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รายงานการส�ารวจสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

A preliminary checklist of reptile species in Kuiburi national park

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความหลากชนิดและสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นท่ี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการเดินส�ารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรงและการใช้กล้อง 

ดักถ่ายภาพสัตว์ป่า ด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 

 ผลการส�ารวจพบสัตว์เลื้อยคลาน 44 ชนิด ใน 2 อันดับ 14 วงศ์ ในจ�านวนนี้พบว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

15 ชนิด และมี 12 ชนิด เป็นสัตว์ป่าตามบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้

สูญพันธุ์ (CITES) และ 2 ชนิด อยู่ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ตามสถานภาพของ IUCN 

 โดยสัตว์เลื้อยคลานที่พบ ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่มีการกระจายเฉพาะถิ่น จึงมีความส�าคัญต่อการจัดการ

พ้ืนท่ีเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ชนิดนั้น และคงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ให้

สมบูรณ์อีกด้วย

ค�าส�าคัญ : สัตว์เลื้อยคลาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

Abstract

 This study aimed to explore diversity and status of reptile species in Kuiburi national park. 

The surveys were carried out from November 2014 to August 2015 utilizing the visual encounter 

methodology.

 The surveys identified 44 species of reptiles belonging to 2 orders and 14 families. Among the 

species detected 15 are classified as protected in Thailand Wildlife Preservation and Protection Act. 

One of the species identified is listed in CITES Appendix I, 10 species in Appendix II and 1 species in 

Appendix III.

 Two of the species detected during the surveys are classified as Endangered in IUCN Red List, 

two species are classified as Near Threatened, 3 species as Vulnerable, 4 species as Not Evaluated and 

33 species as Least Concern.

 Most of the species found during this study are endemic. It is therefore critical to implement 

management strategies that can maintain a suitable habitat for those species, as well as for protecting 

the entire biodiversity in the area.

Keywords: Reptile, Kuiburi national park
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สัตว์เลื้อยคลาน (reptile) เป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูก 

สันหลังที่มีลักษณะโบราณ มีการด�ารงชีวิตทั้งในน�้า 

และบนบก มีความส�าคัญต่อห่วงโซ่อาหารของระบบ 

นิเวศเพราะเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่า ในชนิดที่มีรูปร่าง 

แปลกตาและสี สันสวยงามอาจเป ็นที่นิยมน�ามา

เป็นสัตว์เลี้ยงและบางชนิดสามารถน�าไปประกอบ

อาหารได้ ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ตาม 

ธรรมชาติสูง และการที่เป็นสัตว์เลือดเย็นจึงท�าให้การ 

กระจายของสัตว ์กลุ ่มนี้ถูกจ�า กัดให ้อยู ่ ในพื้นที ่

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของอุณหภมูน้ิอย จึงมกัพบการแพร่ 

ค�าน�า

กระจายและมีความหลากหลายสูงมากในบริเวณป่า

เขตร้อนในประเทศไทย จึงสามารถพบสัตว์เลื้อยคลาน 

ได้ท่ัวไปทัง้ประเทศ  แต่ด้วยสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไป โดยมีแนวโน้มของอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงมีความเสี่ยง

ที่จะเกิดผลกระทบต่อสัตว์ในกลุ่มนี้

การศึกษาในคร้ังนี้เพื่อศึกษาความหลากชนิด

และสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี และน�าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการ

จัดการต่อไป

วิธีการศึกษา

สัตว์เลื้อยคลานท่ีมีขนาดใหญ่ใช้วิธีการวางกล้อง

ดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) และใช้วิธีการ

เดินส�ารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง หรือพบร่องรอยต่าง ๆ 

ท�าการถ่ายภาพสัตว์เลื้อยคลานที่พบ น�ามาจ�าแนกชนิดโดย

ใช้คู่มือ Reptiles of Thailand ของ Chan-ard et al. 

(2015)  ในกรณีที่ไม่สามารถจ�าแนกชนิดได้ในทันที ต้อง 

ท�าการจับเพื่อวัดขนาดล�าตัวจากปลายปากจนถึงก้น  

นอกจากนี้ยังท�าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยบันทึกจาก

รายงานการเคยพบเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ระยะเวลาท�าการศึกษา

พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558

สถานที่ท�าการส�ารวจ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเช่ือม

ต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน

ผลและวิจารณ์

1. ความหลากชนิด

พบสัตว์เลื้อยคลาน 44 ชนิด ใน 2 อันดับ 14 วงศ์ 

2. สถานภาพของสัตว์ป่า

สถานภาพการคุ้มครองของกฎหมายไทย ตามพระราช 

บัญญัติสงวนและคุ้มครองครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2546 พบว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 15 ชนิด ได้แก่ 

ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) ตะพาบแก้มแดง 

(Dogania subplana) เต่าด�า (Siebenrockiella crassicollis)  

เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) เต่าหกเหลือง  

(Manouria emys) กิง้ก่าเขาหนามสัน้ (Acanthosaura 

crucigera) กิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma emma)  

กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) กิ้งก่าหัวสีฟ้า 

(Calotes mystaceus) เหี้ย (Varanus salvator) ตะกวด  

(Varanus nebulosus) งูเหลือม (Python reticulatus)  

งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) งูสิงบ้าน 

(Ptyas korros) และงูจงอาง (Ophiophagus hannah) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ ์
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(The Convention on International Trade in  

Endangered Species of Wild Fauna and Flora : 

CITES) พบว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ส�ารวจพบเป็นชนิดพันธุ์

ในบัญชีหมายเลข 1 จ�านวน 1 ชนิด คือ ตะกวด (Varanus  

nebulosus) ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 จ�านวน 

10 ชนิด ได้แก่ ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) 

ตะพาบแก้มแดง (Dogania subplana) เต่าใบไม้พม่า 

(Cyclemys oldhami) เต่าเหลือง (Indotestudo 

elongata) เต่าหกเหลือง (Manouria emys) เต่าด�า  

(Siebenrockiella crassicollis) เหี้ย (Varanus  

salvator) งูเหลือม (Python reticulatus) งูเห่าหม้อ 

(Naja kaouthia) งูจงอาง (Ophiophagus hannah) 

และชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 จ�านวน 1 ชนิด คือ  

งูแมวเซา (Daboia siamensis)

สถานภาพสัตว์ป่าตามการก�าหนดของบัญชีแดงของ

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List) พบว่า

มี 2 ชนิดที่อยู่ในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) คือ 

เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) และเต่าหกเหลือง 

(Manouria emys)  ในบัญชีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการ

สูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จ�านวน 2 ชนิด คือ  

แย้ใต้ (Leiolepis belliana) และตะกวด (Varanus 

nebulosus) 

บัญชีเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulner-

able: VU) มี 3 ชนิด คือ ตะพาบธรรมดา (Amyda  

cartilaginea) เต่าด�า (Siebenrockiella crassicollis) 

และงูจงอาง (Ophiophagus hannah) ชนิดยังไม่ได้

รับการประเมิน (Not Evaluated: NE) จ�านวน 4 ชนิด 

คือ เต่าใบไม้พม่า (Cyclemys oldhami) กิ้งก่าหัวสีฟ้า  

(Calotes mystaceus) กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี (Bronchocela  

burmana) และงูลายสาบจุดด�าขาว (Rhabdophis 

chrysargos) ส่วนชนิดที่เหลืออยู่ในบัญชีมีความเสี่ยงต�่า

ต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จ�านวน 33 ชนิด 

ข้อมูลสถานภาพของสัตว์ป่าที่ส�ารวจได้ แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 1

ล�าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
สถานภาพทางกฎหมาย

กฏหมายไทย CITES IUCN

Order Testudines

Family Trionychidae

1 Amyda cartilaginea ตะพาบธรรมดา สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) VU (2016)

2 Dogania subplana ตะพาบแก้มแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) LC (2016)

Family Geoemydidae

3 Cyclemys oldhami เต่าใบไม้พม่า - บัญชี II (2015) NE (2015)

4 Siebenrockiella crassicollis เต่าด�า สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) VU (2000)

Family Testudinidae

5 Indotestudo elongata เต่าเหลือง สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) EN (2000)

6 Manouria emys เต่าหกด�า สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) EN (2000)

ตารางที่ 1  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตว์เลื้อยคลาน ที่ส�ารวจพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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ล�าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
สถานภาพทางกฎหมาย

กฏหมายไทย CITES IUCN

Order Squamata

Family Gekkonidae

7 Dixonius siamensis จิ้งจกดินลายจุด - - LC (2005)

8 Hemidactylus frenatus จิ้งจกหางหนาม - - LC (2010)

9 Hemidactylus platyurus จิ้งจกหางแบน - - LC (2005)

10 Gekko gecko ตุ๊กแกบ้าน - - LC (2005)

11 Ptychozoon lionotum ตุ๊กแกบินหางหยัก - - LC (2010)

Family Agamidae

12 Acanthosaura crucigera กิ้งก่าเขาหนามสั้น สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2005)

13 Calotes emma emma กิ้งก่าแก้วใต้ สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2005)

14 Calotes mystaceus กิ้งก่าหัวสีฟ้า สัตว์ป่าคุ้มครอง - NE (2017)

15 Calotes versicolor กิ้งก่าหัวแดง สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2005)

16 Bronchocela burmana กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี - - NE (2017)

17 Leiolepis belliana แย้ใต้ - - NT (2005)

Family Scincidae

18 Eutropis multifasciatus จิ้งเหลนบ้าน - - LC (2005)

19 Eutropis macularia จิ้งเหลนหลากลาย - - LC (2005)

20 Lipinia vittigera จิ้งเหลนลายอินโดจีน - - LC (2005)

21 Sphenomorphus maculatus จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ - - LC (2005)

Family Varanidae

22 Varanus salvator เหี้ย สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) LC (2010)

23 Varanus nebulosus ตะกวด สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I (2015) NT (2005)

Family Cylindrophiidae

24 Cylindrophis ruffus งูก้นขบ - - LC (2012)

Family Colubridae

25 Gonyosoma oxycephalum งูเขียวกาบหมาก สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2012)

Family Pythonidae

26 Python reticulatus งูเหลือม สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) LC (2005)

Family Colubridae

27 Ptyas korros งูสิงบ้าน สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC (2005)

ตารางที่ 1  (ต่อ)



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี,  สำานักอุทยานแห่งชาติ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 115

ล�าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ
สถานภาพทางกฎหมาย

กฏหมายไทย CITES IUCN

28 Oligodon fasciolatus งูปี่แก้วลายแต้ม - - LC (2012)

29 Dendrelaphis pictus งูสายม่านพระอินทร์ - - LC (2005)

30 Chrysopelea ornata งูเขียวพระอินทร์ - - LC (2005)

31 Lycodon capucinus งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง - - LC (2012)

32 Lycodon laoensis งูปล้องฉนวนลาว - - LC (2012)

33 Boiga cyanea งูเขียวบอน - - LC (2005)

34 Psammodynastes 

pulverulentus 

งูหมอก - - LC (2005)

35 Ahaetulla prasina งูเขียวหัวจิ้งจก - - LC (2012)

36 Rhabdophis chrysargos งูลายสาบจุดด�าขาว - - NE (2017)

Family Natricidae

37 Xenochrophis  

flavipunctatus

งูลายสอสวน - - LC (2012)

Family Elapidae

38 Bungarus flaviceps งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง - - LC (2012)

39 Naja kaouthia งูเห่าหม้อ - บัญชี II (2015) LC (2012)

40 Ophiophagus hannah งูจงอาง สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II (2015) VU (2012)

Family Viperidae

41 Cryptelytrops macrops งูเขียวหางไหม้ตาโต - - LC (2012)

42 Cryptelytrops albolabris งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง - - LC (2012)

43 Popeia popeiorum งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว - - LC (2012)

44 Daboia siamensis งูแมวเซา - บัญชี III (2015) LC (2012)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

หมายเหตุ 

CITES’s Appendices

Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ 

Appendix II – ชนิดพันธุ์ที่ไม่จ�าเป็นว่าถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์แต่ต้องควบคุมการ

ค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองในอย่างน้อยหนึ่งประเทศ โดยจะต้อง

ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนิด

พันธุ์นั้น ๆ 

เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN

EX  - สูญพันธุ์ไปแล้ว (extinct)

EW - สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (extinct in the wild)

CR  -  มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (critically endangered)

EN  -  ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable)

NT - เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened)

LC - มีความเสี่ยงต�่าต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern)

DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient)

NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated)
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ภาพที่ 1  สัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. ตะพาบแก้มแดง  (Dogania subplana)   

            ข. เต่าด�า (Siebenrockiella crassicollis) ค. เต่าใบไม้พม่า (Cyclemys oldhami) 

            ง. เต่าหกด�า (Manouria emys)  จ. เต่าเหลือง (Indotestudo elongata)  

            ฉ. จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus) 

ง.ค.

ข.ก.

ฉ.จ.
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ภาพที่ 2  สัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. จิ้งเหลนลายอินโดจีน  (Lipinia vittigera)   

             ข. ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ค. ตุ๊กแกบินหางหยัก (Ptychozoon lionotum)  

             ง. กิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma emma)  จ. กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana)   

             ฉ. กิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) ที่ยังเป็นวัยเด็ก

ง.ค.

ข.ก.

ฉ.จ.



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560118

ภาพที่ 3  สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. เหี้ย (Varanus salvator)  

             ข. งูเหลือม (Python reticulatus) ค. งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) 

             ง. งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata)   จ. งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla prasina)  

             ฉ. งูลายสอสวน (Xenochrophis flavipunctatus) 

ง.ค.

ข.ก.

ฉ.จ.
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ภาพที่ 4  สัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ก. งูเขียวหางไหม้ตาโต  (Cryptelytrops macrops)         

             ข. งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Popeia popeiorum) 

             ค. งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง (Cryptelytrops albolabris) 

             ง. งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง (Lycodon capucinus)  

             จ. งูลายสาบจุดด�าขาว (Rhabdophis chrysargos) ฉ. งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง (Bungarus flaviceps) 

ง.ค.

ข.ก.

ฉ.จ.
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สรุปและข้อเสนอแนะ

การศึกษาสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี โดยวิธีการเดินส�ารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง เน้น

เฉพาะในพื้นที่แหล่งน�้าและพื้นที่ที่ เคยมีรายงานการ

พบเห็นสัตว์ป่าทั้งสองประเภทนี้มาก่อน ท�าการส�ารวจใน

ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2558 จากการส�ารวจพบจ�านวน 44 ชนิด ใน 2 อันดับ 14 

วงศ์ 

สัตว์ป่าที่ส�ารวจพบ มีเพียง 15 ชนิดเท่านั้นที่ได้รับ

การคุ้มครองตามกฏหมายไทย ให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองครองสัตว์ป่า พ.ศ. 

2535 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546  และมี 12 ชนิด ที่ได้รับการ

คุ้มครองการค้าระหว่างประเทศตามอนุสัญญาไซเตส ใน

ส่วนของสัตว์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองนั้น บางชนิดอาจม ี

ประชากรอยู ่มากในพื้นที่อื่นหรือมีการกระจายทั่วไป

หลายพื้นที่จึงมีความเสี่ยงน้อยที่จะสูญพันธุ์ แต่ในบาง

ชนิดท่ีมีถิ่นอาศัยจ�าเพาะหรือพบการกระจายในเพียงบาง

พื้นที่ของประเทศควรมีการพิจารณาให้ได้รับการคุ้มครอง

ไว้ เพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น ๆ ส่วน

ใหญ่สัตว์ป่าที่ส�ารวจได้มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ถือว่ายังไม่

น่าเป็นห่วงมาก แต่ข้อมูลของสัตว์ป่าบางชนิดยังไม่มีการ

ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน อาจเพราะว่าบางชนิดเป็นสัตว์

เฉพาะถิ่น และมีข้อมูลน้อย จึงท�าให้ไม่สามารถก�าหนด

สถานภาพให้เป็นปัจจุบันได้
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