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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal 
Value (OUV)) ของพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ทางด้านการเป็นถิ่นที่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าหายาก
และใกล้สูญพันธุ ์ ศึกษาความหลากชนิด การกระจาย ถิ ่นที ่อยู ่อาศัย สถานภาพของสัตว์เลี ้ยง  
ลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่และ
ประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้ำภาชี  

ผลการศึกษาพบว่า ค่าการกักเก็บคาร์บอนของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
มีค่าเท่ากับ 2,533,262.23 ตัน มีค่าปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเท่ากับ 
9,288,628.19 ตัน คิดเป็นมีมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 75 ,795,206 บาท เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีค่าการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 4,518,832.99 ตัน มีค่าปริมาณการดูดซับกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเท่ากับ 16,569,054.28 ตัน คิดเป็นมีมูลค่าการซื้อขายคาร์บอน
เครดิตเท่ากับ 135,203,482 บาท  

ดัชนีความหลากหลายของไม้ต้นมีค่าความหลากหลายระดับสูงในบริเวณทางด้านทิศใต้ที่ติด
กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและตอนบนของพื้นที่ ซึ่ง
สังคมพืชที่มีค่าความหลากหลายสูง คือ ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ และป่าดิบแล้งระดับสูง ส่วนสังคมพืชที่ทำให้
ค่าดัชนีความหลากหลายต่ำคือ สังคมพืชป่าเต็งรัง  

พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ 113 ชนิด จาก 43 วงศ์ 
แบ่งเป็นพืชหายาก (Rare) 33 ชนิด พืชถิ่นเดียว (Endemic) 31 ชนิด พืชถูกคุกคาม (Threatened) 25 ชนิด 
พืชที่ค้นพบใหม่ (new record) 2 ชนิด และพืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ ์(Conservation) 24 ชนิด สถานภาพ
ของพืชตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบพืชที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) 
2 ชนิด ได้แก่ กฤษณา (Aquilaria malaccensis Lam.) และเอื้องมณีฉาย (Thunia bensoniae Hook. f.) 
สถานภาพของพืชตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์พบ  พืชที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 
(CR) 3 ชนิด พืชที่ใกล้สูญพันธุ ์(EN) 8 ชนิด พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 18 ชนิด พืชที่ใกล้ถูกคกุคาม 
(NT) 3 ชนิด พืชที่ไม่ถูกคุกคาม (LC) 18 ชนิด และพืชที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน (DD) 2 ชนิด  

สัตว์ป่า จากการสำรวจพบ 30 อันดับ 91 วงศ์ 275 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 อันดับ 
18 วงศ์ 43 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 อันดับ 5 วงศ์ 30 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 2 อันดับ 9 วงศ์ 
28 ชนิด และนก 20 อันดับ 59 วงศ์ 174 ชนิด ซึ่งมีค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในพื้นที่เท่ากับ 1.936 โดยพบหมูป่า (Sus scrofa) เป็นชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด รองลงมาคือ เก้ง



ธรรมดา (Muntiacus muntjak) และหมีหมา (Helarctos malayanus) เม ื ่อนำมาตรวจสอบ
สถานภาพทางกฎหมายพบ ชนิดพันธุ ์ที ่อยู ่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวนจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เลียงผา 
(Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) ละมั่ง (Rucervus eldii) และสมเสร็จ 
(Tapirus indicus) และชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 221 ชนิด สถานภาพของสัตว์
ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) พบชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ เลียงผา 
(Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) ละมั่ง (Rucervus eldii) เสือโคร่ง (Panthera 
tigris) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) เสือลายเมฆ 
(Neofelis nebulosi) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ตะกวด (Varanus bengalensis) และนกกาฮัง 
(Buceros bicornis) เป็นต้น ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 จำนวน 30 ชนิด และชนิดพันธุ์ในบัญชี
หมายเลข 3 จำนวน 8 ชนิด สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ 
(IUCN) พบชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) จำนวน 3 
ชน ิด ได ้แก ่  ล ิ ่นชวา (Manis javanica)  เต ่าเหล ือง ( Indotestudo elongata) และเต ่าหก 
(Manouria emys) ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (Bos 
javanicus) ละมั่ง (Rucervus eldii) หมาใน (Cuon alpinus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ 
(Vulnerable: VU) จำนวน 17 ชนิด ชนิดพันธุ ์ท ี ่ เก ือบอยู ่ในข่ายเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ ์ (Near 
Threatened: NT) จำนวน 10 ชนิด  
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ไทยประจัน                   110 
13 ค่าความหลากชนิดของไม้ต้นในแต่ละสังคมพืชในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี      111  
14 พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ 

ในอทุยานแห่งชาตเิฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำ 
ภาชี                127 

15 รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิม 
พระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี          147 
 
 
 
 



(3) 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

ตารางที ่              หน้า 

16 รายชื่อและสถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในอุทยานแห่งชาติ  
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         155 

17 รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           160 

18 รายชื่อและสถานภาพของนกที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) 
 

สารบญัภาพ  

ภาพที ่               หน้า 

1 ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5TM สีเขยีวแทนการปกคลุมของพื้นทีป่่าไม้  
แสดงใหเ้ห็นผืนป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจานที่เชื่อมต่อเนื่องกบัผืนป่าในฝั่งประเทศ 
เมียนมาเป็นป่าผืนใหญใ่นอาเซียน              6 

2 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีบริเวณที่ตั้งของกลุ่มป่าแก่งกระจาน อันมีเทือกเขา  
ตะนาวศรีเป็นเขตกั้นระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการเป็นเขตเงาฝน  
(rain shadow) ทำให้ปริมาณน้ำฝนในฝั่งประเทศไทยน้อยกว่าฝั่งประเทศ 
เมียนมา               10 

3 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปบริเวณกลุ่มป่าแกงกระจาน บรเิวณยอดเขาใกลแนวชายแดน 
ประเทศไทยและเมียนมา มีอุณหภูมิตํ่า ซึ่งไดร้ับอิทธิพลจากความสูงจากระดับ 
น้ำทะเลสงผลให้เกิดระบบนิเวศของป่าไมผ้ลัดใบ (evergreen forest)        11 

4 กระบวนการประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล            16 
5 ที่ตั้งและอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี        19 
6 ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        22 
7 ลักษณะทางปฐพีวิทยาของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน         23 
8 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือน              24 
9 อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน             25 
10 ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน          25 
11 ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน         27 
12 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        30 
13 ที่ตั้งและภูมิประเทศของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี        32 
14 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         34 
15 ความลาดชันในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี          35 
16 ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         37 
17 ชนิดดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           38 
18 ภาพถ่ายสีแม่น้ำภาชีที่ไหลผ่านหมู่บ้านพุระกำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ        39 
19 ภาพถ่ายสีอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ             39 
20 ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           40 



(5) 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพที่               หน้า 

21 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี              42 
22 อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน             43 
23 อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี              44 
24 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         47 
25 รูปแบบการวางแปลงของแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster)          50 
26 การวัดความโตของต้นไม้ที่มีลักษณะต่าง ๆ            52 
27 ตัวอย่างการวางแปลงเพื่อการสำรวจไม้หนุ่มและกล้าไม้          53 
28 ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน          65  
29 ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นตายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ

ไทยประจัน               66 
30 ปริมาณมวลชีวภาพของเถาวัลย์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน       66 
31 ปริมาณมวลชีวภาพของไผ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        67 
32 ปริมาณมวลชีวภาพของไม้หนุ่มในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        67 
33 ปริมาณมวลชีวภาพของกล้าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        68 
34 ปริมาณมวลชีวภาพรวมของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        68 
35 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน              69 
36 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพใต้พื้นดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน             70 
37 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพรวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน             71 
38 ปริมาณมวลชีวภาพของไมต้้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        76 
39 ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นตายในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        76 
40 ปริมาณมวลชีวภาพของเถาวัลย์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        77 
41 ปริมาณมวลชีวภาพของไผ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         77 
42 ปริมาณมวลชีวภาพของไม้หนุ่มในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        78 
43 ปริมาณมวลชีวภาพของกล้าไม้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        78 

 



(6) 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่                    หน้า 

44 ปริมาณมวลชีวภาพรวมของพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         79 
45 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุ 

สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี              80 
46 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินในพื้นที่เขตรักษาพันธุ ์

สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี              81 
47 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพรวมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

แม่น้ำภาช ี               82 
48 การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        87 
49 การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นตายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

ไทยประจัน               88 
50 การกักเก็บคาร์บอนของเถาวัลย์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        88 
51 การกักเก็บคาร์บอนของไผ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        89 
52 การกักเก็บคาร์บอนของไม้หนุ่มในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        89 
53 การกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        90 
54 การกกัเก็บคาร์บอนรวมของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน        90 
55 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่ 

อุทยานแห่งชาตเิฉลิมพระเกียรติไทยประจัน           91 
56 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนใต้พื้นดินในพื้นที่อุทยาน 

แห่งชาตเิฉลิมพระเกียรติไทยประจัน            92 
57 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนรวมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 

เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน             93 
58 การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี               98 
59 การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นตายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        98 
60 การกักเก็บคาร์บอนของเถาวัลย์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี        99 
61 การกักเก็บคาร์บอนของไผ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         99 
62 การกักเก็บคาร์บอนของไม้หนุ่มในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี       100 
63 การกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี       100 
64 การกักเก็บคาร์บอนรวมในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี       101 



(7) 
 

สารบญัภาพ (ต่อ) 

ภาพที ่               หน้า 

65 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินในพื้นที่ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี            102 

66 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนใต้พื้นดินในพื้นที่เขต 
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี            103 

67 เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนรวมในพื้นที่เขตรักษาพันธุ ์
สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี              104 

68 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า Magalef index                112 

69 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า Shannon – Wiener index               113 

70 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า Simpson‘ s index                114 

71 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า Fisher index                115 

72 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า Peilou’s evenness index               116 

73 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า McIntosh index                 117 

74 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันแสดงด้วยค่า Evenness index                 118 

75 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า Magalef index                  119 

76 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า Shannon – Wiener index                 120 

77 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า Simpson‘ s index                 121 

78 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า Fisher index            122 
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สารบญัภาพ (ต่อ) 
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79 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า Peilou’s evenness index                123 

80 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า McIntosh index                  124 

81 ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี
แสดงด้วยค่า Evenness index                  125 

82 การกระจายของพรรณไม้หายากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย 
ประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี             133 

83 ตัวอย่างพรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ก. กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace) 
ข. กระเบียน (Ceriscoides turgida  (Roxb.) Tirveng.) ค. ปุดเต็ม  
(Geostachys smitinandii K. Larsen) ง. ว่านดอกสามสี (Christisonia 
siamensis Craib) จ. กระโถนฤาษี (Sapria himalayana Griff.) และ 
ฉ. กระโถนพระราม  (Sapria ram Bänziger & B. Hansen)        134 

   84   ตัวอย่างพรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  
ไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ก. นวลชมพู หรือ แดงพะเนิน 
(Rhodoleia championii Hook. f.) ข. จำปาหลวง (Magnolia utilis 
(Dandy) V. S. Kumar) ค. จำปีเพชร (Magnolia mediocris (Dandy) Figlar) 
ง. จันทน์หอม (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain) จ. กวางดูถูก 
(Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. & Thomson) และ ฉ.ตำหยาวสยาม 
(Alphonsea siamensis Kessler)           135 

   85    การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการ 
สูญพันธุ์ (CR – Critically Endangered) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม 
พระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี         140 

   86    การกระจายของสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN – Endangered)  
จากธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ ์
สัตว์ป่าแม่น้ำภาช ี            141 
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   87    การกระจายของสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์  
(VU - Vulnerable) จากธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ไทยประจัน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           142 

   88    การกระจายของสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ ์
(NT - Near Threatened) จากธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ไทยประจัน และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           143 

   89    ค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิ
ไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี          146 

   90    สัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. หมีหมา   
(Helarctos malayanus) ข. ลิงกังเหนือ (Macaca leonina) ค. หมูหริ่ง (Arctonyx   
collaris) ง. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) จ. กระทิง (Bos gaurus) และ ฉ. เก้ง  

  (Muntiacus muntjac)             150 
   91    สัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. รอยตีน 

เสือโคร่งเพศผู้ (Panthera tigris) ข. หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ค. กระจงหน ู
(Tragulus javanicus) ง. หมาใน (Cuon alpinus) จ. หมูป่า (Sus scrofa)  
และ ฉ. ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)          151 

   92    การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิด ก. กบทูด (Limnonectes blythii)  
ข. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) ค. จงโคร่ง (Phrynoidis asper)  
และ ง. กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida)          153 

   93    การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิด ก. กบลายหินตะนาวศรี (Amolops  
panhai) ข. กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) ค. กบอ่องเล็ก (Sylvirana  
nigrovittata) ง. อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) จ. อึ่งกรายห้วยใหญ่  

  (Megophrys major) และ ฉ. อึ่งกรายข้างแถบ (Megophrys carinense)       154 
   94    การกระจายของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 

ไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี           159 
   95    การกระจายของนกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและ 

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี              166 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

คำนำ 

อุทยานมรดกแห่งอาเซียนเกิดขึ ้นจากความร ่วมมือของกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
(Association for Southeast Asian Nations or ASEAN) ซ่ึงได้มีการลงนามในปฏิญญาอาเ ซียนว่า
ด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียนและการอนุร ักษ์  (ASEAN Declaration on Heritage Parks and 
Reserves) โดยมีข้อพิจารณาว่า พ้ืนที่ท่ีจะเป็น “มรดกแห่งอาเซียน” ได้นั้น ต้องมีลักษณะที่เป็ นหนึ่ง
เดียว มีความหลากหลาย มีคุณค่า และมีความโดดเด่นคู่ควรแก่การอนุรักษ์ ซ่ึงต้องได้รับการยอมรับ
อย่างสูงสุดจากประเทศสมาชิก และสมควรได้รับการยกย่องสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากลต่อไป 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน ต้ังอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ติดต่อกับผืนป่าประเทศ
เมียนมา ประกอบด้วยพ้ืนที่อนุรักษ์ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติ  
กุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เป็นศูนย์รวม
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์
อย่างน้อย 720 ชนิด และเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเขตพฤกษภูมิศาสตร์ 4 ลักษณะ คือ 1) Indo -
Burmese หร ือ Himalayan 2) Indo - Malaysian 3) Annamatic และ 4) Andamanese จ ึงพบ
การปรากฏของพืชเฉพาะถิ่น เช่น จำปีเพชร (Magnolia mediocris) และจำปีดอย (M. gustavii) 
โดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (สำนัก
อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ ส ัตว์ป่า และพันธุ ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2558) อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบด้วยถิ่นที่อาศัยที่มีความสำคัญอย่าง
ยิ่งสำหรับการอนุรักษ์ในถิ่นของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ที่ มี คุณค่า
ยิ่งด้านการอนุรักษ์และวิทยาศาสตร์ (Operational Guidelines for World Heritage, 2005)  

 อย่างไรก็ดีในส่วนของพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และอุทยานแห่งชาติเฉลิ มพระ
เกียรติไทยประจัน ซ่ึงเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ที่อยู่ตอนบนของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ในเขตจังหวัดราชบุรี นั้น
มีข้อมูลเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างน้อย และไม่เป็นปัจจุบัน 

   ดังนั้นเพ่ือความครบถ้วนของข้อมูลสำหรับนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทา ง
ธรรมชาติ กรมอุทยานจึงได้จัดทำโครงการศึกษาครั้งนี้ขึ้นมา 

 

 

 



หน้า 2 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันความโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value (OUV)) ของพ้ืนที่
กลุ่มป่าแก่งกระจาน ทางด้านการเป็นถิ่นที่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

 2. เพื ่อศึกษาความหลากชนิด การกระจาย ถิ ่นที่อยู ่อาศัย และสถานภาพของสัตว์เลี ้ยง 
ลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก ในพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

3. เพื ่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที ่และประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที ่อ ุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสัตว์ป่า สำหรับพ้ืนที่อนุรักษ์ข้ามพรมแดน 
(Transboundary Protected Area) 
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การตรวจเอกสาร 

พ้ืนท่ีมรดกอาเซียน 

 อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะนั้น ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
โดยได้มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียนและการอนุรักษ์ (ASEAN 
Declaration on Heritage Parks and Reserves) ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้ อม
เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อควรพิจารณาว่า พ้ืนที่อุทยานมรดกแห่ง
อาเซียนต้องมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีคุณค่าโดดเด่นคู่ควรแก่การอนุรั กษ์ ซ่ึง
ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากประเทศสมาชิกว่า มีความสำคัญในฐานะพ้ืนที่อนุรักษ์สมควรไ ด้รับ
การยกย่องไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยในครั้งนั้นได้มีการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ 11 แห่ง 
เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่  9  
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้มีการทบทวนปฏิญญาดังกล่าว เนื่องจากมีประเทศ
สมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยรัฐมนตรีอาเ ซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration 
on Heritage Parks) เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2546 โดยได้ประกาศให้พ้ืนที่อนุรักษ์จากประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ รวม 27 แห่ง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ปัจจุบันมีอุทยานมรดกแห่งอา เซียน
รวมแล้ว 35 แห่ง (สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2558) 

 พื ้นที ่คุ ้มครองของประเทศไทยที่ได้ร ับการประกาศเป็น ASEAN Heritage Parks ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติ  
อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่ เกา ะ
สุรินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกลุ่มป่าแก่งกระจาน  

 ASEAN Centre for Biodiversity (2010) ได้แบ่งเกณฑ์การพิจารณาอุทยานมรดกแห่ง
อาเซียน (ASEAN Heritage Parks) ดังนี้ 

 1. มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พ้ืนที่นั้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางระบบนิเวศ 
และความสามารถในการทดแทนโดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด 

 2. การเป็นตัวแทน มีความหลากหลายทางด้านนิเวศหรือชนิดพันธุ์ เป็นตัวแทนทางด้านนิเวศ
ที่ดีของภูมิภาคนั้น ๆ 
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 3. ความเป็นธรรมชาติ หากสภาพเป็นพ้ืนที่รุ่นสองหรือแนวปะการัง แต่ยังมีกระบวนการ  
การฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติและยังดำเนินการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 

 4. ความสำคัญในการอนุรักษ์ มีความสำคัญในระดับภูมิภาคสำหรับการอนุรั ก ษ์สา ย พันธุ์  
ที ่สำคัญ หร ือมีคุณค่าต่อระบบนิเวศหร ือทร ัพยากรพันธุกรรม สร ้างหรือส่งเสร ิมความสำคัญ 
ของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและกระบวนการทางนิเวศวิทยาให้คนตระหนักถึง คุณค่า
ของพ้ืนที่นั้น ๆ 

 5. พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตราสารใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน พ้ืนที่ต้องมีขอบเขตและหลักที่แน่นอน 

 6. แผนการจัดการ มีแผนการจัดการที่ได้รับอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

พื ้นที ่กลุ ่มป่าแก่งกระจานตั ้งอย ู่บนเทือกเขาตะนาวศร ี ซึ ่งทอดตัวเป็นเขตแดนระหวา่ง
ประเทศไทยกับเมียนมามีสภาพภูมิอากาศหลายลักษณะมาบรรจบกัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
กระจายของเขตภูมิพฤกษ์ (plant geographical characteristic) ซ่ึงมีถึง 4 ลักษณะเด่นมาบร รจบ
และซ้อนทับกันในบริเวณนี้ คือ 

1.) ลักษณะภูมิพฤกษ์อินโดเบอร์มีส ( Indo-Burmese) หร ือลักษณะภูมิพฤกษ์หิมาลายัน   
    (Himalayan) 

2.) ลักษณะภูมิพฤกษ์อินโดมาเลเซียน (Indo-Malaysian) 

3.) ลักษณะภูมิพฤกษ์อันนัมมาติก (Annamatic) 

4.) ลักษณะภูมิพฤกษ์อันดามันนิส (Andamanese) 

ดังนั้นการที่พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่มีเขตการกระจายของภูมิพฤกษ์ถึง 4 เขต รวมถึง
สภาพของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ท้ังสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และลักษณะความ
แตกต่างทางธรณีว ิทยา จ ึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ( biodiversity) ทั ้งความ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (species diversity) 
และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecosystem diversity) ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยา กรสั ตว์ ป่า 
และสิ่งมีชีวิตในน้ำ จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมต่อการศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติวิทยาที่น่าสน ใจที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย 
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กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและมีความหลากหลายทางชีวภา พ
ของพืชพรรณและสัตว์ป่าในระดับสูง จึงได้รับการยกย่องถึงความสำคัญหลายด้าน อาทิ 

- ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ 1 ใน 25 กลุ่มป่าของโลก ที่มีความสำคัญต่อกา รอนุรัก ษ์ 
  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกอาเซียนตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดก (ASEAN  
             Declaration on Heritage Parks) เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2546 

- ได้รับการจัดให้เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทยและในร ะดับ 
            ภูมิภาคตามแผนอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

- รัฐบาลไทยได้นำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชา ติ  
             ต่อคณะกรรมการมรดกโลก และคาดว่าจะได้ร ับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในเวลา 
             อันใกล้นี้ 
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ภาพท่ี 1  ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5TM สีเขียวแทนการปกคลุมของพ้ืนที่ป่าไม้ แสดงให้  
              เห็นผืนป่าในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่เชื่อมต่อเนื่องกับผืนป่าในฝั่งประเทศเมียนมา เป็นป่า  
              ผืนใหญ่ในอาเซียน 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ทรัพยากรชีวภาพของกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

สำหรับทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ จากรายงานของ ธรรมนูญ และคณะ (2554) ซ่ึงได้ทำการ
แปลภาพถ่ายดาวเทียมจําแนกสังคมพืชและมีการตรวจสอบภาคสนามอย่างละเอียด พบว่าการ
ซ้อนทับของเขตภูมิพฤกษ์ในบริเวณนี้ส่งผลให้เกิดสังคมพืชหลักและสังคมพืชย่อยที่มีลักษณะเ ด่นและ
มีความแตกต่างจากภูมิภาคอื ่นของประเทศ ได้แก่ ป่าดิบเขา (hill evergreen forest) ป่าดิบชื้น 
(moist evergreen forest) ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (moist evergreen - bamboo forest) ป่าดิบชื้นผสม
ดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (upper dry evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับกลาง (middle dry 
evergreen forest) ป่าดิบแล้งระดับตํ ่า  ( lower dry evergreen forest) ป่าผสมผลัดใบ (mixed 
deciduous forest) ป่ า เต ็ ง ร ั ง  (dry dipterocarp forest) ป่ า ด ิ บแล ้ งผสมเบญจพร รณ  (dry 
evergreen - mixed deciduous forest) และป่ารุ่นสอง (secondary forest) โดยพบป่าดิบแล้งใน
บริเวณนี้มากที่สุด และสิ่งที่อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นภาพของการบรรจบกันของสังคมพืชจากภู มิภาค
ต่าง ๆ ได้ คือ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังที่แท้จริงจะเป็นผืนใหญ่ ได้กระจายลงมาจา กภา คเหนือ
และภาคตะวันตกลงมาถึงเพียงตอนเหนือของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าแ ม่น้ำภาชี 
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน และป่าดิบชื้นที่แทจ้ริงซ่ึงกระจายตัวมาจากภาคใต้ของประเทศได้มาบรรจบกันที่กลุ่ มป่า
แก่งกระจาน และที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง คือ การพบสังคมพืชป่าดิบเขาที่มีพรรณพืชบาง
ชนิดคล้ายคลึงกับป่าดิบเขาบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพ้ืนที่ทีน่่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาพันธุ์ ไม้ในประเทศไทย เพรา ะ 
เป็นแหล่งรวมของพันธุพื์ชจากทั่วทุกภูมิภาคและมีการพบพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ที่ มี
ความสำคัญต่อการอนุรักษ์หลายชนิด เชน จำปีเพชร (Magnolia mediocris (Dandy) Figlar) จำปีดอย 
(Magnolia gustavii King) แตงพะเนินทุ่ง (Trichosanthes phonsenae Duyfjes & Pruesapan) 
โมลีสยาม (Reevesia pubescens var. siamensis (W. G. Craib) J. Anthony) มหาพรหม (Mitrephora 
winitii Craib) และ โมกเครือ (Kamettia chandeei D. J. Middleton) เป็นต้น จนมีการกล่าวกันว่า
กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษ์ศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

ส่วนทรัพยากรสัตว์ป่า พบวา่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบกระจายอยู่ ทั้ง ใน
เขตตอนบนและตอนล่างของประเทศไทย เนื่องจากอยู่ในช่วงเขตรอยต่อทางด้านสัตว์ภูมิศาสตร์ของ 
Oriental Region ที่ปจัจุบันใช้อีกชื่อวา่ Indomalayan Region มีพ้ืนที่ครอบคลุมปร ะเทศอิน เดีย  
ศรีลังกา เมียนมา จีนทางใต้ของเทือกเขาหิมาลัย ไทย เวียดนาม ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ ภายใน Indomalayan Region ได้แบ่งเป็นอีก 4 เขต ภูมิศาสตร์ย่อย (sub - region) 
โดยใช้การกระจายของชนิดพืชและสัตว์เป็นหลัก ได้แก่ Sri Lankan Sub - region, Indian Sub - 
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region, Indochinese Sub – region และ Sundaic Sub - region ประเทศไทยจึงจัดอยู่ในพ้ืนที่ 2 
เขตภูมิศาสตร์ย่อย คือ Indochinese Sub – region ซ่ึงอยู่ทางตอนบนของประเทศ (ถิ่นเหนือ) และ 
Sundaic Sub - region (ถิ่นใต้) 

ด้วยเหตุนี้พ้ืนที่ของกลุ่มป่าแก่งกระจานจึงเป็นรอยต่อระหว่างทางตอนล่างของเขตภูมิศาสตร์
ย ่อย Indochinese Sub - region ในส่วนของ Indochinese Division กับทางตอนบนของ เ ขต
ภูมิศาสตร์ย่อย Sundaic Sub - region ในส่วนของ Malayan Division ซ่ึงพบวา่ มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบกระจายอยู่ทั้งในเขตตอนบนและตอนล่างของประเทศไทย สัตว์ป่าหลาย
ชนิดเป็นสัตว์ป ่าที ่ถ ูกคุกคามในระดับโลก (Globally Threatened) เช่น ช้างเอเชีย (Elephas 
maximus) วัวแดง (Bos javanicus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) หมาใน (Cuon alpinus) หมีควาย 
(Ursus thibetanus) ลิงเสน (Macaca arctoides) เก้งหม้อ (Muntiacus fea) และในจํานวนนี้ยัง
เป็นสัตว์กินเนื้อ (Carnivore) ถึง 14 ชนิด ต้ังแต่ชนิดที่รู้จักกันดี อย่างเช่น เสือโคร่ง (Panthera 
tigris) เสือดาว (Panthera pardus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ไปจนถึงชนิดที่มีข้อมูลน้อยมาก 
เช่น แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) ซ่ึง
เป็นตัวบ่งชี้ความหลากหลายของสัตว์ท่ีเป็นเหยื่อได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของจระเข้นำ้จดื 
(Crocodylus siamensis) ในธรรมชาติ ซ่ึงจระเข้น้ำจืดจัดเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ สุดชนิ ดหนึ่ ง
ของโลก (Critically Endangered) 

ทรัพยากรมนุษย์ 

มีช ุมชนบางกลุ่มต้ังถิ่นฐานอยู่ ในพื ้นที ่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน 16 หมู ่บ ้าน ที ่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มป่าแห่งนี้ คือ ชุมชนชาวกะหร่างและกะเหรี่ยง เช่น บ้านบางกลอย และบ้าน
โป่งลึก ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บ้านป่าหมากในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และบ้านพุระกำ ใน
เขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

สภาพภูมิอากาศ 

กลุ ่มป่าแก่งกระจาน มีภ ูมิอากาศจ ัดอยู ่ในประเภทฝนเมืองร ้อนเฉพาะฤดู  (Tropical 
Savannah Climate) กล่าวคือ อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งปี และมีช่วงแล้งที่เห็นได้ชัดในรอบปี ทั้งนี้ตาม
ระบบการจําแนกทางภูมิศาสตร์ลักษณะข้างต้นเป็นภูมิอากาศแบบก่ึงชื้นแล้งโดยมีช่วงกลางวันยา วใน
ฤดูร้อน และกลางวันสั้นในฤดูหนาว จะมีช่วงที่มีน้ำมากเกินเพียงพอเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หรือไม่มีเลย 
มีฤดูหลักอยู่ 3 ฤดู ดังนี้ 
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ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉีย งใ ต้และ
ร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านพ้ืนที่ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป เม่ือร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้น ไปทาง
เหนือทำให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนกลับลง
มาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนพาดผ่านพ้ืนที่ อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะทำใหมี้ฝนชุกต่อเนื่อ ง
และปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ
พัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทย
ตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง แต่พ้ืนที่บริเวณนี้จะยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพัน ธ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมเข้ามาต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝน เป็นฤ ดู
หนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนตกหนัก และฝนหยุดตกและ
เข้าสู่ฤดูหนาวในราวเดือนธันวาคม 

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงเปลี่ยนจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหัน เข้ า หา ดวง 
อาทิตย ์โดยเฉพาะเดือนเมษายน พ้ืนที่ประเทศไทยมีดวงอาทิตย์เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทำให้
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่อากาศจึงร้อนอบอ้าว แต่เนื่องจากภูมิประเทศบริ เ วณนี้ เป็น
คาบสมุทรอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอน้ำจากทะเลจึงช่วยคลายร้อนลงไปได้บ้าง 
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ภาพท่ี 2  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีบริเวณที่ต้ังของกลุ่มป่าแก่งกระจาน อันมีเทือกเขาตะนาวศรี เป็น  
             เขตก้ันระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงการเป็นเขตเงาฝน (rain shadow) ทำให้ปริมาณ 
             น้ำฝนในฝั่งประเทศไทยน้อยกว่าฝั่งประเทศเมียนมา 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 3  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีบริเวณกลุ่มป่าแก่งกระจาน บริเวณยอดเขาใกล้แนวชายแดนประเทศ 
             ไทยและเมียนมา มีอุณหภูมิต่ํา ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากความสูงจากระดับน้ำทะเล ส่งผลให้ 
             เกิดระบบนิเวศของป่าไม้ผลัดใบ (evergreen forest) 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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คุณค่าท่ีโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value (OUV)) 

 ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก (2555) อธิบายว่า อนุสัญญามรดกโลกก่อต้ังขึ้นเพ่ือรับรอง “แหล่งที่ มี
คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของมวลมนุษยชาติ ซ่ึงควรค่าแก่การสงวน
รักษาและส่งมอบต่ออนุชนรุ่นหลัง และซ่ึงมีความสำคัญสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด ในแนวทางปฏิบัติ
ได้นิยามคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลว่า มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และ/หรือ ธรรมชาติ ซ่ึงมี
ความพิเศษอย่างยิ่งจนสามารถข้ามผ่านขอบเขตของประเทศและมีความสำคัญเป็นสาธารณะสำหรับ
มวลมนุษยชาติในปัจจุบันและอนาคต นิยามดังกล่าวสามารถทำความเข้าใจผ่านทางเกณฑ์ในการขึ้น
บัญชีมรดกโลก ซ่ึงจะได้กล่าวถึงเกณฑ์เหล่านั้นต่อไป การที่จะได้รับรองว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล 
แหล่งมรดกจะต้องผ่านเง่ือนไขด้านความครบถ้วน และ/หรือความแท้ และจะต้องมีระบบการปกป้ อง
คุ้มครองและบริหารจัดการที่พอเพียงเพ่ือความม่ันใจในการปกป้องแหล่งดังกล่าว 

คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล คือ 1) หัวใจหลักของการนำเสนอแหล่ง 2) สิ่งที่จะถูกประเ มิน 
3) เหตุผลท่ีแหล่งได้รับการบรรจุในบัญชีมรดกโลก และ 4) สิ่งที่จำเป็นจะต้องธำรงรักษาไว้ ด้วยการ
ปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการมรดกโลกไ ด้
รับรองประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Statement of Outstanding Universal Value) เม่ือ
แหล่งมรดกได้รับการบรรจุเข้าในบัญชีมรดกโลก และมีกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างปร ะกาศ
ดังกล่าวสำหรับแหล่งที่ได้ขึ้นบัญชีก่อนที่ปฏิบัติการดังกล่าวจะเริ่มขึ้น ในปัจจุบัน ประกาศเหล่านี้ คือ
หัวใจของการทำงานของคณะกรรมการ และเป็นข้อสรุปของเหตุผลว่าเหตุใดแหล่งที่ได้รับการขึ้นบัญชี 
จึงได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล เหตุใดแหล่งดังกล่าวจึงผ่าน เกณฑ์และควา ม
ต้องการในด้านความแท้ ความครบถ้วน การปกป้องคุ้มครอง และการบริหารจัดการ การประกาศคุณ
ค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Statement of Outstanding Universal Value - SoOUV) มีผลครอบคลุม
ตลอดอายุของแหล่งมรดก เม่ือได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว SoOUV ยังเป็น
จุดอ้างอิงเพ่ือ 1) การติดตามประเมินผลโดยรัฐภาคีและผู้บริหารจัดการแหล่งมรดก 2) การจัดทำ
รายงานตามระยะเวลา 3) การติดตามประเมินผลเชิงรับ (Reactive Monitoring) และการรายงาน
สถานภาพการอนุร ักษ์ (State of Conservation Reporting) 4) การขึ ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะ
อันตราย และ 5) ความเป็นไปได้ที่จะลบชื่อแหล่งมรดกแหล่งใดแหล่งหนึ่งออกจากบัญชีมรดกโลก 
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กระบวนการประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value) จะ
พิจารณาองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ  

1. เกณฑ์การพิจารณาแหล่งมรดกโลก (World Heritage criteria)  

ในการพิจารณาเพ่ือเสนอแหล่งเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนั้น UNESCO ได้
กำหนดให้มีเกณฑ์ในการพิจารณา “คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (Outstanding Universal Value)” 
ตาม “เอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (operational Guidelines for 
the Implementation of the World Heritage Convention) โดยเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าความ
โดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง เพื ่อนำเสนอขึ ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนั ้น มีเกณฑ์ในการ
พิจารณา ดังนี้  

 เกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม หรือตัวแทนของ
ความงดงามและเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดยิ่ง 

 เกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ ่งหร ือในพื้นที ่ว ัฒนธรรมใด ๆ ของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยี 
อนุสรณ์ศิลป์ การวางแผนบ้านเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ 

 เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นเอกลักษณ์ หายากยิ่ง หรือเป็นของแท้ด้ังเดิม 

 เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างของลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งก่อสร้างอันเป็น ตัวแทนของการ
พัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม 

 เกณฑ์ข ้อที ่  5 เป็นตัวอย่างลักษณะอันเด่นชัด หร ือของขนบธรรมเน ียมประเพณีแห่ง
สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ที่ มีความเปราะบางด้วยตัวมันเอง หรือ
เสื่อมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สามารถกลับ คืน
ดังเดิมได้ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 เกณฑ์ข ้อที ่  6 มีความคิดหร ือความเชื่อที่ เก ี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่ มี
ความสำคัญหรือความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์ 

 เกณฑ์ข้อที่ 7 เป็นแหล่งที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่นเห็นได้ชัด หรือเป็น
พ้ืนที่ท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติหาพ้ืนที่อ่ืนเปรียบเทียบไม่ได้  

 เกณฑ์ข้อที่ 8 เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของโลกใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ กัน ซ่ึงรวมไปถึงร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหรือกระบวนการทางธรณีวิทยาที่สำคัญอันทำให้
เกิดรูปลักษณ์ของแผ่นดินหรือลักษณะธรณีสัณฐาน หรือลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญ 



หน้า 14 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 เกณฑ์ข้อที่ 9 เป็นตัวอย่างที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงกระบวนการนิเวศวิทยา และชีววิทยา
ซ่ึงก่อให้เกิดและมีพัฒนาการของระบบนิเวศทางบก หรือระบบนิเวศน้ำจืด หรือระบบนิเวศชายฝั่ง
และทางทะเล และสังคมพืชและสัตว์ 

 เกณฑ์ข้อที่ 10 เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด ซ่ึงรวมไปถึงถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือชนิดพันธุ์สัตว์ ที่ มีคุณค่า
โดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก 

2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ และ/หรือ ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Integrity and/or  
Authenticity) 

      ในกระบวนการเสนอขอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลก สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ “ความครบถ้วน
สมบูรณ์ (Integrity)” ทั้งแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ต้องได้รับการประเ มิน ด้าน
ความสมบูรณ์หรือความมีอยู่อย่างครบถ้วนของคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ถ่ายทอด คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล
ด้วยเหตุนี้เอง การสร้างความเข้าใจต่อประเด็นด้านศักยภาพคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลเป็นสิ่งที่จ ะต้อง
ดำเนินการก่อนที่จะพิจารณาในประเด็นว่าด้วยความครบถ้วนของแหล่งมรดก 

 ความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นเครื่องบ่งชี้คุณสมบัติของลักษณะความเป็นองค์รวม ตลอดจนการ
ดำรงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมและ/หรือทางธรรมชาติ และคุณลักษณะ
ประกอบ ทั ้งน ี ้ในการตรวจสอบเงื ่อนไขของความครบถ้วนสมบูรณ์จำเป็นต้องพิจารณาถึงสิ ่งที่
เก่ียวเนื่องของแหล่งมรดกนั้นด้วย  

แหล่งมรดกที ่นำเสนอภายใต้เกณฑ์ ข ้อที่  ควรเป็นแหล่งมรดกที ่มี คุณสมบ ัต ิส ำ คัญ  
ยิ ่งสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะแหล่งมรดกที่มีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และ/หรือเป็นตัวแทนที ่สอดคล้องกับเกณฑ์ โดยเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่ทำ 
หน้าที่พิทักษ์รักษาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ท่ีหลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชีวมณฑล  และ 
ระบบนิเวศ เช ่น ป่าทุ ่งเขตร ้อนต้องมีสภาพตามข้อกำหนดที ่ครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือต้อง 
ประกอบด้วยสัตว์กินพืชและพืชที่ มีการพัฒนาร่วมกัน ตัวอย่าง แหล่งมรดกระบบนิเวศหมู่ เกา ะนั้น  
ต้องเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น และต้องมีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอต่อการอยู่อ าศัยของ  
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้ม่ันใจได้ว่าประชากรของชนิดพันธุ์เหล่านั้นจะดำรงเผ่า พันธุ์ ต่อ ไป ได้  
สำหรับพ้ืนที่อันเป็นที่พักพิงของสิ่งมีชีวิตที่ มีการโยกย้ายถิ่น เป็นแหล่งที่ผสมพันธุ์ และสร้างรั งตาม 
ฤดูกาล และเส้นทางในการโยกย้ายถิ่น 
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สำหร ับประเด็นว่าด้วย  “ความเป็นของแท้ดั้งเดิม (Authenticity)” ของแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมจะถูกตัดสินจากความน่าเชื่อถือ และความเป็นจริงในแง่มุมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน เอกสาร
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ความสามารถในการทำความเข้าใจคุณค่าของแหล่งมรดกนั้นจะขึ้นอยู่ กับ  
ระดับความน่าเช ื ่อถ ือของข้อมูลที ่นำเสนอ  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับแหล่งมรดก
วัฒนธรรมที ่ส ัมพันธ์ก ับคุณลักษณะของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึงคุณค่าที่สั ่งสมมา
ยาวนาน ทั้งนี้ในการประเมินจะพิจารณาความเป็นของแท้ด้ังเดิมในทุกมิติที่ เก่ีย วเนื่อ งสั มพัน ธ์กับ
แหล่ง 

การตัดสินในประเด็นเรื่องคุณค่าที่อยู่ คู่กับแหล่งมรดกวัฒนธรรม อาจแตก ต่า ง กัน ไป
ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพราะแม้แต่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน ก็ยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน  
ทั้งนี้ การประเมินอยู่บนฐานของการเคารพในความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม และในการ
ประเมินต้องตัดสินอยู่ภายใต้กรอบความคิดในบริบทวัฒนธรรมนั้น 

นอกจากนี้ “ความเป็นของแท้ด้ังเดิม (Authenticity)” ยังขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่ งมรดก
ทางวัฒนธรรมและบริบทท่ีเก่ียวเนื่อง ทั้งนี้ อธิบายผ่านโครงสร้างการนำเสนอข้อมูลดังนี้ 

1) รูปทรง และการออกแบบ (Form and Design) 

2) สาระ และสิ่งประกอบ (Materials and Substance) 

3) การใช้สอย และหน้าที่ (Use and Function) 

4) จารีตประเพณี เทคนิค และระบบการจัดการ  (Traditions, Techniques and  
Management systems) 

5) ทำเลที่ต้ัง และการต้ังถิ่นฐาน (Location and Setting) 

6) ภาษาและรูปแบบอ่ืน ๆของมรดกที่สัมผัสมิได้ (Language, and Other Forms of  
Intangible Heritage) 

7) จิตวิญญาณ และความรู้สึก (Spirit and Feeling) 
8) ปัจจัยภายในและภายนอกอ่ืน ๆ (Other Internal and External Factors) 

3. การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการ (protection and Management) 

 การปกป้องคุ้มครองและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกนั้น ต้องสร้างความเชื่อม่ันไ ด้
ว่าสามารถรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล ตลอดจนเง่ือนไขของความครบถ้วนสมบูรณ์และ/ หรือ  
ความเป็นของแท้ด้ังเดิมในช่วงเวลาของการได้รับการขึ้นทะเบียนเอาไว้ได้ เพ่ือให้รักษาคุณค่าดังกล่าว  
ไว้ต่อไป การทบทวนทั่วไปของสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดก และคุณค่าโดดเด่นอัน เป็ นสา กล  
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ควรจะดำเนินการตามกรอบกระบวนการติดตามแหล่งมรดกโลกตามที่ได้ระบุไว้ในแนวปฏิ บัติ เ พ่ื อ 
การดำเนินการตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก แหล่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อแหล่ ง
มรดกโลกนั้นต้องได้รับการคุ้มครองในระยะยาว ทั้งในด้านกฎหมาย ระเบียบ การจัดต้ังสถาบัน และ/
หรือ การปกป้องคุ้มครองประเพณีและการจัดการเพ่ือให้แน่ใจแหล่งมรดกโลกจะมีความยั่งยืน การ
ปกป้องคุ้มครองควรรวมถึงการกำหนดขอบเขตอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกันในกระบวนการนำเสนอ
เพ่ือขอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก รัฐภาคีสมาชิกต้องแสดงให้ เห็น ว่า มีการ
ปกป้องคุ้มครองทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และ/หรือ ในระดับของกลุ่มคนร่ วมวัฒนธร รม
ประเพณี และควรแนบเอกสารที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนของแนวทางการปกป้องคุ้มครองแหล่ง
มรดกที่ขอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียน 

 

ภาพท่ี 4  กระบวนการประเมินคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล 
ท่ีมา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2561) 
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รายการข้างต้นนี้ทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง มีความจำเป็นที่คุณสมบัติที่ระบุสำหรับแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งควรจะถ่ายทอดออกมาจากประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล และข้อพิสูจน์สำหรับเกณฑ์ต่าง ๆ 
คุณสมบัติจะต้องมีการระบุอย ่างชัดเจนเน ื่องจากมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจความแท้ 
(authenticity) และความครบถ้วน (integrity) และเป็นเป้าหมายในการปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ 
และการบริหารจัดการ สำหรับมรดกธรรมชาติ ปกติจะใช้คำว่า “ลักษณะเด่น” (features) ถึงแม้ว่าใน
บางครั้งก็ใช้คำว่าคุณสมบัติเช่นกันตัวอย่างของลักษณะเด่นสำหรับแหล่งมรดกธรรมชาติอาจจะรวมถึง 

1. ความสำคัญด้านทัศนียภาพหรือสุนทรียศาสตร์ (visual or aesthetic significance) 

2. ขนาดของขอบเขตของลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (scale 
of the extent of physical features or natural habitats) 

3. ความสมบูรณ์ของกระบวนการทางกายภาพหรือทางนิเวศ ( intactness of physical of 
ecological processes) 

4. ความเป็นธรรมชาติ และความสมบูรณ์ของระบบธรรมชาติ (naturalness, and intactness 
of natural systems) 

5. การดำรงอยู่ของประชากรของสปีชีส์หายาก (viability of populations of rare species)  

6. ความหายาก (rarity) 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่ข องจั งหวัดรา ชบุรี 
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบู ร ณ์มีแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ขึ้ นชื่ อ คือ 
น้ำพุร้อน พ้ืนที่แห่งนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในอดีต เคยอยู่ภ า ย ใ ต้อิทธิ พลของ  
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  
เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ต่อมารัฐบาลสามารถควบคุมพ้ืนที่ ได้จ นเ กิด
ความสงบสุขในพ้ืนที่แห่งนี้ แล้วได้ดำเนินการวางแผนที่จะเร่งรัดพัฒนาฟ้ืนฟูทรั พยา กรป่า ไ ม้และ
สัตว์ป่าในส่วนที่ถูกทำลาย จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์ และได้รับการประกาศจัดต้ังเป็ นอุทยานแห่ งชาติ   
โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 นับเป็น
อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 124 ของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ป.)  
มีขนาดพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 328.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 205 ,119.50 ไร่ (เป็นพ้ืนที่ที่
คำนวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  
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ท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตั ้งอย ู่ระหว่างเส้นละติจูดที่  1457127 ถึง 
1488186 เหนือ และลองจิจูดที่ 538586 ถึง 570406 ตะวันออก ในระบบ UTM WGS 1984 มีพ้ืนที่
ทั้งหมดต้ังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของพ้ืนที่จังหวัด แบ่งออกเป็น
เขตการปกครองในระดับอำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากท่อ ในพ้ืนที่ตำบลอ่างหิน ตำบลยางหัก 
ตำบลทุ่งหลวง และอำเภอบ้านคา ในพ้ืนที่ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านคา และตำบลพันจันทร์ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังนี้ (ธรรมนูญ และ พิทยารัตน์, 2554) 

 ทิศเหนือ ติดต่อป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่าสงวนแห่งชาติพุยางและป่าพุสามซ้อน  
ทิศใต้ ติดต่ออุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และแนวเขตจังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีป่าสงวนแห่งชาติพุยาง และป่าพุสามซ้อน  
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย แม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 5 ที่ต้ังและอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในเขตอุทยานแห่ งชา ติ  
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันประกอบด้วยหินตะกอน และหินแปร กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ เรียงลำดับ
จากหินที่มีอายุน้อยไปถึงหินที่มีอายุมากได้ดังนี้ 

1.  ตะกอนน้ำพา (Qa) เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซ่ึงเป็นหินตะกอนยุคควอร์ เทอนา รี 
(Quaternary) เป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยา ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 0.01 ล้านปี มาจนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว สะสมตัวทางร่องน้ำ คันดินแม่น้ำ และ
แอ่งน้ำท่วมถึง พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.15 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2.  ตะกอนตะพัก (Qt) เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ ่งเป็นหินตะกอนยุคควอร์เทอนารี 
(Quaternary) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 0.01 – 1.8 ล้านปี ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง ดิน
เหนียว และศิลาแลง พบบริเวณขอบตอนบนของพ้ืนที่ อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.10 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 3.  หินแกรนิต (Kgr) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ ่งเป็นหินในยุคคร ีเทเชียส 
(Cretaceous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 65 – 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินแกรนิตสีจาง และหินแอล
ไพลต์แกรนิตเนื้อละเอียด พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 214.29 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
 4. กลุ่มหินแก่งกระจาน (Ckp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซ่ึงเป็นหินในยุคคาร์บอ
นิเฟอรัส – เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มประมาณ 230 – 350 ล้านปี อยู่ใน
หมวดหินเขาพระ ประกอบด้วยหินทรายเกรย์แวก หินดินดาน แตกเป็นแผ่นเรียบ หินทรายอาร์โคสสี
ขาว พบทางทิศตะวันออกบริเวณตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 39.60  
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 5. กลุ่มหินทองผาภูมิ (Chp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซ่ึงเป็นหินในยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส – เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มประมาณ 230 – 350 ล้านปี อยู่ในหมวด
หินเขาพร ุชะบา ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวดที ่ส ัมผัสกับหินแกรนิต แล้วถ ูกแปรสภาพเป็น 
หินควอร์ตไซต์ พบมากทางตอนบนและตอนล่างของพ้ืนที่ อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 74.02  ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.56 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 รอยเล่ือน พบแนวรอยเลื่อนหนึ่งแนวบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ แต่เป็นรอยเลื่อนที่
ไม่มีพลัง ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่อันตรายและไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ได้ 



หน้า 21 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

ทรัพยากรดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน สามารถจำแนกได้ 3 ชุดดิน 
ดังนี้ 

 1. ดินชุด 23 h เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 2 - 4 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดิน
ในระดับที่ดี ดินชุดนี้ความลึกมาก เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
ประมาณ 5.5 -  6.5 ส่วนดินชั ้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 -  5.5  
พบกระจายบริเวณตอนบนด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 11.03 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ดินชุด 24 เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 8 - 16 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดิน
ในระดับที่ดี ดินชุดนี้เป็นดินต้ืน มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 35 เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย  
มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 5.0 ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 5.0 
พบทางตอนกลางบริเวณชายขอบของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวม 43.36 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
13.21 ของพ้ืนที่ 

3. พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) เป็นชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35  
องศา มีการระบายน้ำของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้เป็นดินต้ืน มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 50  
พบดินชุดนี้ได้ทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 273.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 83.43 ของ
พ้ืนที่อุทยานฯ 
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ภาพท่ี 6  ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 7  ลักษณะทางปฐพีวิทยาของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้และ
ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านพ้ืนที่ ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป เม่ือร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือทำให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนกลับลงมา
พาดผ่านพ้ืนที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะทำให้มีฝนชุกต่อเนื่องและปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นต้ังแ ต่ปลาย
เดือนกรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง แต่พ้ืนที่บริเวณนี้ยังคง
มีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากข้อมูลปริมาณน้ำฝน โดย Fick, S.E. and R.J. Hijmans, 2017. 
Worldclim 2 :  New 1 - km spatial resolution climate surfaces for global land areas. 
(https://worldclim.org) แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ตอนล่างมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 1,338 มิลลิเมตรต่อปี 
ส่วนพ้ืนที่ตอนบน มีปริมาณน้ำฝนเพียง 1,035 มิลลิเมตรต่อปี ซ่ึงเดือนตุลาคมเป็น เดือนที่ มีปริ มาณ
น้ำฝนมากที่สุด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 205 – 225 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ มีปริ มาณ
น้ำฝนน้อยที่สุด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3 – 7 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 8 

 

ภาพท่ี 8  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือน 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 26 องศาเซลเซียส โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 – 29 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดใน
ธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19 – 24 องศาเซลเซียส 
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ภาพท่ี 9  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน 

  

  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 

ภาพท่ี 10  ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ทรัพยากรน้ำ 

 พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ 

 ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ ในเขต
ลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.89 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำแม่น้ำ
เพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ และอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อย 3 ลุ่มน้ำ ดังนี้ 

 ลุ่มน้ำแม่กลอง พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำนี้ 156.60 
ตารางกิโลเมตร หรือ 97,877.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.72 ของพ้ืนที่อุทยานฯ ประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อย 
2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ 

 1. ลุ ่มน ้ำย ่อยที ่ราบแม่น้ำแม่กลอง อยู ่ทางตอนบนของพื้นที่อ ุทยานฯ โดยพื ้นที ่อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยนี้ 30.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,925.12 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 2. ลุ่มน้ำย่อยลำภาชี อยู่ทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เฉลิ ม
พระเกียรติไทยประจันอยู่ในอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยนี้ 126.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,952.50 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 38.49 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ลุ่มน้ำเพชรบุรี พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำนี้ 171.59 
ตารางกิโลเมตร หรือ 107,242.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ ประกอบด้วยลุ่ม
น้ำย่อย 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ 

1. ลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง อยู่ทางตอนบนของพ้ืนที่ อุทยานฯ โดยพ้ืนที่ อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยนี้ 21.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,364.06 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของพ้ืนที่ท่ีอุทยานฯ 

2. ลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำย่อยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยนี้ 150.21 ตารางกิโลเมตรหรือ 
93,878.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.77 ของพ้ืนที่อุทยานฯ  
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ภาพท่ี 11  ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ทรัพยากรป่าไม้ 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) ได้จำแนกสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ ดินใน พ้ืนที่ อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ดังนี้ 

1. ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) พบตามพ้ืนที่สูงต้ังแต่ 950 - 1,000 เมตรขึ้นไป  
พบเป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ ทางตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ บริเวณเขาพระรอบ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.03 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 18.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) พบทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ 
โดยมีพ้ืนที่รวม 17.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,100.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของพ้ืนที่
อุทยานฯ 

3. ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Semi - moist evergreen forest / 
upper dry evergreen forest) พบกระจายทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่ อุทยานฯ โดยมี
พ้ืนที่รวม 35.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,890.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.67 พ้ืนที่อุทยานฯ 

4. ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist dry evergreen forest) เป็นป่าดิบชื้นที่มีไผ่ขึ้นปะปน พบบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 578.13 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.28 พ้ืนที่อุทยานฯ 

5.  ป่าด ิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) พบกระจายทั ่วไปบริเวณ
ตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 36.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,892.69  ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

6. ป่าดิบแล้งระดับต่ำ (Lower dry evergreen forest) พบไม่มากบริเวณตอนล่างของ
พ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 7.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,798 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.34 
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

7. ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen - mixed deciduous forest) สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พรรณไม้ในป่าดิบแล้งเดิมบางชนิดทนอยู่ไม่ ได้และ
ตายลงในขณะที่มีพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพอากาศแบบนี้ โดยเฉพาะพืชจำพวก
ไผ่ พยายามเข้ามาทดแทน พบกระจายทั่วไปบริเวณตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 7.53  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,706 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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8. ป่าเบญจพรรณริมห้วย (gallery forest) เป็นป่าเบญจพรรณที่ขึ้นบริเวณริมห้วยทำให้มี
สภาพป่าคล้ายป่าดิบแล้ง พบทางตอนบนของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 12.10 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 7,565.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

9. ป่าเบญจพรรณมีไผ ่รวก (Mixed deciduous forest: type 1) มีไผ ่รวกเป็นไมเ้ด่น 
พบกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 97.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 61,213.80 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 29.84 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

10.  ป่าเบญจพรรณมีไผ่ซางนวล (Mixed deciduous forest: type 2) มีไผ ่ซางนวล
หรือไผ่หนามเป็นไม้เด่น พบกระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 103.54 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 64,714.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.55 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

11. ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) พบเป็นหย่อมบริเวณตอนบนและด้านตะวันออก
ของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 477.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.23 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

12. ป่ารุ่นสอง (Succession forest) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ผ่านการทำไม้หรือเคยเป็น พ้ืนที่
เกษตรกรรม พบกระจายทั่วไปทางตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 3.60 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 2,249.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

13. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old Clearing area) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำกินที่มีการทิ้ งร้าง
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่รอบหมู่บ้านบางกะม่า โดยมีพ้ืนที่รวม 0.60 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 377.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

14. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัย (Agricultural area) ส่วนใหญ่เป็น พ้ืนที่ รอบ เขต
พื ้นที ่ป ่า โดยมีพื ้นที่รวม 3.41 ตารางกิโลเมตร หร ือประมาณ 2,129.08 ไร ่ คิดเป็นร้อยละ 1.04  
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

15. พ้ืนท่ีเปิดโล่ง (Open area) พบเป็นจุดเล็ก ๆ ทางตอนบนด้านทิศตะวันออกบริเ วณ
ขอบพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 195.70 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.10 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

16. แหล่งน้ำ (Water area) พ้ืนที่แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ อุทยานฯ 
โดยมีพ้ืนที่รวม 0.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 211.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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ภาพท่ี 12  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่ของตำบลสวนผึ้ง ตำบลป่าหวาย 
และตำบลบ้านบึง ก่ิงอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 489.31 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 305,820 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็น  
ป่าต้นน้ำลำธาร มีสภาพเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า มีแหล่งน้ำและแหล่งอา หารของ
สัตว์ป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยปลอดภัยและรักษาไว้ซ่ึงพันธุ์สัตว์ป่า 
รวมทั้งเป็นการช่วยป้องกันรักษาต้นน้ำลำธารและป่าไม้ ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ  
ที ่มีอย ู ่ในพื ้นที่แห่งนี ้ให ้คงอยู ่ตลอดไป จ ึงกำหนดบริเวณดังกล่าวให้เป็นเขตร ักษาพันธุ์สตัว์ป่า  
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ได้รับการ
จ ัดตั ้งโดยตราพระราชพระราชกฤษฎีกาขึ ้น เร ียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที ่ ดินป่า  
แม่น้ำภาชี” ในท้องที่ตำบลสวนผึ้ง ตำบลป่าหวาย ก่ิงอำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เม่ือ พ.ศ. 2521 โดยลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 95 ตอน 76 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2521 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ป.) 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 500.05 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 

ทิศใต้ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (มีแนวเขตจังหวัดเพชรบุรีเป็นเส้นแบ่ง) 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีและอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมา 
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ภาพท่ี 13  ที่ต้ังและภูมิประเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย ภูเขาสูงสลับซับซ้อน  
มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาพุน้ำร้อน สูงประมาณ 1,062 เมตร รองลงมาคือ ยอดเขาใหญ่ สูงประมาณ 
1,055 เมตร เขาจมูก สูงประมาณ 955 เมตร มีพ้ืนที่ราบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบแคบ ๆ ตาม  
ลำห้วยใหญ่เป็นพื ้นที่ป ่าที ่ย ังคงความอุดมสมบูรณ์และให้คุณค่าทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งกำเนิด 
แม่น้ำภาชี มีห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระกำ แม่น้ำภาชีทางด้านตะวันตกของพ้ืนที่ ยังเป็นแหล่งกำเนิด 
ห้วยน้ำพุร ้อน ห้วยสวนพลู ห้วยจาร ุณีย์ ห ้วยลำบัวทอง ห้วยน้ำใส ไหลลงห้วยท่าเคย ในท้องที่  
ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านคา ตำบลท่าเคน ไหลลงรวมแม่น้ำภาชีที่ตำบลสวนผึ้ง ไหลออกสู่แ ม่น้ำ  
แควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ออกสู่แม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีแบบลูกคล่ืนลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันน้อยกว่า 35 องศา มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 80 - 100 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะถูกบุกรุก แผ้วถางทำไร่ และ
พืชผักต่าง ๆ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 450.28 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 90.05 ของพ้ืนที่ 

2. พ้ืนท่ีแบบภูเขา ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 35 องศา  
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100 - 750 เมตรขึ้นไป และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยั งคง มี
สภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้ำลำธาร โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 49.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 9.95 ของพ้ืนที่ 

ความลาดชัน 

สภาพพื ้นที่ของเขตร ักษาพันธุ์ส ัตว์ป ่าแม่น้ำภาชีแบ่งออกตามระดับความลาดชันเป็น 2 
ลักษณะดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีแบบลูกคล่ืนลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
180.86 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 36.18 ของพ้ืนที่ 

2. พ้ืนท่ีแบบภูเขา ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 20 องศา 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้ำลําธารที่สําคัญ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้ งสิ้น 

319.08 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63.82 ของพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี 14  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพพ้ืนที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 15  ความลาดชันในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีประกอบด้วย หินตะกอนและ
หินแปร กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ซ่ึงเรียงลำดับจากหินที่มีอายุน้อยไปถึงหินที่มีอายุมากได้ ดังนี้ 

1. ห ินแกรนิต (Kgr) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ ่งเป็นหินในยุคคร ีเทเชียส 
(Cretaceous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 65 - 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินแกรนิตสีจางและหินแอลไพลต์
แกรนิตเนื้อละเอียด พบบริเวณตอนบน โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 154.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
30.82 ของพ้ืนที่ 

2. กลุ ่มหินแก่งกระจาน (Ckp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ ่งเป็ นหินในยุค 
คาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 230 - 350 ล้านปี 
อยู่ในหมวดหินเขาพระ ประกอบด้วยหินทรายเกรย์แวก หินดินดาน แตกเป็นแผ่นเรียบ หินทรายอาร์โคสสี
ขาว ส่วนใหญ่พบบริเวณตอนล้างทางทิศตะวันตกและบางส่วนพบตอนบนทางทิศตะวันออกของ พ้ืนที่ 
โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 261.23 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 52.25 ของพ้ืนที่ 

3. กลุ่มหินทองผาภูมิ (Chp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซ่ึงเป็นหินในยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส - เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ใน
หมวดหินพรุชะบา ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวดที่สัมผัสกับหินแกรนิต แล้วถูกแปรสภาพเป็นหินค
วอร์ตไซต์ พบมากทางตอนล่างด้านทิศตะวันออก โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 81.60 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 16.32 ของพ้ืนที่ 

4. กลุ่มหินตะนาวศรี (SD) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่างซ่ึงเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรสั - 
ดีโวเนียน - ไซลูเรียน (Silurian - Devonian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเม่ือประมาณ 280 - 440  
ล ้านปี ประกอบด้วยหินเกร ์ยแวก หินทรายแป้ง หินโคลน  หินดินดาน และหินโคลนปนกรวด  
สีเทาถึงเทาดำ มีซากแทรปโทไลต์เทนทาคิวไลต์ พบบริเวณตอนบนของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
3.08 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของพ้ืนที ่

ทรัพยากรดินในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี สามารถจําแนกได้ 2 ชุดดิน ดังนี้ 

1. ดินชุด 23 h เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 2 - 4 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดิน
ในระดับที่ดี ดินชุดนี้ความลึกมากเนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ประมาณ 5.5 -  6.5 
ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 - 5.5 พบกระจายบริเวณตอนบน
ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 5.43 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09  
ของพ้ืนที่ 
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2. พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) เป็นชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 องศา 
มีการระบายน้ำของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้เป็นดินต้ืนมีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 50 พบดินชุดนี้
ได้ทั่วทั้งพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 494.62 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 98.91 ของพ้ืนที่ 

 
ภาพท่ี 16  ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพท่ี 17  ชนิดดินบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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พ้ืนท่ีลุ่มน้ำ 

พ้ืนที่ท้ังหมดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ต้ังอยู่ในเขตลุ่มน้ำย่อยลำภาชีและลุ่ มน้ำแม่
กลอง มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของลุ่มน้ำแม่กลอง และคิดเป็นร้อยละ 21.63 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อย
ลำภาชี เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำภาชี  

แม่น้ำภาชี มีต้นกำเนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี โดยมีลำห้วยต้องกินเจ้า ห้วยพุระกำ  
ห้วยจะเอว ห้วยน้ำหนัก และห้วยอะนะไหลมาบรรจบกัน จากนั้นไหลไปรวมกับแม่น้ำ แคว ใหญ่ที่
จังหวัดกาญจนบุรี แล้วไหลรวมเป็นแม่น้ำแม่กลอง ความยาวของแม่น้ำภาชีมีทั้งสิ้น 88.58 กิโลเมตร 
(เป็นความยาวท่ีคํานวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  

 
ภาพท่ี 18  ภาพถ่ายสีแม่น้ำภาชีที่ไหลผ่านหมู่บ้านพุระกำและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ 

อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ เป็นอ่างเก็บน้ำที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากห้วยอะนะ ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง มีพ้ืนที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อนรวมทั้งสิ้น 0.274 ตารางกิโลเมตร  

 

ภาพท่ี 19  ภาพถ่ายสีอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ   
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ภาพท่ี 20  ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ปริมาณน้ำฝน 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉีย งใ ต้และ
ร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านพ้ืนที่ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไปเม่ือร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือทำให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเม่ือร่องความกดอากาศต่ําเลื่อนกลับ ลง
มาพาดผ่านพ้ืนที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะทำให้มีฝนชุกต่อเนื่องและปริมาณฝนเ พ่ิมขึ้น ต้ังแ ต่
ปลายเดือนกรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉ ียงใต้ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง  
แต่พ้ืนที่บริเวณนี้จะยังคงมีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน จากข้อมูลปริมาณน้ำ ฝนเฉลี่ย ต้ังแต่  
ปี พ.ศ. 2503 – 2533 โดย Hijmans et al. (2005); Worldclim - Global Climate Data (http: 
//www.worldclim.org) แสดงให้เห็นว่าบริเวณด้านตะวันตกจนถึงตอนล่างของพ้ืนที่มีปริมา ณน้ำฝน
มากกว่าคือ 1,591 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนพ้ืนที่ตอนบนและทางทิศตะวันออกมีปริ มา ณน้ำ ฝน เ พียง 
1,065 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณนี้ยังได้รับอิทธิพลของการเป็นเขตเงาฝน (rain shadow) 
ซ่ึงส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีความแตกต่างกันไปด้วย 

- เดือนมกราคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3 - 6 มิลลิเมตร 
- เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 8 - 22 มิลลิเมตร 
- เดือนมีนาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 20 - 46 มิลลิเมตร 
- เดือนเมษายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 43 - 72 มิลลิเมตร 
- เดือนพฤษภาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 129 - 197 มิลลิเมตร 
- เดือนมิถุนายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 121 - 212 มิลลิเมตร 
- เดือนกรกฎาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 121 - 245 มิลลิเมตร 
- เดือนสิงหาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 123 - 218 มิลลิเมตร 
- เดือนกันยายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 199 - 271 มิลลิเมตร 
- เดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 202 - 226 มิลลิเมตร 
- เดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 65 - 78 มิลลิเมตร 
- เดือนธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 11 - 14 มิลลิเมตร  
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ภาพท่ี 21  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุณหภูมิเฉล่ีย 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีอุณหภูมิเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 - 2533 โดย Hijmans et al. 
(2005); Worldclim - Global Climate Data (http://www.worldclim.org) ระหว่าง 21 - 26 องศาเซลเซียส 
ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน มีรายละเอียดดังนี้ 

- เดือนมกราคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 24 องศาเซลเซียส 
- เดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 26 องศาเซลเซียส 
- เดือนมีนาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 27 องศาเซลเซียส 
- เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24 - 28 องศาเซลเซียส 
- เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 28 องศาเซลเซียส 
- เดือนมิถุนายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 - 28 องศาเซลเซียส 
- เดือนกรกฎาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 26 องศาเซลเซียส 
- เดือนสิงหาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 26 องศาเซลเซียส 
- เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22 - 26 องศาเซลเซียส 
- เดือนตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 26 องศาเซลเซียส 
- เดือนพฤศจิกายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 25 องศาเซลเซียส 
- เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 23 องศาเซลเซียส  

 

ภาพท่ี 22  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน 
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ภาพท่ี 23  อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ชนิดป่าและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ประกอบด้วยชนิดป่า สังคมพืชและการใช้ประโยชน์
ที่ดินอ่ืน ดังนี้ 

1. ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest: HE) พบตามพ้ืนที่สูงต้ังแต่ 950 - 1,000 เมตรขึ้น
ไปพบเป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ ทางตอนล่างของพ้ืนที่โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
5.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.002 ของพ้ืนที่ 

2. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest: ME1) เป็นป่าดงดิบชื้นที่มีลักษณะโครงสร้างป่า
และระดับความชื้นที่ใกล้เคียงกับป่าดงดิบชื้นในภาคใต้ของไทย พบกระจายทางตอนล้างของพ้ืนที่โดย
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 87.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,971.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.59 ของ
พ้ืนที่ 

3. ป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) ซ่ึงมีโครงสร้างป่าไม่เกิน 3 ชั้น
เร ือนยอด มีพรรณไม้ไม่ผลัดใบประมาณร้อยละ 70 - 80 มีช ่วงแล้งเป็นระยะสั ้น ๆ ของปี  
พบกระจายทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 157.50 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 98,439.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.50 ของพ้ืนที ่

4. ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest: DE1) เป็นป่าดงดิบแล้งที่ มี 
มวลชีวภาพและความชื้นค่อนข้างสูงกว่าป่าดงดิบแล้งระดับต่ำ ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่
เป ็นผลจากระดับความสูงของพื ้นที ่ ป ่าบริเวณนี ้มีไม้พลองกินลูก ( Memecylon ovatum Sm.) 
กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia King) กลาย (Mitrephora keithii Ridl.) และพญารากดํา 
(Diospyros defectrix H. R. Fletcher) เป็นไม้เด่น พบกระจายทั ่วไปบร ิเวณตอนกลางของพื้นที่  
โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 83.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,892.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.60 ของ
พ้ืนที่ 

5. ป่าดิบแล้งระดับต่ำ (Lower dry evergreen forest: DE2) มีสภาพป่าที่ค่อนข้างโปร่ง
และมีความแล้งมากกว่า มีไม้ข ่อยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) กระโดงแดง 
(Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) และจันทน์หอม (Mansonia gagei J. R. Drumm 
ex Prain.) เป็นไม้เด่น กระจายทั่วไปบริเวณตอนล้างด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
36.32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,700.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของพ้ืนที่ 

6. ป่าด ิบแล้งผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen forestmixed with deciduous forest: 
DEMD) สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พรรณไม้ในป่าดงดิบแล้ งเ ดิม
บางชนิดทนอยู่ไม่ได้และตายลง ในขณะที่มีพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพอากา ศ
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เช่นนี้ และโดยเฉพาะพืชจําพวกไผ่พยายามเข้ามาทดแทน หรืออาจเป็นเพียงการซ้อนทับกันของระบบ
นิเวศที่มีอาณาบริเวณกว้างพบเป็นพ้ืนที่เล็กกลางพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.27 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 169.38 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ 

7. ป่าเบญจพรรณมีไผ่รวก (Mixed deciduous forest: MD1) มีไผ่รวกเป็นไม้เด่น พบ
กระจายอยู ่ตามขอบทางตอนบนของพื ้นที ่  โดยมีพื ้นที่รวมทั้งสิ ้น 104.56 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 65,348.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.91 ของพ้ืนที่ 

8. ป่าเบญจพรรณมีไผ่ซางนวล (Mixed deciduous forest: MD2) มีไผ่ซางนวลหรือไผ่
หนามเป็นไม้เด่น พบกระจายทั้งตอนบนด้านทิศตะวันตกและตอนล้างด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่โดย
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 14.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,250.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของพ้ืนที่  

9. ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest: DD) พบบริเวณตอนบนของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 4.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,512.79 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของพ้ืนที่ 

10. ป่ารุ่นสอง (Succession forest: SF) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ผ่านการทำไม้หรือ เป็น พ้ืนที่
เกษตรกรรมในอดีต พบกระจายทั ่วไปบร ิเวณตอนกลางของพื ้นที ่ โดยมีพื ้นที ่รวมทั ้งส ิ ้น 7.14  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,463.39 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของพ้ืนที่ 

11. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area: OC) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทำกินที่มีการทิ้ง
ร้างเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ พบทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.27 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 171.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ 

12. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัย (Agricultural land: AG) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ร อบ
เขตพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ทำกินตามมติ ครม.ปี พ.ศ. 2541 โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 3.82 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 2,386.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของพ้ืนที่ 

13. พ้ืนผิวถนน (Road: RD) เป็นถนนลำลอง เป็นระยะทางสั้น ๆ พบเป็นพ้ืนที่เล็ก ๆ ทาง  
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30.43 ไร่ คิดเป็น  
ร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่ท้ังหมด 

14. แหล่งน้ำ (Water area: WT) พ้ืนที่แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่  
พบบริเวณรอบเขตพ้ืนที่ทางตอนบนด้านทิศตะวันตก โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.31 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 192.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของพ้ืนที่ 
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ภาพท่ี 24  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
ท่ีมา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ทรัพยากรสัตว์ป่า 

สัตว์ป่าสงวนที่หายาก เช่น สมเสร็จ (Tapirus indicus) เก้ง (Muntiacus muntjak) ส่วนใหญ่
พบบริเวณตอนล่างพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เลียงผา (Capricornis sumatraensis )  
พบในบริเวณภูเขาสูงชันทั่วไปของพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เช่น เขาพุน้ำร้อน เขาจารุณีย์ 
เขาลำบัวทอง สัตว์อื ่น ๆ ที ่สำคัญได้แก่ กระทิง (Bos gaurus) หมี (Ursus sp.) ว ัวแดง (Bos 
javanicus) ส ่วนใหญ่อย ู ่บร ิเวณป่าดิบแล้งตอนล่างของเขตร ักษาพันธุ ์ส ัตว์ป ่าแม่น ้ำภาชี เก้ง 
(Muntiacus muntjak) กวางป่า (Cervus unicolor) และสัตว์เล็ก ๆ พบกระจายทั่วไปของพ้ืนที่ โดย
แยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 93 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 11 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 31 ชนิด 
และปลา 21 ชนิด  

ส่วนนกพบจำนวน 186 ชนิด สำหรับนกที่สำคัญอยู่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแ ม่น้ำภาชี 
บร ิเวณตอนกลางและตอนล่างที ่มีพื้นที่ป ่าอุดมสมบูรณ์ สามารถพบเห็นนกได้หลายชนิด เช่น  
นกกาฮ ัง (Buceros bicornis) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulatus) นกเงือกสีน ้ำตา ล 
(Anorrhinus tickelli) นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi) และนกแก๊ก (Anthracoceros 
albirostris) พบในบร ิเวณลำห้วยสวนพลู ลำห้วยพุน ้ำร้อน นกจาบคาเคราสีน้ำเงิน ( Nyctyornis 
athertoni) นกจาบคาเคราแดง (Nyctyornis amictus) พบในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
และหลังสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และนกขุนแผน (Urocissa erythroryncha) นก
จับแมลงคอแดง (Ficedula parva) นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกแซงแซวหางบวง
ใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Lesser Necklaced Laughingthrush) และนก
กะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) พบในพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้ำภาชี (สำรวจเริ่มจากปี พ.ศ. 2539 - 2540) 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

1.  แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
2.  เครื่องกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System; GPS) 
3.  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 
4.  เข็มทิศ (compass) 
5.  เครื่องมือ relascope ที่มีขนาด BAF เท่ากับ 3 
6.  อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน (soil core)  
7.  เทปวัดระยะ 50 เมตร 
8.  เทปวัดความโตต้นไม้ (diameter tape) 
9.  อุปกรณ์วัดความสูง 
10.  สมุดบันทึกข้อมูล 
11.  อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

วิธีการ 

1.  การวางแปลงตัวอย่าง 

 การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบ Point Sampling คือ รัศมีของ
แปลงตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นตามขนาดความโตของต้นไม้ทางเส้นผ่าศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
ต้นไม้และแปลงตัวอย่างมีว่า ถ้าต้นไม้ต้นใดถูกนับเข้าในรัศมีของแปลงตัวอย่างจ ะมีเนื้อที่หน้าตั ด
เท่ากับ 1 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ การวางแปลงตัวอย่างแบบ Point Sampling จะทำการสำรวจไม้
หนุ ่มโดยใช้ร ัศมีวงกลม 5 เมตร และสำรวจกล้าไม้โดยใช้ร ัศมี 2 เมตร วางแปลงเป็นระบบ 
(systematic) โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กำหนดระยะห่างระหว่า งแปลง
เท่ากับ 2.5 กิโลเมตร จำนวน 136 แปลงตัวอย่าง (อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
จำนวน 55 แปลงตัวอย่าง และเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าแม่น้ำภาชี จำนวน 81 แปลงตัวอย่าง) 

ในการสำรวจแบบ Point Sampling นั้นใน 1 กลุ่มแปลงตัวอย่าง (Cluster) ได้ทำการแบ่ง
ออกเป็นแปลงย่อยอีกจำนวน 5 แปลง ได้แก่ แปลงที่อยู่ก่ึงกลาง (Center) และอีก 4 แปลงเป็นแปลง
ที่อยู่ตามแนวทิศเหนือ (North) ทิศใต้ (South) ทิศตะวันออก (East) และทิศตะวันตก (West) ของ
แปลงย่อยที่อยู่ก่ึงกลางซ่ึงกำหนดให้ระยะห่างระหว่างแปลงย่อยเท่ากับ 50 เมตร (ภาพที่ 25) 
 



หน้า 50 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 25  รูปแบบการวางแปลงของแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) 

2.  การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 2.1 การกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 

  ไม ้ต ้น (tree) ทำการวัดไม้ต้นโดยใช้เคร ื ่องมือ relascope ซึ ่งมี BAF เท่ากับ 3 ตาม

คำแนะนำของธรรมนูญ (2541) โดยที่ตัวเครื่องมือมีความยาว 100 เซนติเมตร และมีความกว้างของ

ช่องส่องเท่ากับ 3.45 เซนติเมตร วัดเฉพาะต้นไม้ที่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 14 เซนติเมตร 

และมีความสูงมากกว่า 1.3 เมตร โดยกำหนดจุดก่ึงกลางแปลงในแต่ละแปลงย่อยที่จะทำกา ร เ ก็บ

ข้อมูลและใช้อุปกรณ์ relascope ส่องไปยังต้นไม้ที่อยู่รอบ ๆ แปลง ในระดับสายตาของ ผู้ทำการส่อง

และที่ระดับ 1.3 เมตรของความสูงต้นไม้ จะทำการตรวจนับเฉพาะต้นไม้ที่ มีขนาดเกินช่อง เครื่ อง มือ 

relascope เท่านั้น วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก โดยใช้ dimeter tape และ

ความสูงโดยใช้ไม้วัดความสูง แต่ถ้าขนาดของต้นไม้เล็กกว่าช่องส่องจะไม่ทำการตรวจนับ ต้น ไ ม้นั้น 

และกรณีที่เล็งผ่านช่องส่องแล้ว ปรากฏว่าขนาดของต้นไม้พอดีกับช่องส่องจะถือว่ าเป็ นต้น ไ ม้ที่ อยู่

ก่ำก่ึง (borderline tree) ระหว่าง “ตรวจนับ” กับ “ไม่ตรวจนับ” หากเกิดกรณีเช่นนี้จะต้องทำการ

ตรวจสอบโดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก และวัดระยะทางในแนวราบจาก

จุดสุ่มไปยังก่ึงกลางลำต้นของต้นไม้นั้น แล้วนำไปเปรียบเทียบกับค่า “ระยะทางจำกัด” หรือ limiting 

distance (A) ของต้นไม้ที่มีขนาดความโตเท่ากับต้นไม้นั้นโดยที่ 

A = √
2500

BAF

d
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เมื่อ   A      = ระยะทางจำกัดของต้นไม้ที่มีขนาดความโตที่ระดับความสูงเพียงอก 

(DBH) เท่ากับ d 

      BAF    = basal area factor (m2/ha) 

จากการเปรียบเทียบ ถ้าปรากฏว่าระยะทางที่วัดมามีค่ามากกว่าระยะทางจำกัดของ
ต้นไม้ที่มี DBH เท่ากัน ก็จะถือว่าต้นไม้นั้นอยู่นอกเขตจึงไม่ต้องทำการวัด ส่วนต้นไม้ที่มีขนาดพอดีกับ
ช่องส่องของ relascope ให้ทำการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูง แต่ทำการวัดระยะทางจาก
ต้นไม้จนมาถึงที่ผู้ส่องเพ่ิมเพ่ือนำไปคำนวณในสูตรต่อว่าจะเอาหรือไม่เอาต้นไม้ต้นนั้น 

การวัดความโตของต้นไม้ที่ขึ้นบนพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ลาดเท ต้นไม้เอียง ต้นไม้แตก
ออกเป็น 2 ก่ิง และต้นไม้ที่มีรูปทรงผิดปกติ มีการวัดความโตของต้นไม้แตกต่างกันไปดังนี้ (ภาพที่ 26) 

1.  การวัดความโตของต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนที่ราบจะวัดความโตของต้นไม้ที่ระดับควา ม
สูงจากพ้ืนดิน 1.3 เมตร 

2.  ในกรณีที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ลาดเท (slope) ให้วัดความโตของ ต้นไ ม้ที่ร ะดับ
ความสูง 1.3 เมตร ทางด้านบนของพ้ืนที่ลาดเท 

3.  ในกรณีที่ต้นไม้เอนหรือเอียง ให้วัดความโตของต้นไม้ที่ระดับความสูง 1.3 เมตร 
ไปตามมุมเอียงของต้นไม้นั้น 

4.  ในกรณีที่ต้นไม้แตกออกเป็นสองก่ิง ณ ระดับ 1.3 เมตร หรือสูงกว่า การวัดความ
โตของต้นไม้ให้วัด ณ ระดับที่ต่ำลงมาเล็กน้อย 

5.  ในกรณีที่ต้นไม้แตกออกเป็นสองก่ิง ต่ำกว่าระดับความสูง 1.3 เมตร (ไม้สองนาง) 
ให้วัดความโตของต้นไม้แต่ละก่ิง ณ ระดับที่เหนือจุดที่แตกก่ิงไปอีก 1 เมตร โดยเสมือนกับวัดต้นไ ม้
สองต้น 

6.  ในกรณีที่ต้นไม้มีปมหรือพูพอน ณ ระดับความสูง 1.3 เมตร จากพ้ืนดิน ให้วัด
ความโตของต้นไม้ที่ระดับเหนือปมหรือพูพอนเล็กน้อย 

7.  ในกรณีที่ต้นไม้มีโคนโตจากพ้ืนดินประมาณ 0.9 – 1 เมตร ให้วัดความโตเหนือ
จุดที่โคนโตขึ้นไปอีก 45 เซนติเมตร 

8.  ในกรณีที่ต้นไม้มีพูพอนอยู่สูงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงการวัดไ ด้ให้วั ดที่ร ะดับ
ความสูง 1.3 เมตร ซึ ่งค่าที ่ได้จะนำมาคำนวณในสมการพูพอนที ่สร้างขึ ้นมาโดยเฉพาะเพื ่อการ
ประมาณค่ามวลชีวภาพสำหรับไม้ที่มีลักษณะเป็นพูพอน 
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ภาพท่ี 26  การวัดความโตของต้นไม้ที่มีลักษณะต่าง ๆ 
ท่ีมา: สถิตย์ (2525) 
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ไม้หนุ่ม (sapling) ทำการวางแปลงวงกลมโดยใช้รัศมีขนาด 5 เมตร เพ่ือทำการเก็บข้อมูล
ไม้หนุ่ม (ภาพที่ 27) โดยใช้จุดสุ่มจุดเดียวกันกับที่ใช้เก็บข้อมูลไม้ต้น โดยจะทำการนับจำนวนต้นไม้ที่ มี
ขนาดวัดรอบที่ระดับอก (GBH) น้อยกว่า 14 เซนติเมตร มีความสูงเกิน 1.3 เมตร ทุกต้นที่อยู่ในแปลง
ตัวอย่างพร้อมทั้งระบุชื่อต้นไม้แต่ละชนิด 

 กล้าไม้ (seedling) ทำการวางแปลงวงกลมโดยใช้รัศมีขนาด 2 เมตร เพ่ือทำการเก็บข้อมูล
กล้าไม้ (ภาพที่ 27) โดยใช้จุดก่ึงกลางจุดเดียวกันกับที่ใช้เก็บข้อมูลไม้ต้น โดยจะทำการนับจำนวน
ต้นไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 1.3 เมตร ทุกต้นที่อยู่ในแปลงตัวอย่างพร้อมทั้งระบุชื่อต้นไม้แต่ละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 27  ตัวอย่างการวางแปลงเพ่ือการสำรวจไม้หนุ่มและกล้าไม้ 

 ตัวอย่างดิน (soil sample) ทำการเก็บตัวอย่างดินให้ครอบคลุมทุกสังคมพืชที่ ปรากฏใน
พ้ืนที่ทำการศึกษา โดยเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตร และ 15 – 30 เซนติเมตร 
เก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้าง (disturbed sample) สำหรับนำไปวิเคราะห์ห าค่าร้ อยละ
ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด และเก็บดินแบบไม่รบกวนโครงสร้าง (undisturbed sample) สำหรับนำไป
วิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk density) และนำไปคำนวณหาปริมาณการกักเ ก็บ
คาร์บอนในดินได้จากสมการ ดังนี้  

cs = sd x bd x c 

เม่ือ cs = ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดิน หน่วย ตันต่อเฮกตาร์ 
 sd = ระดับความลึกดิน (15 เซนติเมตร) 
 bd = ค่าความหนาแน่นรวมของดิน หน่วย กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
   c = ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ร้อยละ) 

 

 

W E C 

S 

N 

50 m. 
50 m. r = 2 

กล้าไม้ 
r = 5 
ไม้หนุ่ม 
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2.2 สัตว์ป่า 

 1. สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal) ใช้วิธีการเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง การได้ยิน
เสียงร้อง หรือร่องรอยต่าง ๆ ที่ปรากฏ เช่น รอยตีน กองมูล ร่องรอยการหากิน รอยข่วนตามต้นไม้ 
โพรง รัง เป็นต้น ทำการบันทึกข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการกระจายของสัตว์ป่า เช่น 
ชนิดป่า ความลาดชันของพ้ืนที่ และความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือหาความหลากชนิด ความชุกชุม วิเคราะห์  
การกระจาย และวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ 

 2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ใช้วิธีการสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง และ
เสียงร้อง จากการเดินสำรวจตามพ้ืนที่แหล่งน้ำต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืน 

 3. สัตว์เลื ้อยคลาน (Reptile) ใช้วิธีการวางกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) 
สำหรับสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ และใช้วิธีการเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง หรือพบร่องรอย
ต่าง ๆ ตามเส้นทางการสำรวจ 

 4. นก (Bird) ใช้วิธีการสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรงด้วยการใช้กล้องส่องทางไกล การฟัง
เสียงร้อง หรือพบโพรง รัง จากการเดินตามเส้นทางสำรวจ ทำการถ่ายภาพเพ่ือนำมาจำแนกชนิด โดย
ใช้คู่มือนกในเมืองไทยของ จารุจินต์ และคณะ (2555) 

 5. การสำรวจโดยติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) จะใช้ในบริเวณพ้ืนที่ที่
พบร่องรอยสัตว์ป่า พ้ืนที่ท่ีเป็นเส้นทางการเดินของสัตว์ป่า และพ้ืนที่ท่ีเคยมีรายงานการพบร่ องรอยของ
สัตว์ป่า 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน 

 1. การประมาณค่ามวลชีวภาพ  

    การประมาณค่ามวลชีวภาพของต้นไม้ในพ้ืนที่ทำการศึกษา โดยแบ่งเป็นมวลชีวภา พที่ อยู่
เหนือพ้ืนดิน (Above ground biomass) และมวลชีวภาพใต้พ้ืนดิน (Below ground biomass) ใน
ส่วนของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน แยกออกเป็น มวลชีวภาพของไม้ต้น (tree) ไม้หนุ่ม (sapling) กล้า
ไม้ (seedling) เถาวัลย์ (climber) และไผ่ (bamboo)  

การประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้ต้น (tree) ในส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน ใช้วิธีการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดความโตของลำต้นกับความสูง โดยนำค่าความโตเส้นผ่าศูนย์กลา งที่ร ะดับ
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ความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงทั้งหมด (total height) ซ่ึงความสูงทั้งหมดของต้นไม้หาไ ด้จาก
การวัดโดยใช้ไม้วัดความสูงโดยตรง และนำมาหาความสัมพันธ์โดยใช้สมการแอลโลเมตรี ซ่ึงจะแยก
ตามชนิดสังคมพืช และสำหรับต้นไม้ที่ทำการวัดความโตมีพูพอนขนาดใหญ่ที่ยากแก่การ วัดขนา ดที่
ระดับเหนือพูพอน ก็ทำการวัดเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอก (GBH) หลังจากนั้นจะนำค่าเส้น  
รอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกดังกล่าวมาใช้สมการปรับแก้พูพอนของ ธรรมนูญ (2560) ที่สร้างขึ้น
เพ่ือใช้ในการปรับแก้ขนาดความโตรวมพูพอนของไม้ต้น โดยจะแปลงเส้นรอบวงที่ระดับความสู งเ พียง
อกของต้นไม้ที่มีพูพอน เปลี่ยนเป็นเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกของต้นไม้ที่ไม่รวม พูพอนหรื อ
ขนาดปกติของต้นไม้ หลังจากนั้นจะใช้เส้นรอบวงที่ระดับความสูงเพียงอกที่แปลงค่าแล้ว ในการ
คำนวณเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) โดยนำเส้นรอบวงที่ระดับความสูงเ พียงอก 

(GBH) ที่แปลงค่าแล้วหารด้วย π ก็จะได้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับความสูงเพียงอก และนำไปใช้ใน
การคำนวณต่อไป สมการที่ใช้ในการปรับแก้สำหรับต้นไม้ที่มีพูพอนที่กล่าวถึงดังกล่าวมีดังนี้ 

Y = 17.057 + 0.5759X + 0.0004X2, R2 = 0.8466 

โดยท่ี Y = ขนาดความโตวัดรอบเหนือพูพอน (เซนติเมตร) 
X = ขนาดความโตวัดรอบรวมพูพอนที่ระดับ 1.30 เมตร  

มวลชีวภาพที่คำนวณได้จะเป็นมวลชีวภาพต่อต้นของต้นไม้ซ่ึงจะต้องนำค่าที่ได้นี้ไป คูณกับ
จำนวนต้น (ต้นต่อเฮกตาร์) เพ่ือให้ได้มวลชีวภาพทั้งหมดของต้นไม้ มีหน่วยเป็นตันต่อเฮกตาร์ ทำการ
รวมมวลชีวภาพของต้นไม้เพ่ือนำไปหาค่าเฉลี่ย โดยมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน ได้แก่ ผลรวมของมวล
ชีวภาพลำต้น ใบ และก่ิง 

การประมาณค่ามวลชีวภาพของไม้หนุ่ม (sapling) และกล้าไม้ (seedling) ใช้วิธีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างต้นไม้ โดยเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกสังคมป่า แล้วนำมาหาปริมาณมวลชีวภาพ โดยทำ
การแยกชิ้นส่วนของต้นไม้ ได้แก่ ใบ ก่ิง ลำต้น และราก พร้อมทั้งชั่งน้ำหนักสด หลังจากนั้นนำไป
อบแห้งในตู้อบพรรณไม้ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จำนวน 72 ชั่วโมง หรืออบจนน้ำหนักคงที่ และ
ทำการชั่งน้ำหนักแห้ง เพ่ือคำนวณหาปริมาณความชื้นในรูปร้อยละจากน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง 
เม่ือได้เปอร์เซ็นต์ความชื้นก็สามารถนำไปหามวลชีวภาพได้จากสูตรดังนี้  

เปอร์เซ็นต์ความชื้น = น้ำหนักสด (กรัม) – น้ำหนักแห้ง (กรัม) x 100  
      น้ำหนักแห้ง (กรัม) 

มวลชีวภาพ/น้ำหนักแห้ง =      100 x น้ำหนักสด (กรัม)  
           (เปอร์เซ็นต์ความชื้น + 100)  
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มวลชีวภาพที่ได้จากการคำนวณนี้จะแยกเป็นมวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลำต้น และราก ซ่ึง
จะต้องนำมวลชีวภาพนี้ไปหารด้วยจำนวนต้นไม้ตัวอย่างทั้งหมดที่ทำการเก็บตัวอย่าง เพ่ือเปลี่ยนให้
เป็นมวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลำต้น และราก ต่อต้นมีหน่วยเป็นกรัม จากนั้นจึงนำค่าที่ได้นี้ไป คูณกับ
จำนวนต้นของไม้หนุ่มแต่ละชนิดที่สำรวจพบ ซ่ึงจะได้เป็นมวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลำต้น และราก โดย
ทำการเปลี่ยนหน่วยให้เป็นตันต่อเฮกแตร์ด้วยการนำมวลชีวภาพของใบ ก่ิง ลำต้น และรากที่คำนวณ

ได้ดังกล่าว คูณ 100 หารด้วยพ้ืนที่ πr2 (ไม้หนุ่ม r = 5, กล้าไม้ r = 2) ทำการรวมค่ามวลชีวภาพของ
ไม้หนุ่มแต่ละชนิดเพ่ือนำไปหาค่าเฉลี่ย 

การประมาณค่ามวลชีวภาพใต้พ้ืนดินของต้นไม้โดยใช้สมการของ Cairns et al. (1997) 
ซ่ึงมีรูปแบบของสมการดังนี้ 

Below ground biomass = Exp (-1.0850 + 0.9256 ln (Above ground biomass density)) 

2. การกักเก็บคาร์บอน 

ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน และส่วนที่
อยู่ใต้พ้ืนดินของต้นไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่น้ำภาชี โดยคำนวณจากค่ามาตรฐานซ่ึงเท่ากับร้อยละ 47 ของน้ำหนักแห้ง (IPCC, 2006 อ้างโดย 
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและมวลชี วภา พใ ต้
พ้ืนดินของต้นไม้ โดยจะใช้ค่าปริมาณคาร์บอน (ร้อยละของน้ำหนักแห้ง) ของศูนย์วิจัยป่าไม้ (2552) 
ตามตารางที่ 1 ส่วนสังคมพืชที่ไม่มีค่าปริมาณคาร์บอน จะใช้ค่ามาตรฐานซ่ึงเท่ากับ ร้อยละ 47 ของ
น้ำหนักแห้ง 

การกักเก็บคาร์บอน = ปริมาณมวลชีวภาพ (ตัน/เฮกตาร์) x 0.47 

เม่ือได้ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนของแต่ละสังคมพืช จากนั้นจึงนำมาทำแผนที่แสดงปริมาณ 
การกักเก็บคาร ์บอนโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ ( Geographic Information 
System; GIS) เพ่ือจัดทำแผนที่เส้นชั้นระดับ (contour line) แสดงปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ เหนื อ
พ้ืนดิน คาร์บอนที่สะสมอยู่ใต้พ้ืนดิน และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวม รวมทั้งสร้างแผนที่แสด ง
การกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน การกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดิน ปริมาณคาร์บอนในไม้ต้นตาย การกัก
เก็บคาร์บอนในดิน และการกักเก็บคาร์บอนรวม  
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3.2 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) 

การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ใช้สมการของ Shannon Wiener Index ซ่ึง
ค่าที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนชนิดพันธุ์ถ้าจำนวนชนิดพันธุ์มากค่าความหลากหลายก็จะมาก ถ้าจำนวน
ชนิดพันธุ์น้อยค่าความหลากหลายก็จะน้อย และถ้าชนิดพันธุ์แต่ละชนิดมีการกระจายเท่าเทียมกันทั่ว
พ้ืนที่ความหลากหลายก็จะมาก การวัดความเท่าเทียมกันสามารถทำได้หลายวิธี (อุทิศ, 2542) ดังนี้ 

1) ดัชนีความหลากหลายของแชนนอนวีเนอร์ (Shannon - Wiener Index: H' ) 
การวัดความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้ดัชนี Shannon - Wiener Index เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับและนำมาใช้อย่า งแพร่หลายทั้งในด้านการสำรวจทางพืชพรรณและสัตว์ป่า มีสมการในการ
คำนวณอ้างอิงจาก ดอกรัก และ อุทิศ (2552) ดังนี้ 

H = -∑ pi ln (pi) 

โดย  H  = ค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon - Wiener diversity index 
       pi = สัดส่วนระหว่างจำนวนต้นไม้ชนิด i ต่อจำนวนต้นไม้ทั้งหมด 

2) ดัชนีความหลากหลายของซิมป์สัน (Simpson’s diversity index: D) เป็นการ
วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่คำนวณจากจำนวนในแต่ละชนิดพันธุ์ท่ีปรากฏ โดยใช้หลักการว่า
หากมีจำนวนชนิดพันธุ ์มาก และจำนวนของแต่ละชนิดพันธุ ์ท ี ่พบมีจำนวนเท่า  ๆ กัน ค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ และหากเป็น 1 หมายถึง มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก (ดอกรัก และ 
อุทิศ, 2552) 

D = 1 - ∑(pi)2 

โดย  D = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
pi = สัดส่วนของจำนวนชนิดพันธุ์ A ต่อจำนวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 

3) ดัชนีความหลากหลายของมาร์คเลฟ (Margalef Index) เป็นดัชนีความมากชนิด
ดัชนีหนึ่ง มีวิธีการคำนวณดังนี้ (ดอกรัก, ม.ป.ป. อ้างโดย ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชา ติและพ้ืนที่
คุ้มครอง จังหวัดเพชรบุรี, 2556) 

Margalef Index = S/ln(N) 

โดย   N = จำนวนทั้งหมดในทุกชนิดพันธุ์ 
        S = จำนวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 
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4) ค่าความสม่ำเสมอ (Evenness, J) เป็นดัชนีที่ใช้บอกสัดส่วนจำนวนในแต่ละชนิ ดที่
พบ คำนวณโดยใช้อัตราส่วนระหว่างดัชนีความหลากหลายที่พบกับความหลากหลายสูงสุดที่เป็น ไปได้ 
มีวิธีการคำนวณอ้างอิงจาก Magurran (2004) (อ้างโดย สราวุธ และคณะ, 2555) 

J = H'/ln(S) 

โดย   J = ค่าความสม่ำเสมอของชนิดพันธุ์ 
       S = จำนวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 

5) ค่าความสม่ำเสมอ (Peilou’s evenness, J’) มีสมการที ่อ ้างโดย Wikipedia 
(2016) ดังนี้ 

J' = H'/H' max 

โดย  H'        = Shannon – Weiner Index 
       H' max = ค่า log S (S คือ จำนวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด) 

6) ด ัชนีความหลากชนิดของฟิชเชอร์ (Fisher’s index, α) เป็นค่าดัชน ีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์จากการหาพ้ืนที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหน่วยที่พบกับจำนวน

ชนิดพันธุ์ท่ีพบจำนวนหน่วยนั้น ๆ โดยมีสมการในการคำนวณดังนี้  (สมบูรณ์, 2556) 

S = α ln (1 + 
N

α
)              ………………………………..…………….(1) 

α = 
N(1−X)

X
                   .……………………………………………..(2) 

เม่ือกำหนดให้ 

   N = จำนวนต้นไม้ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง 
   S = จำนวนชนิดพรรณไม้ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง 

X = ค่าคงที่ซ่ึงคำนวณได้จากการลองผิดลองถูก (iterative) เพ่ือให้ค่าใน
สมการ (3) ที่ได้จาก (2)/(1) เท่ากันทั้งสองข้าง 

S

N
 = ⌈

1−X

X
⌉(−ln (1 − X))      ……………………………………...(3) 

เม่ือ ln = ลอกการิทึมฐานธรรมชาติ 
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7) ดัชนีความหลากชนิด (McIntosh index) คำนวณด้วยสมการของ McIntosh 
(1967) อ้างโดย Vennila et al. (2013) 

D = N – U / N – √N 

โดยที่ U = √∑[n(i)] 

เม่ือกำหนดให้ N = จำนวนต้นไม้ทั้งหมด 
       n(i) = จำนวนต้นไม้ในชนิดที่ i 

3.3 สัตว์ป่า 

1. ความหลากชนิด ทำการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่สำรวจพบ และจัดทำบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าพร้อมแสดงสถานภา พ
ของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย รวมถึงสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative 
Union: IUCN) และสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora: CITES) ส่วนนกซ่ึงเป็นสัตว์ปีกที่สามารถเคลื่อนที่และอพยพได้ไกลและมีการอพยพไปมา
อยู่เสมอ จึงได้แสดงสถานภาพการปรากฏตัวของนกที่พบในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

2. ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ศึกษา ซ่ึงบริเวณใดที่มีความหลากหลายสูง ถือว่า
เป็นพ้ืนที่ท่ีมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประเมินคุณค่าตามหลักการความหลากหลาย ใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ซ่ึงมีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

H′ =   − ∑ (𝑝𝑖 )(ln 𝑝𝑖)𝑠
𝑖=1   

โดย H'   = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
pi   = สัดส่วนของจำนวนชนิดพันธุ์ A ต่อจำนวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 
S    = จำนวนชนิดพันธุ์ท้ังหมด 

3. ค่าความชุกชุม คำนวณค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Relative Abundance; 
RA) ในพ้ืนที่ท่ีสำรวจทั้งหมด โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้ 

ร้อยละความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม = จำนวนเส้นสำรวจที่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม X 100 
จำนวนเส้นสำรวจทั้งหมด 
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เม่ือได้ค่าร้อยละความชุกชุม นำมาแบ่งอันตรภาคชั้นเพ่ือแบ่งกลุ่มความชุกชุมของประชากร 
โดยกำหนดระดับความชุกชุมออกเป็น 3 ระดับ โดยนำ 

ค่าร้อยละความชุกชุมมากที่สุด – ค่าร้อยละความชุกชุมน้อยที่สุด 
3 

จะได้ค่าความชุกชุมออกมา 3 ระดับ คือ กลุ่มที่พบน้อย (rare) กลุ่มที่พบปานกลาง (moderate)  
และกลุ่มที่พบบ่อย (common) 

4. การวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System :  
GIS) บริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยเลือกเฉพาะชั้นข้อมูล (layer) ที่เก่ียวข้อง สำหรับใช้ประกอบการกระจาย
ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ และวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการกระจายสัตว์ป่า เช่น ชนิดป่า แหล่ง โป่ง 
แหล่งน้ำ และปัจจัยคุกคามต่าง ๆ เพ่ือประเมินพ้ืนที่ท่ีสามารถรองรับสัตว์ป่าในแต่ละชนิดได้ โดยเลือก
วิเคราะห์เฉพาะชนิดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 61 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ผลการศึกษา 

1. มวลชีวภาพ 

1.1 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

การศึกษามวลชีวภาพโดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Above ground biomass) และ 
มวลชีวภาพใต้พ้ืนดิน (Below ground biomass) ศึกษาโดยแยกตามชนิดสังคมพืช (ดังตารางที่ 1 
และตารางที่ 2) ได้ผลการศึกษาดังนี้  

1. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืน ดิน รวมเท่ ากับ 
113.97 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 106.35, 4.55, 1.64, 0.00, 1.09 และ 0.34 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 14.63 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวล
ชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชี วภาพเท่า กับ 
13.21, 0.46, 0.69, 0.00, 0.19 และ 0.09 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบชื้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 128.60 ตันต่อเฮกตาร์ 

2. ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist evergreen forest mixed with Bamboo forest) มีปริมาณ
มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 151.77 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้น
ตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 145.61, 0.00, 0.00, 5.63, 
0.41 และ 0.11 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 16.53 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณ
มวลชีวภาพเท่ากับ 13.80, 0.00, 0.00, 2.63, 0.07 และ 0.03 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวม
ปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบชื้นผสมไผ่ พบว่า มี ค่า
เท่ากับ 168.30 ตันต่อเฮกตาร์ 

3. ป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
รวมเท่ากับ 144.47 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่  ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 133.90, 2.41, 1.52, 5.33, 0.90 และ 0.42 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 16.34 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
มวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 
12.84, 0.21, 0.57, 2.45, 0.16 และ 0.11 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
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ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งระดับสูงพบว่ามีค่าเท่ากับ 160.81 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

4. ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 76.16 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 68.62, 1.87, 5.15, 0.00, 0.49 และ 0.03 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 14.86 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
มวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ  
11.69, 0.73, 2.20, 0.00, 0.24 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งระดับกลางพบว่ามีค่าเท่ากับ 91.03 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

5. ป่าดิบแล้งระดับต่ำ (Lower dry evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
รวมเท่ากับ 110.94 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่  ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 101.16, 0.00, 8.65, 0.35, 0.75 และ 0.03 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 22.45 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
มวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 
18.43, 0.00, 3.47, 0.19, 0.36 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งระดับต่ำพบว่ามีค่าเท่ากับ 133.39 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

6. ป่าด ิบแล้งผสม เบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous 
forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 81.61 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพ
ของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 69.38, 1.36, 
6.83, 3.27, 0.72 และ 0.05 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 
16.36 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ ึ ่งมีปร ิมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 11.12, 0.26, 3.01, 1.60, 0.34 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้ง
ผสมเบญจพรรณพบว่ามีค่าเท่ากับ 97.97 ตันต่อเฮกตาร์ 

7. ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ พ้ืน ดินร วม
เท่ากับ 71.16 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และ
กล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 50.90, 0.63, 12.53, 5.90, 1.18 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 27.94 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวล
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ชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชี วภาพเท่า กับ  
19.48, 0.26, 5.03, 2.72, 0.45 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าเบญจพรรณพบว่ามีค่าเท่า กับ 99.10 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

8. ป่าเต็งรัง (Deciduous forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 80.31 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมี
ปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 78.54, 0.00, 0.00, 1.29, 0.39 และ 0.08 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วน
ปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 31.99 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้
ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 30.98, 0.00, 0.00, 0.69, 
0.28 และ 0.03 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนื อพ้ืนดินและ
ส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ 112.30 ตันต่อเฮกตาร์ 

9. ป่ารุ่นสอง (Secondary forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 31.79 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมี
ปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 15.95, 0.00, 14.60, 0.00, 1.16 และ 0.08 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ 
ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 9.33 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ ต้น 
ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 2.46, 0.00, 6.54, 
0.00, 0.32 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือ พ้ืนดิน
และส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่ารุ่นสองพบว่ามีค่าเท่ากับ 41.12 ตันต่อเฮกตาร์ 

10. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ พ้ืน ดินรวม
เท่ากับ 12.59 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และ
กล้าไม้ ซ ึ ่งมีปร ิมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 12.23, 0.00, 0.00, 0.00, 0.32 และ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 2.68 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพ
ของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 2.58, 0.00, 
0.00, 0.00, 0.09 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือ
พ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของไร่ร้างและไร่หมุนเวียนพบว่ามีค่าเท่ากับ 15.27 ตันต่อเฮกตาร์ 

11. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Agriculture area) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 
0.15 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.11 และ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ 
ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ ต้น 
ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 0.00, 0.00, 0.00, 



หน้า 64 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

0.00, 0.03 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือ พ้ืนดิน
และส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของพ้ืนที่เกษตรกรรมพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.19 ตันต่อเฮกตาร์ 

ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
เม่ือรวมทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินแยกตามชนิดของสังคมพืช นำข้อมูลมาแสดง
ในรูปแบบของกราฟแท่งได้ดังภาพที่ 28 ถึงภาพที่ 34 

ตารางท่ี 1  มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของพรรณไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 106.35 4.55 1.64 0.00 1.09 0.34 113.97 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 145.61 0.00 0.00 5.63 0.41 0.11 151.77 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 133.90 2.41 1.52 5.33 0.90 0.42 144.47 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 68.62 1.87 5.15 0.00 0.49 0.03 76.16 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 101.16 0.00 8.65 0.35 0.75 0.03 110.94 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 69.38 1.36 6.83 3.27 0.72 0.05 81.61 

ป่าเบญจพรรณ 50.90 0.63 12.53 5.90 1.18 0.02 71.16 

ป่าเต็งรัง 78.54 0.00 0.00 1.29 0.39 0.08 80.31 

ป่ารุ่นสอง 15.95 0.00 14.60 0.00 1.16 0.08 31.79 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 12.23 0.00 0.00 0.00 0.32 0.04 12.59 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.04 0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 65 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ตารางท่ี 2  มวลชีวภาพใต้พ้ืนดินของพรรณไม้ในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 13.21 0.46 0.69 0.00 0.19 0.09 14.63 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 13.80 0.00 0.00 2.63 0.07 0.03 16.53 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 12.84 0.21 0.57 2.45 0.16 0.11 16.34 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 11.69 0.73 2.20 0.00 0.24 0.01 14.86 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 18.43 0.00 3.47 0.19 0.36 0.01 22.45 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 11.12 0.26 3.01 1.60 0.34 0.02 16.36 

ป่าเบญจพรรณ 19.48 0.26 5.03 2.72 0.45 0.00 27.94 

ป่าเต็งรัง 30.98 0.00 0.00 0.69 0.28 0.03 31.99 

ป่ารุ่นสอง 2.46 0.00 6.54 0.00 0.32 0.02 9.33 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 2.58 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 2.68 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.04 

 

 

ภาพท่ี 28  ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้นในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 29  ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นตายในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 

ภาพท่ี 30  ปริมาณมวลชีวภาพของเถาวัลย์ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 



หน้า 67 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 31  ปริมาณมวลชีวภาพของไผใ่นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 

ภาพท่ี 32  ปริมาณมวลชีวภาพของไม้หนุ่มในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 33  ปริมาณมวลชีวภาพของกล้าไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 

ภาพท่ี 34  ปริมาณมวลชีวภาพรวมของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 35  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม 
    พระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 36  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม 
    พระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 37  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพรวมในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิม  
     พระเกียรติไทยประจัน 
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1.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

การศึกษามวลชีวภาพโดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน (Above ground biomass) และ 
มวลชีวภาพใต้พ้ืนดิน (Below ground biomass) ศึกษาโดยแยกตามชนิดสังคมพืช (ดังตารางที่ 3 
และตารางที่ 4) ได้ผลการศึกษาดังนี้  

1. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืน ดิน รวมเท่ ากับ 
169.71 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ ึ ่งมีปร ิมาณมวลชีวภาพเท่ากับ  159.24, 3.73, 4.76, 0.98, 0.86 และ 0.14 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 19.34 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวล
ชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชี วภาพเท่า กับ  
16.34, 0.41, 1.95, 0.45, 0.15 และ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบชื้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 189.05 ตันต่อเฮกตาร์ 

2. ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist evergreen forest mixed with Bamboo forest) มีปริมาณ
มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 106.06 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้น
ตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 80.46, 4.03, 1.84, 18.34, 
1.28 และ 0.11 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 18.55 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณ
มวลชีวภาพเท่ากับ 8.70, 0.39, 0.77, 8.43, 0.22 และ 0.03 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวม
ปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบชื้นผสมไผ่พบว่า มี ค่า
เท่ากับ 124.62 ตันต่อเฮกตาร์ 

3. ป่าดิบแล้งระดับสูง (Upper dry evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
รวมเท่ากับ 96.61 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่  ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 89.05, 3.73, 2.63, 0.24, 0.79 และ 0.17 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 12.22 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
มวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 
10.39, 0.40, 1.14, 0.11, 0.14 และ 0.05 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งระดับสูงพบว่ามีค่าเท่ากับ 108.83 ตันต่อ
เฮกตาร์ 
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4. ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 83.89 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 80.00, 1.05, 1.66, 0.38, 0.76 และ 0.03 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 14.49 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
มวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ  
13.05, 0.19, 0.70, 0.18, 0.36 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งระดับกลางพบว่ามีค่าเท่ากับ 98.38 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

5. ป่าดิบแล้งระดับต่ำ (Lower dry evergreen forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
รวมเท่ากับ 121.03 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม 
และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 108.42, 3.94, 6.88, 0.79, 0.96 และ 0.04 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 23.12 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
มวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 
18.73, 0.68, 2.87, 0.37, 0.46 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งระดับต่ำพบว่ามีค่าเท่ากับ 144.16 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

6. ป่าด ิบแล้งผสม เบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous 
forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 48.09 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพ
ของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 36.62, 1.49, 
0.00, 8.72, 1.22 และ 0.03 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 
11.51 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ ึ ่งมีปร ิมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 6.41, 0.33, 0.00, 4.17, 0.58 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้ง
ผสมเบญจพรรณพบว่ามีค่าเท่ากับ 59.60 ตันต่อเฮกตาร์ 

7. ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ พ้ืน ดินร วม
เท่ากับ 69.43 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และ
กล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 42.76, 1.20, 3.77, 20.06, 1.62 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 26.71 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวล
ชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชี วภาพเท่า กับ  
16.03, 0.47, 1.49, 8.10, 0.62 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภา พทั้ง
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ส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าเบญจพรรณพบว่ามีค่าเท่ากับ 96.14  ตันต่อ
เฮกตาร์ 

8. ป่าเต็งรัง (Deciduous forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 87.09 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมี
ปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 85.54, 1.29, 0.00, 0.00, 0.26 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วน
ปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 34.91 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้
ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 34.18, 0.54, 0.00, 0.00, 
0.19 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนื อพ้ืนดินและ
ส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ 122.00 ตันต่อเฮกตาร์ 

9. ป่ารุ่นสอง (Secondary forest) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 26.89 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมี
ปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 20.49, 0.00, 5.69, 0.00, 0.69 และ 0.03 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ ส่วน
ปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 5.61 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืน
ต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 2.90, 0.00, 2.51, 0.00, 
0.19 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่เหนือ พ้ืน ดินและ
ส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่ารุ่นสองพบว่ามีค่าเท่ากับ 32.51 ตันต่อเฮกตาร์ 

10. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area) มีปริมาณมวลชีวภาพเหนือ พ้ืน ดินรวม
เท่ากับ 25.30 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และ
กล้าไม้ ซ ึ ่งมีปร ิมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 13.79, 2.70, 6.22, 1.79, 0.69 และ 0.10 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 5.56 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นมวลชีวภาพ
ของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณมวลชีวภาพเท่ากับ 1.62, 0.29, 
2.71, 0.73, 0.19 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมปริมาณมวลชีวภาพทั้งส่วนที่อยู่ เหนือ
พ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของไร่ร้างและไร่หมุนเวียนพบว่ามีค่าเท่ากับ 30.85 ตันต่อเฮกตาร์ 

ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
เม่ือรวมทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินแยกตามชนิดของสังคมพืช นำข้อมูลมาแสดง
ในรูปแบบของกราฟแท่งได้ดังภาพที่ 38 ถึงภาพที่ 44 
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ตารางท่ี 3  มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของพรรณไม้ในพ้ืนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 159.24 3.73 4.76 0.98 0.86 0.14 169.71 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 80.46 4.03 1.84 18.34 1.28 0.11 106.06 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 89.05 3.73 2.63 0.24 0.79 0.17 96.61 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 80.00 1.05 1.66 0.38 0.76 0.03 83.89 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 108.42 3.94 6.88 0.79 0.96 0.04 121.03 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 36.62 1.49 0.00 8.72 1.22 0.03 48.09 

ป่าเบญจพรรณ 42.76 1.20 3.77 20.06 1.62 0.02 69.43 

ป่าเต็งรัง 85.54 1.29 0.00 0.00 0.26 0.01 87.09 

ป่ารุ่นสอง 20.49 0.00 5.69 0.00 0.69 0.03 26.89 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 13.79 2.70 6.22 1.79 0.69 0.10 25.30 

 
ตารางท่ี 4  มวลชีวภาพใต้พ้ืนดินของพรรณไม้ในพ้ืนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 16.34 0.41 1.95 0.45 0.15 0.04 19.34 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 8.70 0.39 0.77 8.43 0.22 0.03 18.55 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 10.39 0.40 1.14 0.11 0.14 0.05 12.22 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 13.05 0.19 0.70 0.18 0.36 0.01 14.49 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 18.73 0.68 2.87 0.37 0.46 0.01 23.12 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 6.41 0.33 0.00 4.17 0.58 0.01 11.51 

ป่าเบญจพรรณ 16.03 0.47 1.49 8.10 0.62 0.00 26.71 

ป่าเต็งรัง 34.18 0.54 0.00 0.00 0.19 0.00 34.91 

ป่ารุ่นสอง 2.90 0.00 2.51 0.00 0.19 0.01 5.61 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 1.62 0.29 2.71 0.73 0.19 0.02 5.56 



หน้า 76 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 38  ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ต้นในพ้ืนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 39  ปริมาณมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นตายในพ้ืนที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 40  ปริมาณมวลชีวภาพของเถาวัลย์ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 41  ปริมาณมวลชีวภาพของไผใ่นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 42  ปริมาณมวลชีวภาพของไม้หนุ่มในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 43  ปริมาณมวลชีวภาพของกล้าไม้ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 44  ปริมาณมวลชีวภาพรวมของพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 45  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
    แม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 46  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพใต้พ้ืนดินในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
    แม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 47  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของมวลชีวภาพรวมในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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2. การกักเก็บคาร์บอน 

2.1 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนแยกตามชนิดของสังคมพืช โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอน
เหนือพ้ืนดิน และการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดิน (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6) ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 
54.79 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม 
และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 51.12, 2.19, 0.79, 0.00, 0.52 และ 0.16 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 7.03 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนเท่ากับ 6.35, 0.22, 0.33, 0.00, 0.09 และ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกัก
เก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบชื้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 61.82 ตัน
ต่อเฮกตาร์  

2. ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist evergreen forest mixed with Bamboo forest) มีการ
กักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 72.96 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้
ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  70.00, 
0.00, 0.00, 2.71, 0.20 และ 0.06 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินร วม
เท่ากับ 7.95 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 6.63, 0.00, 0.00, 1.26, 0.03 และ 0.01 
ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้ พ้ืนดิน
ของป่าดิบชื้นผสมไผ่พบว่ามีค่าเท่ากับ 80.90 ตันต่อเฮกตาร์  

3. ป่าด ิบแล้งระด ับสูง (Upper dry evergreen forest) มีการกักเก็บคาร ์บอนเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 69.45 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย 
เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  64.36, 1.16, 0.73, 2.56, 
0.43 และ 0.20 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 7.85 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึง
มีปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนเท่ากับ  6.17, 0.10, 0.27, 1.18, 0.08 และ 0.05 ตันต่อเฮกตาร์  
ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า ดิบแล้ ง
ระดับสูงพบว่ามีค่าเท่ากับ 77.30 ตันต่อเฮกตาร์  
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4. ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) ) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 36.61 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย 
เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  32.99, 0.90, 2.47, 0.00, 
0.24 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 7.14 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึง
มีปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนเท่ากับ  5.62, 0.35, 1.06, 0.00, 0.11 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์  
ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า ดิบแล้ ง
ระดับกลางพบว่ามีค่าเท่ากับ 43.76 ตันต่อเฮกตาร์  

5. ป่าด ิบแล้งระด ับต ่ำ (Lower dry evergreen forest) มีการกักเก็บคาร ์บอนเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 53.33 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย 
เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  48.63, 0.00, 4.16, 0.17, 
0.36 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 10.79 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
ซึ ่งมีปร ิมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  8.86, 0.00, 1.67, 0.09, 0.17 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า ดิบแล้ ง
ระดับต่ำพบว่ามีค่าเท่ากับ 64.12 ตันต่อเฮกตาร์  

6. ป่าด ิบแล้งผสม เบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous 
forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 39.23 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บ
คาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเ ก็บคาร์บอน
เท่ากับ 33.35, 0.65, 3.28, 1.57, 0.34 และ 0.03 ตันต่อเฮกตาร ์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บ
คาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 7.86 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืน
ต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 5.35, 0.13, 1.45, 
0.77, 0.16 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือ พ้ืนดิน
และส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณพบว่ามีค่าเท่ากับ 47.09 ตันต่อเฮกตาร์  

7. ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนื อ พ้ืน ดินร วม
เท่ากับ 34.87 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 24.94, 0.31, 6.14, 2.89, 0.58 และ 0.01 
ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 13.69 ตันต่อเฮกตาร์ โดย
แบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 9.55, 0.13, 2.46, 1.34, 0.22 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวม
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การกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า เบญจพรรณพบว่า มีค่า
เท่ากับ 48.57 ตันต่อเฮกตาร์ 

8. ป่าเต็งรัง (Deciduous forest) ) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 39.36 
ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 38.49, 0.00, 0.00, 0.63, 0.19 และ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 15.68 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกัก
เก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
เท่ากับ 15.19, 0.00, 0.00, 0.34, 0.14 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมกา รกัก เ ก็บ
คาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ 55.04 ตัน
ต่อเฮกตาร์ 

9. ป่ารุ่นสอง (Secondary forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 14.94 
ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 7.50, 0.00, 6.86, 0.00, 0.54 และ 0.04 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 4.38 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกัก
เก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
เท่ากับ  1.15, 0.00, 3.07, 0.00, 0.15 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร ์ ตามลำดับ เมื ่อรวมการกักเก็บ
คาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่ารุ่นสองพบว่ามีค่าเท่ากับ 19.33 ตัน
ต่อเฮกตาร์ 

10. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือ พ้ืน ดินรวม
เท่ากับ 6.05 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 5.88, 0.00, 0.00, 0.00, 0.15 และ 0.02 
ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 1.29 ตันต่อเฮกตาร์ โดย
แบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 1.24, 0.00, 0.00, 0.00, 0.04 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวม
การกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของ ไร่ร้า งและไร่ห มุน เวี ยน
พบว่ามีค่าเท่ากับ 7.34 ตันต่อเฮกตาร์ 

11. พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Agriculture area) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 
0.07 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม 
และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.05 และ 0.02 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
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การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนเท่ากับ 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกัก
เก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของ พ้ืนที่ เกษตรกรรมพบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.09 ตันต่อเฮกตาร์ 

ผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
เม่ือรวมทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินแยกตามชนิดของสังคมพืช นำข้อมูลมาแสดง
ในรูปแบบของกราฟแท่งได้ดังภาพที่ 48 ถึงภาพที่ 54 

ตารางท่ี 5  การกักเก็บคาร์บอนส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 51.12 2.19 0.79 0.00 0.52 0.16 54.79 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 70.00 0.00 0.00 2.71 0.20 0.06 72.96 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 64.36 1.16 0.73 2.56 0.43 0.20 69.45 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 32.99 0.90 2.47 0.00 0.24 0.01 36.61 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 48.63 0.00 4.16 0.17 0.36 0.01 53.33 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 33.35 0.65 3.28 1.57 0.34 0.03 39.23 

ป่าเบญจพรรณ 24.94 0.31 6.14 2.89 0.58 0.01 34.87 

ป่าเต็งรัง 38.49 0.00 0.00 0.63 0.19 0.04 39.36 

ป่ารุ่นสอง 7.50 0.00 6.86 0.00 0.54 0.04 14.94 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 5.88 0.00 0.00 0.00 0.15 0.02 6.05 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.07 
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ตารางท่ี 6  การกักเก็บคาร์บอนส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 6.35 0.22 0.33 0.00 0.09 0.04 7.03 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 6.63 0.00 0.00 1.26 0.03 0.01 7.95 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 6.17 0.10 0.27 1.18 0.08 0.05 7.85 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 5.62 0.35 1.06 0.00 0.11 0.01 7.14 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 8.86 0.00 1.67 0.09 0.17 0.00 10.79 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 5.35 0.13 1.45 0.77 0.16 0.01 7.86 

ป่าเบญจพรรณ 9.55 0.13 2.46 1.34 0.22 0.00 13.69 

ป่าเต็งรัง 15.19 0.00 0.00 0.34 0.14 0.02 15.68 

ป่ารุ่นสอง 1.15 0.00 3.07 0.00 0.15 0.01 4.38 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 1.24 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 1.29 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 

 

 

ภาพท่ี 48  การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 49  การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นตายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  

 

ภาพท่ี 50  การกักเก็บคาร์บอนของเถาวัลย์ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 51  การกักเก็บคาร์บอนของไผ่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 

ภาพท่ี 52  การกักเก็บคาร์บอนของไม้หนุ่มในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 53  การกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 

ภาพท่ี 54  การกักเก็บคาร์บอนรวมของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 55  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
   เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 56  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
    เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพท่ี 57  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนรวมในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม 
    พระเกียรติไทยประจัน 
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2.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนแยกตามชนิดของสังคมพืช โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอน
เหนือพ้ืนดิน และการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดิน (ตารางที่ 7 และตารางที่ 8) ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 
81.58 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม 
และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 76.55, 1.79, 2.29, 0.47, 0.41 และ 0.07 ตันต่อ
เฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 9.30 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็น
การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนเท่ากับ 7.85, 0.20, 0.94, 0.21, 0.07 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกัก
เก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบชื้นพบว่ามีค่าเท่ากับ 90.88 ตัน
ต่อเฮกตาร์  

2. ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist evergreen forest mixed with Bamboo forest) มีการ
กักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 50.98 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้
ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  38.68, 
1.94, 0.89, 8.82, 0.61 และ 0.06 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินร วม
เท่ากับ 8.92 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 4.18, 0.19, 0.37, 4.05, 0.11 และ 0.01 
ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ ใต้ พ้ืนดิน
ของป่าดิบชื้นผสมไผ่พบว่ามีค่าเท่ากับ 59.90 ตันต่อเฮกตาร์  

3. ป่าด ิบแล้งระด ับสูง (Upper dry evergreen forest) มีการกักเก็บคาร ์บอนเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 46.44 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย 
เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 42.81, 1.79, 1.27, 0.11, 
0.38 และ 0.08 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 5.88 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึง
มีปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนเท่ากับ  4.99, 0.19, 0.55, 0.06, 0.07 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์  
ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า ดิบแล้ ง
ระดับสูงพบว่ามีค่าเท่ากับ 52.32 ตันต่อเฮกตาร์  
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4. ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) มีการกักเก็บคาร์บอน เหนื อ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 40.32 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย 
เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  38.46, 0.50, 0.80, 0.18, 
0.37 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 6.97 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึง
มีปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนเท่ากับ  6.27, 0.09, 0.34, 0.09, 0.17 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์  
ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า ดิบแล้ ง
ระดับกลางพบว่ามีค่าเท่ากับ 47.29 ตันต่อเฮกตาร์  

5. ป่าด ิบแล้งระด ับต ่ำ (Lower dry evergreen forest) มีการกักเก็บคาร ์บอนเหนือ
พ้ืนดินรวมเท่ากับ 58.18 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย 
เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  52.12, 1.89, 3.31, 0.38, 
0.46 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 11.12 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
ซึ ่งมีปร ิมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  9.00, 0.33, 1.38, 0.18, 0.22 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า ดิบแล้ ง
ระดับต่ำพบว่ามีค่าเท่ากับ 69.30 ตันต่อเฮกตาร์  

6. ป่าด ิบแล้งผสม เบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous 
forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 23.12 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บ
คาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเ ก็บคาร์บอน
เท่ากับ 17.60, 0.72, 0.00, 4.19, 0.59 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร ์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บ
คาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 5.53 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืน
ต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ  3.08, 0.16, 0.00, 
2.01, 0.28 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมการกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่เหนือ พ้ืนดิน
และส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณพบว่ามีค่าเท่ากับ 28.65 ตันต่อเฮกตาร์  

7. ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือ พ้ืน ดิน รวม
เท่ากับ 34.03 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 20.96, 0.59, 1.85, 9.83, 0.79 และ 0.01 
ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 13.09 ตันต่อเฮกตาร์ โดย
แบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 7.86, 0.23, 0.73, 3.97, 0.30 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวม
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การกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่า เบญจพรรณพบว่า มีค่า
เท่ากับ 47.12 ตันต่อเฮกตาร์ 

8. ป่าเต็งรัง (Deciduous forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 42.68 ตัน
ต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 41.92, 0.63, 0.00, 0.00, 0.13 และ 0.00 ตันต่อเฮกตา ร์ 
ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 17.11 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกัก
เก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
เท่ากับ 16.75, 0.26, 0.00, 0.00, 0.09 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวมกา รกัก เ ก็บ
คาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ 59.79 ตัน
ต่อเฮกตาร์ 

9. ป่ารุ่นสอง (Secondary forest) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินรวมเท่ากับ 12.64 
ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้า
ไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 9.63, 0.00, 2.67, 0.00, 0.32 และ 0.02 ตันต่อเฮกตาร์ 
ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 2.64 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกัก
เก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
เท่ากับ 1.36, 0.00, 1.18, 0.00, 0.09 และ 0.00 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เมื ่อรวมการกักเก็บ
คาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของป่ารุ่นสองพบว่ามีค่าเท่ากับ 15.28 ตัน
ต่อเฮกตาร์ 

10. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area) มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือ พ้ืน ดินรวม
เท่ากับ 12.16 ตันต่อเฮกตาร์ โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้
หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 6.63, 1.30, 2.99, 0.86, 0.33 และ 0.05 
ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ และมีการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินรวมเท่ากับ 2.67 ตันต่อเฮกตาร์ โดย
แบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ ซ่ึงมีปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 0.78, 0.14, 1.30, 0.35, 0.09 และ 0.01 ตันต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ เม่ือรวม
การกักเก็บคาร์บอนทั้งส่วนที่อยู่ เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินของ ไร่ร้า งและไร่ห มุน เวี ยน
พบว่ามีค่าเท่ากับ 14.83 ตันต่อเฮกตาร์ 

ผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้น ไม้ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ 
เม่ือรวมทั้งส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินและส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินแยกตามชนิดของสังคมพืช นำข้อมูลมาแสดง
ในรูปแบบของกราฟแท่งได้ดังภาพที่ 58 ถึงภาพที่ 64 
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ตารางท่ี 7  การกักเก็บคาร์บอนส่วนที่อยู่เหนือพ้ืนดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 76.55 1.79 2.29 0.47 0.41 0.07 81.58 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 38.68 1.94 0.89 8.82 0.61 0.06 50.98 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 42.81 1.79 1.27 0.11 0.38 0.08 46.44 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 38.46 0.50 0.80 0.18 0.37 0.02 40.32 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 52.12 1.89 3.31 0.38 0.46 0.02 58.18 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 17.60 0.72 0.00 4.19 0.59 0.02 23.12 

ป่าเบญจพรรณ 20.96 0.59 1.85 9.83 0.79 0.01 34.03 

ป่าเต็งรัง 41.92 0.63 0.00 0.00 0.13 0.00 42.68 

ป่ารุ่นสอง 9.63 0.00 2.67 0.00 0.32 0.02 12.64 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 6.63 1.30 2.99 0.86 0.33 0.05 12.16 

ตารางท่ี 8  การกักเก็บคาร์บอนส่วนที่อยู่ใต้พ้ืนดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

สังคมพืช ไม้ต้น ยืนต้นตาย เถาวัลย์ ไผ่ ไม้หนุ่ม กล้าไม้ รวม 

ป่าดิบช้ืน 7.85 0.20 0.94 0.21 0.07 0.02 9.30 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 4.18 0.19 0.37 4.05 0.11 0.01 8.92 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 4.99 0.19 0.55 0.06 0.07 0.02 5.88 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 6.27 0.09 0.34 0.09 0.17 0.01 6.97 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 9.00 0.33 1.38 0.18 0.22 0.01 11.12 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 3.08 0.16 0.00 2.01 0.28 0.01 5.53 

ป่าเบญจพรรณ 7.86 0.23 0.73 3.97 0.30 0.00 13.09 

ป่าเต็งรัง 16.75 0.26 0.00 0.00 0.09 0.00 17.11 

ป่ารุ่นสอง 1.36 0.00 1.18 0.00 0.09 0.00 2.64 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 0.78 0.14 1.30 0.35 0.09 0.01 2.67 
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ภาพท่ี 58  การกักเก็บคาร์บอนของไม้ต้นในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 59  การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นตายในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 60  การกักเก็บคาร์บอนของเถาวัลย์ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 61  การกักเก็บคาร์บอนของไผ่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 62  การกักเก็บคาร์บอนของไม้หนุ่มในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 63  การกักเก็บคาร์บอนของกล้าไม้ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 64  การกักเก็บคาร์บอนรวมในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 65  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์ 
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ภาพท่ี 66  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดินในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์ 
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ภาพท่ี 67  เส้นชั้นระดับ (contour line) ของการกักเก็บคาร์บอนรวมในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
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2.3 ปริมาณคาร์บอนสะสมท้ังพ้ืนท่ี 

ข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนที่ได้ของแต่ละสังคมพืช นำมาทำแผนที่แสดงปริมาณการ กัก เก็บ
คาร์บอนโดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) เพ่ือ
สร้างแผนที่แสดงปริมาณคาร์บอนในไม้ยืนต้นตาย การกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืน ดิน การกักเก็บ
คาร์บอนใต้พ้ืนดิน และการกักเก็บคาร์บอนรวม ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีการกักเก็บคาร์บอนรวมครอบคลุ มทั้ ง พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ 2,533,262.23 ตัน โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน การกักเก็บ
คาร์บอนใต้พ้ืนดิน การกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นตาย และการกักเก็บคาร์บอน ใน ดิน ซ่ึงมีค่า
เท่ากับ 921,712.77  225,679.50  18,353.67 และ 1,367,516.29 ตัน ตามลำดับ โดยมีปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนแยกตามสังคมพืช พบว่า ป่าเบญจพรรณ มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสะสมมากที่สุด 
รองลงมา คือ ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าดิบแล้งผสม
เบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง พ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าเต็งรัง และไร่ร้างและไร่หมุนเวียน โดย
มีปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนเท่ากับ 1,249,892.83  430,700.33  379,035.28  222,222.07  
106,484.89  78,196.53  24,499.30  15,145.42  11,908.55  11,785.68 และ 3 ,3 9 1 .3 4  ตัน 
ตามลำดับ  

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีการกักเก็บคาร์บอนรวมครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 4,518,832.99 
ตัน โดยแบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน การกักเก็บคาร์บอนใต้พ้ืนดิน การกักเก็บคาร์บอน
ของไม้ย ืนต้นตาย และการกักเก็บคาร์บอนในดิน ซึ ่งมีค่าเท่ากับ  2,079,589.25  302,257.63 
63,823.01 และ 2,073,163.09 ตัน ตามลำดับ โดยมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนแยกตามสังคมพืช 
พบว่า ป่าดิบแล้งระดับสูง มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้น ป่า
ดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารุ่นสอง ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบ
แล้งผสมเบญจพรรณ และไร ่ร ้างและไร ่หมุนเว ียน โดยมีปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนเท่ากับ 
1,554,876.96  1,267,852.53  847,670.96  530,676.66  190,437.28  64,313.15  45,730.82  
13,580.65  1,912.46 และ 1,781.50 ตัน ตามลำดับ ทั้งนี้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของแต่ละ
สังคมพืชขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ท่ีพบสังคมพืชชนิดนั้น ๆ ด้วย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 9  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

สังคมพืช 
การกักเก็บคาร์บอน (ตัน) 

เหนือพื้นดิน ใต้พื้นดิน ไม้ยืนต้นตาย ในดิน รวม 

ป่าดิบช้ืน 97,313.26 12,486.08 4,275.17 108,147.56 222,222.07 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 6,748.86 735.38 - 4,424.31 11,908.55 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 243,247.68 27,494.52 4,412.71 155,545.42 430,700.33 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 134,096.22 26,152.61 4,584.13 214,202.32 379,035.28 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 40,940.37 8,283.27 - 57,261.25 106,484.89 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 29,538.62 5,918.27 586.69 42,152.96 78,196.53 

ป่าเบญจพรรณ 361,055.42 141,750.75 4,494.97 742,591.70 1,249,892.83 

ป่าเต็งรัง 3,006.10 1,197.55 - 7,582.03 11,785.68 

ป่ารุ่นสอง 5,376.63 1,576.28 - 17,546.39 24,499.30 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 365.76 77.99 - 2,947.59 3,391.34 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 23.85 6.81 - 15,114.76 15,145.42 

รวม 921,712.77 225,679.50 18,353.67 1,367,516.29 2,533,262.23 

ตารางท่ี 10  ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

สังคมพืช 
การกักเก็บคาร์บอน (ตัน) 

เหนือพื้นดิน ใต้พื้นดิน ไม้ยืนต้นตาย ในดิน รวม 

ป่าดิบช้ืน 717,526.25 81,796.94 17,502.79 451,026.55 1,267,852.53 

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 7,022.43 1,228.72 293.40 5,036.10 13,580.65 

ป่าดิบแล้งระดับสูง 731,447.39 92,612.20 31,343.25 699,474.13 1,554,876.96 

ป่าดิบแล้งระดับกลาง 334,770.83 57,870.85 4,981.71 450,047.57 847,670.96 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 211,311.81 40,388.23 8,063.12 270,913.51 530,676.66 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 626.57 149.87 23.85 1,112.18 1,912.46 

ป่าเบญจพรรณ 50,364.73 19,373.33 1,213.61 119,485.62 190,437.28 

ป่าเต็งรัง 17,159.34 6,879.01 361.84 39,912.96 64,313.15 

ป่ารุ่นสอง 9,026.76 1,885.34 - 34,818.73 45,730.82 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 333.15 73.15 39.45 1,335.76 1,781.50 

รวม 2,079,589.25 302,257.63 63,823.01 2,073,163.09 4,518,832.99 
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3. ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

3.1 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ปร ิมาณการกักเก็บคาร ์บอนของอุทยานแห่งชา ติเฉลิ มพระเกียรติไทยปร ะจั น  
2 ,533 ,262.23ตัน เมื ่อคิดเป็นปร ิมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) มีค่าเท่ากับ 
9,288,628.19 ตัน โดยเก็บอยู่เหนือพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน ในไม้ยืนต้นตาย และในดิน คิดเป็นปริมาณการ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ  3,379,613.48  827,491.51  67,296.78 และ 5,014,226.41 
ตัน ตามลำดับ โดยมีปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แยกตามสังคมพืช พบว่า ป่าเบญจพรรณ 
มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง 
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง พ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าดิบชื้นผสมไผ่ 
ป่าเต็งร ัง และไร ่ร ้างและไร ่หมุนเวียน โดยมีปร ิมาณการดูดซับก๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 
4 ,582 ,940.39  1 ,579 ,234.56  1 ,389 ,796.03  814 ,814.26  390 ,444.61  286 ,720.62  
89,830.77  55,533.22  43,664.69  43,214.15 และ 12,434.91 ตัน ตามลำดับ  

3.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี  

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 4,518,832.99 ตัน 
เม่ือคิดเป็นปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเท่ากับ 16,569,054.28 ตัน โดย
เก็บอยู ่ เหน ือพื ้นดิน ใต้พื ้นดิน ในไม้ย ืนต้นตาย และในดิน คิดเป็นปร ิมาณการดูดซับก ๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 7,625,160.60  1,108,277.99  234,017.71 และ 7,601,597.98 ตัน 
ตามลำดับ โดยมีปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แยกตามสังคมพืช พบว่า ป่าดิบแล้ง
ระดับสูง มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับกลาง 
ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่ารุ่นสอง ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 
และไร่ร้างและไร่หมุนเวียน โดยมีปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 5,701,215.52  
4 ,648 ,792.60  3 ,108 ,126.87  1 ,945 ,814.43  698 ,270.01  235 ,814.89  167 ,679.68  
49,795.73  7,012.36 และ 6,532.18 ตัน ตามลำดับ 
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4. มูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิต 

หากคิดเป็นมูลค่าการซื ้อขายคาร์บอนเครดิต โดยใช้อัตราราคาซื้อขายในการค้า CERs 
(Certified Emission Reduction from Clean Development Mechanism Project) ร ะหว ่ า ง
ประเทศภาคผนวกที่ 1 (ในฐานะผู้ซ้ือ) กับประเทศนอกภาคผนวกที่ 1 ประมาณ 0.24 ยูโรต่อตัน ซ่ึง
เป็นราคาการซ้ือขาย ณ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ตลาดคาร์บอน, 2563) เม่ือใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนประมาณ 34 บาทต่อ 1 ยูโร จะคิดเป็นอัตราซ้ือขาย 8.16 บาทต่อตัน โดยอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีมูลค่าการซ้ือขายคาร์บอน เคร ดิต
รวมเท่ากับ 75,795,206 และ 135,203,482 บาท ตามลำดับ  

ตารางท่ี 11  มูลค่าของคาร์บอนในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

พ้ืนท่ี / มูลค่าของคาร์บอน
ปริมาณการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (ตัน)

มูลค่าการซ้ือขายคาร์บอน

เครดิต (บาท)

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

เหนือพ้ืนดิน 3,379,613.48              27,577,646.03            

ใต้พ้ืนดิน 827,491.51                6,752,330.75              

ไม้ยืนต้นตาย 67,296.78                  549,141.74                

ในดิน 5,014,226.41              40,916,087.54            

 รวม 9,288,628.19             75,795,206.06            

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้้าภาชี 

เหนือพ้ืนดิน 7,625,160.60              62,221,310.50            

ใต้พ้ืนดิน 1,108,277.99              9,043,548.36              

ไม้ยืนต้นตาย 234,017.71                1,909,584.52              

ในดิน 7,601,597.98              62,029,039.55            

 รวม 16,569,054.28            135,203,482.94          
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5. ดัชนีความหลากหลายของไม้ต้น (Diversity Index) 

ทำการวิเคราะห์ความหลากหลายของไม้ต้น โดยใช้ดัชนีต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการอธิบายความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ คือ Magaref index, Shannon – Wiener index, Simpson‘ 
s index, Fisher index, Peilou’s evenness index, McIntosh index และ Evenness index ของ
แต่ละสังคมพืชดังตารางที่ 12 และ ตารางที่ 13 

พบว่าดัชนีความหลากหลายของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มี ค่า
ความหลากหลายระดับสูงในบริเวณทางด้านทิศใต้ที่ติดกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและทิศ
ตะวันตกที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและตอนบนของ
พ้ืนที่ ซ่ึงสังคมพืชที่มีค่าความหลากหลายสูง คือ ป่าดิบชื้นผสมไผ่ และป่าดิบแล้งระดับสูง ส่วนสังคม
พืชที่ทำให้ค่าดัชนีความหลากหลายต่ำคือ สังคมพืชป่าเต็งรัง เนื่องจากตามธรรมชาติของป่าเต็งรังแล้ว
นั้นเป็นป่าที่มีการเข้าของไฟป่าอยู่เสมอ ซ่ึงอาจส่งผลให้ชนิดพันธุ์ท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ได้รับความเสียหาย จน
ทำให้ป่าบริเวณนั้นถูกทำลายและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ณ บริเวณนั้นได้ นอกจากนั้น
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ป่าเต็งรังเป็นพ้ืนที่ท่ีมีการเข้าใช้ประโยชน์จากป่าโดยการเก็บหาของป่า ได้แก่ 
การเก็บหาผักหวานป่า การหาเห็ดถอบ การเก็บชัน ไปจนถึงการเผาเพื ่อเอายางของไม้วงศ์ยาง 
(Dipterocarpaceae) ทั้งนี้การจัดการพ้ืนที่เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพ่ือการรักษาทรัพยากรให้ม่ันคง
และยั่งยืนต่อไปดังตารางที ่ 12 (ภาพที่ 68 ถึง ภาพที่ 74) 

ดัชนีความหลากหลายของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีค่าความหลากหลาย
ระดับสูงในบริเวณทางด้านทิศใต้ที่ ติดกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและทิ ศตะวั นตกใกล้
พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประทศเมียนมา และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและตอนบนของ
พ้ืนที่ ซ่ึงสังคมพืชที่มีค่าความหลากหลายสูง คือ ป่าดิบชื้นผสมไผ่ และป่าดิบชื้น ส่วนสังคมพืชที่ทำให้
ค่าดัชนีความหลากหลายต่ำคือ สังคมพืชป่าเต็งรัง เช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจันดังตารางที่ 13 (ภาพที่ 75 ถึง ภาพที่ 81) 
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ตารางท่ี 12  ค่าความหลากชนิดของไม้ต้นในแต่ละสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
 ไทยประจัน 

 

สังคมพืช ค่าสถิติ
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Max 2.48 0.88 3.16 0.82 1.88 3.89 0.66

Min 0.98 0.55 1.12 0.45 1.03 1.31 0.34

Std. 0.57 0.13 0.86 0.16 0.37 1.09 0.13

Max 2.57 0.90 3.12 0.88 2.03 3.95 0.70

Min 2.07 0.83 1.63 0.67 1.55 1.92 0.59

Std. 0.22 0.03 0.54 0.08 0.17 0.73 0.04

Max 2.07 0.84 1.63 0.79 1.81 1.92 0.61

Min 1.40 0.69 0.84 0.59 1.37 0.96 0.45

Std. 0.24 0.05 0.27 0.07 0.16 0.32 0.06

Max 2.17 0.84 1.66 0.85 1.95 1.93 0.61

Min 1.17 0.48 0.64 0.44 1.02 0.72 0.28

Std. 0.32 0.12 0.44 0.15 0.33 0.52 0.11

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่ 2.76 0.91 3.23 0.86 1.97 4.16 0.72

Max 2.17 0.84 1.70 0.80 1.84 1.98 0.61

Min 1.52 0.70 0.86 0.68 1.56 0.98 0.46

Std. 0.26 0.05 0.35 0.04 0.09 0.41 0.06

Max 2.37 0.87 2.52 0.89 2.05 3.17 0.66

Min 0.79 0.37 0.44 0.43 0.99 0.54 0.21

Std. 0.40 0.12 0.52 0.10 0.24 0.64 0.11

Max 1.58 0.75 0.89 0.75 1.73 1.00 0.51

Min 1.57 0.72 0.86 0.72 1.65 0.98 0.48

Std. 0.01 0.02 0.02 0.02 0.06 0.01 0.02

Max 1.52 0.72 1.47 0.73 1.68 1.69 0.48

Min 1.17 0.48 0.81 0.44 1.02 0.92 0.28

Std. 0.17 0.11 0.33 0.14 0.32 0.39 0.09

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1.65 0.77 0.66 0.85 1.95 0.75 0.53

Max 1.65 0.77 0.84 0.85 1.95 0.96 0.53

Min 1.40 0.69 0.66 0.67 1.55 0.75 0.45

Std. 0.18 0.05 0.13 0.12 0.28 0.15 0.05

ป่าดิบช้ืน

ป่าดิบแล้งระดับสูง

ป่าดิบแล้งระดับกลาง

ป่าดิบแล้งระดับต้่า

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ

ป่าเบญจพรรณ

ป่ารุ่นสอง

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน

ป่าเต็งรัง
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ตารางท่ี 13  ค่าความหลากชนิดของไม้ต้นในแต่ละสังคมพืชในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

สังคมพืช ค่าสถิติ
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Max 2.67 0.90 3.98 0.80 1.84 5.05 0.69

Min 1.01 0.47 1.04 0.41 0.93 1.23 0.27

Std. 0.43 0.11 0.75 0.11 0.26 0.98 0.11

Max 2.55 0.88 3.20 0.85 1.96 3.89 0.67

Min 1.26 0.58 0.72 0.44 1.01 0.82 0.35

Std. 0.45 0.12 0.78 0.14 0.32 0.97 0.12

Max 2.55 0.88 2.80 0.92 2.12 3.37 0.67

Min 0.55 0.19 0.49 0.20 0.47 0.57 0.10

Std. 0.55 0.17 0.76 0.16 0.36 0.91 0.15

Max 2.26 0.86 2.77 0.85 1.97 3.32 0.63

Min 0.97 0.44 1.08 0.36 0.83 1.25 0.25

Std. 0.52 0.17 0.51 0.18 0.42 0.63 0.16

Max 2.67 0.91 3.35 0.92 2.12 4.10 0.72

Min 1.44 0.59 0.68 0.45 1.05 0.79 0.36

Std. 0.36 0.09 0.58 0.12 0.27 0.73 0.10

Max 2.21 0.86 1.88 0.78 1.79 2.20 0.63

Min 0.49 0.31 0.17 0.39 0.90 0.27 0.18

Std. 0.64 0.23 0.59 0.14 0.33 0.67 0.19

Max 2.42 0.89 2.27 0.91 2.10 2.88 0.69

Min 0.49 0.31 0.17 0.67 1.54 0.27 0.18

Std. 0.45 0.13 0.54 0.07 0.17 0.66 0.12

ป่าเต็งรัง 1.33 0.58 1.02 0.58 1.33 1.16 0.35

Max 2.02 0.80 2.00 0.76 1.75 2.30 0.56

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Std. 0.89 0.37 0.88 0.34 0.79 1.03 0.25

Max 1.67 0.76 1.67 0.85 1.96 1.97 0.52

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Std. 0.78 0.33 0.77 0.38 0.88 0.88 0.22

ป่ารุ่นสอง

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน

ป่าดิบช้ืนผสมไผ่

ป่าดิบช้ืน

ป่าดิบแล้งระดับสูง

ป่าดิบแล้งระดับกลาง

ป่าดิบแล้งระดับต้่า

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ

ป่าเบญจพรรณ
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ภาพท่ี 68  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า Magalef index 
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ภาพท่ี 69  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า Shannon – Wiener index 
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ภาพท่ี 70  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า Simpson’ s index 
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ภาพท่ี 71  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า Fisher’ s index 
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ภาพท่ี 72  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า Peilou’s evenness index 
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ภาพท่ี 73  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า McIntosh index 
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ภาพท่ี 74  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย

ประจันแสดงด้วยค่า Evenness index 
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ภาพท่ี 75  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า Magalef index 

 



หน้า 120 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 76  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า Shannon – Wiener index 
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          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 77  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า Simpson’ s index 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 78  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า Fisher’ s index 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 79  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า Peilou’s evenness index 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 80  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า McIntosh index 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 

ภาพท่ี 81  ภูมิภาพความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ต้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีแสดง

ด้วยค่า Evenness index 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

6. พืชหายาก พืชเฉพาะถ่ิน พืชถูกคุกคาม และชนิดท่ีมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

จากการสำรวจพบพืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่ มีคุณค่าต่อการอนุ รั กษ์ ใน
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 113 ชนิด จาก 43 วงศ์ 
แบ่งเป็นพืชหายาก (Rare) 33 ชนิด พืชถิ่นเดียว (Endemic) 31 ชนิด พืชถูกคุกคาม (Threatened) 25 ชนิด 
พืชที่ค้นพบใหม่ (new record) 2 ชนิด และพืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (Consevation) 24 ชนิด โดยพบว่า
พืชในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) มีจำนวนมากที่สุด 15 ชนิด ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 

 พืชหายาก (Rare) ที ่พบได้แก่ กล้วยหมูส ัง (Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. var. 
grandiflora) ปีบทอง (Radermachera hainanensis Merr.) เสาวรสสยาม (Passiflora siamica Craib) 
เป็นต้น พืชถิ ่นเดียว (Endemic) ที ่พบได้แก่ หลาว (Alpinia oxymitra K. Schum.) ตำหยาวสยาม 
(Alphonsea siamensis Kessler) เปล้าน้อย (Croton stellatopilosus H. Ohba) เป็นต้น พืชถูกคุกคาม 
(Threatened) ที ่พบได้แก่ นางเลว (Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson) เนระพูส ีไทย 
(Tacca chantrieri André) แคฝอย (Stereospermum neuranthum Kurz) เป็นต้น พืชที่ค้นพบใหม่ (new 
record) ได้แก่ มอคุ (Lepisanthes sp.) ปุดชมพู (Amomum sp.) เป็นต้น และพืชที่ควรค่าแก่การอนุรั กษ์ 
(Consevation) ได้แก่ จำปีดอย (Magnolia gustavii King) เป็นต้น 

 การจัดสถานภาพตาม IUCN แบ่งเป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) 3 ชนิด ได้แก่ ชะลูดจันดี 
(Kamettia chandeei D. J. Middleton) จำปีดอย (Magnolia gustavii King) และกฤษณา (Aquilaria 
malaccensis Lam.)  พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN) 8 ชนิด ได้แก่ กระโถนพระราม (Sapria ram Bänziger & B. 
Hansen) นวลชมพู (Rhodoleia championii Hook. f.) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain) 
เป็นต้น พืชที ่มีแนวโน ้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 18 ชนิด ได้แก่ กระโถนฤาษี (Sapria himalayana Griff.) 
มลายเขา (Burretiodendron esquirolii (H. Lév.) Rehder) ปุดเต็ม (Geostachys smitinandii K. Larsen) 
เป็นต้น พืชที่ใกล้ถูกคุกคาม (NT) 3 ชนิด ได้แก่ เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) กระพ้ีเขาควาย 
(Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) และยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) 
เป็นต้น พืชที่ไม่ถูกคุกคาม (LC) 18 ชนิด ได้แก่ รัง (Shorea siamensis Miq.) เหมียง (Gnetum gnemon L. 
var. tenerum Markgr.) ลำพูป่า (Duabanga grandiflora (DC.) Walp.) เป็นต้น และพืชที่มีข้อมูลไม่ เพียง
พอที่จะประเมิน (DD) 2 ชนิด ได้แก่ จำปาหลวง (Magnolia utilis (Dandy) V. S. Kumar) และมณฑาดอย 
(Magnolia garrettii (Craib) V. S. Kumar)  

การจัดสถานภาพตามบัญชีไซเตส พบพืชที่อยู่ในบัญชีที่ 2 (CITES Appendix II) 2 ชนิด ได้แก่ 
กฤษณา (Aquilaria malaccensis Lam.) และเอ้ืองมณีฉาย (Thunia bensoniae Hook. f.) เป็นต้น 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ตารางท่ี 14  พืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ในอุทยาน 
                  แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ความสำคัญ IUCN CITES 
บริเวณ
ที่พบ 

Acanthaceae 

1 โกงกางน้ำจืด Marcania grandiflora J. B. Imlay Endemic 
  

2 

Anacardiaceae 
2  พระเจ้าห้า

พระองค์ 
Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & 
Rolfe 

Rare/Endemic 
  

1, 2 

3 เปรียง Swintonia floribunda Griff. Rare 
  

1, 2  

Annonaceae 

4 ตำหยาวสยาม Alphonsea siamensis Kessler Endemic VU 
 

1, 2 

5 การเวกป่า Artabotrys siamensis Miq. Rare 
  

1, 2 

6 นางเลว Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & 
Thomson 

threatened 
  

1, 2 

7 บุหรงก้านยาว Dasymaschalon filipes (Ridl.) Bân threatened 
  

2 

8 กลาย Mitrephora keithii Ridl. Rare 
  

1, 2 

9 มะป่วน Mitrephora tomentosa Hook. f. & 
Thomson 

Rare 
  

1, 2 

10 มหาพรหม Mitrephora winitii Craib Rare/Endemic 
  

1, 2 

11 สังหยูดอก
ใหญ่ 

Pseuduvaria multiovulata (C. E. C. Fisch.) 
J. Sinclair 

threatened 
  

2 

12 สังหยูดำ Pseuduvaria rugosa (Blume) Merr. threatened 
  

1, 2  

13 กล้วยหมูสัง Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. var. 
grandiflora 

Rare 
  

1, 2 

Apocynaceae 

14 กำลังช้างสาร Beaumontia murtonii Craib Rare 
  

1, 2  
15 มูกเขา Hunteria zeylanica (Retz.) Gardner ex 

Thwaites 
Rare LC 

 
1, 2 

16 ชะลูดจันดี Kamettia chandeei D. J. Middleton Endemic CR 
 

2 

17 โมกเขา Wrightia lanceolata Kerr Rare VU 
 

1, 2 

Aquifoliaceae 
18 เน่าใน Ilex umbellulata (Wall.) Loes. Rare/Endemic

/threatened 

  
1 

Arecaceae 

19 ช้างไห้ Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. threatened VU 
 

2 

20 เต่าร้างยักษ์ Caryota maxima Blume Rare VU 
 

1, 2 
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          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ความสำคัญ IUCN CITES 
บริเวณ
ที่พบ 

Aristolochiaceae 
21 กระเช้าหนู Aristolochia helix Phuph. Rare/Endemic   

1 

Asparagaceae 

22 นางแลวเขา Aspidistra longifolia Hook. f. Rare   
1, 2 

Balsaminaceae 

23 เทียนนายเนย Impatiens noei Craib Rare/Endemic   
2 

Begoniaceae 
24 ส้มกุ้งผา Begonia murina Craib Rare/Endemic   

1 

Bignoniaceae 
25 แคป่า Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. 

pierrei (Dop) Santisuk 
Rare LC 

 
2 

26 แคชาญชัย Radermachera glandulosa (Blume) Miq. Rare   
1, 2 

27 ปีบทอง Radermachera hainanensis Merr. Rare   
1, 2 

28 แคฝอย Stereospermum neuranthum Kurz threatened   
2 

Burseraceae 

29 แลนบาน Canarium denticulatum Blume Rare/threatened  1, 2  

Capparaceae 

30 หนามโมนา Capparis monantha M. Jacobs Rare/Endemic   
1, 2 

Celastraceae 
31 มะแจะ Kokoona filiformis (M. A. Lawson) C. E. C. 

Fisch. 
Rare 

  
2 

Clusiaceae 

32 รง Garcinia hanburyi Hook. f. Rare/Endemic   
1 

Cucurbitaceae 
33 มะก้ิง Hodgsonia heteroclita (Roxb.) Hook. f. & 

Thomson subsp. indochinensis W. J. de 
Wilde & Duyfjes 

Rare 
  

1, 2  

34 บุหร่ีพระราม Neoalsomitra sacrophylla (Wall.) Hutch. threatened   
2 

Dioscoreaceae 
35 มันนก Dioscorea inopinata Prain & Burkill Endemic VU  1, 2 

36 เนระพูสีไทย Tacca chantrieri André threatened   1, 2 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ความสำคัญ IUCN CITES 
บริเวณ
ที่พบ 

Dipterocarpaceae 
37 กระบาก Anisoptera costata Korth. Conservation EN  2 

38 ช้าม่วง Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz Conservation EN  1, 2 

39 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don Conservation VU  1, 2 
40 ยางปาย Dipterocarpus costatus C. F. Gaertn. Conservation VU  1, 2 

41 ยางเสียน Dipterocarpus gracilis Blume Conservation VU  1, 2 

42 ยางมันหมู Dipterocarpus kerrii King Conservation EN  2 
43 ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. Conservation NT  1, 2 

44 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn. Conservation VU  2 

45 ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. Conservation VU  2 

46 ชันรูจี Parishia insignis Hook. f. Rare   
1, 2 

47 สยาเหลือง Shorea curtisii Dyer ex King Conservation LC  2 

48 เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume Conservation NT  1, 2 

49 พะยอม Shorea roxburghii G. Don Conservation VU  2 

50 รัง Shorea siamensis Miq. Conservation LC  1, 2 
51 สักน้ำ Vatica pauciflora (Korth.) Blume Rare/Endemic/ 

threatened 
VU 

 
2 

Ebenaceae 

52 ตะโกพนม Diospyros castanea (Craib) H. R. Fletcher threatened   
1, 2 

53 ล่ำตาควาย Diospyros coaetanea H. R. Fletcher Rare/Endemic   
1 

54 จันเขา Diospyros dasyphylla Kurz Rare   
1, 2 

55 ลำบิดดง Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte Rare   
1, 2 

56 กล้วยฤาษี Diospyros glandulosa Lace threatened   
2 

Euphorbiaceae 
57 แป้ง Chorisandrachne diplosperma Airy Shaw Rare/Endemic 

  
1, 2 

58 ดีหมี Cleidion javanicum Blume threatened LC 
 

1, 2 

59 เปล้าเงิน Croton sepalinus Airy Shaw Endemic 
  

2 

60 เปล้าน้อย Croton stellatopilosus H. Ohba Endemic 
  

1, 2 

61 เต้าหลวง Macaranga gigantea (Rchb. f. & Zoll.) 
Müll. Arg. 

threatened 
  

1, 2  

62 มะคังดง Ostodes paniculata Blume var. 
paniculata 

Rare LC 
 

2 

63 คันแหลน Spathiostemon moniliformis Airy Shaw Rare/Endemic 
  

2 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ความสำคัญ IUCN CITES 
บริเวณ
ที่พบ 

Fabaceae 
64 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Conservation EN  1, 2 

65 ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. Conservation LC  1 

66 เก็ดแดง Dalbergia assamica Benth. threatened LC  1, 2 
67 กระพ้ีเขา

ควาย 
Dalbergia cultrata Graham ex Benth. threatened NT 

 
1, 2  

68 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain threatened EN  1, 2 

69 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz Conservation EN  1, 2 
70 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. 

siamensis 
Conservation LC 

 
1, 2 

71 แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. 
kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen 

Conservation LC 
 

1, 2 

Gnetaceae 

72 เม่ือยดำ Gnetum cuspidatum Blume threatened/Rare LC  2 

73 เหมียง Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. threatened/Rare LC  2 

Hamamelidaceae 
74 นวลชมพู Rhodoleia championii Hook. f. threatened EN  2 

Lythraceae 

75 ลำพูป่า Duabanga grandiflora (DC.) Walp. Conservation LC  2 
Magnoliaceae 
76 จำปาป่า Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 

var. pubinervia (Blume) Figlar & Noot. 
Rare LC 

 
2 

77 มณฑาดอย Magnolia garrettii (Craib) V. S. Kumar Rare/Endemic DD  2 

78 จำปีดอย Magnolia gustavii King Conservation CR  2 
79 มณฑา Magnolia liliifera (L.) Baill. Rare/Endemic LC  2 

80 จำปีเพชร Magnolia mediocris (Dandy) Figlar Conservation LC  1, 2  

81 จำปาหลวง Magnolia utilis (Dandy) V. S. Kumar Conservation DD  1, 2 

Malvaceae 
82 มลายเขา Burretiodendron esquirolii (H. Lév.) 

Rehder 
threatened VU 

 
1, 2 

83 จันทน์หอม Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain Endemic VU  2 
Menispermaceae 

84 ขม้ินเครือ Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. Rare   
2 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ความสำคัญ IUCN CITES 
บริเวณ
ที่พบ 

Myrtaceae 
85 ชมพู่น้ำ Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. 

Parn. 
Rare 

  
2 

Oleaceae 

86 มะลิวัลย์เถา Jasminum siamense Craib Endemic   
2 

Orchidaceae 
87 เอ้ืองมณี

ฉาย 
Thunia bensoniae Hook. f. Conservation 

 
Appendix 
II 

2 

Orobanchaceae 
88 ว่านดอก

สามสี 
Christisonia siamensis Craib Rare/Endemic 

  
1 

Oxalidaceae 
89 กระทืบยอบ Biophytum adiantoides Wight ex Edgew. 

& Hook. f. 
Rare 

  
1 

Passifloraceae 
90 เสาวรส

สยาม 
Passiflora siamica Craib Rare 

  
1, 2 

Phyllanthaceae 

91 สีสม Actephila collinsiae Hunter ex Craib Rare/Endemic   
2 

92 อ้ายเหล่ียม Sauropus thyrsiflorus Welzen Endemic   
1, 2 

Podocarpaceae 

93 ขุนไม้ Nageia wallichiana (C. Presl) Kuntze Rare LC  1, 2 

94 พญาไม้ Podocarpus neriifolius D. Don Rare LC  2 

Rafflesiaceae 

95 กระโถนฤาษี Sapria himalayana Griff. Conservation VU  1 
96 กระโถน

พระราม 
Sapria ram Bänziger & B. Hansen Endemic EN 

 
1, 2 

Ranunculaceae 

97 กวางดูถูก Clematis horripilata D. Falck & Lehtonen threatened   
1, 2 

Rubiaceae 

98 กระเบียน Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng. Rare   
1 

99 พุดผา Gardenia collinsiae Craib Rare   
1 

100 คำมอก
หลวง 

Gardenia sootepensis Hutch. Rare 
  

1, 2 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อไทย ชื่อพฤกษศาสตร์ ความสำคัญ IUCN CITES 
บริเวณ
ที่พบ 

101 ว่านกลับ Keenania capitata (Ridl.) Craib Rare   1 
102 พุดหอมไทย Rothmannia thailandica Tirveng. Rare/Endemic   

2 

103 หมักม่อ Rothmannia wittii (Craib) Bremek. Rare/Endemic   
1 

Sapindaceae 

104 คงคาเดือด Arfeuillea arborescens Pierre ex Radlk. Rare   
1, 2 

105 มอคุ Lepisanthes sp. new record   
2 

106 ล้ินจี่ป่า Litchi chinensis Sonn. threatened VU  1, 2 

107 เงาะป่า Nephelium melliferum Gagnep. Rare   
1, 2 

Smilacaceae 
108 หัวยาข้าว

เย็น 
Smilax micro-china T. Koyama Rare/Endemic 

  
1, 2 

Thymelaeaceae 
109 กฤษณา Aquilaria malaccensis Lam. threatened/Rare CR Appendix 

II 
1, 2  

Ulmaceae 

110 กระเชา Holoptelea integrifolia Planch. Rare   
1, 2 

Zingiberaceae 

111 หลาว Alpinia oxymitra K. Schum. Endemic VU  2 

112 ปุดชมพู Amomum sp. new record   
1, 2 

113 ปุดเต็ม Geostachys smitinandii K. Larsen Rare/Endemic VU  2 

 

หมายเหตุ 
 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ท่ีไม่จำเป็นว่าถูกคกุคามจนอาจสญูพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ท่ีไมส่อดคล้อง
กับความอยู่รอดของชนิดพันธุ์น้ัน ๆ   

EW - สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองในอย่างน้อยหน่ึง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความชว่ยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิก
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนิดพันธุ์น้ัน ๆ  

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกือบอยู่ในข่ายเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ (Near Threatened) 
LC - มีความเสี่ยงต่ำต่อการสญูพันธุ์ (Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated) 

บริเวณที่พบ  
1 - อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตไิทยประจนั 2 - เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 82  การกระจายของพรรณไม้หายากในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและ   
   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
 

 



หน้า 134 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 83  ตัวอย่างพรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและ  
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ก. กล้วยฤาษี (Diospyros glandulosa Lace) ข. กระเบียน 
    (Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng.) ค. ปุดเต็ม (Geostachys smitinandii K.  
   Larsen) ง. ว่านดอกสามสี (Christisonia siamensis  Craib) จ. กระโถนฤาษี  
   (Sapria himalayana Griff.) และ ฉ. กระโถนพระราม  (Sapria ram Bänziger & B.  
   Hansen) 
 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ก. ข. 
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ภาพท่ี 84  ตัวอย่างพรรณไม้หายากบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  

    และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ก. นวลชมพู หรือ แดงพะเนิน  (Rhodoleia  
  championii Hook. f.) ข. จำปาหลวง (Magnolia utilis  (Dandy) V. S. Kumar)  
  ค. จำปีเพชร (Magnolia mediocris (Dandy) Figlar) ง. จันทน์หอม (Mansonia gagei J.  
  R. Drumm. ex Prain) จ. กวางดูถูก (Naravelia laurifolia Wall. ex Hook. f. &  
  Thomson) และ ฉ. ตำหยาวสยาม (Alphonsea siamensis Kessler) 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. จ. 
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7. การกระจายของสัตว์ป่า 

7.1 สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Mammal) 

จากการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 อันดับ 18 วงศ์ 43 ชนิด โดยพบสัตว์เลี้ยงลูก ด้วย
นมอันดับผู้ล่า (Carnivora) มากที่สุด จำนวน 20 ชนิด ได้แก่ หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก 
(Canis aureus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) เสือลายเมฆ 
(Neofelis nebulosi) เส ือไฟ (Catopuma temminckii) แมวดาว (Prionailurus bengalensis ) 
แมวป่า (Felis chaus) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) 
หมูหร ิ ่ง (Arctonyx collaris) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus ) 
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) อีเห ็นเคร ือ (Paguma larvata) และอีเห ็นข้างลา ย 
(Paradoxurus hermaphroditus) เป็นต้น 

รองลงมา คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 
เล ียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) ว ัวแดง (Bos javanicus) ละม่ัง 
(Rucervus eldii) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) กวางป่า (Rusa 
unicolor) กระจงหนู (Tragulus kanchil) และหมูป่า (Sus scrofa) ซึ ่งละมั ่ง (Rucervus eldii)  
เป็นชนิดพันธุ์ท่ีเกิดจากการเพาะขยายพันธุ์แล้วนำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์พัน ธุกรรม
ในถิ่นกำเนิด 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ เม่นใหญ่ (Hystrix 
brachyuran) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) กระรอก
ปลา ยหา งดำ  ( Callosciurus caniceps)  อ ้ น ใหญ ่  (Rhizomys sumatrensis)  และอ ้ น เล็ ก 
(Cannomys badius) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับวานรหรืออันดับไพรเมต (Primata) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่น
ถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ค่างดำ (Presbytis femoralis) ลิงเสน (Macaca arctoides ) 
ลิงกัง (Macaca nemestrina) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

สัตว์เล ี ้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์ก ีบค่ี  (Perissodactyla) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับลิ่น (Pholidota) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ลิ่นชวา (Manis javanica) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับ Eulipotyphla จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ตุ่น (Euroscaptor klossi) 
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7.1.1 สถานภาพของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชา ติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจ ันและเขตร ักษาพันธุ ์ส ัตว์ป ่าแม่น ้ำภาชี ที ่มีสถานภาพคุ ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อ พบสัตว์ป่าสงวนจำนวน 4  ชนิด ได้แก่ เลียงผา 
(Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) ละม่ัง (Rucervus eldii) และสมเสร็จ 
(Tapirus indicus) สัตว์ป ่าคุ ้มครองจำนวน 34  ชนิด ได้แก่ กระทิง (Bos gaurus) ว ัวแดง (Bos 
javanicus) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กวางป่า (Rusa unicolor) กระจงหนู (Tragulus 
kanchil) หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) เสือไฟ (Catopuma temminckii) 
เส ือโคร ่ง (Panthera tigris) เส ือดาว หร ือ เส ือดำ (Panthera pardus) เส ือลายเมฆ (Neofelis 
nebulosi) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) พังพอนกินปู (Herpestes 
urva) อีเห ็นหน้าขาว (Arctogalidia trivirgata) หมูหร ิ ่ง (Arctonyx collaris) หมีควาย (Ursus 
thibetanus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) เป็นต้น 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพันธุ์ใน
บัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ เล ียงผา (Capricornis sumatraensis) 
กระทิง (Bos gaurus) ละมั ่ง (Rucervus eldii) เส ือโคร ่ง (Panthera tigris) เส ือไฟ (Catopuma 
temminckii) เส ือดาว หร ือ เส ือดำ (Panthera pardus) เส ือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) นาก
ใหญ่ขนเร ียบ (Lutrogale perspicillata) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos 
malayanus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ลิ่นชวา (Manis javanica) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ หมาใน (Cuon 
alpinus) แมวดา ว  (Prionailurus bengalensis) แมวป ่ า  ( Felis chaus) ค ่ า งดำ  ( Presbytis 
femoralis) ล ิงเสน (Macaca arctoides) ค่างแว่นถิ ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ล ิงกัง 
(Macaca nemestrina) และพญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) 

ชนิดพันธุ ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) จำนวน 8 ชน ิด ได้แก่ หมาจ ิ ้งจอก 
(Canis aureus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) หมาไม้ 
(Martes flavigula) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) หมีขอ (Arctictis binturong) อีเห็น
เครือ (Paguma larvata) และอีเห็นข้างลาย(Paradoxurus hermaphroditus) 
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สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)  
พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

ชนิดพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) จำนวน  
1 ชนิด ได้แก่ ลิ่นชวา (Manis javanica) 

ชนิดพันธุ ์ใกล้ส ูญพันธุ ์  (Endangered: EN) จำนวน 6  ชนิด ได้แก่ ว ัวแดง (Bos 
javanicus) ละม่ัง (Rucervus eldii) หมาใน (Cuon alpinus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) กวางป่า (Rusa unicolor) เสือดาว 
หรือ เสือดำ (Panthera pardus) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale 
perspicillata) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos 
malayanus) หมีขอ (Arctictis binturong) ล ิงเสน (Macaca arctoides) และลิงกัง (Macaca 
nemestrina) 

ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จำนวน 4  
ชนิด ได้แก่ เสือไฟ (Catopuma temminckii) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ค่างดำ 
(Presbytis femoralis) และพญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) 

ชนิดพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 19 ชนิด 
ได้แก่ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กระจงหนู (Tragulus kanchil) หมูป ่า (Sus scrofa) 
หมาจิ้งจอก (Canis aureus) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) พังพอน
ธรรมดา (Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) หมาไม้ (Martes flavigula) 
ชะมดแผงหา งปล ้ อง  ( Viverra zibetha) อ ี เห ็ น เคร ื อ  ( Paguma larvata) อ ี เห ็ นหน ้าขาว 
(Arctogalidia trivirgata) อีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) กระรอกปลายหางดำ 
(Callosciurus caniceps) เม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) 
อ้นใหญ่ (Rhizomys sumatrensis) อ้นเล็ก (Cannomys badius) และตุ่น (Euroscaptor klossi) 

ชนิดพันธุ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) จำนวน 1 ชนิด 
ได้แก่ เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 
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7.1.2 การกระจายของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

  จากการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเ กียร ติไทย
ประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี นำข้อมูลพิกัดจุดที่พบร่องรอยสัตว์ป่าในพ้ืนที่มาวิเคราะห์
การกระจายและจัดทำแผนที ่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม  โดยแบ่ง 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามสถานภาพบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) พบว่า 

สัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (CR – Critically Endangered 
Species) ที่พบคือ ลิ่นชวา (Manis javanica) พบการกระจายทางตอนกลางของพ้ืนที่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและพบเพียงจุดเดียวทางตอนล่างด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ เฉลิมพระ
เกียรติไทยประจัน มีพ้ืนที่หากิน 53,951.06 ไร่ หรือ 86.32 ตารางเมตร 

ส ั ตว์ เล ี ้ ย งล ูกด ้วยนมชนิ ดพ ัน ธ ุ ์ ท ี ่ ม ีคว ามเส ี ่ ยงส ู งต ่ อกา รส ูญพ ั นธ ุ ์  ( EN – 
EndangeredSpecies) พบการกระจายหนาแน่นทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่ บริเวณพ้ืนที่
คาบเก่ียวกันระหว่างอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าแ ม่น้ำภา ชี  
และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเสือโคร่ง (Panthera tigris) พบเพียง 3 จุดในพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ ์ส ัตว์ป ่าแม่น ้ำภาชี เท่าน ั้น ส่วนละมั ่ง (Rucervus eldii) เป็นชนิดพันธุ ์ที่ เก ิดจากการเพาะ
ขยายพันธุ์แล้วนำมาปล่อยในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว มี
พ้ืนที่หากิน 243,477.60 ไร่ หรือ 389.56 ตารางเมตร 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ (VU – VulnerableSpecies) พบ
กระจายทั้งพ้ืนที่ โดยพบกระจายหนาแน่นในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและทา งตอนล่าง
ของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางและตอนบนของ อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันพบเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ถูกตัดผ่าน ด้วย เส้นทาง
คมนาคมสัตว์ป่าบางชนิดจึงไม่สามารถข้ามผ่านไปใช้ประโยชน์ได้ มีพ้ืนที่หากิน 406,674.60 ไร่ หรือ 
650.68 ตารางเมตร 

สัตว์ป ่าที ่อย ู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  (NT – Near ThreatenedSpecies) พบ
กระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 38,404.13 ไร่ หรือ 61.45 
ตารางเมตร 
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ภาพท่ี 85  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (CR   
           – Critically Endangered) ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขต 
   รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี  
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ภาพท่ี 86  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN – Endangered) จาก 

  ธรรมชาติใน พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
  แม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 87  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU -   

  Vulnerable) จากธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และ 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี  
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ภาพท่ี 88  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานภาพเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (NT  

  - Near Threatened) จากธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  
  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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7.1.3 ความหลากหลายของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (diversity indices) 
ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจ ันและเขตร ักษาพันธุ ์สัตว์ป ่าแม่น ้ำภาชี  โดยเลือก
วิเคราะห์เพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเฉพาะในแปลงสำรวจเท่านั้น ด้วยสมการของ Shannon - 
Weiner Index พบว่า ค่าความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชา ติ เฉลิ มพระ
เกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีค่าเท่ากับ 1.936 ซ่ึงค่าที่ได้มีความใกล้เคีย ง
กับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพ้ืนที่มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี , 2561) ที่มี
ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเท่ากับ 2.384 และรายงาน
สถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพ้ืนที่มรดกอาเซียน: อุทย าน
แห่งชาติแก่งกระจาน (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี , 2562) ที่มีค่า 
ดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่ากับ 2.280 โดยพ้ืนที่
ดังกล่าวมีแนวเขตที่ติดต่อกันชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบจึงไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

7.1.4 ความชุกชุมของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

  จากการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี โดยแบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ชนิดที่พบน้อยมาก 
กลุ่มที่พบน้อย (rare) กลุ่มที่พบปานกลาง (moderate) และกลุ่มที่พบบ่อย (common) โดยมีค่า  
ร้อยละการปรากฏของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

ชนิดที่พบน้อยมาก หมายถึง ชนิดที่ไม่พบในเส้นสำรวจแต่พบนอกเส้นสำรวจ ได้แก่ 
กระจงหนู (Tragulus kanchil) กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) ค่างดำ (Presbytis 
femoralis) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 
ตุ ่น (Euroscaptor klossi) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) พังพอนกินปู  (Herpestes urva) 
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) แมวป่า  (Felis 
chaus) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) ละม่ัง (Rucervus eldii) ลิงกัง (Macaca leonina) 
ลิ่นชวา (Manis javanica) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) 
หมาใน (Cuon alpinus) หมาจ ิ ้งจอก (Canis aureus) หมาไม้ (Martes flavigula) อ้นใหญ่  
(Rhizomys sumatrensis) อ้นเล็ก (Cannomys badius) และอีเห ็นหน ้าขา ว (Arctogalidia 
trivirgata) 
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กลุ่มที่พบน้อย (rare) มีค่าความชุกชุมน้อยกว่าร้อยละ 20.59 พบจำนวน 17  ชนิด 
ได้แก่ กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) หมีควาย (Ursus thibetanus ) 
กวางป่า  (Rusa unicolor) หมูหร ิ ่ง (Arctonyx collaris) เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) ล ิงเสน 
(Macaca arctoides) วัวแดง (Bos javanicus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) เก้งหม้อ (Muntiacus 
feae) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) นากใหญ่ขนเร ียบ (Lutrogale perspicillata) เส ือโคร่ง 
(Panthera tigris) เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) หมีขอ (Arctictis binturong) อีเห็นเครือ 
(Paguma larvata) และอีเห็นข้างลาย (Paradoxurus hermaphroditus) 

กลุ่มที่พบปานกลาง (moderate) มีค่าความชุกชุมต้ังแต่ร้อยละ 20.60 – 40.45 พบ
จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และหมีหมา (Helarctos malayanus) 

กลุ่มที่พบบ่อย (common) มีค่าความชุกชุมต้ังแต่ร้อยละ 40.46 – 60.31 จำนวน 1 
ชนิด ได้แก่ หมูป่า (Sus scrofa) 
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ภาพท่ี 89  ค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ตารางท่ี 15  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเ กียรติ
ไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Artiodactyla 

Family Bovidae 

1 Sumatran Serow เลียงผา Capricornis sumatraensis VU สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 1, 2 
2 Gaur กระทิง Bos gaurus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 

3 Banteng วัวแดง Bos javanicus EN สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 
Family Cervidae 

4 Red muntjac เก้งธรรมดา Muntiacus muntjak LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

5 Fea's Muntjac เก้งหม้อ Muntiacus feae DD สัตว์ป่าสงวน - 1, 2 
6 Eld's Deer ละม่ัง Rucervus eldii EN สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 2 
7 Himalayan striped 

squirrel 
กวางป่า Rusa unicolor VU สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

Family Tragulidae 

8 Lesser Oriental 
Chevrotain 

กระจงหนู Tragulus kanchil LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

Family Suidae 
9 Wild Boar หมูป่า Sus scrofa LC - - 1, 2 

Order Carnivora 

Family Canidae 
10 Dhole หมาใน Cuon alpinus EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

11 Golden Jackal หมาจิ้งจอก Canis aureus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 1, 2 

Family Felidae 

12 Tiger เสือโคร่ง Panthera tigris EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 2 

13 Asiatic Golden Cat เสือไฟ Catopuma temminckii NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1 
14 Leopard เสือดาว หรือ เสือดำ Panthera pardus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 

15 Clouded Leopard เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 
16 Leopard Cat แมวดาว Prionailurus bengalensis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

17 Jungle Cat แมวป่า Felis chaus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

Family Herpestidae 
18 Javan Mongoose พังพอนธรรมดา Herpestes javanicus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 2 

19 Crab - eating 
Mongoose 

พังพอนกินปู Herpestes urva LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 1, 2 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

Family Mustelidae 

20 Smooth - coated Otter นากใหญ่ขนเรียบ Lutrogale perspicillata VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 2 

21 Yellow - throated 
Marten 

หมาไม้ Martes flavigula LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 2 

22 Greater Hog Badger หมูหร่ิง Arctonyx collaris VU สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

Family Ursidae 
23 Asiatic Black Bear หมีควาย Ursus thibetanus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 

24 Sun Bear หมีหมา Helarctos malayanus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 

Family Viverridae 
25 Large Indian Civet ชะมดแผงหางปล้อง Viverra zibetha LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 1, 2 

26 Binturong หมีขอ Arctictis binturong VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 2 
27 Masked Palm Civet อีเห็นเครือ Paguma larvata LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 1 

28 Small - toothed Palm 
Civet 

อีเห็นหน้าขาว Arctogalidia trivirgata LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 2 

29 Common Palm Civet อีเห็นข้างลาย Paradoxurus 
hermaphroditus 

LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 2 

Order Perissodactyla 

Family Tapiridae 

30 Malay Tapir สมเสร็จ Tapirus indicus EN สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 1, 2 

Order Pholidota 

Family Manidae 
31 Sunda Pangolin ล่ินชวา Manis javanica CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 
Order Primata 
Family Cercopithecidae 

32 Dusky Langur ค่างแว่นถิ่นใต้ Trachypithecus obscurus NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

33 Banded Surili ค่างดำ Presbytis femoralis NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 2 
34 Stump - tailed 

Macaque 
ลิงเสน Macaca arctoides VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

35 Northern Pig-tailed 
Macaque 

ลิงกัง Macaca leonina VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1 

Family Hylobatidae 
36 White - handed 

Gibbon 
ชะนีธรรมดา Hylobates lar EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Rodentia 

Family Hystricidae 

37 Malayan Porcupine เม่นใหญ่ Hystrix brachyura LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

38 Asiatic Brush - tailed 
Porcupine 

เม่นหางพวง Atherurus macrourus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

Family Sciuridae 
39 Black Giant Squirrel พญากระรอกดำ Ratufa bicolor NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

40 Grey - bellied Squirrel กระรอกปลายหางดำ Callosciurus caniceps LC - - 2 

Family Spalacidae 
41 Indomalayan Bamboo 

Rat 
อ้นใหญ่ Rhizomys sumatrensis LC - - 2 

42 Lesser Bamboo Rat อ้นเล็ก Cannomys badius LC - - 2 
 Order Eulipotyphla 

Family Talpidae 
43 Kloss’s Mole ตุ่น Euroscaptor klossi LC - - 2 

 
หมายเหตุ 

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ท่ีไม่จำเป็นว่าถูกคกุคามจนอาจสญูพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ท่ีไมส่อดคล้อง
กับความอยู่รอดของชนิดพันธุ์น้ัน ๆ   

EW - สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองในอย่างน้อยหน่ึง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความชว่ยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิก
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนิดพันธุ์น้ัน ๆ  

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกือบอยู่ในข่ายเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ (Near Threatened) 
LC - มีความเสี่ยงต่ำต่อการสญูพันธุ์ (Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated) 

บริเวณที่พบ  
1 - อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตไิทยประจนั 2 - เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าแม่น้ำภาชี 
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ภาพท่ี 90  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ  ก. หมีหมา   
    (Helarctos malayanus) ข. ลิงกังเหนือ (Macaca leonina) ค. หมูหริ่ง (Arctonyx   
  collaris) ง. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) จ. กระทิง (Bos gaurus) และ ฉ. เก้ง  
  (Muntiacus muntjak)  

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพท่ี 91  สัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. รอยตีนเสือ 

    โคร่งเพศผู้ (Panthera tigris) ข. หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ค. กระจงหนู (Tragulus  
    javanicus) ง. หมาใน (Cuon alpinus) จ. หมูป่า (Sus scrofa) และ ฉ. ชะมดแปลงลาย  
    แถบ (Prionodon linsang)  
 
 
 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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7.2 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) 

จากการสำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 อันดับ 5 วงศ์ 30 ชนิด โดยพบสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกอันดับกบ (Anura) จำนวน 31 ชนิด ได้แก่ คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) คางคก
ห้วยระนอง (Ansonia kraensis) จงโคร่ง (Phrynoidis asper) กบทูด (Limnonectes blythii) กบ
หนอง (Fejervarya limnocharis) กบห้วยขาป ุ ่ ม ใต้ (Limnonectes jarujini) เข ียดน ้ำ น อง 
(Occidozyga martensii) กบหัวโต (Limnonectes macrognathus) กบดอร์เรีย (Limnonectes 
doriae) อ่ึงกรายข้างแถบ (Megophrys carinense) อ่ึงกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi ) 
อึ ่งกรายหนังปุ่มท้องลาย (Leptolalax melanoleucus) อึ ่งกรายหนังปุ่มป่าละอู (Leptolalax 
fuliginosus) อ่ึงกรายห้วยใหญ่ (Megophrys major) อ่ึงขาดำ (Microhyla pulchra) อ่ึงลายเลอะ 
(Microhyla butleri) อ่ึงหลังขีด (Micryletta inornata) อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) อ่ึงแม่หนาว 
(Microhyla berdmorei) อึ ่งน ้ำเต้า (Microhyla mukhlesuri) เข ียดบัว (Hylarana erythraea) 
กบเขาสูง (Clinotarsus alticola) กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) กบลายหินตะนาวศรี 
(Amolops panhai) กบอ่องเล็ก (Sylvirana nigrovittata) กบหูดำ (Sylvirana cubitalis) เขียดเขา
หลังตอง (Chalcorana raniceps) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) ปาดลายเลอะเหนือ 
(Kurixalus verrucosus) และปาดตะปุ่มเล็ก (Theloderma asperum) 

7.2.1 สถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

  สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบ ใน อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีที่ มีสถานภาพคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อ พบสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ จงโคร่ง 
(Phrynoidis asper) คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) และกบทูด (Limnonectes blythii) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในการสำรวจครั้งนี ้ไม่พบ 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 
พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) 
จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ กบทูด (Limnonectes blythii) ซ่ึงในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยและภัยคุกคามจากมนุษย์ที่ มีการล่าเพ่ือนำมาประกอบอาหาร 

ชนิดพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concerned: LC) จำนวน 27 ชนิด 
ได้แก่ คางคกแคระ ( Ingerophrynus parvus) จงโคร ่ง (Phrynoidis asper) คางคกห้วยระนอง 
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(Ansonia kraensis) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบห้วยขาปุ ่ม ใต้ (Limnonectes 
jarujini)  เข ี ย ดน้ ำ นอง  (Occidozyga martensii)  กบห ั ว โต  ( Limnonectes macrognathus) 
กบดอร์เรีย (Limnonectes doriae) อ่ึงกรายข้างแถบ (Megophrys carinense) อ่ึงกรายลายเลอะ 
(Leptobrachium smithi) อ่ึงกรายหนังปุ่มท้องลาย (Leptolalax melanoleucus) อ่ึงแม่หนาว 
(Microhyla berdmorei) อึ ่งกรายห้วยใหญ่ (Megophrys major) และอึ ่งน ้ำเต้า (Microhyla 
mukhlesuri) เป็นต้น 

ชนิดพันธุ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) จำนวน 2 ชนิด 
ได้แก่ อ่ึงกรายหนังปุ่มป่าละอู (Leptolalax fuliginosus) และกบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) 

 

 
ภาพท่ี 92  การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิด ก. กบทูด (Limnonectes blythii)  

  ข. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) ค. จงโคร่ง (Phrynoidis asper) และ ง. กบ 
  ชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida)  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพท่ี 93  การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิด ก. กบลายหินตะนาวศรี (Amolops  

  panhai) ข. กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) ค. กบอ่องเล็ก (Sylvirana  
  nigrovittata) ง. อ่ึงกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) จ. อ่ึงกรายห้วยใหญ่  
  (Megophrys major) และ ฉ. อ่ึงกรายข้างแถบ (Megophrys carinense)  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ตารางท่ี 16  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิม  
 พระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Anura 

Family Bufonidae 
1 Lesser Malacca Toad คางคกแคระ Ingerophrynus parvus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

2 Isthmus of Kra Stream คางคกห้วยระนอง Ansonia kraensis LC - - 2 

3 Java Toad จงโคร่ง Phrynoidis asper LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 2 
Family Dicroglossidae 

4 Blyth's Wart Frog กบทูด Limnonectes blythii NT สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 
5 Asian Grass Frog กบหนอง Fejervarya limnocharis LC - - 2 

6 Jarujin's Stream Frog กบห้วยขาปุ่มใต้ Limnonectes jarujini LC - - 1, 2 

7 Marten’s Oriental Frog เขียดน้ำนอง Occidozyga martensii LC - - 2 

8 Large - headed Frog กบหัวโต Limnonectes 
macrognathus 

LC - - 2 

9 Burmese Wart Frog กบดอร์เรีย Limnonectes doriae LC - - 2 

Family Megophryidae 

10 Burmese Horned frog อ่ึงกรายข้างแถบ Megophrys carinense LC - - 1 
11 Smith's Litter Frog อ่ึงกรายลายเลอะ Leptobrachium smithi  LC - - 1, 2 

12 - อ่ึงกรายหนังปุ่มท้องลาย Leptolalax 
melanoleucus 

LC - - 2 

13 - อ่ึงกรายหนังปุ่มป่าละอู Leptolalax fuliginosus DD - - 2 
14 Glandular Horned 

Toad 
อ่ึงกรายห้วยใหญ่ Megophrys major LC - - 1 

15 Beautiful Pygmy Frog อ่ึงขาดำ Microhyla pulchra LC - - 2 
16 Butler's Ricefrog อ่ึงลายเลอะ Microhyla butleri LC - - 2 

17 Deli Paddy Frog อ่ึงหลังขีด Micryletta inornata LC - - 1, 2 
18 Banded Bullfrog อ่ึงอ่างบ้าน Kaloula pulchra LC - - 1, 2 

19 Pegu Rice Frog อ่ึงแม่หนาว Microhyla berdmorei LC - - 2 

20 Ornate Narrow - 
mouthed Frog 

อ่ึงน้ำเต้า Microhyla mukhlesuri LC - - 2 

Family Ranidae 
21 Common Green Frog เขียดบัว Hylarana erythraea LC - - 1, 2 

22 Ranidae กบเขาสูง Clinotarsus alticola LC - - 1, 2 

23 Green Cascade Frog กบชะง่อนผาตะนาวศรี Odorrana livida DD - - 1, 2 
24 Tenasserim Cascade 

Frog 
กบลายหินตะนาวศรี Amolops panhai LC - - 1, 2 

25 Dark Sided Frog กบอ่องเล็ก Sylvirana nigrovittata LC - - 1, 2 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

26 Dark – eared frog กบหูดำ Sylvirana cubitalis LC - - 2 
27 Copper - cheeked Frog เขียดเขาหลังตอง Chalcorana eschatia LC - - 2 

Family Rhacophoridae 
28 Common Tree Frog ปาดบ้าน Polypedates 

leucomystax 
LC - - 1, 2 

29 Boulenger's Tree Frog ปาดลายเลอะเหนือ Kurixalus verrucosus LC - - 2 
30 Hill Garden Bug - eyed 

Frog 
ปาดตะปุ่มเล็ก Theloderma asperum LC - - 2 

 
หมายเหตุ 

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ท่ีไม่จำเป็นว่าถูกคกุคามจนอาจสญูพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ท่ีไมส่อดคล้อง
กับความอยู่รอดของชนิดพันธุ์น้ัน ๆ   

EW - สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองในอย่างน้อยหน่ึง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความชว่ยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิก
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนิดพันธุ์น้ัน ๆ  

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกือบอยู่ในข่ายเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ (Near Threatened) 
LC - มีความเสี่ยงต่ำต่อการสญูพันธุ์ (Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated) 

บริเวณที่พบ  
1 - อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตไิทยประจนั 2 - เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าแม่น้ำภาชี 
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7.3 สัตว์เล้ือยคลาน (Reptile) 

จากการสำรวจพบสัตว์เล ื้อยคลาน  2  อันดับ 9  วงศ์ 28  ชนิด โดยพบสัตว์เล ื ้อยคลาน 
อันดับเต่า (Testudines) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เต่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) เต่าใบไม้ 
(Cyclemys dentata) เต่าเหลือง ( Indotestudo elongata) เต่าหก (Manouria emys) และ
ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea)  

สัตว์เล ื ้อยคลานอันดับกิ ้งก่าและงู (Squamata) จำนวน 23  ชนิด ได้แก่ กิ ้งก่าหัวแดง 
(Calotes versicolor) กิ ้งก่าเขาหนามสั ้น (Acanthosaura crucigera) กิ ้งก่าแก้วใต้ (Calotes 
emma) แย ้ใต้ (Leiolepis belliana) ง ูเข ียวพระอินทร ์ (Chrysopelea ornata) ง ูเข ียวหัวจ ิ้งจก 
(Ahaetulla prasina) งูสายม่านลายเฉียง (Dendrelaphis striatus) งูสาบคอแดง (Rhabdophis 
subminiatus) ง ูสามเหลี ่ยมหัวหางแดง (Bungarus fasciatus) ง ูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon 
subcinctus) ตะกวด (Varanus bengalensis) จ ิ ้งเหลนภูเขาเกล็ด เร ียบ (Sphenomorphus 
maculatus) และเห่าช้าง (Varanus rudicollis) เป็นต้น 

7.3.1 สถานภาพของสัตว์เล้ือยคลาน 

  สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่ งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจ ันและเขตร ักษาพันธุ ์ส ัตว์ป ่าแม่น้ำภาชีที ่มีสถานภาพคุ ้มครองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อพบสัตว์ป่า คุ้มครองจำนวน 11 ชนิด ได้แก่ เต่า
ใบไม้ (Cyclemys dentata) เต่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) เต่าเหลือง ( Indotestudo 
elongata) เต่าหก (Manouria emys) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) ก้ิงก่าเขาหนามสั้น 
(Acanthosaura crucigera) ก้ิงก่าหัวแดง (Calotes versicolor) ก้ิงก่าแก้วใต้ (Calotes emma) งู
หลาม (Python bivittatus) ตะกวด (Varanus bengalensis) และเห่าช้าง (Varanus rudicollis) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพันธุ์ใน
บัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ตะกวด (Varanus bengalensis) 

    ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ เต่าใบไม้ (Cyclemys 
dentata) เต่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) เต่าเหลือง ( Indotestudo elongata) เต่าหก 
(Manouria emys) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) และงูหลาม 
(Python bivittatus)  

  ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) ในการสำรวจครั้งนี้ไม่พบสัตว์เลื้อยคลาน
ที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) 
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สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 
พบสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

ชนิดพันธุ ์ท ี ่มีความเสี ่ยงข ั ้นว ิกฤติต่อการสูญพันธุ ์ ( Critically endangered: CR) 
จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria emys) 

ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) ในการสำรวจครั้งนี้ไม่พบสัตว์เลื้อยคลาน
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 

ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 
เต่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) และงูหลา ม 
(Python bivittatus)  

ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จำนวน 1 
ชนิด ได้แก่ เต่าใบไม้ (Cyclemys dentata) 

ชนิดพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 15 ชนิด 
ได้แก่ ตะกวด (Varanus bengalensis) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) แย้ใต้ (Leiolepis belliana) 
จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) จิ้งเหลนภูเขาเกล็ด
เร ียบ (Sphenomorphus maculatus) งูเข ียวหัวจิ ้งจก (Ahaetulla prasina) ง ูเข ียวพระอนิทร์ 
(Chrysopelea ornata) ง ูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon subcinctus) ง ูสามเหลี ่ยมหัวหางแดง 
(Bungarus fasciatus) งูเขียวหางไหม้ตาโต (Cryptelytrops macrops) งูเขียวหางไหม้ท้อ ง เขี ยว 
(Popeia popeiorum) งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง (Cryptelytrops albolabris) งูลายสาบคอแดง 
(Rhabdophis subminiatus) และงูกินทากจุดขาว (Pareas margaritophorus)  
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ภาพท่ี 94  การกระจายของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ตารางท่ี 17  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียร ติไทย
ประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Testudines  

Family Geoemydidae 

1 Asian Leaf Turtle เต่าใบไม้ Cyclemys dentata NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1 
2 Black Marsh Turtle เต่าดำ Siebenrockiella crassicollis VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 2 

Family Testudinidae 
3 Elongated Tortoise เต่าเหลือง Indotestudo elongata CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

4 Asian Giant Tortoise เต่าหก Manouria emys CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1 

Family Trionychidae 
5 Asiatic Softshell Turtle ตะพาบธรรมดา Amyda cartilaginea VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1, 2 

Order Squamata  
Family Agamidae 

6 Boulenger's 
pricklenape 

ก้ิงก่าเขาหนามส้ัน Acanthosaura crucigera - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

7 Oriental Garden Lizard ก้ิงก่าหัวแดง Calotes versicolor - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1, 2 

8 Forest Crested Lizard ก้ิงก่าแก้วใต้ Calotes emma - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1 
9 Small-scaled lizards แย้ใต้ Leiolepis belliana LC - - 2 

Family Colubridae 

10 Asian Vine Snake งูเขียวหัวจิ้งจก Ahaetulla prasina LC - - 1, 2 
11 Long-nosed whip 

snake 
งูเขียวปากแหนบ Ahaetulla nasuta - - - 2 

12 Golden tree snake งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata LC - - 1, 2 

13 Banded Bronzeback งูสายม่านลายเฉียง Dendrelaphis striatus - - - 2 

14 White - Banded Wolf 
Snake 

งูปล้องฉนวนบ้าน Lycodon subcinctus LC - - 1, 2 

15 Banded Krait งูสามเหล่ียมหัวหางแดง Bungarus fasciatus LC - - 2 
Family Gekkonidae 

16 Tokay ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko LC - บัญชี II 1, 2 

17 Common frilly gecko จิ้งจกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus - - - 1, 2 

18 Siamese Leaf - toed 
Gecko 

จิ้งจกดินลายจุด Dixonius siamensis LC - - 1, 2 

19 Red - necked 
Keelback 

งูลายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus LC - - 2 

20 White - spotted Slug 
Snake 

งูกินทากจุดขาว Pareas margaritophorus LC - - 2 

21 Burmese Python งูหลาม Python bivittatus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 1 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ

ที่พบ IUCN กฎหมายไทย CITES 

Family Scincidae 
22 Common Mabuya จิ้งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata LC - - 1, 2 

23 Common Forest Skink จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Sphenomorphus 
maculatus 

LC - - 1, 2 

Family Varanidae 

24 Bengal Monitor Lizard ตะกวด Varanus bengalensis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 1, 2 
25 Roughneck monitor 

lizard 
เห่าช้าง Varanus rudicollis - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 1 

Family Viperidae 

26 Large - eyed Pit Viper งูเขียวหางไหม้ตาโต Cryptelytrops macrops LC - - 1, 2 

27 Pope's Pit Viper งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว Popeia popeiorum LC - - 1, 2 
28 White - lipped Pitviper งูเขียวหางไหม้ท้อง

เหลือง 
Cryptelytrops albolabris LC - - 1, 2 

 
หมายเหตุ 

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ท่ีไม่จำเป็นว่าถูกคุกคามจนอาจสูญพนัธุแ์ต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลีย่งการใช้ประโยชน์ท่ีไม่สอดคล้อง
กับความอยู่รอดของชนิดพันธุ์น้ัน ๆ   

EW - สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองในอย่า ง น้อยห น่ึง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีสมาชกิ
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนิดพันธุ์น้ัน ๆ  

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกือบอยู่ในข่ายเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ (Near Threatened) 
LC - มีความเสี่ยงต่ำต่อการสญูพันธุ์ (Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated) 

บริเวณที่พบ  
1 - อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตไิทยประจนั 2 - เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าแม่น้ำภาชี 
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7.4 นก (Bird) 

7.4.1 ความหลากหลายของนก 

จากการสำรวจพบนก 20 อันดับ 59 วงศ์ 174 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุด คือ อันดับ  
นกเกาะคอน (Passeriformes) จำนวน 99 ชนิด ได้แก่ นกขม้ินน้อยธรรมดา (Aegithina tiphia)  
นกพงคิ ้วดำ (Acrocephalus bistrigiceps) นกพงใหญ่พันธุ ์ญ ี ่ป ุ ่น (Acrocephalus orientalis)  
นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) นกพญาไฟสีเทา 
(Pericrocotus divaricatus) นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus) นกพญาไฟสีกุหลาบ 
(Pericrocotus roseus) นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) นกเขียวก้านตอง
ปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis) นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii) นกกระจิบหญ้า
สีเรียบ (Prinia inornata) นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens) นกสีชมพูสวน (Dicaeum 
cruentatum) นกเขียวคราม (Irena puella) นกกาฝากท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma) นก
แซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) และ
นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) นกอีเส ือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) นกกะรางหัว
หงอก (Garrulax leucolophus) นกพงต๊ักแตนอกลาย (Locustella lanceolate) นกแซวสวรรค์ 
(Terpsiphone paradise) นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinereal) นกจ ับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม 
(Cyornis rubeculoides) นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Chalcoparia singalensis) นกยอดหญ้าหั วดำ 
(Saxicola torquata) นกขม ิ ้ นท ้ า ยทอยดำ  (Oriolus chinensis) นกกระจอกตา ล  ( Passer 
flaveolus) นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) และนกกระจ ิ ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus 
coronatus) เป็นต้น 

รองลงมา คือ อันดับนกตะขาบ (Coraciiformes) จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ นกกะเต็น
ลาย (Lacedo pulchella) นกกะเต็นน ้อยสามนิ ้วหลังดำ (Ceyx erithaca) นกกะเต็นห ัวดำ 
(Halcyon pileate) นกกระเต็นน ้อยหลังสีน ้ำเงิน (Alcedo meninting) นกกะเต็นน ้อยธรรมดา 
(Alcedo atthis) นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Pelargopsis capensis) นกกะเต็นอกขาว (Halcyon 
smyrnensis) นกตะขาบทุ ่ง (Coracias benghalensis) นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis) 
นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) นกจาบ
คาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) และนกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) 

อันดับนกหัวขวานและนกโพระดก (Piciformes) จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ นกโพระดก
หน้าผากดำ  (Psilopogon duvaucelii) นกโพระดกคอสีฟ้า (Psilopogon asiaticus) นกตีทอง 
(Psilopogon haemacephalus) นกโพระดกห ู เข ีย ว ( Megalaima faiostricta) นกโพระดก
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ธรรมดา (Psilopogon lineatus) นกหัวขวานป่าไผ่ (Gecinulus viridis) นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 
(Dinopium javanense) นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes guttacristatus) นกหัวขวาน
แคระจ ุดร ูปหัวใจ (Hemicircus canente) นกหัวขวานสีตาล (Micropternus brachyurus) นก
หัวขวานจิ๋วค้ิวขาว (Sasia ochracea) และนกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus viridanus) 

อันดับนกพิราบ (Columbiformes) จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ นกเขาเขียว (Chalcophaps 
indica) นกมูม (Ducula badia) นกพิราบป่า (Columba livia) นกเขาใหญ่ (Spilopelia chinensis) 
นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra) และนกเขา
ชวา (Geopelia striata) 

อันดับไก่ (Galliformes) จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ นกกระทาดง (Arborophila 
brunneopectus) นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix 
oculea) นกแว่นสีเทา (Polyplectron bicalcaratum) ไก่ป่า (Gallus gallus) และไก่ฟ้าหลั งเทา 
(Lophura nycthemera) 

อันดับเหยี่ยว (Accipitriformes) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวก้ิงก่าสีดำ (Aviceda 
leuphotes) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) เหยี่ยวรุ้ง 
(Spilornis cheela) และเหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) 

อันดับนกคัดคู (Accipitriformes) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกกาเหว่า (Eudynamys 
scolopaceus) นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) นกกะปูดใหญ่ (Centropus sinensis) 
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) และนกอีวาบต๊ักแตน (Cacomantis merulinus) 

อันดับนกเค้า (Strigiformes) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกเค้าโมง (Glaucidium 
cuculoides) นกเค้าเหยี ่ยว (Ninox scutulata) นกเค้ากู ่  (Otus lettia) นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus 
sunia) และนกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensis) 

7.4.2 สถานภาพของนก 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย นกที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติส งวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
โดยจำแนกตามบัญชีรายชื ่อพบสัตว์ป ่าคุ ้มครองจำนวน 173  ชนิด ได้แก่ เหย ี ่ยวนกเขาชิครา 
(Accipiter badius) นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) นกเงือกสีน ้ำตาล (Ptilolaemus tickelli) 
นกกาฮัง (Buceros bicornis) นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros 
undulates) นกตบยุงภูเขา (Caprimulgus indicus) นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus) 
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นกตบยุงเล ็ก (Caprimulgus asiaticus) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกคุ ่มอืดใหญ่ 
(Turnix tanki) นกคุ ่มอกลาย (Turnix suscitator) นกยางกรอกพันธุ ์จ ีน (Ardeola bacchus )  
นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกเขาเขียว (Chalcophaps 
indica) นกพิราบป่า (Columba livia) นกเขาใหญ่ (Spilopelia chinensis) นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว
หลังดำ (Ceyx erithaca) นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting) นกจาบคาเคราน้ำเงิน 
(Nyctyornis athertoni) นกจาบคาหัวสีส ้ม (Merops leschenaulti) นกปรอดโอ่งท้องสีนำ้ตาล 
(Alophoixus ochraceus) นกหัวขวานแคระจ ุดร ูปหัวใจ (Hemicircus canente) นกขุนแผนอก 
สีส้ม (Harpactes oreskios) นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) เป็นต้น และพบนกที่ประกาศขึ้น
ทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกเขาชวา (Geopelia striata) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพัน ธุ์  
ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกกาฮัง (Buceros bicornis) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวก้ิงก่าสีดำ 
(Aviceda leuphotes) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) 
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) นกเงือกสีน้ำตาล (Ptilolaemus 
tickelli) นกแก ๊ ก  (Anthracoceros albirostris) นก เง ื อกกร า มช ้ าง  ( Rhyticeros undulates )  
นกแว่นสีเทา (Polyplectron bicalcaratum) นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกหกเล็กปากแดง 
(Loriculus vernalis) นกเค้าโมง (Glaucidium cuculoides) นกเค้าเหยี ่ยว (Ninox scutulata)  
นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus sunia) และนกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensis) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) ในการสำรวจครั้งนี้ไ ม่พบ นกที่ อยู่ ใน
บัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 
พบนกที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 
นกกาฮัง (Buceros bicornis) และนกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulates)  

ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT)  จำนวน  
4 ชนิด ได้แก่ นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix oculeus )  
นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus) และนกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila 
cumatilis)  
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ชนิดพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 168 ชนิด 
ได้แก่ เหยี่ยวก้ิงก่าสีดำ (Aviceda leuphotes) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี่ยวนกเขาหงอน 
(Accipiter trivirgatus) เหย ี ่ยวร ุ ้ง (Spilornis cheela) เหย ี ่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius )  
นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon) นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) นกเค้ากู่ (Otus 
lettia) นกเขนน ้ อยป ีกแถบขา ว ( Hemipus picatus) นกก ิ ้ ง โ ครงห ัวส ีน วล  ( Acridotheres 
leucocephalus) นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres 
tristis) นกปรอดห ั ว โ ขน  ( Pycnonotus jocosus)  นกจ ั บแมลงตะโพก เหล ื อง  ( Ficedula 
zanthopygia) และนกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloscopus fuscatus) เป็นต้น 

สถานภาพตามฤดูกาล จากการสำรวจสถานภาพตามฤดูกาลของนกที่พบในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จำแนกตามคู่มือนกเมืองไทยจากการปรากฏตัวของนกแต่ละชนิดในพ้ืนที่ พบ
นกประจำถิ่น (Resident: R) ที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปี จำนวน 150 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นตาล 
(Cypsiurus balasiensis) เหย ี ่ยวขาว (Elanus caeruleus) นกเขาเข ียว (Chalcophaps indica) 
นกกก(Buceros bicornis) นกเขาชวา  (Geopelia striata) นกกาฮ ัง (Buceros bicornis) และ 
นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) เป็นต้น 

นกอพยพเข้ามาในฤดูหนาวหรือนอกฤดูผสมพันธุ์ (Non - breeding Visitor: N) มี
การย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และย้ายถิ่นกลับใน
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พบจำนวน 39 ชนิด ได้แก่ นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata) 
นกเด้าลมหลังเทา  (Motacilla cinereal) นกกะเต็นน ้อยธรรมดา (Alcedo atthis) นกเขนน้อย 
ไซบีเรีย (Luscinia cyane) นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) นกพงต๊ักแตนอกลาย (Locustella 
lanceolate) นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น (Acrocephalus orientalis) และนกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus 
divaricatus) เป็นต้น 

นกอพยพผ่าน (Passage migrant: P) นกกลุ่มเดียวกันกับนกอพยพซ่ึงมีการย้ายถิ่น
ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี แต่หยุดแวะพักหาอาหารในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือสะสม
ไขมันก่อนบินต่อ พบจำนวน 20 ชนิด ได้แก่ นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis 
cheela) นกยางกรอกพัน ธุ ์จ ีน (Ardeola bacchus) นกจ ับแมลงตะโพกเหลื อง (Ficedula 
zanthopygia) นกแต้วแล้วธรรมดา  (Pitta moluccensis) และนกแซงแซวหางปลา  (Dicrurus 
macrocercus) เป็นต้น 

นกอพยพมาทำรังวางไข่ (Breeding visitor: B) หมายถึง นกที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาใน
ประเทศไทยเพียงเพ่ือทำรังวางไข่ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว พบจำนวน 
5  ชนิด ได้แก่ นกจาบคาหัวเข ียว (Merops philippinus) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)  
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นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) นกแต้วแล้วธรรมดา (Pitta moluccensis) และนกแต้ว
แล้วอกเขียว (Pitta sordida) 

 
ภาพท่ี 95  การกระจายของนกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษา 

  พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
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ตารางท่ี 18  รายชื่อและสถานภาพของนกที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและ 
      เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ลำดับ ช่ือสามัญ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
สถานะ
ตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ 
ที่พบ กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Accipitriformes 
Family Accipitridae 
1 Black Baza เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ Aviceda leuphotes R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 
2 Black-winged Kite   เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 
3 Crested Goshawk เหยี่ยวนกเขาหงอน Accipiter trivirgatus R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 
4 Crested Serpent 

Eagle 
เหยี่ยวรุ้ง Spilornis cheela R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 

5 Shikra เหยี่ยวนกเขาชิครา Accipiter badius R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 
Order Apodiformes 
Family Apodidae 
6 Asian Palm Swift   นกแอ่นตาล Cypsiurus balasiensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
Order Bucerotiformes 
Family Bucerotidae 
7 Brown Hornbill นกเงือกสีน้ำตาล Ptilolaemus tickelli R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II NT 1, 2 
8 Great Hornbill   นกกาฮัง Buceros bicornis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I VU 1, 2 
9 Oriental Pied 

Hornbill   
นกแก๊ก Anthracoceros 

albirostris 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 

10 Wreathed 
Hornbill 

นกเงือกกรามช้าง Rhyticeros undulatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II VU 1, 2 

Order Caprimulgiformes 
Family Caprimulgidae 
11 Grey Nightjar นกตบยุงภูเขา Caprimulgus indicus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
12 Large-tailed 

Nightjar 
นกตบยุงหางยาว Caprimulgus 

macrurus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

13 Indian Nightjar นกตบยุงเล็ก Caprimulgus asiaticus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
Order Charadriiformes 
Family Charadriidae 
14 Red-wattled 

Lapwing   
นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Turnicidae 
15 Yellow-legged 

Buttonquail 
นกคุ่มอืดใหญ่  Turnix tanki R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

16 Barred 
Buttonquail  

นกคุ่มอกลาย Turnix suscitator  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Order Ciconiiformes 
Family Ardeidae 
17 Chinese Pond 

Heron   
นกยางกรอกพันธุ์จนี Ardeola bacchus N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

18 Little Egret   นกยางเปีย Egretta garzetta  R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือสามัญ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
สถานะ
ตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ 
ที่พบ กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Ciconiidae 
19 Asian Openbill นกปากห่าง Anastomus oscitans R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Order Columbiformes 
Family Columbidae 
20 Common 

Emerald Dove   
นกเขาเขียว Chalcophaps indica  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

21 Mountain 
Imperial Pigeon   

นกมูม Ducula badia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

22 Rock Pigeon   นกพิราบป่า Columba livia  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
23 Spotted Dove    นกเขาใหญ่ Spilopelia chinensis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
24 Streptopelia 

tranquebarica 
นกเขาไฟ Streptopelia 

tranquebarica 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

25 Thick-billed 
Green Pigeon  

นกเขาเปล้าธรรมดา Treron curvirostra  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

26 Zebra Dove   นกเขาชวา Geopelia striata R ประกาศขึ้น
ทะเบียนพันธุ์ 
สัตว์เลี้ยงไทย
ประจำถิ่น 

- LC 1, 2 

Order Coraciiformes 
Family Alcedinidae 
27 Banded 

Kingfisher 
นกกะเต็นลาย Lacedo pulchella R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

28 Oriental Dwarf 
Kingfisher  

นกกะเต็นน้อยสาม
น้ิวหลังดำ 

Ceyx erithaca R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

29 Black-capped 
Kingfisher   

นกกะเต็นหัวดำ Halcyon pileata  N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

30 Blue-eared 
Kingfisher 

นกกระเต็นน้อยหลัง
สีน้ำเงิน 

Alcedo meninting R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

31 Common 
Kingfisher   

นกกะเต็นน้อย
ธรรมดา 

Alcedo atthis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

32 Stork-billed 
Kingfisher   

นกกะเต็นใหญ่
ธรรมดา 

Pelargopsis capensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

33 White-throated 
Kingfisher   

นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Coraciidae 
34 Indian Roller   นกตะขาบทุ่ง Coracias 

benghalensis  
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

35 Oriental 
Dollarbird   

นกตะขาบดง Eurystomus orientalis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
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Family Meropidae 
36 Blu-bearded Bee-

eater 
นกจาบคาเคราน้ำ
เงิน 

Nyctyornis athertoni R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

37 Blue-tailed Bee-
eater   

นกจาบคาหัวเขียว Merops philippinus R, P, B, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

38 Chestnut-headed 
Bee-eater    

นกจาบคาหัวสีส้ม Merops leschenaulti N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

39 Green Bee-eater   นกจาบคาเล็ก Merops orientalis R, B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Order Cuculiformes 
Family Cuculidae 
40 Asian Koel   นกกาเหว่า Eudynamys 

scolopaceus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

41 Chestnut-winged 
Cuckoo    

นกคัคคูหงอน Clamator 
coromandus 

B, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

42 Greater Coucal   นกกะปูดใหญ่ Centropus sinensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
43 Green-billed 

Malkoha  
นกบ้ังรอกใหญ่ Phaenicophaeus 

tristis 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

44 Plaintive Cuckoo   นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis 
merulinus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Order Galliformes 
Family Phasianidae 
45 Bar-backed 

Partridge  
นกกระทาดง Arborophila 

brunneopectus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

46 Chinese 
Francolin   

นกกระทาทุ่ง Francolinus 
pintadeanus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

47 Ferruginous 
Partridge 

นกกระทาสองเดือย Caloperdix oculea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 1, 2 

48 Grey Peacock 
Pheasant    

นกแว่นสีเทา Polyplectron 
bicalcaratum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 

49 Red Junglefowl   ไก่ป่า Gallus gallus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
50 Silver Pheasant    ไก่ฟ้าหลังเทา Lophura nycthemera R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Family Rallidae 
51 White-breasted 

Waterhen   
นกกวัก Amaurornis 

phoenicurus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Order Passeriformes 
Family Acrocephalidae 
52 Black-browed 

Reed Warbler 
นกพงคิ้วดำ Acrocephalus 

bistrigiceps 
N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
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53 Oriental Reed 
Warbler 

นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น Acrocephalus 
orientalis 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

54 Thick-billed 
Warbler 

นกพงปากหนา Acrocephalus aedon N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Aegithinidae 
55 Common Iora  นกขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithina tiphia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Family Artamidae 
56 Ashy 

Woodswallow   
นกแอ่นพง Artamus fuscus  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Alaudidae 
57 Indochinese 

Bushlark   
นกจาบฝนปีกแดง Mirafra 

erythrocephala 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Campephagidae 
58 Ashy Minivet   นกพญาไฟสีเทา Pericrocotus 

divaricatus 
N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

59 Rosy Minivet   นกพญาไฟสีกุหลาบ Pericrocotus roseus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
60 Scarlet Minivet   นกพญาไฟใหญ่ Pericrocotus 

speciosus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

61 Small Minivet นกพญาไฟเล็ก Pericrocotus 
cinnamomeus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Chloropseidae 
62 Golden-fronted 

Leafbird   
นกเขียวก้านตอง
หน้าผากสีทอง 

Chloropsis aurifrons R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Cisticolidae 
63 Grey-breasted 

Prinia    
นกกระจิบหญ้าอก
เทา 

Prinia hodgsonii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

64 Plain Prinia   นกกระจิบหญ้าสี
เรียบ 

Prinia inornata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

65 Rufescent Prinia นกกระจิบหญ้าสีข้าง
แดง 

Prinia rufescens R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Corvidae 
66 Eastern Jungle 

Crow 
อีกา Corvus levaillantii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

67 Racket-tailed 
Treepie   

นกกาแวน Crypsirina temia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

68 Red-billed Blue 
Magpie 

นกขุนแผน Urocissa 
erythroryncha 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
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Family Dicaeidae 
69 Orange-bellied 

Flowerpecker   
นกกาฝากท้องสีส้ม Dicaeum 

trigonostigma 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

70 Scarlet-backed 
Flowerpecker   

นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

71 Thick-billed 
Flowerpecker 

นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

72 Yellow-vented 
Flowerpecker   

นกกาฝากก้นเหลือง Dicaeum 
chrysorrheum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

73 Ashy Drongo   นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
74 Black Drongo   นกแซงแซวหางปลา Dicrurus macrocercus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
75 Greater Racket-

tailed Drongo   
นกแซงแซวหางบ่วง
ใหญ่ 

Dicrurus paradiseus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

76 Hair-crested 
Drongo  

นกแซงแซวหงอนขน Dicrurus hottentottus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Estrildidae 
77 Scaly-breasted 

Munia   
นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchura punctulata  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

78 White-rumped 
Munia 

นกกระติ๊ดตะโพก
ขาว 

Lonchura striata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Eurylaimidae 
79 Banded Broadbill   นกพญาปากกว้าง

ลายเหลือง 
Eurylaimus javanicus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 1, 2 

80 Silver-breasted 
Broadbill 

นกพญาปากกว้าง
อกสีเงิน 

Serilophus lunatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Hirundinidae 
81 Barn Swallow   นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
82 Red-rumped 

Swallow   
นกนางแอ่นตะโพก
แดง 

Cecropis daurica  N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Irenidae 
83 Asian Fairy-

bluebird  
นกเขียวคราม Irena puella R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Laniidae 
84 Brown Shrike  นกอีเสือสีน้ำตาล Lanius cristatus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
85 Tiger Shrike   นกอีเสือลายเสือ Lanius tigrinus P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
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Family Leiothrichidae 
86 Greater 

Necklaced 
Laughingthrush 

นกกะรางสร้อยคอ
ใหญ่ 

Garrulax pectoralis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

87 White-crested 
Laughingthrush   

นกกะรางหัวหงอก Garrulax leucolophus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Locustellidae 
88 Lanceolated 

Warbler 
นกพงตั๊กแตนอก
ลาย 

Locustella 
lanceolata 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Monarchidae 
89 Asian Paradise-

flycatcher  
นกแซวสวรรค์ Terpsiphone paradisi R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

90 Black-naped 
Monarch   

นกจับแมลงจุกดำ Hypothymis azurea R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Motacillidae 
91 Forest Wagtail   นกเด้าลมดง Dendronanthus 

indicus 
N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

92 Grey Wagtail   นกเด้าลมหลังเทา Motacilla cinerea N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
93 Paddyfield Pipit  นกเด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Family Muscicapidae 
94 Blue-throated 

Flycatcher 
นกจับแมลงคอสีน้ำ
เงินเข้ม 

Cyornis rubeculoides R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

95 Oriental Magpie 
Robin   

นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

96 Siberian blue 
robin 

นกเขนน้อยไซบีเรีย Luscinia cyane N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Nectariniidae 
97 Chalcoparia 

singalensis 
นกกินปลีแก้มสี
ทับทิม 

Chalcoparia 
singalensis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

98 Crimson Sunbird นกกินปลีคอแดง Aethopyga siparaja R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
99 Plain Sunbird นกกินปลีสีเรียบ Anthreptes simplex R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
100 Little 

Spiderhunter  
นกปลีกล้วยเล็ก Arachnothera 

longirostra 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

101 Olive-backed 
Sunbird  

นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

102 Siberian 
Rubythroat 

นกคอทับทิม Calliope calliope R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

103 Taiga Flycatcher   นกจับแมลงคอแดง Ficedula albicilla N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
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104 Tickell's Blue 
Flycatcher   

นกจับแมลงอกส้ม
ท้องขาว 

Cyornis tickelliae R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

105 Verditer 
Flycatcher   

นกจับแมลงสีฟ้า Eumyias thalassinus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

106 White-rumped 
Shama  

นกกางเขนดง Copsychus 
malabaricus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

107 Yellow-rumped 
Flycatcher 

นกจับแมลงตะโพก
เหลือง 

Ficedula zanthopygia P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

108 Zappey's 
Flycatcher 

นกจับแมลงสีฟ้า
ท้องขาว 

Cyanoptila cumatilis P สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 1 

Family Muscicapidae 
109 Common 

Stonechat 
นกยอดหญ้าหัวดำ Saxicola torquata R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

110 Grey-headed 
Flycatcher 

นกจับแมลงหัวเทา Culicicapa 
ceylonensis 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

111 Hainan Blue 
Flycatcher 

นกจับแมลงอกสีฟ้า Cyornis hainanus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Oriolidae 
112 Black-naped 

Oriole  
นกขมิ้นท้ายทอยดำ Oriolus chinensis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Passeridae  
113 Eurasian Tree 

Sparrow    
นกกระจอกบ้าน Passer montanus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

114 Plain-backed 
Sparrow  

นกกระจอกตาล Passer flaveolus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Pellorneidae 
115 Puff-throated 

Babbler   
นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Phylloscopidae 
116 Dusky Warbler นกกระจิ๊ดสีคล้ำ Phylloscopus 

fuscatus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

117 Radde's Warbler นกกระจิ๊ดปากหนา Phylloscopus 
schwarzi 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

118 Eastern Crowned 
Leaf Warbler 

นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ Phylloscopus 
coronatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

119 Greenish Warbler นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ Phylloscopus 
trochiloides 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 
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Family Pittidae 
120 Blue Pitta นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน Pitta cyanea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
121 Blue-winged Pitta นกแต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis B, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
122 Hooded Pitta นกแต้วแล้วอกเขียว Pitta sordida P, B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Family Pycnonotidae 
123 Black-crested 

Bulbul   
นกปรอดเหลืองหัว
จุก 

Pycnonotus 
flaviventris 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

124 Black-headed 
Bulbul   

นกปรอดทอง Pycnonotus atriceps R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

125 Ochraceous 
Bulbul 

นกปรอดโอ่งท้องสี
น้ำตาล 

Alophoixus 
ochraceus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

126 Red-whiskered 
Bulbul 

นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

127 Sooty-headed 
Bulbul 

นกปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotus 
aurigaster 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

128 Streak-eared 
Bulbul 

นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

129 Stripe-throated 
Bulbul 

นกปรอดคอลาย Pycnonotus 
finlaysoni 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

130 Yellow-vented 
Bulbul 

นกปรอดหน้านวล Pycnonotus goiavier R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Rhipiduridae 
131 Sunda Pied 

Fantail 
นกอีแพรดแถบอก
ดำ 

Rhipidura javanica R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Sittidae 
132 Velvet-fronted 

Nuthatch 
นกไต่ไม้หน้าผาก
กำมะหยี่ 

Sitta frontalis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Family Sturnidae 
133 Asian Pied 

Starling 
นกเอี้ยงด่าง Gracupica contra R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

134 Black-collared 
Starling 

นกกิ้งโครงคอดำ Gracupica nigricollis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

135 Common Hill 
Myna 

นกขุนทอง Gracula religiosa R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 

136 Common Myna นกเอี้ยงสาริกา Acridotheres tristis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
137 Vinous-breasted 

Myna 
นกกิ้งโครงหัวสีนวล Acridotheres 

leucocephalus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

138 Great Myna นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 



หน้า 175 
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

          คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

ตารางท่ี 18  (ต่อ) 

ลำดับ ช่ือสามัญ ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ 
สถานะ
ตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย บริเวณ 
ที่พบ กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Sylviidae 
139 Arctic Warbler นกกระจิ๊ดขั้วโลก

เหนือ 
Phylloscopus 
borealis 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

140 Common 
Tailorbird 

นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

141 Dark-necked 
Tailorbird 

นกกระจิบคอดำ Orthotomus 
atrogularis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

142 Yellow-browed 
Warbler 

นกกระจิ๊ดธรรมดา Phylloscopus 
inornatus 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

143 Yellow-eyed 
Babbler 

นกกินแมลงตา
เหลือง 

Chrysomma sinense R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Tephrodornithidae 
144 Bar-winged 

Flycatcher-shrike 
นกเขนน้อยปีกแถบ
ขาว 

Hemipus picatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Timaliidae 
145 Abbott's Babbler นกกินแมลงป่าฝน Malacocincla abbotti R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
146 Chestnut-capped 

Babbler 
นกกินแมลง
กระหม่อมแดง 

Timalia pileata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

147 Large Scimitar-
babbler 

นกระวังไพรปากยาว Erythrogenys 
hypoleucos 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

148 Pin-striped Tit-
babbler 

นกกินแมลงอก
เหลือง 

Mixornis gularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

149 White-bellied 
Erpornis 

นกภูหงอนท้องขาว Erpornis zantholeuca R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

150 White-browed 
Scimitar-babbler 

นกระวังไพรปาก
เหลือง 

Pomatorhinus 
schisticeps 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Order Pelecaniformes 
Family Ardeidae 
151 Cattle Egret นกยางควาย Bubulcus ibis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
152 Great White Egret นกยางโทนใหญ่ Ardea alba P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Order Piciformes 
Family Megalaimidae 
153 Black-eared 

Barbet 
นกโพระดกหน้าผาก
ดำ 

Psilopogon 
duvaucelii 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

154 Blue-throated 
Barbet 

นกโพระดกคอสีฟ้า Psilopogon asiaticus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

155 Coppersmith 
Barbet 

นกตีทอง Psilopogon 
haemacephalus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

156 Green-eared 
Barbet 

นกโพระดกหูเขียว Megalaima faiostricta R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
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157 Lineated Barbet นกโพระดกธรรมดา Psilopogon lineatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Family Picidae 
158 Bamboo 

Woodpecker 
นกหัวขวานป่าไผ่ Gecinulus viridis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

159 Common 
Flameback 

นกหัวขวานสามน้ิว
หลังทอง 

Dinopium javanense R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

160 Greater 
Flameback 

นกหัวขวานสี่น้ิวหลัง
ทอง 

Chrysocolaptes 
guttacristatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

161 Heart-spotted 
Woodpecker 

นกหัวขวานแคระจุด
รูปหัวใจ 

Hemicircus canente R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

162 Rufous 
Woodpecker   

นกหัวขวานสีตาล Micropternus 
brachyurus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

163 White-browed 
Piculet 

นกหัวขวานจิ๋วคิ้ว
ขาว 

Sasia ochracea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Family Piciformes 
164 Streak-breasted 

Woodpecker 
นกหัวขวานใหญ่
หงอนเหลือง 

Picus viridanus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Order Podicipediformes 
Family Podicipedidae 
165 Little Grebe นกเป็ดผีเล็ก Tachybaptus 

ruficollis 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1 

Order Psittaciformes 
Family Psittacidae 
166 Vernal Hanging-

parrot 
นกหกเล็กปากแดง Loriculus vernalis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 
167 Asian Barred 

Owlet   
นกเค้าโมง Glaucidium 

cuculoides 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 

168 Brown Boobook นกเค้าเหยี่ยว Ninox scutulata R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 
169 Collared Scops 

Owl  
นกเค้ากู่ Otus lettia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

170 Oriental Scops-
owl 

นกเค้าหูยาวเล็ก Otus sunia R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1 

171 Spot-bellied 
Eagle-owl 

นกเค้าใหญ่พันธุ์
เนปาล 

Bubo nipalensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 1, 2 
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Order Suliformes 
Family Phalacrocoracidae 
172 Little Cormorant นกกาน้ำเล็ก Microcarbo niger R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 
Order Trogoniformes 
Family Trogonidae 
173 Orange - 

breasted Trogon   
นกขุนแผนอกสีส้ม Harpactes oreskios R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

Order Upupiformes 
Family Upupidae 
174 Common 

Hoopoe 
นกกะรางหัวขวาน Upupa epops R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 1, 2 

 
หมายเหตุ 

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ท่ีถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ท่ีไม่จำเป็นว่าถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่สอดคล้องกบั
ความอยู่รอดของชนิดพนัธุ์น้ัน ๆ   

EW - สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองในอย่างน้อยหน่ึงประเทศ
โดยการต้องร้องขอความชว่ยเหลอืจากประเทศภาคีสมาชกิอื่น ๆ  ในการ
ควบคุมการค้าขายชนิดพันธุ์น้ัน ๆ  

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกือบอยู่ในข่ายเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์ (Near Threatened) 
LC - มีความเสี่ยงต่ำต่อการสญูพันธุ์ (Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated) 

สถานะตามฤดูกาล R - นกประจำถิ่น P - นกอพยพผ่าน 
 

 
N - นกอพยพ B - นกอพยพมาทำรัง 

 

บริเวณที่พบ   
1 - อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตไิทยประจนั 2 - เขตรักษาพันธุ์สัตวป่์าแม่น้ำภาชี 
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สรุปผลการศึกษา 

1. มวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน 

จากการศึกษาการสะสมมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของพ้ืนที่ อุทยานแห่งชา ติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี พบว่าค่าการสะสมของมวลชีวภา พและ
การกักเก็บของคาร์บอนนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพ้ืนที่ท่ีมีการ สะสมของมวล
ชีวภาพมาก จะทำให้พ้ืนที่บริเวณนั้นมีค่าการกักเก็บคาร์บอนมากด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ปริมาณของการ
สะสม และกักเก็บขึ้นอยู่ กับชนิดของสังคมพืชและขอบเขตของพ้ืนที่ท่ีสังคมพืชนั้ นเ ติบโตอยู่ ด้วย
เช่นกัน 

ค่าการกักเก็บคาร ์บอนของอุทยานแห่งชาติเฉลิ มพระเกียรติไทยประจ ัน มีค่าเท่ากับ  
2,533,262.23 ตัน มีค่าปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเท่ากับ 9,288,628.19 
ตัน คิดเป็นมีมูลค่าการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 75,795,206 บาท โดยบริเวณป่าเบญจพรรณ มี
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนสะสมมากที่สุดเท่ากับ 1,249,892.83 ตัน เนื่องจากสังคมพืชป่า
เบญจพรรณมีเนื้อที่คลอบคลุมมากที่สุด อีกทั้งเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่สูง รองลงมา คือ 
ป่าดิบแล้งระดับสูง ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าชื้น ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ป่า
รุ่นสอง พ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าเต็งรัง และไร่ร้างและไร่หมุนเวียน  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีค่าการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 4,518,832.99 ตัน มีค่า
ปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีค่าเท่ากับ 16,569,054.28 ตัน คิดเป็นมีมูลค่าการ
ซ้ือขายคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 135,203,482 บาท โดยบริเวณป่าดิบแล้งระดับสู ง มีปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนสะสมมากที่สุด เท่ากับ 1,554,876.96 ตัน เนื่องจากเป็นสังคมพืชที่มีเนื้อที่คลอบคลุม
มากที่สุด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
ป่ารุ่นสอง ป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ และไร่ร้างและไร่หมุนเวียน  

2. ดัชนีความหลากหลายของไม้ต้น (Diversity Index) 

ดัชนีความหลากหลายของไม้ต้นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีค่าความหลากหลายระดับสูงในบริเวณทางด้านทิศใต้ที่ ติด กับ พ้ืนที่ อุ ทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน และค่อยลดหลั่นมาทางตอนกลางและตอนบนของพ้ืนที่ ซ่ึงสังคมพืชที่มีค่าควา ม
หลากหลายสูง คือ ป่าดิบชื้นผสมไผ่ และป่าดิบแล้งระดับสูง ส่วนสังคมพืชที่ ทำ ให้ค่ าดัชนีควา ม
หลากหลายต่ำคือ สังคมพืชป่าเต็งรัง เนื่องจากตามธรรมชาติของป่าเต็งรังแล้วนั้นเป็นป่าที่ มีการเข้า
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ของไฟป่าอยู่เสมอ ซ่ึงอาจส่งผลให้ชนิดพันธุ์ท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ได้รับความเสียหาย จนทำให้ป่าบริเวณนั้น
ถูกทำลายและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ณ บริเวณนั้นได้  

3. พืชหายาก พืชเฉพาะถ่ิน พืชถูกคุกคาม และชนิดท่ีมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 

จากการสำรวจพบพืชหายาก พืชเฉพาะถิ่น พืชถูกคุกคาม และชนิดที่ มีคุณค่าต่อการอนุรั กษ์ใน
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 113 ชนิด จาก 43 วงศ์ 
แบ่งเป็นพืชหายาก (Rare) 33 ชนิด ได้แก่ กล้วยหมูสัง (Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. var . 
grandiflora) ปีบทอง (Radermachera hainanensis Merr.) และเสาวรสสยาม (Passiflora siamica 
Craib) เป็นต้น พืชถิ่นเดียว (Endemic) 31 ชนิด ได้แก่ หลาว (Alpinia oxymitra K. Schum.) ตำหยาวสยาม 
(Alphonsea siamensis Kessler) เป ็ นต ้ น พ ื ชถ ู กค ุ กคาม (Threatened) 25 ชนิ ด ได ้ แก ่  นางเลว 
(Cyathocalyx martabanicus Hook. f. & Thomson) เนระพูส ีไทย (Tacca chantrieri André) เป็นต้น 
พืชที่ค้นพบใหม่ (new record) 2 ชนิด ได้แก่ มอคุ (Lepisanthes sp.) และปุดชมพู (Amomum sp.)  เป็นต้น 
และพืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ (Consevation) 24 ชนิด ได้แก่ จำปีดอย (Magnolia gustavii King) เป็นต้น
โดยพบว่าพืชในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) มีจำนวนมากที่สุด 15 ชนิด ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  

สถานภาพของพืชตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบพืชที่อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 
(Appendix II) 2 ชนิด ได้แก่ กฤษณา (Aquilaria malaccensis Lam.) และเอื ้องมณีฉาย (Thunia 
bensoniae Hook. f.) สถานภาพของพืชตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์พบ พืชที่ใกล้
สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR) 3 ชนิด พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN) 8 ชนิด พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) 18 ชนิด 
พืชที่ใกล้ถูกคุกคาม (NT) 3 ชนิด พืชที่ไม่ถูกคุกคาม (LC) 18 ชนิด และพืชที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน 
(DD) 2 ชนิด  

4. การกระจายของสัตว์ป่า 

จากการสำรวจพบสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีพบสัตว์ป่า 30 อันดับ 91 วงศ์ 275 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 อันดับ 18 วงศ์ 
43 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 อันดับ 5 วงศ์ 30 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 2 อันดับ 9 วงศ์ 28 ชนิด 
และนก 20 อันดับ 59 วงศ์ 174 ชนิด ซ่ึงมีค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน พ้ืนที่
เท่ากับ 1.936 โดยพบหมูป่า (Sus scrofa) เป็นชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุด มีค่าความชุกชุมต้ั งแต่
ร้อยละ 40.46 – 60.31 รองลงมาคือ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และหมีหมา (Helarctos 
malayanus) เม่ือนำมาตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายพบ ชนิดพันธุ์ท่ีอยู่ในบัญชี สัตว์ป่า สงวน
จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) ละม่ัง 
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(Rucervus eldii) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) และชนิดพันธุ์ท่ีอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 
221 ชนิด สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) พบชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 
จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ เล ียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) ละม่ัง 
(Rucervus eldii) เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือดาว หรือ เสือดำ 
(Panthera pardus) เส ือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) สมเสร ็จ (Tapirus indicus) ตะกวด 
(Varanus bengalensis) และนกกาฮัง (Buceros bicornis) เป็นต้น ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 
จำนวน 30 ชนิด และชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 จำนวน 8 ชนิด สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชี
แดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) พบชนิดพันธุ์ท่ีมีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญ พันธุ์ 
(Critically endangered: CR) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ล ิ ่นชวา (Manis javanica) เต่าเหล ือ ง 
(Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria emys) ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: 
EN) จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ว ัวแดง (Bos javanicus) ละมั ่ง (Rucervus eldii) หมาใน (Cuon 
alpinus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) สมเสร็จ (Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates 
lar) ชนิดพันธุ์ท่ีเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 17 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่
เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จำนวน 10 ชนิด  

สรุปผลการศึกษาพบว่า ค่าการสะสมมวลชีวภาพ การกักเก็บคาร์บอน ดัชนีความหลากหลาย
ของไม้ต้น และการกระจายของสัตว์ป่ามีการกระจายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า มี
การกระจายหนาแน่นทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่ บริเวณพ้ืนที่คาบเก่ียวกันระหว่างอุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และพ้ืนที่ทา งตอนบนของ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซ่ึงสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในบริเวณนี้ มีการกระจายและข้า มผ่าน ไปมา
ระหว่างพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ทางตอนบนของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเขตรั กษา
พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีการกระจายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการตัดผ่านด้วยเส้นทางคมนาคม และ
ล้อมรอบด้วยชุ มชนจึงเป็น ผลให้ สัตว์ป่าบางชนิดไม่สามารถข้ามผ่านไป ใช้ประโยชน์ ใน พ้ืนที่ ทา ง
ตอนบนได้ และทำให้พรรณไม้หลายชนิดในบร ิเวณนี ้ถ ูกทำลายและสูญเสียทรัพยากรบางสว่น
เนื่องจากการเข้าใช้ประโยชน์จากชุมชนด้วยเช่นกัน 
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