
NOT DANGEROUS, BELOW ARE WILD CREATURES: PLEASE RESPECT THEM
สัตว�ที่ไม�เป�นอันตราย แต�โปรดอย�าเข�าใกล� เพ�่อความเป�นส�วนตัวของสัตว�

MONITOR LIZARD ตะกวด
Thailand has a large 
population of monitor lizards. 
The large reptiles can be 
spotted in ponds, rivers, lakes, 
mangroves, and swamps. 
They can swim and run fast. 
Monitors are carnivores, eating 
rodents, snakes, fish, birds, and 
other small creatures. นับเป�นสัตว�เลื้อยคลาน
ประเภทหนึ่งที่มีจำนวนมากในประเทศไทย และสามารถพบเจอได�
ทั่วไปตามทะเลสาบ หนองน้ำ และป�าโกงกาง ตะกวดว�ายน้ำและ
ว��งเร็วมาก จนยากที่จะตามได�ทัน อีกทั้งยังเป�นสัตว�กินเนื้อที่กิน
สัตว�เล็กสัตว�น�อยเป�นอาหาร ได�แก� ปลา นก หนู และงูขนาดเล็ก

HOUSE CENTIPEDES ตะขาบบ�าน
The body of a centipede is 
usually yellowish to dark 
brown in color, sometimes 
with darker stripes or 
markings. House centipede 
are not considered dangerous 
to humans. จะมีลำตัวสีเหลืองไปจนถึงน้ำตาล
เข�ม และบางชนิดก็มีลายสีน้ำตาลพาดรอบตัว โดยตะขาบ
บ�านนับว�าไม�เป�นอันตราย

HOUSE GECKOS จ��งจก
House Geckos, hiding during 
the day and foraging for 
insects at night. They can be 
seen climbing walls of houses 
and other buildings. มีลักษณะ
คล�ายคลึงกับตุ�กแก ซึ่งจะปรากฎตัวในตอนกลาง
คืน แต�ต�างกันที่ขนาดเล็กกว�าและมักพบได�ทั่วไปตาม
เขตที่อยู�อาศัย ในเวลากลางวันจะซ�อนตัวอยู�และออกหา
แมลงกินในตอนกลางคืน

SKINKS จ��งเหลน
Skinks are lizards belonging to 
the family Scincidae and the 
infraorder Scincomorpha. 
Common skinks include 
many different kinds such as 

the slender skink, natural 
friendly eating insect, ants and 

small flys. จัดเป�นสัตว�เลื้อยคลานประเภทหนึ่งเช�น
เดียวกับงูและกิ�งก�า จ��งเหลนนั้นมีมากกว�า 1,000 ชนิด เช�น จ��งเหลนต�นไม� จ��งเหลน
หางยาว จ��งเหลนน�อย แต�ชนิดที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ได�แก� จ��งเหลนบ�าน 
โดยจ��งเหลนจะกินแมลงขนาดเล็กเป�นอาหาร

GECKO ตุ�กแก
Geckos are lizards belonging 
to the infraorder Gekkota, live 
in warm climates throughout 
the world. Found on trees or 
under the roof to be seen at 

night. สัตว�เลื้อยคลานอีกหนึ่งชนิดที่พบได�
ทั่วไปในตอนกลางคืนตามต�นไม� และพบได�มาก

 ในประเทศแถบภูมิภาคที่มีอากาศร�อน ลักษณะเด�นของ
สัตว�ชนิดนี้คือเสียงร�องในตอนกลางคืน ที่มักจะร�องซ้ำๆ ติดต�อกันหลายครั้ง 
เพ�่อใช�ดึงดูดตัวเมียเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ�

LIZARD or CHAMELEONS 
กิ�งก�าสายพันธุ�คามิลเลี่ยน
Chameleons are a distinctive 
and highly specialized clade 
of Old World lizards with 202 
species. These species come 
in a range of colors, and many 
species have the ability to 
change color. นับว�าเป�นกิ�งก�าที่เก�าแก�ที่สุดสาย
พันธุ�หนึ่งของโลก โดยป�จจ�บันกิ�งก�ามีมากมายถึง 202 ชนิด
ทั่วโลก โดยกิ�งก�าคามิลเลี่ยนมีหลากหลายสีและความสามารถ
พ�เศษเฉพาะในการเปลี่ยนสีเพ�่อความอยู�รอด



NOT DANGEROUS BUT DON’T TOUCH AND REPORT TO RESORT STAFF
สัตว�ที่ไม�เป�นอันตราย แต�โปรดแจ�งเจ�าหน�าที่เมื่อพบสัตว�เหล�านี้ในบร�เวณโรงแรม

Centipedes ตะขาบ
Centipedes have a rounded or 
flattened head, bearing a pair 
of antennae at the forward 
margin. They have a pair of 
elongated mandibles. สัตว�ขาปล�อง

ที่พบได�ทั่วโลก แต�จะพบมากในประเทศภูมิภาค
เขตร�อน จะมีลำตัวเป�นปล�องและขาคู�ขนานไปกับพ�้น 

ตะขาบชอบอาศัยอยู�ตามบร�เวณที่มีความชื้น

PYTHONS งูเหลือม
The Python are a family of 
non-venomous snakes found 
in Africa, Asia, and Australia. 
Among its members are 
some of the largest snakes in 
the world. นับเป�นงูที่ไม�มีพ�ษที่พบมาก
ในทว�ปแอฟร�กา เอเชีย และออสเตรเลีย 
เป�นอีกหนึ่งสายพันธุ�งูที่มีขนาดยาวมากที่สุดของโลก

COBRA งูเห�า
Naja is a genus of venomous 
elapid snakes known as 
cobras. Members of the 
genus Naja are the most 
widespread and the most 
widely recognized as "true" 
cobras. งูชนิดร�ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลก มีสี
หลากหลาย งูเห�าจัดว�าเป�นงูพ�ษขนาดกลาง ประมาณ 
1 เมตร พบได�ทั่วไปในทว�ปแอฟร�กาและเอเชีย สามารถปรับตัว
เข�ากับสภาพอากาศได�ดี จ�งมักพบได�ทุกแห�ง ไม�ว�าจะเป�น
ทะเลทราย ป�าชื้น หร�อแม�แต�ตามที่อยู�อาศัย

RED-TAILED GREEN SNAKE 
งูเข�ยวหางแดงหร�องูเข�ยวหางไหม�

The appearance is like a 
green snake, but different in 
the end of the tailed are red, 

they are powerful snake, with 
wide smooth scales on its belly 
that are ideal for climbing trees 

and across branches. ลักษณะคล�ายคลึงกับ
งูเข�ยวพระอินทร� ต�างกันตรงที่มีพ�ษและปลายหางเป�นสีแดง 

ชอบอาศัยตามกองไม� กระถางต�นไม� โพรงหญ�า และออกหากิน
ในเวลากลางคืน อาจถูกฉกกัดได�หากเข�าใกล�จนเกินไป

KING COBRA งูจงอาง
The king cobra's skin is olive green with black and white bands on the trunk 
that converge to the head. If you see all these details, you are too close, 
run away and inform the team immediately. ผิวของงูจงอางเป�นสีเข�ยวมะกอกมีแถบสีดำและ
สีขาวพาดสลับกันบนลำตัว นับเป�นงูพ�ษขนาดใหญ� ประมาณ 3-5 เมตร พบได�มากในบร�เวณป�ารก ที่มีความชื้นและ
อับแสง พบได�ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยที่ประเทศไทยจะพบมากที่สุดในภาคใต�

GOLDEN TREE SNAKE งูเข�ยวพระอินทร�
Golden Tree snakes are non-venomous snakes found in the garden, average 
length 1 - 2 meters. มีลำตัวสีเข�ยวยาวกว�า 1-2 เมตร มักพบได�ตามสวนของบ�านเร�อนและแหล�งที่อยู�อาศัย 
จ�งมีอีกฉายาว�า งูสามัญประจำบ�าน

DANGEROUS, STAY AWAY AND IMMEDIATELY REPORT TO RESORT STAFF
สัตว�อันตราย แจ�งเจ�าหน�าที่ทันทีเมื่อพบเห็นสัตว�เหล�านี้ในบร�เวณโรงแรม


