
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพ้ืนที่มรดกอาเซียน 
อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ที่ปรึกษา 

 ดร.ทรงธรรม สุขสวาง  ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ 
 ดร.ประเสริฐ สอนสถาพรกุล  ผูอํานวยการสํานักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ 
 กันตินันท ผิวสะอาด  ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ 
 สรัชชา สุริยกลุ ณ อยุธยา  ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนรุักษท่ี 1 สาขาสระบุร ี
 นิธิ อาจสมรรถ   ผูอํานวยการสํานักบรหิารพ้ืนที่อนรุักษท่ี 3 สาขาเพชรบุร ี

วัฒนา พรประเสริฐ ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ 
สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 3 สาขาเพชรบุร ี

หัวหนาอุทยานแหงชาติกุยบุร ี อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
บุญลือ พูลนลิ สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 3 สาขาเพชรบุร ี

หัวหนา/เลขาคณะทํางาน 

 ธรรมนญู เต็มไชย  หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 
 ชุมพล แกวเกตุ  คณะทํางานและเลขาคณะทํางาน 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 มยุรี แสงสวาง        พันธุทิพา ใจแกว             สุมาลี จีวพงษ     สุขวินัย คํากลั่น 
 ตะหลก ทองเกิด         ชะนุย บัวศรี                 ณัฐชานนท ปุละ     ดํารงศักดิ์ เฮงสวาง 
 เพชรรัตน ดีแกว         สวางพงษ วรรณมณ ี     ณัฐนันท จิตรา                ปยธิดา ทองสุข 

ปยภรณ มาตผาง         เชฐพงษ ทับทิมแดง     สาละวิน เวนะ                กอลา เวนะ 
สุรชัย จงเจรญิ         ระร่ืน ชัยศิร ิ      ปรียารัตน นิเวศประเสริฐ 

เขตหามลาสัตวปาถ้ําคางคาว – เขาชองพราน 

 เศกศักดิ์ พริ้งชัยภูม ิ         อภิเชด เพงไพฑูรย      วิธวัฒน ศรีทองเอี่ยม 

วิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลม 

 ธรรมนญู เต็มไชย    พันธุทิพา ใจแกว    เพชรรัตน ดีแกว    สุชาดา ปานจันทน    วัชรินทร ประสาทศรี 

ภาพหนาปก: วายุพงศ จิตรวิจักษณ 

ภายใตโครงการศึกษาการสะสมคารบอนและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน   
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

แผนงานดําเนินการตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน โครงการจัดการพ้ืนที่คุมครองท่ีเปนมรดกโลกแหง
อาเซียน และพ้ืนที่คุมครองขามพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐาน 



กิตติกรรมประกาศ 

 ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี ขอขอบคุณผูบริหารทุกทาน 
ที่อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน (ปที่ทําการวิจัย) โดยเฉพาะ  ดร.ทรงธรรม     
สุขสวาง ผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดร.ประเสริฐ สอนสถาพรกุล 
ผูอํานวยการสํานักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ ผอ.สรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 1 สาขาสระบุรี ผอ.วัฒนา พรประเสริฐ สวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผอ.เชิดชัย จริยะปญญา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร สําหรับการอํานวยการใหโครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 ขอขอบคุณหัวหนาอุทยานแหงชาติกุยบุรี และเจาหนาที่ทุกคนสําหรับการอํานวย                   
ความสะดวกและสนับสนุนในการปฏิบัติงานครั้งนี้ 



 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือทราบความหลากชนิดและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก
สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และแมลง ในพ้ืนที่ อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ใชวิธีการสํารวจดวยกลองดักถายภาพอัตโนมัติ (camera trap) การเดินสํารวจแบบ
พบเห็นตัวโดยตรง ไดยินเสียงรอง หรือรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏ จากการสํารวจในแปลงตัวอยาง 187 
แปลงและนอกแปลงตัวอยาง การใชสวิงจับแมลงและการตั้งจุดเก็บตัวอยางแมลงในเวลากลางคืนโดย
ใชแสงไฟจากหลอด Traplight นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ประกอบกับการจัดทําแผนที่ดวยระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

 ผลการสํารวจพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญทั้งสิ้น 54 ชนิด 11 อันดับ 23 วงศ พบวาเปน
สัตวปาสงวน 4 ชนิด คือ สมเสร็จ (Tapirus indicus) เกงหมอ (Muntiacus feae) แมวลายหินออน 
(Pardofelis marmorata) และเลียงผา (Capricornis sumatraensis) สัตวปาคุมครอง 40 ชนิด 
และสัตวปาตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส (CITES) 38 ชนิด สัตวปาที่มีคาความชุกชุมและการกระจาย
มากที่สุดในพ้ืนที่คือ หมูปา (Sus scrofa) พ้ืนท่ีที่มีการกระจายของสัตวปามากท่ีสุดคือบริเวณ
ตอนกลางของอุทยานแหงชาติกุยบุรีคอนไปทางพรมแดนประเทศ กลุมนกพบ 171 ชนิด ใน 21 วงศ 
56 ชนิด ในจํานวนนี้เปนสัตวปาคุมครองท้ังหมด 167 ชนิด และเปนสัตวปาตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส 
(CITES) 18 ชนิด กลุมสัตวเลื้อยคลานพบ 44 ชนิด ใน 2 อันดับ 13 วงศ ในจํานวนนี้ เปนสัตวปา
คุมครอง 15 ชนิด และสัตวปาตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส (CITES) 12 ชนิด กลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บกพบ 22 ชนิด ใน 1 อันดับ 5 วงศ ในจํานวนนี้พบวาเปนสัตวปาคุมครอง 3 ชนิด และพบกลุมแมลง
ทั้งหมด 240 ชนิด ใน 8 อันดับ 44 วงศ ในจํานวนนี้เปนแมลงคุมครอง 4 ชนิด แมลงหามการนําเขา
หรือสงออก 27 ชนิด และแมลงตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส (CITES) 2 ชนิด พ้ืนที่ที่พบความหลากชนิด
ของแมลงมากท่ีสุดคือ บริเวณน้ําตกแพรกตะครอ แตในบริเวณอ่ืนยังคงพบความหลากชนิดที่แตกตาง
กันออกไป 

สัตวปาหลายชนิด มีการหากินขามพรมแดนระหวางประเทศไทยและประเทศเมียนมา ดังนั้น 
การจัดการและคุมครองสัตวปาในพ้ืนที่ นอกจากการดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐบาลของไทยแลว 
จึงจําเปนตองมีการรวมมือกับประเทศเมียนมาดวย เพ่ือใหสัตวปามีแหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและคง
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ใหสมบูรณยิ่งขึ้นอีกดวย 

คําสําคัญ: อุทยานแหงชาติกุยบุรี ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวปา พ้ืนที่มรดกอาเซียน 

 

 

 



(1) 

สารบัญ 

 หนา 
สารบัญ (1) 
สารบัญตาราง (2) 
สารบัญภาพ (3) 
คํานํา 1 
วัตถุประสงค 2 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 
การตรวจเอกสาร 3 
อุปกรณและวิธีการ 45 
       การวางแปลงตัวอยาง 45 

       การสํารวจสัตวปา 47 

       การเก็บขอมูลเพ่ิมเติม 48 

       การวิเคราะหขอมูล 50 

ผลและวิจารณ 51 
       สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 51 

       นก 67 

       สัตวเลื้อยคลาน 80 

       สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 84 

       แมลง 87 

       ภัยคุกคาม 101 

สรุปและขอเสนอแนะ 105 
ขอเสนอแนะ 106 
เอกสารและสิ่งอางอิง 107 
ภาคผนวก 113 



(2) 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา 

1 รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

64 

2 รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของนกในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 70 

3 รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตวเลื้อยคลาน 

ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
82 

4 รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
85 

5 รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของแมลงในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 89 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หนา 
1 ที่ตั้งของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 14 

2 ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 16 

3 ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 18 

4 ลักษณะทางปฐพีวิทยาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 19 

5 พ้ืนที่ลุมน้ําตาง ๆ ของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 21 

6 สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 29 

7 ที่ตั้งและอาณาเขตของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 34 

8 ขอบเขตการปกครองของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 35 

9 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 36 

10 ระดับความสูง (Elevation) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 37 

11 ความลาดชัน (Slop) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 38 

12 ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 39 

13 ลักษณะทางปฐพีวิทยา (Soil) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 40 

14 พ้ืนที่ลุมน้ําของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 43 



(3) 

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 
15 สังคมปาและการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 44 

16 จํานวนแปลงตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลจํานวน 187 กลุมแปลง 46 

17 ตัวอยางการวางแปลงของแตละกลุมแปลงตัวอยาง (cluster) 47 

18 บริเวณพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งกลองดักถายภาพอัตโนมัติ 49 

19 คารอยละความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแตละชนิดที่พบในแปลง
ตัวอยาง 

53 

20 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ หมูปา (Sus scrofa) 57 

21 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนท่ีเหมาะสม (ขวา) สําหรับ เกงธรรมดา 
(Muntiacus muntjac) 

58 

22 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ ชางปา (Elephas 
maximus) 

58 

23 การกระจายและพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับ หมีควาย (Ursus thibetanus) 
และหมีหมา (Helarctos malayanus) 

59 

24 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนท่ีเหมาะสม (ขวา) สําหรับ กระทิง (Bos 
gaurus) 

59 

25 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ เลียงผา (Capricornis 
sumatraensis) 

60 

26 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ กวางปา (Rusa 
unicolor) 

60 

27 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ สมเสร็จ (Tapirus 
indicus) 

61 

28 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ หมูหริ่ง (Arctonyx 
collaris) 

61 

29 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนท่ีเหมาะสม (ขวา) สําหรับ  วัวแดง (Bos 
javanicus) 

62 

30 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ เสือดาว (Panthera 
pardus) 

62 



(4) 

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 
31 การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่ เหมาะสม (ขวา) สําหรับ  เสือโครง 

(Panthera tigris) 
63 

32 ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ก .  แคมปพักแรม ข .  การลาสัตวปา  
ค. การตอกทอยเพ่ือเก็บน้ําผึ้ง และ ง. การเขาปาเพ่ือเก็บหาของปา 

102 

33 ภัยคุกคามที่สํารวจพบในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ก. ภาพรวมภัยคุกคาม
ทั้งหมดท่ีสํารวจพบในพ้ืนที่ ข. รองรอยมนุษย ค. แคมปพักแรมของ
พรานปา ง. การลาสัตวปาแบบผิดกฎหมาย (Poaching) 

103 

34 ภัยคุกคามท่ีสํารวจพบในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ก. การเก็บหาของปา  
ข. การลักลอบทําไม (Logging) ค. รองรอยพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว 
(Pasture) และ ง. รองรอยกองกําลังไมทราบฝาย 

104 

สารบัญภาพผนวก 

ภาพผนวกที่ หนา 
1 ภาพสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ก. ชางปา (Elephas maximus) ข. สมเสร็จ 

(Tapirus indicus) ค. วัวแดง (Bos javanicus) ง. กระทิง (Bos gaurus) 
จ. หมีหมา (Helarctos malayanus) และ ฉ. หมูปา (Sus scrofa) 

114 

2 ก. กวางปา (Rusa unicolor) ข. เนื้อทราย (Axis porcinus) ค. เกงหมอ 
(Muntiacus feae) ง. เกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) จ. หมาจิ้งจอก 
(Canis aureus) และ ฉ. หมาใน (Cuon alpines) 

115 

3 ก. เสือดาว (Panthera pardus) ข. เสือดํา (Panthera pardus) และ ค. เสือไฟ 
(Catopuma temminckii) 

116 

4 ก. มูลเสือโครง (Panthera tigris) ข. มูลหมูปา (Sus scrofa) ค. มูล
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) ง. มูลกระจง (Tragulus sp.) จ. 
รอย ตีนกระทิ ง  (Bos gaurus)  และ  ฉ .  รอยหมีหมา  (Helarctos 
malayanus) ขวนตนไม 

117 

5 ก. ตะพาบแกมแดง (Dogania subplana) ข. เตาใบไมพมา (Cyclemys 
oldhami) ค. เตาหกดํา (Manouria emys) ง. เตาเหลือง (Indotestudo 
elongate) และ จ. เตาดํา (Siebenrockiella crassicollis) 

118 



(5) 

สารบัญภาพผนวก (ตอ) 

ภาพผนวกที่ หนา 
6 ก. เหี้ย (Varanus salvator) ข. ตะกวด (Varanus nebulosus) ค. กิ้งกา

แกวใต (Calotes emma emma) ง. กิ้งกาหัวสีฟา (Calote mystaceus) 
และ จ. กิ้งกาเขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana) 

119 

7 ก. ตุกแกบินหางหยัก (Ptychozoon lionotum) ข. ตุกแกบาน (Gekko 
gecko) ค. จิ้งเหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera) และ ง. จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculates) 

120 

8 ก. งูปลองฉนวนสรอยเหลือง (Lycodon capucinus) ข. งูลายสอสวน 
(Xenochrophis flavipunctatus) ค. งูลายสาบจุดดําขาว (Rhabdophis. 
chrysargos)  ง .  งู สามเหล่ียมหั วหางแดง  (Bungarus flaviceps)  และ  
จ. งูเหลือม (Python reticulates) 

121 

9 ก. งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) ข. งูเขียวหัวจิ้งจก 
(Ahaetulla prasina) ค. งูเขียวหางไหมตาโต (Cryptelytrops macrops) 
ง. เขียวหางไหมทองเขียว (Popeia popeiorum) และ จ. งูเขียวหางไหม
ทองเหลือง (Cryptelytrops albolabris) 

122 

10 ก. จงโครง (Phrynoidis asper) ข. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) 
ค .  กบหนอง  (Fejervarya limnocharis)  ง .  กบทูด  (Limnonectes 
blythii) จ. กบหัวโต (Limnonectes macrognathus) และ ฉ. กบหวย  
ขาปุมใต (Limnonectes kuhlii) 

123 

11 ก .  กบดอร เรีย  (Limnonectes doriae)  ข .  อ่ึงกรายหนังปุมปาละอู  
(Leptolalax fuliginosus)  ค .  อ่ึ งกรายลายเลอะ  (Leptobrachium 
smithi) ง .  อ่ึงกรายหวยใหญ (Xenophrys major) จ .  กบชะงอนผา  
ตะนา วศ รี  ( Odorrana livida)  และ  ฉ .  กบอ อ ง เ ล็ ก  ( Sylvirana 
nigrovittata) 

124 

 



(6) 

สารบัญภาพผนวก (ตอ) 

ภาพผนวกที่ หนา 
12 ก. กบเขาหลังตอง (Hylarana eschatia) ข. กบเขาสูง (Clinotarsus 

alticola) ค .  กบลายหินตะนาวศรี (Amolops panhai) ง .  ปาดบาน 
( Polypedates leucomystax)  แ ล ะ  จ .  ป า ด ตี น เ ห ลื อ ง เ ห นื อ 
(Rhacophorus bipunctatus) 

125 

13 ก . ไกปา (Gallus gallus) ข . นกกางเขนบาน (Copsychus saularis)  
ค. นกเอ้ียงดาง (Sturnus contra) ง. นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres 
tristis) จ. นกปรอดหนานวล (Pycnonotus goiavier) ฉ. นกปรอดเหลือง
หัวจุก (Pycnonotus melanicterus) ช .  เหยี่ยวกิ้ งกาสีดํา (Aviceda 
leuphotes) และ ญ. นกออก (Haliaeetus leucogaster) 

126 

14 ก. นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) ข. นกแซงแซวเล็ก
เหลือบ (Dicrurus aeneus) ค. นกตีทอง (Psilopogon haemacephalus) 
ง. นกโพระดกธรรมดา (Psilopogon lineatus) จ. นกจาบคาคอสีฟา 
(Merops viridis)  ฉ .  นกจาบคาหั ว สี ส ม  ( Merops leschenaultia)  
ช. นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) และ ญ. นกนางแอนบาน 
(Hirundo rustica) 

127 

15 ก. นกเขียวคราม (Irena puella) ข. นกเขียวกานตองใหญ (Chloropsis 
sonnerati)  ค .  นก กินปลี แ ก ม สี ทั บ ทิ ม  ( Anthreptes singalensis)  
ง. นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis) จ. นกกาฝากกนเหลือง 
(Dicaeum chrysorrheum)  ฉ .  นกจับแมลงสี น้ํ า ตาล  (Muscicapa 
dauurica) ช. นกแกก (Anthracoceros albirostris) และ  
ญ. นกปากหาง (Anastomus oscitans) 

128 

16 ก .  น ก ก ะ ร า ง หั ว ข ว า น  ( Upupa epops)  ข .  น ก บั้ ง ร อ ก ใ หญ  
(Phaenicophaeus tristis) ค.นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis)  
ง .  นกกาเหวา (Eudynamys scolopaceus) จ .  นกขมิ้นทายทอยดํา 
(Oriolus chinensis) ฉ . นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)  
ช. นกเปดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) และ ญ. นกกวัก (Amaurornis 
phoenicurus) 

129 

17 ก. ผีเสื้อหนอนกระทอน (Attacus atlas) ข. ผีเสื้อสะพายฟา (Graphium 
sarpedon) และ ค. ตั๊กแตนใบไมใต (Phyllium cerebicum) 

130 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

คํานํา 

สัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคา มีสวนสําคัญตอความสมดุลของระบบนิเวศที่
สามารถเปนดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณของผืนปานั้น และเปนเอกลักษณที่สรางความโดดเดนแก
พ้ืนที่อีกดวย สัตวปาบางชนิดมีสถานภาพใกลสูญพันธุ แตในบางชนิดกลับมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นตาม
แหลงธรรมชาติ โดยการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของสัตวปาน้ัน ลวนมีปจจัยในหลาย ๆ ดานที่เก่ียวของ 

 อุทยานแหงชาติกุยบุรี ตั้งอยูในเขตกลุมปาแกงกระจาน เปนพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงท้ังสัตวปาและพรรณพืช มีแนวเขตดานทิศตะวันตกติดตอกับประเทศเมียนมา ทําใหสัตวปา
สามารถอพยพไปมาระหวางประเทศได เปนการเพ่ิมพ้ืนที่หากนิและการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหวาง
สายพันธุ มีสังคมพืชทั้งปาผลัดใบและไมผลัดใบท่ีเปนตนกําเนิดแมน้ํากุยบุรีและแหลงน้ําสําคัญอีก
หลายสาย มีทัศนียภาพท่ีสวยงามเหมาะแกการทองเที่ยวและศึกษาวิจัย แตพ้ืนทีโ่ดยรอบเขตกลับเกิด
ปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ และการเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่ปา ทําใหปามีสภาพเสื่อมโทรมลงและสงผล
กระทบตอสัตวปาตามมาอยางเห็นไดชัด 

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี เพ่ือทราบ
สถานภาพของสัตวปาในปจจุบันของพ้ืนที่ รวมไปถึงถ่ินที่อยูอาศัยและการแพรกระจายของสัตวปา 
บริเวณพ้ืนที่เชื่อมตอผืนปามรดกอาเซียน และนําขอมูลที่ไดใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ
สัตวปา และแกไขปญหาระหวางสัตวปากับคนไดอยางเหมาะสมตอไป 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความหลากชนิด และสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และแมลง ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

2. เพ่ือทราบถ่ินที่อยูอาศัย และการกระจายของสัตวปา บริเวณพ้ืนที่เชื่อมตอผืนปามรดก
อาเซียน 

3. เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสัตวปา และแกไขปญหาระหวางสัตวปากับ
คนไดอยางเหมาะสมตอไป 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ทําการสํารวจภาคสนามและเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2557 ถึง 
เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2558  
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

การตรวจเอกสาร 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (mammal) 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีลักษณะภายนอกท่ีแตกตางไปจากสัตวมีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน ๆ อยาง
ชัดเจน สัตวเลี้ยงลูกดวยนมแตละชนิดมีวิวัฒนาการและการปรับตัวเพ่ือการอยูรอดใหเหมาะสมตอ
การอยูอาศัยในแตละพ้ืนที่ รางกายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมปกคลุมไปดวยขน (hair) มีโครงสรางพิเศษ
ไมเหมือนในสัตวที่มีกระดูกสันหลังอ่ืน ๆ สวนใหญสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะมีขนคลุมมองเห็นไดชัดเจน 
แตบางชนิดก็มีเฉพาะแหง สีของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมเกิดจากสีของผิวหนัง หรือจากสีของขน หรือทั้ง
สองอยาง สําหรับสีของเสนขนน้ันเกิดจากปริมาณและการกระจายของสารสี และการหาอาหาร รวม
ไปถึงพฤติกรรมตาง ๆ ที่สงผลตอการอยูรวมกันเปนสังคมเพ่ือเอ้ือประโยชนในการดํารงชีวิตและสืบ
ทอดเผาพันธุ ในประเทศไทยมีรายงานการสํารวจพบสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมทั้งหมด 197 ชนิด 116 
สกุล 28 วงศ 13 อันดับ แตไมรวมถึงคางคาว (ประทีป, 2552) 

นก (Bird) 

 นกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีมีปกและสามารถบินได พบเห็นไดงายและมีความหลากชนิด
มากเมื่อเทียบกับสัตวปาประเภทอ่ืน ประทีป (2552) กลาววานกทุกชนิดวางไข (oviparous) สวน
ใหญพอหรือแม หรือทั้งสองจะฟกไข และดูแลไขจนกระทั่งฟกออกเปนตัว ในขณะท่ีลูกนกจะไดรับ
การเล้ียงดูจากพอแมจนกระทั่งเจริญเติบโตพอที่จะชวยเหลือตนเองได ซึ่งระยะเวลาจะยาวนานแค
ไหนข้ึนอยูกับนกแตละชนิด นกเปนสัตวเลือดอุน (homoiothermic) อุณหภูมิในรางกายเกือบคงท่ี     
ไมวาอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตาม โดยนกมีอุณหภูมิในรางกาย 107 องศาฟาเรนไฮต (F) 
ในขณะที่คนมีอุณหภูมิภายในรางกายเพียง 98.6 องศาฟาเรนไฮต (F) นกมีขน (Feather) ปกคลุม
รางกาย ทําใหเก็บความรอนไวในรางกายไดดี เปนลักษณะเดนของสัตวปก และยังมีประโยชนในการบิน 
รูปรางโดยทั่วไปดัดแปลงเพ่ือใหเหมาะสมท่ีจะใชในการบินและอยูบนบก  สังเกตไดจากนิ้วเทา            
และขาของนกมีการดัดแปลง เพ่ือใหเหมาะแกการจับกิ่งไมเปนสวนใหญ แตในบางชนิดอาจมีพังพืด
ระหวางนิ้วเพ่ือใชชวยในการวายน้ํา รูปทรงของนกจะเพรียวลมเพ่ือลดการตานทานใหนอยลงเวลาบิน 
นกมีหัวใจ 4 หอง กระดูกสวนมากกลวงตรงกลางทําใหกระดูกแตละชิ้นเบา และสะดวกในการบิน          
มีจงอยปาก (beak) แทนฟนใชในการบดอาหาร จงอยปากจะดัดแปลงไปตามการกินอาหารของนก 
เสียงรองของนกสามารถใชจําแนกนกบางกลุมได หากมีความชํานาญเปนพิเศษจะสามารถใชเสียงนก
จําแนกชนิดไดดวย 

 นกที่ยังมีชีวิตอยูในปจจุบันทั่วโลกพบประมาณ 9,672 ชนิด (Sibley and Monroe, 1990) 
แตนกที่เคยสํารวจในประเทศไทยมีรายงานการพบมากวา 1,000 ชนิด (จารุจินต และคณะ, 2555) 
ทั้งนกประจําถิ่น นกอพยพ และนกที่สูญพันธุไปแลว ในการจําแนกชนิดของนกนั้นมีหลายวิธีซึ่งนัก
ปกษีวิทยาใชการจัดอนุกรมวิธานเปนหมวดหมูตามความสัมพันธโดยใชระบบชีวเคมี จากผลการ
วิเคราะหยีน (gene) คือ DNA ของนกแตละชนิดมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธจนทําใหสามารถ
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ทราบถึงวิวัฒนาการของ DNA และจัดหมวดหมูนกได ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดหมวดหมูนกเปน 16 
อันดับ 70 วงศ (โดม, 2552) การจัดหมวดหมูนกดวยอนุกรมวิธานเปนการจัดหมวดหมูที่คอนขาง
ละเอียด 

สถานภาพตามฤดูกาลของนก 

 นก เปนสัตวปกจึงมีการเคลื่อนที่อพยพไดไกลและมีการอพยพไปมาอยูเสมอ จึงสามารถพบ
ไดในหลายถิ่นอาศัย จารุจินต และคณะ (2555) ไดกลาวถึงสถานภาพการปรากฏตัวของนกท่ีพบใน
ประเทศไทย และใชสัญลักษณแทนความหมายดังนี้ 

• นกประจําถ่ิน (R: resident) หมายถึง นกที่สามารถพบเห็นไดตลอดท้ังปในบริเวณนั้น อาจ
มีการทํารังวางไขหรือคาดวาจะทํารังในบริเวณนั้นดวย 

• นกอพยพ (W: winter visitor) หมายถึง นกที่ทํารังวางไขในบริเวณอ่ืน มักเปนพ้ืนท่ีทาง
ตอนเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชีย ในชวงฤดูหนาวราวเดือนกันยายน - ตุลาคม จะยายถิ่นลงมา
อาศัยอยูในประเทศไทย และยายถ่ินกลับในราวเดือนเมษายน - พฤษภาคมของปถัดไป เพ่ือผสมพันธุ
และทํารังวางไข ยกเวนนกท่ีโตไมเต็มวัยบางชนิดอาจพบไดตลอดทั้งป 

• นกอพยพผาน (P: passage migrant) หมายถึง นกกลุมเดียวกันกับนกอพยพซึ่งมีการยาย
ถิ่นในชวงฤดูหนาวของทุกป แตหยุดแวะพักหาอาหารในประเทศไทยเพียงชวงระยะเวลาส้ัน  ๆ เพ่ือ
สะสมไขมัน กอนบินตอลงไปทางทิศใต เลยไปถึงประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย นกบางชนิด
อาจจะเปนเพียงนกอพยพผานเทานั้น ไมมีประชากรใดพักอาศัยในประเทศไทยชวงฤดูหนาวเลย 
สังเกตไดจากการพบเพียงสองระยะ คือ ตนฤดูหนาว และปลายฤดรูอน 

• นกอพยพมาทํารังวางไข (B: breeding visitor) หมายถึง นกบางชนิดมีการยายถ่ินเขามาใน
ประเทศไทยเพียงเพ่ือทํารังวางไขในชวงฤดูรอนถึงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนตอตนฤดูหนาว 

 • นกพลัดหลงหรือนกที่พบนอยกวา 5 ครั้งในพ้ืนที่นั้น (WV: winter visitor or less than 5 
records) หมายถึง นกที่ตามปกติไมยายถิ่นเขามาถึงประเทศไทยหรือในพ้ืนที่ดังกลาว แตบางครั้งอาจ
บินเลยหรือพลัดหลงเขามาเปนครั้งคราว สวนใหญเปนนกท่ีหายาก  

• นกท่ีสูญพันธุไปจากพ้ืนที่ (F: formerly present) หมายถึง นกที่เคยมีอยูในพ้ืนที่ดังกลาว 
แตในปจจุบันไมพบ และแนใจวาสูญพันธุไปจากพ้ืนที่แลว 

• นกพบบอยเฉพาะพ้ืนที่ (L: locally common) หมายถึง นกที่พบเห็นไดบอยเฉพาะพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง อาจเปนนกหายาก แตบางแหงอาจพบไดงายกวาปกติ 

• นกถ่ินเดียว (E: endemic) หมายถึง นกที่พบเฉพาะในภูมิภาค หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
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สัตวเลื้อยคลาน (reptile) 

 สัตวเลื้อยคลาน มีวิวัฒนาการมาจากสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและปรับตัวเพ่ือดํารงชีวิตเปน
สัตวบก ไมมีขน (feather/hair) ปกคลุมตัว มีผิวหนังแหงและแข็ง ประกอบดวยชั้นอิพิเดอรมิส 
(epidermis) ชั้นผิวหนังมีการสะสมเคอราติน (keratin) และเปนชั้นกําเนิดเกล็ด (scale) หนาม 
(thorn) แผนเกล็ดขนาดใหญ (shield, plate) เพื่อชวยลดการสูญเสียน้ําและปองกันอันตราย 
ตอมผิวหนังสัตวเลื้อยคลานมีตอมนอยและประการสําคัญคือ ผิวหนังของสัตวเลื้อยคลานมีเมลานิน 
(melanin) ซึ่งทําใหสัตวเลื้อยคลานสามารถเปลี่ยนสีลําตัวได (ยอดชาย, 2544) 

สัตวเลื้อยคลาน จําแนกออกเปน 4 อันดับและมีจํานวนชนิดท่ีพบทั่วโลกประมาณ 7,200 
ชนิด ประกอบดวยอันดับเตา 287 ชนิด อันดับจระเข 25 ชนิด อันดับทัวทารา 2 ชนิด และอันดับ
กิ้งกาและงู 6,886 ชนิด โดยในประเทศไทยพบสัตวเลื้อยคลานท้ังสิ้น 3 อันดับ 22 วงศ 389 ชนิด 
(วุฒิ, 2557) 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกเปนสัตวที่จัดอยูใน Class Amphibia เปนสัตวมีกระดูกสันหลังที่มี
ขนาดเล็ก มีการดํารงชีวิตทั้งในนํ้าและบนบก วีรยุทธ (2552) ไดรายงานวา ในปจจุบันทั่วโลกมีสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกประมาณ 5,487 ชนิด และยังคงมีรายงานการพบชนิดใหมอยางตอเนื่อง สัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกชนิดใหมที่พบสวนมากอาศัยอยูในเขตรอน ประเทศไทยน้ันมีรายงานการสํารวจ
พบทั้งส้ินประมาณ 172 ชนิด เปน 3 อันดับ ไดแก อันดับกะทาง (Order Urodela) อันดับเขียดงู 
(Order Gymnophiona) และอันดับกบ (Order Anura) 9 วงศ ใน 50 สกุล (วุฒิ, 2557) 

ในการจําแนกประเภทของกบนั้น วีรยุทธ (2552) ไดกลาวไววาจะใชลักษณะหลายประการ
รวมกันคือ ลักษณะโครงสรางกระดูก (กะโหลก กระดูกสันหลัง กระดูกหัวไหล) ลักษณะกลามเน้ือขา 
ลักษณะการมีหรือไมมีชิ้นกระดูกแทรกระหวางกระดูกนิ้วสองชิ้นสุดทาย ( intercalary cartilage) 
ลักษณะรูปรางของลูกออด และรูปแบบการกอดรัดในชวงสืบพันธุ แตสามารถจําแนกไดคราว ๆ จาก
ลักษณะภายนอกที่เดนชัดของแตละอันดับ แตละวงศ และสกุล 

แมลง (Insect) 

 แมลง เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง จัดอยูในไฟลัม Arthropoda ลําตัวของแมลงมีลักษณะ
เปนปลอง เรียงตอเนื่องกัน แบงเปน 3 สวน คือ  1) สวนหัว เปนศูนยรวมของระบบประสาท ระบบ
รับรูความรูสึกตาง ๆ และอวัยวะที่ใชกินอาหาร  2) สวนอก มีอวัยวะที่ใชในการเคล่ือนที่  3) สวนทอง 
มีอวัยวะรับความรูสึกและระบบอวัยวะภายในตาง ๆ (เกรียงไกร, 2556) มีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปด 
หัวใจทําหนาท่ีสูบฉีดของเหลวที่เรียกวา Hemolymph ซึ่งเปนสวนประกอบของเลือดและน้ําเหลือง 
ไมมีเม็ดเลือดแดง แมลงจึงไมมีเลือด หัวใจของแมลงตางจากสัตวไมมีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน คือ หัวใจ
ของแมลงเปนทอยาวอยูดานขนานไปตามความยาวของลําตัว หัวใจของแมลงแบงออกเปนหอง ๆ ผึ้ง



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   6 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

มีหัวใจ 1 หอง สวนแมลงสาบมีหัวใจถึง 13 หอง สวนสมองของแมลงแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ แต
ละสวนทําหนาที่ควบคุมการตอบสนองตางกัน เชน สมองสวนแรก (Protocerebrum) ควบคุมการ
ทํางานของตา สมองสวนที่สอง (Deuterocerebrum) ควบคุมการเคล่ือนไหวอวัยวะสวนอ่ืนของ
รางกาย เชน การบิน การกระโดด เปนตน 

 ในการศึกษาความหลากชนิดของแมลงนั้นยังมีไมมาก เนื่องจากสัตวจําพวกขาปลอง 
(Arthropoda) ซึ่งรวมท้ังแมลงมีอยูเปนจํานวนมาก แตไดรับการจําแนกชนิดไวนอยมากไมถึงรอยละ 
10 ของจํานวนชนิดแมลงทั้งหมด ในดานของจํานวนชนิดแมลงนั้นยังไมสามารถรวบรวมจํานวนให
ทราบไดอยางแนชัด แตอยางไรก็ตาม แมลงของประเทศไทยสวนใหญเก็บไวที่พิพิธภัณฑแมลงของ
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีตัวอยางแมลงที่จําแนกชนิดไวแลวประมาณ 8,000 
ชนิด (สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ม.ป.ป.) 

เขตสัตวภูมิศาสตร 

 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศทั่วโลกที่มีความแตกตางกัน ทําใหสิ่งมีชีวิตมีการวิวัฒนาการที่
แตกตางกันออกไป จึงแบงพ้ืนที่บนโลกออกเปนเขตตามลักษณะของสัตวที่พบ และเรียกเขตเหลานี้วา 
เขตสัตวภูมิศาสตร (zoogeographic Region) โดยทั่วโลกแบงไว 6 เขต จอรน (2553) กลาววา 
ประเทศไทยต้ังอยูในเขตโอเรียนทอล (Oriental Region) ดวยที่ตั้งทางภูมิศาสตรซึ่งอยูกลางภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยจึงเปนศูนยกลางของเขตสัตวภูมิศาสตรนี้ โดยทางตะวันตกจะมี
ชนิดสัตวที่ใกลเคียงกับเมียนมาและอินเดีย ดานตะวันออกใกลเคียงกับอินโดจีน สวนดานเหนือมีชนิด
ที่ใกลเคียงกับทั้งสองดาน สําหรับภาคใตมีสัตวในกลุมซุนดาอิก (Sundaic) ซึ่งชนิดจะใกลเคียงกับ
มาเลเซียและหมูเกาะซุนดาใหญ (Greater Sundas) ทางตะวันตกของอินโดนีเซีย โดย จอรน พาร (2553) 
ไดแบงเขตสัตวภูมิศาสตรของประเทศไทยออกเปน 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงใต ที่ราบลุมภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต โดยพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี
จัดอยูในเขตสัตวภูมิศาสตรภาคตะวันตก มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

 เขตสัตวภูมิศาสตรภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาท่ีเรียบแนว
ชายแดนไทย - เมียนมา ตั้งแตประมาณเสนละติจูด 16 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 11 องศา 40 ลิปดา
เหนือ เนื่องจากมีพ้ืนที่กวางใหญในแนวเหนือ - ใต ภาคตะวันตกจึงเปนเขตสัตวภูมิศาสตรที่สําคัญ 
พ้ืนที่สวนใหญรอนและแหงแลง ดานตะวันตกและดานใตมีฝนตกมากวาดานอ่ืน บริเวณติดชายแดน
เมียนมาอาจมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากกวา 2,000 มิลลิเมตร บริเวณที่ราบลุมและภูเขาระดับต่ํา
สวนใหญปกคลุมดวยปาเบญจพรรณ 

ถิ่นอาศัยของสัตวปา 

 ปาบนบก สัตวเลี้ยงลูกดวยนมสวนใหญจะอาศัยอยูในปา ซึ่งปาแตละประเภทเกิดขึ้นจาก
อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  และลักษณะ
ดินในพื้นท่ีนั้น เมื่อเวลาผานไปอาจเกิดปจจัยตาง ๆ เสริมข้ึนมา เชน ลําธาร ทิศทางและระยะเวลาใน
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การรับแสงของแตละวัน และการรบกวนจากมนุษย สงผลตอการกระจายของพรรณพืชซึ่งเปนแหลง
อาหารของสัตวปา ซึ่งปาในประเทศไทยประกอบดวยปาหลายชนิดสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  1) ปาไมผลัดใบ (evergreen forest) คือ ปาที่ไมพบการผลัดใบของพืชในชวงฤดู
แลง มีชวงฤดูแลงสั้น และมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากวา 1,760 มิลลิเมตร และ 2) ปาผลัดใบ 
(deciduous forest) คือ ปาที่ตนไมจะผลัดใบเพื่อลดการคลายน้ําในชวงฤดูแลง  มีฤดูแลงท่ี
ยาวนานและชัดเจน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปนอยกวา 1,470 มิลลิเมตร 

 พื้นที่ชุมนํ้า มักพบในพื้นที่ราบลุม แตในปจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยกิจกรรมของมนุษย  
ทั้งการตั้งถ่ินฐาน การทําเกษตรกรรม ในบางพ้ืนที่มีการสรางอางเก็บน้ําหรือคลองระบายน้ํา  แม
อาจจะเปนแหลงน้ําใหสัตวปาไดบาง แตโครงสรางทําดวยปูนและลึกชัน จึงไมเอ้ืออํานวยตอการเขาใช
ประโยชนของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ทําใหสัตวปามีพ้ืนที่อาศัยที่เปนพ้ืนที่ราบลดนอยลง 

 ทะเล หรือมหาสมุทร เปนแหลงอาศัยของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีอาศัยอยูในน้ําเค็ม บางชนิด
อาศัยอยูในแหลงนํ้าตื้นตามชายฝง เชน พะยูน (Dugong dugon) โดยจะกินหญาทะเลเปนอาหาร 
พบไดทั้งฝงอันดามันและอาวไทย แตบางชนิดอาศัยอยูในแหลงน้ําลึก เชน วาฬ จึงมีขอมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวาฬท่ีพบในประเทศไทยนอยมาก เนื่องจากเปนการพบเพียงคร้ังคราว 

รองรอยสัตวปา 

 ในการเดินสํารวจสัตวปานั้น สิ่งที่ ใชในการชวยจําแนกชนิดสัตวปาได คือ รอยตีน และ
รองรอยตาง ๆ ที่สัตวปาไดกระทําท้ิงไวจากการทํากิจกรรมตาง ๆ 

 รองรอยของสัตวปา เปนสิ่งที่สัตวปากระทําทิ้งไวจากพฤติกรรม ซึ่งการที่จะจําแนกไดวา
รองรอยน้ันเปนการกระทําของสัตวปาชนิดใด จากการกระทําอะไร ตองใชความชํานาญและ
ประสบการณของผูที่เคยพบเห็นอยูบอย ๆ ในการจําแนก เชน รอยเล็บของหมีตอนปนตนไม ตองใช
ความชํานาญในการจําแนกไดวาเปนหมีหมา  (Helartos malayanus) หรือหมีควาย (Ursus 
thibetanus) รองรอยการคุยดินหรือการปลอยปสสาวะไวตามพ้ืนที่ตาง ๆ เพื่อเปนการประกาศอาณา
เขตของสัตวในวงศแมวปา รองรอยการลับเขาของเกง (Muntiacus sp.) ตามตนไม และรองรอยการ
เสียดสีตัวกับตนไมของชางปา (Elephas maximus) 

 มูลของสัตวปา เราสามารถพบเห็นไดงายตามดานที่สัตวปาใชในการหากินและอพยพ ซึ่ง
สามารถจําแนกชนิดของสัตวปาไดชัดเจนมากข้ึน โดยขนาดของกองมูลจะแปรผันตามขนาดตัวของ
สัตวปาชนิดน้ัน ๆ และเศษอาหารท่ีพบอยูในมูลจะชวยจําแนกไดวาเปนอาหารของสัตวในวงศใด เชน 
สัตวในวงศวัวปา จะกินพืชเปนอาหารหลัก มูลท่ีพบจะมีกากของซากพืชปรากฏอยูดวย และสัตวใน
วงศยอยนาก เปนสัตวกินทั้งพืชและสัตว แตสวนใหญลาสัตวน้ําขนาดเล็กเปนอาหาร มักพบอาศัยอยู
ใกลลําหวย จึงพบมูลของสัตววงศนี้บริเวณใกลแหลงน้ําและพบซากเปลือกหอยหรือเปลือกปูในมูลของ
สัตววงศนี้อีกดวย 
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 เสียงของสัตวปา เปนสิ่งที่ตองใชประสบการณในการเคยไดยินดวยตนเองจึงจะสามารถ
จําแนกชนิดได แตในสัตวปาบางชนิดอาจมีเสียงเปนเอกลักษณอยูแลว จึงอาจพอคาดเดาไดบาง เชน 
เสียงรองของชะนี (Hylobates sp.) เปนเสียงที่แตกตางไปจากคาง (Semnopithecus sp.) และลิง 
(Hylobates sp.) โดยสิ้นเชิง และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจําพวกลิง คาง หรือชะนี นั้น การพบเจอ
รองรอยหรือพบเห็นตัวจะเปนไปไดยาก จึงมักอาศัยการจําแนกดวยเสียงอยูเสมอ 

 รอยตีนสัตวปา เปนรองรอยสวนใหญ ที่ใชเปนหลักฐานไดอยางชัดเจนในการจําแนกชนิด
ของสัตวปา สามารถพบเจอไดงายในเสนทางเดินของสัตวปา บริเวณใกลแหลงน้ําท่ีมีดินออนนุม 
บริเวณปลักที่เปนแหลงน้ําขนาดเล็ก และบริเวณดินโปง ซึ่งในพ้ืนที่เหลานี้สัตวปาจะมีการเขามาใช
ประโยชนอยางสม่ําเสมอ หากรอยตีนนั้นชัดเจนเพียงพอ เราอาจสามารถจําแนกจํานวนของสัตวที่พบ
ในรองรอยน้ันไดดวย โดยการแยกขนาด และวิถีการเดินของสัตว เชน รอยตีนของชางปา  (Elephas 
maximus) จะสามารถแยกขนาดไดอยางชัดเจน ในชางที่อยูเปนโขลง เพราะชางปาเปนสัตวที่มีขนาด
ใหญ ในชางที่อายุตางกัน จะมีขนาดตัวที่ตางกันชัดเจน ทําใหรอยตีนมีขนาดแตกตางกันชัดเจน
มากกวา ในสัตวที่มีขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับหมูปา  (Sus scrofa) ที่มีขนาดตัวในแตละวัยไม
ตางกันมาก ทําใหรอยตีนของหมูปาจึงไมคอยมีความตางกันมากดวย ในการจําแนกจํานวนเมื่อพบรอยตีน
ของหมูปาทั้งฝูง จึงตองสังเกตอยางละเอียดเพื่อใหจําแนกจํานวนที่พบนั้นได 

ทั้งนี้ตองมีความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับการกระจายของสัตวปาชนิดนั้น ๆ ดวย หรือควรมี
การศึกษาขอมูลพื้นฐานของพ้ืนที่เหลานั้น กอนทําการสํารวจสัตวปาในพ้ืนที่นั้นดวย 

การอนุรักษ 

 การคุมครองสัตวปาตามกฎหมายไทย 

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองสัตวปาฉบับแรกเมื่อป พ.ศ. 2503 คือ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.  2503 ตอมาไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ เพ่ือปรับปรุงให
มาตรการในการสงวนและคุมครองสัตวปาเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ขึ้นมา โดยกําหนดชนิดพันธุสัตวปาสงวนไว
ทั้งสิ้น 15 ชนิด และสัตวปาคุมครอง และในป พ.ศ. 2546 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย วาดวยการ
สงวนและคุมครองสัตวปา ในเร่ืองของผูครอบครองสัตวปาคุมครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ที่ไมได
นําสัตวปาคุมครองมามอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ หรือไมไดมาแจงรายการเกี่ยวกับชนิดและจํานวน
ของสัตวปาคุมครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ทําใหพนักงาน
เจาหนาที่ไมสามารถควบคุมดูแล ใหผูครอบครองสัตวปาคุมครองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขของการครอบครองสัตวปาคุมครองได สมควรกําหนดใหผูครอบครองสัตวปา
คุมครอง โดยไมชอบดวยกฎหมายมาแจง การครอบครองและขออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงสัตวปา
คุมครองดังกลาว ตอพนักงานเจาหนาที่ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมตองรับโทษ จึงจําเปนตอง
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ตราพระราชบัญญัตินี้ และบังคับใชพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
ควบคูกันมาจนปจจุบัน 

 อนุสัญญาไซเตส 

 อนุสัญญาไซเตส หรือ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่
ใกลสูญพันธุ  (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora : CITES) เปนสนธิสัญญาเครือขายทั่วโลกในการควบคุมการคาระหวางประเทศทั้งสัตวปา 
พืชปา และผลิตภัณฑ แตไมควบคุมการคาภายในประเทศสําหรับชนิดพันธุทองถิ่น (Native Species) 
เริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 โดยการคาสัตวปา พืชปา และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ จะถูกควบคุมดวยระบบใบอนุญาตในการนําเขา สงออก นําผาน และสงกลับออกไป  ชนิด
พันธุของสัตวปาและพืชปาที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไวในบัญชีหมายเลข 1, 2, 3 (Appendix I, II, 
III) ของอนุสัญญา โดยไดกําหนดหลักการไวดังนี้ 

1) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) เปนบัญชีรายชื่อชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปา
ที่หามคาโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกลจะสูญพันธุ ยกเวนเพ่ือการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ ซึ่งตองไดรับ
คํายินยอมจากประเทศที่จะนําเขาเสียกอน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ ดวย 

2) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) เปนบัญชีรายชื่อชนิดพันธุของสัตวปาและ
พืชปาท่ียังไมถึงกับใกลจะสูญพันธุ จึงยังอนุญาตใหคาได แตตองมีการควบคุมไมใหเกิดความเสียหาย 
หรือลดปริมาณลงอยางรวดเร็วจนใกลจะสูญพันธุ 

3) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) เปนบัญชีรายชื่อชนิดพันธุที่ไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง ในการนําเขาจะตองมีหนังสือรับรองการสงออก
จากประเทศถิ่นกําเนิดนั้นดวย 

บัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ 

 บัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (The IUCN Red List of Threatened 
Species หรือ IUCN Red List) เปนบัญชีดัชนีรายชื่อสถานภาพของชนิดพืชและสัตวตาง ๆ ของ 
สหภาพสากลว าด วยการอนุ รั กษ  ( International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) เพ่ือใชในการจัดลําดับสปชีสตาม
ระดับความเส่ียงตอการสูญพันธุ โดยแบงระดับความเส่ียงออกเปน 9 ระดับ ดังนี้ 

1) สูญพันธุ: Extinct (EX) คือ สูญพันธุไปจนหมดส้ิน 

2) สูญพันธุ ในธรรมชาติ : EXTINCT IN THE WILD (EW) คือ สูญพันธุจากที่อาศัยตาม
ธรรมชาติ แตยังหลงเหลืออยูในสถานที่กักกัน 
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3) ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง: CRITICALLY ENDANGERED (CR) คือ ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายตอ
การสูญพันธุจากท่ีอาศัยตามธรรมชาติ 

4) ใกลสูญพันธุ: ENDANGERED (EN) คือ ระดับความเส่ียงขั้นสูงตอการสูญพันธุจากที่อาศัย
ตามธรรมชาติ 

5) มีแนวโนมใกลสูญพันธุ: VULNERABLE (VU) คือ ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายตอการสูญพันธุ
จากที่อาศัยตามธรรมชาติ 

6) ใกลถูกคุกคาม: NEAR THREATENED (NT) คือ ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายตอการสูญพันธุ
ในอนาคตอันใกล 

7) กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด: LEAST CONCERN (LC) คือ ความเส่ียงตํ่า ไมอยูในขายใด
ขางตน ยังมีอยูโดยทั่วไป 

8) ขอมูลไมเพียงพอ: DATA DEFICIENT (DD) คือ ขอมูลไมเพียงพอตอการประเมินความ
เสี่ยงตอการสูญพันธุ 

9) ไมไดรับการประเมิน: NOT EVALUATED (NE) คือ ยังไมไดรับการประเมินความเส่ียงตอ
การสูญพันธุ 

พื้นที่มรดกอาเซียน 

 อุทยานมรดกแหงอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) เกิดขึ้นภายใตความรวมมือของกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะนั้น ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย 
โดยไดมีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยอุทยานมรดกแหงอาเซียนและการอนุรักษ (ASEAN 
Declaration on Heritage Parks and Reserves) ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีขอควรพิจารณาวา พ้ืนที่อุทยานมรดกแหง
อาเซียนตองมีลักษณะที่เปนหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีคุณคาโดดเดนคูควรแกการอนุรักษซึ่ง
ไดรับการยอมรับอยางสูงสุดจากประเทศสมาชิกวา มีความสําคัญในฐานะพื้นที่อนุรักษสมควรไดรับ
การยกยองไปสูระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยในครั้งนั้นไดมีการประกาศพื้นท่ีอนุรักษ 11 แหง 
เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน ตอมาในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 9 
ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ไดมีการทบทวนปฏิญญาดังกลาว เนื่องจากมีประเทศ
สมาชิกใหมอีก 4 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยรัฐมนตรีอาเซียนดาน
สิ่งแวดลอมไดรวมลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยอุทยานมรดกแหงอาเซียน (ASEAN Declaration 
on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 โดยไดประกาศใหพ้ืนที่อนุรักษจากประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ รวม 27 แหง เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน ปจจุบันมีอุทยานมรดกแหงอาเซียน
รวมแลว 35 แหง (สํานักอุทยานแหงชาติ, 2558) 
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 ASEAN Centre for Biodiversity (2010) ไดแบงเกณฑการพิจารณามรดกอุทยานอาเซียน 
(ASEAN Heritage Parks) ดังนี้ 

 1. มีความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ พ้ืนที่นั้นแสดงใหเห็นถึงกระบวนการทางระบบนิเวศ 
และความสามารถในการทดแทนโดยมีการแทรกแซงของมนุษยนอยที่สุด 

 2. การเปนตัวแทน มีความหลากหลายทางดานนิเวศหรือชนิดพันธุเปนตัวแทนทางดานนิเวศ
ที่ดีของภูมิภาคนั้น ๆ 

 3. ความเปนธรรมชาติ หากสภาพเปนพ้ืนที่รุนสองหรือแนวปะการัง แตยังมีกระบวนการการ
ฟนฟูโดยธรรมชาติและยังดําเนินการฟนฟูอยางตอเนื่อง 

 4. ความสําคัญในการอนุรักษ มีความสําคัญในระดับภูมิภาคสําหรับการอนุรักษสายพันธุที่
สําคัญ หรือมีคุณคาตอระบบนิเวศหรือทรัพยากรพันธุกรรม สรางหรือสงเสริมความตระหนักถึง
ความสําคัญของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและกระบวนการทางนิเวศวิทยาใหคน
ตระหนักถึงคุณคาของพ้ืนที่นั้น ๆ 

 5. พ้ืนที่อนุรักษตามกฎหมายท่ีกําหนดโดยกฎหมายหรือตราสารใด ๆ ที่ไดรับการยอมรับตาม
กฎหมายของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน พ้ืนที่ตองมีขอบเขตและหลักท่ีแนนอน 

 6. แผนการจัดการ มีแผนการจัดการที่ไดรับอนุมัติโดยเจาหนาที่ของแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 โดยประเทศไทย ไดรับการประกาศเปน ASEAN Heritage Parks ดังนี้ 1) อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ  2) อุทยานแหงชาติตะรุเตา  3) กลุมอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร – หมูเกาะสิมิลัน และ
อาวพังงา และ 4) กลุมปาแกงกระจาน 

 กลุมปาแกงกระจาน ตั้งอยูฝงตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ติดตอกับผืนปาประเทศ
เมียนมา เปนศูนยรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยพบชนิดพันธุสัตวอยางนอย 720 ชนิด และเปนพื้นที่รอยตอระหวางเขตพฤกษภูมิศาสตร  
4 ลักษณะ คือ 1) Indo – Burmese หรือ Himalayan  2) Indo – Malaysian  3) Annamatic และ 
4) Andamanese ประกอบดวยพ้ืนที่อนุรักษ 4 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติแกงกระจาน อุทยาน
แหงชาติกุยบุรี อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาชี 
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อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ธรรมนูญ และ พิทยารัตน (2554) รายงานวา อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีเนื้อท่ี 655,141.513 ไร 
หรือ 1,048.23 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองเกา – คลองคอย และ
ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี มีพ้ืนที่ครอบคลุมในทองที่ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลศิลาลอย 
ตําบลศาลาลัย ตําบลไรเกา ตําบลไรใหม อําเภอสามรอยยอด ตําบลหาดขาม ตําบลสามกระทาย 
ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี และตําบลบอนอก ตําบลอาวนอย ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนปาตนน้ํ าลําธาร  ประกอบดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและมีคุณคา เชน พันธุไม สัตวปา ตลอดจนทิวทัศนที่สวยงาม เพื่อให
คงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพ่ือประโยชนแกการศึกษา และ
รื่นรมยของประชาชน มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอกับแนวเขตปลอดภัยทางทหาร อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
(พ้ืนที่แนวเชื่อมตอทางระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติแกงกระจาน
และอุทยานแหงชาติกุยบรุี เตรียมผนวกเปนอุทยานแหงชาติกุยบุรี) 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศเมียนมา 

 จากสถานการณปาไมในปจจุบันพบวา พ้ืนที่ปาไมถูกทําลายจนนาวิตกวาจะมีปริมาณไมเพียง
พอที่จะรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติเอาไว ซึ่งอาจกอใหเกิดกรณีอันนาสลด หากไมเรงดําเนินการรักษา
สภาพธรรมชาติเอาไว ดังนั้น กรมปาไมจึงมีคําสั่ง ที่ 475/2532 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2532 ให นาย
จุมพล เจริญสุขพาณิชย เจาพนักงานปาไม 4 กองอุทยานแหงชาติไปดําเนินการสํารวจเบื้องตนที่ปา
บริเวณวนอุทยานปราณบุรี และพ้ืนที่ใกลเคียง เขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลองเกา - คลองคอย และ
กรมปาไมมีคําสั่ง ที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2532 ใหนายสรรเพชร ราคา เจาพนักงานปาไม 
5 กองอุทยานแหงชาติ ไปดําเนินการสํารวจเพิ่มเติม เพ่ือดําเนินการจัดตั้งพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี 
ใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยใหทําหนาที่หัวหนา
อุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ผลการสํารวจพบวา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเปนเทือกเขาสลับซับซอน เปนปาผืนใหญอยูทาง
ทิศตะวันตกติดตอกับชายแดนเมียนมา เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี  ประกอบดวยปาดิบชื้น
ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ หนาแนนดวยพันธุไมท่ีมีคาทางเศรษฐกิจมากมาย เปนแหลงที่อยูอาศัยของ
สัตวปานานาชนิด ซึ่งประชาชนไดบุกรุกพ้ืนที่ใชในการเพาะปลูก สวนใหญทําไรสับปะรด และเปนที่
อยูอาศัย ตามหนังสือรายงานผลการสํารวจที่ กษ 0713(กร)/19 ลงวันที่ 29 มกราคม 2536 
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กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม จึงไดเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติซึ่งมีมติในการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 สมควรกําหนดพ้ืนที่ปากุยบุรีใหเปนอุทยานแหงชาติ 
กรมปาไมจึงไดดําเนินการเพิกถอนปากุยบุรี และดําเนินการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แลว ประกอบดวยพ้ืนที่ทั้งหมด 605 ,625 ไร โดยไดตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดินปากุยบุรี ในทองที่ตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลศิลาลอย ตําบล
ศาลาลัย ตําบลไรเกา ตําบลไรใหม อําเภอสามรอยยอด ตําบลหาดขาม ตําบลสามกระทาย ตําบลกุย
บุรี อําเภอกุยบุรี และตําบลบอนอก ตําบลอาวนอย ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 20ก วันที่ 
25 มีนาคม 2542 นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับที่ 90 ของประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

ธรรมนูญ และคณะ (2553) รายงานวาสภาพท่ัวไปเปนเทือกเขาสลับซับซอน แนวเขาขวาง
ตัวในทิศเหนือ - ใต เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขาซ่ึงกั้นพรมแดนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึง
เนินเขา มีความลาดชันประมาณ 80 - 100 เมตร พ้ืนที่สวนใหญถูกบุกรุกแผวถางทําไรสับปะรด ออย 
ผักตาง ๆ และแบบภูเขา ประกอบดวยเขาวังไทรด่ิง เขาหนองหวา เปนแหลงตนน้ําลําธารของ ลําหวย
ลําธารหลายสาย เชน หวยตะลุยแพรกขวา หวยตะลุยแพรกซาย คลองกุย เปนตน 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   14 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 
ภาพที่ 1  ที่ตั้งของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ที่มา: ธรรมนูญ และ พิทยารัตน (2554) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

ธรรมนูญ และคณะ (2553) รายงานวาอุทยานแหงชาติกุยบุรี มีภูมิอากาศจัดอยูในภูมิประเทศ
เมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical Savanna Climate) กลาวคือ อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป และมีชวงแลง
ที่เห็นไดชัดในรอบป ทั้งนี้ตามระบบการจําแนกทางภูมิศาสตร ลักษณะขางตนเปนภูมิอากาศแบบ
กึ่งชื้นแลง โดยมีชวงกลางวันยาวในฤดูรอน และกลางวันสั้นในฤดูหนาว จะมีชวงท่ีมีน้ํามากเกิน
เพียงพอเปนระยะเวลาสั้น ๆ หรือไมมีเลย มีฤดูใหญอยู 3 ฤดู คือ 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เปนระยะเวลาประมาณ 7 เดือน 
โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งลมนี้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะหนักใน
เดือนพฤษภาคม แลวฝนจะทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นฝนจะตกหนัก
ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,179 มิลลิเมตร 

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตกลางเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ ในระยะนี้จะเปนมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งลมนี้จะพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใตซึ่งจะพัดเอาความรอน
ชื้นมา อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยระยะน้ีเปนชวงรอยตอ
ของฤดูลมมรสุมหลังจากส้ินฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเริ่มรอน และมีอากาศ
รอนที่สุดในเดือนเมษายน แตไมรอนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล กระแสลม
และไอน้ําจากทะเลทําใหอากาศคลายรอนลงไป อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) รายงานวาอุณหภูมิ (Temperature) ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี
มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 25 – 29 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 17 – 22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 26 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 2) ปริมาณน้ําฝน (Rainfall) ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรี ฤดู
ฝนจะเร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เปนระยะเวลาประมาณ 7 เดือน โดย
ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะตกชุกในเดือน
พฤษภาคม แลวฝนจะทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม หลังจากน้ันจะตกหนักในชวง
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จากปริมาณน้ําฝนรวมท้ังป แสดงใหเห็นวาทางทิศตะวันตกของ
อุทยานฯ หรือบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีปริมาณน้ําฝนที่มากถึง 1 ,633 มิลลิเมตรตอป สวนพ้ืนที่
ดานทิศตะวันออกของอุทยานฯ มีปริมาณน้ําฝนที่ต่ํากวาบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี คือ 1 ,125 
มิลลิเมตรตอป เนื่องจากความอุดมสมบูรณของปาที่มีความแตกตางกัน (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2  ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 

อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย อุณหภูมิเฉลี่ย 
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ลักษณะทางธรณีวิทยา 

 ธรรมนูญ และ พิทยารัตน (2554) รายงานวาจากระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
ศูนยศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี (ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ  
จังหวัดเพชรบุรี) ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในอุทยานแหงชาติกุยบุรีประกอบดวย หินตะกอน  
หินแปร และหินอัคนี กระจายอยูในที่ตาง ๆ (ภาพท่ี 3) ไดแก 

 ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) เปนหินตะกอนและหินชั้น ยุค Quaternary ลักษณะเปน
ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยูกับที่ ไดแก กรวด ทราย ทรายแปง ศิลาแลงและเศษหิน พบ
บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 7,370 ไร หรือรอยละ 1.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 กลุมหินแกงกระจาน (CPk-1) เปนหินตะกอนและหินแปรในยุค Permian - Carboniferous 
อยูในหมวดหินเขาพระ เปนหินดินดานสีเทาเขมถึงดํา หินทราย การคัดขนาดไมดี หินดินดานปนกรวด 
สีเทาเขม พบบริเวณตอนกลางและตอนบนของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 633,501 ไร หรือ
รอยละ 96.71 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 หินแกรนิต (Kgr) เปนหินอัคนีในยุค Cretaceous ไดแก หินไบโอไทต – ฮอรนแบลนด
แกรนิต หินมัสโดไวต - แกรนิต ผลึกขนาดเทา ๆ กัน และผลึกเนื้อดอก หินแกรโนไดโอไรต พบบริเวณ
ตอนลางของพ้ืนที่ ซึ่งติดกับแนวเขตประเทศเมียนมา โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 14,183 ไร หรือรอยละ 
2.17 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

 ธรรมนูญ และคณะ (2553) รายงานวา ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จําแนกดินได 9 หนวย
ดิน (Soil unit) ไดแก ดินคลายดินชุดกําแพงเพชรที่มีเนื้อดินเปนดินรวนละเอียด (Kp - fl) ดินชุด
ปราณบุรี (Pr) ดินคลายดินชุดปราณบุรีที่มีเนื้อดินเปนดินรวนเน้ือหยาบ (Pr - col) ดินคลายดินชุด
ปราณบุรีที่คอนขางลึก (Pr - md) ดินปราณบุรีประเภทที่ดินตื้น (Pr - sh) ดินคลายดินชุดภูเก็ตที่มี
เนื้อดินเปนดินรวนเนื้อละเอียด (Pk - fl) ดินคลายดินชุดทุงหวาที่เปนดาง (Tg - alk) หนวยดินสัมพันธ
ของดินชุดลาดหญา / ทายาง (Ly / Ty) และพ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน (SC) (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 3  ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ที่มา: ธรรมนูญ และ พิทยารัตน (2554) 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   19 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภาพที่ 4  ลักษณะทางปฐพีวิทยาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ที่มา: ธรรมนูญ และ พิทยารัตน (2554) 
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ทรัพยากรน้ําธรรมชาติ 

 ธรรมนูญ และคณะ (2553) รายงานวา แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญในเขตพ้ืนที่อุทยาน
แหงชาติกุยบุรี (ภาพท่ี 5) มีดังนี ้

 แมน้ําปราณบุรี มีตนน้ําจากเทือกเขาตะนาวศรี โดยมีลําหวยและลําน้ําเล็ก ๆ หลายสายไหล
รวมกันที่บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กจ.4 (บานกราง) บริเวณตอนกลางอุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นไหลลงมาทางทิศใต และเปนเสนแบงเขต
ระหวางอําเภอหัวหินและอําเภอปราณบุรี โดยมีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 100 กิโลเมตร 

 หวยตะลุยแพรกซาย มีตนกําเนิดจากแนวเทือกเขาตะนาวศรีบริเวณทางตอนบนของพ้ืนที่
เกิดจากลําหวยสายหลัก 2 สาย คือ หวยตะลุยแพรกซาย ซึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญ เกิดจาก  
ลําหวยสายเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน โดยไหลผานบานปาหมาก (หมูบานกะหราง) และบาน
แพรกตะลุย แลวไหลลงสูแมน้ําปราณบุรี โดยมีน้ําไหลตลอดทั้งป สวนหวยตะลุยแพรกขวาหรือ
หวยแพรกตะครอ มีตนน้ํามาจากลําธารสายเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกันมีตนน้ําสายสําคัญมาจาก
น้ําตกแพรกตะครอ แลวไหลไปรวมกับหวยตะลุยแพรกซายแลวลงสูแมน้ําปราณบุรี 

 หวยแพรกกระทุม เปนลําหวยขนาดเล็ก มีตนน้ํามาจากภูเขาสูงทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีลักษณะการไหลออกเปน 2 สาย โดยลําหวยทางตอนบนไหลผานพ้ืนที่บริเวณ
ฐานสอง หวย 1 ถึงหวย 8 ผานพื้นที่ทหาร และไหลลงสูแมน้ําปราณบุรี โดยมีน้ําไหลตลอดทั้งป  
สวนลําหวยทางตอนลาง มีลําธารสายเล็ก ๆ หลายสายไหลมารวมกัน ในชวงฤดูแลงมีน้ํานอย บางชวง
แหงขอด ไหลผานพ้ืนที่บริเวณหนองเสือ วังมอญ กอนลงสูอางเก็บน้ําวังเต็น 

 แมน้ํากุยบุรี มีตนน้ําจากหนองเขาบอนท่ีแยกจากเทือกเขาตะนาวศรี เขตอําเภอกุยบุรี ไหล
ลงทางทิศตะวันออกและทางทิศใต ผานซอกเขาซ่ึงมีความลาดเทมาก โดยมีชื่อของลําน้ําตอนนี้วา 
หวยหุบผากและคลองอางหิน จากนั้นไหลมาบรรจบกันที่หวยตะเคียน แลวไหลลงไปทางทิศตะวันออก
เรียกหวยลําน้ํานี้วาคลองกุย ไหลผานบานยางชุมและที่ราบฝงขวาของแมน้ําปราณบุรีในชวงตอน
ปลายของลํานํ้า กอนที่จะไหลลงอาวไทยท่ีบานคลองเกลียว ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางอําเภอกุยบุรี
กับอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ โดยมีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 67 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 5  พ้ืนที่ลุมน้ําตาง ๆ ของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ที่มา: ธรรมนูญ และ พิทยารัตน (2554) 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   22 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ประเภทของทรัพยากรปาไม 

 ธรรมนูญ และ ชุมพล (2559) กลาววาการจําแนกระบบนิเวศในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ปรับปรุงจากฐานขอมูลในรายงานของ ธรรมนูญ และคณะ (2553) และ ธรรมนูญ และคณะ (2554) 
สามารถจําแนกระบบนิเวศแบบตาง ๆ ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี ไดเปน 16 ระบบนิเวศ โดย
จําแนกเปนประเภทระบบนิเวศได เปน 3 กลุมหลัก คือ 1. ปาประเภทไมผลัดใบ (Evergreen forest) 
2. ปาประเภทผลัดใบ (Deciduous forest) และ 3. พ้ืนที่ประเภทอ่ืน ๆ ดังนี้ (ภาพท่ี 6) 

ปาไมผลัดใบ (Evergreen forest) 

ปาไมผลัดใบที่พบภายในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี สวนใหญมีการกระจายทาง  
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่ โดยเฉพาะในสวนที่ติดตอกับประเทศเมียนมา และปกคลุมบริเวณสวนใหญของ
พ้ืนที่ โดยใชภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM พบวาคาการสะทอนพลังงานของวัตถุ (ปาไม) ในชวง
คลื่น (band) ที่ 4 จําแนกไดอยางชัดเจนระหวาง ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) ปาดิบชื้น 
(Tropical moist evergreen forest) และปาดิบแลง (Dry evergreen forest) แตเมื่อใชเทคนิคการ
ปรับชัดและเนนภาพ (Tone) สามารถจําแนกสังคมพืชแยกยอยเพ่ิมเติมอีกคือ ในสังคมพืชปาดิบชื้น
สามารถแบงเปน ปาดิบชื้นกึ่งดิบแลงหรือปาดิบแลงระดับสูง (Semi - evergreen forest) ปาดิบแลง
ระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) ปาดิบแลงระดับตํ่า (Lower dry evergreen forest) 
ปาดิบแล งผสมเบญจพรรณ  (Dry evergreen forest mixed with deciduous forest)  โดยมี
รายละเอียดของสังคมพืช ดังนี้ 

1. ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) พบเพียงสวนนอยและมีเพียงบริเวณเดียวคือ 
บนยอดเขาทางฝงตะวันตกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางมากท่ีสุดใน
อุทยานแหงชาติกุยบุรีและเปนแนวแบงเสนสันแดนระหวางประเทศไทยและประเทศเมียนมา  
ที่ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 960 เมตรขึ้นไป มีพ้ืนที่ปกคลุมคิดเปนรอยละ 0.004
ของพ้ืนที่ 

สังคมพืชปาดิบเขาท่ีพบมีอาณาบริเวณคอนขางแคบ ปรากฏในภาพถายดาวเทียมเพียงจุด
เล็ก ๆ บนยอดเขาสูง มีสภาพปาแคระแกร็นเนื่องจากมีอิทธิพลของลมและสันเขาที่มีดินต้ืน พืชพรรณ
ที่สํารวจพบ เชน ทะโล (Schima wallichii (DC.) Korth) หวาเขา (Syzygium sp.) กอ (วงศ Fagaceae) 
ประดับหิน (Argostemma sp.) นมสวรรค (Clerodendrum paniculatum L.) เปนตน ในขณะที่
ตามลําตนของไมยืนตนมีมอสสเกาะอยูอยางหนาแนน 

2. ปาดิบชื้น (Tropical moist evergreen forest) พบทางทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี โดย 
เฉพาะบริเวณที่ติดตอกับประเทศเมียนมา ซึ่งมีความชุมชื้นสูงเพราะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตที่พัดผานเขามา โดยสวนใหญพบในความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งแต 500 – 990 
เมตร นอกจากน้ันยังพบตามบริเวณหุบเขาที่มีความชื้นในดินสูง หรือบางบริเวณตามลําธารที่มีน้ําไหล
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ตลอดป ที่เรียกวา ปาริมหวย (Gallery Forest) แตการกระจายของสังคมพืชชนิดนี้ในอุทยาน
แหงชาติกุยบุรีจะเปนหยอมบริเวณที่ไมกวางขวางนัก และมักพบขึ้นอยูในที่สูงกวาสังคมพืช ปาดิบ
ชื้นผสมดิบแลงหรือปาดิบแลงระดับสูง ซึ่งสันนิษฐานวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสังคมพืชดังกลาวนี้ใน
พ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี คือ อุณหภูมิ และความสามารถในการเก็บความชื้นไวในดิน นอกจากน้ี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเลเขามามีบทบาทมากในทางออม คือในระดับที่สูงมากอากาศคอนขางเย็น
ยาวนาน โดยลักษณะท่ีปรากฏในภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM คือมีความเขมของสีในชวงคลื่น
ที่ 4 มากกวาสังคมพืชอ่ืน ๆ เชน หากผสมดวยสีแดงในชวงคลื่นที่ 4 ลักษณะของสีที่ปรากฏจะเปนสี
แดงเขม เปนตน คิดเปนรอยละ 14.88 ของพ้ืนที่ 

สังคมพืชปาดิบชื้นในบริเวณนี้มีโครงสรางท่ีแนนทึบหลายชั้นเรือนยอดและหลายขนาดข้ึนรวมกัน 
มีไมในวงศยาง (Dipterocarpaceae) ขึ้นเปนไมเดน เชน ไขเขียว (Parashorea stellate Kurz) ยาง
กลอง (Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness.) สะเดาชาง (Acrocarpus fraxinifolius Wight 
ex Arn. ) ปออีเกง (Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. ) ยางโอน (Monoon viride 
(Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders) ซึ่งปรากฏชั้นเรือนยอดเดน ในบางบริเวณสูงถึง 30 – 40 เมตร 
ไมในระดับรองลงมา เชน ตาเสือ (Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker) ยมหอม (Toona 
ciliate M. Roem.) นอกจากนี้ยังมีเลือดควาย (Knema sp.) เงาะปา (Nephelium cuspidatum 
Blume) สาย (Pometia pinnata J.  R.  Forst.  & G.  Forst. )  ตองผา (Sumbaviopsis albicans 
(Blume). J. J. Sm.) กระดูกไก (Euonymus indicus B. Heyne ex Wall.) เนียง (Archidendron jiringa 
(Jack) I. C. Nielson) กระทอนปา (Sandoricum koetijape (Burm. f.) Merr.) นองขาว (Alstonia 
rostrate C. E. C. Fisch.) ยางนอง (Antiaris toxicaria Lesch.) ไมพื้นลางที่พบ เชน ไมใน
วงศปาลม (Palmae) จําพวกหวาย (rattans) เชน หวายเดาใหญ (Korthalsia laciniosa (Griff) 
Mart.) หวายขี้เสี้ยน (Calamus rudentum Lour.) และยังมีเฟรนหลายชนิด พืชในวงศขิงขา 
(Zingiberaceae) เชน กระวาน (Amomum uliginosum J. Koenig) ปุดใหญ (Etlingera littoralis 
(J.Koenig) Giseke) 

3. ปาดิบช้ืนผสมไผ (Tropical moist evergreen forest mixed with bamboo) พบตาม
พื้นที่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันตกของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตอกับประเทศเมียนมา  
เปนหยอมบริเวณสลับกับปาดิบชื้น มีความแลงของพ้ืนที่มากกวาปาดิบชื้น สันนิษฐานวาเดิมคือ
ปาดิบชื้นแตถูกรบกวนโดยกระบวนการตาง ๆ ทั้งจากมนุษยและธรรมชาติ ทําใหมีแสงสวางตกถึงพ้ืน
มากข้ึน จําพวกไมไผจึงเขามายึดครอง 

สังคมพืชที่พบมีโครงสรางที่คอนขางโปรง เนื่องจากมีพืชจําพวกไผขึ้นแทรกกระจายท่ัว
บริเวณ ไมยืนตนที่พบเปนไมประเภทไมผลัดใบทั้งหมดเชนเดียวกับปาดิบชื้น สวนไผที่ข้ึนไดแก ไผผาก 
(Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Backer) และไผไร (Gigantochloa sp.) ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี
มีพ้ืนที่ปกคลุมของปาดิบชื้นผสมไผ คิดเปนรอยละ 6.69 ของพ้ืนที่ 
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4. ปาดิบชื้นกึ่งดิบแลงหรือปาดิบแลงระดับสูง (Semi - evergreen forest) ปาชนิดนี้
สวนใหญจะเปนรอยตอระหวางปาดิบชื้นและปาดิบแลงระดับกลาง ที่ระดับความสูงประมาณ  
400 – 900 เมตร มีอาณาบริเวณที่คอนขางกวางและมีพื้นที่ปกคลุมมากกวาสังคมพืชปาดิบชื้น  
ในตอนลางของอุทยานแหงชาติกุยบุรีพบเปนแนวแคบ ๆ ตั้งแตบริเวณแนวสันเขาท่ีเปนเขตชายแดน
ระหวางประเทศไทยและเมียนมาขึ้นมา และเม่ือสงขึ้นมาทางตอนกลางและตอนเหนือของพ้ืนที่จะพบ
เปนบริเวณที่กวางขึ้น และมักมีปาดิบชื้นขึ้นแทรกกระจายเปนหยอม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
อุทยานแหงชาติกุยบุรี พบปาชนิดนี้ถึงรอยละ 17.15 ของพ้ืนที่ 

สังคมพืชปาดิบชื้นกึ่งดิบแลงหรือปาดิบแลงระดับสูงนี้มีโครงสรางของพรรณพืชและการปกคลุม
พ้ืนที่ของเรือนยอดชั้นตาง ๆ ที่คอนขางหนาแนน และสภาพปาสวนใหญยังไมถูกรบกวนแผวถางหรือ
ตัดไมออก จึงยังคงความสมบูรณไวในระดับที่คอนขางสูง โครงสรางของปาชนิดนี้จําแนกได 3 – 4 ชั้น
เรือนยอด เรือนยอดชั้นบนมีความสูงประมาณ 30 – 35 เมตร มีพรรณไมที่พบ เชน สะตอปา (Parkia 
leiophylla Kurz) เมาเหล็ก (Diospyros racemosa Roxb.) ยางปาย (Dipterocarpus costatus 
C. F. Gaertn.) ยางกลอง (D. dyeri Pierre ex Laness.) เหรียง (parkia timoriana (DC.) Merr) 
หัวกา (Pterygota alata (Roxb. ) R.  Br. ) บางบริเวณพบตนคอ (Livistona speciose Kurz)         
ชั้นเรือนยอดรอง ๆ ลงมาไดแก จําปปา (Magnolia baillonii Pierre) ตาเสือ (A. polystachya 
(Wall.) R. Parker) หวา (Syzygium cumini (L.) Skeels) เลือดมา (Knema globularia (Lam.) 
Warb.) มะมวงปา (Mangifera caloneura Kurz) เปลานอย (Croton stelltopilosus H. Ohba) 
มะปริง (Bouea oppositifolia (Roxb.) Meism.) ลิ้นจี่ปา (Litchi chinensis Sonn.) มะไฟเตา 
(Baccaurea parviflora (Müll. Arg.) Müll. Arg.) เงาะปา (N. cuspidatum Blume) อายบาว 
(Stemonurus malaccensis (Mast. )  Sleumer)  เ นี ย ง  (Archidendron jiringa ( Jack)  I.  C. 
Nielsen) เปนตน ไมพ้ืนลางที่พบ ไดแก จําพวกเฟรนบางชนิด ทั้งชนิดที่อาศัยบนดินและชนิดที่เกาะ
อิงอาศัยบนตนไมใหญ โดยเฉพาะในบริเวณที่ไมลาดชันมากและบริเวณที่อยูใกลลําหวย และ
นอกจากนั้นยังสํารวจพบ บัวผุด (Rafflesia kerrii Meijer) อาศัยอยูในสังคมพืชชนิดนี้ทางตอนใตของ
พ้ืนที่อีกดวย 

5. ปาดิบแลงระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) พบขึ้นปกคลุมพื้นที่ในบริเวณ
ทิศตะวันออกไปทางตอนกลางจนเกือบถึงแนวสันแดนประเทศเมียนมา ตั้งแตระดับความสูงประมาณ 
350 - 650 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง หรือบางบริเวณอยูใกลแหลงน้ําอาจปรากฏไดในระดับ
ความสูง 150 เมตร โดยมักเชื่อมตอกับปาดิบชื้นผสมดิบแลงหรือปา ดิบแลงระดับสูง (Semi – 
evergreen forest) และปาดิบแลงระดับตํ่า (Lower dry evergreen forest) โดยขึ้นอยูในระดับ
ความสูงจากนํ้าทะเลปานกลางท่ีต่ํากวาปาดิบชื้นกึ่งดิบแลงแตสูงกวาปาดิบแลงระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 
13.76 ของพ้ืนที่ 

โครงสรางของปาดิบแลงระดับกลางมีความหนาแนนของพรรณไมมากกวาปาดิบแลงระดับต่ํา 
มีเรือนยอดไมประมาณ 3 ชั้นเรือนยอด เรือนยอดชั้นบนความสูงประมาณ 20 – 25 เมตร ไดแก 
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สมพง (Tetrameles nudiflora R. Br.) มะกอก (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) ทองหลางปา 
(Erythrina stricta Roxb. )  จันทนหอม  (Mansonia gagei J.  R.  Drumm ex Prain. )  ยางนอง         
(A. toxicaria Lesch.) ตังตาบอด (Excoecaria oppositifolia Griff.) ชั้นเรือนยอดรองสูงประมาณ 
10 – 15 เมตร เชน ทลายเขา (Antheroporum glaucum Z. Wei) เฉียงพรานางแอ (Carallia 
brachiate (Loun.) Merr.) พญารากดํา (Diospyros defectrix H. R. Fletcher) อีโด (Diospyros 
bejaudii Lecomte) มหาพรหม (Mitrephora winitii Craib) กลาย (Mitrephora keithii Ridl.) 
กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia King) แกว (Murraya paniculata (L.) Jack) และชั้นเรือน
ยอดท่ี 3 ไดแก จําพวกหนามเล็บเหย่ียว (Ziziphus oenopolia (L.) Mill. var. oenoplia) คัดเคา 
(Oxyceros horridus Lour. )  กระ เ บี ยน  ( Ceriscoides turgida (Roxb. )  Tirveng. )  ฝ น ต น 
(Chionanthus microstigma (Gagnep.) P. S. Green) สวนไมพ้ืนลางประกอบดวย จั๋งไทย (Rhapis 
subtilis Becc.) เฟนราชินี (Calciphilopteris ludens (Wall. ex Hook.) Yesilyurt & H. Schneid.) 
เปลาเงิน (Croton sepalinus Airy shaw) นอกจากน้ียังพบเถาวัลยอีกหลายชนิด เชน รางแดง 
(Ventilago denticulata Willd.) ชองระอา (Securidaca inappendiculata Hassk.) พญาเทาเอว 
(Oxyceros horridus Lour.) 

6. ปาดิบแลงระดับต่ํา (Lower dry evergreen forest) พบในสภาพพ้ืนที่ที่มีความแลง
คอนขางสูง และอยูใกลเคียงกับพ้ืนที่เกษตรกรรม แตมีความสําคัญสําหรับการเปนถิ่นที่อยูของชางปา 
กระจายเปนบริเวณกวางทางดานตะวันออกของพื้นที่ ในระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ  
100 – 400 เมตร ปาชนิดนี้มีพ้ืนที่ปกคลุมในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี คิดเปนรอยละ 37.36 ของพ้ืนที่ 

ปาดิบแลงระดับต่ําที่พบมีทั้งบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณในระดับที่อาจกลาววาเปนจุดสูงสุด 
(Climax) ของสังคมพืช ซึ่งจะพบตนขอยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) ขนาดความ
โตเสนผาศูนยกลางมากกวา 30 เซนติเมตร และมีจันทนหอม (M. gagei J. R. Drumm ex Prain.) 
ฝนแดงหรือกะโดงแดง (Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) มหาพรหม (M. winitii 
Craib) ตะแบก (Lagerstroemia floribunda Jack var. cuspidata C. B. Clarke) ขึ้นผสม 

7. ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous forest) 
พบเปนหยอมบริเวณ กระจายทางดานตะวันออกของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่เกษตรกรรม  
และมักพบตามสันเขาและไหลเขา ซึ่งมีความชุมชื้นในดินคอนขางนอย ปาชนิดนี้มีพ้ืนที่ปกคลุมใน
เขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี คิดเปนรอยละ 3.28 ของพ้ืนที่ 

จากชนิดพรรณไมที่ปรากฏอยูเดิม สันนิษฐานวา ในอดีตนาจะเปนปาดิบแลง แตผลจากการ
บุกรุกปาโดยรอบ การลักลอบตัดไม หรืออาจมีสวนจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มี
อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณน้ําฝนลดนอยลง จึงสงผลกระทบทําใหพรรณไมปาผลัดใบบางชนิด 
เช น  งิ้วปา (Bombax anceps Pierre. ) สมกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb. ) Mabb. ) 
มะกอกเกล้ือน (Canarium subulatum Guillaumin) และโดยเฉพาะพืชจําพวกไผ พยายามรุกราน
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เขาแทนที ่ในขณะที่พรรณพืชบางชนิดในปาดิบแลงท่ีไมสามารถทนตออุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้นไดก็จะคอย ๆ 
หายไปหรือไมมีการสืบตอพันธุ จึงพบพรรณไมปาดิบแลงหลงเหลือกระจายอยู 

ปาผลัดใบ (Deciduous forest) 

ปาผลัดใบ พบกระจายเพียงเล็กนอยในพ้ืนที่ของอุทยานแหงชาติกุยบุรีในสวนตอนลางและ
ตอนบนของพ้ืนที่ จําแนกโดยใชภาพถายดาวเทียมไดเพียงชนิดเดียว คือ ปาเบญจพรรณ (Mixed 
deciduous forest) และในการสํารวจภาคสนามพบวามีปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) เปน
หยอมบรเิวณเล็ก ๆ อีก 2 จุด 

1. ปาเบญจพรรณ  (Mixed deciduous forest) พบกระจายตามไหล เขาทางทิศ
ตะวันออกตอนลางของพื้นที่ใกลเคียงกับอุทยานเขาหินเทิน ทองที่อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ที่ระดับความสูงประมาณ 250 – 300 เมตร โดยมีพ้ืนที่ปกคลุมคิดเปนรอยละ 0.53 ของพ้ืนที่ สภาพ
พ้ืนที่บริเวณนี้ประกอบดวยดินที่เกิดจากหินแกรนิต และมีหินโผลทั่วไป ดินตื้น พ้ืนที่มีความลาดชันสูง 
ในฤดูแลงพรรณไมเกือบทั้งหมดท้ิงใบเพ่ือลดการคายนํ้า 

โครงสรางปา พบวามีสภาพเส่ือมโทรม มีไมยืนตนขนาดไมใหญมาก ความโตวัดรอบโดยเฉลี่ย 
30 – 40 เซนติเมตร ไมเรือนยอดบนท่ีพบ เชน ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus Kurz) งิ้วปา 
(B. anceps Pierre) สวอง (Vitex limonifolia Wall. ex Walp.) ความสูงประมาณ 10 – 15 เมตร 
ไมเรือนยอดรอง เชน มะกอก (S. pinnata (L. f.) Kurz) สามพันตา (Cleistanthus gracilis Hook. f.) 
กระพ้ีจั่น (Millettia brandisiana Kurz) มะเกลือ (Diospyros mollis Griff.) ความสูงประมาณ 7 – 10 
เมตร ไมพ้ืนลางท่ีเปนไมเดน ไดแก ไผรวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) ไผปา (Bambusa 
bambos (L.) Voss) ไผซางนวล (Dendrocalamus membranaceus Munro) ขึ้นเปนกออยาง
หนาแนน 

2. ปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) พบเปนหยอมปาเล็ก ๆ เพียง 2 บริเวณตอนกลาง
ฝ งตะวันออกของพ้ืนที่ ที่ระดับความสูงประมาณ 250 - 300 เมตร สภาพพ้ืนที่ ในบริเวณนี้
ประกอบดวยดินที่เกิดจากหินแกรนิต และมีหินโผลทั่วไป ดินต้ืน พ้ืนท่ีมีความลาดชันสูง ในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติกุยบุรีมีพ้ืนที่การปกคลุมของปาเต็งรัง คิดเปนรอยละ 0.0004 ของพ้ืนที่ 

พื้นที่ประเภทอ่ืน ๆ 

1. ปารุนสอง (Secondary forest) ปารุนสองในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี เกือบทั้งหมด
เคยเปนพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยูอาศัย และไดรับการฟนฟูทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย มีพื้นที่
ปกคลุมคิดเปนรอยละ 3.30 ของพ้ืนที่ ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางมากเน่ืองจากเปนถิ่นที่อยูและแหลง
อาหารท่ีสําคัญของสัตวปาหลายชนิด เชน ชางปา (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) เปนตน 
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โครงสรางปาบริเวณนี้ เกิดจากปาดิบแลงเดิมที่ถูกทําลายเปล่ียนเปนพ้ืนที่ปลูกสับปะรดมา
เปนเวลานานกวา 10 ป ซึ่งจากภาพถายดาวเทียม Landsat ระบบ TM ที่บันทึกภาพเม่ือวันที่  
30 มีนาคม พ.ศ. 2531 พบวาพ้ืนที่บริเวณนี้สวนใหญเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมแลวเกือบทั้งหมด  และ
ภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 พ้ืนที่ไดรับการฟนฟูตามลําดับ จนมีสภาพเปน  
ปารุนสองที่ผสมผสานในดานการจัดการ กลาวคือ ประกอบไปดวยพ้ืนท่ีปาที่ปลูกทดแทนดวย 
ไมยืนตนบางชนิด เชน อะราง (Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz) ตะแบก (L. floribunda 
Jack var. cuspidata C. B. Clarke) สนประดิพัทธ (Casuarina junghuhniana Miq.) ยูคาลิปตัส 
(Eucalyptus camaldulensis Dehnh)  มะค า โมง  (Afzelia xylocarpa Kurz Craib)  แคฝอย 
(Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop) เปนตน บางบริเวณมีการปลอยใหปาฟนตัวเอง
ตามธรรมชาติ มีพรรณไมจําพวก ขอยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) Corner) มะกา (Bridelia 
ovata Decne.) และมักปกคลุมไปดวยเถาวัลยหลายชนิด เชน เสี้ยวเครือ (Phanera sp.) รางแดง 
(V. denticulata Willd.) กระไดลิง (Lasiobema scandens (L.) de Wit) ในขณะที่บางบริเวณมี
การจัดการใหเปนแปลงหญาสําหรับสัตวปา ยังมีสวนที่เคยเปนพ้ืนที่ถูกบุกรุกเดิมกระจายตามแนวเขต
ที่ติดตอกับพ้ืนที่เกษตรกรรมและรวมถึงบริเวณใกลเคียงหมูบานที่อาศัยในพ้ืนที่กันออก ซึ่งทางอุทยาน
แหงชาติกุยบุรีไดตรวจยึดพ้ืนท่ีคืนมาและปลอยใหมีการฟนฟูตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีเหลานี้มักพบ 
สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob) หญาคา (Imperata cylindrical 
(L.) Raeusch.) ผกากรอง (Lantana camara L.) ขึ้นผสมอยูมาก 

2. สวนปา (Forest plantation) ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรีพบมีพ้ืนที่การปกคลุมของ
สวนปา คิดเปนรอยละ 0.09 ของพ้ืนที่ 

3. ปาไผ (Bamboo forest) พบกระจายเพียงเล็กนอยตามชองวาง (gap) ในปาดิบชื้น  
และปาดิบชื้นผสมดิบแลง ที่ระดับความสูงตั้งแต 200 – 800 เมตร มีพ้ืนที่ปกคลุมคิดเปนรอยละ 0.06 
ของพ้ืนที่ สภาพโครงสรางของปาเกือบท้ังหมดปกคลุมไปดวยไผ ซึ่งสวนใหญจะเปนไผผาก 
(Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Backer) และมีบางท่ีเปนไผดํา (ไมสามารถระบุชนิด ) 
นอกจากน้ียังพบแทรกตามปาดิบแลงระดับกลาง และปาดิบแลงระดับตํ่าทางฝงตะวันออกของพ้ืนที่   
ที่ระดับความสูงประมาณ 300 เมตร ไผที่พบ ไดแก ไผซางนวล (D. membranaceus Munro) และ
ไผรวก (T. siamensis Gamble) และอาจมีไมยืนตนบางชนิดที่ขึ้นผสมบางแตไมหนาแนนนัก 
สันนิษฐานวาเปนการเขามายึดครองพ้ืนท่ีของสังคมพืชภายหลังการถูกแผวถางหรือเปดโลงและทิ้งรางไว 

4. ไรราง (Old Clearing area) ไรรางที่พบสวนใหญถูกปกคลุมไปดวยวัชพืชหลาย
ชนิด มีพ้ืนที่ที่เปนไรรางคิดเปนรอยละ 0.10 ของพ้ืนที่ ซึ่งในอดีตพ้ืนที่เหลานี้เคยถูกบุกรุกแผวถาง
เปนพ้ืนที่เกษตรกรรมและถูกทิ้งรางในทายสุด และในสวนของไรรางที่เกิดจากการอพยพหมูบานออก
จากพ้ืนที่จะมีสภาพผสมระหวางพ้ืนที่เกษตรกรรมและพรรณไมปาที่เริ่มเขามาทดแทน เชน ขอย 
( Streblus asper Lour. )  ข า ว ไ หม  ( Diospyros wallichii King & Gamble)  พนมส ว ร ร ค  
(Clerodendrum villosum Blume) คําแสด (Bixa orellana L.) เฉียงพรานางแอ (C. brachiata 
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(Lour.) Merr.) มะเด่ือ (Ficus fistulosa Reinw. Ex Blume) ไผผาก (G. hasskarliana (Kurz) 
Backer) เปลาใหญ (Croton persimilis Müll. Arg.) เปนตน 

5. พื้นที่เกษตรกรรมและท่ีอยูอาศัย สวนใหญแลวจะอยูนอกเขตอุทยานแหงชาติซึ่งใชเปน
แนวเขตแบงพ้ืนที่อนุรักษ มีบางบริเวณท่ีรุกล้ําเขามาในเขตพ้ืนที่และไดรับการผอนผันใหทํากินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 พ้ืนที่เหลานี้มีบทบาทสําคัญที่สงผลกระทบตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพืชปาไมโดยเฉพาะท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
แบบหมุนเวียนมีสวนในการทําใหอุณหภูมิในบริเวณนั้น ๆ สูงขึ้นและเกิดแรงปะทะของภูมิอากาศตอ
สภาพปาไมไดโดยตรง พ้ืนที่เกษตรกรรมแบงออกเปน 2 ประเภท คือ พ้ืนที่ปลูกพืชหมุนเวียน เชน 
ขาวไร (Oryza sativa L.) ขาวฟาง (Setaria italca (L.) P. Beauv.) ปลูกพืชหลายชนิดและหลาย
ประเภทผสมกัน เชน หมาก (Areca catechu L.) ทุเรียน (Durio zibethinus) มะพราว (Cocos 
nucifera L.) กลวย (Musa sp.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) สะตอ (Parkia speciose 
Hassk.) และไผอีกหลายชนิด นอกจากนี้แลวสวนใหญจะสรางบานเรือนอยูในบริเวณเดียวกันดวย 
ปจจุบันเกษตรกรหลายรายเร่ิมเปลี่ยนมาปลูกพืชเกษตรที่มีอายุยืน เชน ยางพารา (Hevea 
brasiliensis (Kunth) muil.  Arg) ปาลมน้ํามัน (Elaeis guineensis jacg) มะมวง (Mangifera 
indica) กันมากข้ึน ดวยเหตุผลของราคาผลผลิตที่ดีกวา เพ่ือตองการแกปญหาชางปาออกมากิน
สับปะรด และอีกบางสวนเปนการลงทุนของนายทุนจากถ่ินอ่ืนที่เขามากวานซื้อท่ีดิน ซึ่งในปจจุบันมี
พ้ืนที่ปกคลุมของพ้ืนที่เกษตรกรรมและท่ีอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 2.82 ของพ้ืนที่ 

6. แหลงน้ํา (Water area) การจําแนกแหลงน้ําจากภาพถายดาวเทียม สามารถทําไดงาย
เฉพาะที่เปนแหลงน้ําขนาดใหญ เชน อางเก็บน้ําที่มนุษยสรางขึ้น หรือแองน้ําธรรมชาติที่มีขนาดใหญ
พอสมควร เทานั้น สวนแหลงน้ําประเภท ลําหวย ลําธาร ซึ่งมีขนาดเล็กตามปาหรือตามรองเขาน้ัน   
ไมสามารถจําแนกไดจากภาพถายดาวเทียม แหลงน้ําที่จําแนกไดดังกลาวพบอยูภายในเขต
อุทยานแหงชาติกุยบุรี คิดเปนรอยละ 0.02 ของพื้นที่เพราะสวนใหญจะอยูในแนวรอบเขต
อุทยานแหงชาติ ซึ่งหางออกไปรัศมี 1 - 10 กิโลเมตร แหลงเก็บน้ําที่อยูภายในเขตอุทยานที่สามารถ
จําแนกได เชน ฝายเก็บน้ํา หรือ บอ ซึ่งขุดไวเปนแหลงน้ําสําหรับสัตวปาบริเวณโครงการอนุรักษและ
ฟนฟูสภาพปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากนั้นยังมีอางเก็บน้ําขนาด
ใหญอยูใกลเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี ไดแก เขื่อนปราณบุรี อางเก็บน้ํายางชุม อางเก็บน้ําหวยวังเต็น 
และอางเก็บน้ํายานซื่อ 

7. พื้นที่เปดโลง และพื้นที่ใชประโยชนประเภทอ่ืน ๆ พบเพียงสวนนอย คิดเปนรอยละ 
0.006 ของพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี สวนใหญเปนพื้นที่ตามริมอางเก็บน้ําขนาดใหญ และมีบางสวน
ที่เปนเหมืองแรหรือแหลงขุดตักดินเกา รวมบริเวณท่ีเปนที่ตั้งของสํานักงาน นอกจากน้ียังมีกรณีที่เปน
แปลงปลูกปาที่มีการเปดพ้ืนที่โดยการถางวัชพืชออกทําใหปรากฏสวางในภาพถายดาวเทียมทาง
ตะวันออกของพ้ืนที่บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติหุบมะซาง 
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ภาพที่ 6  สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
ที่มา: ธรรมนูญ และ ชุมพล (2559) 
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แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติแกงกระจานและอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
  พ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศเปนเขตปลอดภัยในราชการทหาร ตั้งอยูระหวาง
อุทยานแหงชาติแกงกระจานและอุทยานแหงชาติกุยบุรี ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 131.21  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,006.25 ไร (เปนพ้ืนที่ที่คํานวณจาก
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับอุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีหวยสะตือเปนแนวแบงเขต 
 ทิศใต ติดตอกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับพ้ืนที่เกษตรกรรมในทองที่อําเภอหัวหินและอําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศเมียนมา 

เขตการปกครอง 
  พ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ตั้งอยูในเขตการปกครองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
คิดเปนพ้ืนที่รอยละ 2.05 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยแบงออกเปนเขตการปกครองในระดับอําเภอและ
ตําบล ไดดังนี้ 

อําเภอหัวหิน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3.26 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 2.49 
ครอบคลุม 1 ตําบล คือ ตําบลบึงนคร 

อําเภอปราณบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 127.95 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
97.51 ครอบคลุม 1 ตําบล คือ ตําบลเขาจาว 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

 พ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ มีภูมิอากาศจัดอยูในประเทศฝนเมืองรอน เฉพาะฤดู 
(Tropical Savannah Climate) กลาวคือ อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งป และมีชวงแลงที่เห็นไดชัดในรอบป 
ทั้งนี้ตามระบบการจําแนกทางภูมิศาสตร ลักษณะขางตนเปนภูมิอากาศแบบก่ึงชื้นแลง  โดยมีชวง
กลางวันยาวในฤดูรอน และกลางวันสั้นในฤดูหนาว จะมีชวงที่มีน้ํามากเกินเพียงพอเปนระยะเวลาส้ัน ๆ 
หรือไมมีเลย มีฤดูใหญอยู 3 ฤดู คือ 

 ฤดูฝน จะเร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เปน
ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งลมนี้พัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะหนักในเดือนพฤษภาคม แลวฝนจะทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน และเดือน
กรกฎาคม หลังจากนั้นฝนจะตกหนักในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ ในระยะน้ีจะเปน
มรสุมตะวันออกเฉียงใต ซึ่งลมนี้จะพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใตซึ่งจะพัดเอา
ความรอนชื้นมา ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยระยะน้ีเปน 
ชวงรอยตอของฤดูลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเริ่มรอน และ
มีอากาศรอนที่สุดในเดือนเมษายน แตไมรอนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล 
กระแสลมและไอน้ําจากทะเลทําใหอากาศคลายรอนลงไปมาก 

 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม โดยระยะน้ีเปน 
ชวงรอยตอของฤดูลมมรสุมหลังจากสิ้นฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเริ่มรอน และ
มีอากาศรอนที่สุดในเดือนเมษายน แตไมรอนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิ พ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศมีอุณหภูมิสูงสุดในปพ.ศ. 2557 เฉลี่ย 25 – 30 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ีย 16 – 22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย 20 – 26 องศา
เซลเซียส ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก Worldclim - Global Climate Data 

ปริมาณน้ําฝน เขตพ้ืนท่ีแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เปนระยะเวลาประมาณ 7 เดือน โดยไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งลมนี้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยฝนจะหนักในเดือนพฤษภาคม แลวฝน
จะท้ิงชวงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม หลังจากน้ันฝนจะตกหนักในชวงเดือนสิงหาคม ถึง
เดือนพฤศจิกายน จากปริมาณน้ําฝนรวมทั้งป พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจาก Worldclim - 
Global Climate Data แสดงใหเห็นวาทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ หรือบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี 
มีปริมาณน้ําฝนที่มากถึง 1,651 มิลลิเมตรตอป สวนพ้ืนที่ดานทิศตะวันออกของอุทยานฯ มีปริมาณ
น้ําฝนที่ต่ํากวาบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี คือ 1,277 มิลลิเมตรตอป 
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ระดับความสูง 

พ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ตั้งอยูบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปนพรมแดน
ธรรมชาติระหวางประเทศไทยและประเทศเมียนมา ตั้งอยูระหวางเสนละติจูดที่ 1363371 ถึง 
1378808 เหนือ และลองติจูดที่ 543543 ถึง 563578 ตะวันออก มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาใหญ     
มีความสูงประมาณ 1,283 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

ความลาดชัน 

  สภาพพ้ืนที่บริเวณแนวเชื่อมตอระบบนิเวศสวนใหญ มีลักษณะเปนเทือกเขา
สลับซับซอน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหวางประเทศ
ไทยและประเทศเมียนมา มีสภาพพ้ืนที่แบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้   

  1. พ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันนอยกวา 35 องศา มีความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 80 - 100 เมตร พ้ืนที่สวนใหญจะถูกบุกรุก แผวถางทําไร และ
พืชผักตาง ๆ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 113.48 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 86.48 ของพ้ืนที่แนว
เชื่อมตอระบบนิเวศ 

2. พื้นที่แบบภูเขา ประกอบดวยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกวา 35 
องศา มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 750 เมตร ขึ้นไป และพ้ืนที่สวนใหญยังคงมี
สภาพเปนปาธรรมชาติ และเปนปาตนน้ําลําธาร โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 17.74 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 13.52 ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในพ้ืนทีแ่นวเชื่อมตอระบบนิเวศประกอบดวย หินตะกอน
และหินแปร กระจายอยูในที่ตาง ๆ ซึ่งเรียงลําดับจากหินที่มีอายุนอยไปถึงหินที่มีอายุมากไดดังนี้ 

ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) เปนหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเปนหินตะกอนยุค      
ควอเทอรนารี (Quaternary) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 - 1.8 ลานป ตะกอนเศษหินเชิงเขา 
ประกอบดวยชั้นตะกอนของกรวด  ทราย  ทรายแป ง  ศิลาแลง  และเศษหิน  พบทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.09 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 0.07 ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

หินตะกอนและหินแปร (CPk-1) เปนหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเปนหินใน
ยุคคารบอนิเฟอรัส - เพอรเมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 280 - 320 
ลานป จัดอยูในกลุมหินแกงกระจาน หมวดหินเขาพระ ประกอบดวยหินดินดานสีเทาเขมถึงดํา หิน
ทราย การคัดขนาดไมดี หินดินดานปนกรวด สีเทาเขม และหินเชิรต พบกระจายอยูทั่วทั้งพ้ืนที่       
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แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ ้น 131.13 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
99.93 ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

นอกจากน้ียังพบแนวรอยเลื่อนกระจายอยูหาง ๆ บริเวณตอนกลางลางและตอนลาง
ของพ้ืนที่อุทยานฯ แตแนวรอยเลื่อนเหลานั้นลวนเปนแนวรอยเลื่อนที่ไมมีพลัง ไมมีการเคลื่อนไหว จึง
เปนแนวรอยเลื่อนที่ไมมีความอันตราย ไมสามารถสรางความเสียหายใหกับพ้ืนที่ได 

ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

  ทรัพยากรดินในพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ สามารถจําแนกได 2 ชุดดิน ดังนี้ 
 1.  ดินชุด 23 s เปนชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 3 – 8 องศา มีการระบายนํ้า
ของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดน้ีมีความลึกปานกลาง มีปริมาณกรวดมากกวารอยละ 35 เนื้อดินชั้นบน
เปนดินรวนเหนียวปนทราย คาความเปนกรด – เบส (pH) ของดินชุดนี้อยูท่ี 6.5 – 8.0 สวนดินชั้นลาง
เปนดินรวนปนทราย มีคา pH ประมาณ 5.5 – 8.0 พบกระจายทางทิศตะวันออกของ พ้ืนท่ี            
แนวเชื่อมตอระบบนิเวศโดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 7.10 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 5.41 ของ
พ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

2.  พ้ืนที่ลาดชันเชิงซอน (Slope complex; SC) เปนชุดดินที่มีความลาดชันมากกวา 
35 องศา มีการระบายนํ้าของชั้นดินในระดับท่ีดี ดินชุดนี้เปนดินต้ืน มีปริมาณกรวดมากกวารอยละ 
50 พบดินชุดน้ีไดทั่วทั้งพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 124.16 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเปนรอยละ 94.59 ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   34 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 
ภาพที่ 7  ที่ตั้งและอาณาเขตของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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ภาพที่ 8  ขอบเขตการปกครองของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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ภาพที่ 9  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก www. Worldclim.org (2014) 
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ภาพที่ 10  ระดับความสูง (Elevation) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: สรางจากขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) 
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ภาพที่ 11  ความลาดชัน (Slop) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: สรางจากขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) 
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ภาพที่ 12  ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมทรัพยากรธรณี 
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ภาพที่ 13  ลักษณะทางปฐพีวิทยา (Soil) ของพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: ปรับปรุงจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
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 ทรัพยากรน้ําธรรมชาติ 

 แหลงน้ําท่ีสําคัญในเขตพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ มี 2 สาย ไดแก หวยสวนขนุน 
และหวยหุบเสือโฮก ซึ่งมีตนกําเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี แลวไหลมาบรรจบกันที่แมน้ําปราณบุรี 
แหลงนํ้าทั้ง 3 สาย นับวามีประโยชนตอชุมชนมหาศาล เนื่องจากเปนแหลงน้ําคุณภาพดีและไหล
ตลอดทัง้ป 

 ประเภทของทรัพยากรปาไมและการใชประโยชนที่ดิน 
ในพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ประกอบดวยชนิดปา สังคมพืช และการใช

ประโยชนที่ดินอื่น ดังนี้ 
ปาดิบเขา (Hill evergreen forest: HE) พบตามพ้ืนที่สูงต้ังแต 950 – 1,000 เมตร

ขึ้นไป พบกระจายเปนหยอมทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1.20 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 749.45 ไร คิดเปนรอยละ 0.66 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาดิบช้ืน (Moist evergreen forest: ME1) เปนปาดิบชื้นที่มีลักษณะโครงสรางปา
และระดับความชื้นที่ใกลเคียงกับปาดงดิบชื้นในภาคใตของไทย พบกระจายทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ 
โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 41.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,096.75 ไร คิดเปนรอยละ 31.82 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาดิบช้ืนกึ่งดิบแลง (Semi-moist evergreen forest: ME2) ซึ่งมีโครงสรางปาไม
เกิน 3 ชั้นเรือนยอด มีพรรณไมไมผลัดใบประมาณรอยละ 70 – 80 มีชวงแลงเปนระยะสั้น ๆ ของป 
พบทางตอนกลางและตอนลางของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 22.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
13,758.13 ไร คิดเปนรอยละ 20.38 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาดิบแลงระดับกลาง (Middle Dry evergreen forest: DE1) เปนปาดิบแลงที่มี
มวลชีวภาพและความชื้นคอนขางสูงกวาปาดิบแลงระดับตํ่า ซึ่งไดรับอิทธิพลจากอุณหภูมิที่ต่ํากวา      
ที่เปนผลจากระดับความสูงของพ้ืนท่ี ปาบริเวณนี้ มีพลองกินลูก (Memecylon ovatum Sm.) 
กระเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia King) กลาย (Mitrephora keithii Ridl. ) พญารากดํา  
(Diospyros  defectrix H. R. Fletcher) เปนไมเดน พบบริเวณตอนบนและตอนกลางของพื้นที่     
โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 30.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,142.77 ไร คิดเปนรอยละ 23.34     
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาดิบแลงระดับต่ํา  (Lower Dry evergreen forest: DE2) มีสภาพปาที่คอนขาง
โปรงและมีความแลงมากกวาประเภทที่ 1 มีไมขอยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) 
เปนไมเดน นอกจากนี ้ มีไมกะโดงแดง (Cleistanthus sumatranus (Miq. ) Müll.  Arg. ) 
จันทนหอม (Mansonia gagei J. R. Drumm ex Prain.) เปนไมเดน พบทางทิศตะวันออกและ
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เรื่อยไปจนถึงตอนลางของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 32.82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
20,513.39 ไร คิดเปนรอยละ 25.01 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาดิบแลงผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous 
forest: DEMD) สันนิษฐานวาเกิดจากการท่ีสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหพรรณไมในปาดิบแลง
เดิมบางชนิดทนอยูไมไดและตายลง ในขณะท่ีมีพรรณไมในปาเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพ
อากาศแบบน้ี เชน งิ้วปา (Bombax anceps Pierre) สมกบ (Hymenodictyon orixense (Roxb.) 
Mabb.) ปอยาบ (Grewia sp.) และโดยเฉพาะพืชจําพวกไผ พยายามเขามาทดแทน หรืออาจเปน
เพียงการซอนทับกันของระบบนิเวศท่ีมีอาณาบริเวณกวาง พบเปนหยอมเล็ก ๆ บริเวณตอนลางของ
พ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 0.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 231.47 ไร คิดเปนรอยละ 0.28 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาเบญจพรรณมีไผรวก (Mixed deciduous forest: MD1) มีไผรวกเปนไมเดน 
พบเปนหยอมเล็ก ๆ ทางตอนลางของพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเมียนมา โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 0.61 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  380.76 ไร คิดเปนรอยละ 0.46 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาทดแทน (Succession forest: SF) สวนใหญเปนพ้ืนที่ผานการทําไมหรือเปน
พ้ืนที่เกษตรกรรมในอดีต พบบริเวณชายขอบพ้ืนที่ที่ติดกับพ้ืนที่ เกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
0.83 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 519.29 ไร คิดเปนรอยละ 0.63 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ปาไผ (Bamboo forest: BB) เปนปาดงดิบชื้นที่มีแตพืชจําพวกไผขึ้นปกคลุมอยาง
หนาแนน มีไมยืนตนขนาดเล็กข้ึนกระจายหางๆ พบเปนหยอมเล็ก ๆ แทรกตามปาดงดิบชื้น โดยมี
พ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 0.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 108.32 ไร คิดเปนรอยละ 0.13 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ไรรางและไรหมุนเวียน (Old clearing area: OC) สวนใหญเปนพ้ืนที่ทํากินที่มีการ
ทิ้งรางเปนชวงเวลาสั้น ๆ พบทางทิศใตของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 0.13 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 84 ไร คิดเปนรอยละ 0.10 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยูอาศัย (Agricultural land: AG) สวนใหญเปนพ้ืนที่รอบ
เขตพ้ืนที่ปาและพ้ืนที่ทํากินตามมติ ครม.ป 2541 ได โดยมีพ้ืนที่รวมท้ังสิ้น 0.63 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 393.33 ไร คิดเปนรอยละ 0.48 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

พื้นผิวถนน (Road: RD) เปนถนนลําลอง เปนระยะทางสั้น ๆ พบบริเวณทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของพ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 0.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29.92 ไร คิด
เปนรอยละ 0.04 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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ภาพที่ 14  พ้ืนที่ลุมน้ําของพื้นที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: สรางจากขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) 
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ภาพที่ 15  สังคมปาและการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2553) 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   45 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 

 1.  แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 
 2.  เครื่องกําหนดตําแหนงทางภูมิศาสตร (Global Positioning System; GPS) 
 3.  โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System; GIS) 
 4.  กลองดักถายภาพอัตโนมัติ (Camera trap) 
 5.  แผนภาพคูมือจําแนกรอยตีนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในเมืองไทย 

 6.  คูมือจําแนกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทย 

 7.  คูมือจําแนกนกในเมืองไทย 

 8.  คูมือจําแนกสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในเมืองไทย 

 9.  คูมือจําแนกสัตวเลื้อยคลานในเมืองไทย 

 10. คูมือจําแนกแมลงในเมืองไทย 

 11. กลองสองทางไกลสําหรับดูนก 

 12. เทปวัดขนาด 

 13. สวิงจับแมลง 
 14. หลอดไฟ Traplight 

 15. จอผาสีขาวขนาด 2.0 × 2.0 เมตร ใชดักแมลง 
 16. ขวดเก็บตัวอยางแมลงท่ีมีโปแตสเซียมไซยาไนด 
 17. กลองถายรูป 

 18. สมุดบันทึกขอมูล 

วิธีการ 
1. การวางแปลงตัวอยาง 

 วางแปลงตัวอยางเปนกลุมแปลง (Cluster) ที่มีระยะหางเทากันอยางเปนระบบ โดยใช
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กําหนดระยะหางระหวางแปลงตัวอยางเทากับ 2.5 
กิโลเมตร จํานวน 187 กลุมแปลงตัวอยาง (ภาพที่ 16) ในแตละกลุมแปลงตัวอยางไดทําการแบง
เสนทางสํารวจเปน 4 เสน ตามทิศหลัก ไดแก เสนสํารวจตามแนวทิศเหนือ (North) ทิศใต (South) 
ทิศตะวันออก (East) และทิศตะวันตก (West) ความยาวของเสนสํารวจแตละเสนยาว 50 เมตร รวม
ระยะทาง 200 เมตร ตอกลุมแปลงตัวอยาง ซึ่งกําหนดใหระยะหางจากจุดกึ่งกลางเทากับ 50 เมตร 
(ภาพท่ี 17) 
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ภาพที่ 16  จํานวนแปลงตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลจํานวน 187 กลุมแปลง 
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ภาพที่ 17  ตัวอยางการวางแปลงของแตละกลุมแปลงตัวอยาง (cluster) 

2. การสํารวจสัตวปา 

 2.1 สัตวเล้ียงลูกดวยนม ใชวิธีการเดินสํารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง การไดยินเสียงรอง 
หรือรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏ เชน รอยตีน กองมูล รองรอยการหากิน รอยขวนตามตนไม โพรง รัง 
เปนตน ทําการบันทึกขอมูลดานปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของกับการกระจายของสัตวปา เชน ชนิ ดปา 
ความลาดชันของพ้ืนที่ และระดับความสูง เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
รวมกับฐานขอมูลอื่น ๆ เพ่ือหาความหลากชนิด ความชุกชุม และวิเคราะหการกระจายของสัตวปาใน
พ้ืนที ่

 2.2 นก ใชวิธีการสํารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรงดวยการใชกลองสองทางไกล การฟงเสียงรอง 
หรือพบโพรง รัง จากการเดินตามเสนทางสํารวจ ทําการถายภาพเพ่ือนํามาจําแนกชนิด โดยใชคูมือนก
ในเมืองไทยของ จารุจินต และคณะ (2555) 

 2.3 สัตวเลื้อยคลาน ใชวิธีการวางกลองดักถายภาพอัตโนมัติ (camera trap) สําหรับ
สัตวเลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ และใชวิธีการเดินสํารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง หรือพบรองรอยตาง ๆ 
ตามเสนทางการสํารวจ 

 2.4 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ใชวิธีการสํารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง และเสียงรอง จากการ
เดินสํารวจตามพ้ืนที่แหลงน้ําตาง ๆ ในชวงเวลากลางคืน 
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 2.5 แมลง ทําการแบงชวงเวลาในการเก็บตัวอยางแมลงดังนี้ กลางวัน ใชวิธีการเดินสํารวจ
และเก็บตัวอยางแมลงตามเสนทางศึกษาธรรมชาติ โดยใชสวิงจับแมลง ทําการจําแนกชนิดแลวปลอย 
ในกรณีที่ไมสามารถจําแนกชนิดได ทําการถายภาพ และเก็บตัวอยางมาจําแนกภายหลัง กลางคืน ใช
วิธีการต้ังจุดเก็บตัวอยางแมลงโดยใชแสงไฟจากหลอด Traplight ขนาด 20 วัตตและ/หรือหลอด 
mercury vapor ขนาด 125 วัตต เปนตัวดึงดูดใหแมลงบินมาเลนไฟบนจอผาสีขาวขนาด 2.0  x 2.0 
เมตร ที่ขึงอยูระหวางตนไม แตละคืนมีจุดเก็บตัวอยางจํานวน 2 จุด และเปดไฟเพ่ือดึงดูดผีเสื้อ
กลางคืนในชวงเวลาระหวาง 18.00 - 06.00 น. ทําการเก็บตัวอยางแมลงที่บินเขามาเกาะที่จอผา       
สีขาว โดยใชขวดฆาแมลงท่ีมีโปแตสเซียมไซยาไนดเปนสารฆา เพราะจะทําใหแมลงตายอยางรวดเร็ว
และจะไมทําใหปกเกิดความเสียหาย จากนั้นนํามาใสในกลองชื้น (relaxing box) เพ่ือใหแมลงมีความ
ออนตัว และจะทําการจัดรูปรางของทันทีในอีกวันถัดไปเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นไดงาย
กับตัวอยาง โดยใชเข็มปกแมลงขนาดเล็กที่เรียกวา minuten และทําการจัดรูปรางบนแทนจัดรูปราง
ที่ใชเฉพาะสําหรับผีเสื้อขนาดเล็ก จดบันทึกรายละเอียด สภาพภูมิประเทศ สังคมพืชของแตละจุดเก็บ
ตัวอยาง พรอมทั้งบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตรดวยเครื่อง GPS 

 2.6 การสํารวจโดยติดตั้งกลองดักถายภาพอัตโนมัติ (camera trap) ในบริเวณพ้ืนที่ที่พบ
รองรอยสัตวปา พ้ืนที่ที่เปนเสนทางการเดินของสัตวปา และพ้ืนที่ที่เคยมีรายงานการพบรองรอยของ
สัตวปา ดังที่แสดงในแผนที่การติดตั้งกลอง (ภาพท่ี 18) 

3. การเก็บขอมูลเพิ่มเติม 

 ทําการสอบถามการพบเห็นสัตวปาจากชาวบานและเจาหนาที่ในพ้ืนที่ โดยใชรูปถายหรือ
ตัวอยางที่เก็บไดเปนขอมูล และสํารวจเพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนที่ที่เคยมีรายงานการพบเห็นหรือคาดวา
จะพบสัตวปา 
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ภาพที่ 18  บริเวณพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งกลองดักถายภาพอัตโนมัติ 

ตําแหนงติดกลองดักถายภาพอัตโนมัต ิ
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4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 ความหลากชนิด ทําการสํารวจความหลากชนิดของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก 
สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และแมลง ที่สํารวจพบ และจัดทําบัญชีรายชื่อสัตวปาพรอม
แสดงสถานภาพของสัตวปาตามกฎหมายไทย รวมถึงการจัดสถานภาพของสหภาพนานาชาติเพ่ือการ
อนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

 4.2 คาความชกุชุม คํานวณคาความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Relative Abundance; 
RA) ในพ้ืนที่ที่สํารวจทั้งหมด โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ 

รอยละความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม = จํานวนเสนสาํรวจที่พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม X 100 
จํานวนเสนสํารวจทั้งหมด 

 เมื่อไดคารอยละความชุกชุม นํามาแบงอันตรภาคชั้นเพื่อแบงกลุมความชุกชุมของประชากร 
โดยกําหนดระดับความชุกชุมออกเปน 3 ระดับ โดยนํา 

คารอยละความชุกชุมมากท่ีสุด – คารอยละความชุกชุมนอยที่สุด 
3 

จะไดคาความชุกชุมออกมา 3 ระดับ คือ กลุมท่ีพบนอย (rare) 
กลุมท่ีพบปานกลาง (moderate) 
กลุมท่ีพบบอย (common) 

 4.3 การวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: 
GIS) บริเวณพ้ืนที่ศึกษา โดยเลือกเฉพาะชั้นขอมูล (layer) ที่เก่ียวของ สําหรับใชประกอบการกระจาย
ของสัตวปาในพ้ืนที่ และวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกระจายสัตวปา เชน ชนิดปา แหลงโปง 
แหลงน้ํา และปจจัยคุกคามตาง ๆ เพ่ือประเมินพื้นที่ท่ีสามารถรองรับสัตวปาในแตละชนิดได โดยเลือก
วิเคราะหเฉพาะชนิดที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ 

 4.4 คาความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งบริเวณใดท่ีมีความความหลากหลายสูง 
ถือวาเปนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญตอการอนุรักษสัตวปา การประเมินคุณคาตามหลักการความหลากหลาย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชคาดัชนีความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ซึ่งมีการวิเคราะห ดังนี้ 

คาดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener Index) 
H' = - (Σpi ln pi) 

เมื่อ H'= คาดัชนีความหลากชนิด 

pi = สัดสวนของจํานวนสัตวแตละชนิดตอจํานวนสัตวทั้งหมด 
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ผลและวิจารณ 

จากการสํารวจความหลากชนิดของสัตวปา ในพ้ืนที่มรดกอาเซียน อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ้ืนที่ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขากั้น
พรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ทําใหบริเวณนี้มีสังคมพืชที่หลากหลาย
ประกอบดวย ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาไผ และปาทดแทน ในชวงระยะเวลา
การสํารวจต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน ป พ.ศ. 2558 ดวยวิธีการสํารวจ
โดยการติดตั้งกลองดักถายภาพอัตโนมัติ (camera trap) การเดินสํารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง 
ไดยินเสียงรอง หรือรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏ การสํารวจแมลงโดยใชสวิงจับแมลงและใชกับดักแสงไฟ 
พบสัตวปาทั้งหมด 531 ชนิด โดยแบงตามประเภทของสัตวปาไดดังนี้ 

1.  สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammal) 

สัตวเลี้ยงลูกดวยนมพบทั้งสิ้น 11 อันดับ 23 วงศ 54 ชนิด โดยสัตวที่พบมากที่สุด คือ 
สัตวปาในอันดับสัตวผูลา (Carnivora) พบทั้งหมด 23 ชนิด เชน เสือโครง (Panthera tigris) 
แมวลายหินออน (Pardofelis marmorata) หมาใน (Cuon alpinus) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) 
อีเห็นขางลาย (Paradoxurus hermaphroditus) หมีขอ (Arctictis binturong) เสือปลา (Prionailurus 
viverinnus) แมวดาว ( Prionailurus bengalensis) เสือดาว หรือเสือดํา (Panthera pardus) เปนตน 
รองลงมาอันดับสัตวกีบคู (Artiodactyla) พบทั้งหมด 10 ชนิด เชน กวางปา (Rusa unicolor) 
เกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) หมูปา (Sus scrofa) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) วัวแดง 
(Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เปนตน รองลงมาใน
อันดับลิง (Primata) และอันดับสัตวฟนแทะ (Rodentia) อยางละ 7 ชนิด แสดงใหเห็นวาในพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติกุยบุรีนั้นมีความสมบูรณมาก พบสัตวผูลาซึ่งเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี 
โดยการกระจายของสัตวผูลาขนาดใหญนั้นจะสัมพันธกับความชุกชุมของเหยื่ออาหาร จากการสํารวจ
ครั้งนี้สัตวในอันดับกีบคู (Artiodactyla) ทุกชนิดเปนเหย่ือซึ่งอาหารหลักของเสือโครงและสัตวผูลา
ขนาดใหญ และสัตวกีบพวกนี้ยังเปนตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณของพืชอาหารอีกดวย 

1.1 ความหลากหลายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

การวิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลายของชนิดสัตวปา (diversity indices) โดยเลือก
วิเคราะหเพียงสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีพบในแปลงสํารวจ คาที่ไดคือ 2.3837 ซึ่งเปนคาที่สูง หมายความวา
จํานวนตัวของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแตละชนิดที่พบในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีจํานวนแตกตางกัน
มาก เมื่อเทียบเปนสัดสวนระหวางจํานวนตัวของสัตวเลี้ยงลูกดวยแตละชนิดที่พบกับผลรวมของ
จํานวนตัวของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิดที่พบ อาจสืบเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของสังคมพืชใน
พ้ืนที่ซึ่งมีสัตวบางชนิด เชน หมู (Sus scrofa) อาศัยและหากินไดในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา แต
สัตวบางชนิดไมสามารถหากินและอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีลักษณะเชนนี้ได 
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1.2 ความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

เมื่อคํานวณคาความชุกชุมโดยเลือกคํานวณเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่พบในแปลงสํารวจ 
โดยจําแนกรอยละความชุกชุมเปน 3 กลุมคือ กลุมท่ีพบนอย (rare) กลุมท่ีพบปานกลาง (moderate) 
และกลุมที่พบบอย (common) โดยมีรายละเอียดของชนิดสัตวเลี้ยงลูกดวยนมตามคารอยละ
การปรากฏแตละกลุมดังนี้ 

กลุมที่พบนอย (rare) โดยมีคาความชุกชุมนอยกวารอยละ 20.14 พบจํานวน 29 ชนิด 
ไดแก ลิ่นชวา (Manis javanica) ลิงกัง (Macaca nemestrina) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิง
แสม (Macaca fascicularis) คางดํา (Presbytis femoralis) คางแวนถิ่นใต (Trachypithecus 
obscurus) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) หมาใน (Cuon alpinus) หมีควาย (Ursus thibetanus) 
หมูหริ่ ง  (Arctonyx collaris)  ชะมดเช็ด  (Viverricula indica)  อี เห็นขางลาย  (Paradoxurus 
hermaphroditus) หมีขอ (Arctictis binturong) เสือปลา (Prionailurus viverinnus) แมวดาว 
(Prionailurus bengalensis) เสือดาว หรือเสือดํา (Panthera pardus) เสือโครง (Panthera tigris) 
ชางปา (Elephas maximus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) 
กวางปา (Rusa unicolor) วัวแดง (Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis 
sumatraensis)  อนใหญ  (Rhizomys sumatrensis)  อนเล็ก (Cannomys badius)  เมนใหญ  
(Hystrix brachyura) เมนหางพวง (Atherurus macrourus) และกระตายปา (Lepus peguensis) 

กลุมที่พบปานกลาง (moderate) โดยมีคาความชุกชุมระหวางรอยละ 28 - 55 พบ
จํานวน 1 ชนิด ไดแก หมีหมา (Helarctos malayanus) 

กลุมที่พบบอย (common) โดยมีคาความชุกชุมมากกวารอยละ 55 พบจํานวน 2 ชนิด 
ไดแก หมูปา (Sus scrofa) เกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) 
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ภาพที่ 19  คารอยละความชุกชุมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแตละชนิดที่พบในแปลงตัวอยาง 
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1.3 สถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

สถานภาพของสัตวปาตามกฎหมายไทย สัตวปาที่สํารวจในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
มีสถานภาพการคุมครองของไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.  2535 และ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจําแนกไดตามบัญชีรายชื่อการ
คุมครองดังนี้ 

สัตวปาสงวน พบ 4 ชนิด ไดแก สมเสร็จ (Tapirus indicus) เกงหมอ (Muntiacus 
feae) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และแมวลายหินออน (Pardofelis marmorata) 

สัตวปาคุมครองจําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบ 40 ชนิด ไดแก ลิ่นชวา (Manis 
javanica) บาง (Galeopterus variegatus) นางอาย (Nycticebus coucang) ลิงกัง (Macaca 
nemestrina) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงแสม (Macaca fascicularis) คางดํา (Presbytis 
femoralis) คางแวนถิ่นใต (Trachypithecus obscurus) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) หมา
จิ้ งจอก  (Canis aureus)  หมาใน  (Cuon alpinus)  หมีควาย  (Ursus thibetanus)  หมีหมา 
(Helarctos malayanus) หมาไม (Martes flavigula) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) นากใหญขน
เรียบ (Lutrogale perspicillata) นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) ชะมดเช็ด (Viverricula 
indica) ชะมดแผงหางปลอง (Viverra zibetha) หมีขอ (Arctictis binturong) พังพอนธรรมดา 
(Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) เสือปลา (Prionailurus viverinnus) แมว
ดาว (Prionailurus bengalensis) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือลายเมฆ (Neofelis 
nebulosa) เสือดาว หรือเสือดํา (Panthera pardus) เสือโครง (Panthera tigris) ชางปา (Elephas 
maximus) กระจงควาย (Tragulus napu) กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) เกงธรรมดา 
(Muntiacus muntjak)  เนื้อทราย  (Axis porcinus)  กวางปา  (Rusa unicolor)  วัวแดง  (Bos 
javanicus) กระทิง (Bos gaurus) พญากระรอกดําใหญ (Ratufa bicolor) เมนใหญ (Hystrix 
brachyura) เมนหางพวง (Atherurus macrourus) และกระตายปา (Lepus peguensis) 

สถานภาพของสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1 
(Appendix I) พบ 13 ชนิด ไดแก กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) ชางปา 
(Elephas maximus) เสือดาว หรือเสือดํา (Panthera pardus) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) 
เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือโครง (Panthera tigris) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) นางอาย 
(Nycticebus coucang) สมเสร็จ (Tapirus indicus) หมีหมา (Helarctos malayanus) หมีควาย (Ursus 
thibetanus) และแมวลายหินออน (Pardofelis marmorata) 

ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) พบ 14 ชนิด ไดแก ลิ่นชวา (Manis javanica) 
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) ลิงกัง (Macaca nemestrina) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิง
แสม (Macaca fascicularis) คางดํา (Presbytis femoralis) คางแวนถิ่นใต  (Trachypithecus 
obscurus) หมาใน (Cuon alpinus) นากใหญขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) นากเล็กเล็บสั้น 
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(Aonyx cinereus) ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) เสือปลา (Prionailurus viverinnus) 
แมวดาว (Prionailurus bengalensis) และพญากระรอกดําใหญ (Ratufa bicolor) 

ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) พบ 10 ชนิด ไดแก หมาจิ้งจอก (Canis 
aureus) หมาไม (Martes flavigula) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) ชะมดแผงหางปลอง (Viverra 
zibetha) อีเห็นขางลาย (Paradoxurus hermaphroditus) อีเห็นเครือ (Paguma larvata) หมีขอ 
(Arctictis binturong) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) 
และเน้ือทราย (Axis porcinus) 

สถานภาพของสัตวปาตามบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ สัตวปาใกล
สูญพันธุอยางยิ่ง: Critically endangered (CR) จํานวน 1 ชนิด ไดแก ลิ่นชวา (Manis javanica) 

สัตวปาใกลสูญพันธุ: Endangered (EN) จํานวน 8 ชนิด เชน เสือโครง (Panthera 
tigris) สมเสร็จ (Tapirus indicus) หมาใน (Cuou alpinus) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) และเสือ
ปลา (Prionailurus viverinnus) เปนตน 

สัตวปามีแนวโนมใกลสูญพันธุ: Vulnerble (VU) จํานวน 14 ชนิด เชน หมีควาย (Ursus 
thibetanus) นางอาย (Nycticebus coucang) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) นากใหญขนเรียบ 
(Lutrogale perspicillata) และหมีขอ (Arctictis binturong) เปนตน 

สัตวปาใกลถูกคุกคาม: Near threatened (NT) จํานวน 5 ชนิด เชน เสือไฟ (Catopuma 
temminckii) คางดํา (Presbytis femoralis) และแมวลายหินออน (Pardofelis marmorata) เปนตน 

สัตวปากลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด: Least concern (LC) จํานวน 24 ชนิด เชน แมวดาว 
(Prionailurus bengalensis) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) หมาไม (Martes flavigula) 
และเมนใหญ (Hystrix brachyura) เปนตน 

สัตวปาที่มีขอมูลไมเพียงพอ: Data deficient (DD) จํานวน 2 ชนิด ไดแก กระจงเล็ก 
(Tragulus javanicus) และเกงหมอ (Muntiacus feae) 

ไมพบสัตวปาที่มีสถานภาพที่ไมไดรับการประเมิน: Not evauated (NE) เนื่องจากการ
สํารวจน้ันอาจจะไมครอบคลุมถึงสัตวจําพวกสัตวฟนแทะขนาดเล็กและอันดับของคางคาว 

1.4 การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

จากการศึกษา นําขอมูลที่บันทึกไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และจัดทําแผนที่การกระจายสัตวปา โดยเลือกเฉพาะสัตวผูลาและสัตวกินพืช ที่สําคัญตอ
ระบบนิเวศ คือ เสือโครง  (Panthera tigris) เสือดาว (Panthera pardus) หมีควาย (Ursus 
thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) ชางปา (Elephas maximus) สมเสร็จ (Tapirus 
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indicus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
กวางปา  (Rusa unicolor) เกงธรรมดา (Muntiacus muntjac) หมูปา (Sus scrofa) และหมูหริ่ง 
(Arctonyx collaris) แสดงพ้ืนที่ที่มีการพบรองรอยของสัตวปาตามรายละเอียดดังภาพที่ 20              
ถึงภาพท่ี 31 

จากผลการวิเคราะหการกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญพบวา หมูปา (Sus 
scrofa) มีการกระจายมากท่ีสุด รองลงมาคือ เกงธรรมดา (Muntiacus muntjac) ชางปา (Elephas 
maximus) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) กระทิง (Bos gaurus) 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กวางปา (Rusa unicolor) สมเสร็จ (Tapirus indicus) วัว
แดง (Bos javanicus) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) เสือดาว (Panthera pardus) และเสือโครง 
(Panthera tigris) ตามลําดับ 

โดยหมูปา (Sus scrofa) พบการกระจายท่ัวท้ังพ้ืนที่ มีการกระจายหนาแนนมากบริเวณ
ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แตพบนอยบริเวณทางดานทิศใตของพ้ืนที่อุทยานฯ 

เกงธรรมดา (Muntiacus muntjac) มีการกระจายอยางสม่ําเสมออยูทั่วทุกพ้ืนท่ี แต
พบวามีการกระจายหนาแนนแคบางบริเวณเทานั้น 

 ชางปา (Elephas maximus) มีการกระจายออกนอกแนวเขตอุทยานฯ บริเวณทางดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ และกระจายท่ัวลงมาถึงตอนลางของพ้ืนที่ แตพบการกระจายนอย
มากบริเวณทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

 หมีควาย (Ursus thibetanus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) พบวามีการ
กระจายหนาแนนบริเวณทางดานทิศตะวันตกตามแนวเขตชายแดนระหวางประเทศ และบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่ แตไมพบการกระจายทางทิศตะวันออกและทิศใตของพ้ืนที่ 
 กระทิง (Bos gaurus) พบการกระจายหนาแนนเปนบางบริเวณ ทางดานทิศเหนือพบอยู
ใกลพื้นที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติกุยบุรีและอุทยานแหงชาติแกงกระจาน หรือ
เรียกบริเวณนั้นวา สวนทุเรียน ทางดานทิศตะวันออกพบบริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ กร. 1 
ปายาง และตอนลางของพ้ืนที่บริเวณหลังที่ทําการอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
 เลียงผา  (Capricornis sumatraensis) พบวามีการกระจายไปท่ัวพ้ืนที่ อุทยานฯ 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีภูเขาสูงและคอนขางชัน 

 กวางปา (Rusa unicolor) พบวามีการกระจายบริเวณตอนกลางของพ้ืนที ่
 สมเสร็จ (Tapirus indicus) พบวามีการกระจายบริเวณทางดานทิศตะวันตกตอนบนซ่ึง
เปนพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศ ลดหลั่นลงมาบริเวณตอนกลางตามแนวชายแดนของพ้ืนที่ และ
เนื่องจากสมเสร็จเปนสัตวปาท่ีมีการปรับตัวตอการถูกรบกวนไดยาก จึงมักพบอาศัยอยูในพื้นที่ปาลึกที่
ไมคอยมีการรบกวนจากมนุษย 
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 วัวแดง (Bos javanicus) พบวามีการกระจายเชนเดียวกันกับกระทิง (Bos gaurus) 
เนื่องจากสัตวปาทั้ง 2 ชนิดนี้มีการหากินอยูรวมกัน 

 หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) พบวามีการกระจายหนาแนนมากบริเวณทางดานทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่อุทยาน ฯ 

 เสือดาว (Panthera pardus) พบวามีการกระจายบริเวณสวนทุเรียนซ่ึงเปนพ้ืนที่ติดตอ
กับพ้ืนที่แนวเชื่อมตอระบบนิเวศระหวางอุทยานแหงชาติกุยบุรีและอุทยานแหงชาติแกงกระจาน และ
พบบริเวณวามีการกระจายบริเวณโซนปายาง 
 เสือโครง (Panthera tigris) พบวามีการกระจายนอยท่ีสุดพบตามแนวชายแดนทางดาน
ทิศตะวันตกของพ้ืนที่ 
 สัตวปาสวนใหญมีการกระจายไปจนถึงแนวเขตพรมแดนระหวางประเทศไทยและประเทศ
เมียนมา เปนไปไดวาสัตวปามีการหากินขามไปมาระหวางประเทศ สวนสัตวปาที่พบการกระจายกวาง
ถือเปนเรื่องดี หมายความวาสัตวปาชนิดนั้ นสามารถดํารงชีวิตอยูไดในหลายพ้ืนที่ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดลอม สัตวปาเหลานี้จะสามารถปรับตัวไดดีกวาสัตวปาที่มีถิ่นที่อยูอาศัย
เฉพาะถิ่น สวนสัตวปาที่มีการกระจายเฉพาะถ่ินควรไดรับการจัดการและติดตามประชากรอยาง
ตอเนื่องเพราะสัตวปาเหลาน้ี จะปรับตัวไดยากหากมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมอยาง
เฉียบพลันในถิ่นท่ีอาศัย จากภัยพิบัติตาง ๆ ทั้งภัยแลง น้ําปาไหลหลาก และไฟปา จึงมีความเสี่ยงที่
จํานวนประชากรจะลดลงหรืออาจสูญพันธุไปจากพ้ืนที่ได 

 

ภาพที่ 20  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ หมูปา (Sus scrofa) 
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ภาพที่ 21  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ เกงธรรมดา (Muntiacus muntjac) 

 

ภาพที่ 22  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ ชางปา (Elephas maximus) 
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ภาพที่ 23  การกระจายและพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับ หมีควาย (Ursus thibetanus) และหมีหมา 
(Helarctos malayanus) 

 

ภาพที่ 24  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ กระทิง (Bos gaurus) 
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ภาพที่ 25  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 

 

ภาพที่ 26  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ กวางปา (Rusa unicolor) 
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ภาพที่ 27  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ สมเสร็จ (Tapirus indicus) 

 

ภาพที่ 28  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 
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ภาพที่ 29  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนท่ีเหมาะสม (ขวา) สําหรับ วัวแดง (Bos javanicus) 

 

ภาพที่ 30  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนที่เหมาะสม (ขวา) สําหรับ เสือดาว (Panthera pardus) 
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ภาพที่ 31  การกระจาย (ซาย) และพ้ืนท่ีเหมาะสม (ขวา) สําหรับ เสือโครง (Panthera tigris) 
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ตารางท่ี 1  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Pholidota 

Family Manidae 

1 Manis javanica ลิ่นชวา สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) CR (2014) 
Order Insectivora 

Family Erinaceidae 

2 Echinosorex gymnura หนูเหม็น - - LC (2008) 
Order Scandentia 

Family Tupaiidae 

3 Tupaia belangeri กระแตเหนือ - บัญชี II (2015) LC (2008) 
Order Dermoptera 

Family Cynocephalidae 

4 Galeopterus variegatus บาง สัตวปาคุมครอง - LC (2008) 
Order Primata 

Family Lorisidae 

5 Nycticebus coucang ลิงลม, นางอาย สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) VU (2008) 
Family Cercopithecidae 

6 Macaca nemestrina ลิงกัง สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) VU (2008) 

7 Macaca arctoides ลิงเสน สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) VU (2008) 
8 Macaca fascicularis ลิงแสม สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2008) 
9 Presbytis femoralis คางดํา สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) NT (2008) 

10 Trachypithecus obscurus คางแวนถ่ินใต สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) NT (2008) 
Family Hylobatidae 

11 Hylobates lar ชะนีธรรมดา สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) EN (2008) 
Order Carnivora 

Family Canidae 

12 Canis aureus หมาจิ้งจอก สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2008) 
13 Cuon alpinus หมาใน สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) EN (2015) 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Ursidae 

14 Ursus thibetanus หมีควาย สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) VU (2008) 

15 Helarctos malayanus หมีหมา สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) VU (2008) 

Family Mustelidae 

16 Martes flavigula หมาไม สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2016) 

17 Arctonyx collaris หมูหริ่ง สัตวปาคุมครอง - VU (2016) 

18 Lutrogale perspicillata นากใหญขนเรียบ สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) VU (2015) 

19 Aonyx cinereus นากเล็กเล็บสั้น สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) VU (2015) 

Family Viverridae 

20 Viverricula indica ชะมดเช็ด สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2015) 

21 Viverra zibetha ชะมดแผงหางปลอง สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2016) 

22 Prionodon linsang ชะมดแปลงลายแถบ - บัญชี II (2015) LC (2016) 

23 Paradoxurus hermaphroditus อีเห็นขางลาย - บัญชี III (2015) LC (2016) 

24 Paguma larvata อีเห็นเครือ - บัญชี III (2015) LC (2016) 

25 Arctictis binturong หมีขอ สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) VU (2016) 

Family Herpestidae 

26 Herpestes javanicus พังพอนธรรมดา สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2016) 

27 Herpestes urva พังพอนกินปู สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2016) 

Family Felidae 

28 Prionailurus viverrinnus เสือปลา สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) EN (2008) 

29 Prionailurus bengalensis แมวดาว สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2015) 

30 Pardofelis marmorata แมวลายหินออน สัตวปาสงวน บัญชี I (2015) NT (2015) 

31 Catopuma temminckii เสือไฟ สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) NT (2016) 

32 Neofelis nebulosa เสือลายเมฆ สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) VU (2016) 

33 Panthera pardus เสือดาว หรือเสือดํา สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) VU (2016) 

34 Panthera tigris เสือโครง สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) EN (2015) 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

ลําดั
บ 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Proboscidea 

Family Elephantidae 

35 Elephas maximus ชางปา สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) EN (2008) 

Order Perissodactyla 

Family Tapiridae 

36 Tapirus indicus สมเสร็จ สัตวปาสงวน บัญชี I (2015) EN (2016) 

Order Artiodactyla 

Family Suidae 

37 Sus scrofa หมูปา - - LC (2008) 

Family Tragulidae 

38 Tragulus napu กระจงควาย สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

39 Tragulus javanicus กระจงเล็ก สัตวปาคุมครอง - DD (2015) 

Family Cervidae 

40 Muntiacus muntjak เกงธรรมดา สัตวปาคุมครอง - LC (2016) 

41 Muntiacus feae เกงหมอ สัตวปาสงวน - DD (2016) 

42 Axis porcinus เนื้อทราย สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) EN (2015) 

43 Rusa unicolor กวางปา สัตวปาคุมครอง - VU (2015) 

Family Bovidae 

44 Bos javanicus วัวแดง สัตวปาคุมครอง - EN (2008) 

45 Bos gaurus กระทิง สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) VU (2008) 

46 Capricornis sumatraensis เลียงผา สัตวปาสงวน บัญชี I (2015) VU (2008) 

Order Rodentia 

Family Sciuridae 

47 Ratufa bicolor พญากระรอกดําใหญ สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) NT (2008) 

48 Callosciurus caniceps กระรอกปลายหางดํา - - LC (2008) 

49 Menetes berdmorei กระจอน - - LC (2008) 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Spalacidae 

50 Rhizomys sumatrensis อนใหญ - - LC (2008) 
51 Cannomys badius อนเล็ก - - LC (2008) 

Family Hystricidae 

52 Hystrix brachyura เมนใหญ สัตวปาคุมครอง - LC (2008) 
53 Atherurus macrourus เมนหางพวง สัตวปาคุมครอง - LC (2008) 

Order Lagomorpha 

Family Leporidae 

54 Lepus peguensis กระตายปา สัตวปาคุมครอง - LC (2008) 

หมายเหตุ 
CITES’s Appendices     เกณฑการจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ  EX – สูญพันธไปแลว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุที่ไมจําเปนวาถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ EW – สูญพันธุไปจากธรรมชาติ (Extinct in the wild) 
แตตองควบคุมการคาขายเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ไมสอดคลอง CR – มีความเส่ียงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered) 
กับความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ     EN – ใกลสูญพันธุ (Endangered) 
Appendix III – ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครองในอยางนอยหนึ่งประเทศ VU – เกือบอยูในขายใกลการสูญพันธุ (Vulnerable) 
โดยจะตองรองขอความชวยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  NT – เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ (Near Threatened) 
ในการควบคุมการคาขายชนิดพันธุนั้น ๆ    LC – มีความเส่ียงต่ําตอการสูญพันธุ (Least Concern) 
      DD – ขอมูลไมเพียงพอตอการประเมิน (Data Deficient) 
      NE – ยังไมไดรับการประเมิน (Not Evaluated) 

2.  นก (Bird) 

 2.1 ความหลากหลายของนก 

พบนกทั้ งหมด  21 อัน ดับ  56  วงศ  171 ชนิด  โดยพบนกในอัน ดับจับคอน 
(Passeriformes) มากที่สุด 89 ชนิด เชน นกแตวแลวอกเขียว (Pitta sordida) นกแตวแลวธรรมดา 
(Pitta moluccensis) นกพญาปากกวางสีดํา (Corydon sumatranus) นกพญาปากกวางอกสีเงิน 
(Serilophus lunatus) นกเขียวคราม ( Irena puella) นกเขียวกานตองปกสีฟา (Chloropsis 
cochinchinensis) นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) นกเขียวกานตองใหญ 
(Chloropsis sonnerati) นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus) นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus) 
นกกาแวน  (Crypsirina temia)  อีกา  (Corvus levaillantii)  นกขมิ้ นท ายทอยดํา  (Oriolus 
chinensis) นกเฉ่ียวบุ งใหญ (Coracina melaschistos) นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus 
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roseus) นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus) นกพญาไฟใหญ (Pericrocotus speciosus) 
นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura javanica) นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus ) 
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus) 
นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) นกขมิ้นนอยธรรมดา (Aegithina tiphia) 
นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis) นกภูหงอนทองขาว (Erpornis zantholeuca) 
นกจาบฝนปกแดง (Mirafra erythrocephala) นกกาฝากกนเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) 
นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor) เปนตน 

รองลงมานกในอันดับนกตะขาบ (Coraciiformes) พบ 14 ชนิด เชน นกตะขาบดง 
(Eurystomus orientalis) นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis) นกกระเต็นนอยธรรมดา 
(Alcedo atthis) นกกระเต็นนอยหลังสีน้ําเงิน (Alcedo meninting) นกกระเต็นใหญธรรมดา 
(Pelargopsis capensis) นกกระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกกระเต็นหัวดํา (Halcyon 
pileata) นกกระเต็นลาย (Lacedo pulchella) นกจาบคาเคราแดง (Nyctyornis amictus) 
นกจาบคาเครานํ้าเงิน (Nyctyornis athertoni) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) เปนตน 

นกในอันดับหัวขวาน (Piciformes) พบ 12 ชนิด เชน นกหัวขวานแดงลาย (Chrysophlegma 
miniaceum) นกหัวขวานสามน้ิวหลังสีไพล (Dinopium rafflesii) นกหัวขวานสามน้ิวหลังทอง 
(Dinopium javanense )  นกหัวขวานสี ่นิ ้วหลังทอง  (Chrysocolaptes guttacristatus ) 
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineatus) นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostrictus) 
นกโพระดกคางแดง (Megalaima mystacophanos) เปนตน 

 2.2 สถานภาพของนก 

สถานภาพของสัตวปาตามกฎหมายไทย สัตวปาที่สํารวจในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
มีสถานภาพการคุมครองของไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 โดยจําแนกไดตามบัญชีรายชื่อ
การคุมครองดังนี้ จําพวกนกพบ 167 ชนิด เชน นกกระทาดงแขงเขียว (Arborophila chloropus) 
นกกระทาทุง (Francolinus pintadeanus) ไกฟาหลังเทา (Lophura leucomelanos) ไกฟาหนาเขียว 
(Lophura ignita) นกแวนสีเทา (Polyplectron bicalcaratum) ไกปา (Gallus gallus) เปดแดง 
(Dendrocygna javanica) นกคุมอกลาย (Turnix suscitator) นกหัวขวานสีตาล (Micropternus 
brachyurus) นกหัวขวานปาไผ (Gecinulus viridis) นกหัวขวานแดงลาย (Chrysophlegma miniaceum) 
นกหัวขวานสามน้ิวหลังสีไพล (Dinopium rafflesii) นกหัวขวานสามน้ิวหลังทอง (Dinopium 
javanense) นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes guttacristatus) นกโพระดกธรรมดา 
(Megalaima lineata)  นกโพระดกหู เขียว  (Megalaima faiostrictus)  นกโพระดกคางแดง 
(Megalaima mystacophanos) นกโพระดกหนาผากดํา (Megalaima australis) นกตีทอง 
(Megalaima haemacephalus) นกแกก (Anthracoceros albirostris) นกเงือกสีน้ําตาล (Anorrhinus 
tickelli) นกเงือกกรามชาง (Rhyticeros undulatus) นกกก (Buceros bicornis) นกกะรางหัวขวาน 
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(Upupa epops) นกขุนแผนอกสีสม (Harpactes oreskios) นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes 
erythrocephalus) นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis) นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis) 
นกกระเต็นนอยธรรมดา (Alcedo atthis) นกกระเต็นนอยหลังสีน้ําเงิน (Alcedo meninting) 
นกกระเต็นใหญธรรมดา (Pelargopsis capensis) นกกระเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) 
นกกระเต็นหัวดํา (Halcyon pileata) นกกระเต็นลาย (Lacedo pulchella) นกจาบคาเคราแดง 
(Nyctyornis amictus) นกจาบคาเคราน้ําเงิน (Nyctyornis athertoni) นกจาบคาเล็ก (Merops 
orientalis) นกจาบคาคอสีฟา (Merops viridis) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) 
นกจาบคาหัวสีสม (Merops leschenaulti) นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) นกคัคคูลาย 
(Cacomantis sonneratii) นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus) นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx 
maculatus) นกบั้งรอกใหญ (Phaenicophaeus tristis) นกบั้งรอกแดง (Rhinortha chlorophaea) 
นกกาเหวา (Eudynamys scolopaceus) นกกะปูดใหญ (Centropus sinensis) นกกะปูดเล็ก 
(Centropus bengalensis) นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) นกแอนตาล (Cypsiurus 
balasiensis) นกแอนใหญหัวตาขาว (Hirundapus giganteus) เปนตน 

สถานภาพของสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1 
(Appendix I) พบ 1 ชนิด ไดแก นกกก (Buceros bicornis) 

ชนิดพันธุ ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II)  พบ  16 ชนิด  เชน  นกแวนสี เทา 
(Polyplectron bicalcaratum) นกเงือกกรามชาง (Rhyticeros undulatus) นกออก (Haliaeetus 
leucogaster) เหยี่ยวรุง (Spilornis cheela) นกขุนทอง (Gracula religiosa) เปนตน 

ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) พบ 1 ชนิด ไดแก ไกฟาหลังเทา (Lophura 
leucomelanos) 

สถานภาพของสัตวปาตามบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ  ในการ
สํารวจครั้งน้ีพบนกที่มีการสถานภาพตามบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ เพียง 2 
สถานภาพ ไดแก 

สัตวปาใกลถูกคุกคาม: Near threatened (NT) จํานวน 6 ชนิด เชน ไกฟาหนาเขียว 
(Lophura ignita)  นกหัวขวานสาม น้ิวหลั งสี ไพร  (Dinopium rafflesii)  นกเ งือกสีน้ํ า ตาล 
(Anorrhinus tickelli)  นกกก  (Buceros bicornis)  และนกกาง เ ขนน้ํ า หลั ง แดง  (Enicurus 
ruficapillus) เปนตน 

สัตวปากลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด: Least concern (LC) จํานวน 165 ชนิด เชน 
นกกระทาทุง (Francolinus pintadeanus) ไกฟาหลังเทา (Lophura leucomelanos) นกหัวขวาน
สามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense) นกแกก (Anthracoceros albirostris) นกกระเต็นลาย 
(Lacedo pulchella)  นกบั้ งรอกแดง  (Rhinortha chlorophaea)  นกเคา โมง  (Glaucidium 
cuculoides) และนกพญาปากกวางอกสีเงิน (Serilophus lunatus) เปนตน 
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ตารางท่ี 2  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของนกในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพ
ตามฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Galliformes 

Family Phasianidae 

1 Arborophila chloropus นกกระทาดงแขงเขียว R สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

2 
Francolinus 
pintadeanus 

นกกระทาทุง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

3 
Lophura 
leucomelanos 

ไกฟาหลังเทา R สัตวปาคุมครอง บัญชี III (2015) LC (2012) 

4 Lophura ignita ไกฟาหนาเขียว R สัตวปาคุมครอง - NT (2014) 

5 
Polyplectron 
bicalcaratum 

นกแวนสเีทา R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2013) 

6 Gallus gallus ไกปา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Anseriformes  

Family Anatidae  

7 Dendrocygna javanica เปดแดง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Charadriiformes 

Family Turnicidae  

8 Turnix suscitator นกคุมอกลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Piciformes 

Family Picidae 

9 
Micropternus 
brachyurus 

นกหัวขวานสีตาล R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

10 Gecinulus viridis นกหัวขวานปาไผ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

11 
Chrysophlegma 
miniaceum 

นกหัวขวานแดงลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

12 Dinopium rafflesii นกหัวขวานสามนิว้หลังสีไพล R สัตวปาคุมครอง - NT (2012) 

13 Dinopium javanense นกหัวขวานสามนิว้หลังทอง R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

14 
Chrysocolaptes 
guttacristatus 

นกหัวขวานส่ีนิ้วหลังทอง R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

Family Megalaimidae 

15 Megalaima lineata นกโพระดกธรรมดา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

16 Megalaima faiostricta นกโพระดกหูเขียว R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชือ่สามัญ 
สถานภาพ
ตามฤดูกาล 
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Family Megalaimidae 

17 
Megalaima 
mystacophanos 

นกโพระดกคางแดง R สัตวปาคุมครอง - NT (2012) 

18 Megalaima australis นกโพระดกหนาผากดํา R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

19 
Megalaima 
haemacephala 

นกตทีอง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Bucerotiformes  

Family Bucerotidae  

20 Anthracoceros albirostris นกแกก R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

21 Anorrhinus tickelli นกเงือกสีน้ําตาล R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) NT (2012) 

22 Rhyticeros undulatus นกเงือกกรามชาง R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

23 Buceros bicornis นกกก R สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) NT (2015) 

Family Upupidae 

24 Upupa epops นกกะรางหัวขวาน R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Trogoniformes  

Family Trogonidae  

25 Harpactes oreskios นกขนุแผนอกสีสม R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

26 
Harpactes 
erythrocephalus 

นกขนุแผนหัวแดง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Coraciiformes 

Family Coraciidae  

27 Eurystomus orientalis นกตะขาบดง R,P สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

28 Coracias benghalensis  นกตะขาบทุง R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

Family Alcedinidae 

29 Alcedo atthis นกกระเต็นนอยธรรมดา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

30 Alcedo meninting นกกระเตน็นอยหลังสีน้ําเงนิ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

31 Pelargopsis capensis นกกะเต็นใหญธรรมดา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

32 Halcyon smyrnensis นกกะเต็นอกขาว R สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

33 Halcyon pileata นกกะเต็นหัวดํา W,P สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

34 Lacedo pulchella นกกะเต็นลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 
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Family Meropidae  

35 Nyctyornis amictus นกจาบคาเคราแดง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

36 Nyctyornis athertoni นกจาบคาเคราน้ําเงนิ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

37 Merops orientalis นกจาบคาเล็ก R,B สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

38 Merops viridis นกจาบคาคอสีฟา R,P สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

39 Merops philippinus นกจาบคาหัวเขียว R,W,P,B สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

40 Merops leschenaulti นกจาบคาหัวสีสม R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Cuculiformes  

Family Cuculidae 

41 Clamator coromandus นกคัคคูหงอน W,P,B สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

42 Cacomantis sonneratii นกคัคคูลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

43 Cacomantis merulinus นกอีวาบตั๊กแตน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

44 
Chrysococcyx 
maculatus 

นกคัคคูมรกต W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

45 Phaenicophaeus tristis นกบ้ังรอกใหญ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

46 
Rhinortha 
chlorophaea 

นกบ้ังรอกแดง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

47 
Eudynamys 
scolopaceus 

นกกาเหวา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

48 Centropus sinensis นกกะปูดใหญ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

49 Centropus bengalensis นกกะปูดเลก็ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Psittaciformes  

Family Psittacidae  

50 Loriculus vernalis นกหกเลก็ปากแดง R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

Order Apodiformes 

Family Apodidae  

51 Cypsiurus balasiensis นกแอนตาล R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

52 Hirundapus giganteus นกแอนใหญหัวตาขาว R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

53 Apus nipalensis นกแอนบาน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 
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Order Strigiformes  

Family Strigidae  

54 Otus lettia นกเคากู R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

55 Glaucidium cuculoides นกเคาโมง R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

Oder Caprimulgiformes 

Family Caprimulgidae 

56 Caprimulgus macrurus นกตบยุงหางยาว R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

Order Columbiformes 

Family Columbidae  

57 Columba livia นกพริาบปา R - - LC (2012) 

58 Spilopelia chinensis นกเขาใหญ R - - LC (2014) 

59 
Streptopelia 
tranquebarica 

นกเขาไฟ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

60 Geopelia striata นกเขาชวา R - - LC (2012) 

61 Chalcophaps indica นกเขาเขียว R สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

Order Podicipediformes 

Family Podicipedidae 

62 Tachybaptus ruficollis นกเปดผีเลก็ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Gruiformes 

Family Rallidae  

63 Amaurornis phoenicurus นกกวกั R สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

Order Charadriiformes 

Family Jacanidae 

64 Metopidius indicus นกพริก R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Burhinidae  

65 Burhinus indicus นกกระแตผเีล็ก R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

Family Charadriidae  

66 Vanellus indicus นกกระแตแตแวด R สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 
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Order Accipitriformes 

Family Accipitridae 

67 Aviceda jerdoni 
เหย่ียวกิ้งกาสี
น้ําตาล 

R,W,P สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2015) 

68 Aviceda leuphotes เหย่ียวกิ้งกาสีดํา R,W สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2015) 

69 Elanus caeruleus เหย่ียวขาว R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2013) 

70 Milvus migrans เหย่ียวดํา R,W สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC(2015) 

71 Haliaeetus leucogaster นกออก R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

72 Spilornis cheela เหย่ียวรุง R,W สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2015) 

73 Pernis ptilorhynchus เหย่ียวผึ้ง R,W,P สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2015) 

74 Accipiter trivirgatus เหย่ียวนกเขาหงอน R,W สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

75 Butastur indicus เหย่ียวหนาเทา W,P สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2015) 

Order Suliformes  

Family Phalacrocoracidae  

76 Microcarbo niger นกกาน้ําเล็ก R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Pelecaniformes 

Family Ardeidae  

77 Egretta garzetta นกยางเปย R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

78 Ardea modesta นกยางโทนใหญ R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

79 Bubulcus coromandus นกยางควาย R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

80 Ardea purpurea นกกระสาแดง R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

81 Ardeola bacchus นกยางกรอกพนัธุจนี W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Order Ciconiiformes  

Family Ciconiidae  

82 Anastomus oscitans นกปากหาง R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 
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Order Passeriformes  

Family Pittidae 

83 Pitta sordida นกแตวแลวอกเขียว P,B สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

84 Pitta moluccensis นกแตวแลวธรรมดา P,B สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Eurylaimidae 

85 Corydon sumatranus นกพญาปากกวางสีดํา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

86 Serilophus lunatus นกพญาปากกวางอกสเีงิน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Irenidae 

87 Irena puella นกเขียวคราม R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Chloropseidae  

88 Chloropsis cochinchinensis นกเขียวกานตองปกสีฟา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

89 Chloropsis aurifrons นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

90 Chloropsis sonnerati นกเขียวกานตองใหญ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Laniidae  

91 Lanius tigrinus นกอีเสือลายเสือ P สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

92 Lanius cristatus นกอีเสือสีน้ําตาล W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Corvidae  

93 Crypsirina temia นกกาแวน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

94 Corvus levaillantii อีกา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Oriolidae  

95 Oriolus chinensis นกขมิ้นทายทอยดํา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

Family Campephagidae 

96 Coracina melaschistos นกเฉี่ยวบุงใหญ R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

97 Pericrocotus roseus นกพญาไฟสีกุหลาบ W สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

98 Pericrocotus divaricatus นกพญาไฟสีเทา W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

99 Pericrocotus speciosus นกพญาไฟใหญ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 
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Family Rhipiduridae 

100 Rhipidura javanica นกอีแพรดแถบอกดํา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Dicruridae 

101 Dicrurus leucophaeus นกแซงแซวสีเทา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

102 
Dicrurus leucophaeus 
leucogenis 

นกแซงแซวสีเทา (D.I. 
leucogenis) R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

103 Dicrurus macrocercus นกแซงแซวหางปลา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

104 Dicrurus aeneus นกแซงแซวเล็กเหลอืบ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

105 Dicrurus hottentottus นกแซงแซวหงอนขน R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

Family Aegithinidae 

106 Aegithina tiphia นกขมิ้นนอยธรรมดา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

107 Aegithina lafresnayei นกขมิ้นนอยปกสเีรียบ R สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

Family Monarchidae 

108 Hypothymis azurea นกจับแมลงจกุดํา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

109 Terpsiphone paradisi นกแซวสวรรค R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Muscicapidae 

110 Muscicapa sibirica นกจับแมลงสีคล้ํา W,P สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

111 Muscicapa latirostris นกจับแมลงสนี้ําตาล R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

112 Ficedula albicilla นกจับแมลงคอแดง W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

113 Culicicapa ceylonensis นกจับแมลงหัวเทา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

114 Cyornis tickelliae นกจับแมลงอกสมทองขาว R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

115 Cyornis unicolor นกจับแมลงสีฟาออน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

116 Eumyias thalassinus นกจับแมลงสีฟา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

117 Enicurus ruficapillus นกกางเขนน้ําหลังแดง R สัตวปาคุมครอง - NT (2012) 

118 Copsychus saularis นกกางเขนบาน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

119 Copsychus malabaricus นกกางเขนดง R สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 
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120 Saxicola maurus นกยอดหญาหัวดํา R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

Family Sturnidae 

121 Gracupica contra นกเอี้ยงดาง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

122 Acridotheres tristis นกเอี้ยงสาริกา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

123 Acridotheres grandis นกเอี้ยงหงอน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

124 Gracula religiosa นกขนุทอง R สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2012) 

Family Artamidae 

125 Artamus fuscus นกแอนพง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Hirundinidae  

126 Cecropis daurica นกนางแอนตะโพกแดง W สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

127 Hirundo rustica นกนางแอนบาน R,W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Pycnonotidae 

128 Pycnonotus atriceps นกปรอดทอง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

129 Pycnonotus flaviventris นกปรอดเหลืองหัวจกุ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

130 Pycnonotus jocosus นกปรอดหัวโขน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

131 Pycnonotus aurigaster นกปรอดหัวสเีขมา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

132 Pycnonotus finlaysoni นกปรอดคอลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

133 Pycnonotus goiavier นกปรอดหนานวล R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

134 Pycnonotus blanfordi นกปรอดสวน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

135 Alophoixus ochraceus นกปรอดโองทองสนี้ําตาล R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

136 Tricholestes criniger นกปรอดหลังฟ ู R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Cisticolidae  

137 Prinia inornata นกกระจิบหญาสีเรียบ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

138 Prinia hodgsonii นกกระจิบหญาอกเทา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

139 Orthotomus sutorius นกกระจิบธรรมดา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

140 Orthotomus atrogularis นกกระจิบคอดํา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพ
ตามฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Phylloscopidae 

141 Phylloscopus borealis นกกระจิ๊ดขัว้โลกเหนอื W,P สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

142 Phylloscopus inornatus นกกระจิ๊ดธรรมดา W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

Family Leiothrichidae 

143 Garrulax leucolophus นกกะรางหัวหงอก R สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

Family Pellorneidae 

144 Malacocincla abbotti นกกินแมลงปาฝน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

145 Pellorneum ruficeps นกจาบดินอกลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

146 Malacopteron magnirostre นกกินแมลงหัวสนี้ําตาล R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Timaliidae 

147 Pomatorhinus hypoleucos นกระวังไพรปากยาว R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

148 Pomatorhinus schisticeps นกระวังไพรปากเหลอืง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

149 Stachyridopsis rufifrons นกกินแมลงหนาผากน้ําตาล R สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

150 Stachyris striolata นกกินแมลงคอลาย R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

151 Macronous gularis นกกินแมลงอกเหลือง R สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

Family Vireonidae 

152 Erpornis zantholeuca นกภูหงอนทองขาว R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Alaudidae 

153 Mirafra erythrocephala นกจาบฝนปกแดง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Dicaeidae  

154 Dicaeum chrysorrheum นกกาฝากกนเหลือง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

155 Dicaeum minullum นกกาฝากสีเรียบ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

156 Dicaeum trigonostigma นกกาฝากทองสีสม R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

157 Dicaeum cruentatum นกสีชมพูสวน R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Nectariniidae 

158 Anthreptes simplex นกกินปลีสเีรียบ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพ
ตามฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

159 Chalcoparia singalensis นกกินปลแีกมสีทับทมิ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

160 Cinnyris jugularis นกกินปลอีกเหลือง R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

161 Arachnothera longirostra นกปลกีลวยเล็ก R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

162 Arachnothera modesta นกปลกีลวยทองเทา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Motacillidae 

163 Motacilla tschutschensis นกเดาลมเหลอืง W สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

164 Motacilla cinerea นกเดาลมหลังเทา W สัตวปาคุมครอง - LC (2015) 

165 Dendronanthus indicus นกเดาลมดง W สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

166 Anthus richardi นกเดาดินทุงใหญ W สัตวปาคุมครอง - LC (2013) 

167 Anthus rufulus นกเดาดินทุงเลก็ R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Passeridae  

168 Passer flaveolus นกกระจอกตาล R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

169 Passer montanus นกกระจอกบาน R - - LC (2015) 

Family Ploceidae 

170 Ploceus philippinus นกกระจาบธรรมดา R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

Family Estrildidae  

171 Lonchura punctulata นกกระติ๊ดขี้หม ู R สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

หมายเหตุ 
CITES’s Appendices     เกณฑการจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ  EX – สูญพันธไปแลว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุที่ไมจําเปนวาถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ EW – สูญพันธุไปจากธรรมชาติ (Extinct in the wild) 
แตตองควบคุมการคาขายเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ไมสอดคลอง CR – มีความเส่ียงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered) 
กับความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ     EN – ใกลสูญพันธุ (Endangered) 
Appendix III – ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครองในอยางนอยหนึ่งประเทศ VU – เกือบอยูในขายใกลการสูญพันธุ (Vulnerable) 
โดยจะตองรองขอความชวยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  NT – เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ (Near Threatened) 
ในการควบคุมการคาขายชนิดพันธุนั้น ๆ    LC – มีความเส่ียงต่ําตอการสูญพันธุ (Least Concern) 
R – นกประจําถิ่น P – นกอพยพผาน   DD - ขอมูลไมเพียงพอตอการประเมิน (Data Deficient) 
W – นกอพยพ B – นกอพยพมาทํารังวางไข  NE – ยังไมไดรับการประเมิน (Not Evaluated) 
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3.  สัตวเลื้อยคลาน (Reptile) 

3.1 ความหลากหลายของสัตวเลื้อยคลาน 

พบสัตวเลื้อยคลาน 2 อันดับ 13 วงศ 44 ชนิด โดยพบสัตวเลื้อยคลานในอันดับก้ิงกาและ
งู (Squamata) 38 ชนิด เชน จิ้งจกหางแบน (Hemidactylus platyurus) ตุกแกบาน (Gekko 
gecko)  ตุ กแกบินหางหยัก  (Ptychozoon lionotum)  กิ้ งก า เขาหนามสั้น  (Acanthosaura 
crucigera) กิ้งกาแกวใต (Calotes emma) กิ้งกาหัวสีฟา (Calotes mystaceus) กิ้งกาหัวแดง 
(Calotes versicolor) กิ้งกาเขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana) แยใต (Leiolepis belliana) 
จิ้งเหลนบาน (Eutropis multifasciatus) จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularia) จิ้งเหลนลาย
อินโดจีน (Lipinia vittigera) จิ้ ง เหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculates) เหี้ย 
(Varanus salvator) ตะกวด (Varanus nebulosus) งูกนขบ (Cylindrophis ruffus) งูเหลือม 
(Python reticulates) งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) งูสิงบาน (Ptyas korros) 
งูปแกวลายแตม (Oligodon fasciolatus ) งูสายมานพระอินทร (Dendrelaphis pictus ) 
งูเขียวพระอินทร (Chrysopelea ornate) งูปลองฉนวนสรอยเหลือง (Lycodon capucinus) 
งูปลองฉนวนลาว (Lycodon laoensis) งูเขียวบอน (Boiga cyanea) งูหมอก (Psammodynastes 
pulverulentus)  งู เขียว หัวจิ้ งจก  (Ahaetulla prasina)  งูลายสาบจุด ดําขาว  (Rhabdophis 
chrysargos) เปนตน 

และอันดับเตา (Testudines) พบ 6 ชนิด ไดแก ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) 
ตะพ าบแก ม แ ด ง  ( Dogania subplana)  เ ต า ใ บ ไ ม พ ม า  ( Cyclemys oldhami)  เ ต า ดํ า
(Siebenrockiella crassicollis) เตาเหลือง (Indotestudo elongate) เตาหกเหลือง (Manouria 
emys) 

3.2 สถานภาพของสัตวเลื้อยคลาน 

สถานภาพของสัตวปาตามกฎหมายไทย สัตวปาที่สํารวจพบในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
มีสถานภาพการคุมครองของไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 โดยจําแนกตามบัญชีรายชื่อการ
คุมครอง พบสัตวปาคุมครองจําพวกสัตวเลื้อยคลานจํานวน 13 ชนิด ไดแก ตะพาบธรรมดา (Amyda 
cartilaginea) ตะพาบแกมแดง (Dogania subplana) เตาเหลือง (Indotestudo elongate) 
เตาหกเหลือง (Manouria emys) กิ้งกาเขาหนามส้ัน (Acanthosaura crucigera) กิ้งกาแกวใต 
(Calotes emma emma) กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) เหี้ย (Varanus salvator) ตะกวด 
(Varanus nebulosus)  งู เ ห ลื อม  (Python reticulatus)  งู เ ขี ย ว ก าบหมาก  (Gonyosoma 
oxycephalum) งูสิงบาน (Ptyas korros) และงูจงอาง (Ophiophagus Hannah) 

สถานภาพของสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1 
(Appendix I) พบ 1 ชนิด ไดแก ตะกวด (Varanus nebulosus) 
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ชนิดพันธุ ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) พบ 10 ชนิด เชน เหี้ย (Varanus 
salvator) งูเหาหมอ (Naja kaouthia) เตาหกเหลือง (Manouria emys) ตะพาบธรรมดา (Amyda 
cartilaginea) เปนตน 

ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) พบ 1 ชนิด ไดแก งูแมวเซา (Daboia 
siamensis) 

สถานภาพของสัตวปาตามบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ ไมพบ
สัตวเลื้อยคลานสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง: Critically endangered (CR) 

สัตวปาใกลสูญพันธุ: Endangered (EN) จํานวน 2 ชนิด ไดแก เตาเหลือง (Indotestudo 
elongata) เตาหกเหลือง, เตาหกดํา (Manouria emys) 

สัตวปาท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุ: Vulnerble (VU) จํานวน 3 ชนิด ไดแก ตะพาบธรรมดา 
(Amyda cartilaginea) เตาดํา (Siebenrockiella crassicollis) และงูจงอาง (Ophiophagus hannah) 

สัตวปาใกลถูกคุกคาม : Near threatened (NT) จํานวน 2 ชนิด เชน แยใต (Leiolepis 
belliana) ตะกวด (Varanus nebulosus) 

สัตวปากลุมที่เปนกังวลนอยท่ีสุด: Least concern (LC) จํานวน 33 ชนิด เชน ตะพาบ
แกมแดง (Dogania subplana) ตุกแกบาน (Gekko gecko) กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) 
จิ้ ง เหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera) งู เหลือม (Python reticulatus) งูปลองฉนวนลาว 
(Lycodon laoensis) งูเขียวหางไหมตาโต (Cryptelytrops macrops) เปนตน 

ไมพบสัตวเลื้อยคลานสถานภาพที่มีขอมูลไมเพียงพอ: Data deficient (DD) 
สัตวปาที่ไมไดรับการประเมิน: Not evauated (NE) จํานวน 4 ชนิด ไดแก เตาใบไม 

(Cyclemys oldhami) กิ้งกาหัวสีฟา (Calotes mystaceus) กิ้งกาเขียวตะนาวศรี (Bronchocela 
burmana) และงลูายสาบจุดดําขาว (Rhabdophis chrysargos) 
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ตารางท่ี 3  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตวเลื้อยคลานในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Testudines 

Family Trionychidae 

1 Amyda cartilaginea ตะพาบธรรมดา สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) VU (2016) 
2 Dogania subplana ตะพาบแกมแดง สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2016) 

Family Geoemydidae 

3 Cyclemys oldhami เตาใบไมพมา - บัญชี II (2015) NE (2015) 
4 Siebenrockiella crassicollis เตาดํา สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) VU (2000) 

Family Testudinidae 

5 Indotestudo elongata เตาเหลือง สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) EN (2000) 
6 Manouria emys เตาหกเหลือง, เตาหกดํา สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) EN (2000) 

Order Squamata 

Family Gekkonidae 

7 Dixonius siamensis จิ้งจกดินลายจุด - - LC (2005) 
8 Hemidactylus frenatus จิ้งจกหางหนาม - - LC (2010) 
9 Hemidactylus platyurus จิ้งจกหางแบน - - LC (2005) 
10 Gekko gecko ตุกแกบาน - - LC (2005) 
11 Ptychozoon lionotum ตุกแกบินหางหยกั - - LC (2010) 

Family Agamidae 

12 Acanthosaura crucigera กิ้งกาเขาหนามสั้น สัตวปาคุมครอง - LC (2005) 
13 Calotes emma emma กิ้งกาแกวใต สัตวปาคุมครอง - LC (2005) 
14 Calotes mystaceus กิ้งกาหวัสีฟา สัตวปาคุมครอง - NE (2017) 
15 Calotes versicolor กิ้งกาหวัแดง สัตวปาคุมครอง - LC (2005) 
16 Bronchocela burmana กิ้งกาเขียวตะนาวศรี - - NE (2017) 

17 Leiolepis belliana แยใต - - NT (2005) 
Family Scincidae 

18 Eutropis multifasciatus จิ้งเหลนบาน - - LC (2005) 

19 Eutropis macularia จิ้งเหลนหลากลาย - - LC (2005) 

20 Lipinia vittigera จิ้งเหลนลายอินโดจีน - - LC (2005) 

21 Sphenomorphus maculatus จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ - - LC (2005) 

Family Varanidae 

22 Varanus salvator เหี้ย สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2010) 
23 Varanus nebulosus ตะกวด สัตวปาคุมครอง บัญชี I (2015) NT (2005) 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ 
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Squamata 

Family Cylindrophiidae 

24 Cylindrophis ruffus งูกนขบ - - LC (2012) 

Family Pythonidae 

25 Python reticulatus งูเหลือม สัตวปาคุมครอง บัญชี II (2015) LC (2005) 

Family Colubridea 

26 Gonyosoma oxycephalum งูเขียวกาบหมาก สัตวปาคุมครอง - LC (2012) 

27 Ptyas korros งูสิงบาน สัตวปาคุมครอง - LC (2005) 

28 Oligodon fasciolatus งูปแกวลายแตม - - LC (2012) 

29 Dendrelaphis pictus งูสายมานพระอินทร - - LC (2005) 

30 Chrysopelea ornata งูเขียวพระอินทร - - LC (2005) 

31 Lycodon capucinus งูปลองฉนวนสรอยเหลือง - - LC (2012) 

32 Lycodon laoensis งูปลองฉนวนลาว - - LC (2012) 

33 Boiga cyanea งูเขียวบอน - - LC (2005) 

34 Psammodynastes pulverulentus งูหมอก - - LC (2005) 

35 Ahaetulla prasina งูเขียวหัวจิ้งจก - - LC (2012) 

36 Rhabdophis chrysargos งูลายสาบจุดดําขาว - - NE (2017) 

Family Natricidae 

37 Xenochrophis flavipunctatus งูลายสอสวน - - LC (2012) 

Family Elapidae 

38 Bungarus flaviceps งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง - - LC (2012) 

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

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

Family Viperidae 

41 Cryptelytrops macrops งูเขียวหางไหมตาโต - - LC (2012) 

42 Cryptelytrops albolabris งูเขียวหางไหมทองเหลือง - - LC (2012) 

43 Popeia popeiorum งูเขียวหางไหมทองเขียว - - LC (2012) 

44 Daboia siamensis งูแมวเซา - บัญชี III (2015) LC (2012) 
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หมายเหตุ 
CITES’s Appendices     เกณฑการจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ  EX – สูญพันธไปแลว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุที่ไมจําเปนวาถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ EW – สูญพันธุไปจากธรรมชาติ (Extinct in the wild) 
แตตองควบคุมการคาขายเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ไมสอดคลอง CR – มีความเส่ียงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered) 
กับความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ     EN – ใกลสูญพันธุ (Endangered) 
Appendix III – ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครองในอยางนอยหนึ่งประเทศ VU – เกือบอยูในขายใกลการสูญพันธุ (Vulnerable) 
โดยจะตองรองขอความชวยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  NT – เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ (Near Threatened) 
ในการควบคุมการคาขายชนิดพันธุนั้น ๆ    LC – มีความเส่ียงต่ําตอการสูญพันธุ (Least Concern) 
      DD - ขอมูลไมเพียงพอตอการประเมิน (Data Deficient) 
      NE – ยังไมไดรับการประเมิน (Not Evaluated) 

4.  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) 

 4.1 ความหลากหลายสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 อันดับ 5 วงศ 22 ชนิด ไดแก คางคกแคระ (Ingerophrynus 
parvus) คางคกแคระมลายู (Ingerophrynus divergens) จงโครง (Phrynoidis asper) กบหนอง 
(Fejervarya limnocharis) กบทูด (Limnonectes blythii) กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei) 
กบหัวโต (Limnonectes macrognathus) กบหวยขาปุมใต (Limnonectes kuhlii) กบดอรเรีย 
(Limnonectes doriae) อ่ึงกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni) อ่ึงกรายหนังปุมปาละอู 
(Leptolalax fuliginosus) อ่ึงกรายพมา (Brachytarsophrys feae) อ่ึงกรายลายเลอะ (Leptobrachium 
smithi) อ่ึงกรายหวยใหญ (Xenophrys major) กบชะงอนผาใต (Odorrana hosii) กบชะงอนผา
ตะนาวศรี (Odorrana livida) กบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) กบเขาหลังตอง (Hylarana 
eschatia) กบเขาสูง (Clinotarsus alticola) กบลายหินตะนาวศรี (Amolops panhai) ปาดตีน
เหลืองเหนือ (Rhacophorus bipunctatus) และปาดบาน (Polypedates leucomystax) 

4.2 สถานภาพของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

สถานภาพของสัตวปาตามกฎหมายไทย สัตวปาที่สํารวจในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี 
มีสถานภาพการคุมครองของไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 และ 
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2546 โดยจําแนกตามบัญชีรายชื่อ
การคุมครอง สัตวปาคุมครองจําพวกสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 3 ชนิด ไดแก คางคกแคระ 
(Ingerophrynus parvus) จงโครง (Phrynoidis asper) และกบทูด (Limnonectes blythii) 

สถานภาพของสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในการสํารวจคร้ังนี้ไมพบสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

สถานภาพของสัตวปาตามบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ ไมพบสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกสถานภาพใกลสูญพันธุอยางยิ่ง: Critically endangered (CR)  

ไมพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกสถานภาพใกลสูญพันธุ: Endangered (EN)  
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ไมพบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ: Vulnerble (VU)  
สัตวปาใกลถูกคุกคาม: Near threatened (NT) จํานวน 1 ชนิด ไดแก กบทูด (Limnonectes 

blythii) 
สัตวปากลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด: Least concern (LC) จํานวน 16 ชนิด เชน จงโครง 

(Phrynoidis asper) อ่ึงกรายลายจุด (Leptobrachium hendricksoni) กบชะงอนผาใต (Odorrana 
hosii) กบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) ปาดตีนเหลือง (Rhacophorus bipunctatus) เปนตน 

สัตวปาที่มีขอมูลไมเพียงพอ: Data deficient (DD) จํานวน 4 ชนิด ไดแก กบหัวโต 
(Limnonectes macrognathus) กบดอรเรีย (Limnonectes doriae) อ่ึงกรายหนังปุมปาละอู 
(Leptolalax fuliginosus) กบชะงอนผาตะนาวศรี (Odorrana livida)  

สัตวปาที่ไมไดรับการประเมิน: Not evauated (NE) จํานวน 1 ชนิด ไดแก กบเขาหลัง
ทอง (Hylarana eschatia) 

ตารางท่ี 4  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่อสามัญ  
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Anura 

Family Bufonidae 

1 Ingerophrynus parvus คางคกแคระ สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

2 Ingerophrynus divergens คางคกแคระมลายู - - LC (2004) 

3 Phrynoidis asper จงโครง สัตวปาคุมครอง - LC (2014) 

Family Dicroglossidae 

4 Fejervarya limnocharis กบหนอง - - LC (2016) 

5 Limnonectes blythii กบทูด สัตวปาคุมครอง - NT (2004) 

6 Limnonectes gyldenstolpei กบหงอน - - LC (2004) 

7 Limnonectes macrognathus กบหัวโต - - DD (2004) 

8 Limnonectes kuhlii กบหวยขาปุมใต - - LC (2004) 

9 Limnonectes doriae กบดอรเรยี - - DD (2004) 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่อสามัญ  
สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Megophryidae 

10 Leptobrachium hendricksoni อึ่งกรายลายจดุ - - LC (2014) 

11 Leptolalax fuliginosus อึ่งกรายหนังปุมปาละอู - - DD (2008) 

12 Brachytarsophrys feae อึ่งกรายพมา - - LC (2004) 

13 Leptobrachium smithi อึ่งกรายลายเลอะ - - LC (2009) 

14 Xenophrys major อึ่งกรายหวยใหญ - - LC (2004) 

Family Ranidae 

15 Odorrana hosii กบชะงอนผาใต - - LC (2004) 

16 Odorrana livida กบชะงอนผาตะนาวศร ี - - DD (2004) 

17 Sylvirana nigrovittata กบอองเล็ก - - LC (2016) 

18 Hylarana eschatia กบเขาหลังตอง - - NE (2009) 

19 Clinotarsus alticola กบเขาสูง - - LC (2004) 

20 Amolops panhai กบลายหินตะนาวศร ี - - LC (2014) 

Family Rhacophoridae 

21 Rhacophorus bipunctatus ปาดตีนเหลืองเหนือ - - LC (2008) 

22 Polypedates leucomystax ปาดบาน - - LC (2016) 

หมายเหตุ 
CITES’s Appendices     เกณฑการจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ  EX – สูญพันธไปแลว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุที่ไมจําเปนวาถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ EW – สูญพันธุไปจากธรรมชาติ (Extinct in the wild) 
แตตองควบคุมการคาขายเพ่ือหลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ไมสอดคลอง CR – มีความเส่ียงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered) 
กับความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ     EN – ใกลสูญพันธุ (Endangered) 
Appendix III – ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครองในอยางนอยหนึ่งประเทศ VU – เกือบอยูในขายใกลการสูญพันธุ (Vulnerable) 
โดยจะตองรองขอความชวยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  NT – เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ (Near Threatened) 
ในการควบคุมการคาขายชนิดพันธุนั้น ๆ    LC – มีความเส่ียงต่ําตอการสูญพันธุ (Least Concern) 
      DD - ขอมูลไมเพียงพอตอการประเมิน (Data Deficient) 
      NE – ยังไมไดรับการประเมิน (Not Evaluated) 
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5.  แมลง (Insect) 

 5.1 ความหลากหลายของแมลง 

พบแมลงท้ังหมด 8 อันดับ 44 วงศ 240 ชนิด เชน ดวงคีมยีราฟ (Prosopocoilus 
giraffe) ดวงไตรโลไบท (Duliticola sp) (Onthophagus crassicollis) (Onthophagus seniculus) 
(Onthophagus taurinus)  (Microcopris reflexus)  (Penthicodes pulchella)  (Penthicodes 
variegate) จักจั่นงวงแดง (Pyrops Candelaria) จักจั่นงวงกะเหรี่ยง (Pyrops kerenia) จักจั่นงวง
เขียว (Pyrops viridirostris) (Laccotrephes sp.) มวนตะพาบ (Gestroiella sp.) ผีเสื้อหนาเขมปก
มนแถบขาว (Bibasis sena) ผีเสื้อหนาเขมปกมนใตสมธรรมดา (Burara harissa) ผีเสื้อหนอนมวน
ใบกลวย (Erionota trax) ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพราว (Iambrix salsala) ผีเสื้อนิลวรรณ (Notocrypya 
sp.) ผีเสื้อลายดางตาลแดง (Pseudocoladenia dan) ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง (Caleta roxus) 
ผีเส้ือขาวหางร้ิว (Cheritra freja) ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ (Cigaritis lohita) ผีเสื้อลายขีดเงิน
กระบอง (Cigaritis syama) ผีเสื้อสีหมากสุกปกวาว (Curetis bulis) ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟา 
(Discolampa ethion)  ผี เสื้ อ พุมไมธรรมดา  (Hypolycaena erylus)  ผี เสื้ อฟ าวาวสีต างฤดู  
(Jamides celeno) ผีเสื้อแสดหางยาว (Loxura atymnus) ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยปาต่ํา (Miletus 
croton) ผีเสื้อหนอนไมผล (Rapala sp.) ผีเสื้อขอบตาลไหม (Sithon nedymond) ผีเสื้อสีอิฐ
ธรรมดา (Cirrochroa tyche) ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง (Cupha erymanthis) ผีเสื้อแผนที่ลายหินออน 
(Cyrestis cocles) ผีเสื้อแผนที่เล็ก (Cyrestis themire) ผีเสื้อใบรักธรรมดา (Danaus chrysippus) 
ผีเส้ือใบรักลายเสือ (Danaus genutia) ผีเสื้อใบไมเล็ก (Doleschallia bisaltide) ผีเสื้อหนอน
มะพราวธรรมดา (Elymnias hypermnestra) ผีเสื้อหนอนมะพราวปกแหลม (Elymnias penanga) 
ผีเส้ือจรกาขีดเดียว (Euploea aglea) ผีเสื้อจรกาเหลือบฟามลายู (Euploea camaralzeman) 
ผีเส้ือจรกาหนอนย่ีโถ (Euploea core) ผีเสื้อจรกาฟาปาต่ํา (Euploea modesta) ผีเสื้อจรกาเมีย
ลาย (Euploea mulciber) ผีเสื้อจรกาดําขาว (Euploea radamanthus) ผีเสื้อจรกาสองขีด 
(Euploea Sylvester)  ผี เสื้ อแพนซีมยุรา  ( Junonia almanac)  ผี เสื้ อแพนซีสีตาล  ( Junonia 
lemonias) ผีเสื้อสายันตสีตาลธรรมดา (Melanitis leda) ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา (Moduza 
Procris) ผีเสื้อตาลพุมพมา (Mycalesis perseoides) ผีเสื้อสีตาลธรรมดา (Mycalesis perseus) 
ผีเสื้อสีตาล (Mycalesis sp.) ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา (Neptis hylas) ผีเสื้อใบรักฟาขีดยาว (Parantica 
aglea) ผีเสื้อชางรอน (Parthenos Sylvia) ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา (Polyura athamus) ผีเสื้อ
พอมด (Rhinopalpa polynice) ผีเสื้อธารมรกต (Stibochiona nicea) ผีเสื้ออะไซเรียนใหญ 
(Terinos clarissia) ผีเสื้อดาราไพรธรรมดา (Thaumantis diores) ผีเสื้อใบรักฟาเขม (Tirumala 
septentrionis) ตั๊กแตนก่ิงไมซิการ (Datames sp.) และตั๊กแตนใบไมใต (Phyllium cerebicum) 
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 5.2 สถานภาพของแมลง 

สถานภาพของสัตวปาตามกฎหมายไทย แมลงคุมครอง 4 ชนิด ไดแก ดวงคีมยีราฟ 
(Prosopocoilus giraffa) ผีเสื้อถุงทองปาสูง (Troides helena) ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปกลายหยัก 
(Actias maenas) ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปกลายตรง (Actias selene) 

แมลงที่หามนําเขาหรือสงออก พบ 27 ชนิด ไดแก ดวงคีมซิวา (Odontolabis siva) 
ดวงคีมแดงธรรมดา (Prosopocoilus astacoides) ผีเสื้อใบไมเล็ก (Doleschallia bisaltide) ผีเสื้อ
เหลืองหนามธรรมดา (Polyura athamus) ผีเสื้ออะไซเรียนใหญ (Terinos clarissia) ผีเสื้อดาราไพร
ธรรมดา (Thaumantis diores) ผีเสื้อหางตุมอดัมสัน (Antrophaneura asdamsoni) ผีเสื้อปก
คางคาวพมา (Antrophaneura varuna) ผีเสื้อหนอนจําปธรรมดา (Graphium Agamemnon) 
ผีเส้ือหางดาบธรรมดา (Graphium antiphates) ผีเสื้อหนอนจําปจุดแยก (Graphium doson) 
ผีเส้ือมาลายลายจุด (Graphium megarus) ผีเสื้อหางดาบลายจุด (Graphium nomius) ผีเสื้อ
สะพายฟา (Graphium sarpedon) ผีเสื้อมาลายใหญ (Graphium xenocles) ผีเสื้อหางมังกรเขียว 
(Lampropteras mega) ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู (Pachliopta aristolochiae) ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา 
(Papilio clytia) ผีเสื้อหางต่ิงเฮเลน (Papilio helenus) ผีเสื้อหางต่ิงนางละเวง (Papilio Memnon) 
ผีเส้ือหางติ่งชะออน (Papilio nephelus) ผีเสื้อหางติ่งปารีส (Papilio paris) ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา 
(Papilio polytes) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus) ผีเสื้อหนอนใบกุมเนโร (Appias nero) 
ผีเสื้อคางคาวธรรมดา (Lyssa zampa) และตั๊กแตนใบไมใต (Phyllium cerebicum) 

สถานภาพของสัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในการสํารวจครั้งนี้ พบแมลง
เพียง 2 ชนิดที่ถูกจัดสถานภาพชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) ไดแก ผีเสื้อถุงทอง
ธรรมดา (Troides aeacus) และ ผีเสื้อถุงทองปาสูง (Troides helena) 

สถานภาพของสัตวปาตามบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ จากการ
สํารวจครั้งนี้พบแมลงในกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด: Least concern (LC) จํานวน 5 ชนิด ไดแก ผีเสื้อ
ฟาไมกอจุดเขม (Arhopala anthelus) ผีเสื้อขาวหางร้ิว (Cheritra freja) ผีเสื้อแผนท่ีเล็ก (Cyrestis 
themire) ผีเสื้อจรกาหนอนย่ีโถ (Euploea core) และผีเสื้อแพนซีมยุรา (Junonia almana) 

ในสัตวปาจําพวกแมลงนั้น เปนกลุมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง บางชนิดจึงยังไม
มีขอมูลดานนิเวศวิทยาอยางเพียงพอ ทําใหยังไมมีการประเมินสถานภาพตามบัญชีแดงของสหภาพ
สากลวาดวยการอนุรักษ 
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ตารางท่ี 5  รายชื่อและสถานภาพทางกฎหมายของแมลงในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Coleoptera 

Family Cerambycidae 

1 Agelasta mouhoti - - - - 

2 Typodryas sp. - - - - 

Family Chysomelidae 

3 Sagra femorata - - - - 

Family Cicindelidae 

4 Calochroa tritoma - - - - 

5 Cosmodela aurulenta - - - - 

Family Coccinelidae 

6 Coccinella transversalis - - - - 

Family Curculionidae 

7 Hypomeces squamosus แมลงคอมทอง - - - 

Family Lucanidae 

8 Odontolabis siva ดวงคีมซิวา แมลงหามการนําเขาหรือสงออก - - 

9 Prosopocoilus astacoides ดวงคีมแดงธรรมดา แมลงหามการนําเขาหรือสงออก - - 

10 Prosopocoilus giraffa ดวงคีมยีราฟ แมลงคุมครอง - - 

Family Lycidae 

11 Duliticola sp. ดวงไตรโลไบท - - - 

Family Scarabaeidae 

12 Onthophagus crassicollis - - - - 

13 Onthophagus seniculus - - - - 

14 Onthophagus taurinus - - - - 

15 Microcopris reflexus - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Hemiptera 

Family Fulgoridae 

16 Penthicodes pulchella - - - - 

17 Penthicodes variegata - - - - 

18 Pyrops candelaria จักจั่นงวงแดง - - - 

19 Pyrops kerenia จักจั่นงวงกะเหรีย่ง - - - 

20 Pyrops viridirostris จักจั่นงวงเขียว - - - 

Family Nepidae 

21 Laccotrephes sp. - - - - 

Family Neucoridae  

22 Gestroiella sp. มวนตะพาบ - - - 

Order Isoptera 

Family Termitidae 

23 Odontotermes feae - - - - 

Order Lepidoptera 

Family Arctiidae  

24 Amerila astreus - - - - 

25 Areas galactinea - - - - 

26 Barsine plyma - - - - 

27 Creatonotos gigas - - - - 

28 Creatonotos transiens - - - - 

29 Lemyra quadrisaccus - - - - 

30 Lyclene lateritia - - - - 

31 Lyclene undulosa - - - - 

32 Macrobrochis gigas - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

33 Nishada sp. - - - - 

34 Nyctemera coleta - - - - 

35 Paraeuchaetes psuedoinsulata - - - - 

36 Spilosoma multiguttata - - - - 

Family Bombycidae 

37 Gunda ochracea - - - - 

Family Cossidae 

38 Xyleutes persona - - - - 

Family Drepanidae 

39 Tridrepana sp. - - - - 

Family Geometridae 

40 Achrosis recitata - - - - 

41 Agathia gemma - - - - 

42 Aporandria specularis - - - - 

43 Biston inouei - - - - 

44 Celerena signata - - - - 

45 Disphania militaris - - - - 

46 Disphania sagana - - - - 

47 Godonela nora - - - - 

48 Heterostegane contessellata - - - - 

49 Hypochrosis binexata - - - - 

50 Hyposidra sp. - - - - 

51 Ornithospila esmeralda - - - - 

52 Pelagodes sp. - - - - 

53 Tanaorhinus kina - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

Family Hesperiidae 

54 Bibasis sena ผีเสื้อหนาเขมปกมนแถบขาว - - - 

55 Burara harisa ผีเสื้อหนาเขมปกมนใตสมธรรมดา - - - 

56 Erionota trax ผีเสื้อหนอนมวนใบกลวย - - - 

57 Iambrix salsala ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพราว - - - 

58 Notocrypya sp. ผีเสื้อนิลวรรณ - - - 

59 Pseudocoladenia dan ผีเสื้อลายดางตาลแดง - - - 

Family Hyblaeidae 

60 Hyblaea peura - - - - 

61 Hyblaea sp. - - - - 

Family Lasiocampidae 

62 Gastropacha pardale - - - - 

Family Limacodidae 

63 Miresa albipuncta - - - - 

64 Scopelodes albipaipalis - - - - 

65 Scopelodes venosa - - - - 

Family Lycaenidae 

66 Arhopala anthelus ผีเสื้อฟาไมกอจุดเขม - - LC (2011) 

67 Arhopala atosia ผีเสื้อฟาไมกอวาวกลางหางเด่ียว - - - 

68 Caleta roxus ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง - - - 

69 Cheritra freja ผีเสื้อขาวหางริ้ว - - LC (2011) 

70 Cigaritis lohita ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ - - - 

71 Cigaritis syama ผีเสื้อลายขีดเงินกระบอง - - - 

72 Curetis bulis ผีเสื้อสีหมากสุกปกวาว - - - 

73 Discolampa ethion ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟา - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

74 Hypolycaena erylus ผีเสื้อพุมไมธรรมดา - - - 

75 Jamides celeno ผีเสื้อฟาวาวสีตางฤด ู - - - 

76 Loxura atymnus ผีเสื้อแสดหางยาว - - - 

77 Miletus croton ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ยปาต่ํา - - - 

78 Rapala sp. ผีเสื้อหนอนไมผล - - - 

79 Sithon nedymond ผีเสื้อขอบตาลไหม - - - 

Family Lymantriidae 

80 Arna cf. bipunctapex - - - - 

81 Numenes insignis - - - - 

Family Noctuidae 

82 Asota caricae - - - - 

83 Asota producta - - - - 

84 Episteme maculatrix - - - - 

85 Erebus macrops - - - - 

86 Eudocima falonia - - - - 

87 Eudocima salaminia - - - - 

88 Euplocia membliaria - - - - 

89 Hypocala sp. - - - - 

90 Lacera procellosa - - - - 

91 Lygnodes endoleucus - - - - 

92 Lygnodes hypoleuca - - - - 

93 Neochera dominia - - - - 

94 Oxaeanus brontesalis - - - - 

95 Pericyma cruegeri - - - - 

96 Peridrome subfascia - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

97 Spirama helicina - - - - 

98 Thyas coronata - - - - 

99 Tinolius eburneigutta - - - - 

100 Xanthodes tranversa - - - - 

Family Notodontidae 

101 Disparia diluta - - - - 

102 Dolbina inexacta - - - - 

103 Gangarides rufinus - - - - 

104 Neocerunsa sp. - - - - 

105 Phalera grotei - - - - 

106 Phalera sp. - - - - 

107 Pseudofentonia sp. - - - - 

108 Stauroplitis accomodus - - - - 

109 Stauropus sikkimensis - - - - 

110 Stauropus sp. - - - - 

Family Nymphalidae 

111 Acraea violae ผีเสื้อหนอนหนามกระทกรก - - - 

112 Ariadne ariadne ผีเสื้อหนอนละหุงลายหยัก - - - 

113 Ariadne merione ผีเสื้อหนอนละหุงธรรมดา - - - 

114 Bassarona recta ผีเสื้อมาควีใหญ - - - 

115 Cethosia biblis ผีเสื้อกระทกรกแดง - - - 

116 Cethosia cyana ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา - - - 

117 Charaxes solon ผีเสื้อตาลหนามดํา - - - 

118 Cirrochroa  tyche ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา - - - 

119 Cupha erymanthis ผีเสื้อลายข้ีเมี่ยง - - - 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

120 Cyrestis cocles ผีเสื้อแผนที่ลายหินออน - - - 

121 Cyrestis themire ผีเสื้อแผนที่เล็ก - - LC (2011) 

122 Danaus chrysippus ผีเสื้อใบรักธรรมดา - - - 

123 Danaus genutia ผีเสื้อใบรักลายเสือ - - - 

124 Doleschallia bisaltide ผีเสื้อใบไมเล็ก แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

125 Elymnias hypermnestra ผีเสื้อหนอนมะพราวธรรมดา - - - 

126 Elymnias penanga ผีเสื้อหนอนมะพราวปกแหลม - - - 

127 Euploea aglea ผีเสื้อจรกาขีดเดียว - - - 

128 Euploea camaralzeman ผีเสื้อจรกาเหลือบฟามลาย ู - - - 

129 Euploea core ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ - - LC (2011) 

130 Euploea modesta ผีเสื้อจรกาฟาปาต่ํา - - - 

131 Euploea mulciber ผีเสื้อจรกาเมียลาย - - - 

132 Euploea radamanthus ผีเสื้อจรกาดําขาว - - - 

133 Euploea sylvester ผีเสื้อจรกาสองขีด - - - 

134 Junonia almana ผีเสื้อแพนซีมยุรา - - LC (2011) 

135 Junonia lemonias ผีเสื้อแพนซีสีตาล - - - 

136 Melanitis leda ผีเสื้อสายันตสีตาลธรรมดา - - - 

137 Moduza procris ผีเสื้อแถบขาวเรียงธรรมดา - - - 

138 Mycalesis perseoides ผีเสื้อตาลพุมพมา - - - 

139 Mycalesis perseus ผีเสื้อสีตาลธรรมดา - - - 

140 Mycalesis sp. ผีเสื้อสีตาล - - - 

141 Neptis hylas ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา - - - 

142 Parantica aglea ผีเสื้อใบรักฟาขีดยาว - - - 

143 Parthenos sylvia ผีเสื้อชางรอน - - - 

144 Polyura athamus ผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

145 Rhinopalpa polynice ผีเสื้อพอมด - - - 

146 Stibochiona nicea ผีเสื้อธารมรกต - - - 

147 Terinos clarissia ผีเสื้ออะไซเรียนใหญ แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

148 Thaumantis diores ผีเสื้อดาราไพรธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

149 Tirumala septentrionis ผีเสื้อใบรักฟาเขม - - - 

150 Vagrans sinha ผีเสื้อพเนจร - - - 

151 Vidula erota ผีเสื้อตาลหางแหลมธรรมดา - - - 

152 Ypthima baldus ผีเสื้อสีตาลจุดตาหา - - - 

153 Ypthima singorensis ผีเสื้อสีตาลจุดตาหาเมืองสิงห - - - 

154 Ypthima sp. ผีเสื้อสีตาล - - - 

Family Papilionidae 

155 Antrophaneura asdamsoni ผีเสื้อหางตุมอดัมสัน แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

156 Antrophaneura varuna ผีเสื้อปกคางคาวพมา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

157 Graphium agamemnon ผีเสื้อหนอนจําปธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

158 Graphium antiphates ผีเสื้อหางดาบธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

159 Graphium doson ผีเสื้อหนอนจําปจุดแยก แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

160 Graphium megarus ผีเสื้อมาลายลายจุด แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

161 Graphium nomius ผีเสื้อหางดาบลายจุด แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

162 Graphium sarpedon ผีเสื้อสะพายฟา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

163 Graphium xenocles ผีเสื้อมาลายใหญ แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

164 Lampropteras megas ผีเสื้อหางมังกรเขียว แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

165 Pachliopta aristolochiae ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

166 Papilio clytia ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

167 Papilio helenus ผีเสื้อหางติ่งเฮเลน แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

168 Papilio memnon ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

169 Papilio nephelus ผีเส้ือหางต่ิงชะออน แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

170 Papilio paris ผีเส้ือหางต่ิงปารีส แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

171 Papilio polytes ผีเส้ือหางต่ิงธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

172 Troides aeacus ผีเส้ือถุงทองธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก บัญชี II (2015) - 

173 Troides helena ผีเส้ือถุงทองปาสูง แมลงคุมครอง บัญชี II (2015) - 

Family Pieridae 

174 Appias albina ผีเส้ือหนอนใบกุมธรรมดา - - - 

175 Appias indra ผีเส้ือหนอนใบกุมอินทรา - - - 

176 Appias nero ผีเส้ือหนอนใบกุมเนโร แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

177 Catopsilia pomona ผีเส้ือหนอนคูนธรรมดา - - - 

178 Cepora nerissa ผีเส้ือเหลืองสยามธรรมดา - - - 

179 Eunema hecabe ผีเส้ือเณรธรรมดา - - - 

180 Hebomoia glaucippe ผีเส้ือปลายปกสมใหญ - - - 

181 Ixias pyrene ผีเส้ือปลายปกสมเล็ก - - - 

182 Leptosia nina ผีเส้ือขาวแคระ - - - 

183 Pareronia paravatar ผีเส้ือฟาเมียเลียนธรรมดา - - - 

Family Pyralidae 

184 
Parapoynx  
diminutalis 

- - - - 

185 Polythlipta macralis - - - - 

186 Pygospila tyres - - - - 

187 Terastia egialealis - - - - 

Family Saturniidae 

188 Actias maenas 
ผีเส้ือหางยาวตาเคียว 
ปกลายหยกั 

แมลงคุมครอง - - 

189 Actias selene 
ผีเส้ือหางยาวส่ีตา 
ปกลายตรง แมลงคุมครอง - - 

190 Antheraea frithi - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

191 Antheraea larissa - - - - 

192 Attacus atlas ผีเสื้อหนอนกระทอน - - - 

193 Loepa sikkima - - - - 

Family Sphingidae 

194 Acherontia lachesis - - - - 

195 Acosmeryx shervillii - - - - 

196 Ambulyx canescens - - - - 

197 Ambulyx moorei - - - - 

198 Ambulyx substrigilis - - - - 

199 Ampelophaga dolichoides - - - - 

200 Amplypterus panopus - - - - 

201 Callambulyx rubricosa - - - - 

202 Daphanusa ocellaris - - - - 

203 Daphnis hypothous - - - - 

204 Elibia dolichus - - - - 

205 Macroglossum sp. - - - - 

206 Marumba dyras - - - - 

207 Meganoton nyctiphanes - - - - 

208 Psilogramma increta - - - - 

209 Theretra clotho - - - - 

210 Theretra oldenlandiae - - - - 

Family Uraniidae 

211 Lyssa zampa ผีเสื้อคางคาวธรรมดา แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

212 Orudiza protheclaria - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

Order Mantodea 

Family Hymenopodidae  

213 Creobroter gemmatus - - - - 

214 Hymenopus coronatus ตั๊กแตนตําขาวกลวยไม - - - 

Family Mantidae  

215 Hierodula sp. - - - - 

Order Odonata 

Family Calopterygidae  

216 Vestalis  gracilis  - - - - 

Family Euphaeidae  

217 Euphaea masoni - - - - 

Family Gomphidae 

218 Burmagomphus sp. แมลงปอเสือพมา - - - 

219 Macrogomphus  kerri แมลงปอเสือใหญเคอร่ี  - - - 

Family Libellulidae  

220 Neurothemis fluctuans - - - - 

221 Rhyothemis  phyllis - - - - 

222 Rhyothemis  variegate - - - - 

223 Crocothemis servilia - - - - 

Family  Platystictidae  

224 Drepanosticta sp.  - - - - 

Order Orthoptera 

Family Acrididae 

225 Eucoptacra sp.  - - - - 

226 Gerenia sp.  - - - - 

227 Hieroglyphus banian  - - - - 
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ตารางท่ี 5  (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่อไทย 
สถานภาพ 

กฏหมายไทย CITES IUCN 

228 Phlaeoba antennata  - - - - 

229 Tauchira  polychroa - - - - 

Family Tettigoniidae  

230 Conocephalus cf. bambusanus  - - - - 

231 Baryprostha foliacea - - - - 

232 Euconocephalus sp. - - - - 

233 Hexacentrus unicolor  - - - - 

234 Leptoderes ornatipennis  - - - - 

235 Mecopoda elongata - - - - 

236 Trachyzulpha  fruhstorferi  - - - - 

Family Trigonopterygidae  

237 Systella sp.  - - - - 

Order Phasmatodea  

Family Aschiphasmatidae  

238 Aschiphasma annulipes - - - - 

Family Bacillidae  

239 Datames sp. ตั๊กแตนกิ่งไมซิการ - - - 

240 Phyllium cerebicum ตั๊กแตนใบไมใต แมลงหามนําเขาหรอืสงออก - - 

หมายเหตุ 
CITES’s Appendices     เกณฑการจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ  EX – สูญพันธไปแลว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุที่ไมจําเปนวาถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ EW – สูญพันธุไปจากธรรมชาติ (Extinct in the wild) 
แตตองควบคุมการคาขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใชประโยชนที่ไมสอดคลอง CR – มีความเส่ียงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ (Critically endangered) 
กับความอยูรอดของชนิดพันธุนั้น ๆ     EN – ใกลสูญพันธุ (Endangered) 
Appendix III – ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครองในอยางนอยหนึ่งประเทศ VU – เกือบอยูในขายใกลการสูญพันธุ (Vulnerable) 
โดยจะตองรองขอความชวยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ  NT – เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ (Near Threatened) 
ในการควบคุมการคาขายชนิดพันธุนั้น ๆ    LC – มีความเส่ียงต่ําตอการสูญพันธุ (Least Concern) 
      DD - ขอมูลไมเพียงพอตอการประเมิน (Data Deficient) 
      NE – ยังไมไดรับการประเมิน (Not Evaluated) 
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6.  ภัยคุกคาม (Threaten) 

จากการสํารวจความหลากชนิดของสัตวปา ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พ้ืนที่ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขาก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทย
กับประเทศเมียนมา ซึ่งในบริเวณฝงที่เปนประเทศไทยนั้นมีพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ชุมชนอยู โดยรอบ 
และในพ้ืนที่อนุรักษบางสวนมีการเล้ียงปศุสัตวอยูในพ้ืนที่ ดังนั้นจึงทําใหเกิดภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ  
กระจายไปท่ัวพ้ืนที่ บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงอยูทางตอนบน ตอนกลาง และตอนใตของพ้ืนที่ (ภาพที่ 
32) และสามารถจําแนกภัยคุกคามออกเปน 7 ประเภท ซึ่งไดผลการสาํรวจดังนี้ 

1) รองรอยมนุษย หมายถึง รองรอยท่ีระบุไดวาเกิดจากมนุษยที่เขามาในพ้ืนที่โดยไมทราบ
วัตถุประสงคการเขามา โดยรองรอยมนุษยพบเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่เนื่องจากมีเสนทางเดินที่พรานปา หรือ
คนเท่ียวปาเดินประจําตามดานสัตว ซึ่งสวนใหญมักเดินตามสันเขา บริเวณน้ําตกแพรกตะครอ          
สวนทุเรียน และหมูบานปาหมาก เปนบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง สวนบริเวณชายขอบปามีความเสี่ยง       
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยูโดยรอบและมีเสนทางเขาถึงไดงาย โดยรองรอยท่ีพบ ไดแก 
รอยการฟนตนไม รองรอยการหาไมหอม การฟนกิ่งไม การท้ิงขยะในปา และการทําสัญลักษณอ่ืน ๆ 
แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 33 

2) แคมปพักแรมของพรานปา หมายถึง แคมปพักแรมท่ีสามารถระบุไดวามีการลาสัตวหรือ
พยายามลาสัตว โดยพบกระจายอยูทั่วไป บริเวณตอนบนในพ้ืนท่ีสวนทุเรียน น้ําตกแพรกตะครอ 
จนถึงตอนกลางทางดานทิศตะวันตกติดกับชายแดนไทยกับประเทศเมียนมา สวนทางตอนใตของพ้ืนท่ี
พบรองรอยอยูบาง โดยจุดที่พบมักอยูใกลกับรองหวย มีการตัดไม กอกองไฟ แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 33 

 3) การลาสัตวปาแบบผิดกฎหมาย (Poaching) หมายถึง รองรอยท่ีระบุไดวามีการลาสัตว
หรือพยายามลาสัตวเกิดข้ึน มีการพบเศษซากของสัตวปาที่มีรองรอยระบุไดวา เกิดจากการลาโดย
มนุษย การพบปลอกกระสุนปน หรืออุปกรณในการลาสัตว พบกระจายอยูทั่วไป ทั้งตอนบนบริเวณ
สวนทุเรียนถึงน้ําตกแพรกตะครอ ตอนกลางหมูบานปาหมาก และตอนลางของพ้ืนที่ บริเวณหุบผึ้งถึง
ดานสิงขร โดยอยูใกลกับบริเวณชายขอบปาซึ่งใกลกับหมูบาน และมีถนนตัดผานซึ่งงายตอการเขาไป
ในพ้ืนที่ ลักษณะที่พบมีปลอกกระสุนปน แรว บวงดักสัตว พบซากสัตวปาตาง ๆ แสดงรายละเอียดดัง 
ภาพที ่33 

 4) การเก็บหาของปา เปนรองรอยการเก็บหาของปา การหาน้ําผึ้ง การเก็บเมล็ดเหรียง 
(Parkia timoriana) แลวมีการแผวถางใตโคนตนใหโลงเพ่ือความสะดวกในการเก็บ การเก็บหาของปา 
พบบริเวณตอนบน บริเวณทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา ทางตอนกลางและบริเวณหุบมะซาง 
รองรอยท่ีพบไดแก การเก็บฝกของตนเหรียง (P. timoriana) การเก็บฝกของสะตอ (P. specios)     
การหาน้ําผ้ึงโดยบางตนจะพบวามีทอยตอกอยูเพ่ือปนขึ้นไปเก็บน้ําผึ้ง การเผาตนยางเพ่ือเก็บชันยาง 
แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 34 
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 5) การลักลอบตัดไม (Logging) หมายถึงการตัดไมยืนตนขนาดใหญ และการแปรรูปไม พบ
รองรอยบริเวณหมูบานปาหมาก สําโหรง หุบมะซาง ไมแปรรูปที่พบ เชน ไมจันทนหอม (M. gagei) 
ดําดง (Diospyros sp.) และตะเคียนทอง (H. odorata) เปนตน พบเครื่องมือการตัดไม ไดแก กลอง
หัวเทียน น้ํามันหลอลื่น การใชเลื่อยโซยนตเพ่ือแปรรูปไม และรองรอยการชักลากไมออกนอกพ้ืนที่
อุทยานฯ แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 34 

 6) การเล้ียงปศุสัตว (Pasture) ในพ้ืนที่อนุรักษ ไดแก การเล้ียงโค หรือสุกร อาจเปนการ
ปลอยใหหาอาหารกินเอง หรือการหาอาหารมาให ปศุสัตวอาจมีการแพรเชื้อโรคสูสัตวปาได และหาก
มีการเล้ียงใกลแหลงน้ํา เชื้อโรคอาจมีการระบาดลงสูแหลงน้ําได พบรองรอยการเล้ียงปศุสัตวบริเวณ
หลังอางเก็บนํ้ายานซื่อ บริเวณหลังที่ทําการอุทยานแหงชาติกุยบุรี และบริเวณคลองกุยบุรี มีการ
ปลอยวัวบานใหเขามาหากินตามธรรมชาติ แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 34 

 7) รองรอยกองกําลังไมทราบฝาย โดยพบรองรอยการทําสัญลักษณและการต้ังแคมปพักแรม 
บริเวณทางเขาหุบมะกรูดใกลกับชายแดนประเทศไทย โดยพ้ืนที่บริเวณนั้นมีการพบรองรอยของ       
สัตวปา ซึ่งทําใหทราบวาสัตวปามีการหากินขามไปมาระหวางประเทศไทยและประเทศเมียนมา หาก
มนุษยเขาไปรบกวนจะทําใหสงผลกระทบตอสัตวปาที่อาศัยอยูบริเวณนั้นดวย แสดงรายละเอียดดัง
ภาพที ่34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32  ภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ก. แคมปพักแรม ข. การลาสัตวปา ค. การตอกทอยเพ่ือเก็บ
น้ําผึ้ง และ ง. การเขาปาเพ่ือเก็บหาของปา 

ก. 
ข. 

ค. ง. 

ก. ข. 
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ภาพที่ 33  ภัยคุกคามที่สํารวจพบในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ก. ภาพรวมภัยคุกคามทั้งหมดท่ีสํารวจพบ
ในพ้ืนที่ ข. รองรอยมนุษย ค. แคมปพักแรมของพรานปา ง. การลาสัตวปาแบบผิด
กฎหมาย (Poaching) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 34  ภัยคุกคามท่ีสํารวจพบในอุทยานแหงชาติกุยบุรี ก. การเก็บหาของปา ข. การลักลอบทําไม 
(Logging) ค. รองรอยพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว (Pasture) และ ง. รองรอยกองกําลังไม
ทราบฝาย 

ก. ข. 

ค. ง. 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   105 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจความหลากชนิดและสถานภาพของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม นก สัตวเลื้อยคลาน 
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และแมลง ในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยใช
วิธีการติดตั้งกลองดักถายภาพอัตโนมัติ (camera trap) การเดินสํารวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง ไดยิน
เสียงรอง หรือรองรอยตาง ๆ ที่ปรากฏ จากการวางแปลงตัวอยาง 187 แปลง การใชสวิงจับแมลงและ
การต้ังจุดเก็บตัวอยางแมลงในเวลากลางคืนโดยใชแสงไฟจากหลอด Traplight ดําเนินการเก็บขอมูล
ในพ้ืนที่ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 10 เดือน 
และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ประกอบกับการจัดทําแผนที่ดวยระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) พบสัตวปาทั้งหมด 531 ชนิด โดยแบงตามประเภทของสัตวปาไดดังนี้ สัตวเลี้ยงลูกดวยนมพบ
ทั้งสิ้น 11 อันดับ 23 วงศ 54 ชนิด โดยแบงเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีพบในแปลงสํารวจ 32 ชนิด 
และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีพบนอกแปลงสํารวจอีก 22 ชนิด การวิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลาย
ของชนิดสัตว (Diversity indices) โดยเลือกวิเคราะหเพียงสัตวเลี้ยงลูกดวยนมท่ีพบในแปลงสํารวจ 
ซึ่งคาที่ไดคือ 2.3837 สวนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีคาความชุกชุมมากที่สุด คือ หมูปา (Sus scrofa) 
รองลงมาคือ เกงธรรมดา (Muntiacus muntjac) และหมีหมา (Helarctos malayanus) ตามลําดับ 
นกพบความหลากชนิดท้ังสิ้น 21 อันดับ 56 วงศ 171 ชนิด สัตวเลื้อยคลานพบความหลากชนิดทั้งสิ้น 
2 อันดับ 13 วงศ 44 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกพบความหลากชนิดท้ังสิ้น 1 อันดับ 5 วงศ 22 
ชนิด แมลงพบความหลากชนิดทั้งสิ้น 8 อันดับ 44 วงศ 240 ชนิด 

สัตวปาท่ีสํารวจพบในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีสถานภาพการคุมครองของไทย เปนสัตว
ปาสงวน 4 ชนิด ไดแก สมเสร็จ (Tapirus indicus) เกงหมอ (Muntiacus feae) แมวลายหินออน 
(Pardofelis marmorata) และเลียงผา (Capricornis sumatraensis) เปนสัตวปาคุมครองท้ังสิ้น 
227 ชนิด และแมลงที่หามนําเขาหรือสงออก 27 ชนิด สัตวปาตามอนุสัญญาไซเตส  (CITES) ทั้งสิ้น 
66 ชนิด โดยแบงเปนชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) พบ 15 ชนิด ชนิดพันธุในบัญชี
หมายเลข 2 (Appendix II) พบ 39 ชนิด และชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) พบ 12 
ชนิด สัตวปาที่สํารวจพบมีสถานภาพตามการกําหนดของบัญชีแดงของสหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษ ( IUCN Red List) ทั้งสิ้น 289 ชนิด โดยจําแนกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 54 ชนิด 
สัตวเลื้อยคลาน 40 ชนิด สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 19 ชนิด นก 171 ชนิด และแมลง 5 ชนิด 

การวิเคราะหขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และจัดทําแผนท่ีการกระจายสัตวปา โดย
เลือกเฉพาะสัตวผูลาและสัตวกินพืช ที่สําคัญตอระบบนิเวศ พบวาสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญที่มี
การกระจายมากท่ีสุดคือ หมูปา (Sus scrofa) รองลงมาคือเกงธรรมดา (Muntiacus muntjak)      
ชางปา (Elephas maximus) หมีหมา (Helarctos malayanus) กับหมีควาย (Ursus thibetanus) 
กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis Sumatraensis) กวางปา (Rusa unicolour) สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) วัวแดง (Bos javanicus) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) เสือดาว (Panthera 
pardus) และเสือโครง (Panthera tigris) ตามลําดับ 
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โดยภาพรวมภัยคุกคามที่พบในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี พบวาภัยคุกคามมีการกระจายท่ัว
พ้ืนที่ บริเวณที่มีความเสี่ยงสูงและถูกคุกคามมากที่สุดอยูทางบริเวณทางตอนบน ตอนกลาง และตอน
ใตของพ้ืนที่ และภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนมากที่สุดคือปญหาเรื่องการลาสัตวปา 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาความหลากชนิดของสัตวปาในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
มีขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาและวิจัยดังนี้ 

1. การสํารวจในครั้งนี้เปนเพียงการวางแปลงเพ่ือสุมตัวอยางและการเดินสํารวจ ยังไม
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดซึ่งยังมีพ้ืนที่ที่เปนชองวางระหวางแปลงสํารวจ ซึ่งพ้ืนที่เหลานี้อาจเปนแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวปาบางชนิด จึงเปนไปไดวายังคงมีสัตวปาบางชนิดท่ีสํารวจไมพบอีกดวย 

2. การสํารวจในบางคร้ังถูกจํากัดดวยระยะเวลา สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศท่ีไม
เอ้ืออํานวย 

3. ในการสํารวจครั้งนี้ มีจํานวนผูรวมเดินสํารวจในแตละคร้ังไมเทากัน และความสามารถใน
การจําแนกชนิดสัตวปาหรือรองรอยสัตวปาของแตละคนไมเทากัน ดังนั้นจึงควรมีผูเชี่ยวชาญดาน    
สัตวปารวมทีมไปสํารวจดวยทุกคร้ังอยางนอยทีมละ 1 คน 
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ภาพผนวกที่ 1  ภาพสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ก. ชางปา (Elephas maximus) ข. สมเสร็จ (Tapirus 
indicus)  ค .  วัวแดง  (Bos javanicus)  ง .  กระทิง  (Bos gaurus)  จ .  หมีหมา 
(Helarctos malayanus) และ ฉ. หมูปา (Sus scrofa) 

 

 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพผนวกที่ 2  ก. กวางปา (Rusa unicolor) ข. เนื้อทราย (Axis porcinus) ค. เกงหมอ (Muntiacus 

feae) ง. เกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) จ. หมาจิ้งจอก (Canis aureus) และ 
ฉ. หมาใน (Cuon alpines) 

 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพผนวกท่ี 3  ก. เสือดาว (Panthera pardus) ข. เสือดํา (Panthera pardus) และ ค. เสือไฟ 
(Catopuma temminckii) 

ก. 

ข. 

ค. 
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ภาพผนวกท่ี 4  ก. มูลเสือโครง (Panthera tigris) ข. มูลหมูปา (Sus scrofa) ค. มูลเลียงผา
(Capricornis sumatraensis) ง. มูลกระจง (Tragulus Sp.) จ. รอยตีนกระทิง 
(Bos gaurus) และ ฉ. รอยหมีหมา (Helarctos malayanus) ขวนตนไม 
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ค. 
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ฉ. 

ง. 

จ. 
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ภาพผนวกที่ 5  ก. ตะพาบแกมแดง (Dogania subplana) ข. เตาใบไมพมา (Cyclemys oldhami)       
ค. เตาหกดํา (Manouria emys) ง. เตาเหลือง ( Indotestudo elongate) และ          
จ. เตาดํา (Siebenrockiella crassicollis) 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. 
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ภาพผนวกที่ 6  ก. เหี้ย (Varanus salvator) ข. ตะกวด (Varanus nebulosus) ค. กิ้งกาแกวใต 
(Calotes emma emma) ง. กิ้งกาหัวสีฟา (Calote mystaceus) และ จ. กิ้งกา
เขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana) 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. 



รายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแหงชาติกยุบุรี   120 
 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 7  ก. ตุกแกบินหางหยัก (Ptychozoon lionotum) ข. ตุกแกบาน (Gekko gecko)          
ค. จิ้งเหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera) และ ง. จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ 
(Sphenomorphus maculates) 

 

 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ภาพผนวกที่ 8  ก. งูปลองฉนวนสรอยเหลือง (Lycodon capucinus) ข. งูลายสอสวน (Xenochrophis 
flavipunctatus) ค. งูลายสาบจุดดําขาว (Rhabdophis.chrysargos) ง. งูสามเหลี่ยม
หัวหางแดง (Bungarus flaviceps) และ จ. งูเหลือม (Python reticulates) 

 

 

 

ก. ข. 

จ. 

ง. ค. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 9  ก. งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) ข. งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla 
prasina) ค. งูเขียวหางไหมตาโต (Cryptelytrops macrops) ง. งูเขียวหางไหมทอง
เขียว (Popeia popeiorum) และ จ. งูเขียวหางไหมทองเหลือง  (Cryptelytrops 
albolabris)  

 

 

 

ก. ข.

ค. ง.

จ.
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

ภาพผนวกที่ 10  ก. จงโครง (Phrynoidis asper) ข. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) ค. กบ
หนอง (Fejervarya limnocharis) ง. กบทูด (Limnonectes blythii) จ. กบหัวโต 
(Limnonectes macrognathus) และ ฉ. กบหวยขาปุมใต (Limnonectes kuhlii) 

 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 11  ก. กบดอรเรีย (Limnonectes doriae) ข. อ่ึงกรายหนังปุมปาละอู (Leptolalax 
fuliginosus) ค. อ่ึงกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) ง. อ่ึงกรายหวย
ใหญ (Xenophrys major) จ. กบชะงอนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) และ     
ฉ. กบอองเล็ก (Sylvirana nigrovittata) 

 

 

 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพผนวกท่ี 12  ก. กบเขาหลังตอง (Hylarana eschatia) ข. กบเขาสูง (Clinotarsus alticola) 

ค .  กบลายหินตะนาวศรี  (Amolops panhai) ง .  ปาดบาน (Polypedates 
leucomystax) และ จ. ปาดตีนเหลืองเหนือ (Rhacophorus bipunctatus) 

 

ก. ข. 

ค. 

จ. ง. 
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ภาพผนวกที่ 13  ก. ไกปา (Gallus gallus) ข. นกกางเขนบาน (Copsychus saularis) ค. นกเอ้ียง
ดาง (Sturnus contra) ง. นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres tristis) จ. นกปรอด
หนานวล (Pycnonotus goiavier) ฉ .  นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus 
melanicterus) ช. เหยี่ยวกิ้งกาสีดํา (Aviceda leuphotes) และ ญ. นกออก 
(Haliaeetus leucogaster) 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ญ. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 14  ก. นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus) ข. นกแซงแซวเล็กเหลือบ 
(Dicrurus aeneus)  ค .  นกตีทอง  (Psilopogon haemacephalus)  ง .  นก
โพระดกธรรมดา (Psilopogon lineatus) จ. นกจาบคาคอสีฟา (Merops viridis) 
ฉ. นกจาบคาหัวสีสม (Merops leschenaultia) ช. นกกะเต็นอกขาว (Halcyon 
smyrnensis) และ ญ. นกนางแอนบาน (Hirundo rustica) 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ญ. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 15  ก . นกเขียวคราม ( Irena puella) ข .  นกเขียวกานตองใหญ (Chloropsis 
sonnerati) ค. นกกินปลีแกมสีทับทิม (Anthreptes singalensis) ง. นกกินปลี
อก เห ลือง  (Nectarinia jugularis)  จ .  นกกาฝากกน เห ลือง  (Dicaeum 
chrysorrheum) ฉ. นกจับแมลงสีน้ําตาล (Muscicapa dauurica) ช. นกแกก 
(Anthracoceros albirostris) และ ญ. นกปากหาง (Anastomus oscitans) 

 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ญ. 
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ภาพผนวกท่ี 16  ก. นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) ข. นกบั้งรอกใหญ (Phaenicophaeus 
tristis) ค. นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis) ง. นกกาเหวา (Eudynamys 
scolopaceus) จ. นกขมิ้นทายทอยดํา (Oriolus chinensis) ฉ. นกพญาไฟสีเทา 
(Pericrocotus divaricatus) ช. นกเปดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) และ        
ญ. นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) 

 

 

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ญ. 
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ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกท่ี 17  ก. ผีเสื้อหนอนกระทอน (Attacus atlas) ข. ผีเสื้อสะพายฟา (Graphium 
sarpedon) และ ค. ตั๊กแตนใบไมใต (Phyllium cerebicum) 

ก. 

ข. 

ค. 
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