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ภาคผนวก  ก 

 
ประเด็นสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี 

 
1.  บริบททางดานปาไมของเชียงใหมไนทซาฟารี 

         -      การกําหนดพื้นที่ในการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
- จํานวนพื้นที่ทั้งหมดของเชียงใหมไนทซาฟารี 
- สภาพพื้นที่กอนการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
- สภาพพื้นที่หลังการสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
- ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับไดของพื้นที่ 

 
2.  ความสามารถในดานการจัดการแหลงทองเที่ยว 

- ดานพื้นที่ของเชียงใหมไนทซาฟารีเปนอยางไร 
• พื้นที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ 
• มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
• มีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ 
• มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ 

- ดานการจัดการการทองเที่ยว 
• ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว 
• ผลกระทบตอชุมชนรอบขางทางดานสิ่งแวดลอม เชน เสียง อากาศ น้ํา 

ขยะมูลฝอย 
• การปองกันกําจัดมลพิษ เชน มูลสัตว ขยะมูลฝอย น้ําเสีย 

- ดานกิจกรรมและกระบวนการ 
• กิจกรรมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในองคกรหรือไม 
• มีการใหการศึกษา การเพิ่มพูนความรู ประสบการณ เกี่ยวกับกิจกรรม

ในเชียงใหมไนทซาฟารีตอชุมชนรอบขางหรือไม อยางไร 
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- ดานการมีสวนรวมของชุมชน 
• ชุมชนรอบขางมีสวนรวมในแหลงทองเที่ยวอยางไรบาง 
• การแสดงความคิดเห็นของชุมชนในการกอสรางเชียงใหมไนทซาฟารี 
• รานขายของที่ระลึก 
• อาหารสําหรับสัตว 

 
3.  การพัฒนาเพื่อใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

- ส่ิงดึงดูดใจหรือจุดเดนที่ทําใหนักทองเที่ยวตองการมาเยี่ยมชมเชียงใหม           
ไนทซาฟารี 

- ทรัพยากรการทองเที่ยวที่นาสนใจของเชียงใหมไนทซาฟารี 
- ที่พักในเชียงใหมไนทซาฟารี มีอยูเดิม หรือสรางขึ้นใหม 
- รานอาหาร และรานขายของที่ระลึก 
- มีส่ิงอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวอยางไรบาง 

• หองสุขา 
• ที่จอดรถ 
• สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

- ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวในการมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี 
- การเขาถึงเชียงใหมไนทซาฟารีจากถนนสายใดบาง 
- สภาพถนนเขาเชียงใหมไนทซาฟารี 
- ความสะดวกในการเดินทาง  

• การใชรถสวนตัว 
• รถประจําทาง 
• รถโดยสาร 

 
4.  การไดประโยชนของชุมชนรอบขาง 

- เชียงใหมไนทซาฟารีใหประโยชนกับชุมชนอยางไรบาง 
• ดานอาชีพ 
• ดานเศรษฐกิจ  
• ดานสังคม การใหการศึกษา การใหความรู การไดรับสาธารณูปโภค

พื้นฐาน 
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ภาคผนวก  ข 

 
ประเด็นสัมภาษณผูนาํชุมชน หมูบานตองกายเหนือ  
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม 

 
1.  สภาพการเปลี่ยนแปลงของปาไม 

- การทําแนวกั้นอาณาเขตจากสภาพปาเสื่อมโทรม ชุมชนไดรับประโยชนหรือเสีย
ประโยชนจากการทําแนวกั้นอาณาเขตอยางไรบาง 

 
2.  ชุมชนมีสวนรวมในเชียงใหมไนทซาฟารีในดานใดบาง 

- อาหารสัตว 
- การทําประชาพิจารณ 
- รานขายของที่ระลึก 

 
3.  ชุมชนไดรับประโยชนอยางไรบาง 

- ทางดานเศรษฐกิจ 
• การสรางงาน 
• การพัฒนาอาชีพ 
• สภาพเศรษฐกิจกอน-หลัง 
• การผลิตวัตถุดิบทองถ่ินเพื่อปอนตลาด 
• การจัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภค 
• การแบงผลประโยชนที่เทาเทียมกัน 
• รายไดจากแหลงรายไดใหม 

- ทางดานสังคม วัฒนธรรม 
• ส่ิงอํานวยความสะดวกของชุมชน 
• สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
• วิถีชีวิต 
• การพัฒนาการศึกษา 
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ภาคผนวก  ค  

 
ประเด็นสัมภาษณประชากรในหมูบานตองกายเหนือ                                       
ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป  

-  ลักษณะทั่วไปของชุมชนในหมูบาน 
-  ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน 
-  ประเพณี วันเทศกาลสําคัญ 
-  กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
-  ความคิดเห็น/ ทัศนคติตอเชียงใหมไนทซาฟารี 
 

2.  การไดรับประโยชน 
-   ทางดานเศรษฐกิจ (กอน/หลัง การสรางเชียงใหมไนทซาฟารี) 

• การใชประโยชนจากพื้นที่ปา 
• อาชีพหลัก/อาชีพรอง 
• การทํางานในหมูบาน 
• การทํางานภาคการเกษตร 
• รายได (จากเจาหนาที่ จากนักทองเที่ยว) 
• ผลผลิตจากภาคการเกษตร ระบบตลาด เชน อาหารสัตว 
• ผลผลิตเพื่อนําสงขายของที่ระลึก 
• รายไดโดยรวมของครอบครัว 

-  ทางดานสังคม วัฒนธรรม (กอน/หลัง การสรางเชียงใหมไนทซาฟารี) 
• สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
• ความตองการมีการศึกษาใหสูงขึ้น 
• การใหการศึกษา อบรม การใหความรู 
• การชวยเหลืองานชุมชน 
• วิถีชีวิตของชุมชน 
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ภาคผนวก  ง 

 
แบบสอบถามนักทองเที่ยว เพื่อการคนควาอิสระ 

เร่ือง การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟาร ี
กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลความคิดเหน็ตอการมาเยีย่มชมเชียงใหมไนทซาฟารีในดานสิ่งดึงดดูใจ               
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน     5     =     มีความดึงดูดใจมากที่สุด 
 4     =     มีความดึงดูดใจมาก 
 3   =    มีความดึงดูดใจปานกลาง 
 2    =    มีความดึงดูดใจนอย 
  1     =    มีความดึงดูดใจนอยที่สุด 
 

 
สวนท่ี  2  ขอมูลความคิดเหน็ตอการมาเยีย่มชมเชียงใหมไนทซาฟารีในดานกิจกรรมการทองเที่ยว            
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากทีสุ่ด 

เกณฑการประเมิน     5     =     มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4     =     มีความพึงพอใจมาก 
 3   =    มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2    =    มีความพึงพอใจนอย 
  1     =    มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 
 
 

ระดับความดงึดูดใจ  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ความสวยงามของการแสดงน้ําพุดนตรี      
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สวนท่ี  3  ขอมูลความคิดเห็นตอการมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีในดานสิ่งอํานวยความสะดวก              
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน     5     =     มีความเพียงพอและเหมาะสมมากที่สุด 
 4     =     มีความเพียงพอและเหมาะสมมาก 
 3   =    มีความเพียงพอและเหมาะสมปานกลาง 
 2    =    มีความเพียงพอและเหมาะสมนอย 
  1     =    มีความเพียงพอและเหมาะสมนอยที่สุด 
 

 
สวนท่ี  4  ขอมูลความคิดเห็นตอการมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีในดานที่พักอาศัย 
              คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน     5     =     มีความเพียงพอและเหมาะสมมากที่สุด 
 4     =     มีความเพียงพอและเหมาะสมมาก 
 3   =    มีความเพียงพอและเหมาะสมปานกลาง 
 2    =    มีความเพียงพอและเหมาะสมนอย 
  1     =    มีความเพียงพอและเหมาะสมนอยที่สุด 
 

ระดับความพงึพอใจ  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  การนั่งรถชมสัตวพรอมการบรรยายใหความรู      
2.  การเดินชมสัตวในสวนแสดงของ Jaguar Trail      
3. การไดสัมผัสเสนทางธรรมชาติ ในการขับรถใน
เสนทางวิบาก (ATV) 

     

ระดับความเพยีงพอและเหมาะสม  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ความเพียงพอและเหมาะสมของรานอาหาร      
2. ความเพียงพอและเหมาะสมของรานขายของที่ระลึก      
3.  ความเพียงพอและเหมาะสมของหองสุขา      
4.  ความเพียงพอและเหมาะสมของสถานที่จอดรถ      
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สวนท่ี   5   ขอมูลความคิดเห็นตอการมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารีในดานการเขาถึง                
 คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน     5     =     มีความพรอมและความสะดวกมากที่สุด 
 4     =     มีความพรอมและความสะดวกมาก 
 3   =    มีความพรอมและความสะดวกปานกลาง 
 2    =    มีความพรอมและความสะดวกนอย 
  1     =    มีความพรอมและความสะดวกนอยที่สุด 
 

 
คําถามเพิ่มเติม 
1. ส่ิงที่ทําใหทานตัดสินใจมาเยี่ยมชมเชียงใหมไนทซาฟารี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณในการแสดงความคิดเหน็  

ระดับความเพยีงพอและเหมาะสม  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ความเพียงพอและเหมาะสมของที่พัก      

ระดับความพรอมและความสะดวก  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  สภาพถนนทางเขามีความสะดวก/เขาถึงงาย      
2.  มีปายบอกทางเขาไปยังแหลงทองเที่ยว      
3. มีบริการรถโดยสารไปยังแหลงทองเที่ยว      
4. ระยะทางจากตัวเมืองถึงแหลงทองเที่ยวไมไกล      
5. มี เสนทางไปสูแหลงทองเที่ยว อ่ืน  เชน  อุทยาน
แหงชาติออบขาน พืชสวนโลก ฯลฯ 
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ภาคผนวก  จ 

 
แบบสอบถามประชากรในหมูบานตองกายเหนือ เพื่อการคนควาอิสระ 
เร่ือง การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟาร ี

กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลการไดรับผลกระทบของหมูบานตองกายเหนือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพปาไมใน
พื้นที่เชียงใหมไนทซาฟารี                

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
เกณฑการประเมิน    -2     =     ไดรับผลเสียมากที่สุด 

                                                                -1    =     ไดรับผลเสียมาก 
 0   =    ไดรับผลเสียปานกลาง 
 1    =    ไดรับผลดีมาก 
  2     =    ไดรับผลดีมากที่สุด 
 

 
สวนท่ี  2  ขอมูลระดับความพึงพอใจของการเขาถึงตอประชากรในหมูบานตองกายเหนือ                 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
เกณฑการประเมิน     5     =     มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 4     =     มีความพึงพอใจมาก 
 3   =    มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2    =    มีความพึงพอใจนอย 
  1     =    มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 

ระดับผลกระทบ  
ประเด็นการประเมิน -2 -1 0 1 2 

1.  การใชพื้นที่ทําการเกษตร      
2.  การเก็บของปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค      
3. การเก็บของปาเพื่อการคาขาย      
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สวนท่ี 3  ขอมูลการไดรับผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจของประชากรในหมูบานตองกายเหนือ

จากการทองเที่ยว  เชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน     5     =     ไดรับประโยชนมากที่สุด 
 4     =     ไดรับประโยชนมาก 
 3   =    ไดรับประโยชนปานกลาง 
 2    =    ไดรับประโยชนนอย 
  1     =    ไดรับประโยชนนอยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับความพงึพอใจ  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  สภาพถนนทางเขาหมูบานมีความสะดวก/เขาถึงงาย      
2.  สภาพถนนในหมูบานไดรับการพัฒนา      
3. มีปายบอกทางเขาไปยังหมูบาน      
4. มีบริการรถโดยสาร/ รถประจําทาง      

ระดับการไดรับประโยชน  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  การจางงาน      
2. การผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนตลาด      
3.  การพัฒนาอาชีพ      
4.  การเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือน      
5.  การไดรับอภินันทนาการเขาชมเชียงใหมไนทซาฟารี      
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สวนท่ี 4  ขอมูลการไดรับผลประโยชนทางดานสังคมของประชากรในหมูบานตองกายเหนือจาก  
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษของเชียงใหมไนทซาฟารี 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในตารางชองที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

เกณฑการประเมิน     5     =     ไดรับประโยชนมากที่สุด 
 4     =     ไดรับประโยชนมาก 
 3   =    ไดรับประโยชนปานกลาง 
 2    =    ไดรับประโยชนนอย 
 1     =   ไดรับประโยชนนอยที่สุด 
 

 
คําถามเพิ่มเติม 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่ทานไดรับจากเชียงใหมไนทซาฟารี 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
 
  

ขอขอบพระคุณในการแสดงความคิดเหน็ 
 
 

ระดับการไดรับประโยชน  
ประเด็นการประเมิน 5 4 3 2 1 

1.  ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน  เชน  ไฟฟา  ประปา 
โทรศัพท  

     

2. การพัฒนาดานการศึกษา      
3. การอพยพยายเขาของประชากร      
4.  การพัฒนาดานสาธารณสุข      
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ภาคผนวก  ฉ 
  

ตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ R.V. Krejcie และ  D.W. Morgan 
 
 

ขนาดประชากร ขนาดตัวอยาง ขนาดประชากร ขนาดตัวอยาง ขนาดประชากร ขนาดตัวอยาง
10 10 220 140 1,200 291
15 14 230 144 1,300 297
20 19 240 148 1,400 302
25 24 250 152 1,500 306
30 28 260 155 1,600 310
35 32 270 159 1,700 313
40 36 280 162 1,800 317
45 40 290 165 1,900 320
50 44 300 169 2,000 322
55 48 320 175 2,200 327
60 52 340 181 2,400 331
65 56 360 186 2,600 335
70 59 380 191 2,800 338
75 63 400 196 3,000 341
80 66 420 201 3,500 345
85 70 440 205 4,000 351
90 73 460 210 4,500 354
95 76 480 214 5,000 357
100 80 500 217 6,000 361
110 86 550 226 7,000 364
120 92 600 234 8,000 367
130 97 650 242 9,000 368
140 103 700 248 10,000 370
150 108 750 254 15,000 375
160 113 800 260 20,000 377
170 118 850 265 30,000 378
180 123 900 269 40,000 380
190 127 950 274 50,000 381
200 132 1,000 278 75,000 382
210 136 1,100 285 100,000 384  

 
ท่ีมา  www.watpon.com/table/mogan.pdf 
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ภาคผนวก  ช 
  

ภาพประกอบการศึกษาแผนที่หมูบานตองกายเหนือ 
 

 
 

ท่ีมา  องคการบริหารสวนตําบลหนองควาย 
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ภาคผนวก  ซ 
 

รายชื่อสัตวในสวนแสดงตาง ๆ  
 

รายชื่อสัตวในสวน “Predator Prowl” 
 
  1.  อูฐโหนกเดียวและอูฐ 2 โหนก  14.  หมูปา   
  2.  ไฮยีนาลายจุด    15.  เสือโครงอินโดจีน 
  3.  อีแรงดําหมิาลัย    16.  เสือโครงเบงกอล 
  4.  ไนอาลา     17.  จระเขน้ําจืด 
  5.  เรดเลชเว     18.  หมาปาเมนดวูลฟ 
  6.  สปริงบอค     19.  เจมสบอค 
  7.  สิงโต     20.  แบลค็บัค 
  8.  นกออก     21.  เสือโครงขาว 
  9.  หมีหมา     22.  แกะบารบารี่ 
10.  สุนัขจิ้งจอก     23.  นกกาบบวั 
11.  กวางปา     24.  หมีควาย 
12.  กวางดาว     25.  หมาปาเกรวูลฟ 
13.  เนื้อทราย     26.  เสือพูมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138

รายชื่อสัตวในสวน “Savanna Safari” 
 
  1.  กวางผา     18.   วิลดบีส 
  2.  เลียงผา     19.   สิงโต 
  3.  กวางชิกะ     20.   วอเตอรบคั 
  4.  จามรี     21.   อีแลนด 
  5.  กวางรูซา     22.   นกกระจอกเทศ 
  6.  เนื้อทราย     23.   อิมพาลา 
  7.  ละอง ละมั่ง     24.   เสือชีตา 
  8.  ไฮยีนาลายแถบ    25.  มาลาย 
  9.  กระทิง     26.  ยีราฟ 
10.  นิลกาย     27.   กูดูใหญ 
11.  นกอมี ู     28.   ลามา 
12.  หมาปาดิงโก    29.   ฮิปโปโปเตมัส 
13.  จิงโจ     30.   วาตูซ่ี 
14.  ชิตาตังกา     31.   ควายและควายเผือก 
15.  บาราสิงกา     32.   กระทิงเขาทุย 
16.  แรดขาว     33.   วัวแดง 
17.  หมูปาแมน้ําแดง    34.   ชางเอเชีย 
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รายชื่อสัตวในสวน “Jaguar Trail” 
 
  1.  นกฟลามิงโก  23.   เซอวอล   45.   นกแกวมารคอร 
  2.  ลีเมอรขาวดํา  24.   เสือดํา   46.   ฮิปโปแคระ 
  3.  ชะนีแกมขาว  25.   เหยีย่วดํา   47.   สมเสร็จบราซิล 
  4.  อีกัวนา   26.   เหยีย่วรุง   48.   ชูกาไรเดอร 
  5. ซิมแปนซี   27.   เหยีย่วสายฟา  49.   ลิงลม (นางอาย) 
  6.  ลามา   28.   นากใหญขนเรียบ  50.   เมนใหญแผงคอยาว 
  7.  ชะนีมือขาว   29.   นากเล็กเล็บสั้น  51.   เสือจากัวร 
  8.  เตาหก   30.   เสือปลา   52.   ลิงกระรอก 
  9.  เตาเหลือง   31.   หมีขอ   53.   กระจง 
10.  เตาดํา   32.   นกตีนเทยีน   54.   นกคาสโซวารี 
11.  เตากัลปลาปากอส  33.   นกกระเรียนไทย  55.   กวางฟอลโล 
12.  คาพิบารา   34.  นกแขวก   56.   ลีเมอรหางปลอง 
13.  เสือโครงขาว  35.   ไกฟา   57.   นกกระตัว้เล็ก 
14.  สมเสร็จ   36.   ไกฟาเลดี ้   58.  นกแกวอีเล็คตัส 
15.  เมนใหญแอฟริกา  37.   ไกฟาสีทอง   59.   เปดแมนดาริน 
16.  มาแคระ   38.   เสือไฟ   60.   เปดแครกเกอร 
17.  แมวดาว   39.   วัลลาบี   61.   เปดเชลล 
18.  คินคาจู   40.   กระรอกบิน   62.   เปดวูด 
19.  นกกระเรียนหงอนพู  41.  ไฮยีนาลายจุด  63.   เปดมัลลารต 
20.  เสือลายเมฆ   42.   หมาใน   64.  เปดกา 
21.  หมีสลอธ   43.   เฟนเนกซ ฟอก  65.  หงสขาว 
22.  คาราเคิล   44.   แบทเอีย  ฟอก  66.   หงสดํา 
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ภาคผนวก ฌ 

 
รายชื่อสัตวหิมพานต 

 
 
1.   ไกรสรราชสีห  เปนสัตวทรงพลัง กายเปนสิงห มีขนแผงคอ ริมฝปาก ขนหาง และ

เล็บเปนสีแดงดังผารัตนกัมพล 
 

2.     สกุณราชสีห   สัตวที่มีสวนหัวเปนเหมือนนก สวนตัวเปนสิงห 
 
 
 
3.   กาสรสีห เปนสิงหที่มีสวนผสมระหวาง ราชสีห กับสัตวประเภทวัวควาย รางเปน

แบบสิงหแตมีเทาเปนกีบเหมือนเทาควาย มีลําตัวสีเทา 
 
 
 
4.   ไกรสรนาคา ตามชื่อของสัตวชนิดนี้ เปนสิงหผสมที่มีสวนประกอบของนาคดวย 

หางเหมือนสัตวเล้ือยคลานประเภทงู ตัวมีลักษณะคลายสิงหแตมีเกล็ดแข็งปกคลุม
ทั่วกาย 

 
 
5. ไกรสรคาวี สัตวชนิดนี้มีลักษณะผสมระหวางสิงโตและวัว มีชวงหัวเปนวัวและมี

รางเหมือนสิงโต 
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6.  วารีกุญชร เปนสัตวผสมระหวางชางกับปลา มีรางกายเกือบทั้งตัวเปนชาง จะมีก็
แตอวัยวะบางสวนที่กลายมาจากสัตวประเภทปลา เชน ครีบบนแผนหลัง ครีบเทา 
และครีบหาง 

 
7.   พยัคฆไกรสีห มีสวนผสมระหวางสิงหกับเสือ สวนหัวมีลักษณะเหมือนกับเสือ

ลายพาดกลอนหรือเสือเบงกอล สวนตัวเปนแบบสิงโต  
 
 
 
8.   กิเลนปก มีหัวเปนมังกร มีรางกายแบบกวางแตผิวปกคลุมไปดวยเกล็ด หางเหมือน

วัว มีปกคลายนก และเทาเปนกรงเล็บ 
 
 
 
 9.  สกุณไกสร เปนสัตวผสมระหวางนกอินทรียกับสิงห สวนหัวเปนนกอินทรีย 

สวนตัวเปนสิงห มีผิวกายเปนสีน้ําตาล 
 
 
 

10. ราชสีห สิงหชนิดหนึ่ง มีพละกําลังสูง 
11.  

 
 
11.  แรดหรือระมาด คําวา “ระมาด” ในภาษาเขมรแปลวาแรด ระมาดเปนสัตว         

หิมพานตที่ มาจากสัตวที่มีตัวตนอยูจริง แตอาจจะเพี้ยนไปบาง ระมาดที่ปรากฏใน
ศิลปะไทยจึงดูคลายกับตัวสมเสรจ็ ซ่ึงมีจมูกเปนงวงสั้น ๆ 

 
 
12.  ไกรสรปกษา เปนสัตวผสมระหวางสิงหกับนก หัวเปนเหมือนพญาอินทรีย ตัวเปน

ดังราชสีหแตมีเกล็ดคลุม มีปกเหมือนนก มีกายสีเขียวออน 
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13.  เหมราช เปนสัตวผสมที่มีรางเปนสิงห สวนหัวเปนเหม เหมเปนสัตวในวรรณคดี

ไทยชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนหงส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพวงเวยีนสตัวปาหิมพานต 
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ประวัติผูเขียน 

 
 

ช่ือ นางสาววชิรญาณ   วีรประพนัธ 
 
วัน  เดือน  ป  เกิด 6  มิถุนายน  2523 
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 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
 จังหวดัเชยีงใหม  ปการศึกษา  2541 
 สําเร็จการศกึษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา  2545 
 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส Universite de Caen 
 ประเทศฝรั่งเศส  ป พ.ศ. 2546 
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