpecker Micropternus brachyurus ค LC LC

58. เหยี่ยวเพเรกริน Peregrine Falcon Falco peregrinus ค NT LC

59. นกกะลิง Grey-headed Parakeet  Psittacula finschii ค LC NT

60. นกเขนน้อย 

     ปีกแถบขาว

Bar-winged Flycatch-

er-shrike

Hemipus picatus ค LC LC

61. นกแอ่นพง Ashy Woodswallow  Artamus fuscus ค LC LC

62. นกขมิน้น้อยธรรมดา Common Iora Aegithina tiphia ค LC LC

63. นกขมิ้นน้อย 

     ปีกสีเรียบ

Great Iora  Aegithina lafresnayei ค LC LC

64. นกพญาไฟคอเทา Grey-chinned Minivet  Pericrocotus solaris ค LC -

65. นกพญาไฟ 

     แม่สะเรียง

Short-billed Minivet Pericrocotus brevirostris ค LC LC

66. นกพญาไฟ 

     พันธุ์เหนือ

Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

สัตว์รอบมอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง252



ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

67. นกพญาไฟใหญ่ Scarlet Minivet Pericrocotus speciosus ค LC LC

68. นกพญาไฟสีเทา Ashy Minivet  Pericrocotus divaricatus ค LC LC

69. นกพญาไฟสีกุหลาบ Rosy Minivet  Pericrocotus roseus ค LC LC

70. นกอีเสือสีน�้าตาล Brown Shrike Lanius cristatus ค LC LC

71. นกอเีสอืหลงัแดง Burmese Shrike  Lanius collurioides ค LC LC

72. นกอเีสอืหวัด�า Long-tailed Shrike  Lanius schach ค LC LC

73. นกขมิ้นท้ายทอยด�า Black-naped Oriole Oriolus chinensis ค LC LC

74. นกแซงแซวหางปลา Black Drongo  Dicrurus macrocercus ค LC LC

75. นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo  Dicrurus leucophaeus ค LC LC

76. นกแซงแซวปากกา Crow-billed Drongo  Dicrurus annectens ค LC LC

77. นกแซงแซว 

     เล็กเหลือบ

Bronzed Drongo  Dicrurus aeneus ค LC LC

78. นกแซงแซว 

     หางบ่วงเล็ก

Lesser Racquet-tailed 

Drongo

Dicrurus remifer ค LC LC

79. นกแซงแซวหงอนขน Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus ค LC LC

80. นกแซงแซว 

     หางบ่วงใหญ่

Greater Racquet-tailed 

Drongo

Dicrurus paradiseus ค LC LC

81. นกอีแพรดคอขาว White-throated Fantail  Rhipidura albicollis ค LC LC

82. นกจับแมลงจุกด�า Black-naped Monarch  Hypothymis azurea ค LC LC

83. นกแซวสวรรค์ Blyth's Paradise-fly-

catcher 

Terpsiphone affinis ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

84. นกกาแวน Racquet-tailed Treepie  Crypsirina temia ค LC LC

85. นกจับแมลงหัวเทา Grey-headed  

Canary-flycatcher   

Culicicapa ceylonensis ค LC LC

86. นกปรอดทอง Black-headed Bulbul  Pycnonotus atriceps ค LC LC

87. นกปรอดเหลอืง 

     หวัจุก

Black-crested Bulbul  Pycnonotus flaviventris ค LC LC

88. นกปรอดหวัโขน Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus ค NT LC

89. นกปรอดหัวโขน 

     ก้นเหลือง

Brown-breasted Bulbul Pycnonotus xanthorrhous ค LC LC

90. นกปรอดหัวสีเขม่า Sooty-headed Bulbul  Pycnonotus aurigaster ค LC LC

91. นกปรอดคอลาย Stripe-throated Bulbul  Pycnonotus finlaysoni ค LC LC

92. นกปรอดสวน Streak-eared Bulbul Pycnonotus conradi ค LC LC

93. นกปรอดเล็กตาขาว Grey-eyed Bulbul Iole propinqua ค LC LC

94. นกปรอดเทาหัวขาว White-headed Bulbul Cerasophila thompsoni ค LC LC

95. นกนางแอ่นบ้าน Barn Swallow  Hirundo rustica ค LC LC

96. นกนางแอ่นลาย Striated Swallow  Cecropis striolata ค LC -

97. นกกระจ้อยคอขาว Yellow-bellied Warbler  Abroscopus superciliaris ค LC LC

98. นกกระจิ๊ดสีคล�้า Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus ค LC LC

99. นกกระจิด๊ปากหนา Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi ค LC LC

100. นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน Chinese Leaf Warbler  Phylloscopus  

yunnanensis

ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

101. นกกระจิ๊ดธรรมดา Yellow-browed Leaf 

Warbler  

Phylloscopus inornatus ค LC LC

102. นกกระจิ๊ด 

       ขั้วโลกเหนือ

Arctic Leaf Warbler  Phylloscopus borealis ค LC LC

103. นกกระจิ๊ดเขียว 

       ปีกสองแถบ

Two-barred Leaf  

Warbler

Phylloscopus  

plumbeitarsus

ค LC LC

104. นกกระจิด๊หวัมงกฎุ Eastern Crowned Leaf 

Warbler  

Phylloscopus coronatus ค LC LC

105. นกกระจิ๊ด 

       หางขาวใหญ่

Claudia's Leaf Warbler Phylloscopus claudiae ค LC LC

106. นกกระจ้อยวงตาสี 

       ทองแถบปีกเหลือง

Bianchi's Warbler  Seicercus valentine ค LC LC

107. นกพงปากหนา Thick-billed อWarbler  Arundinax aedon ค LC LC

108. นกกระจิบหญ้า 

       สีข้างแดง

Rufescent Prinia  Prinia rufescens ค LC LC

109. นกกระจิบหญ้า 

       สีเรียบ

Plain Prinia  Prinia inornata ค LC LC

110. นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird  Orthotomus sutorius ค LC LC

111. นกกระจิบคอด�า Dark-necked Tailorbird  Orthotomus atrogularis ค LC LC

112. นกระวังไพร 

       ปากเหลือง

White-browed Scimitar 

Babbler  

Pomatorhinus schisticeps ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

113. นกกินแมลงคอเทา Grey-throated Babbler  Stachyris nigriceps ค LC LC

114. นกกินแมลง 

       อกเหลือง

Pin-striped Tit Babbler  Mixornis gularis ค LC LC

115. นกจาบดินอกลาย Puff-throated Babbler  Pellorneum ruficeps ค LC LC

116. นกกินแมลงป่า 

       อกสีน�้าตาล

Buff-breasted Babbler  Pellorneum tickelli ค LC LC

117. นกกะรางสร้อย 

       คอเล็ก

Lesser Necklaced Laugh-

ingthrush

Garrulax monileger ค LC LC

118. นกกะรางสร้อย 

       คอใหญ่

Greater Necklaced 

Laughingthrush

Garrulax pectoralis ค LC LC

119. นกกะรางคอด�า, 

       นกซอฮู้

Black-throated  

Laughingthrush  

Dryonastes chinensis ค NT LC

120. นกกินแมลง 

       ตาเหลือง

Yellow-eyed Babbler Chrysomma sinense ค LC LC

121. นกแว่นตาขาว 

       สีข้างแดง

Chestnut-flanked  

White-eye  

Zosterops erythropleurus ค LC LC

122. นกแว่นตาขาว 

       สีทอง

Indian White-eye  Zosterops palpebrosus ค LC LC

123. นกไต่ไม้หน้า 

       ผากก�ามะหยี่

Velvet-fronted  

Nuthatch  

Sitta frontalis ค LC LC

124. นกเอี้ยงหงอน White-vented Myna Acridotheres grandis ค LC LC

125. นกเอี้ยงสาริกา Common Myna  Acridotheres tristis ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

126. นกกิ้งโครงคอด�า Black-collared Myna Gracupica nigricollis ค LC LC

127. นกเอี้ยงด่าง Asian Pied Myna  Gracupica contra ค LC LC

128. นกกิ้งโครงแกลบ 

       แก้มสีน�้าตาลแดง

Chestnut-cheeked 

Starling  

Agropsar philippensis ค LC LC

129. นกกิ้งโครงแกลบ 

       หัวเทา

Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica ค LC LC

130. นกกางเขนบ้าน Oriental Magpie Robin  Copsychus saularis ค LC LC

131. นกกางเขนดง White-rumped Shama Kittacincla malabarica ค LC LC

132. นกจับแมลงสีคล�้า Dark-sided Flycatcher Muscicapa sibirica ค LC LC

133. นกจับแมลง 

       สีน�้าตาล

Asian Brown Flycatcher  Muscicapa dauurica ค LC LC

134. นกจับแมลง 

       คอน�้าตาลแดง

Hill Blue Flycatcher  Cyornis banyumas ค LC LC

135. นกจับแมลง 

       อกส้มท้องขา

Indochinese Blue  

Flycatcher

Cyornis sumatrensis ค LC LC

136. นกจับแมลงสีฟ้า Verditer Flycatcher  Eumyias thalassinus ค LC LC

137. นกเอี้ยงถ�้า Blue Whistlingthrush Myophonus caeruleus ค LC LC

138. นกจบัแมลงคอแดง Taiga Flycatcher  Ficedula albicilla ค LC LC

139. นกกระเบื้องผา Blue Rockthrush  Monticola solitaries ค LC LC

140. นกยอดหญ้าหัวด�า Eastern Stonechat Saxicola maurus ค LC -

141. นกยอดหญ้าสีด�า,  

       นกขี้หมา

Pied Bushchat Saxicola caprata ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

142. นกยอดหญ้าสีเทา Grey Bushchat Saxicola ferreus ค LC LC

143. นกเขียวก้านตอง 

       หน้าผากสีทอง

Golden-fronted Leafbird  Chloropsis aurifrons ค LC LC

144. นกกาฝากก้นเหลอืง Yellow-vented  

Flowerpecker  

Dicaeum chrysorrheum ค LC LC

145. นกกาฝากสีเรียบ Plain Flowerpecker Dicaeum minullum ค LC LC

146. นกสีชมพูสวน Scarlet-backed  

Flowerpecker

Dicaeum cruentatum ค LC LC

147. นกกินปลี 

       แก้มสีทับทิม

Ruby-cheeked Sunbird  Chalcoparia singalensis ค LC LC

148. นกกินปลีด�าม่วง Purple Sunbird Cinnyris asiaticus ค LC LC

149. นกกนิปลอีกเหลอืง Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis ค LC LC

150. นกกินปลีคอแดง Crimson Sunbird  Aethopyga siparaja ค LC LC

151. นกปลีกล้วยเล็ก Little Spiderhunter Arachnothera longirostra ค LC LC

152. นกปลีกล้วยลาย Streaked Spiderhunter  Arachnothera magna ค LC LC

153. นกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow   Passer montanus - LC LC

154. นกกระจาบธรรมดา Baya Weaver  Ploceus philippinus ค LC LC

155. นกกระติ๊ด 

       ตะโพกขาว

White-rumped Munia  Lonchura striata ค LC LC

156. นกกระติ๊ดขี้หมู Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata ค LC LC

157. นกเด้าลมหลังเทา Grey Wagtail Motacilla cinerea ค LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

158. นกอุ้มบาตร White Wagtail  Motacilla alba ค LC LC

159. นกเด้าดินทุ่งเล็ก Paddyfield Pipit Anthus rufulus ค LC LC

160. นกเด้าดินสวน Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni ค LC LC

161 อีกา Eastern Jungle Crow       Corvus levaillantii ค LC LC

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

1. อึ่งขาค�า Beautiful Pygmy Frog Microhyla pulchra - LC LC

2. อึ่งแม่หนาว Pegu Rice Frog Microhyla berdmorei - LC LC

3. อึ่งน�้าเต้า Ornate Chorus Frog Microhyla mukhlesuri - LC -

4. อึ่งข้างด�า Dark-sided Chorus Frog Microhyla heymonsi - LC LC

5. อึ่งอ่างบ้าน Malaysian Narrowmouth 

Toad

Kaloula pulchra - LC LC

6. อึ่งลายแต้ม,  

   อึ่งลายเลอะ

Butler's Pigmy Frog Microhyla butleri - LC -

7. อึ่งหลังจุด Inornate chorus frog Micryletta inornata - LC LC

8. อึ่งกรายหนังปุ่ม Olive Crawl Frog Leptolalax pelodytoides - LC LC

9. กบกา Limborg's Frog Limnonectes limborgi - LC LC

10. กบหนอง Grass Frog, Rice Field Fejervarya limnocharis - LC LC

ตารางที่ 2 รายชื่อนกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ตารางที่ 3 รายชื่อสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

11. กบหงอน Capped Frog Limnonectes gyldenstolpei - LC LC

12. เขียดทราย,  

     เขียดหลังปุ่มที่ราบ

Marten's Puddle Frog Occidozyga martensii - LC LC

13. คางคกบ้าน Asian common toad Duttaphrynus  

melanostictus

- LC LC

14. เขียดบัว, เขียดจิก Green paddy frog Hylarana erythraea - LC LC

15. กบนา East Asian Bullfrog Hoplobatrachus rugulosus - LC LC

16. ปาดบ้าน Four-lined Tree Frog Polypedates leucomystax - LC LC

17. ปาดแคระป่า Dwarf Bushfrog Philautus parvulus - LC -

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

1. จิ้งเหลนบ้าน Common Sun Skink Eutropis multifasciatus LC -

2. จิ้งเหลนหลากลาย Bronze Mabuya,  

Bronze Skink

Eutropis macularius - LC -

3. กิ้งก่าคอแดง,  

   กิ้งก่าหัวแดง

Common Garden Lizard Calotes versicolor ค LC -

4. กิ้งก่าหัวสีฟ้า Blue crested lizard Calotes mystaceus - LC LC

5. ตุ๊กแกบ้าน Common House Gecko Gekko gecko ค LC LC

ตารางที่ 3 รายชื่อสัตว์สะเทินน�้าสะเทินบกที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)

ตารางที่ 4 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพการอนุรักษ์

พ.ร.บ. สผ. IUCN

6. จิ้งจกบ้านหางหนาม Spiny-tailed House 

Gecko

Hemidactylus frenatus - LC LC

7. จิ้งจกบ้านหางแบน Common Frilled Gecko Hemidactylus platyurus - LC -

8. งูปี่แก้วลายแต้ม Banded Kukri Snake Oligodon fasciolatus - LC LC

9. งูสายม่านพระอินทร์ Common Bronzeback Dendrelaphis pictus - LC -

10. งูสายม่านเกล็ดใต้ 

     ตาใหญ่

Mountain Bronzeback Dendrelaphis subocularis - LC LC

11. งูสิงธรรมดา,  

     งูเห่าตาลาน

Indochinese Rat Snake Ptyas korros - LC -

12. งูลายสาบคอแดง Red-neckeded Keelback Rhabdophis subminiatus ค LC LC

13. งูแสงอาทิตย์ Sunbeam Snake Xenopeltis unicolor - LC LC

14. งูลายสอสวน Common Keelback Xenochrophis  

flavipunctatus

ค LC LC

15. งูจงอาง King Cobra Ophiophagus hannah - LC VU

16. งูเห่าไทย, งูเห่านา Monocle Cobra Naja kaouthia ค LC LC

17. งูกินทากจุดด�า Black-spotted Slug 

Snake

Pareas macularis - LC -

18. งูปลิง Plumbeus Water Snake Hypsiscopus plumbea - LC -

19. งูไซ Bocourt’s Water Snake Subsessor bocourti - LC -

20. งูเหลือม Reticulated Python Malayopython reticulatus 

reticulatus

ค LC -

21. ตะกวด, แลน Bengal Monitor Varanus bengalensis ค LC LC

22. เต่าใบไม้พม่า Burmese Leaf Turtle Cyclemys oldhami - NT -

ตารางที่ 4 รายชื่อสัตว์เลื้อยคลานที่ส�ารวจพบในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ต่อ)
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คัคคูลาย 76

คัคคูสีม่วง 75
คุ่มอกด�า 45
คุ่มอกลาย 63
เค้าโมง, เค้าแมว 81
เค้าหูยาวเล็ก 80
จับแมลงคอแดง 181
จับแมลงคอน�้าตาลแดง 177
จับแมลงจุกด�า 124
จับแมลงสีคล�้า 175
จับแมลงสีน�้าตาล 176
จับแมลงสีฟ้า 179
จับแมลงหัวเทา 128
จับแมลงอกส้มท้องขาว 178
จาบคาเคราน�้าเงิน 90
จาบคาเล็ก 91
จาบคาหัวสีส้ม 92
จาบดินอกลาย 158
ชายเลนน�้าจืด 64
แซงแซวปากกา 118
แซงแซวเล็กเหลือบ 119
แซงแซวสีเทา 117
แซงแซวหงอนขน 121
แซงแซวหางบ่วงเล็ก 120
แซงแซวหางบ่วงใหญ่ 122
แซงแซวหางปลา 116
แซวสวรรค์ 125
เด้าดินทุ่งเล็ก 202
เด้าดินสวน 203
เด้าลมหลังเทา 200
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ตบยุงหางยาว 82
ตีทอง 97
ไต่ไม้หน้าผากก�ามะหยี่ 166
นางแอ่นบ้าน 85
นางแอ่นลาย 139
บั้งรอกใหญ่ 72
ปรอดคอลาย 134
ปรอดทอง 129
ปรอดเทาหัวขาว 137
ปรอดเล็กตาขาว 136
ปรอดสวน 135
ปรอดหัวโขน 131
ปรอดหัวโขนก้นเหลือง 132
ปรอดหัวสีเขม่า 133
ปรอดเหลืองหัวจุก 130
ปลีกล้วยลาย 195
ปลีกล้วยเล็ก 194
เป็ดผีเล็ก 47
พงปากหนา 150
พญาไฟคอเทา 106
พญาไฟพันธุ์เหนือ 108
พญาไฟแม่สะเรียง 107
พญาไฟสีกุหลาบ 111
พญาไฟสีเทา 110
พญาไฟใหญ่ 109
พิราบป่า 65
โพระดกคอสีฟ้า 96
โพระดกธรรมดา 94
โพระดกหูเขียว 95

ยอดหญ้าสีด�า, ขี้หมา 184
ยอดหญ้าสีเทา 185
ยอดหญ้าหัวด�า 183
ยางกรอกพันธุ์จีน 49
ยางโทนน้อย 51
ยางเปีย 52
ยางไฟธรรมดา 48
ระวังไพรปากเหลือง 155
แว่นตาขาวสีข้างแดง 164
แว่นตาขาวสีทอง 165
สีชมพูสวน 189
หัวขวานจิ๋วคิ้วขาว 98
หัวขวานด่างแคระ 99
หัวขวานสีตาล 100
อัญชัญคิ้วขาว 61
อัญชันหางด�า 60
อีกา 127
อีแพรดคอขาว 123
อีล�้า 62
อีวาบตั๊กแตน 77
อีเสือสีน�้าตาล 112
อีเสือหลังแดง 113
อีเสือหัวด�า 114
อุ้มบาตร 201
เอี้ยงด่าง 170
เอี้ยงถ�้า 180
เอี้ยงสาริกา 168
เอี้ยงหงอน 167
แอ่นตาล 84
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แอ่นบ้าน 85
แอ่นพง 103
แอ่นฟ้าหงอน 83
ฮูก, เค้ากู่ 79
เป็ดแดง 44
เหยี่ยวนกเขาชิครา 56
เหยี่ยวนกเขาหงอน 55
เหยี่ยวปีกแดง 57
เหยี่ยวผึ้ง 53
เหยี่ยวเพเรกวิน 101
เหยี่ยวรุ้ง 54

สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก

กบกา 214
กบนา 220
กบหงอน 216
กบหนอง 215
เขียดทราย, เขียดหลังปุ่มที่ราบ 217
เขียดบัว, เขียดจิก 219
คางคกบ้าน 218
ปาดแคระป่า 222
ปาดบ้าน 221
อึ่งกรายหนังปุ่ม 213
อึ่งขาค�า 206
อึ่งข้างด�า 209
อึ่งน�้าเต้า 207
อึ่งแม่หนาว 207
อึ่งลายแต้ม, อึ่งลายเลอะ 211

อึ่งหลังจุด, อึ่งหลังขีด 212
อึ่งอ่างบ้าน 210

สัตว์เลื้อยคลาน

กิ้งก่าคอแดง, กิ้งก่าหัวแดง 227
กิ้งก่าหัวสีฟ้า 228
งูกินทากจุดด�า 241
งูจงอาง 239
งูไซ 243
งูปลิง 242
งูปี่แก้วลายแต้ม 232
งูลายสอสวน 238
งูลายสาบคอแดง 236
งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ 234
งูสายม่านพระอินทร์ 233
งูสิงธรรมดา, งูเห่าตาลาน,งูสิงอ้อย 235
งูแสงอาทิตย์ 237
งูเหลือม 244
งูเห่าไทย, งูเห่านา 240
จิ้งจกบ้านหางแบน 231
จิ้งจกบ้านหางหนาม 230
จิ้งเหลนบ้าน 225
จิ้งเหลนหลากลาย 226
ตะกวด, แลน 245
ตุ๊กแกบ้าน 229
เต่าใบไม้พม่า 224
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ดัชนีชื่อสามัญ

Mammals

Asian Palm Civet 39
Bay Bamboo Rat 26, 27
Etruscan Shrew 33
Greater Long-nosed Fruit Bat 34
Himalayan Striped Squirrel 30
Indochinese Ground Squirrel 31
Kloss’s Mole 28
Large-toothed Ferret Badger 38
Leaf-nosed Bat 35
Northern Treeshrew 36
Oriental House Rat 32
Otter 37
Pallas’s Squirrel 29

Birds

Arctic Leaf Warbler 145
Ashy Drongo 117
Ashy Minivet 110
Ashy Woodswallow 103
Asian Barred Owlet 81
Asian Brown Flycatcher 176
Asian Emerald Cuckoo 74
Asian Koel 73

Asian Palm Swift 84  
Asian Pied Myna 170
Banded Bay Cuckoo 76
Barn Swallow 138
Barred Buttonquail 63
Bar-winged Flycatcher-shrike 102
Baya Weaver 197
Bianchi’s Warbler 149
Black Drongo 116
Black-capped Kingfisher 87
Black-collared Myna 169
Black-crested Bulbul 130
Black-headed Bulbul 129 
Black-naped Monarch 124
Black-naped Oriole 115
Black-tailed Crake 60
Black-throated Laughingthrush 162
Blue Rockthrush 182
Blue Whistlingthrush 180
Blue-bearded Bee-eater 90  
Blue-eared Kingfisher 88
Blue-throated Barbet 96
Blyth’s Paradise-flycatcher 125
Bronzed Drongo 119
Brown Shrike 112
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Brown-breasted Bulbul 132
Buff-breasted Babbler 159
Burmese Shrike 113  
Chestnut-cheeked Starling 171
Chestnut-flanked White-eye 164 
Chestnut-headed Bee-eater 92 
Chestnut-tailed Starling 172
Chinese Leaf Warbler 143
Chinese Pond Heron 49
Cinnamon Bittern 48
Claudia’s Leaf Warbler 148
Collared Scops Owl 79
Common Emerald Dove 68 
Common Iora 104
Common Kingfisher 89
Common Moorhen 62
Common Myna 168 
Common Tailorbird 153
Coppersmith Barbet 97 
Crested Goshawk 55
Crested Serpent Eagle 54
Crested Treeswift 83
Crimson Sunbird 193
Crow-billed Drongo 118
Dark-necked Tailorbird 154  
Dark-sided Flycatcher 175 
Dusky Warbler 141
Eastern Crowned Leaf Warbler 147
Eastern Jungle Crow 127

Eastern Spotted Dove 67  
Eastern Stonechat 183
Eurasian Hoopoe 93
Eurasian Tree Sparrow 196  
Golden-fronted Leafbird 186  
Great Iora 105
Greater Coucal 70
Greater Necklaced Laughingthrush 161 
Greater Racquet-tailed Drongo 122
Green Bee-eater 91 
Green-billed Malkoha 72
Green-eared Barbet 95
Grey Bushchat 185
Grey Heron 50
Grey Wagtail 200  
Grey-capped Pygmy Woodpecker 99
Grey-chinned Minivet 106 
Grey-eyed Bulbul 136
Grey-headed Canary-flycatcher 128  
Grey-headed Parakeet 42 
Grey-throated Babbler 156
Hair-crested Drongo 121
Hill Blue Flycatcher 177
House Swift 85  
Oriental White-eye 165  
Indochinese Blue Flycatcher 178
Intermediate Egret 51 
Large-tailed Nightjar 82 
Lesser Coucal 71 
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Lesser Necklaced Laughingthrush 160
Lesser Racquet-tailed Drongo 120
Lesser Whistling Duck 44  
Lineated Barbet 94
Little Egret 52 
Little Grebe 47 
Little Spiderhunter 194
Long-tailed Minivet 108 
Long-tailed Shrike 114 
Olive-backed Pipit 203
Olive-backed Sunbird 192
Oriental Honey-buzzard 53
Oriental Magpie Robin 173 
Oriental Scops Owl 80
Paddyfield Pipit 202
Peregrine Falcon 101
Pied Bushchat 184 
Pin-striped Tit Babbler 157
Plain Flowerpecker 188
Plain Prinia 152
Plaintive Cuckoo 77
Puff-throated Babbler 158 
Purple Sunbird 191
Racquet-tailed Treepie 126 
Radde’s Warbler 142
Rain Quail 45
Red Collared Dove 66
Red Junglefowl 46
Red-whiskered Bulbul 131

Rock Pigeon 65
Rosy Minivet 111
Ruby-cheeked Sunbird 190
Rufescent Prinia 151
Rufous Woodpecker 100 
Rufous-winged Buzzard 57
Scaly-breasted Munia 199 
Scarlet Minivet 109 
Scarlet-backed Flowerpecker 189 
Shikra 56
Short-billed Minivet 107
Sooty-headed Bulbul 133 
Square-tailed Drongo Cuckoo 78
Streak-eared Bulbul 135
Streaked Spiderhunter 195
Striated Swallow 139 
Stripe-throated Bulbul 134
Taiga Flycatcher 181
Thick-billed Warbler 150
Two-barred Leaf Warbler 146
Velvet-fronted Nuthatch 166 
Verditer Flycatcher 179
Violet Cuckoo 75
White Wagtail 201
White-breasted Waterhen 59 
White-browed Crake 61
White-browed Piculet 98
White-browed Scimitar Babbler 155
White-headed Bulbul 137
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White-rumped Munia 198 
White-rumped Shama 174
White-throated Fantail 123 
White-throated Kingfisher 86
White-vented Myna 167
Wood Sandpiper 64
Yellow-bellied Warbler 140 
Yellow-browed Leaf Warbler 144  
Yellow-eyed Babbler 163
Yellow-vented Flowerpecker 187
Zebra Dove 69

Amphibians

Asian common toad, 
    Black-spined toad 218
Beautiful Pygmy Frog, 
    Marbled Pigmy Frog 206
Butler’s Pigmy Frog 211
Capped Frog 216
Dwarf Bushfrog 222
Dark-sided Chorus Frog 209
East Asian Bullfrog 220
Four-lined Tree Frog 221
Grass Frog, Rice Field 215
Green paddy frog, Red-eared frog 219
Inornate chorus frog 212
Limborg’s Frog 214
Malaysian Narrowmouth Toad 210
Marten’s Puddle Frog 217

Olive Crawl Frog 213
Ornate Chorus Frog 208
Pegu Rice Frog, Berdmore’s  
    Narrow-mouthed Frog 207

Reptiles

Banded Kukri Snake 232
Bengal Monitor 245
Black-spotted Slug Snake 241
Blue crested lizard 228
Bronze Mabuya, Bronze Skink 226
Burmese Leaf Turtle 224
Common Bronzeback 233
Common Frilled Gecko 231
Common Garden Lizard 227
Common House Gecko 229
Common Keelback, 
    Yellow-spotted Keelback, 238
Common Sun Skink 225
Indochinese Rat Snake 235
King Cobra 239
Monocle Cobra 240
Mountain Bronzeback 234
Plumbeus Water Snake 242
Red-neckeded Keelback 236
Reticulated Python 244
Spiny-tailed House Gecko 230
Sunbeam Snake, 
    Asian Sunbeam Snake 237
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ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

Mammals

Aonyx sp. 37
Callosciurus erythraeus 29
Cannomys badius 26, 27
Euroscaptor klossi 28
Hipposideros sp. 35
Macroglossus sobrinus 34
Melogale personata 38
Menetes berdmorei 31
Paradoxurus hermaphrodites 39
Rattus tanezumi 32
Suncus etruscus 33
Tamiops mcclellandii 30
Tupaia belangeri 36

Birds

Abroscopus superciliaris 140  
Accipiter badius 56
Accipiter trivirgatus 55
Acridotheres grandis 167
Acridotheres tristis 168
Aegithina lafresnayei 105
Aegithina tiphia 104
Aethopyga siparaja 193

Agropsar philippensis 171
Alcedo atthis 89
Alcedo meninting 88
Amaurornis phoenicurus 59
Anthus hodgsoni 203
Anthus rufulus 202
Apus nipalensis 85
Arachnothera longirostra 194
Arachnothera magna 195
Ardea cinerea 50
Ardea intermedia 51
Ardeola bacchus 49
Artamus fuscus 103
Arundinax aedon 150
Butastur liventer 57
Cacomantis merulinus 77
Cacomantis sonneratii 76
Caprimulgus macrurus 82
Cecropis striolata 139
Centropus bengalensis 71
Centropus sinensis 70
Cerasophila thompsoni 137
Chalcoparia singalensis 190
Chalcophaps indica 68
Chloropsis aurifrons 186
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Chrysococcyx maculatus 74
Chrysococcyx xanthorhynchus 75
Chrysomma sinense 163
Cinnyris asiaticus 191
Cinnyris jugularis 192
Columba livia 65
Copsychus saularis 173
Corvus levaillantii 127
Coturnix coromandelica 45
Crypsirina temia 126
Culicicapa ceylonensis 128
Cyornis banyumas 177
Cyornis sumatrensis 178
Cypsiurus balasiensis 84
Dendrocygna javanica 44
Dicaeum chrysorrheum 187
Dicaeum cruentatum 189
Dicaeum minullum 188
Dicrurus aeneus 119
Dicrurus annectens 118
Dicrurus hottentottus 121
Dicrurus leucophaeus 117
Dicrurus macrocercus 116
Dicrurus paradiseus 122
Dicrurus remifer 120
Dryonastes chinensis 162
Egretta garzetta 52
Eudynamys scolopaceus 73
Eumyias thalassinus 179

Falco peregrinus 101
Ficedula albicilla 181
Gallinula chloropus 62
Gallus gallus 46
Garrulax monileger 160
Garrulax pectoralis 161
Geopelia striata 69
Glaucidium cuculoides 81
Gracupica contra 170
Gracupica nigricollis 169
Halcyon pileata 87
Halcyon smyrnensis 86
Hemiprocne coronate 83
Hemipus picatus 102
Hirundo rustica 138
Hypothymis azurea 124
Iole propinqua 136
Ixobrychus cinnamomeus 48
Kittacincla malabarica 174
Lanius collurioides 113
Lanius cristatus 112
Lanius schach 114
Lonchura punctulata 198
Lonchura striata 198
Merops leschenaultia 92
Merops orientalis 91
Micropternus brachyurus 100
Mixornis gularis 157
Monticola solitaries 182
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Motacilla alba 201
Motacilla cinerea 200
Muscicapa dauurica 176
Muscicapa sibirica 175
Myophonus caeruleus 180
Nyctyornis athertoni 90
Oriolus chinensis 115
Orthotomus atrogularis 154
Orthotomus sutorius 153
Otus lettia 79
Otus sunia 80
Passer montanus 196
Pellorneum ruficeps 158
Pellorneum tickelli 159
Pericrocotus brevirostris 107
Pericrocotus divaricatus 110
Pericrocotus ethologus 108
Pericrocotus roseus 111
Pericrocotus solaris 106
Pericrocotus speciosus 109
Pernis ptilorhynchus 53
Phaenicophaeus tristis 72
Phylloscopus borealis 145
Phylloscopus claudiae 148
Phylloscopus coronatus 147
Phylloscopus fuscatus 141
Phylloscopus inornatus 144
Phylloscopus plumbeitarsus 146
Phylloscopus schwarzi 142

Phylloscopus yunnanensis 143
Ploceus philippinus 197
Pomatorhinus schisticeps 155
Porzana bicolor 60
Porzana cinerea 61
Prinia inornata 152
Prinia rufescens 151
Psilopogon asiaticus 96
Psilopogon faiostrictus 95
Psilopogon haemacephalus 97
Psilopogon lineatus 94
Psittacula finschii 42
Pycnonotus atriceps 129
Pycnonotus aurigaster 133
Pycnonotus conradi 135
Pycnonotus finlaysoni 134
Pycnonotus flaviventris 130
Pycnonotus jocosus 131
Pycnonotus xanthorrhous 132
Rhipidura albicollis 123
Sasia ochracea 98
Saxicola caprata 184
Saxicola ferreus 185
Saxicola maurus 183
Seicercus valentine 149
Sitta frontalis 166
Spilopelia chinensis 67
Spilornis cheela 54
Stachyris nigriceps 156
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Streptopelia tranquebarica 66
Sturnia malabarica 172
Surniculus lugubris 78
Tachybaptus ruficollis 47
Terpsiphone affinis 125
Tringa glareola 64
Turnix suscitator 63
Upupa epops 93
Yungipicus canicapillus 99
Zosterops erythropleurus 164
Zosterops palpebrosus 165

Amphibians

Duttaphrynus melanostictus 218
Fejervarya limnocharis 215
Hoplobatrachus rugulosus 220
Hylarana erythraea 219
Kaloula pulchra 210
Leptolalax pelodytoides 213
Limnonectes gyldenstolpei 216
Limnonectes limborgi 214
Microhyla berdmorei 207
Microhyla butleri 211
Microhyla heymonsi 209
Microhyla mukhlesuri 208
Microhyla pulchra 206
Micryletta inornata 212
Occidozyga martensii 217

Philautus parvulus 222
Polypedates leucomystax 221

Reptiles

Calotes mystaceus 228
Calotes versicolor 227
Cyclemys oldhami 224
Dendrelaphis pictus 233
Dendrelaphis subocularis 234
Eutropis macularius 226
Eutropis multifasciatus 225
Gekko gecko 229
Hemidactylus frenatus 230
Hemidactylus platyurus 231
Hypsiscopus plumbea 242
Malayopython reticulatus reticulatus 244
Naja kaouthia 240
Oligodon fasciolatus 232
Ophiophagus hannah 239
Pareas macularis 241
Ptyas korros 235
Rhabdophis subminiatus 236
Subsessor bocourti 243
Varanus bengalensis 245
Xenochrophis flavipunctatus 238
Xenopeltis unicolor 237
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