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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความหลากชนิด สถานภาพ และการกระจายของ
สัตว์ป่าหายากใกล้แนวพรมแดนประเทศในพื้นที่มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยการ
สำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก ด้วยกล้องดักถ่ายภาพ
อัตโนมัติ (camera trap) การเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง ได้ยินจากเสียงร้อง และร่องรอยต่าง ๆ 
ที่ปรากฏ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MaxEnt (Maximum Entropy Species Distribution 
Modeling, Version 3.4.1) 

ผลการศึกษาพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 10 อันดับ 23 วงศ์ 55 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  
2 อันดับ 7 วงศ์ 35 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 3 อันดับ 16 วงศ์ 55 ชนิด สำหรับกลุ่มนกเป็นเพียงการ
บันทึกข้อมูลอย่างคร่าวระหว่างการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ใช่การสำรวจอย่างละเอียดเฉพาะด้าน 
ได้บันทึกไว้ 22 อันดับ 68 วงศ์ 258 ชนิด จากการตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายพบชนิดพันธุ์ 
ที่เป็นสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus 
feae) แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) สัตว์ป่าคุ้มครอง 
320 ชนิด สัตว์ป่าที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 50 ชนิด สัตว์ป่าที่มสีถานภาพบัญชีแดง
ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ พบชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically 
endangered: CR) 4 ชนิด ได้แก่ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) เต่าเหลือง (Indotestudo 
elongate) เต่าหก (Manouria emys) และลิ่นชวา (Manis javanica) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความ
เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์จากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคต 
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 6 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (Bos javanicus) หมาใน (Cuon 
alpinus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ช้างป่า (Elephas maximus) 
และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมที่มีความชุกชุมมากที่สุด คือ หมูป่า (Sus 
scrofa) พบกระจายทั่วทั ้งพื้นที ่ สำหรับเสือโคร่ง (Panthera tigris) ซึ่งเป็นสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม 
ขนาดใหญ่ที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังคงพบที่บริเวณแนวชายแดนและบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่ 

จากการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่ามีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่มีการกระจายหากินข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา จึงควรมีการจัดการและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่า  
ที่อยู ่ในสภาวะวิกฤตและเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ ์มีถิ ่นอาศัยที ่เหมาะสมและคงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้คงอยู่ 

คำสำคัญ: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า พ้ืนที่มรดกอาเซียน 
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6 ทรัพยากรน้ำธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 26 

7 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 27 

8 ที่ตั้งแปลงตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 476 กลุ่มแปลง 29 

9 เส้นทางเดินสำรวจร่องรอยสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 30 

10 เส้นสำรวจสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่าง (cluster) 31 

11 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 35 

12 ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 36 

13 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 37 

14 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของปัจจัย (factor) ทางด้านสภาพภูมิอากาศ ก. ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่แล้งที่สุด ข. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ค. อุณหภูมิ
ต่ำสุดในฤดูหนาว และ ง. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

38 

15 ความลาดชันของพ้ืนที่ 39 

16 ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 40 

17 ปัจจัยเชิงพื้นที่ของปัจจัย (factor) ที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างจากสิ่งดึงดูดหรือ
สิ่งผลักดัน ก. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ข. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม  
ค. ระยะห่างจากถนน และ ง. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ  
แก่งกระจาน 

41 

18 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) 
และ เก้งหม้อ (Muntiacus feae) ข. หมีหมา (Helarctos malayanus) และ 
หมีควาย (Ursus thibetanus) ค. เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และ 
ง. หมูป่า (Sus scrofa) 

53 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

19 การกระจายของส ัตว ์ เล ี ้ยงล ูกด ้วยนม ก. หมูหร ิ ่ง (Arctonyx collaris)  
ข. กระทิง (Bos gaurus) ค. ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) และ ง. กวางป่า 
(Rusa unicolor) 

54 

20 การกระจายของส ัตว ์เล ี ้ยงล ูกด ้วยนม ก. ล ิงเสน (Macaca arctoides)  
ข. ค ่างแว ่นถิ ่นใต ้ (Trachypithecus obscurus) ค. สมเสร ็จ (Tapirus 
indicus) และ ง. เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) 

55 

21 การกระจายของส ัตว ์เล ี ้ยงลูกด ้วยนม ก. ช ้างป ่า (Elephas maximus)  
ข.  ล ิ ่นชวา (Manis javanica) ค .  ชะมดเช ็ด (Viverricula indica) และ  
ง. ค่างดำ (Presbytis femoralis) 

56 

22 การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. พังพอนกินปู (Herpestes urva)  
ข. เส ือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) ค. หมาใน (Cuon alpinus) และ  
ง. กระจงควาย (Tragulus napu) 

57 

23 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. วัวแดง (Bos javanicus) ข. เสือโคร่ง 
(Panthera tigris) ค. หมาจ ิ ้ งจอก (Canis aureus) และ ง. กระจงหนู 
(Tragulus kanchil) 

58 

24 การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. อีเห็นเครือ (Paguma larvata)  
ข. นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) ค. เสือไฟ (Catopuma temminckii) 
และ ง. ลิงกัง (Macaca leonina) 

59 

25 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 
ข. แมวป่า (Felis chaus) ค. นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 
และ ง. เสือปลา (Prionailurus viverrinus) 

60 

26 การกระจายของสัตว์เล ี ้ยงลูกด้วยนม ก. ล ิงลม (Nycticebus coucang)  
ข. พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) ค. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis 
marmorata) และ ง. ค่างหงอก (Trachypithecus cristatus) 

61 

27 ค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 63 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

28 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิ ่นชวา (Manis javanica)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) 
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระดับความ
ลาดชันของพื้นที่ ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด จ. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ฉ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ช. ระยะห่างจากพื ้นที่
เกษตรกรรม ซ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
รายป ี ญ. ระยะห ่างจากถนน ฎ. ปร ิมาณน้ำฝนในเด ือนที ่แล ้งท ี ่สุด  
ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
ฑ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

66 

29 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิ่นชวา (Manis javanica) 67 

30 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเสือโคร่ง (Panthera tigris)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) 
ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
พื้นที่เกษตรกรรม ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่  จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ปริมาณ
น้ำฝนในเด ือนที ่แล ้งท ี ่ส ุด ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเ ลปานกลาง  
ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่ฝนตกมากที่ส ุด และ  
ฏ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

69 

31 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง (Panthera tigris) 70 

32 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของสมเสร็จ (Tapirus indicus)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. 
กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระดับความลาด
ชันของพ้ืนที่ ง. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝน
ตกมากที่สุด ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. อุณหภูมิ
ต่ำสุดในฤดูหนาว ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฏ. ระยะห่างจากหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ฐ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
และ ฒ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

72 

33 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 73 
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34 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของช้างป่า (Elephas maximus) 
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. 
กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื ้นที ่ จ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี  
ฉ. ระยะห่างจากถนน ช. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฌ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ญ. สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฏ. อุณหภูมิ
สูงสุดในฤดูร้อน ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฑ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝน
ตกมากท่ีสุด และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

75 

35 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) 76 

36 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของชะนีธรรมดา (Hylobates lar)   
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. 
กราฟแสดงพื้นที ่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
พื้นที่เกษตรกรรม ง. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตก
มากที่สุด ฉ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ช. ระยะห่างจากถนน ซ. ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ญ. ระยะห่างจากหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ฎ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฏ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
ฐ. ส ังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน ฑ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 
ปานกลาง และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

78 

37 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 79 

38 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของวัวแดง (Bos javanicus)  ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่ จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 
ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ระยะห่างจากถนน ซ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดู
หนาว ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ญ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตก
มากที่สุด ฎ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฏ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 
ฐ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฑ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

81 

39 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของวัวแดง (Bos javanicus) 82 
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40 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเก้งธรรมดา (Muntiacus 
muntjak) และ เก ้งหม ้อ (Muntiacus feae) ท ี ่ เก ิดจากต ัวแปรต ่าง ๆ   
ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน ฉ. 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ซ. ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่แล้งที่สุด ฌ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ญ. ระยะห่างจากถนน  
ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฑ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และ ฒ. 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

84 

41 พื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพต่อการเป็นที ่อยู ่อาศัยของเก้งธรรมดา (Muntiacus 
muntjak) และ เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

85 

42 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมาใน (Cuon alpinus) ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟ
แสดงพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
ง. ระดับความลาดชันของพื้นที ่ จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด ฉ. 
ระยะห่างจากพื ้นที ่เกษตรกรรม ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
ซ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  
ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด ฏ. ระยะห่างจากถนน ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดใน
ฤดูหนาว และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

87 

43 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) 88 

44 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของ เล ียงผา (Capricornis 
sumatraensis) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) 
ค. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ง. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
จ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ช. ระยะห่าง
จากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฌ. ระดับความลาดชันของ
พ้ืนที่ ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฏ. ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
และ ฒ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 

90 
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45 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 91 

46 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกระทิง (Bos gaurus) ที่เกิดจาก
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟ
แสดงพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระดับความลาดชันของ
พื้นที่ ง. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฉ. 
ระยะห่างจากถนน ช. ระยะห่างจากพื ้นเกษตรกรรม ซ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ญ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดู
ร้อน ฎ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฏ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด  
ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฑ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

93 

47 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus) 94 

48 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของเส ือดาว หร ือ เส ือดำ 
(Panthera pardus) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละ
เว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : 
AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม  
จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฌ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดู
หนาว ญ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฎ. ระยะห่างจากถนน  
ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฐ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

96 

49 พื้นที่ที ่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera 
pardus) 

97 

50 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของหม ีหมา (Helarctos 
malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ  
ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส ้นโค ้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื ้นที่   
ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 
ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ช. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซ. ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ญ. สังคม
พืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฎ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฏ. ระยะห่างจาก
ถนน ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี และ  
ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

99 
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51 พื ้นท ี ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพต ่อการเป ็นท ี ่ อย ู ่อาศ ัยของหม ีหมา ( Helarctos 
malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) 

100 

52 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของนากเล ็กเล ็บสั ้น (Aonyx 
cinereus) ที ่ เก ิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) 
ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ จ. อุณหภูมิต่ำสุดใน
ฤดูหนาว ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฌ. ค่าดัชนีเน้น
ภาพพืชพรรณ และ ญ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 

102 

53 พ้ืนที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพต่อการเป็นที ่อยู ่อาศัยของนากเล็กเล ็บสั ้น (Aonyx 
cinereus) 

103 

54 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของนากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale 
perspicillata) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) 
ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด จ. ระยะห่าง
จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ช. ความสูง 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. ส ังคมพืชและการใช ้ประโยชน์ท ี ่ดิน  
ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ญ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว  
ฎ. ระยะห่างจากถนน ฏ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ฐ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
รายปี ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

105 

55 พื้นที่ที ่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของนากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale 
perspicillata) 

106 

56 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเส ือปลา (Prionailurus 
viverrinus) ที ่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) 
ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระยะห่างจากถนน จ. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที ่ด ิน ฉ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่แล ้งที ่ส ุด ช. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ฌ. ระยะห่างจาก
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ญ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฎ. ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี 
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57 พื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพต่อการเป ็นที ่อย ู ่อาศัยของเส ือปลา (Prionailurus 
viverrinus) 

109 

58 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิงเสน (Macaca arctoides) 
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) 
ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่ จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 
ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี ช. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  
ซ. ระยะห่างจากถนน ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ญ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฎ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฏ. อุณหภูมิต่ำสุดใน 
ฤดูหนาว ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด และ ฒ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

111 

59 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิงเสน (Macaca arctoides) 112 

60 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของล ิงกัง (Macaca leonina)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) 
ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน จ. ระยะห่างจากถนน  
ฉ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ช. ระดับความลาดชันของพื ้นที่  
ซ. อ ุณหภ ูม ิส ู งส ุดในฤด ูร ้อน ฌ. ระยะห ่างจากพ ื ้นท ี ่ เกษตรกรรม  
ญ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฎ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

114 

61 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิงกัง (Macaca leonina) 115 

62 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกวางป่า (Rusa unicolor)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) 
ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่ จ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง ฉ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ช.ระยะห่างจากพื ้นที ่เกษตรกรรม  
ซ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฎ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฏ. ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฐ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฑ. อุณหภูมิสูงสุด
ในฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

117 

63 พ้ืนที่ทีม่ีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกวางป่า (Rusa unicolor) 118 
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64 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมูหริ ่ง (Arctonyx collaris)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่  จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม  
ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที ่ส ุด ซ. ส ังคมพืชและการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน ฌ. ระยะห่างจากถนน  
ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฏ. อุณหภูมิ
สูงสุดในฤดูร้อน ฐ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฑ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 
และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

120 

65 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 121 

66 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของเส ือไฟ (Catopuma 
temminckii) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) 
ค. ระดับความลาดชันของพื ้นที ่ ง. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ช. ระยะห่างจากพ้ืนที่
เกษตรกรรม ซ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 

123 

67 พื ้นท ี ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพต ่อการเป ็นท ี ่ อย ู ่อาศ ัยของเส ือไฟ ( Catopuma 
temminckii) 

124 

68 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus 
obscurus) ที ่ เก ิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) 
ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม จ. ระดับความ
ลาดชันของพื้นที่ ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝน
ตกมากที่สุด ซ. ระยะห่างจากถนน ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ญ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด  
ฏ. อุณหภูมิต ่ำสุดในฤดูหนาว ฐ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  
ฑ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

126 

69 พื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus 
obscurus) 

127 
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70 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของค่างดำ (Presbytis femoralis) 
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี ง. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ จ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ความสูง
จากระด ับน ้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปร ิมาณน้ำฝนในเด ือนที ่แล ้งท ี ่สุด  
ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
ฏ. ระยะห่างจากถนน ฐ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่ฝนตกมากที ่ส ุด และ  
ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

129 

71 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของค่างดำ (Presbytis femoralis) 130 

72 สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. ช้างป่า (Elephas maximus) ข. สมเสร็จ (Tapirus 
indicus)  ค .  หม ีหมา  (Helarctos malayanus)  ง .  หม ี ควาย  (Ursus 
thibetanus) จ. หมูป่า (Sus scrofa) และ ฉ. หมาใน (Cuon alpinus) 

132 

73 สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. กระทิง (Bos gaurus) ข. กวางป่า (Rusa unicolor)  
ค. เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) ง. เก้งหม้อ (Muntiacus feae)  
จ. เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และ ฉ. กระจงควาย (Tragulus 
napu) 

133 

74 สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. อีเห็นหน้าขาว (Arctogalidia trivirgata) ข. ชะมดแผง
หางปล้อง (Viverra zibetha) ค. อีเห็นเครือ (Paguma larvata) ง. ชะมด
แปลงลายแถบ (Prionodon linsang) จ. พังพอนกินปู (Herpestes urva) และ 
ฉ. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) 

134 

75 สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ ก. แมวดาว (Prionailurus bengalensis) ข. เสือดาว 
(Panthera pardus) ค. เส ือดำ (Panthera pardus) ง. แมวป ่า (Felis 
chaus) และ จ. นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 

135 
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76 สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ลิงกัง (Macaca leonina) 
ข. ลิงแสม (Macaca fascicularis) ค. ลิงเสน (Macaca arctoides) ง. ชะนี
ธรรมดา (Hylobates lar)  จ .  ค ่ างดำ (Presbytis femoralis)  และ ฉ.  
ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) 

136 

77 สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. กระแตเหนือ (Tupaia 
belangeri)  ข .  ก ร ะ เ ล ็ น ข น ป ล า ย ห ู ส ั ้ น  ( Tamiops mcclellandii)  
ค. พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)  และ ง.  กระรอกปลายหางดำ 
(Callosciurus caniceps) 

137 

78 กองมูลของสัตว ์ป ่าบางชนิดที ่สำรวจพบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
ก. มูลสมเสร็จ (Tapirus indicus) ข. มูลเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
ค .  ม ู ลล ิ ่ นชวา (Manis javanica)  ง .  ม ู ลหม ี ขอ (Arctictis binturong)  
จ. มูลเส ือดาว หรือ เส ือดำ (Panthera pardus) และ ฉ. มูลว ัวแดง (Bos 
javanicus) 

138 

79 การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน ก. กบทูด (Limnonectes blythii) ข. จงโคร่ง (Phrynoidis asper) 
ค. คางคกแคระ ( Ingerophrynus parvus) และ ง. อ ึ ่งกรายลายเลอะ 
(Leptobrachium smithi) 

142 

80 การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน ก. กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) ข. กบลายหิน 
ตะนาวศรี (Amolops panhai) ค. กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini)  
และ ง. เขียดงูเกาะเต่า (Ichthyophis kohtaoensis) 

143 

81 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. คางคก
แคระ (Ingerophrynus parvus) ข. คางคกห้วยระนอง (Ansonia kraensis) 
ค. จงโคร่ง (Phrynoidis asper) ง. กบทูด (Limnonectes blythii) จ. กบหนอง 
(Fejervarya limnocharis)  และ ฉ.  กบห ้วยขาป ุ ่มใต ้  (Limnonectes 
jarujini) 

144 

82 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. กบหัวโต 
(Limnonectes macrognathus) ข. กบกา (Limnonectes limborgi) ค. 
อ ึ ่ ง ก ร า ย ห ้ ว ย ใ ห ญ ่  ( Megophrys major)  ง .  อ ึ ่ ง ก ร า ย ล า ย เ ล อ ะ 
(Leptobrachium smithi) จ. อ ึ ่ งกรายหนังป ุ ่มท ้องลาย (Leptolalax 
melanoleucus) และ ฉ. อ่ึงกรายหนังปุ่มป่าละอู (Leptolalax fuliginosus) 

145 
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83 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. อึ่งข้างดำ 
(Microhyla heymonsi) ข. อึ ่งขาดำ (Microhyla pulchra) ค. อึ ่งลายเลอะ 
(Microhyla butleri) ง. อึ่งหลังขีด (Micryletta inornata) จ. อึ่งอ่างมลายู 
(Kaloula baleata) และ ฉ. อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) 

146 

84 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. อ่ึงน้ำเต้า 
(Microhyla mukhlesuri) ข. กบเขาส ูง (Clinotarsus alticola)  ค.  กบ
ชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) ง. กบลายหินตะนาวศรี (Amolops 
panhai) จ. กบหล ั งไพร (Hylarana lateralis)  และ ฉ .  กบอ ่อง เล็ ก 
(Sylvirana nigrovittata) 

147 

85 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. เขียดบัว 
(Hylarana erythraea) ข. เข ียดเขาหล ังตอง (Chalcorana raniceps)  
ค. ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) ง. ปาดลายเลอะเหนือ (Kurixalus 
verrucosus) จ. ปาดย ักษ ์ (Rhacophorus maximus) และ ฉ. เข ียดงู  
เกาะเต่า (Ichthyophis kohtaoensis) 

148 

86 การกระจายของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
ก. จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ข. เต่าเหลือง ( Indotestudo 
elongata)  ค.  เต ่าดำ (Siebenrockiella crassicollis)  และ ง.  เต ่าหก 
(Manouria emys) 

154 

87 การกระจายของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ก. ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) ข. ง ูจงอาง (Ophiophagus 
hannah) ค. งูเหลือม (Python reticulatus) และ ง. ตะกวด (Varanus 
bengalensis) 

155 

88 สัตว์เลื ้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. จระเข้น้ำจืด 
(Crocodylus siamensis) ข. เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) ค. เต่าหก 
(Manouria emys) ง. ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) และ จ. เต่าใบไม้ 
(Cyclemys dentata) 

156 

89 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. งูเขียวหัวจิ้งจก 
(Ahaetulla prasina) ข. งูเขียวหัวจิ้งจกมลายู (Ahaetulla mycterizans) 
ค. ง ูดอกหมากแดง (Chrysopelea pelias)  ง .  ง ูปล ้องฉนวนอ ินเดีย 
(Lycodon subcinctus) จ. งูปี ่แก้วลายแต้ม (Oligodon fasciolatus) และ  
ฉ. งูเถา หรือ งูสายน้ำผึ้ง (Dryophiops rubescens) 

157 



 
 
 

(16) 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

90 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. งูเห่าหม้อ (Naja 
kaouthia) ข. งูแส้หางม้าเทา (Boiga siamensis) ค. งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว 
(Popeia popeiorum) ง. งูเขียวหางไหม้ตาโต (Cryptelytrops macrops) 
จ. ง ูหมอก (Psammodynastes pulverulentus) และ ฉ. ง ูลายสาบเขียว 
ขวั้นดำ (Rhabdophis nigrocinctus) 

158 

91 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. งูกินทากลายขวั้น 
(Pareas hamptoni) ข. งูกินทากเกล็ดสั ้น (Pareas carinatus) ค. งูกะปะ 
(Calloselasma rhodostoma) ง. เหี้ย (Varanus salvator) และ จ. ตะกวด 
(Varanus bengalensis) 

159 

92 สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. กิ้งก่าบินคอแดง 
(Draco blanfordii) ข. กิ ้งก่าเขาหนามสั ้น (Acanthosaura crucigera)  
ค. กิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) ง. กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) 
จ. กิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma) และ ฉ. กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี (Bronchocela 
burmana) 

160 

93 สัตว์เลื ้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. จิ้งเหลนน้อย 
หางยาว (Takydromus sexlineatus) ข. จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) 
ค. จิ ้งเหลนดินดงพญาเย็น (Scincella reevesii) ง. จิ ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ 
(Sphenomorphus maculatus) จ. จิ้งเหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera) 
และ ฉ. จิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis macularia) 

161 

94 สัตว์เลื ้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. ตุ ๊กแกบ้าน 
(Gekko gecko) ข. ตุ ๊กกายคอขวั ้น (Cyrtodactylus oldhami) ค. จิ ้งจก 
หางแบนเล ็ก (Hemidactylus platyurus)  และ ง .  จ ิ ้ งจกด ินลายจุด 
(Dixonius siamensis) 

162 

95 การกระจายของนกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกกก 
(Buceros bicornis)  ข .  นก เ ง ื อกกรามช ้ า ง  ( Rhyticeros undulates)  
ค. นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli) และ ง. นกแก๊ก (Anthracoceros 
albirostris) 

178 

96 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) 
ข. เหยี ่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) ค. เป็ดแดง (Dendrocygna 
javanica) ง. นกนางแอ ่นบ ้าน (Hirundo rustica) จ. นกกก (Buceros 
bicornis) และ ฉ. นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) 

179 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

97 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. นกหัวโตเล็กขาเหลือง 
(Charadrius dubius) ข. นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) ค. นกแอ่นทุ่ง
ใหญ่ (Glareola maldivarum) ง. นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) 
จ. นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileate) และ ฉ. นกกะเต็นอกขาว (Halcyon 
smyrnensis) 

180 

98 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกกะเต็นน้อยธรรมดา 
(Alcedo atthis) ข. นกมูม (Ducula badia) ค. นกเขาใหญ่ (Spilopelia 
chinensis) ง. นกเขาชวา (Geopelia striata) จ. นกเขาเขียว (Chalcophaps 
indica) และ ฉ. นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra) 

181 

99 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกตะขาบทุ่ง (Coracias 
benghalensis) ข. นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) ค. นกจาบคาคอสี
ฟ้า (Merops viridis) ง. นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) จ. นก
จาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) และ ฉ. นกจาบคาเคราน้ำเงิน 
(Nyctyornis athertoni) 

182 

100 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย (Cuculus 
saturates) ข. นกคัคคูแซงแซว (Surniculus lugubris) ค. นกบั้งรอกใหญ่ 
(Phaenicophaeus tristis)  ง .  เ หย ี ่ ย ว แมล งปอขาด ำ  ( Microhierax 
fringillarius) จ. ไก ่ป ่า (Gallus gallus) และ ฉ. นกกว ัก (Amaurornis 
phoenicurus) 

183 

101 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. นกขมิ ้นน้อยธรรมดา 
(Aegithina tiphia)  ข .  นกจาบฝนป ีกแดง (Mirafra erythrocephala)  
ค. นกแอ ่นพง (Artamus fuscus)  ง .  นกพญาไฟใหญ ่  (Pericrocotus 
flammeus) จ. นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii) และ  
ฉ. นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) 

184 

102 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. นกสาลิกาเขียว (Cissa 
chinensis) ข. นกข ุนแผน (Urocissa erythroryncha) ค. นกกาแวน 
(Crypsirina temia) ง. นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae) จ. 
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) และ ฉ. นกแซงแซวสีเทา 
(Dicrurus leucophaeus) 

185 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

103 นกบางชน ิดในอ ุทยานแห ่งชาต ิแก ่งกระจาน ก. นกกาฝากปากหนา 
(Dicaeum agile) ข. นกกาฝากก ้นเหล ือง (Dicaeum chrysorrheum)  
ค. นกกาฝากท้องส ีส ้ม (Dicaeum trigonostigma) ง. นกส ีชมพูสวน 
(Dicaeum cruentatum) จ. นกกระติ ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata) 
และ ฉ. นกกระติ๊ดขี้หม ู(Lonchura punctulate) 

186 

104 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกเขียวคราม (Irena puella) 
ข. นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) ค. นกกะรางคอดำ (Dryonastes 
chinensis) ง. นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis) จ. นกกะราง
หัวหงอก (Garrulax leucolophus) และ ฉ. นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis 
azurea) 

187 

105 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone 
paradise)  ข .  นกเด ้ าด ินท ุ ่ ง เล ็ก (Anthus rufulus)  ค .  นกเด ้ าลมดง 
(Dendronanthus indicus) ง. นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinereal)  
จ. นกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla) และ ฉ. นกจับแมลงสีน้ำตาล 
(Muscicapa latirostris) 

188 

106 นกบางชน ิดในอ ุทยานแห ่งชาต ิแก ่งกระจาน ก. นกจ ับแมลงส ีคล้ำ 
(Muscicapa sibirica) ข. นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)  
ค. นกจ ับแมลงส ีฟ ้ า (Eumyias thalassinus)  ง .  นกยอดหญ้าห ัวดำ 
(Saxicola stejnegeri) จ. นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) และ 
ฉ. นกกางเขนน้ำหลังเทา (Enicurus schistaceus) 

189 

107 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. นกกินปลีแก้มสีทับทิม 
(Chalcoparia singalensis) ข. นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) ค. 
นกกินปลีคอแดง  (Aethopyga siparaja) ง. นกกระจอกบ้าน (Passer 
montanus) จ. นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) และ ฉ. นก
จาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) 

190 

108 นกบางชน ิดในอ ุทยานแห ่งชาต ิแก ่งกระจาน ก. นกปรอดห ัวตาขาว 
(Pycnonotus flavescens)  ข .  นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)  
ค.  นกปรอดเล ็กตาขาว ( Iole propinqua)  ง .  นกปรอดภ ู เขา ( Ixos 
mcclellandii) จ. นกปรอดสีขี ้เถ้า (Hemixos cinereal) และ ฉ. นกปรอด 
สีน้ำตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus) 

191 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

109 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล 
(Alophoixus ochraceus) ข. นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) 
ค. นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster) ง. นกปรอดเหลืองหัวจุก 
(Pycnonotus flaviventris) จ. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) 
และ ฉ. นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) 

192 

110 นกบางชนิดในอ ุทยานแห ่งชาติแก ่งกระจาน ก. นกอีแพรดแถบอกดำ 
(Rhipidura javanica) ข. นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis) ค. นกเอี้ยง
ด่าง (Gracupica contra) ง. นกขุนทอง (Gracula religiose) จ. นกขมิ้นท้าย
ทอยดำ (Oriolus chinensis) และ ฉ. นกเอ้ียงถ้ำ (Myophonus caeruleus) 

193 

111 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกเส ือแมลงปีกแดง 
(Pteruthius aeralatus) ข. นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus) 
ค. นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna) ง. นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ 
(Arachnothera flavigaster) จ. นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus 
schisticeps) และ ฉ. นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios) 

194 

112 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกโพระดกธรรมดา (Megalaima 
lineata) ข. นกโพระดกหูเข ียว (Megalaima faiostricta) ค. นกโพระดก
หน้าผากดำ (Megalaima australis) ง. นกโพระดกคอสีฟ ้า (Megalaima 
asiatica) จ. นกตั ้งล้อ (Megalaima virens) และ ฉ. นกตีทอง (Megalaima 
haemacephala) 

195 

113 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกหัวขวานด่างท้องดำ 
(Meiglyptes jugularis) ข. นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus) ค. นกหัวขวาน
ใหญ่หงอนเหลือง (Chrysophlegma flavinucha) ง. นกหัวขวานสามนิ้วหลัง
ทอง (Dinopium javanense) จ. นกหัวขวานสี่นิ ้วหลังทอง (Chrysocolaptes 
guttacristatus) และ ฉ. นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) 

196 

114 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola 
bacchus) ข. นกยางควาย (Bubulcus coromandus) ค. นกยางเปีย (Egretta 
garzetta) ง. นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) จ. นกกระสาแดง 
(Ardea purpurea) และ ฉ. นกกาน้ำเล็ก (Microcarbo niger) 

197 

115 ความถี่ของภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 200 
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ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที่  หน้า 

116 ภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ร่องรอยมนุษย์ ข. แคมป์
พักแรมของพรานป่า ค. การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย และ ง. การเก็บหาของป่า 

201 

117 ภัยคุกคามที ่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. การลักลอบตัดไม้  
ข. การเลี้ยงปศุสัตว์ ค. ร่องรอยการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย และ ง. ร่องรอยอ่ืน ๆ 

202 

118 ภัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ร่องรอยการถางป่าทำไร่  
เลื ่อนลอย ข. การเลี้ยงปศุสัตว์ ค. ร่องรอยการตอกทอยตีผึ ้ง ง. การเจาะ  
ไม้ยางเพ่ือเก็บน้ำมันยาง และ จ. การตัดไผ่สำหรับต่อแพ 

203 

119 ภัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ร่องรอยการลักลอบตัดไม้  
ข. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลา ค. และ ง. แคมป์พักแรมของพรานป่า จ. และ 
ฉ. ร่องรอยการล่าสัตว์ป่า 

204 
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คำนำ 

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมท้องที่
อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งในกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน 
(ASEAN Declaration on Heritage Parks and Reserves) ที่มีแนวเขตด้านทิศตะวันตกติดต่อกับ
ผืนป่าประเทศเมียนมาตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี อีกทั้งยังมีความโดดเด่น
ทางด้านสังคมพืชซึ่งเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าอีกด้วย 

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจึงถือเป็นศูนย์กลางการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า  
ทั้งจากแนวชายแดนไทยไปจนถึงประเทศเมียนมา จากแนวเทือกเขาตะนาวศรีที่เชื่อมต่อกับเทือกเขา
ถนนธงชัยจากจังหวัดตากผ่านป่าแก่งกระจานยาวไปจนถึงภาคใต้ของประเทศไทย จึงเป็นพ้ืนที่ที่สัตว์ป่า
สามารถอพยพและแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างสายพันธุ์ข้ามไปมาระหว่างประเทศได้ ซึ ่งมีการ
สำรวจพบสัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่น้อยกว่า 47 ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้
มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพหายากและใกล้สูญพันธุ์ถึง 6 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (Bos javanicus) หมาใน 
(Cuon alpinus) เส ือโคร ่ง  (Panthera tigris) สมเสร ็จ (Tapirus indicus) ช ้างป ่า (Elephas 
maximus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) ส่วนจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ซึ่งเป็น
สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่ยังคงพบเห็นได้ในบริเวณแม่น้ำเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็น
ถิ่นอาศัยของนกกะลิงเขียดหางหนาม (Temnurus temnurus) ซึ่งเป็นนกเฉพาะถิ่นที่มีรายงานการพบ
ในประเทศไทยที่ผืนป่าแก่งกระจานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า
ซึ ่งเป็นถิ ่นที ่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่าในปัจจุบันส่งผลให้สัตว์ป่าหลายชนิดมีจำนวนลดน้อยลงจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากเหล่านี้ 

 ดังนั้นการศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม การกระจาย สถานภาพในปัจจุบันและถ่ินอาศัย
ที่เหมาะสมของสัตว์ป่าหายากในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็น
ฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์
ข้ามพรมแดน (Transboundary Protected Area) ให้คงอยู่ และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างสัตว์ป่ากับคนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อศึกษาความหลากชนิด การกระจาย ถิ่นที่อยู่อาศัย และสถานภาพของสัตว์เลี ้ยง  
ลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการสัตว์ป่า สำหรับพื้นที่อนุรักษ์ข้ามพรมแดน 
(Transboundary Protected Area) 

 3. เพ่ือยืนยันความโดดเด่นเป็นสากล (OUV) ของพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ทางด้านการเป็น
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 3 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

การตรวจเอกสาร 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะภายนอกท่ีแตกต่างไปจากสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน ๆ อย่าง
ชัดเจน สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมแต่ละชนิดมีวิวัฒนาการและการปรับตัวเพื่อการอยู่ รอดให้เหมาะสม 
ต่อการอยู่อาศัยในแต่ละพ้ืนที่ ร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมปกคลุมไปด้วยขน (hair) ที่มีโครงสร้าง
พิเศษไม่เหมือนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีขนคลุมมองเห็นได้
ชัดเจน แต่บางชนิดก็มีเฉพาะแห่ง สีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดจากสีของผิวหนัง หรือจากสีของขน 
หรือทั้งสองอย่าง สำหรับสีของเส้นขนนั้นเกิดจากปริมาณและการกระจายของสารสี และการหา
อาหาร รวมไปถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการอยู่รวมกันเป็นสังคมเพื่อเอื้อประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตและสืบทอดเผ่าพันธุ์ ในประเทศไทยมีรายงานการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด 
197 ชนิด 116 สกุล 28 วงศ์ 13 อันดับ แต่ไม่รวมถึงค้างคาว (ประทีป, 2552) 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) 

 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์ที ่จัดอยู่ใน Class Amphibia เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
ที่มีขนาดเล็ก มีการดำรงชีวิตทั้งในน้ำและบนบกมีลักษณะเฉพาะ คือ ผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้มีความ 
ชุ่มชื้นตลอดเวลา หายใจด้วยเหงือก ปอด ผิวหนัง หรือผิวในปากในคอ โดยชั้นผิวหนังนั้นมีลักษณะ
พิเศษสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้เนื่องจากมีโครงข่ายหลอดเลือดฝอยจำนวนมาก เพื่อใช้ในการ
หายใจ สืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ภายนอกลำตัว สืบพันธุ์เมื่ออายุ 2  - 3 ปี ออกลูกเป็นไข่อยู่ในน้ำ 
วางไข่เป็นกลุ่มและมีสารเป็นวุ้นหุ้ม วีรยุทธ์ (2552) ได้รายงานว่า ในปัจจุบันทั่วโลกมีสัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกประมาณ 5,487 ชนิด และยังคงมีรายงานการพบชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบกชนิดใหม่ที่พบส่วนมากอาศัยอยู่ในเขตร้อน ประเทศไทยนั้นมีรายงานการสำรวจพบทั้งสิ้น
ประมาณ 172 ชนิด เป็น 3 อันดับ ได้แก่ อันดับกะท่าง (Order Urodela) อันดับเขียดงู (Order 
Gymnophiona) และอันดับกบ (Order Anura) 9 วงศ์ ใน 50 สกุล (วุฒิ, 2557) 

 ในการจำแนกประเภทของกบนั้น วีรยุทธ์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่าจะใช้ลักษณะหลายประการ
ร่วมกัน คือ ลักษณะโครงสร้างกระดูก (กะโหลก กระดูกสันหลัง กระดูกหัวไหล่) ลักษณะกล้ามเนื้อขา 
ลักษณะการมีหรือไม่มีชิ้นกระดูกแทรกระหว่างกระดูกนิ้วสองชิ้นสุดท้าย ( intercalary cartilage) 
ลักษณะรูปร่างของลูกอ๊อด และรูปแบบการกอดรัดในช่วงสืบพันธุ์ แต่สามารถจำแนกได้คร่าว ๆ จาก
ลักษณะภายนอกที่เด่นชัดของแต่ละอันดับ แต่ละวงศ์ และสกุล 

สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) 

 สัตว์เลื้อยคลาน มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตเป็น
สัตว์บก ไม่มีขน (feather/hair) ปกคลุมตัว มีผิวหนังแห้งและแข็ง ประกอบด้วยชั้นอิพิเดอร์มิส 
(epidermis) ชั ้นผิวหนังมีการสะสมเคอราติน (keratin) และเป็นชั้นกำเนิดเกล็ด (scale) หนาม 
(thorn) แผ่นเกล็ดขนาดใหญ่ (shield, plate) เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำและป้องกันอันตราย 
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ต่อผิวหนัง สัตว์เลื้อยคลานมีต่อมน้อยและประการสำคัญคือ ผิวหนังของสัตว์เลื้อยคลานมีเมลานิน 
(melanin) ซึ่งทำให้สัตว์เลื้อยคลานสามารถเปลี่ยนสีลำตัวได้ (ยอดชาย, 2544) 

 สัตว์เลื้อยคลาน จำแนกออกเป็น 4 อันดับ และมีจำนวนชนิดที่พบทั่วโลกประมาณ 7 ,200 
ชนิด ประกอบด้วยอันดับเต่า 287 ชนิด อันดับจระเข้ 25 ชนิด อันดับทัวทารา 2 ชนิด และอันดับ
กิ้งก่าและงู 6,886 ชนิด โดยในประเทศไทยพบสัตว์เลื้อยคลานทั้งสิ้น 3 อันดับ 22 วงศ์ 389 ชนิด  
(วุฒิ, 2557) 

นก (Bird) 

 นกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีปีกและสามารถบินได้ พบเห็นได้ง่ายและมีความหลากชนิด
มากเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าประเภทอื่น ประทีป (2552) กล่าวว่า นกทุกชนิดวางไข่ (oviparous) ส่วน
ใหญ่พ่อหรือแม่ หรือทั้งสองจะฟักไข่ และดูแลไข่จนกระทั่งฟักออกเป็นตัว ในขณะที่ลูกนกจะได้รับ
การเลี้ยงดูจากพ่อแม่จนกระทั่งเจริญเติบโตพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งระยะเวลาจะยาวนานแค่
ไหนขึ้นอยู่กับนกแต่ละชนิด นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น (homoiothermic) อุณหภูมิในร่างกายเกือบคงที่ 
ไมว่่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม โดยนกมีอุณหภูมิในร่างกาย 107 องศาฟาเรนไฮต์ (F°) 
ในขณะที่คนมีอุณหภูมิภายในร่างกายเพียง 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ (F°) นกมีขน (Feather) ปกคลุม
ร่างกาย ทำให้เก็บความร้อนไว้ในร่างกายได้ดี เป็นลักษณะเด่นของสัตว์ปีก และยังมีประโยชน์ในการบิน 
รูปร่างโดยทั่วไปดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะสมที่จะใช้ในการบินและอยู่บนบก สังเกตได้จากนิ้วเท้า และขา
ของนกมีการดัดแปลง เพื่อให้เหมาะแก่การจับกิ่งไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่ในบางชนิดอาจมีพังผืดระหว่าง
นิ ้วเพื ่อใช้ช่วยในการว่ายน้ำ รูปทรงของนกจะเพรียวลมเพื ่อลดการต้านทานให้น้อยลงเวลาบิน  
นกมีหัวใจ 4 ห้อง กระดูกส่วนมากกลวงตรงกลางทำให้กระดูกแต่ละชิ้นเบา และสะดวกในการบิน  
มีจะงอยปาก (beak) แทนฟันใช้ในการบดอาหาร จะงอยปากจะดัดแปลงไปตามการกินอาหารของนก 
เสียงร้องของนกสามารถใช้จำแนกนกบางกลุ่มได้ หากมีความชำนาญเป็นพิเศษจะสามารถใช้เสียงนก
จำแนกชนิดได้ด้วย 

 นกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกพบประมาณ 9,672 ชนิด (Sibley and Monroe, 1990) 
แต่นกที่เคยสำรวจในประเทศไทยมีรายงานการพบมากว่า 1,000 ชนิด (จารุจินต์ และคณะ, 2555) 
ทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพ และนกที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ในการจำแนกชนิดของนกนั้นมีหลายวิธีซึ่งนัก
ปักษีวิทยาใช้การจัดอนุกรมวิธานเป็นหมวดหมู่ตามความสัมพันธ์โดยใช้ระบบชีวเคมี จากผลการ
วิเคราะห์ยีน (gene) คือ นำ DNA ของนกแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์จนทำให้
สามารถทราบถึงวิวัฒนาการของ DNA และจัดหมวดหมู่นกได้ ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดหมวดหมู่นก
เป็น 16 อันดับ 70 วงศ์ (โดม, 2552) การจัดหมวดหมู่นกด้วยอนุกรมวิธานเป็นการจัดหมวดหมู่ที่
ค่อนข้างละเอียด 
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สถานภาพตามฤดูกาลของนก 

 นก เป็นสัตว์ปีกจึงมีการเคลื่อนที่อพยพได้ไกลและมีการอพยพไปมาอยู่เสมอ จึงสามารถพบ
ได้ในหลายถิ่นอาศัย จารุจินต์ และคณะ (2555) ได้กล่าวถึงสถานภาพการปรากฏตัวของนกที่พบใน
ประเทศไทย และใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย ดังนี้ 

 1. นกประจำถิ่น (Resident: R) หมายถึง นกที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีในบริเวณนั้น  
อาจมีการทำรังวางไข่หรือคาดว่าจะทำรังในบริเวณนั้นด้วย 

 2. นกอพยพ (Winter visitor: W) หมายถึง นกที่ทำรังวางไข่ในบริเวณอื่น มักเป็นพื้นที่ทาง
ตอนเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชีย ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนกันยายน - ตุลาคม จะย้ายถิ่นลงมา
อาศัยอยู่ในประเทศไทย และย้ายถิ่นกลับในราวเดือนเมษายน - พฤษภาคมของปีถัดไป เพื่อผสมพนัธุ์
และทำรังวางไข่ ยกเว้นนกท่ีโตไม่เต็มวัยบางชนิดอาจพบได้ตลอดทั้งปี 

 3. นกอพยพผ่าน (Passage migrant: P) หมายถึง นกกลุ่มเดียวกันกับนกอพยพซึ่งมีการย้าย
ถิ ่นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี แต่หยุดแวะพักหาอาหารในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  
เพ่ือสะสมไขมัน ก่อนบินต่อลงไปทางทิศใต้ เลยไปถึงประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย นกบางชนิด
อาจจะเป็นเพียงนกอพยพผ่านเท่านั้น ไม่มีประชากรใดพักอาศัยในประเทศไทยช่วงฤดูหนาวเลย 
สังเกตได้จากการพบเพียงสองระยะ คือ ต้นฤดูหนาว และปลายฤดูร้อน 

 4. นกอพยพมาทำรังวางไข่ (Breeding visitor: B) หมายถึง นกบางชนิดมีการย้ายถิ่นเข้ามา
ในประเทศไทยเพียงเพ่ือทำรังวางไข่ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว 

 5. นกพลัดหลงหรือนกที่พบน้อยกว่า 5 ครั้งในพื้นที่นั ้น (Winter visitor or less than 5 
records: WV) หมายถึง นกที่ตามปกติไม่ย้ายถิ่นเข้ามาถึงประเทศไทยหรือในพื้นที่ดังกล่าว แต่บางครั้ง
อาจบินเลยหรือพลัดหลงเข้ามาเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่เป็นนกท่ีหายาก  

 6. นกที่สูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ (Formerly present: F) หมายถึง นกที่เคยมีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว 
แต่ในปัจจุบันไม่พบ และแน่ใจว่าสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่แล้ว 

 7. นกพบบ่อยเฉพาะพ้ืนที่ (Locally common: L) หมายถึง นกที่พบเห็นได้บ่อยเฉพาะพ้ืนที่
ใดพ้ืนที่หนึ่ง อาจเป็นนกหายาก แต่บางแห่งอาจพบได้ง่ายกว่าปกต ิ

 8. นกถ่ินเดียว (Endemic: E) หมายถึง นกที่พบเฉพาะในภูมิภาค หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

เขตสัตวภูมิศาสตร์ (Zoogeographic Region) 

 เนื ่องจากลักษณะภูมิประเทศทั่วโลกที่มีความแตกต่างกัน ทำให้สิ ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ  
ที่แตกต่างกันออกไป จึงแบ่งพื้นที่บนโลกออกเป็นเขตตามลักษณะของสัตว์ที่พบ และเรียกเขตเหล่านี้ว่า 
เขตสัตวภูมิศาสตร์ (Zoogeographic Region) โดยทั่วโลกแบ่งไว้ 6 เขต จอร์น พาร์ (2553) กล่าวว่า 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโอเรียนทอล (Oriental Region) ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ซึ่งอยู่กลางภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางของเขตสัตวภูมิศาสตร์นี้ โดยทางตะวันตก  
จะมีชนิดสัตว์ที่ใกล้เคียงกับประเทศเมียนมาและประเทศอินเดีย ด้านตะวันออกใกล้เคียงกับคาบสุมทร
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อินโดจีน ส่วนด้านเหนือมีชนิดที่ใกล้เคียงกับทั ้งสองด้าน สำหรับภาคใต้มีสัตว์ในกลุ่มซุนดาอิก 
(Sundaic) ซึ ่งชนิดจะใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียและหมู ่เกาะซุนดาใหญ่ (Greater Sundas)  
ทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย โดย จอร์น พาร์ (2553) ได้แบ่งเขตสัตวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจัดอยู่ในเขตสัตวภูมิศาสตร์ภาค
ตะวันตก มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

 เขตสัตวภูมิศาสตร์ภาคตะวันตกของประเทศไทย  มีพื ้นที ่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที ่เรียบ 
แนวชายแดนไทย - เมียนมา ตั้งแต่ประมาณเส้นละติจูด 16 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 11 องศา 40 
ลิปดาเหนือ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ในแนวเหนือ - ใต้ ภาคตะวันตกจึงเป็นเขตสัตวภูมิศาสตร์ 
ที่สำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อนและแห้งแล้ง ด้านตะวันตกและด้านใต้มีฝนตกมากว่าด้านอื่น บริเวณติด
ชายแดนเมียนมาอาจมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 2,000 มิลลิเมตร บริเวณที่ราบลุ่มและภูเขา
ระดับต่ำส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ (จอร์น พาร,์ 2553) 

ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า 

 ป่าบนบก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในป่า ซึ่งป่าแต่ละประเภทเกิดขึ้นจาก
อิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และลักษณะ
ดินในพื้นท่ีนั้น เมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดปัจจัยต่าง ๆ เสริมขึ้นมา เช่น ลำธาร ทิศทาง และระยะเวลาใน
การรับแสงของแต่ละวัน และการรบกวนจากมนุษย์ ส่งผลต่อการกระจายของพรรณพืชซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารของสัตว์ป่า ซึ่งป่าในประเทศไทยประกอบด้วยป่าหลายชนิดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest) คือ ป่าที่ไม่พบการผลัดใบของพืชในช่วงฤดูแล้ง มีช่วงฤดูแล้งสั้น 
และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมากว่า 1,760 มิลลิเมตร และป่าผลัดใบ (deciduous forest) คือ 
ป่าที่ต้นไม้จะผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำในช่วงฤดูแล้ง มีฤดูแล้งที่ยาวนานและชัดเจน มีปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 1,470 มิลลิเมตร (จอร์น พาร์, 2553) 

 พื้นที่ชุ่มน้ำ มักพบในพื้นที่ราบลุ่ม แต่ในปัจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยกิจกรรมของมนุษย์  
ทั ้งการตั ้งถิ ่นฐาน การทำเกษตรกรรม ในบางพื ้นที ่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือคลองระบายน้ำ  
แม้อาจจะเป็นแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าได้บ้าง แต่โครงสร้างทำด้วยปูนและลึกชัน จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการ
เข้าใช้ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้สัตว์ป่ามีพ้ืนที่อาศัยที่เป็นพ้ืนที่ราบลดน้อยลง  

 ทะเล หรือ มหาสมุทร เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม บางชนิด
อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตื้นตามชายฝั่ง เช่น พะยูน (Dugong dugon) โดยจะกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร 
พบได้ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย แต่บางชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำลึก เช่น  วาฬ จึงมีข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับวาฬที่พบในประเทศไทยน้อยมาก เนื่องจากเป็นการพบเพียงครั้งคราว (จอร์น พาร์, 2553) 
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ร่องรอยสัตว์ป่า 

 จอร์น พาร์ (2553) กล่าวว่า ในการเดินสำรวจสัตว์ป่านั้น สิ่งที่ใช้ในการช่วยจำแนกชนิด  
สัตว์ป่าได้ คือ รอยตีน และร่องรอยต่าง ๆ ที่สัตว์ป่าได้กระทำท้ิงไว้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

 ร่องรอยของสัตว์ป่า เป็นสิ่งที่สัตว์ป่ากระทำทิ้งไว้จากพฤติกรรม ซึ่งการที่จะจำแนกได้ว่า
ร่องรอยนั ้นเป็นการกระทำของสัตว์ป่าชนิดใด จากการกระทำอะไร ต้องใช้ความชำนาญและ
ประสบการณ์ของผู้ที่เคยพบเห็นอยู่บ่อย ๆ ในการจำแนก เช่น รอยเล็บของหมีตอนปีนต้นไม้ ต้องใช้
ความชำนาญในการจำแนกได้ว ่าเป็นหมีหมา (Helartos malayanus) หรือหมีควาย (Ursus 
thibetanus) ร่องรอยการคุ้ยดินหรือการปล่อยปัสสาวะไว้ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประกาศอาณาเขต
ของสัตว์ในวงศ์แมวป่า ร่องรอยการลับเขาของเก้ง (Muntiacus sp.) ตามต้นไม้ และร่องรอยการ 
เสียดสีตัวกับต้นไม้ของช้างป่า (Elephas maximus) 

 มูลของสัตว์ป่า เราสามารถพบเห็นได้ง่ายตามด่านที่สัตว์ป่าใช้ในการหากินและอพยพ  
ซึ่งสามารถจำแนกชนิดของสัตว์ป่าได้ชัดเจนมากขึ้น โดยขนาดของกองมูลจะแปรผันตามขนาดตัวของ
สัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ และเศษอาหารที่พบอยู่ในมูลจะช่วยจำแนกได้ว่าเป็นอาหารของสัตว์ในวงศ์ใด เช่น 
สัตว์ในวงศ์วัวป่า (Bovidae) จะกินพืชเป็นอาหารหลัก มูลที่พบจะมีกากของซากพืชปรากฏอยู่ด้วย 
และสัตว์ในวงศ์ย่อยนาก (Lutrinae) เป็นสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ แต่ส่วนใหญ่ล่าสัตว์น้ำขนาดเล็ก  
เป็นอาหาร มักพบอาศัยอยู่ใกล้ลำห้วย จึงพบมูลของสัตว์วงศ์นี้บริเวณใกล้แหล่งน้ำและพบซากเปลือกหอย
หรือเปลือกปูในมูลของสัตว์วงศ์นี้อีกด้วย 

 เสียงของสัตว์ป่า เป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการเคยได้ยินด้วยตนเองจึงจะสามารถ
จำแนกชนิดได้ แต่ในสัตว์ป่าบางชนิดอาจมีเสียงเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว จึงอาจพอคาดเดาได้บ้าง เช่น 
เสียงร้องของชะนี (Hylobates sp.) เป็นเสียงที่แตกต่างไปจากค่าง (Semnopithecus sp.) และลิง 
(Hylobates sp.) โดยสิ้นเชิง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกลิง ค่าง (Semnopithecus sp.) หรือ
ชะนี (Hylobatidae sp.) นั้น การพบเจอร่องรอยหรือพบเห็นตัวจะเป็นไปได้ยาก จึงต้องอาศัยการ
จำแนกด้วยเสียงอยู่เสมอ 

 รอยตีนสัตว์ป่า เป็นร่องรอยส่วนใหญ่ ที่ใช้เป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจนในการจำแนกชนิด
ของสัตว์ป่า สามารถพบเจอได้ง่ายในเส้นทางเดินของสัตว์ป่า บริเวณใกล้แหล่งน้ำที่มีดินอ่อนนุ่ม 
บริเวณปลักที่เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก และบริเวณดินโป่ง ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้สัตว์ป่าจะมีการเข้ามาใช้
ประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ หากรอยตีนนั้นชัดเจนเพียงพอ เราอาจสามารถจำแนกจำนวนของสัตว์ที่พบ
ในร่องรอยนั้นได้ด้วย โดยการแยกขนาด และวิถีการเดินของสัตว์ เช่น รอยตีนของช้างป่า (Elephas 
maximus) จะสามารถแยกขนาดได้อย่างชัดเจน ในช้างที่อยู ่เป็นโขลง เพราะช้างป่า  (Elephas 
maximus) เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ ในช่วงที่อายุต่างกัน จะมีขนาดตัวที่ต่างกันชัดเจน ทำให้รอยตีน 
มีขนาดแตกต่างกันชัดเจนมากกว่าในสัตว์ที ่มีขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับหมูป่า (Sus scrofa)  
ที่มีขนาดตัวในแต่ละวัยไม่ต่างกันมาก ทำให้รอยตีนของหมูป่า (Sus scrofa) จึงไม่ค่อยมีความต่างกัน
มากด้วย ในการจำแนกจำนวนเมื่อพบรอยตีนของหมูป่า (Sus scrofa) ทั ้งฝูง จึงต้องสังเกตอย่าง
ละเอียดเพื่อให้จำแนกจำนวนที่พบนั้นได้ 
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 ทั้งนี ้ต้องมีความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการกระจายของสัตว์ป่าชนิดนั ้น ๆ ด้วย หรือควรมี
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่เหล่านั้น ก่อนทำการสำรวจสัตว์ป่าในพ้ืนที่นั้นด้วย 

การอนุรักษ์ 

 การคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย 

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2503 คือ พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 ต่อมาได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ เพื ่อปรับปรุงให้
มาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความตกลงระหว่าง
ประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ขึ้นมา โดยกำหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าสงวนไว้
ทั้งสิ้น 15 ชนิด และสัตว์ป่าคุ้มครอง และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในเรื่องของผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ไม่ได้นำ
สัตว์ป่าคุ้มครองมามอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้มาแจ้งรายการเก่ียวกับชนิดและจำนวนของ
สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถควบคุมดูแล ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขของการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองได้ สมควรกำหนดให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายมาแจ้ง การครอบครองและขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่ได ้ภายในระยะเวลาที ่กำหนด โดยไม่ต ้องรับโทษ จึงจำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ และบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
ควบคู่กันมาจนปัจจุบัน (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ป.) 

 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES)  

 อนุสัญญาไซเตสเป็นสนธิสัญญาเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศทั้งสัตว์ป่า 
พืชป่า และผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศสำหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ่น (Native Species) 
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 โดยการค้าสัตว์ป่า พืชป่า และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ จะถูกควบคุมด้วยระบบใบอนุญาตในการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และส่งกลับออกไป ชนิดพันธุ์
ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่อนุสัญญาควบคุม จะระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1, 2, 3 (Appendix I, II, III) 
ของอน ุส ัญญา (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, 2016) โดยได้กำหนดหลักการไว้ดังนี้ 

 1. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) เป็นบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับ
คำยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย 
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 2. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) เป็นบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ 

 3. ชนิดพันธุ ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) เป็นบัญชีรายชื ่อชนิดพันธุ ์ที่ ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง ในการนำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก
จากประเทศถิ่นกำเนิดนั้นด้วย 

 บัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ บัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรักษ์ (The IUCN Red List of Threatened Species หรือ IUCN Red List) เป็นบัญชีดัชนีรายชื่อ
ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า ที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ 
( International Union for Conservation of Nature and Natural Resources หร ื อ  World 
Conservative Union: IUCN) ได้จัดลำดับสปีชีส์ตามระดับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยแบ่งระดับ
ความเสี่ยงออกเป็น 9 ระดับ (The International Union for Conservation of Nature, 2016) ดังนี้ 

 1. สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct: EX) คือ สูญพันธุ์ไปจนหมดสิ้น 

 2. สิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์จากธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) คือ สูญพันธุ์จากที่อาศัย
ตามธรรมชาติ แต่ยังหลงเหลืออยู่ในสถานที่กักกัน 

 3. สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered species: CR) คือ 
ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ 

 4. สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered species: EN) คือ ระดับความเสี่ยงขั้นสูงต่อ
การสูญพันธุ์จากท่ีอาศัยตามธรรมชาติ 

 5. สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable species: VU) คือ ระดับความเสี่ยง
ขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาติ 

 6. สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) คือ ระดับความ
เสี่ยงขั้นอันตรายต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ 

 7. สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) คือ ความเสี่ยงต่ำ ไม่อยู่
ในข่ายใดข้างต้น ยังมีอยู่โดยทั่วไป 

 8. สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ (Data Deficient: DD) คือ ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

 9. สิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยง (Not Evaluated: NE) คือ ยังไม่ได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
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พื้นที่มรดกอาเซียน 

 อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนในขณะนั้น ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
โดยได้มีการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียนและการอนุรักษ์ (ASEAN 
Declaration on Heritage Parks and Reserves) ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อควรพิจารณาว่า พ้ืนที่อุทยานมรดกแห่ง
อาเซียนต้องมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีคุณค่าโดดเด่นคู่ควรแก่การอนุรักษ์ซึ่ง
ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดจากประเทศสมาชิกว่า มีความสำคัญในฐานะพื้นที่อนุรักษ์สมควรได้รับ
การยกย่องไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยในครั้งนั้นได้มีการประกาศพื้นที่อนุรั กษ์ 11 แห่ง 
เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 
ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้มีการทบทวนปฏิญญาดังกล่าว เนื่องจากมีประเทศ
สมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration 
on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 โดยได้ประกาศให้พ้ืนที่อนุรักษ์จากประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ รวม 27 แห่ง เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ปัจจุบันมีอุทยานมรดกแห่งอาเซียน
รวมแล้ว 35 แห่ง (สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2558) 

 พื้นที ่คุ ้มครองของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็น ASEAN Heritage Parks ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติ  
อ่าวพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สุรินทร์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และกลุ่มป่าแก่งกระจาน  

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

 1. มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พื้นที่นั้นแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางระบบนิเวศ 
และความสามารถในการทดแทนโดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด 

 2. การเป็นตัวแทน มีความหลากหลายทางด้านนิเวศหรือชนิดพันธุ์เป็นตัวแทนทางด้านนิเวศ
ที่ดีของภูมิภาคนั้น ๆ 

 3. ความเป็นธรรมชาติ หากสภาพเป็นพื้นที่รุ่นสองหรือแนวปะการัง แต่ยังมีกระบวนการ  
การฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติและยังดำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

 4. ความสำคัญในการอนุรักษ์ มีความสำคัญในระดับภูมิภาคสำหรับการอนุรักษ์สายพันธุ์  
ที ่สำคัญ หรือมีคุณค่าต่อระบบนิเวศหรือทรัพยากรพันธุกรรม สร้างหรือส่งเสริมความสำคัญ  
ของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและกระบวนการทางนิเวศวิทยาให้คนตระหนักถึงคุณค่า
ของพ้ืนที่นั้น ๆ 
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 5. พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่กำหนดโดยกฎหมายหรือตราสารใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน พ้ืนที่ต้องมีขอบเขตและหลักท่ีแน่นอน 

 6. แผนการจัดการ มีแผนการจัดการที่ได้รับอนุมัติโดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

 กลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 
และรวมถึงพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เป็นเขตปลอดภัยในราชการทหารซึ่งตั ้งอยู่ระหว่างอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กลุ่มป่าแก่งกระจานครอบคลุมพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 
3,967,832 ไร่ หรือ 6,348.53 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ติดต่อ
กับผืนป่าประเทศเมียนมา ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตพฤกษภูมิศาสตร์  
4 ล ักษณะ คือ เขตภูม ิพฤกษ์อ ินโดเบอร ์ม ีส ( Indo - Burmese) หรือภ ูม ิพฤกษ์ห ิมาลายัน 
(Himalayan) เขตภูมิพฤกษ์อินโดมาเลเซียน (Indo - Malaysian) เขตภูมิพฤกษ์อันนัมมาติก 
(Annamatic) และเขตภูมิพฤกษ์อันดามันนิส (Andamanese) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช, 2552) จึงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญและโดดเด่น และได้รับการ
ประกาศเป็นพื้นที่มรดกแห่งอาเซียน ในปี พ.ศ. 2548 โดยพบชนิดพันธุ์สัตว์ป่าอย่างน้อย 720 ชนิด 
พบสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อยู่หลายชนิด เช่น เสือโคร่ง (Panthera tigris) จระเข้น้ำจืด (Crocodylus 
siamensis) ฯลฯ มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300 – 1,518 เมตร และเป็นผืนป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูงจึงเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี มีสภาพ
ภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู คือ มีสภาพอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง จะไม่ร้อนและไม่หนาว
เกินไป ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถึงจะมีปริมาณ
ฝนตกมาก แต่เนื่องจากมีทิวเขาปิดกั้นทางลมไว้จึงทำให้พื้นที่นี้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยลง มีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 900 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณน้ำฝนจะมากท่ีบริเวณทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเมียนมา และค่อยลดลงมาทางทิศตะวันออก (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 
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อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

 ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นหนึ่งในกลุ่มป่า 
แก่งกระจานที่มีพื ้นที ่อยู ่ในความรับผิดชอบทั ้งสิ ้น 3 ,034.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,896,350 ไร่ (เป็นพื้นที่ที่คำนวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลยางน้ำกลัดเหนือ 
ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยแม่เพรียง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลป่าเด็ง 
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตำบลหนอง
พลับ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่มากที่สุด
ในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี และมี
ลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีแนว
เขตระหว่างจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรีเป็นเส้นแบ่งเขต 

 ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตปลอดภัยในราชการทหาร ท้องที่อำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เตรียมผนวกเป็นพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี) 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัด
เหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอ 
แก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมา 

ข้อมูลจาก สำนักอุทยานแห่งชาติ (2559) กล่าวว่า เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เสด็จแปรพระราชฐานที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสด็จที่เขื่อน
แก่งกระจาน ได้รับสั่งให้นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522 ได้มี
กระแสพระราชดำรัสว่า  

“เรื่องป่าต้นน้ำ ลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ 
ถางป่า ทำไร่ในป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี เพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง แม้จะได้มีการให้
สัมปทานป่าแปลงนี้ไปบ้างแล้ว ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลการทำไม้ อย่าให้เป็นการทำลายป่า
เกดิขึ้น”  

จากพระราชดำรัสดังกล่าวประกอบกับนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
9 มกราคม 2522 ที่ให้รักษาป่าไว้โดยการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 
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กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีคำสั ่งที ่ 452/2523 ลงวันที ่ 6 มีนาคม 2523 ให้  
นายสามารถ ม่วงไหมทอง นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่  
ป่าต้นน้ำลำธารแม่น้ำเพชรบุรีเหนือเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือรายงานการสำรวจ  
ด่วนที่สุด ที่ กส 0708/จช. 67 ลงวันที่ 15 เมษายน 2523 รายงานว่า บริเวณป่าดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำ
ลำธารของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม 
ประกอบด้วยน้ำตก ถ้ำ หน้าผา พันธุ์ไม้มีค่านานาชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่าง ๆ เช่น 
เลียงผา (Naemarhedus sumatraensis) วัวแดง (Bos javanicus) กระทิง (Bos gaurus) นก ปลา
ต่าง ๆ และช้างป่า (Elephas maximus) ซึ ่งเป็นสัตว ์ค ู ่บ ้านคู ่ เม ือง เหมาะสมที ่จะจ ัดตั ้ งเป็น 
อุทยานแห่งชาติ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งเป็นการรักษาสภาพ
ป่าให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติถาวรสืบไปดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณพื้นที่ป่ายางน้ำกลัด
เหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ในท้องที่ตำบลน้ำกลัดเหนือ กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย 
และตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมเนื้อที่ 1 ,548,750 
ไร่ หรือ 2,478 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 
ตอนที่ 92 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 28 ของประเทศไทย 

ต่อมาคณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2525 ถึงนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้
อนุรักษ์ป่าห้วยแร่ห้วยไคร้ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย กรมป่าไม้จึงให้ 
นายสามารถ ม่วงไหมทอง ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และนายรุ่งโรจน์ อังกุรทิพากร 
เจ้าพนักงานป่าไม้ 2 สำรวจหาข้อมูลเบื้องต้น ปรากฏว่า ในบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าสมบูรณ์ดี  
มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา ลานหิน และมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัย
อยู่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามหนังสือรายงานผล
การสำรวจ ที่ กส 0713(กจ)/78 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 เห็นควรให้ขยายเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว 

กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ต่อมาได้มีมติการประชุมครั ้งที่ 
1/2527 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2527 ให้ขยายเขตอุทยานแห่ งชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว  
ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้  
ในท้องที่ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และ
ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมเนื้อที่ 273,125 ไร่ หรือ 437 
ตารางกิโลเมตร โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 194 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2527 รวมเนื้อที่ 1,821,875 ไร่ หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร 

ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุด และจังหวัดเพชรบุรี ได้ขอเพิกถอนพื้นที่เพ่ือสร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแม่เพรียง เนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เนื้อที่ 158 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา  
ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ และป่ายางน้ำกลัดใต้ บางส่วน
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ในท้องที่ตำบลห้วยแม่เพรียง และตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื้อท่ี 187.16 ไร่ 
หรือ 0.30 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 64 ก ลงวันที่  
24 กันยายน 2541 ทำให้ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคงเหลือพ้ืนที่ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 
2,914.70 ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเทือกเขาที ่กั ้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ 
ประเทศเมียนมา มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขางะงันนิกยวกตอง มีความสูงประมาณ 1 ,518 เมตร  
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาพะเนินทุ ่ง ซึ่งอยู่ไปทางทิศเหนือของจุดชมทะเลหมอกของ  
เขาพะเนินทุ่ง มีความสูงประมาณ 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น
พ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา และพ้ืนที่มีความสูงชันมาก (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 พื ้นที ่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฤดูฝนจะเริ ่มตั ้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมนี้พัดมาจากมหาสมุทร
อินเดีย โดยฝนจะตกหนักในเดือนพฤษภาคม แล้วฝนจะท้ิงช่วงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 
หลังจากนั้นฝนจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จากปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปี  
พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าทางทิศตะวันตกของอุทยานฯ หรือบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี มีปริมาณ
น้ำฝนที่มากถึง 1,802 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของอุทยานฯ มีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำ
กว่าบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี คือ 1,032 มิลลิเมตรต่อปี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มีความ
แตกต่างกัน อุณหภูมิสูงสุดในปี พ.ศ. 2557 เฉลี ่ย 24 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในปี  
พ.ศ. 2557 เฉลี ่ย 15 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี ่ยในปี พ.ศ. 2557 เฉลี ่ย 19 – 26 องศา
เซลเซียส (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 
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ภาพที่ 1  ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 2  ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560)  
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         ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี     อุณหภูมิสูงสุด 

            
             อุณหภูมิต่ำสุด             อุณหภูมิเฉลี่ย 

ภาพที่ 3  ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) รายงานว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ประกอบด้วย หินอัคนี หินตะกอนและหินแปร กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ซึ่งเรียงลำดับจาก
หินที่มีอายุน้อยไปถึงหินที่มีอายุมากได้ ดังนี้ 

 1. ตะกอนน้ำพา (Qa) 

เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) เป็นหินที่มี
อายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยา ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 ล้านปีมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยกรวด 
ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้ำ คันดินแม่น้ำ และแอ่งน้ำท่วมถึง พบบริเวณตอนล่าง
ของอุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 4.76 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 2. ตะกอนตะพัก (Qt) 

เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) ยุคนี้เริ่ม
เมื ่อประมาณ 0.01 - 1.8 ล้านปี ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และศิลาแลง  
พบบริเวณตอนล่างของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8.05 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 3. หินแกรนิต (Kgr) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคครีเทเชียส (Cretaceous) ยุคนี้เริ่ม
เมื่อประมาณ 65 - 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินแกรนิตสีจาง และหินแอลไพลต์แกรนิตเนื้อละเอียด 
พบบริเวณแนวเขตที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 320.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิด
เป็นร้อยละ 10.57 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 4. กลุ่มหินราชบุรี (P) 

เป็นหินในมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินตะกอนและหินแปรในยุคเพอร์เมียน 
(Permian) ยุคนี ้เริ ่มเมื ่อประมาณ 230 - 290 ล้านปี เป็นหินปูนสีเทาแทรกสลับด้วยหินทราย  
พบเป็นหย่อม ๆ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันพบมากทางทิศใต้ของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
160.99 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 5. กลุ่มหินแก่งกระจาน (Ckp) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน (Permian 
- Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ในหมวดหินเขาพระ ประกอบด้วย 
หินทรายเกรย์แวก หินดินดาน แตกเป็นแผ่นเรียบ หินทรายอาร์โคส สีขาว พบบริเวณตอนกลางและ
เกือบทั่วทั้งพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,266.82 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74.73 
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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6. หินทราย (Ckw) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน 
(Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ในหมวดหินเขาวังกระดาด 
ประกอบด้วยหินทราย และหินออร์โธควอร์ตไซต์ สลับด้วยชั้นบาง ๆ ของหินดินดาน พบบริเวณเกาะ
ในเขื่อนแก่งกระจาน โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 0.20 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพื้นที่
อุทยานฯ 

7. กลุ่มหินทองผาภูมิ (Chp) 

เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส - เพอร์เมียน (Permian 
- Carboniferous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 230 - 350 ล้านปี อยู่ในหมวดหินพรุชะบา ประกอบด้วย
หินโคลนปนกรวดที่สัมผัสกับหินแกรนิต แล้วถูกแปรสภาพเป็นหินควอร์ตไซต์ พบมากทางทิศเหนือ
ของอุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ ้น 251.20 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 8.28 ของพื้นที่
อุทยานฯ 

ส่วนพื้นที่ในส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของเขื่อนแก่งกระจาน และแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ 
โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 20.66 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.68 ของพื้นที่อุทยานฯ นอกจากนี้ยังพบ
แนวรอยเลื่อนกระจายอยู่ห่าง ๆ บริเวณตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่อุทยานฯ แต่แนวรอยเลื่ อน
เหล่านั้นล้วนเป็นแนวรอยเลื่อนที่ไม่มีพลัง ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงเป็นแนวรอยเลื่อนที่ไม่มีความ
อันตราย ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ได้ 

ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) รายงานว่า ทรัพยากรดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
สามารถจำแนกได้ 3 ชุดดิน ดังนี้ 

1. ดินชุด 23 h เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 2 – 4 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดิน
ในระดับที่ดี ดินชุดนี้ความลึกมาก เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH ประมาณ 5.5 – 6.5 
ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 – 5.5 พบกระจายบริเวณตอนบน
ด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 54.57 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.80 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

2. ดินชุด 23 s เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 3 – 8 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดิน
ในระดับท่ีดี ดินชุดนี้มีความลึกปานกลาง มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 35.00 เนื้อดินชั้นบนเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย มีค่าความเป็นกรด – เบส (pH) ของดินชุดนี้อยู่ที่ 6.5 – 8.0 ส่วนดินชั้นล่างเป็น
ดินร่วนปนทราย มีค่า pH ประมาณ 5.5 – 8.0 พบกระจายทางตอนล่างบริเวณชายขอบพื้นที่อุทยานฯ 
โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 99.47 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 3.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ  
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3. ดินชุด 24 เป็นชุดดินที่มีความลาดชันประมาณ 8 – 16 องศา มีการระบายน้ำของชั้นดิน
ในระดับที่ดี ดินชุดนี้เป็นดินตื้น มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 35.00 เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วน 
ปนทราย มีค่า pH ประมาณ 4.5 – 5.0 ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีค่า pH ประมาณ  
4.5 – 5.0 พบทางตอนกลางบริเวณชายขอบของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 157.6 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพ้ืนที่อุทยานฯ  

4. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) เป็นชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 
องศา มีการระบายน้ำของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้เป็นดินตื้น มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 50.00 
พบดินชุดนี้ได้ทั ่วทั้งพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ ้น 2,683.17 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 88.45 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ส่วนพื้นที่ในส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ของเขื่อนแก่งกระจาน และแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ โดยมี
พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 38.71 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ทรัพยากรน้ำธรรมชาติ 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) ทรัพยากรน้ำที่สำคัญในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และ
พ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้ล้วนมีแหล่งต้นน้ำมาจากป่าต้นน้ำในผืนป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ทั้งสิ้น สำหรับแม่น้ำสายหลักที่พบภายในเขตอุทยานฯ มีจำนวน 6 สาย แหล่งกักเก็บน้ำที่รองรับ
ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากอุทยานฯ ที่อยู่ในพื้นท่ี และรอบเขตอุทยานฯ นั้น มีหลายแห่ง ได้แก่ 

 1. แม่น้ำเพชรบุรี อยู่บริเวณตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานฯ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี 
โดยมีแม่น้ำและลำห้วยสาขาหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำบางกลอย ห้วยแม่ประโดน ห้วยแม่เพรียง  
ซึ่งแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านหมู่บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย ก่อนไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจาน ความยาว
ของแม่น้ำเพชรบุรีตลอดสายจากต้นน้ำถึงทะเล มีความยาวทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร 

2. แม่น้ำบางกลอย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง ไหลมา
บรรจบแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณเหนือหมู่บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน 

 3. แม่น้ำปราณบุรี มีต้นกำเนิดบริเวณตอนกลางของอุทยานฯ บริเวณ กม.23 เส้นทางข้ึนเขา
พะเนินทุ่ง ไหลผ่าน หน่วยพิทักษ์ฯ กจ. 4 บ้านกร่าง และไหลลงทิศใต้ไปสู่เขื่อนปราณบุรี 

4. ห้วยแม่ประโดน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอหนองหญ้าปล้อง
กับอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และมีลำห้วยสาขาท่ีสำคัญ ๆ ได้แก่ ห้วยมะเร็ว ห้วยเสือกัดช้าง และ
ห้วยสมุลแว้ง ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรีในบริเวณเขตอำเภอแก่งกระจาน  

5. ห้วยผาก มีต้นกำเนิดจากเขาอ่างแก้ว และเขาน้ำหยดในเขตอำเภอแก่งกระจาน ไหลมา
บรรจบกับแม่น้ำเพชรบุรี ที่บริเวณใต้เขื่อนแก่งกระจาน 
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6. ห้วยแม่ประจัน มีต ้นกำเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดราชบุร ี ไหลผ่านอำเภอ 
หนองหญ้าปล้องไหลมาบรรจบแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณเหนือเข่ือนเพชรบุรีในเขตอำเภอท่ายาง 

7. เขื่อนแก่งกระจาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื ้นที ่รับน้ำฝนเหนือเขื ่อนรวมทั้งสิ้น 
2,210.00 ตารางกิโลเมตร  

8. อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อนรวมทั้งสิ้น 11.50 
ตารางกิโลเมตร 

9. อ่างเก็บน้ำกะหร่างสาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อนรวมทั้งสิ้น 30.50 
ตารางกิโลเมตร 

สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) อธิบายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกอบด้วยชนิดป่า 
สังคมพืช และการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่น ดังนี้ (ภาพที่ 7) 

ป่าดิบเขา (Hill evergreen forest) พบตามพื ้นที ่ส ูงตั ้งแต่ 950 – 1,000 เมตรขึ ้นไป  
พบกระจายเป็นหย่อม ๆ ทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ ้น 22.08 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 13,799.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) เป็นป่าดงดิบชื้นที่มีลักษณะโครงสร้างป่าและระดับ
ความชื้นที่ใกล้เคียงกับป่าดงดิบชื้นในภาคใต้ของไทย พบกระจายทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ 
โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 752.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 470,147.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.75 
ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist evergreen forest mixed with Bamboo forest) เป็นป่าดงดิบ
ชื้นที่มีไผ่ขึ ้นปะปน พบกระจายทางทิศตะวันตกบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่  
รวมทั้งสิ้น 2.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,424.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งระดับสูง (Semi - moist evergreen forest) ซึ่งมีโครงสร้างป่าไม่เกิน 3 ชั้นเรือนยอด 
มีพรรณไม้ไม่ผลัดใบประมาณร้อยละ 70 – 80 มีช่วงแล้งเป็นระยะสั้น ๆ ของปี พบกระจายทางทิศ
ตะว ันตกและบนพื ้นที ่ส ูงทางตอนกลางของพื ้นที ่อ ุทยานฯ โดยมีพ ื ้นที ่รวมทั ้งส ิ ้น 419.08  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 261,922.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.79 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

 ป่าดิบแล้งระดับกลาง  (Middle Dry evergreen forest) เป็นป่าดงดิบแล้งที่มีมวลชีวภาพ
และความชื้นค่อนข้างสูงกว่าป่าดงดิบแล้งระดับต่ำ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่เป็นผลจาก 
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ระดับความสูงของพื้นที่ มักพบบริเวณสันเขาที่มีลมพัดแรง สภาพพื้นดินเป็นหินโผล่ ต้นไม้จึงมัก
แคระแกร็น โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 627.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 392,125.23 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 20.65 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งระดับต่ำ (Lower Dry evergreen forest) มีสภาพป่าที่ค่อนข้างโปร่งและมีความ
แล้งมากกว่าประเภทที่ 1 มีไม้ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius (S. Vidal) Corner) เป็นไม้เด่น 
นอกจากนี้ มีไม้กะโดงแดง (Cleistanthus sumatranus (Miq.) Müll. Arg.) จันทน์หอม (Mansonia 
gagei J. R. Drumm. ex Prain) เป็นไม้เด่น โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ ้น 953.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 596,034.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.38 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen forest mixed with deciduous forest) 
สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พรรณไม้ในป่าดงดิบแล้งเดิมบางชนิด
ทนอยู่ไม่ได้และตายลงในขณะที่มีพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพอากาศเช่นนี้ และ
โดยเฉพาะพืชจำพวกไผ่ พยายามเข้ามาทดแทน หรืออาจเป็นเพียงการซ้อนทับกันของระบบนิเวศที่มี
อาณาบริเวณกว้าง โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 48.47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,294.91 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเบญจพรรณมีไผ่รวก (Mixed deciduous forest) มีไผ่รวกเป็นไม้เด่น พบทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 21.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
13,515.53 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเบญจพรรณมีไผ่ซางนวล (Mixed deciduous forest) มีไผ่ซางนวลหรือไผ่หนามเป็น
ไม้เด่น พบทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายขอบของพื้นที่อุทยานฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
16.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,257.83 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) พบกระจายเป็นหย่อมบริเวณแคบ ๆ บริเวณเขา
สันดาบหลังที่ทำการอุทยานฯ และพบอีกเล็กน้อยผสมกับป่าเบญจพรรณบริเวณชายขอบทางตอน
เหนือของพื้นที่ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 0.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.0002 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่ารุ่นสอง (Succession forest) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ผ่านการทำไม้หรือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม
ในอดีต พบกระจายทั่วไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณต้นแม่น้ำบางกลอย และตามชายขอบ
พื ้นที ่ที ่ต ิดกับพื ้นที ่เกษตรกรรม โดยมีพื ้นที ่รวมทั ้งสิ ้น 55.11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
34,442.33 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ป่าไผ่ (Bamboo forest) เป็นป่าดงดิบชื้นที่มีแต่พืชจำพวกไผ่ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น มีไม้
ยืนต้นขนาดเล็กขึ้นกระจายห่าง ๆ พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ แทรกตามป่าดงดิบชื้น โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 
0.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 147.02 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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สวนป่าและป่าปลูก (Forest plantation) เป็นบริเวณที่มีการปลูกพรรณไม้ทดแทนป่าเดิม 
ที่ถูกทำลาย พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ ทางด้านทิศตะวันออกบริเวณชายขอบของพ้ืนที่อุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 3.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,277.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old clearing area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำกินที่มีการทิ้งร้างเป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ พบบริเวณใจกลางพื้นที่อุทยานฯ กระจายขึ้นไปทางต้นแม่น้ำบางกลอย ติดต่อไปถึง
ชายแดนประเทศเมียนมา และชายขอบทางทิศใต้ โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15.54 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 9,713.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย (Agricultural land) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบเขตพื้นที่ป่า
และพื้นที่ทำกินตามมติ ครม.ปี 2541  โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
37,878.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.99 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 

พื้นที่เปิดโล่ง (Open area) พบเป็นหย่อมบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานฯ และบริเวณ
ริมเขื่อนแก่งกระจาน ทุ่งหญ้าที่น่าสนใจคือบริเวณยอดเขาพะเนินทุ่งซึ่งเกิดจากธรรมชาติ เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์ป่า และบริเวณพื้นที่ปลูกพืชอาหารช้างบริเวณเส้นทางเข้าถึงหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติฯ ที่ กจ. 20 (ห้วยคมกฤต) มีพื้นที่รวม 1.37 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 857.85 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

แหล่งน้ำ (Water area) พื้นที่ผิวน้ำบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน (เฉพาะที่อยู่ในเส้นแนวเขต
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน) และแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพื้นท่ีอุทยานฯ โดยมีพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้น 39.05 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,403.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของพ้ืนที่อุทยานฯ 
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ภาพที่ 4  ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 5  ลักษณะทางปฐพีวิทยาของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 6  ทรัพยากรน้ำธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 7  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 

 1. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
 2. เครื่องกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Global Positioning System; GPS) 
 3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 
 4. กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera trap) 
 5. คู่มือจำแนกรอยตีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเมืองไทย 
 6. คู่มือจำแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย 
 7. คู่มือจำแนกนกในเมืองไทย 
 8. คู่มือจำแนกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเมืองไทย 
 9. คู่มือจำแนกสัตว์เลื้อยคลานในเมืองไทย 
 10. กล้องส่องทางไกลสำหรับดูนก 
 11. เทปวัดขนาด 
 12. กล้องถ่ายรูป 
 13. แบบบันทึกข้อมูล 

วิธีการ 

1. การวางแปลงตัวอย่าง 

 การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าในครั้งนี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการสำรวจแจงนับไม้ (Forest 
inventory) ซึ่งมีการกำหนดจุดสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic) โดยกำหนดให้ตำแหน่งที่ตั้ง
ของหน่วยตัวอย่างที ่ได้จากการสุ ่มตัวอย่าง เป็นตำแหน่งจุดศูนย์กลางของกลุ ่มแปลงตัวอย่าง 
(cluster) ที่มีระยะห่างเท่ากันอย่างเป็นระบบ ซึ่งกำหนดด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) กำหนดระยะห่างระหว่างกลุ่มแปลงตัวอย่างเท่ากับ 2.5 กิโลเมตร จำนวน 476 กลุ่มแปลง
ตัวอย่าง (ภาพที่ 8) ในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างได้ทำการแบ่งเส้นทางสำรวจเป็น 4 เส้น  ออกจาก 
จุดกึ่งกลางของกลุ่มแปลงไปตามทิศหลัก ได้แก่ เส้นสำรวจตามแนวทิศเหนือ (North) ทิศใต้ (South)  
ทิศตะวันออก (East) และทิศตะวันตก (West) ความยาวของเส้นสำรวจแต่ละเส้นยาว 50 เมตร  
รวมระยะทาง 200 เมตร ต่อกลุ ่มแปลงตัวอย่าง (ภาพที่ 10) นอกจากนี้ได้ทำการบันทึกข้อมูล 
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและจำนวนที่พบนอกเส้นทางสำรวจด้วย 
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ภาพที่ 8  ที่ตั้งแปลงตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 476 กลุ่มแปลง 
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ภาพที่ 9  เส้นทางเดินสำรวจร่องรอยสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

  

เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 

แม่น้ำ/ลำห้วย 

เส้นทางเดนิสำรวจรอ่ยรอยสัตว์ป่า 
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ภาพที่ 10  เส้นสำรวจสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่าง (Cluster) 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 2.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) ใช้วิธีการเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง การได้ยิน
เสียงร้อง หรือร่องรอยต่าง ๆ ที่ปรากฏ เช่น รอยตีน กองมูล ร่องรอยการหากิน รอยข่วนตามต้นไม้ 
โพรง รัง เป็นต้น ทำการบันทึกข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของสัตว์ป่า เช่น 
ชนิดป่า ความลาดชันของพ้ืนที่ และความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพ่ือนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ เพื่อหาความหลากชนิด ความชุกชุม วิเคราะห์ 
การกระจาย และวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพ้ืนที่ 

 2.2 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) ใช้วิธีการสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง และ
เสียงร้อง โดยวิธีการเดินสำรวจตามพ้ืนที่แหล่งน้ำต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืน 

 2.3 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) ใช้วิธีการวางกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) 
สำหรับสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่ และใช้วิธีการเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง หรือพบร่องรอย
ต่าง ๆ ตามเส้นทางการสำรวจ 

 2.4 นก (Bird) ใช้วิธีการสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรงด้วยการใช้กล้องส่องทางไกล การฟัง
เสียงร้อง หรือพบโพรง รัง จากการเดินตามเส้นทางสำรวจ ทำการถ่ายภาพเพื่อนำมาจำแนกชนิด  
โดยใช้คู่มือนกในเมืองไทยของ จารุจินต์ และคณะ (2555) 

 2.5 การสำรวจโดยติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) จะใช้ในบริเวณพ้ืนที่
ที่พบร่องรอยสัตว์ป่า พื้นที่ที่เป็นเส้นทางการเดินของสัตว์ป่า และพื้นที่ที่เคยมีรายงานการพบร่องรอยของ
สัตว์ป่าหายาก 

3. การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

 ทำการสอบถามการพบเห็นสัตว์ป่าจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยใช้รูปถ่ายหรือ
ตัวอย่างที่เก็บได้เป็นข้อมูล และสำรวจเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ที่เคยมีรายงานการพบเห็นหรือคาดว่า
จะพบสัตว์ป่า 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 ความหลากชนิด ทำการสำรวจความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำ
สะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่สำรวจพบ และจัดทำบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าพร้อมแสดงสถานภาพ
ของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย รวมถึงสถานภาพตามสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และทร ัพยากรธรรมชาต ิ  ( International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources หรือ World Conservative Union: IUCN) และสถานภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ส ่วนนกซ ึ ่ งเป ็นส ัตว ์ป ีกท ี ่สามารถ
เคลื่อนที่และอพยพได้ไกลและมีการอพยพไปมาอยู่เสมอ จึงได้แสดงสถานภาพการปรากฏตัวของนก 
ที่พบในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

 4.2 ค่าความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งบริเวณใดที่มีความหลากหลายสูง ถือว่า
เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประเมินคุณค่าตามหลักการความหลากหลายใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ค่าดัชนีความหลากหลายของแชนนอนวีเนอร์ (Shannon Wiener Index) มีสูตร
การคำนวณท่ีอ้างโดย ดอกรัก (2554) ดังนี้ 

H′ =   − ∑ (𝑝𝑖 )(ln 𝑝𝑖)𝑠
𝑖=1   

โดย H'   = ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
pi   = สัดส่วนของจำนวนชนิดพันธุ์ A ต่อจำนวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด 
S    = จำนวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด 

 4.3 ค่าความชุกชุม คำนวณค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Relative Abundance; 
RA) ในพื้นที่ที่สำรวจทั้งหมดโดยใช้เฉพาะข้อมูลผลการสำรวจที่ปรากฏในเส้นสำรวจในแต่ละกลุ่ม
แปลงตัวอย่างเท่านั้น โดยคำนวณจากสูตรของ ดังนี้ 

= จำนวนเส้นสำรวจที่พบสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมชนิด A X 100 
จำนวนเส้นสำรวจทั้งหมด 

 เมื่อได้ค่าร้อยละความชุกชุมของทุกชนิดที่สำรวจพบ นำมาแบ่งอันตรภาคชั้นเพ่ือแบ่งกลุ่ม
ความชุกชุมของประชากร โดยกำหนดระดับความชุกชุมออกเป็น 3 ระดับ โดยนำ 

ค่าร้อยละความชุกชุมมากที่สุด – ค่าร้อยละความชุกชุมน้อยที่สุด 
3 

จะได้ค่าความชุกชุมออกมา 3 ระดับ คือ กลุ่มท่ีพบน้อย (rare) 
กลุ่มท่ีพบปานกลาง (moderate) 
กลุ่มท่ีพบบ่อย (common) 

  

ร้อยละความชุกชุมของ 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด A 
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 4.4 การวิเคราะห์การกระจายของสัตว์ป่าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) ทำการวิเคราะห์การกระจายของสัตว์ป่าในปัจจุบันแต่ละชนิด โดยใช้
ตำแหน่งพิกัดทั้งหมดของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที ่สำรวจพบในการศึกษาครั ้งนี ้ นำมาวิเคราะห์ด้วย 
Maxent และซ้อนทับด้วยขอบเขตลุ่มน้ำ เพ่ือจัดทำแผนที่กระจายของสัตว์ป่าในปัจจุบันแต่ละชนิด 

 4.5 การวิเคราะห์พื้นที่อาศัยที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม MaxEnt (Maximum Entropy 
Species Distribution Modeling, Version 3.4.1) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปพัฒนาโดย Philip et 
al.ที่สามารถคาดการณ์ความน่าจะเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าตามวิธีของ Liu et al. (2005) 
ซึ่งแบบจำลองท่ีได้จากเทคนิคนี้มักได้ผลดีกว่าแบบจำลองอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับข้อมูลการปรากฏ
ที่มีจำนวนตัวอย่างไม่มากนัก MaxEnt เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้สำหรับการคาดการณ์ความน่าจะเป็น
ในการปรากฏของสิ่งที่สนใจเท่านั้น 

 การคาดการณ์ความน่าจะเป็นดังกล่าวอาศัยหลักการของช่วงสูงสุด (Maximum Entropy) 
โดยที่กำหนดให้ π (x) = P (x/y = 1) กล่าวคือ ความน่าจะเป็นของการสังเกตที่พ้ืนที่ x ใด ๆ บนพื้นที่
ศึกษาท้ังหมด X แห่ง (หรือจำนวนจุดสุ่ม x pixel จากพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดที่มีจำนวน X pixels) โดยที่
สังเกตพบการปรากฏของสิ่งที่ให้ความสนใจในที่นี ้คือ การปรากฏของสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง ทำได้โดยการนำค่าการคาดการณ์ที ่ได้จาก
แบบจำลองมาเข ียนเส ้นกราฟ ROC (Receiver Operating Characteristic) เพ ื ่อแสดงให ้ เห็น
ประสิทธิภาพการคาดการณ์ของแบบจำลองโดยการลงค่า 1 - specificity และค่า sensitivity โดยเส้น
โค้ง ROC แสดงให้ทราบถึงประสิทธิภาพของแบบจำลองหลายประการ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
sensitivity และ specificity กล่าวคือ เมื ่อค่า sensitivity มีค่าน้อย ค่า specificity จะมีค่ามาก  
เส้นโค้งที่เข้าใกล้ขอบทางด้านบนซ้ายมือมากเท่าไร ยิ่งแสดงให้ทราบว่าแบบจำลองดังกล่าวมีความ
ถูกต้องมากเท่านั้น เส้นโค้งเข้าใกล้เส้นทแยงมุม 45 องศา แสดงให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องของ
แบบจำลองนั้น และพื้นที่ใต้กราฟของเส้นโค้งเป็นค่าดัชนีในการทดสอบความถูกต้องของแบบจำลอง 
และทำการคำนวณหาค่าพื้นที่ใต้กราฟของ ROC (Area Under The Curve, AUC) ของแบบจำลอง
โดยคำนวณค่า 1 - specificity และค่า sensitivity ตามการเปลี ่ยนแปลงของค่าน้อยที ่ส ุดของ 
ความน่าจะเป็นการปรากฏ (threshold probability of presence) ระหว่าง 0.0 - 1.0 AUC มีค่าที่
เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0.0 และ 1.0 หากแบบจำลองใดที่ให้ค่า AUC ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่าแบบจำลอง
นั้นขาดความน่าเชื่อถือ หากมีค่าเข้าใกล้ 1.0 แสดงว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยทางวิชาการกำหนดเกณฑ์
การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลองโดยใช้ค่า AUC ว่า ถ้าค่า AUC ระหว่าง 0.50 - 0.60 = ไม่ดี 
(Not So Good) 0.60 - 0.75 = ค่อนข้างดี (Fair) 0.75 - 0.90 = ดี (Good) 0.90 - 0.97 = ดีมาก 
(Very Good) และ 0.97 - 1.00 = ดีเยี่ยม (Excellent) 

 ในการสร้างแบบจำลองแต่ละครั้งจะทำการแบ่งข้อมูลไว้ร้อยละ 25 ของข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลอง (Test Data) โดยใช้ได้กับข้อมูลการปรากฏของ
สัตว์ป่าที่มีจำนวนตัวอย่างมาก ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวจะถูกเลือกมาจากข้อมูลทั้งหมดโดยการสุ่มอย่าง
อิสระ และไม่ใส่กลับคืน (Random Sampling Without Replacement) 
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 การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อม จากการศึกษาการประเมินการกระจายของ
สัตว์ป่าตามหลักการของ Maximum Entropy โดยใช้โปรแกรม MaxEnt version 3.4.1 มีวิธีการ
ประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมของสัตว์ป่าแต่ละชนิดโดยการพิจารณาจากตารางที่ 1 ที่ได้
จากการประมวลผลของโปรแกรมและช่วงของการตอบสนองของปัจจัยแวดล้อมแต่ละด้าน พิจารณา
จากเส้นโค้งการตอบสนอง (Response Curve) 

 การจัดทำแผนที่การกระจายของสัตว์ป่า จากค่าความน่าจะเป็นในการปรากฏของสัตว์ป่า 
ที่คำนวณได้จากแบบจำลอง นำมาทำการแปลงค่าเป็นแผนที่การกระจายของสัตว์ป่า โดยแผนที่แสดง
การปรากฏมีค่าเท่ากับ 1 และการไม่ปรากฏมีค่าเท่ากับ 0 จึงจำเป็นต้องกำหนดค่า threshold ของ
ค่าความน่าจะเป็น หากค่าความน่าจะเป็นของ pixel ในพ้ืนที่ศึกษาน้อยกว่าค่าดังกล่าวถือว่าเป็นพ้ืนที่
ที่ไม่ปรากฏการกระจายของสัตว์ป่า และหากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ threshold แล้วถือว่าเป็นพ้ืนที่
ที ่มีการกระจายของสัตว์ป่าชนิดนั้น ๆ หลักการหาค่า threshold ที่เหมาะสมในการศึกษาใช้ค่า 
threshold จากจุดที่มีค่า sensitivity เท่ากับ specificity เนื่องจากเป็นจุดที่เหมาะสมที่ทำให้แผนที่
การกระจายของสัตว์ป่ามีความถูกต้องที่สุดทั้งในแง่การคาดการณ์บริเวณที่ปรากฏของสัตว์ป่า และ
การคาดการณ์บริเวณท่ีไม่มีการปรากฏของสัตว์ป่า 

 ข้อมูลแผนที่เชิงเลขและตัวแปรพารามิเตอร์สำหรับใช้ในแบบจำลอง สำหรับการวิเคราะห์
ครั้งนี้ใช้ปัจจัยด้านนิเวศที่เกี่ยวข้อง 13 ปัจจัย ได้แก่ สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าดัชนีเน้น
ภาพพืชพรรณ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ปริมาณน้ำฝนในเดือน
ที่แล้งที่สุด อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ความลาดชันของพื้นที่ ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และ
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ดังภาพที่ 11 ถึงภาพที่ 17 
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ภาพที่ 11  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 12  ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

ที่มา: Huete, et al., (2002) 
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ภาพที่ 13  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

  

ปริมาณน้ำฝนเฉลีย่รายปี (มิลลิเมตร) 
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ภาพที่ 14  ข้อมูลเชิงพื้นที่ของปัจจัย (factor) ทางด้านสภาพภูมิอากาศ ก. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่
แล้งที่สุด ข. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ค. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว และ  
ง. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 15  ความลาดชันของพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 16  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

  

1,742 

74 

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร) 
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ภาพที่ 17  ปัจจัยเชิงพื้นที่ของปัจจัย (factor) ที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างจากสิ่งดึงดูดหรือสิ่งผลักดัน  
ก. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ข. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ค. ระยะห่างจากถนน และ 
ง. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ก. ข. 

ค. ง. 
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พื้นที่ทำการศึกษา 

 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครอบคลุมพื้นที่ 3,034.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,896,350 ไร่ 
ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 43 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ผลและวิจารณ์ 

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) 

 จากการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 10 อันดับ 23 วงศ์ 55 ชนิด โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
อันดับผู้ล่า (Carnivora) มากที่สุด จำนวน 25 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือดาว หรือ 
เสือดำ (Panthera pardus) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือปลา (Prionailurus viverrinus) 
เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) 
แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) 
หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) หมูหริ ่ง (Arctonyx collaris) 
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx 
cinereus) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) หมาไม้ (Martes flavigula) ชะมดแปลง
ลายแถบ (Prionodon linsang) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 
หมีขอ (Arctictis binturong) อีเห็นเครือ (Paguma larvata) อีเห็นหน้าขาว (Arctogalidia trivirgata) 
และอีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) 

 รองลงมา คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) เก้งธรรมดา 
(Muntiacus muntjak) เก ้งหม้อ (Muntiacus feae) กวางป่า (Rusa unicolor) กระจงควาย 
(Tragulus napu) กระจงหนู (Tragulus kanchil) และหมูป่า (Sus scrofa) 

 สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมอันดับวานรหรืออันดับไพรเมต (Primata) จำนวน 8 ชนิด ได้แก่  
ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ค่างดำ (Presbytis femoralis) ค่างหงอก (Trachypithecus 
cristatus) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงแสม (Macaca fascicularis) ลิงกัง (Macaca leonina) 
ลิงลม (Nycticebus coucang) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ เม่นใหญ ่(Hystrix 
brachyura) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) กระรอก
บินแก้มสีแดง (Hylopetes spadiceus) กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) กระเล็นขน
ปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii) และอ้นใหญ่ (Rhizomys sumatrensis) 

 สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กีบคี่ (Perissodactyla) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) 

 สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมอันดับช้าง (Proboscidea) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า (Elephas 
maximus) 
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 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับลิ่น (Pholidota) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ลิ่นชวา (Manis javanica) 

 สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมอันดับกระต่าย (Lagomorpha) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ กระต่ายป่า 
(Lepus peguensis) 

 สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมอันดับกระแต (Scandentia) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ กระแตเหนือ 
(Tupaia belangeri) 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับเฮดจ์ฮอก (Erinaceomorpha) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ หนูสาโท 
(Echinosorex gymnurus) 

 จากการศึกษาพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศหลายชนิด 
เช่น ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) และสัตว์ป่า 
ในอันดับสัตว์ผู้ล่าที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพ้ืนที่ซึ่งการกระจายของสัตว์ผู้ล่า
ขนาดใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับความชุกชุมของเหยื่ออาหาร โดยพบสัตว์ในอันดับสัตว์กีบคู่ทุกชนิดเป็น
เหยื่ออาหารหลักของเสือโคร่ง (Panthera tigris) และอันดับสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่  

1.1 สถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจานที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อ พบ 
สัตว์ป่าสงวนจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus 
feae) แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) และสัตว์ป่า
คุ้มครองจำนวน 41 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า (Elephas maximus) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos 
javanicus) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กวางป่า (Rusa unicolor) เสือโคร่ง (Panthera 
tigris) เส ือไฟ (Catopuma temminckii) เส ือดาว หรือ เส ือดำ (Panthera pardus) เส ือปลา 
(Prionailurus viverrinus) และเสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) เป็นต้น 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพันธุ์ใน
บัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 16 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
กระทิง (Bos gaurus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือดาว หรือ 
เสือดำ (Panthera pardus) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) แมวลายหินอ่อน (Pardofelis 
marmorata) หมีควาย (Ursus thibetanus) นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) นากใหญ่ขนเรียบ 
(Lutrogale perspicillata) หมีหมา (Helarctos malayanus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ช้างป่า 
(Elephas maximus) ลิ่นชวา (Manis javanica) ลิงลม (Nycticebus coucang) และชะนีธรรมดา 
(Hylobates lar) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 14 ชนิด ได้แก่ หมาใน (Cuon 
alpinus) เสือปลา (Prionailurus viverrinus) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis 
chaus) ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) ค่างแว่น



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 45 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ถิ ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ค่างดำ (Presbytis femoralis) ค่างหงอก (Trachypithecus 
cristatus) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงแสม (Macaca fascicularis) พญากระรอกดำ (Ratufa 
bicolor) ลิงกัง (Macaca leonina) และกระแตเหนือ (Tupaia belangeri) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ หมาจิ้งจอก (Canis 
aureus) พ ังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) พ ังพอนกินปู  (Herpestes urva) หมาไม้  
(Martes flavigula) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) หมีขอ 
(Arctictis binturong) และอีเห็นเครือ (Paguma larvata) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)  
พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

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

ชนิดพันธุ์ ใกล ้ส ูญพันธ ุ ์  (Endangered: EN) จำนวน 6 ชนิด ได ้แก่ ว ัวแดง (Bos 
javanicus) หมาใน (Cuon alpinus) เสือโคร่ง (Panthera tigris) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ช้างป่า 
(Elephas maximus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) กวางป่า (Rusa unicolor) เสือดาว 
หรือ เส ือดำ (Panthera pardus) เส ือปลา (Prionailurus viverrinus) เส ือลายเมฆ (Neofelis 
nebulosa) หมูหริ ่ง (Arctonyx collaris) นากเล็กเล็บสั ้น (Aonyx cinereus) นากใหญ่ขนเรียบ 
(Lutrogale perspicillata) หม ีควาย (Ursus thibetanus) หม ีหมา (Helarctos malayanus)  
หมีขอ (Arctictis binturong) ลิงกัง (Macaca leonina) ลิงเสน (Macaca arctoides) และลิงลม 
(Nycticebus coucang)  

ชนิดพันธุ ์ที่ เกือบอยู ่ในข่ายเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ ์ (Near Threatened: NT) จำนวน  
7 ชนิด ได้แก่ เส ือไฟ (Catopuma temminckii) แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)  
อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) ค่างแว่นถิ ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ค่างดำ 
(Presbytis femoralis) ค่างหงอก (Trachypithecus cristatus) และพญากระรอกดำ (Ratufa 
bicolor) 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 24 ชนิด ได้แก่  
เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กระจงควาย (Tragulus napu) กระจงหนู (Tragulus kanchil)  
หมูป่า (Sus scrofa) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis 
chaus) พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) หมาไม ้(Martes 
flavigula) ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) ชะมด 
แผงหางปล้อง (Viverra zibetha) และอีเห็นเครือ (Paguma larvata) เป็นต้น 
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 ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ 
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

 สำหรับรายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำรวจพบในการศึกษาครั้งนี้แสดง  
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 
Order Artiodactyla 
Family Bovidae 
1 Sumatran Serow เลียงผา Capricornis sumatraensis VU สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 
2 Gaur กระทิง Bos gaurus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
3 Banteng วัวแดง Bos javanicus EN สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
Family Cervidae 
4 Red muntjac เก้งธรรมดา Muntiacus muntjak LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
5 Fea's Muntjac เก้งหม้อ Muntiacus feae DD สัตว์ป่าสงวน - 
6 Sambar กวางป่า Rusa unicolor VU สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
Family Tragulidae 
7 Greater Oriental 

Chevrotain 
กระจงควาย Tragulus napu LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

8 Lesser Oriental 
Chevrotain 

กระจงหน ู Tragulus kanchil LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Suidae 
9 Wild Boar หมูป่า Sus scrofa LC - - 
Order Carnivora 
Family Canidae 
10 Dhole หมาใน Cuon alpinus EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
11 Golden Jackal หมาจิ้งจอก Canis aureus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 
Family Felidae 
12 Tiger เสือโคร่ง Panthera tigris EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
13 Asiatic Golden Cat เสือไฟ Catopuma temminckii NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
14 Leopard เสือดาว หรือ  

เสือดำ 
Panthera pardus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

15 Fishing Cat เสือปลา Prionailurus viverrinus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
16 Clouded Leopard เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa  VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
17 Leopard Cat แมวดาว Prionailurus bengalensis  LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
18 Jungle Cat แมวป่า Felis chaus Schreber LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
19 Marbled Cat แมวลายหินอ่อน Pardofelis marmorata NT สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 
Family Herpestidae 
20 Javan Mongoose พังพอนธรรมดา Herpestes javanicus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 
21 Crab - eating 

Mongoose 
พังพอนกินป ู Herpestes urva LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 

Family Mustelidae 
22 Asian Small - 

clawed Otter 
นากเล็กเล็บสั้น Aonyx cinereus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 
Family Mustelidae 
23 Smooth - coated 

Otter 
นากใหญ่ขนเรียบ Lutrogale perspicillata VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

24 Yellow - throated 
Marten 

หมาไม้ Martes flavigula LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 

25 Greater Hog 
Badger 

หมูหริ่ง Arctonyx collaris VU สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Prionodontidae 
26 Banded Linsang ชะมดแปลงลายแถบ Prionodon linsang LC - บัญชี II 
Family Ursidae 
27 Asiatic Black Bear หมีควาย Ursus thibetanus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
28 Sun Bear หมีหมา Helarctos malayanus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
Family Viverridae 
29 Small Indian Civet ชะมดเช็ด Viverricula indica LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 
30 Large Indian Civet ชะมดแผงหางปล้อง Viverra zibetha LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 
31 Binturong หมีขอ Arctictis binturong VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 
32 Masked Palm 

Civet 
อีเห็นเครือ Paguma larvata LC - บัญชี III 

33 Small - toothed 
Palm Civet 

อีเห็นหน้าขาว Arctogalidia trivirgata LC - - 

34 Banded Civet อีเห็นลายพาด Hemigalus derbyanus NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
Order Lagomorpha 
Family Leporidae 
35 Burmese Hare กระต่ายปา่ Lepus peguensis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
Order Erinaceomorpha 
Family Erinaceidae 
36 Moonrat หนูสาโท Echinosorex gymnurus - - - 
Order Perissodactyla 
Family Tapiridae 
37 Malay Tapir สมเสร็จ Tapirus indicus EN สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 
Order Pholidota 
Family Manidae 
38 Sunda Pangolin ลิ่นชวา Manis javanica CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
Order Proboscidea 
Family Elephantidae 
39 Asian Elephant ช้างป่า Elephas maximus EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
Order Primata 
Family Cercopithecidae 
40 Dusky Langur ค่างแว่นถิ่นใต้ Trachypithecus obscurus NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
41 Banded Surili ค่างดำ Presbytis femoralis NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
42 Silvery Lutung ค่างหงอก Trachypithecus cristatus NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
43 Stump - tailed 

Macaque 
ลิงเสน Macaca arctoides VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 48 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 
Family Cercopithecidae 
44 Nicobar Crab - 

eating Macaque 
ลิงแสม Macaca fascicularis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

45 Southern Pig - tailed 
Macaque 

ลิงกัง Macaca leonina VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Family Lorisidae 
46 Greater Slow Loris ลิงลม Nycticebus coucang VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
Family Hylobatidae 
47 White - handed 

Gibbon 
ชะนีธรรมดา Hylobates lar EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

Order Rodentia 
Family Hystricidae 
48 Malayan Porcupine เม่นใหญ่ Hystrix brachyura LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
49 Asiatic Brush - tailed 

Porcupine 
เม่นหางพวง Atherurus 

macrourus 
LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Sciuridae 
50 Black Giant Squirrel พญากระรอกดำ Ratufa bicolor NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
51 Red - cheeked 

Flying Squirrel 
กระรอกบินแก้มสีแดง Hylopetes 

spadiceus 
LC - - 

52 Himalayan striped 
squirrel 

กระเล็นขนปลายหูสั้น Tamiops 
mcclellandii 

LC - - 

53 Grey - bellied 
Squirrel 

กระรอกปลายหางดำ Callosciurus 
caniceps 

LC - - 

Family Spalacidae 
54 Indomalayan 

Bamboo Rat 
อ้นใหญ่ Rhizomys 

sumatrensis 
LC - - 

Order Scandentia 
Family Tupaiidae 
55 Northern Treeshrew กระแตเหนือ Tupaia belangeri LC - บัญชี II 

 

หมายเหต ุ
 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจดัสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถกูคกุคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแลว้ (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพนัธุท์ี่ไม่จำเปน็ว่าถกูคกุคามจนอาจสูญพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลกีเลีย่งการใชป้ระโยชนท์ี่ไม่สอดคลอ้ง
กับความอยูร่อดของชนิดพนัธุ์นัน้ ๆ  

EW - สูญพนัธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสีย่งขัน้วิกฤติตอ่การสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกลสู้ญพนัธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุม้ครองในอย่างน้อยหนึ่ง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความช่วยเหลอืจากประเทศภาคีสมาชกิ
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนดิพันธุน์ัน้ ๆ 

VU - เกอืบอยู่ในข่ายใกลก้ารสูญพนัธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกอืบอยู่ในข่ายเสี่ยงตอ่การสญูพันธุ ์(Near Threatened) 
LC - มีความเสีย่งต่ำตอ่การสญูพันธุ ์(Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพยีงพอต่อการประเมนิ (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมนิ (Not Evaluated) 
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1.2 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จากการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน นำข้อมูล
พิกัดจุดที่พบร่องรอยสัตว์ป่าในพื้นที่มาวิเคราะห์การกระจายและจัดทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

จากการวิเคราะห์การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบว่า ชนิดที่มีการกระจายมาก
ที่สุด คือ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) พบกระจายทั่วทั้ง
พื้นที่ แต่มีการกระจายอย่างหนาแน่นทางตอนบนของพื้นที่ และกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนล่าง
ใกล้แนวเขตติดกับประเทศเมียนมา มีพ้ืนที่หากิน 1,296,240.19 ไร่ หรือ 2,073.98 ตารางกิโลเมตร 

หมีควาย (Ursus thibetanus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) พบกระจายทั่ว
ทั้งพื้นที่ ยกเว้นหย่อมป่าด้านทิศตะวันออกทางตอนใต้ของพื้นที่ซึ่งมีการตัดผ่านของถนนและพื้นที่
เกษตรกรรม มีพ้ืนที่หากิน 1,260,356.06 ไร่ หรือ 2,016.57 ตารางกิโลเมตร 

เลียงผา (Capricornis sumatraensis) พบกระจายทั่วทั้งพื้นที่ มีการกระจายหนาแน่น
เป็นบางบริเวณ มักพบในบริเวณพื ้นที ่ที ่ม ีความลาดชันสูงและเป็นหน้าผาหิน  มีพื ้นที ่หากิน 
1,039,182.19 ไร่ หรือ 1,662.69 ตารางกิโลเมตร 

หมูป่า (Sus scrofa) พบกระจายทั่วทั้งพื้นที่ มีการกระจายหนาแน่นทางตอนบนและ
ตอนกลางของพื้นที่ แต่พบน้อยบริเวณทางตอนใต้ของพื้นที่  มีพื้นที่หากิน 956,904.19 ไร่ หรือ 
1,531.05 ตารางกิโลเมตร 

หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) พบกระจายทั่วไปทั้งพ้ืนที่ ทั้งในพื้นที่ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่นสอง 
พื้นที่เกษตรกรรม ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน มีพื้นที่หากิน 674,870.63 ไร่ หรือ 1,079.79 ตาราง
กิโลเมตร 

กระทิง (Bos gaurus) พบทางตอนกลางและตอนบนด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ พบได้
ทั้งในพ้ืนที่ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่นสอง ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน มีพ้ืนที่หากิน 
660,681.00 ไร่ หรือ 1,057.09 ตารางกิโลเมตร 

ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) พบทางตอนบนและตอนกลางของพื้นที่ และกระจาย
เพียงเล็กน้อยทางตอนล่างของพื้นที่ ในบริเวณป่าดิบชื ้นที ่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีพื้นที่หากิน 
588,368.25 ไร่ หรือ 941.39 ตารางกิโลเมตร 

กวางป่า (Rusa unicolor) พบกระจายหนาแน่นทางตอนกลางและกระจายน้อยทาง
ตอนบนและตอนล่างของพื้นที่ ในบริเวณที่ราบหรือใกล้แหล่งน้ำ มีพื้นที่หากิน 473,373.56 ไร่ หรือ 
757.40 ตารางกิโลเมตร 

ลิงเสน (Macaca arctoides) พบทางตอนบนของพื้นที่ และกระจายเพียงเล็กน้อยทาง
ตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่ ส่วนใหญ่มักพบเป็นฝูงใหญ่หากินบริเวณใกล้แหล่งน้ำ มีพื้นที่หากิน 
464,220.00 ไร่ หรือ 742.75 ตารางกิโลเมตร 
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ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) พบกระจายหนาแน่นทางตอนกลางของ
พ้ืนที่ ในบริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา มีพ้ืนที่หากิน 425,422.13 ไร่ หรือ 680.68 ตารางกิโลเมตร 

อีเห็นเครือ (Paguma larvata) พบกระจายหนาแน่นทางตอนบนและตอนกลาง กระจาย
เพียงเล็กน้อยทางตอนล่างของพ้ืนที่ พบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งระดับต่ำ ซึ่งสามารถหากินได้
ทั้งบนต้นไม้และพ้ืนดิน มีพ้ืนที่หากิน 419,286.00 ไร่ หรือ 670.86 ตารางกิโลเมตร 

สมเสร็จ (Tapirus indicus) พบกระจายทางตอนบนและตอนกลางทางทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ บริเวณท่ีพบส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและเนื่องจากสมเสร็จเป็นสัตว์ป่าที่มี
การปรับตัวต่อการถูกรบกวนได้ยาก จึกมักพบอาศัยอยู่ในป่าลึกที่ไม่ค่อยมีการรบกวนของมนุษย์  มี
พ้ืนที่หากิน 357,941.25 ไร่ หรือ 572.71 ตารางกิโลเมตร 

เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) บริเวณตอนกลางและกระจายเพียงเล็กน้อย
ทางตอนบนของพื้นที่ในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีพื้นที่หากิน 293,958.56 ไร่ หรือ 
470.33 ตารางกิโลเมตร 

ช้างป่า (Elephas maximus) พบทางตอนใต้ของพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น 
ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่นสอง และพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งมีการข้ามผ่านไปยังหย่อมป่าด้านทิศตะวันออกทาง
ตอนใต้ที่มีการตัดผ่านของถนนเพื่อไปหากินและอาศัยอยู่ในบริเวณนี้  มีพื้นที่หากิน 266,008.50 ไร่ 
หรือ 425.61 ตารางกิโลเมตร 

ลิ่นชวา (Manis javanica) พบกระจายบริเวณตอนบนทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ 
และกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนกลางและตอนล่าง มีพื้นที่หากิน 238,772.25 ไร่ หรือ 382.04 
ตารางกิโลเมตร 

ค่างดำ (Presbytis femoralis) พบทางตอนกลางด้านทิศตะวันตกของพื ้นที ่ซ ึ ่งติดกับ
ชายแดนประเทศเมียนมา ในบริเวณป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีพื้นที่หากิน 220,836.94 ไร่ 
หรือ 353.34 ตารางกิโลเมตร 

ชะมดเช็ด (Viverricula indica) พบทางตอนบนด้านทิศตะวันตกและกระจายเพียง
เล็กน้อยทางตอนล่างของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 236,322.00 ไร่ หรือ 378.12 ตารางกิโลเมตร  

พังพอนกินปู (Herpestes urva) พบทางตอนกลางและตอนบนของพื้นที่  มักอาศัยอยู่
บริเวณใกล้แหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นชนิดที่หากินโดยจับสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ากินเป็นอาหาร โดยเฉพาะ
สัตว์ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น ปู ปลา กุ้ง และหอย มีพื้นที่หากิน 165,130.88 ไร่ หรือ 264.21 ตาราง
กิโลเมตร 

เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) พบทางตอนกลางและตอนบนด้านทิศตะวันออกของ
พื้นที่ ในบริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบชื้นผสมไผ่ และป่าดิบแล้งระดับสูง มีพื้นที่หากิน 140,781.00 ไร่ หรือ 
225.25 ตารางกิโลเมตร  
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หมาใน (Cuon alpinus) พบทางตอนกลางและตอนบนของพื ้นที ่ และกระจายเพียง
เล็กน้อยทางตอนล่างของพื้นที่ ในบริเวณป่าดิบชื้น ป่าไผ่ และป่ารุ่นสอง มีพื้นที่หากิน 139,074.75 ไร่ 
หรือ 222.52 ตารางกิโลเมตร 

กระจงควาย (Tragulus napu) พบทางตอนกลางและตอนบนของพื้นที ่ ในบริเวณ 
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับกลาง และป่าดิบแล้งระดับต่ำ มีพื้นที่หากิน 127,727.00 ไร่ หรือ 204.36 
ตารางกิโลเมตร  

วัวแดง (Bos javanicus) พบทางตอนกลางและตอนบนของพื้นที ่ มักหากินร่วมกับฝูง
กระทิง (Bos gaurus) ซึ่งสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้มีการหากินอยู่ร่วมกัน มีพื้นที่หากิน 113,464.13 ไร่ หรือ 
181.54 ตารางกิโลเมตร 

เสือโคร่ง (Panthera tigris) พบทางตอนกลางและตอนบนทางด้านทิศตะวันตกของ
พื้นที ่ซึ ่งมีแนวเขตติดกับประเทศเมียนมา ซึ ่งเป็นป่าดิบชื ้นที ่มีความอุดมสมบูรณ์สูงที ่มีแหล่ง  
เหยื่ออาหาร เช่น หมูป่า (Sus scrofa) ที่มีการกระจายหนาแน่นในบริเวณนี้เช่นกัน มีพื้นที่หากิน 
111,133.13 ไร่ หรือ 177.81 ตารางกิโลเมตร 

หมาจิ้งจอก (Canis aureus) พบทางตอนกลางและกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนบน
และตอนล่าง พบได้ท้ังในป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่ารุ่นสอง และพ้ืนที่เกษตรกรรม มีพ้ืนที่หากิน 
68,557.50 ไร่ หรือ 109.69 ตารางกิโลเมตร  

กระจงหนู (Tragulus kanchil) พบทางตอนกลางของพ้ืนที่ ในบริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง
ระดับกลาง และป่าดิบแล้งระดับต่ำ มีพ้ืนที่หากิน 83,852.44 ไร่ หรือ 134.16 ตารางกิโลเมตร 

แมวป่า (Felis chaus) พบทางตอนกลางของพื้นที่ ในบริเวณป่าดิบชื้นผสมไผ่ ป่าดิบชื้น 
และป่าดิบแล้งระดับต่ำ มีพ้ืนที่หากิน 52,035.00 ไร่ หรือ 83.26 ตารางกิโลเมตร  

เสือไฟ (Catopuma temminckii) พบทางตอนกลางและทางตอนล่างทางด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่ ในบริเวณป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง มีพ้ืนที่หากิน 37,506.94 ไร่ หรือ 60.01 ตาราง
กิโลเมตร 

นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) พบบริเวณแหล่งน้ำทางตอนกลางและตอนบนของพ้ืนที่ 
บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำบางกลอย ซึ่งหากินได้ทั้งบนบกและในน้ำ 

ลิงกัง (Macaca leonina) พบทางตอนบนและตอนกลางทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ 
ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำตามป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 

นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) พบบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี มักอยู่
รวมกันเป็นครอบครัวเล็ก ๆ ซึ่งหากินได้ทั้งบนบกและในน้ำ 

เส ือปลา (Prionailurus viverrinus) พบทางตอนบนของพื ้นที ่ และกระจายเพียง
เล็กน้อยทางตอนกลางและตอนล่าง ส่วนใหญ่มักพบร่องรอยบริเวณใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากเป็นชนิดที่
ชอบจับปลากินเป็นอาหาร  
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แมวดาว (Prionailurus bengalensis) พบทางตอนบนทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ 
และกระจายเพียงเล็กน้อยบริเวณตอนกลางของพื้นที ่ ในบริเวณป่าดิบชื ้นผสมไผ่ ป่าดิบชื ้น และ 
ป่าดิบแล้งระดับต่ำ 

แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) พบเพียง 2 จุด ทางตอนกลางและด้านทิศ
ตะวันตกของพ้ืนที่ บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีใกล้แนวชายแดนประเทศเมียนมา 

หมาไม้ (Martes flavigula) พบทางตอนบนและตอนกลางของพื้นที่ ในบริเวณป่าดิบชื้น
ผสมไผ่ ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้งระดับต่ำ ซ่ึงสามารถหากินได้ทั้งบนต้นไม้และพ้ืนดิน 

พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) พบเพียง 3 จุด บริเวณตอนกลางและตอนล่าง
ด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ในบริเวณป่าดิบแล้งระดับต่ำ 

หมีขอ (Arctictis binturong) พบทางตอนกลางของพื้นที่ในบริเวณป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา
ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 

ค่างหงอก (Trachypithecus cristatus) พบเพียงบริเวณเดียวในพื้นที่ป่าดิบชื้นต้นแม่น้ำ
เพชรบุรี 

เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) พบทางตอนกลาง ตอนบน และตอนล่างของพื ้นที่  
มักพบบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบแล้งระดับต่ำ และป่ารุ่นสอง 

เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) พบทางตอนกลางของพื ้นที ่ มักพบบริเวณ 
ใกล้แหล่งน้ำ ในป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งระดับกลาง และป่าดิบแล้งระดับต่ำ 

ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) พบทางตอนกลางของพ้ืนที่ ใกล้แหล่งน้ำบริเวณ
ป่าดิบชื้น 

ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) พบทางตอนกลางของพื้นที่ ใกล้แหล่งน้ำ
บริเวณป่าดิบชื้น 

อีเห็นหน้าขาว (Arctogalidia trivirgata) พบกระจายเพียงจุดเดียวบริเวณตอนกลาง
ของพ้ืนที่ มักพบหากินและอาศัยบนต้นไม้ 

ลิงลม (Nycticebus coucang) พบเพียงจุดเดียวบริเวณทางตอนล่างของพื้นที่ มักพบ
อาศัยบนต้นไม้ 

พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) พบทางตอนกลางของพื้นที่ เนื่องจากเป็นชนิดพันธุ์ 
ทีช่อบอาศัยและหากินอยู่บนต้นไม้ จึงไม่พบร่องรอยตามพ้ืนดินนอกจากพบเห็นตัวโดยตรง 

กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) พบได้ทั่วไปทั ้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่
เกษตรกรรม 

กระต่ายป่า (Lepus peguensis) พบบริเวณชายขอบป่าบริเวณป่ารุ ่นสอง และพื้นที่
เกษตรกรรม 
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ภาพที่ 18  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ เก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) ข .  หม ี หมา  (Helarctos malayanus) และ หม ี ควาย  (Ursus 
thibetanus) ค. เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และ ง. หมูป่า (Sus scrofa) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 19  การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ข. กระทิง (Bos 
gaurus) ค. ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) และ ง. กวางป่า (Rusa unicolor) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 20  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ลิงเสน (Macaca arctoides) ข. ค่างแว่นถิ่นใต้ 
(Trachypithecus obscurus) ค. สมเสร็จ (Tapirus indicus) และ ง. เสือดาว หรือ  
เสือดำ (Panthera pardus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 21  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ช้างป่า (Elephas maximus) ข. ลิ่นชวา (Manis 
javanica) ค. ชะมดเช็ด (Viverricula indica) และ ง. ค่างดำ (Presbytis femoralis)  

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 22  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. พังพอนกินปู (Herpestes urva) ข. เสือลายเมฆ 
(Neofelis nebulosa) ค. หมาใน (Cuon alpinus) และ ง. กระจงควาย (Tragulus 
napu) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 23  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. วัวแดง (Bos javanicus) ข. เสือโคร่ง (Panthera 
tigris) ค. หมาจิ้งจอก (Canis aureus) และ ง. กระจงหนู (Tragulus kanchil) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 24  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. อีเห็นเครือ (Paguma larvata) ข. นากเล็กเล็บสั้น 
(Aonyx cinereus) ค. เส ือไฟ (Catopuma temminckii) และ ง. ล ิงก ัง (Macaca 
leonina) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 25  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) ข. แมวป่า 
(Felis chaus) ค. นากใหญ่ขนเร ียบ (Lutrogale perspicillata) และ ง. เส ือปลา 
(Prionailurus viverrinus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 26  การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. ลิงลม (Nycticebus coucang) ข. พังพอน
ธรรมดา (Herpestes javanicus) ค. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) และ 
ง. ค่างหงอก (Trachypithecus cristatus)  

  

ค. ง. 

ก. ข. 
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1.3 ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

การศึกษาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (diversity indices) โดยเลือกใช้ข้อมูลสัตว์
เลี ้ยงลูกด้วยนมที ่พบเฉพาะในเส้นสำรวจและใช้สมการของ Shannon - Weiner Index พบว่า  
ค่าความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีค่าเท่ากับ 2.280 เมื่อ
เทียบกับผลการรายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน  
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัด
เพชรบุรี, 2561) พบว่า ดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีค่า
เท่ากับ 2.384 ซึ่งค่าที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
จำนวนชนิดพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบจึงไม่แตกต่างกันมากนัก และมีการเคลื่อนย้ายหากินของ
สัตว์ป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นผืนป่าเดียวกัน 

1.4 ความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จากการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยแบ่งระดับความ
ชุกชุมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ชนิดที่พบน้อยมาก กลุ่มที่พบน้อย (rare) กลุ่มที่พบปานกลาง (moderate) 
และกลุ่มที่พบบ่อย (common) โดยมีค่าร้อยละการปรากฏของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

ชนิดที ่พบน้อยมาก หมายถึง ชนิดที ่ไม่พบในเส้นสำรวจแต่พบนอกเส้นสำรวจ เช่น  
เสือโคร่ง (Panthera tigris) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) เสือไฟ (Catopuma temminckii) 
แมวลายห ินอ ่อน  (Pardofelis marmorata) แมวป ่า (Felis chaus) แมวดาว (Prionailurus 
bengalensis) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) ค่างหงอก (Trachypithecus cristatus) อีเห็นหน้าขาว 
(Arctogalidia trivirgata) และชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) เป็นต้น 

กลุ่มที่พบน้อย (rare) มีค่าความชุกชุมน้อยกว่าร้อยละ 16.53 พบจำนวน 28 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) กวางป่า (Rusa unicolor) เม่นใหญ่ 
(Hystrix brachyura) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ช้างป่า (Elephas maximus) หมีควาย (Ursus 
thibetanus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ชะนีธรรมดา 
(Hylobates lar) ลิ ่นชวา (Manis javanica) ลิงเสน (Macaca arctoides) เสือดาว หรือ เสือดำ 
(Panthera pardus) วัวแดง (Bos javanicus) อีเห็นเครือ (Paguma larvata) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 
อ้นใหญ ่(Rhizomys sumatrensis) กระจงควาย (Tragulus napu) กระจงหนู (Tragulus kanchil) 
พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) หมาใน (Cuon alpinus) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) 
เสือปลา (Prionailurus viverrinus) กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) ค่างดำ (Presbytis 
femoralis) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) หมาไม ้(Martes flavigula) และหมีขอ (Arctictis binturong) 

กลุ่มที่พบปานกลาง (moderate) มีค่าความชุกชุมตั้งแต่ร้อยละ 16.54 – 32.86 พบว่า 
ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีค่าความชุกชุมอยู่ในกลุ่มนี้ 

กลุ่มที่พบบ่อย (common) มีค่าความชุกชุมตั้งแต่ร้อยละ 32.87 – 49.19 พบจำนวน 3 ชนิด 
ได้แก่ หมูป่า (Sus scrofa) หมีหมา (Helarctos malayanus) และเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) 
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ภาพที่ 27  ค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
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1.5 พื้นที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จากพิกัดจุดที่พบการกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
นำมาวิเคราะห์ถิ ่นอาศัยที ่ เหมาะสมของสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมแต่ละชนิดด้วยโปรแกรม MaxEnt 
(Maximum Entropy Species Distribution Modeling, Version 3.4.1) การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ปัจจัย
ทางด้านนิเวศที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 ปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านชีวภาพ ได้แก ่
• สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
• ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  

ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่  

• ความลาดชันของพ้ืนที่  
• ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  
• ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี  
• ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด  
• ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด  
• อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน  
• อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 
• ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
• ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม  
• ระยะห่างจากถนน  
• ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  

ซึ่งผลการศึกษาได้ทำการจัดกลุ่มถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ระดับ 
ได้แก่ พ้ืนที่ไม่เหมาะสม พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง และพ้ืนที่เหมาะสมมาก  

โดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และ
มีสถานภาพทางกฎหมายอยู่ในขั้นวิกฤติและเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ได้ในอนาคต จำนวน 22 ชนิด ได้แก่ 
ล ิ ่นชวา (Manis javanica) เส ือโคร ่ง (Panthera tigris) สมเสร ็จ (Tapirus indicus) ช ้างป่า 
(Elephas maximus) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) วัวแดง (Bos javanicus) เก้งธรรมดา และ เก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) หมาใน (Cuon alpinus) เล ียงผา (Capricornis sumatraensis) กระท ิง (Bos 
gaurus) เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) หมีหมา (Helarctos malayanus) และ หมีควาย 
(Ursus thibetanus) นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 
เสือปลา (Prionailurus viverrinus) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงกัง (Macaca leonina) กวางป่า 
(Rusa unicolor) หม ูหร ิ ่ ง (Arctonyx collaris) เส ือไฟ (Catopuma temminckii) ค ่างแว ่นถ ิ ่นใต้  
(Trachypithecus obscurus) และค่างดำ (Presbytis femoralis) ซึ ่งได้ผลการวิเคราะห์ถิ ่นอาศัยที่
เหมาะสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ละชนิด ดังนี้ 
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 1.5.1 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของลิ่นชวา (Manis javanica) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 73.8 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.029 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของลิ่นชวา (Manis 
javanica) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 611,397.00 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 276,426.00 ไร่  
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 27.8 
รองลงมา คือ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.9 ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ระยะห่างจากถนน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ระยะห่างจากหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 
ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงที่ระดับความลาดชัน 10 องศา บริเวณ
ใกล้แหล่งน้ำและห่างออกไปประมาณ 300 เมตร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 230 – 450 
เมตร ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่ารุ่นสอง ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ -1 – 0.4 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 
850 – 1,250 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 5.5 – 9 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่ฝนตกมากที่ส ุด 160.5 – 220.2 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 17.5 – 20 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 30 – 32.2 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสกระจายได้ที่ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 2 กิโลเมตร ระยะห่างจากถนน 
และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 2  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของลิ่นชวา (Manis javanica) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความลาดชันของพื้นที่ 27.8 24.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 13.9 16.8 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 12.8 6.6 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  9.5 3.6 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 8 7.1 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 7.9 14.4 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 6.3 13.9 
ระยะห่างจากถนน 5 5.3 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 4.8 4 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  2.5 1.2 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.1 0.1 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 0.3 2.3 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0 0.5 
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ภาพที่ 28  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิ ่นชวา (Manis javanica) ที่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ 
ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที ่ดิน ช. ระยะห่างจากพื้นที ่เกษตรกรรม ซ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 
ปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือน
ที่แล้งที ่สุด ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
ฑ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ
. 

ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 29  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิ่นชวา (Manis javanica) 
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1.5.2 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเสือโคร่ง (Panthera tigris) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 91.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.013 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเสือโคร่ง 
(Panthera tigris) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 267,307.88 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 75,638.25 ไร่ 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 28.0 
รองลงมา คือ ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 24.6 ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำฝน
เฉลี ่ยรายปี สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะห่างจากถนน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และค่าดัชนี 
เน้นภาพพืชพรรณ ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่มีความลาดชันน้อยใกล้แหล่งน้ำ 
ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 เมตรขึ้นไป บริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบชื้นผสมไผ่ และป่าดิบ
แล้งผสมดิบชื้น ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,000 – 1,800 
มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 - 5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด 190 - 330 มิลลิเมตร 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม และระยะห่างจากถนน มีโอกาส
พบการกระจายสูงเมื่อระยะห่างออกจากพ้ืนที่เกษตรกรรม และระยะห่างจากถนนที่เพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 3  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเสือโคร่ง (Panthera tigris) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 28.0 20.6 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 24.6 14.6 
ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 21.0 0.1 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 13.0 46.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6.8 0.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 4.7 12 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 1.2 1.3 
ระยะหา่งจากถนน  0.3 1.1 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 0.3 2.6 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.1 0.8 
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ภาพที่ 30  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเสือโคร่ง (Panthera tigris) ที่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ 
ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ง. ระดับ
ความลาดชันของพ้ืนที่ จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่แล้งที ่สุด ฌ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตก 
มากที่สุด และ ฏ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 
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ภาพที่ 31  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง (Panthera tigris) 
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 1.5.3 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 89.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.007 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสมเสร็จ (Tapirus 
indicus) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 321,870.94 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 157,664.81 ไร่ โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก ่ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา 
คือ ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.8 ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ระยะห่างจาก
ถนน อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่มีความลาดชันน้อย ที่ระดับ
ความลาดชันของพื้นที่ 0 - 25 องศา ที่ระยะห่างจากแหล่งน้ำประมาณ 3.5 กิโลเมตร และมีความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300 เมตรขึ้นไป บริเวณป่าดิบชื้น ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง ป่าดิบแล้ง และป่า
ดิบเขา ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,100 -1,800 มิลลิเมตร
ต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3.5 – 14 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
200 - 310 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 16.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 
26.5 – 28 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื ้นที ่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน  และ
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร และ 
มีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 4  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระดับความลาดชันของพื้นที่ 32.0 28.7 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 23.8 7.0 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 19.8 5.7 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8.8 36.6 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  4.5 0.8 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 3.8 7.5 
ระยะห่างจากถนน 2.0 2.2 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 1.5 4.9 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 1.4 2.6 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  0.9 1.2 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 0.6 2.3 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.5 0.2 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 0.4 0.4 
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ภาพที่ 32  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ที่เกิดจากตัวแปร
ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 
(Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื ้นที่  ง. ระยะห่างจากพื ้นที่
เกษตรกรรม จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฌ. ระยะห่าง
จากถนน ญ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งที่สุด ฏ. ระยะห่าง
จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฐ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ 
ฒ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 73 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ 33  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 
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 1.5.4 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของช้างป่า (Elephas maximus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 91.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.004 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของช้างป่า (Elephas 
maximus) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 285,994.13 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 96,510.94 ไร่  
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 40.8 รองลงมา 
คือ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 22.7 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ระยะห่างจากถนน 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อุณหภูมิ สูงสุดในฤดูร้อน 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำระดับความลาดชัน
ไม่เกิน 25 องศา ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 – 300 เมตร และ 700 – 1,400 เมตร 
บริเวณป่ารุ ่นสอง ป่าดิบแล้งระดับต่ำ และป่าดิบชื ้นผสมดิบแล้ง ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
0.35 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 900 – 1,200 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด  
3 – 9 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 140 - 210 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดใน 
ฤดูหนาว 18.5 – 20.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 30 – 33 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสกระจายได้ในพื้นที่เกษตรกรรม ใกล้ระยะห่างจากถนน และหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ  

ตารางที่ 5  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของช้างป่า (Elephas maximus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 40.8 6.7 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 22.7 10.8 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 11.9 32.6 
ระยะห่างจากถนน 5.4 1.5 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 4.8 18.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 4.0 3.6 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 3.2 4.1 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  2.2 0.8 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  1.6 1.7 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 1.2 1.6 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 1.1 14.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 0.9 3.3 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.2 0.3 
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ภาพที่ 34  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของช้างป่า (Elephas maximus) ที่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชัน
ของพื ้นที่  จ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี ฉ. ระยะห่างจากถนน ช. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฌ. ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม ญ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ฏ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฑ. ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 35  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า (Elephas maximus) 
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 1.5.5 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 81.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.012 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ ่นอาศัยที ่เหมาะสมของชะนีธรรมดา 
(Hylobates lar) พบว่า มพ้ืีนที่เหมาะสมปานกลาง 582,060.38 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมมาก 208,838.81 ไร่ 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 34.4 
รองลงมา คือ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 34.1 ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด  
ระดับความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างจากถนน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้ง
ที่สุด ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 
ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่ระดับความสูง
จากน้ำทะเลปานกลาง 200 - 1,400 เมตร ทีร่ะดับความลาดชันของพ้ืนที่ 0 – 15 องศา บริเวณป่าดิบชื้น 
ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง และป่าดิบแล้งระดับกลาง มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.25 – 0.6 ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,000 – 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 14 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 180 - 240 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 17.1 – 19 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 20 – 32 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบการกระจายสูง 
ที่ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 5 กิโลเมตรขึ้นไป หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และระยะห่างจาก
ถนน มีโอกาสกระจายสูงที่ระยะ 7 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 6  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 34.4 18.7 
ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 34.1 18.6 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 9.9 11.2 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 7.2 8.0 
ระยะหา่งจากถนน 4.0 4.4 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 3.0 18.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 2.3 7.7 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 1.8 3.8 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0.9 1.1 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.7 1.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 0.7 0.9 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 0.6 5.5 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 0.5 0.6 
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ภาพที่ 36  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของชะนีธรรมดา (Hylobates lar) ที่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ 
ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ง. ระยะห่าง
จากแหล่งน้ำ จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฉ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ 
ช. ระยะห่างจากถนน ซ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 
ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฏ. ค่าดัชนีเน้น
ภาพพืชพรรณ ฐ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฑ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล  
ปานกลาง และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 37  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 
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 1.5.6 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของวัวแดง (Bos javanicus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 94.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.003 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ ่นอาศัยที่เหมาะสมของวัวแดง (Bos 
javanicus) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 144,286.88 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 50,632.31 ไร่  
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมา 
คือ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 23.9 ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี ระยะห่างจากถนน อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ระยะห่าง
จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่ระดับความลาดชัน
ของพื้นที่ไม่เกิน 10 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 – 700 เมตร บริเวณป่าดิบชื้น 
ผสมไผ่ ป่าดิบแล้งกลาง และป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 – 0.45 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 800 – 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 8 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 160 - 220 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 19.5 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.5 – 31.5 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบการกระจายห่าง
ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนระยะห่างจากถนนและหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการ
กระจายห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 7  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของวัวแดง (Bos javanicus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 30.2 3.2 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 23.9 16.8 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 14.5 10.8 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 6.9 8.5 
ระยะหา่งจากถนน 6.0 9.3 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 4.9 20.6 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3.8 6.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 3.5 16.4 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  2.0 0.1 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 1.5 4.2 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  1.2 0.9 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 0.8 2.4 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.8 0.1 
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ภาพที่ 38  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของวัวแดง (Bos javanicus) ที่เกิดจากตัวแปร
ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 
(Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่ 
จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ระยะห่างจากถนน  
ซ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ญ. ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฎ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฏ. อุณหภูมิสูงสุด ใน 
ฤดูร้อน ฐ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฑ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ 
ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

 

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 82 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ 39  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของวัวแดง (Bos javanicus) 
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 1.5.7 ถิ ่นอาศัยที ่เหมาะสมของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ 
(Muntiacus feae)  

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 63.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.012 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเก้งธรรมดา (Muntiacus 
muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 939,320.44 ไร่ พื้นที่
เหมาะสมมาก 486,534.38 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
คิดเป็นร้อยละ 27.1 รองลงมา คือ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 14.5 สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่แล้งที่สุด ระดับความลาดชันของพื้นที่ ระยะห่างจากถนน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และค่า
ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำ 0 – 650 เมตร และ
ห่างออกไป 4 กิโลเมตร ความลาดชันไม่เกิน 45 องศา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 – 450 
เมตร และ 900 – 1,500 เมตร บริเวณป่าแล้งระดับต่ำ ป่ารุ่นสอง และป่าดิบแล้งระดับกลาง ที่มี ค่า
ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.35 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 800 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่แล้งที่สุด 3 – 10 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 150 – 260 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 18.5 – 20.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 30 – 33 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน  และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
เมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 8  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ 
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 27.1 11.2 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 14.5 12.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 12.5 4.5 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 9.7 34.1 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 8.8 7.6 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนทีแ่ล้งที่สุด 8.1 2.8 
ระดับความลาดชันของพืน้ที ่ 5.5 4 
ระยะห่างจากถนน 3.8 6.2 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สดุ 3.6 3.9 
ระยะห่างจากหน่วยพิทกัษ์อทุยานฯ 1.9 3.3 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 1.6 3.3 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดรู้อน 1.6 4.8 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.3 2.3 
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ภาพที่ 40  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ 
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่าง
จากแหล่งน้ำ ง. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. ปริมาณน้ำฝน 
ในเดือนที่แล้งที่สุด ฌ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฐ. อุณหภูมิต่ำสุด
ในฤดูหนาว ฑ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 41  พื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ  
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 
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 1.5.8 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 85.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.015 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon 
alpinus) พบว่า มีพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 331,612.88 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมมาก 71,035.88 ไร่ โดยปัจจัย
ที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมา คือ ระดับ
ความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 9.3 ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ระยะห่างจาก
ถนน ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว และอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณพื้นที่ราบใกล้แหล่งน้ำ ที่ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 - 300 เมตร บริเวณป่าดิบแล้งระดับกลาง ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง
ระดับต่ำ ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.2 – 0.5 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 850 – 1,200 มิลลิเมตรต่อปี 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 7 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 150.9 – 220.2 
มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 18 – 19.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 31 – 32.5 
องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน  และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
เมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 9  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหมาใน (Cuon alpinus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 56.3 6.8 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 9.3 20.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 8.0 1.6 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 8.0 4.4 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  6.5 5.5 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 4.5 5.4 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.9 28.4 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  1.6 7.8 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 1.5 12.5 
ระยะห่างจากถนน 1.0 3.8 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 0.7 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0.1 0.7 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 0 2.0 
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ภาพที่ 42  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมาใน (Cuon alpinus) ที่เกิดจากตัวแปร
ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง 
(Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่ 
จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฉ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ช. สังคมพืชและ
การใช้ประโยชน์ที ่ดิน ซ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 
ปานกลาง ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด ฏ. ระยะห่างจากถนน ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 
และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 88 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

ภาพที่ 43  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) 
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 1.5.9 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเลียงผา (Capricornis sumatraensis)  

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 70.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.021 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ ่นอาศัยที ่ เหมาะสมของเลียงผา 
(Capricornis sumatraensis) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 864,545.06 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 
464,140.13 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมา คือ สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม อุณหภูมิสูงสุดในฤดู
ร้อน ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตก
มากที่สุด ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณป่าดิบแล้งระดับต่ำ ไร่ร้างและ 
ไร ่หมุนเว ียน และป่าเบญจพรรณ ที ่มี ค ่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 – 0.6 ที ่ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 400 – 1,600 เมตร ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 100 เมตร และ 3.7 กิโลเมตร ระดับ
ความลาดชันของพ้ืนที่ 40 องศาขึ้นไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 900 – 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่แล้งที่สุด 3.5 – 12 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 160 - 310 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.5 – 32.5 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
เมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 10  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 22.3 9.7 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  15.9 6.3 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 14.1 17.7 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 9.1 7.7 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 8.9 13.5 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 6.4 5.5 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 5.7 5.8 
ระยะห่างจากถนน 5.3 6.1 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  4.0 10.2 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 3.5 11.4 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 2.1 2.2 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.4 1.3 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 1.3 2.8 
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ภาพที่ 44  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่
ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ง. สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
ช. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฌ. ระดับความลาดชันของ
พ้ืนที่ ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฏ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
รายปี ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 45  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
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 1.5.10 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของกระทิง (Bos gaurus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่า
พ้ืนที่ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 83.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.003 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของกระทิง  
(Bos gaurus) พบว่ามีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 506,326.50 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 205,749.00 ไร่ 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 32.9 
รองลงมา คือ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 29.7 ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากพ้ืนเกษตรกรรม ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ค่า
ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่มีความลาดชันน้อยใกล้แหล่ง
น้ำที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 – 300 เมตร และ 800 – 1,400 บริเวณป่าดิบแล้งกลาง 
ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง และป่ารุ ่นสอง ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 – 0.5 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  
900 - 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 10.5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่ฝนตกมากที่สุด 160 - 310 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 19 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.5 – 31.5 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม และระยะห่างจากถนน มี
โอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 11  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของกระทิง (Bos gaurus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 32.9 31.2 
ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 29.7 3.8 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 7.4 11.3 
ระยะหา่งจากถนน 6.8 2.3 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 6.3 6.6 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 3.9 7.1 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 3.8 16.4 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 2.7 5.2 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 2.3 10.0 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 1.9 4.1 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.8 1.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  0.6 0.7 
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ภาพที่ 46  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกระทิง (Bos gaurus) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ 
ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area 
Under Curve : AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื ้นที่  ง. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฉ. ระยะห่างจากถนน ช. ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม ซ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี  
ญ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฎ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฏ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้ง
ที่สุด ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฑ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. 
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ภาพที่ 47  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus) 
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 1.5.11 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) 

 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 88.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.005  

 การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเสือดาว หรือ 
เสือดำ (Panthera pardus) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 354,854.81 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 
160,420.50 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.8 ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจาก
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และอุณหภูมิ
สูงสุดในฤดูร้อน ตามลำดับ 

 แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่มีความลาดชันน้อยใกล้แหล่ง
น้ำความลาดชันไม่เกิน 20 องศา ทีค่วามสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 เมตรขึ้นไป บริเวณป่าดิบ
ชื้นผสมดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้งระดับกลาง ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.25 – 0.6 ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี 900 – 1,900 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 9.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 170 - 210 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 19 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.5 - 32 องศาเซลเซียส 

 ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
ที่ระยะห่างเพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 12  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความลาดชันของพืน้ที ่ 37.0 32.0 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 15.8 4.6 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 9.8 9.4 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 9.6 23.1 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 5.3 5.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนทีแ่ล้งที่สุด 4.8 10.1 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 4.8 1.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สดุ 4.4 4.2 
ระยะห่างจากถนน 3.2 5.3 
ระยะห่างจากหน่วยพิทกัษ์อทุยานฯ  1.6 2.5 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  1.6 0.2 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.5 0.9 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดรู้อน 0.7 0.6 
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ภาพที่ 48  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟ
แสดงพื ้นที ่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่   
ง. ระยะห่างจากพื ้นที ่ เกษตรกรรม จ. ระยะห่างจากแหล่งน ้ำ ฉ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 
ฌ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ญ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฎ. ระยะห่าง
จากถนน ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฐ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 49  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) 
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 1.5.12 ถิ ่นอาศัยที ่เหมาะสมของหมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย 
(Ursus thibetanus)  

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 74.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.005 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของหมีหมา 
(Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) พบว่า มีพื ้นที ่เหมาะสมปานกลาง 
835,027.31 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 466,858.69 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ 
ระดับความลาดชันของพ้ืนที ่คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมา คือ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 20.4 ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ระยะห่างจากถนน ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี และอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำที่ระดับ
ความลาดชันไม่เกิน 25 องศา และกระจายน้อยลงที่ระดับความลาดชันของพื้นที่เพิ่มขึ้น ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 เมตรขึ้นไป บริเวณป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน และป่าดิบชื้น 
ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 900 – 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่แล้งที่สุด 4.5 – 9.5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 200 - 260 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 19.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.4 – 31.6 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
ที่ระยะห่างเพ่ิมข้ึน 

ตารางที่ 13  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหมีหมา (Helarctos malayanus) และ 
หมีควาย (Ursus thibetanus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระดับความลาดชันของพืน้ที ่ 30.7 25.2 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สดุ 20.4 30.7 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 18.5 7.5 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 9.2 4.3 
ระยะห่างจากหน่วยพิทกัษ์อทุยานฯ 5.1 5.6 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.8 8.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนทีแ่ล้งที่สุด 3 5.4 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 2.5 2 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 2.2 0.1 
ระยะห่างจากถนน 1.8 2 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.1 1.4 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1 2.7 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดรู้อน 0.7 4.8 
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ภาพที่ 50  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมีหมา (Helarctos malayanus) และ 
หมีควาย (Ursus thibetanus) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve : AUC) ค. ระดับ
ความลาดชันของพื้นที่ ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด จ. ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ช. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซ. ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ญ. สังคมพืชและการ 
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ฎ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฏ. ระยะห่างจากถนน ฐ. ค่าดัชนีเน้น
ภาพพืชพรรณ ฑ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. 
ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 51  พื้นที่ที ่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมีหมา (Helarctos malayanus) และ 
หมีควาย (Ursus thibetanus)  
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 1.5.13 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่ใต้
กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 83.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.125 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของนากเล็กเล็บสั้น 
(Aonyx cinereus) พบว่า มีพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 571,261.50 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมมาก 182,093.06 ไร่ 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมา 
คือ ระดับความลาดชันของพื ้นที่  ค ิดเป็นร้อยละ 35.4 อุณหภูมิต ่ำส ุดในฤดูหนาว ความสูง 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณแม่น้ำและลำห้วยที่ระดับ 
ความลาดชันไม่เกิน 30 องศา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 300 เมตรขึ้นไป บริเวณ 
ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 – 0.6 ปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปีไม่มีผลต่อการปรากฏ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 200 - 310 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 14.9 – 21 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุดและอุณหภูมิ
สูงสุดในฤดูร้อน ไม่มีผลต่อการปรากฏ 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ไม่มีผลต่อการปรากฏ 

ตารางที่ 14  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 38.7 32.2 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 35.4 7.5 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 9.3 28.9 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 8.2 28.3 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6.2 2.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 1.5 0.0 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 0.6 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 0.3 0.0 
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ภาพที่ 52  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) ที่เกิดจาก
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชัน
ของพื้นที่ จ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฌ. ค่าดัชนีเน้นภาพ
พืชพรรณ และ ญ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. 
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ภาพที่ 53  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 104 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

1.5.14 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของนากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพื้นที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 96.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.008 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของนากใหญ่ 
ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) พบว่า มีพื ้นที ่ เหมาะสมปานกลาง 423,672.75 ไร ่ พื ้นที่
เหมาะสมมาก 142,500.38 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากท่ีสุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 
คิดเป็นร้อยละ 85.4 รองลงมา คือ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.3 ระยะห่างจาก
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด  อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 
ระยะห่างจากถนน ระดับความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
และอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณแม่น้ำและลำห้วยที่ระดับความ
ลาดชันไม่เกิน 20 องศา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 – 350 เมตร บริเวณป่าดิบแล้ง
ระดับกลาง และป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง ที่มคี่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.1 – 0.5 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยราย
ปี 800 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 8 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่ฝนตกมากที่สุด 140 - 280 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 17 – 21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 31.5 – 33.4 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปจากเกษตรกรรมประมาณ 15 กิโลเมตร ระยะห่าง
จากถนน และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ 5 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 15  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของนากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 85.4 53.8 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 6.3 4.5 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  2.2 3.8 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 2.1 1 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 1.2 28.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  1.1 0.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 1 5.3 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0.3 1.1 
ระยะหา่งจากถนน 0.2 0.2 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 0.2 0 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 0.1 0.8 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.1 0.2 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 0 0.7 
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ภาพที ่  54  กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของนากใหญ่ขนเร ียบ (Lutrogale 
perspicillata) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission 
rate) ข. กราฟแสดงพื้นที ่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด จ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  
ฉ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ช. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ญ. อุณหภูมิต่ำสุด
ในฤดูหนาว ฎ. ระยะห่างจากถนน ฏ. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ฐ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
รายปี ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

  

ก. ข. 

ง. จ. ฉ. 

ค. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 55  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของนากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) 
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1.5.15 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเสือปลา (Prionailurus viverrinus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 95.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.036 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ ่นอาศัยที ่ เหมาะสมของ เส ือปลา 
(Prionailurus viverrinus) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 80,596.13 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 
28,644.19 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 
75.2 รองลงมา คือ ระยะห่างจากถนน คิดเป็นร้อยละ 9.1 สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี 
ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ที่ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 200 เมตร บริเวณป่าดิบแล้งระดับกลาง และป่ารุ่นสอง ที่มีค่าดัชนีเน้น
ภาพพืชพรรณ 0.3 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 800 – 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่แล้งที่สุด 3 – 6 มิลลิเมตร ระดับความลาดชัน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด อุณหภูมิ
ต่ำสุดในฤดูหนาว และอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ไม่มีผลต่อการปรากฏ 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายได้บริเวณใกล้ถนน และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ และมีโอกาส
กระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางท่ี 16  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเสือปลา (Prionailurus viverrinus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 75.2 94.1 
ระยะหา่งจากถนน 9.1 2.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7.8 2.2 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3.5 0.4 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 3.3 0.5 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 0.4 0.2 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 0.4 0.2 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.2 0.1 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 0.1 0 
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ภาพที่ 56  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเสือปลา (Prionailurus viverrinus) ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดง
พ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระยะห่างจาก
ถนน จ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ฉ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่แล้งที ่สุด  
ช. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ฌ. ระยะห่าง
จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ญ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฎ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. 
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ภาพที่ 57  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือปลา (Prionailurus viverrinus) 
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1.5.16 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของลิงเสน (Macaca arctoides) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 86.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.013 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของลิงเสน (Macaca 
arctoides) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 608,412.94 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 166,704.75 ไร่ 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา 
คือ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 10.6 ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ระยะห่างจากถนน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ค่าดัชนีเน้นภาพ
พืชพรรณ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่มีความลาดชัน 
ไม่เกิน 20 องศา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 – 600 เมตร และ 850 – 1,200 เมตร 
บริเวณป่าดิบชื ้นผสมไผ่ ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน และป่าดิบแล้งระดับกลาง ที ่มีค่าดัชนีเน้นภาพ 
พืชพรรณ 0.2 – 0.4 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 900 – 1,400 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่
แล้งที่สุด 2 – 4 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 120 - 260 มิลลิเมตร อุณหภูมิ
ต่ำสุดในฤดูหนาว 14.8 – 20.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.5 – 32.5 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
เมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 17  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของลิงเสน (Macaca arctoides) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 44.8 19.9 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 10.6 9.5 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 6.5 12.1 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 6.2 7.9 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 5.7 5.6 
ระยะหา่งจากถนน 5.6 7.3 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 5.5 14.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 4.1 2.6 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 3.1 2.4 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 2.4 10.9 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 2.2 3.9 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 1.6 3 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1.5 0.2 
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ภาพที่ 58  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิงเสน (Macaca arctoides) ที่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชัน
ของพื้นที่ จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ระยะห่าง
จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซ. ระยะห่างจากถนน ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ญ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฎ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฏ. อุณหภูมิต่ำสุดใน 
ฤดูหนาว ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และ 
ฒ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 59  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิงเสน (Macaca arctoides) 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 113 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

1.5.17 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของลิงกัง (Macaca nemestrina) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 84.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.162 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของลิงกัง (Macaca 
leonina) พบว่า มีพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 470,049.75 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมมาก 185,053.50 ไร่ โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมา คือ 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ระดับความลาดชันของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ค่า
ดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่มีความลาดชัน 
ไม่เกิน 10 องศา และมีโอกาสกระจายน้อยลงที่ระดับความลาดชันเพิ่มขึ้น ความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลางไม่เกิน 500 เมตร บริเวณป่าดิบแล้งระดับกลาง และป่าดิบชื้น ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
0 – 0.2 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด และอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ไม่มีผลต่อการปรากฏ อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 26.8 – 30.5 
องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายได้ในพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 18  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของลิงกัง (Macaca leonina) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 34.1 16.1 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 21.8 19.4 
ระยะหา่งจากถนน 17.9 32.5 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 8.2 16.2 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 7.6 4.6 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 6.4 9.7 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 3.6 1.0 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 0.5 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 0.1 0.0 
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ภาพที ่ 60  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิงกัง (Macaca leonina) ที ่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ 
ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. สังคมพืชและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน จ. ระยะห่างจากถนน ฉ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ช. ระดับ
ความลาดชันของพื้นที่ ซ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฌ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม  
ญ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฎ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. 
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ภาพที่ 61  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิงกัง (Macaca leonina) 
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 1.5.18 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของกวางป่า (Rusa unicolor)  

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 86.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.013 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของกวางป่า (Rusa 
unicolor) พบว่า มีพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 423,672.75 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมมาก 142,500.38 ไร่ โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 24.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อุณหภูมิต่ำสุด
ในฤดูหนาว ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากถนน 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่มีความลาดชันน้อยใกล้ 
แหล่งน้ำ ที ่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 – 600 เมตร บริเวณป่าดิบแล้งระดับกลาง  
ป่าดิบแล้งระดับต่ำ และป่าเบญจพรรณ ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 – 0.5 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
รายปี 800 – 1,200 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 14 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 160 - 200 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 8 – 20.5 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 30.5 – 33 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจายห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้น
เมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 19  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของกวางป่า (Rusa unicolor) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 36.0 3.9 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 24.1 19.7 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 12.5 39.1 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 7.3 5.1 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 5.7 7.5 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  4.0 2.6 
ระยะห่างจากถนน 2.4 3.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 2.1 7.0 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 2.0 5.6 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 1.5 1.7 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ  1.2 1.4 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 0.7 2.1 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.5 0.9 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 117 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกวางป่า (Rusa unicolor) ที่เกิดจากตัวแปร
ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว ้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื ้นที่ 
ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชัน
ของพื ้นที่ จ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฉ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว  
ช.ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฌ. ระยะห่าง
จากถนน ญ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฎ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฏ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด ฐ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฑ. อุณหภูมิสูงสุดใน
ฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 63  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกวางป่า (Rusa unicolor) 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 119 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

1.5.19 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris)  

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 68.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.018 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของหมูหริ่ง 
(Arctonyx collaris) พบว ่า มีพื ้นที ่ เหมาะสมปานกลาง 823,456.69 ไร ่ พ ื ้นที ่ เหมาะสมมาก 
353,670.75 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 
18.8 รองลงมา คือ ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 14.0 ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี และอุณหภูมิ
ต่ำสุดในฤดูหนาว ตามลำดับ 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงบริเวณที่มีความลาดชันน้อยใกล้แหล่งน้ำ 
ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 100 เมตรขึ้นไป บริเวณไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ป่าดิบเขา  
และป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ที่มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.3 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 
800 – 1,500 ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3 – 9 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
160 - 260 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 20.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 
26.5 – 32.5 องศาเซลเซียส 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบการกระจายห่าง
ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะห่างจากถนน และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการกระจาย
ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 20  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 18.8 13.6 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 14.0 7.5 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 12.3 8.2 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 10.6 23.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 6.8 5.6 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6.3 2.1 
ระยะห่างจากถนน 6.2 9.3 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 6.2 7.4 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 5.9 6.5 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 4.1 3.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 3.6 5.6 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 3.2 4.3 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 2.0 2.8 
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ภาพที่ 64  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ที่เกิดจาก 
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชัน
ของพื้นที่ จ. ระยะห่างจากพื้นที ่เกษตรกรรม ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  
ช. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ซ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
ฏ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฐ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฑ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 
และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 65  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 
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 1.5.20 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 

 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 79.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.195 

 การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของเสือไฟ 
(Catopuma temminckii) พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 568,357.88 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 
187,189.88 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระดับความลาดชันของพื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 48.2 รองลงมา คือ สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตามลำดับ 

 แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสการกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำประมาณ  
1 กิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600 เมตรขึ้นไป ที่มีความลาดชันไม่เกิน 10 องศา 
บริเวณไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง และป่าดิบแล้งระดับกลาง มีค่าดัชนีเน้นภาพ 
พืชพรรณ 0.45 – 0.6 อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 15 – 17 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด และอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ไม่มีผล
ต่อการปรากฏ 

 ส่วนความสัมพันธ์กับพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบกระจายใกล้พื้นที่เกษตรกรรม 
และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ระยะห่างจากถนน และหน่วย
พิทักษ์อุทยานฯ ไม่มีผลต่อการปรากฏ 

ตารางท่ี 21  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 48.2 62.1 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 20.9 7.3 
ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 10.9 15.7 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 8.7 4.6 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 7.7 7.7 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 2.2 0.8 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 1.4 1.8 
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ภาพที่ 66  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเสือไฟ (Catopuma temminckii) ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดง
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. สังคมพืช
และการใช้ประโยชน์ที ่ดิน จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว  
ช. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฌ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 
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ภาพที่ 67  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 
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 1.5.21 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) 

 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 86.0 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.003 

 การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของค่างแว่นถิ่นใต้ 
(Trachypithecus obscurus) พบว่า มีพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง 406,599.19 ไร่ พ้ืนที่เหมาะสมมาก 
142,782.19 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ระยะห่างจากแหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 
27.6 รองลงมา คือ ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.2 ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ระยะห่างจากถนน ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด  
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน และค่าดัชนี
เน้นภาพพืชพรรณ ตามลำดับ 

 แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสการกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่มีความ 
ลาดชันน้อยที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 300 เมตรขึ้นไป บริเวณไร่ร้างและไร่หมุนเวียน  
ป่าดิบชื้นผสมไผ่ และป่าดิบชื้น มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 – 0.6 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 900 – 1,600 
มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 2 – 8 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที่สุด 180 - 260 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 16.5 – 19.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดใน
ฤดูร้อน 29 – 32.5 องศาเซลเซียส 

 ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบกระจายห่างจาก
พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะห่างจากถนน และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการ
กระจายห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 22  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 27.6 3.4 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 26.2 12.6 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 20.7 17.9 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 8.1 22.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 5.0 11.9 
ระยะหา่งจากถนน 2.5 2.3 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 2.4 7.3 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1.9 0.3 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 1.5 3.2 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 1.3 13.1 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 1.0 3.0 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 1.0 1.8 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.9 0.6 
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ภาพที่ 68  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) 
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดง
พื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระยะห่างจาก
พ้ืนที่เกษตรกรรม จ. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ซ. ระยะห่างจากถนน ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล  
ปานกลาง ญ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด  
ฏ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ฐ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฑ. อุณหภูมิสูงสุดใน 
ฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 69  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) 
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 1.5.25 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของค่างดำ (Presbytis femoralis) 

 ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่
ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 88.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.011 

 การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของค่างดำ 
(Presbytis femoralis) พบว่า มีพื ้นที ่เหมาะสมปานกลาง 355,469.06 ไร่ พื ้นที ่เหมาะสมมาก 
166,127.63 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏมากที่สุด ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี คิดเป็นร้อยละ 
24.3 รองลงมา คือ ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 23.1 ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 
ระยะห่างจากถนน ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ตามลำดับ 

 แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสการกระจายสูงบริเวณใกล้แหล่งน้ำที่มีความ 
ลาดชันไม่เกิน 22 องศา ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 เมตรขึ้นไป บริเวณป่าดิบชื้น  
ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง และป่าแล้งระดับกลาง มีค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 – 0.6 ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ย 1,200 – 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 9 – 15 มิลลิเมตร ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 200 - 270 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 14.3 – 18.2 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนไม่มีผลต่อการปรากฎ 

 ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบกระจายห่างจาก
พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะห่างจากถนน และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ มีโอกาสพบการ
กระจายห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร และมีโอกาสกระจายสูงขึ้นเมื่อระยะห่างเพ่ิมขึ้น 

ตารางที่ 23  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของค่างดำ (Presbytis femoralis) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 24.3 54.4 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 23.1 16.9 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 21.8 11.9 
ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 16.5 2.6 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 8.2 1.4 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 2.3 8.9 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 1.7 1.1 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษอ์ุทยานฯ 1.0 0.9 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 0.1 
ระยะหา่งจากถนน 0.4 0.2 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 0.2 1.0 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0.1 0.4 
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ภาพที่ 70  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของค่างดำ (Presbytis femoralis) ที่เกิดจากตัว
แปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที ่ใต้ 
เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ง. ระดับความลาดชัน
ของพื้นที่ จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ช. สังคมพืชและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือน 
ที่แล้งที ่สุด ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ฎ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
ฏ. ระยะห่างจากถนน ฐ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุด
ในฤดูหนาว 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 

ฐ. ฑ. 
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ภาพที่ 71  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของค่างดำ (Presbytis femoralis) 
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ตารางที่ 24  พื้นที่หากินและพื้นที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน 

ลำดับ ชนิดสัตวป์่า 
พื้นที่หากิน 

(ไร่) 
พื้นที่หากิน  
(ตร.กม) 

พื้นที่เหมาะสม 
(ไร่) 

พื้นที่เหมาะสม 
(ตร.กม.) 

1 ลิ่นชวา (Manis javanica) 238,772.25 382.04 887,823.00 1,420.52 

2 เสือโคร่ง (Panthera tigris) 111,133.13 177.81 342,946.13 548.71 

3 สมเสร็จ (Tapirus indicus) 357,941.25 572.71 479,535.75 767.26 

4 ช้างป่า (Elephas maximus) 266,008.50 425.61 382,505.06 612.01 

5 ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 588,368.25 941.39 790,899.19 1,265.44 

6 วัวแดง (Bos javanicus) 113,464.13 181.54 194,919.19 311.87 

7 เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) 
และ เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

1,296,240.19 2,073.98 1,425,854.81 2,281.37 

8 หมาใน (Cuon alpinus) 139,074.75 222.52 402,648.75 644.24 

9 เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 1,039,182.19 1,662.69 1,328,685.19 2,125.90 

10 กระทิง (Bos gaurus) 660,681.00 1,057.09 712,075.50 1,139.32 

11 เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera 
pardus) 

293,958.56 470.33 515,275.31 824.44 

12 หมีหมา (Helarctos malayanus) 
และ หมีควาย (Ursus thibetanus) 

1,260,356.06 2,016.57 1,301,886.00 2,083.02 

13 นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinereus) 66,795.19 106.87 753,354.56 1,205.37 

14 นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale 
perspicillata) 

22,128.75 35.41 98,916.75 158.27 

15 เสือปลา (Prionailurus viverrinus) 5127.19 8.20 109,240.31 174.78 

16 ลิงเสน (Macaca arctoides) 464,220.00 742.75 775,117.69 1,240.19 

17 ลิงกัง (Macaca leonina) 27,533.25 44.05 655,103.25 1,048.17 

18 กวางป่า (Rusa unicolor) 473,373.56 757.40 566,173.13 905.88 

19 หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 674,870.63 1,079.79 1,177,127.44 1,883.40 

20 เสือไฟ (Catopuma temminckii) 375,06.94 60.01 755,547.75 1,208.88 

21 ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus 
obscurus) 

425,422.13 680.68 549,381.38 879.01 

22 ค่างดำ (Presbytis femoralis) 220,836.94 353.34 521,596.69 834.55 
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ภาพที่ 72  สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ 
ก. ช้างป่า (Elephas maximus) ข. สมเสร็จ (Tapirus indicus) ค. หมีหมา (Helarctos 
malayanus) ง. หมีควาย (Ursus thibetanus) จ. หมูป่า (Sus scrofa) และ ฉ. หมาใน 
(Cuon alpinus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 73  สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ 
ก. กระทิง (Bos gaurus) ข. กวางป่า (Rusa unicolor) ค. เก้งธรรมดา (Muntiacus 
muntjak) ง. เก้งหม้อ (Muntiacus feae) จ. เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
และ ฉ. กระจงควาย (Tragulus napu) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 74  สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ 
ก. อีเห็นหน้าขาว (Arctogalidia trivirgata) ข. ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 
ค. อ ี เห ็นเคร ือ (Paguma larvata) ง. ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)  
จ. พังพอนกินปู (Herpestes urva) และ ฉ. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 75  สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ 
ก. แมวดาว (Prionailurus bengalensis) ข. เสือดาว (Panthera pardus) ค. เสือดำ 
(Panthera pardus) ง. แมวป่า (Felis chaus) และ จ. นากใหญ่ขนเรียบ (Lutrogale 
perspicillata) 

  

ก. 

ข. ค. 

ง. จ. 
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ภาพที่ 76  ส ัตว ์ป ่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ล ิงก ัง (Macaca leonina)  
ข. ลิงแสม (Macaca fascicularis) ค. ลิงเสน (Macaca arctoides) ง. ชะนีธรรมดา 
(Hylobates lar)  จ .  ค ่ า งดำ  (Presbytis femoralis)  และ  ฉ .  ค ่ า งแว ่ นถ ิ ่ น ใต้  
(Trachypithecus obscurus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 77  สัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)  
ข. กระเล็นขนปลายหูสั ้น (Tamiops mcclellandii) ค. พญากระรอกดำ (Ratufa 
bicolor) และ ง. กระรอกปลายหางดำ (Callosciurus caniceps) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 78  กองมูลของสัตว์ป่าบางชนิดที่สำรวจพบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. มูลสมเสร็จ 
(Tapirus indicus) ข. มูลเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ค. มูลลิ่นชวา (Manis 
javanica) ง. มูลหมีขอ (Arctictis binturong) จ. มูลเสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera 
pardus) และ ฉ. มูลวัวแดง (Bos javanicus) 

  

ก. ข. 

ค ง. 

จ. ฉ. 
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2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) 

 2.1 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

จากการสำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 2 อันดับ 7 วงศ์ 35 ชนิด โดยพบสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบกอันดับกบ (Anura) จำนวน 34 ชนิด ได้แก่ คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) 
คางคกห ้ วยระนอง  (Ansonia kraensis)  จ ง โ คร ่ ง  (Phrynoidis asper)  กบห ้ ว ยขาปุ่ ม ใต้  
(Limnonectes jarujini) กบทูด (Limnonectes blythii) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) กบ
ห้วยขาปุ่มจารุจินต์ (Limnonectes jarujini) กบหัวโต (Limnonectes macrognathus) เขียดน้ำนอง 
(Occidozyga martensii) กบกา (Limnonectes limborgi) อึ่งกรายข้างแถบ (Megophrys carinense) 
อึ ่งกรายหนังปุ่มท้องลาย (Leptolalax melanoleucus) อึ ่งกรายหนังปุ่มป่าละอู (Leptolalax 
fuliginosus)  อ ึ ่ งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi)  อ ึ ่ งกรายหน ั งปุ่ ม  (Leptolalax 
pelodytoides) อึ ่งกรายห้วยใหญ่ (Megophrys major) อึ ่งขาดำ (Microhyla pulchra) อึ ่งข้างดำ 
(Microhyla heymonsi) อึ่งลายเลอะ (Microhyla butleri) อึ่งหลังขีด (Micryletta inornata) อึ่งอ่าง
บ ้าน (Kaloula pulchra)  อ ึ ่ งปากขวด (Glyphoglossus molossus)  อ ึ ่ งน ้ำ เต ้า  (Microhyla 
mukhlesuri) อ ึ ่ งอ ่างมลาย ู  (Kaloula baleata) เข ียดบ ัว (Hylarana erythraea) กบเขาสู ง 
(Clinotarsus alticola) กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) กบลายหินตะนาวศรี (Amolops 
panhai) กบหลังไพร (Hylarana lateralis) กบอ่องเล็ก (Sylvirana nigrovittata) เขียดเขาหลังตอง 
(Chalcorana raniceps) ปาดบ ้าน (Polypedates leucomystax) ปาดย ักษ ์ (Rhacophorus 
maximus) และปาดลายเลอะเหนือ (Kurixalus verrucosus) 

และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอันดับเขียดงู (Gymnophion) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่  
เขียดงูเกาะเต่า (Ichthyophis kohtaoensis) 

 2.2 สถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อ  
พบสัตว ์ป ่าค ุ ้มครองจำนวน 3 ชนิด ได ้แก ่  คางคกแคระ  ( Ingerophrynus parvus) จงโคร่ง 
(Phrynoidis asper) และกบทูด (Limnonectes blythii) 

สถานภาพของสัตว์ป ่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในการสำรวจครั ้งนี ้ ไม ่พบ 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) 
จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ กบทูด (Limnonectes blythii) และอ่ึงปากขวด (Glyphoglossus molossus) 
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ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัยและภัยคุกคามจากมนุษย์ที่มี
การล่าเพื่อนำมาประกอบอาหาร 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concerned: LC) จำนวน 31 ชนิด 
ได้แก่ จงโคร่ง (Phrynoidis asper) คางคกห้วยระนอง (Ansonia kraensis) กบหนอง (Fejervarya 
limnocharis) กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) เขียดน้ำนอง (Occidozyga martensii)  
อึ่งกรายข้างแถบ (Megophrys carinense) อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) อึ่งกราย 
หนังปุ่มท้องลาย (Leptolalax melanoleucus) และอ่ึงกรายห้วยใหญ่ (Megophrys major) เป็นต้น 

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

ตารางที ่25  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย  CITES 
 Order Anura 
 Family Bufonidae 

1 Lesser Malacca Toad คางคกแคระ Ingerophrynus parvus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
2 Isthmus of Kra Stream คางคกห้วยระนอง Ansonia kraensis LC - - 
3 Java Toad จงโคร่ง Phrynoidis asper LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
Family Dicroglossidae 
4 Blyth's Wart Frog กบทูด Limnonectes blythii NT สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
5 Asian Grass Frog กบหนอง Fejervarya limnocharis LC - - 
6 Jarujin's Stream Frog กบห้วยขาปุ่มใต้ Limnonectes jarujini LC - - 
7 Marten’s Oriental Frog เขียดน้ำนอง Occidozyga martensii LC - - 
8 Large - headed Frog กบหัวโต Limnonectes 

macrognathus 
LC - - 

9 - กบห้วยขาปุ่มจารุจินต ์ Limnonectes jarujini LC - - 
10 - กบกา Limnonectes limborgi LC - - 
Family Megophryidae 
11 Burmese Horned frog อึ่งกรายขา้งแถบ Megophrys carinense LC - - 
12 Smith's Litter Frog อึ่งกรายลายเลอะ Leptobrachium smithi  LC - - 
13 - อึ่งกรายหนังปุ่มท้องลาย Leptolalax 

melanoleucus 
LC - - 

14 - อึ่งกรายหนังปุ่มปา่ละอ ู Leptolalax fuliginosus DD - - 
15 Thao Asian Toad อึ่งกรายหนังปุ่ม Leptolalax 

pelodytoides 
LC - - 

16 Glandular Horned 
Toad 

อึ่งกรายหว้ยใหญ ่ Megophrys major LC - - 

Family Microhylidae 
17 Arcuate - spotted 

Pygmy Frog 
อึ่งข้างดำ Microhyla heymonsi LC - - 

18 Beautiful Pygmy Frog อึ่งขาดำ Microhyla pulchra LC - - 
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ตารางท่ี 25  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย   CITES 
19 Butler's Ricefrog อึ่งลายเลอะ Microhyla butleri LC - - 
20 Deli Paddy Frog อึ่งหลังขีด Micryletta inornata LC - - 
21 Banded Bullfrog อึ่งอ่างบ้าน Kaloula pulchra LC - - 
22 Blunt - headed 

Burrowing Frog 
อึ่งปากขวด Glyphoglossus molossus NT - - 

23 Ornate Narrow - 
mouthed Frog 

อึ่งน้ำเต้า Microhyla mukhlesuri LC - - 

24 Brown Bullfrog อึ่งอ่างมลาย ู Kaloula baleata LC - - 
Family Ranidae 

25 Common Green Frog เขียดบัว Hylarana erythraea LC - - 
26 Ranidae กบเขาสูง Clinotarsus alticola LC - - 
27 Green Cascade Frog กบชะง่อนผาตะนาวศร ี Odorrana livida DD - - 
28 Tenasserim Cascade Frog กบลายหินตะนาวศรี Amolops panhai LC - - 
29 Kokarit Frog กบหลังไพร Hylarana lateralis LC - - 
30 Dark Sided Frog กบอ่องเล็ก Sylvirana nigrovittata LC - - 
31 Schlegel's Frog เขียดเขาหลังตอง Chalcorana raniceps LC - - 
Family Rhacophoridae 

32 Common Tree Frog ปาดบ้าน Polypedates 
leucomystax 

LC - - 

33 Boulenger's Tree Frog ปาดลายเลอะเหนอื Kurixalus verrucosus LC - - 
34 Giant Treefrog ปาดยักษ ์ Rhacophorus maximus LC - - 

Order Gymnophion 
Family Ichthyophiidae 

35 Koa Tao Island Caecilian เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis LC - - 

 
หมายเหต ุ   
CITES’ s Appendices เกณฑ์การจดัสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถกูคกุคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแลว้ (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพนัธุท์ี่ไม่จำเปน็ว่าถกูคกุคามจนอาจสูญพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลกีเลีย่งการใชป้ระโยชนท์ี่ไม่สอดคลอ้ง
กับความอยูร่อดของชนิดพนัธุ์นัน้ ๆ  

EW - สูญพนัธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสีย่งขัน้วิกฤติตอ่การสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกลสู้ญพนัธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุม้ครองในอย่างน้อยหนึ่ง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความช่วยเหลอืจากประเทศภาคีสมาชกิ
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนดิพันธุน์ัน้ ๆ 

VU - เกอืบอยู่ในข่ายใกลก้ารสูญพนัธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกอืบอยู่ในข่ายเสี่ยงตอ่การสญูพันธุ ์(Near Threatened) 
LC - มีความเสีย่งต่ำตอ่การสญูพันธุ ์(Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพยีงพอต่อการประเมนิ (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมนิ (Not Evaluated) 
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ภาพที่ 79  การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
ก. กบทูด (Limnonectes blythii) ข. จงโคร่ง (Phrynoidis asper) ค. คางคกแคระ 
(Ingerophrynus parvus) และ ง. อ่ึงกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 80  การกระจายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
ก. กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) ข. กบลายหินตะนาวศรี (Amolops 
panhai) ค. กบห ้วยขาป ุ ่มใต ้  (Limnonectes jarujini) และ ง. เข ียดง ู เกาะเต่า 
(Ichthyophis kohtaoensis) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 81  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. คางคกแคระ 

( Ingerophrynus parvus) ข. คางคกห ้วยระนอง (Ansonia kraensis) ค. จงโคร่ง 
(Phrynoidis asper) ง. กบท ูด (Limnonectes blythii) จ .  กบหนอง (Fejervarya 
limnocharis) และ ฉ. กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที ่ 82  สัตว ์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. กบหัวโต 
(Limnonectes macrognathus) ข. กบกา (Limnonectes limborgi) ค. อึ ่งกราย
ห้วยใหญ่ (Megophrys major) ง. อึ ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi)  
จ. อ่ึงกรายหนังปุ่มท้องลาย (Leptolalax melanoleucus) และ ฉ. อึ่งกรายหนังปุ่ม
ป่าละอู (Leptolalax fuliginosus) 

  

ข. 

ง. 

จ. ฉ. 

ค. 

ก. 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 146 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

ภาพที ่ 83  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. อึ ่งข้างดำ 
(Microhyla heymonsi)  ข .  อ ึ ่ ง ขาดำ  (Microhyla pulchra)  ค .  อ ึ ่ ง ล าย เลอะ 
(Microhyla butleri) ง. อึ่งหลังขีด (Micryletta inornata) จ. อึ่งอ่างมลายู (Kaloula 
baleata) และ ฉ. อ่ึงอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)  

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที ่ 84  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. อึ ่งน้ำเต้า 
(Microhyla mukhlesuri) ข. กบเขาส ูง (Clinotarsus alticola) ค. กบชะง ่อนผา
ตะนาวศร ี  (Odorrana livida)  ง .  กบลายห ินตะนาวศร ี  (Amolops panhai)  
จ. กบหลังไพร (Hylarana lateralis) และ ฉ. กบอ่องเล็ก (Sylvirana nigrovittata) 

  

ก. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ข. 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 148 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

ภาพที่ 85  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. เขียดบัว (Hylarana 
erythraea) ข. เขียดเขาหลังตอง (Chalcorana raniceps) ค. ปาดบ้าน (Polypedates 
leucomystax)  ง .  ปาดลายเลอะ เหน ื อ  (Kurixalus verrucosus)  จ .  ปาดย ั กษ์  
(Rhacophorus maximus) และ ฉ. เขียดงูเกาะเต่า (Ichthyophis kohtaoensis) 

  

ค. ง. 

จ. 

ก. ข. 

ฉ. 
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3. สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) 

 3.1 ความหลากหลายของสัตว์เลื้อยคลาน 

พบสัตว์เลื ้อยคลาน 3 อันดับ 16 วงศ์ 55 ชนิด โดยพบสัตว์เลื ้อยคลานในอันดับจระเข้ 
(Crocodylia) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)  

สัตว์เลื้อยคลานอันดับเต่า (Testudines) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เต่าใบไม้ (Cyclemys 
dentata) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) เต่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) เต่าเหลือง 
(Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria emys)  

สัตว์เลื้อยคลานอันดับกิ้งก่าและงู (Squamata) จำนวน 49 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าบินคอแดง 
(Draco blanfordii) กิ ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) กิ ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) 
กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana) กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera)  
งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata) งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla prasina) งูเขียวหัวจิ้งจก
มลายู (Ahaetulla mycterizans) งูดอกหมากแดง (Chrysopelea pelias) งูปล้องฉนวนอินเดีย 
(Lycodon subcinctus) งูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon subcinctus) ตุ๊กกาย (Cyrtodactylus sp.) 
ตุ๊กแกบินหางเฟิน (Ptychozoon lionotum) และตุ๊กกายคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami) เป็นต้น 

 3.2 สถานภาพของสัตว์เลื้อยคลาน 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์เลื ้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจานที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อพบ 
สัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 19 ชนิด ได้แก่ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) เต่าใบไม้ (Cyclemys 
dentata) เต ่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) เต ่าเหล ือง ( Indotestudo elongata) เต ่าหก 
(Manouria emys) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) กิ้งก่าบินคอแดง (Draco blanfordii) 
กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera) กิ้งก่าหัวสีฟ้า (Calotes mystaceus) กิ้งก่าหัวแดง 
(Calotes versicolor) กิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma) งูสิงห์บ้าน (Ptyas korros) งูจงอาง (Ophiophagus 
hannah) งูเหลือม (Python reticulatus) ตุ๊กแกบินหางเฟิน (Ptychozoon lionotum) ตุ๊กกายคอขวั้น 
(Cyrtodactylus oldhami) ตะกวด (Varanus bengalensis) ต ุ ๊ดตู่  (Varanus dumerilii) และ 
เห่าช้าง (Varanus rudicollis) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพันธุ์ใน
บัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) และ
ตะกวด (Varanus bengalensis) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ เต่าดำ (Siebenrockiella 
crassicollis) เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) เต่าหก (Manouria emys) ตะพาบธรรมดา 
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(Amyda cartilaginea) งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia) งูจงอาง (Ophiophagus hannah) งูเหลือม 
(Python reticulatus) และตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilii) 

ชนิดพันธุ์ ในบ ัญช ีหมายเลข 3 (Appendix III) จำนวน 1 ชนิด ได ้แก่ ง ูลายสอสวน 
(Xenochrophis flavipunctatus) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
พบสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) จำนวน 
3 ชนิด ได้แก่ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) เต่าเหลือง (Indotestudo elongate) และ 
เต่าหก (Manouria emys) 

ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 
เต ่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) และง ูจงอาง 
(Ophiophagus Hannah) 

ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จำนวน 1 ชนิด 
ได้แก่ เต่าใบไม ้(Cyclemys dentata) 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 34 ชนิด ได้แก่ 
กิ้งก่าบินคอแดง (Draco blanfordii) กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana) งูเขียวหัวจิ้งจก
มลายู (Ahaetulla mycterizans) งูดอกหมากแดง (Chrysopelea pelias) งูปล้องฉนวนอินเดีย 
(Dryocalamus davisonii) ง ูปี่แก ้วลายแต้ม (Oligodon fasciolatus) ง ู เถา หรือ ง ูสายน้ำผึ้ง 
(Dryophiops rubescens) งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia) งูพริกหัวหางแดง (Calliophis bivirgata)  
งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus) จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) จิ้งเหลนน้อยหางยาว 
(Takydromus sexlineatus) งูลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus) งูลายสาบเขียวขวั้นดำ 
(Rhabdophis nigrocinctus) จิ ้งเหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera) จิ ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ 
(Sphenomorphus maculatus) งูเขียวหางไหม้ตาโต (Cryptelytrops macrops) งูเขียวหางไหม้ 
ท้องเข ียว (Popeia popeiorum) ก ิ ้ งก ่าห ัวส ีฟ ้า (Calotes mystaceus) และเห ี ้ย (Varanus 
salvator) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 26  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Crocodylia 
Family Crocodylidae 

1 Siamese Crocodile จระเข้น้ำจืด Crocodylus siamensis CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 
Order Testudines 
Family Geoemydidae 

2 Asian Leaf Turtle เต่าใบไม้ Cyclemys dentata NT สัตว์ป่าคุ้มครอง 
 

3 Black Marsh Turtle เต่าดำ Siebenrockiella 
crassicollis 

VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Family Testudinidae 
4 Elongated Tortoise เต่าเหลือง Indotestudo elongata CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
5 Asian Giant Tortoise เต่าหก Manouria emys CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Family Trionychidae 
6 Asiatic Softshell 

Turtle 
ตะพาบธรรมดา Amyda cartilaginea VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Order Squamata 
Family Agamidae 

7 Blanford’s Flying 
Lizard 

กิ้งก่าบินคอแดง Draco blanfordii LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

8 Boulenger's 
pricklenape 

กิ้งก่าเขาหนามสั้น Acanthosaura crucigera - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

9 Oriental garden 
lizard 

กิ้งก่าหวัสีฟ้า Calotes mystaceus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

10 Oriental Garden 
Lizard 

กิ้งก่าหวัแดง Calotes versicolor - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

11 Forest Crested 
Lizard 

กิ้งก่าแกว้ใต้ Calotes emma - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

12 Burmese Green 
Crested Lizard 

กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี Bronchocela burmana LC - - 

Family Colubridae 
13 Asian Vine Snake งูเขียวหัวจิ้งจก Ahaetulla prasina LC - - 
14 Malayan Vine 

Snake 
งูเขียวหัวจิ้งจกมลาย ู Ahaetulla mycterizans LC - - 

15 Golden tree snake งูเขียวพระอินทร ์ Chrysopelea ornata LC - - 
16 Banded Flying 

Snake 
งูดอกหมากแดง Chrysopelea pelias LC - - 

17 Blanford's Bridal 
Snake 

งูปล้องฉนวนอินเดีย Dryocalamus davisonii LC - - 

18 White - Banded 
Wolf Snake 

งูปล้องฉนวนบ้าน Lycodon subcinctus LC - - 

19 Small - banded 
Kukri Snake 

งูปี่แก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus LC - - 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 152 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางท่ี 26  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

20 Brown Whip Snake งูเถา หรือ งูสายนำ้ผึ้ง Dryophiops rubescens LC - - 
21 Indochinese rat 

snake 
งูสิงห์บ้าน Ptyas korros - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Elapidae 
22 Monocled Cobra งูเห่าหม้อ Naja kaouthia LC - บัญชี II 
23 King Cobra งูจงอาง Ophiophagus hannah VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
24 Malayan Krait งูทับสมิงคลา Bungarus candidus LC - - 
25 Blue Coral Snake งูพริกหัวหางแดง Calliophis bivirgata LC - - 
26 Banded Krait งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง Bungarus fasciatus LC - - 

Family Gekkonidae 
27 Tokay ตุ๊กแกบา้น Gekko gecko LC - - 
28 Curve - toed 

geckos 
ตุ๊กกาย Cyrtodactylus sp. - - - 

29 Smooth - backed 
Flying Gecko 

ตุ๊กแกบินหางเฟิน Ptychozoon lionotum LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

30 Oldham's Bent - 
toed Gecko 

ตุ๊กกายคอขวั้น Cyrtodactylus oldhami LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

31 Common frilly 
gecko 

จิ้งจกหางแบนเล็ก Hemidactylus 
platyurus 

- - - 

32 Siamese Leaf - 
toed Gecko 

จิ้งจกดินลายจุด Dixonius siamensis LC - - 

Family Lacertidae 
33 Asian Grass Lizard จิ้งเหลนน้อยหางยาว Takydromus 

sexlineatus 
LC - - 

Family Lamprophiidae 
34 Common Mock 

Viper 
งูหมอก Psammodynastes 

pulverulentus 
- - - 

Family Natricidae 
35 Yellow - spotted 

Keelback Water 
Snake 

งูลายสอสวน Xenochrophis 
flavipunctatus 

LC - บัญชี III 

36 Red - necked 
Keelback 

งูลายสาบคอแดง Rhabdophis 
subminiatus 

LC - - 

37 Black - banded 
Keelback 

งูลายสาบเขียวขวั้นดำ Rhabdophis 
nigrocinctus 

LC - - 

38 Gray Cat Snake งูแส้หางม้าเทา Boiga siamensis - - - 
Family Pareatinae 

39 Hampton's Slug 
Snake 

งูกินทากลายขวั้น Pareas hamptoni - - - 

40 Keeled Slug Snake งูกินทากเกล็ดสั้น Pareas carinatus - - - 
Family Pythonidae 
41 Reticulated Python งูเหลือม Python reticulatus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
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ตารางท่ี 26  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

Family Scincidae 
42 Common Mabuya จิ้งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata LC - - 
43 Reeves’s smooth 

Skink 
จิ้งเหลนดินดงพญาเย็น Scincella reevesii - - - 

44 Bronze grass skink จิ้งเหลนหลากลาย Eutropis macularia - - - 
45 Common Striped 

Skink 
จิ้งเหลนลายอินโดจีน Lipinia vittigera LC - - 

46 Common Forest 
Skink 

จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Sphenomorphus 
maculatus 

LC - - 

Family Varanidae 
47 Bengal Monitor 

Lizard 
ตะกวด Varanus bengalensis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

48 Calcutta Oval - 
grain Lizard 

ตะกวดเหลือง Varanus flavescens LC - - 

49 Common Water 
Monitor 

เหี้ย Varanus salvator LC - - 

50 Dumeril's monitor ตุ๊ดตู่ Varanus dumerilii - สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
51 Roughneck monitor 

lizard 
เห่าช้าง Varanus rudicollis - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Viperidae 
52 Large - eyed Pit 

Viper 
งูเขียวหางไหม้ตาโต Cryptelytrops macrops LC - - 

53 Pope's Pit Viper งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว Popeia popeiorum LC - - 
54 White - lipped 

Pitviper 
งูเขียวหางไหม้ท้อง
เหลือง 

Cryptelytrops 
albolabris 

LC - - 

55 Malayan Pit Viper งูกะปะ Calloselasma 
rhodostoma 

LC - - 

 
หมายเหต ุ

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจดัสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถกูคกุคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแลว้ (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพนัธุท์ี่ไม่จำเปน็ว่าถกูคกุคามจนอาจสูญพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลกีเลีย่งการใชป้ระโยชนท์ี่ไม่สอดคลอ้ง
กับความอยูร่อดของชนิดพนัธุ์นัน้ ๆ  

EW - สูญพนัธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสีย่งขัน้วิกฤติตอ่การสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกลสู้ญพนัธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุม้ครองในอย่างน้อยหนึ่ง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความช่วยเหลอืจากประเทศภาคีสมาชกิ
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนดิพันธุน์ัน้ ๆ 

VU - เกอืบอยู่ในข่ายใกลก้ารสูญพนัธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกอืบอยู่ในข่ายเสี่ยงตอ่การสญูพันธุ ์(Near Threatened) 
LC - มีความเสีย่งต่ำตอ่การสญูพันธุ ์(Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพยีงพอต่อการประเมนิ (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมนิ (Not Evaluated) 
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ภาพที ่ 86  การกระจายของสัตว ์เล ื ้อยคลานบางชนิดที ่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
ก. จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ข. เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) 
ค. เต่าดำ (Siebenrockiella crassicollis) และ ง. เต่าหก (Manouria emys) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 87  การกระจายของสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ตะพาบ
ธรรมดา (Amyda cartilaginea) ข. งูจงอาง (Ophiophagus hannah) ค. งูเหลือม 
(Python reticulatus) และ ง. ตะกวด (Varanus bengalensis) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 88  สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. จระเข้น้ำจืด (Crocodylus 
siamensis) ข. เต่าเหลือง ( Indotestudo elongata) ค. เต่าหก (Manouria emys)  
ง. ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) และ จ. เต่าใบไม้ (Cyclemys dentata) 

  

ข. 

ง. จ. 

ค. 

ก. 
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ภาพที่ 89  สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla 
prasina) ข. งูเขียวหัวจิ ้งจกมลายู (Ahaetulla mycterizans) ค. งูดอกหมากแดง 
(Chrysopelea pelias) ง. งูปล้องฉนวนอินเดีย (Lycodon subcinctus) จ. งูปี่แก้ว 
ลายแต้ม (Oligodon fasciolatus) และ ฉ. งูเถา หรือ งูสายน้ำผึ้ง (Dryophiops rubescens) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 90  สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. งูเห่าหม้อ (Naja kaouthia)  
ข. งูแส้หางม้าเทา (Boiga siamensis) ค. งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Popeia popeiorum) 
ง. งูเขียวหางไหม้ตาโต (Cryptelytrops macrops) จ. งูหมอก (Psammodynastes 
pulverulentus) และ ฉ. งูลายสาบเขียวขวั้นดำ (Rhabdophis nigrocinctus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 91  สัตว์เลื ้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. งูกินทากลายขวั้น (Pareas 
hamptoni) ข. ง ูก ินทากเกล ็ดส ั ้น (Pareas carinatus) ค. ง ูกะปะ (Calloselasma 
rhodostoma) ง. เหี้ย (Varanus salvator) และ จ. ตะกวด (Varanus bengalensis) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. 
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ภาพที่ 92  สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. กิ้งก่าบินคอแดง (Draco 
blanfordii) ข. กิ ้งก่าเขาหนามสั ้น (Acanthosaura crucigera) ค. กิ ้งก่าหัวสีฟ้า 
(Calotes mystaceus) ง. กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) จ. กิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes 
emma) และ ฉ. กิ้งก่าเขียวตะนาวศรี (Bronchocela burmana) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที ่ 93  สัตว์เลื ้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. จิ ้งเหลนน้อยหางยาว 
(Takydromus sexlineatus) ข. จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata) ค. จิ้งเหลนดินดง
พญาเย็น (Scincella reevesii) ง. จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus) 
จ. จ ิ ้งเหลนลายอินโดจีน (Lipinia vittigera) และ ฉ. จ ิ ้งเหลนหลากลาย (Eutropis 
macularia) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 94  สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) 
ข. ตุ๊กกายคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami) ค. จิ้งจกหางแบนเล็ก (Hemidactylus 
platyurus) และ ง. จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) 

ก. ข. 

ค. ง. 
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4. นก (Bird) 

 4.1 ความหลากหลายของนก 

ในส่วนของข้อมูลชนิดนกในการศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบเบื้องต้นในระหว่างการ
เดินป่าเพื่อสำรวจสัตว์ป่าขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะเห็นว่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องนกได้สำรวจและบันทึกข้อมูลไว้มากกว่า 500 ชนิด (ชัยวัฒน์ และคณะ, 2554) แต่ที่นำมา
รายงานนี้เห็นว่าอาจมีประโยชน์ในอนาคต ซึ่งพบนก 22 อันดับ 68 วงศ์ 258 ชนิด โดยนกที่พบมาก
ที่สุด คือ อันดับนกเกาะคอน (Passeriformes) จำนวน 133 ชนิด ได้แก่ นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ 
(Aegithina lafresnayei) นกขมิ ้นน้อยธรรมดา (Aegithina tiphia) นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra 
erythrocephala) นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล (Pericrocotus cantonensis) นกแอ่นพง (Artamus 
fuscus) นกเฉี ่ยวบุ ้งเล ็ก (Coracina fimbriata) นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)  
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschistos) นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus) นกพญาไฟ
สีกุหลาบ (Pericrocotus roseus) นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii) นกเขียวก้าน
ตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis) นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) 
นกเข ียวก ้านตองใหญ่  (Chloropsis sonnerati) นกกระจ ิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii) 
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata) นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius) นกกระจิบ
คอดำ (Orthotomus atrogularis) นกสาลิกาเข ียว (Cissa chinensis) นกขุนแผน (Urocissa 
erythroryncha) อีกา(Corvus levaillantii) นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae) นกกาแวน 
(Crypsirina temia) นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum minullum) นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) 
นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile) นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) นกกาฝาก
ท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกแซงแซว
หางปลา (Dicrurus macrocercus) และนกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) เป็นต้น 

รองลงมา คือ อันดับนกหัวขวานและนกโพระดก (Piciformes) จำนวน 22 ชนิด ได้แก่  
นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes jugularis) นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)  
นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta) นกโพระดกหน้าผากดำ (Megalaima australis)  
นกตีทอง (Megalaima haemacephala) นกโพระดกคางแดง (Megalaima mystacophanos) 
นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica) นกตั้งล้อ (Megalaima virens) นกหัวขวานใหญ่สีเทา
(Mulleripicus pulverulentus) นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis) นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย 
(Picumnus innominatus) นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus) นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง 
(Chrysophlegma flavinucha) นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii) นกหัวขวาน
แคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente) นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus) นกหัวขวานป่าไผ่ 
(Gecinulus viridis) นกหัวขวานจิ ๋วคิ ้วขาว (Sasia ochracea) นกหัวขวานสีตาล (Micropternus 
brachyurus) นกหัวขวานสี่นิ ้วหลังทอง (Chrysocolaptes guttacristatus) นกหัวขวานแดงลาย 
(Chrysophlegma miniaceum) และนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense) 
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อันดับนกตะขาบ (Coraciiformes) จำนวน 18 ชนิด ได้แก่ นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ 
(Ceyx erithacus) นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda) นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo 
euryzona peninsulae) นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล (Actenoides concretus) นกกะเต็นลาย 
(Lacedo pulchella) นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo 
meninting) นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileate) นกกะเต็น
ใหญ่ธรรมดา (Pelargopsis capensis) นกตะขาบทุ ่ง (Coracias benghalensis) นกตะขาบดง 
(Eurystomus orientalis) นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) นกจาบคาคอสีฟ้า (Merops viridis) 
นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) นกจาบคา
เคราแดง (Nyctyornis amictus) และนกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni) 

อันดับนกคัดคู (Cuculiformes) จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ นกคัคคูแซงแซว (Surniculus 
lugubris) นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย (Cuculus saturates) นกคัคคูพันธุ์อินเดีย (Cuculus micropterus) 
นกคัคคูส ีม ่วง  (Chrysococcyx xanthorhynchus) นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii) 
นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopaceus) นกบั้งรอกใหญ่ 
(Phaenicophaeus tristis) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx 
maculatus) นกบั้งรอกแดง (Rhinortha chlorophaea) นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus) 
และนกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis) 

อันดับนกเหยี่ยว (Accipitriformes) จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก 
(Accipiter virgatus) เหยี ่ยวกิ ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes) เหยี ่ยวขาว (Elanus caeruleus) 
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา 
(Icthyophaga ichthyaetus) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis) เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล 
(Aviceda jerdoni) เหยี ่ยวผึ ้ง (Pernis ptilorhynchus) เหยี ่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) 
และนกออก (Haliaeetus leucogaster) 

 4.2 สถานภาพของนก 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย นกที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อพบสัตว์ป่าคุ้มครอง
จำนวน 257 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) 
เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Icthyophaga ichthyaetus) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis) 
เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล (Aviceda jerdoni) เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhynchus) เหยี่ยวนกเขาชิครา 
(Accipiter badius)  นกออก (Haliaeetus leucogaster)  เป ็ดแดง (Dendrocygna javanica)  
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) นกแอ่นบ้าน (Apus nipalensis) นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว 
(Hirundapus giganteus) นกกก (Buceros bicornis) นกเง ือกส ีน ้ำตาล (Anorrhinus tickelli)  
นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulates) นกตบยุงยักษ์ 
(Lyncornis macrotis) นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius 
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dubius) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) นกพริก 
(Metopidius indicus)  นกอ ีแจว  (Hydrophasianus chirurgus)  นกต ีนเท ียน  (Himantopus 
himantopus) นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura) นกคุ ่มอกลาย (Turnix suscitator)  
นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ (Ceyx erithacus) นกกะเต็นแดง 
(Halcyon coromanda) และนกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona peninsulae) เป็นต้น 
และพบนกที่ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี ้ยงไทยประจำถิ่น จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกเขาชวา 
(Geopelia striata) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพันธุ์ 
ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 22 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก 
(Accipiter virgatus) เหยี ่ยวกิ ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes) เหยี ่ยวขาว (Elanus caeruleus) 
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น 
(Accipiter gularis) เหยี ่ยวผึ ้ง (Pernis ptilorhynchus) เหยี ่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)  
นกกก (Buceros bicornis) นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus 
tickelli)  นกเง ือกกรามช ้าง  (Rhyticeros undulates)  เหย ี ่ยวแมลงปอขาดำ (Microhierax 
fringillarius) นกแว่นสีเทา (Polyplectron bicalcaratum) นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix 
argentauris) นกขุนทอง (Gracula religiose) นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) นกเค้าเหยี่ยว 
(Ninox scutulata) นกเค้าจุด (Athene brama) นกเค้ากู่ (Otus lettia) นกเค้าโมง (Glaucidium 
cuculoides) และนกแสกแดง (Phodilus badius) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ไก่ฟ้าหลังเทา 
(Lophura leucomelanos) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
พบนกที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 
นกกก (Buceros bicornis) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulates) และนกหัวขวานใหญ่สีเทา 
(Mulleripicus pulverulentus) 

ชนิดพันธุ์ที ่เกือบอยู ่ในข่ายเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จำนวน  
12 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Icthyophaga ichthyaetus) นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus 
tickelli) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix oculeus) นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona 
peninsulae) นกพญาปากกว้างเล็ก (Eurylaimus ochromalus) นกพญาปากกว้างลายเหลือง 
(Eurylaimus javanicus) นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cumatilis) นกกะเต็นสร้อยคอ 
สีน้ำตาล (Actenoides concretus) นกกางเขนน้ำหลังแดง (Enicurus ruficapillus) นกโพระดก 
คางแดง (Megalaima mystacophanos) นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster) และนกหัวขวาน
สามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii) 
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ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 243 ชนิด 
ได้แก่ เหยี ่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus) เหยี ่ยวกิ ้งก่าส ีดำ (Aviceda leuphotes)  
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis 
cheela) เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล (Aviceda jerdoni) เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhynchus) เหยี่ยวนกเขา
ชิครา (Accipiter badius) แอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis) นกออก (Haliaeetus leucogaster) 
เป ็ดแดง (Dendrocygna javanica) นกแอ ่นบ ้าน (Apus nipalensis) นกแอ ่นใหญ ่ห ัวตาขาว 
(Hirundapus giganteus) นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) นกกระแตผีเล็ก (Burhinus indicus) 
นกห ัวโตเล ็กขาเหล ือง (Charadrius dubius) นกพร ิก (Metopidius indicus) นกกระแตแต ้แว้ด 
(Vanellus indicus) นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) 
นกปากห่าง (Anastomus oscitans) นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator) นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ 
(Ceyx erithacus) นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo 
meninting) นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileate) และ
นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Pelargopsis capensis) เป็นต้น 

สถานภาพตามฤดูกาล จากการสำรวจสถานภาพตามฤดูกาลของนกที่พบในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จำแนกตามคู่มือนกเมืองไทยจากการปรากฏตัวของนกแต่ละชนิดในพ้ืนที่ พบนกประจำถิ่น 
(Resident: R) ที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปี จำนวน 210 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นบ้าน (Apus nipalensis) 
เหยี ่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี ่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Icthyophaga ichthyaetus) นกกก
(Buceros bicornis) และนกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) เป็นต้น 

นกอพยพเข้ามาในฤดูหนาว หรือนอกฤดูผสมพันธุ์ (Non - breeding Visitor: N) มีการ
ย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วงประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และย้ายถิ่นกลับใน
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พบจำนวน 36 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius 
dubius) นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura) นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)  
นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata) และนกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus) เป็นต้น 

นกอพยพผ่าน (Passage migrant: P) นกกลุ่มเดียวกันกับนกอพยพซึ่งมีการย้ายถิ่น
ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี แต่หยุดแวะพักหาอาหารในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อสะสม
ไขมันก่อนบินต่อ พบจำนวน 8 ชนิด ได้แก่ นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus) เหยี่ยวผึ้ง (Pernis 
ptilorhynchus) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis) นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula 
zanthopygia) และนกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda) เป็นต้น 

นกอพยพมาท ารังวางไข่ (Breeding visitor: B) หมายถึง นกที่มีการย้ายถิ่นเข้ามาใน
ประเทศไทยเพียงเพื่อท ารังวางไข่ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว พบจำนวน 
4 ชนิด ได้แก่ นกแอ่นทุ ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) นกแต้วแล้วอกเขียว (Pitta sordida)  
นกแต้วแล้วธรรมดา (Pitta moluccensis) และนกคัคคหูงอน (Clamator coromandus) 
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 Order Accipitriformes 

 Family Accipitridae 
1 Besra  เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก Accipiter virgatus R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

2 Black Baza เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ Aviceda leuphotes  R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

3 Black - winged Kite เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

4 Crested Goshawk เหยี่ยวนกเขาหงอน Accipiter trivirgatus R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

5 Crested Serpent Eagle เหยี่ยวรุ้ง Spilornis cheela R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

6 Grey - headed Fish 
Eagle 

เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา Icthyophaga ichthyaetus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

7 Japanese Sparrowhawk เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น Accipiter gularis N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

8 Jredon's Baza เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล Aviceda jerdoni R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

9 Oriental Honey-buzzard  เหยี่ยวผึ้ง Pernis ptilorhynchus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

10 Shikra เหยี่ยวนกเขาชิครา Accipiter badius R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

11 White - bellied Sea 
Eagle 

นกออก Haliaeetus leucogaster R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Anseriformes 

 Family Anatidae 
12 Lesser Whistling - duck  เป็ดแดง Dendrocygna javanica R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Apodiformes 

 Family Apodidae 
13 Asian Palm Swift  นกแอ่นตาล Cypsiurus balasiensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

14 Brown - backed 
Needletail  

นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว Hirundapus giganteus  R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

15 House Swift  นกแอ่นบ้าน Apus nipalensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Bucerotiformes 

 Family Bucerotidae 
16 Great Hornbill  นกกก Buceros bicornis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II VU 

17 Oriental Pied Hornbill  นกแก๊ก Anthracoceros 
albirostris 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

18 Tickell's Brown Hornbill นกเงือกสีน้ำตาล Anorrhinus tickelli R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II NT 

19 Wreathed Hornbill นกเงือกกรามช้าง Rhyticeros undulatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II VU 

 Order Caprimulgiformes 

 Family Caprimulgidae 
20 Great Eared Nightjar นกตบยุงยักษ์ Lyncornis macrotis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Charadriiformes 

 Family Burhinidae 
21 Indian Thick - knee นกกระแตผีเล็ก Burhinus indicus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Charadriidae 
22 Little Ringed Plover นกหัวโตเล็กขาเหลือง Charadrius dubius N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

23 Red - wattled Lapwing  นกกระแตแต้แว้ด Vanellus indicus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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 Family Glareolidae 
24 Oriental Pratincole นกแอ่นทุ่งใหญ่ Glareola maldivarum B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Jacanidae 
25 Bronze - winged Jacana  นกพริก Metopidius indicus  R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

26 Pheasant - tailed Jacana นกอีแจว Hydrophasianus 
chirurgus 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Recurvirostridae 
27 Black - winged Stilt นกตีนเทียน Himantopus 

himantopus 
R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Scolopacidae 
28 Pintail Snipe นกปากซ่อมหางเข็ม Gallinago stenura N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Turnicidae 
29 Barred Buttonquail  นกคุ่มอกลาย Turnix suscitator  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Ciconiiformes 

 Family Ciconiidae 
30 Asian Openbill นกปากห่าง Anastomus oscitans R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Columbiformes 

 Family Columbidae 
31 Mountain Imperial 

Pigeon  
นกมูม Ducula badia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

32 Little Cuckoo Dove นกเขาลายเล็ก Macropygia ruficeps R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

33 Pink - necked Green 
Pigeon 

นกเปล้าคอสีม่วง Treron vernans R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

34 Red Collared Dove นกเขาไฟ Streptopelia 
tranquebarica 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

35 Common Emerald Dove นกเขาเขียว Chalcophaps indica  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

36 Rock Pigeon  นกพิราบป่า Columba livia  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

37 Spotted Dove   นกเขาใหญ่ Spilopelia chinensis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

38 Zebra Dove นกเขาชวา Geopelia striata R ประกาศข้ึน
ทะเบียนพันธุ์
สัตว์เลี้ยงไทย
ประจำถ่ิน 

- LC 

39 Thick - billed Green 
Pigeon  

นกเขาเปล้าธรรมดา Treron curvirostra  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Coraciiformes 

Family Alcedinidae 
40 Oriental Dwarf Kingfisher นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว

หลังดำ 
Ceyx erithacus R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

41 Ruddy Kingfisher นกกะเต็นแดง Halcyon coromanda R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

42 Blue - banded Kingfisher นกกะเต็นน้อยแถบ 
อกดำ 

Alcedo euryzona 
peninsulae 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

43 Rufous - collared 
Kingfisher 

นกกะเต็นสร้อยคอสี
น้ำตาล 

Actenoides concretus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

44 Banded Kingfisher นกกะเต็นลาย Lacedo pulchella R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 169 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางท่ี 27  (ต่อ) 

 ลำดับ ช่ือสามัญ (English) ช่ือสามัญ (Thai) ช่ือวิทยาศาสตร์ 
สถานะตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

45 Common Kingfisher  นกกะเต็นน้อยธรรมดา Alcedo atthis N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

46 Blue - eared Kingfisher  นกกะเต็นน้อยหลัง 
สีน้ำเงิน 

Alcedo meninting R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

47 White - throated Kingfisher  นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

48 Black - capped Kingfisher  นกกะเต็นหัวดำ Halcyon pileata  N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

49 Stork - billed Kingfisher  นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา Pelargopsis capensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Coraciidae 
50 Indian Roller  นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

51 Oriental Dollarbird  นกตะขาบดง Eurystomus orientalis R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Meropidae 
52 Green Bee - eater  นกจาบคาเล็ก Merops orientalis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

53 Blue - throated Bee - eater  นกจาบคาคอสีฟ้า Merops viridis R, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

54 Blue - tailed Bee - eater  นกจาบคาหัวเขียว Merops philippinus R, P, B, 
N 

สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

55 Chestnut - headed Bee - 
eater   

นกจาบคาหัวสีส้ม Merops leschenaulti R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

56 Red-bearded Bee - eater  นกจาบคาเคราแดง Nyctyornis amictus  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

57 Blu-bearded Bee - eater นกจาบคาเคราน้ำเงิน Nyctyornis athertoni R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Cuculiformes 

 Family Cuculidae 
58 Himalayan Cuckoo นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย Cuculus saturatus P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

59 Asian Drongo Cuckoo นกคัคคูแซงแซว Surniculus lugubris R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

60 Violet Cuckoo  นกคัคคูสีม่วง Chrysococcyx 
xanthorhynchus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

61 Indian Cuckoo นกคัคคูพันธุ์อินเดีย Cuculus micropterus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

62 Chestnut - winged Cuckoo นกคัคคูหงอน Clamator coromandus N, B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

63 Banded Bay Cuckoo นกคัคคูลาย Cacomantis sonneratii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

64 Asian Koel  นกกาเหว่า Eudynamys 
scolopaceus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

65 Green - billed Malkoha  นกบั้งรอกใหญ่ Phaenicophaeus tristis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

66 Greater Coucal  นกกระปูดใหญ่ Centropus sinensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

67 Asian Emerald Cuckoo  นกคัคคูมรกต Chrysococcyx 
maculatus  

R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

68 Raffles's Malkoha  นกบั้งรอกแดง Rhinortha 
chlorophaea 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

69 Plaintive Cuckoo  นกอีวาบต๊ักแตน Cacomantis merulinus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

70 Lesser Coucal  นกกระปูดเล็ก Centropus bengalensis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Falconiformes 

 Family Falconidae 
71 Black - thighed Falconet เหยี่ยวแมลงปอ 

ขาดำ 
Microhierax fringillarius R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี 

II 
LC 
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 Order Galliformes 

 Family Phasianidae 
72 Chinese Francolin  นกกระทาทุ่ง Francolinus 

pintadeanus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

73 Scaly - breasted Partridge นกกระทาดงแข้งเขียว Arborophila chloropus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

74 Red Junglefowl  ไก่ป่า Gallus gallus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

75 Bar - backed Partridge นกกระทาดงอกสี
น้ำตาล 

Arborophila 
brunneopectus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

76 Grey Peacock Pheasant นกแว่นสีเทา Polyplectron 
bicalcaratum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

77 Kalij Pheasant ไก่ฟ้าหลังเทา Lophura leucomelanos R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III LC 

78 Ferruginous Partridge นกกระทาสองเดือย Caloperdix oculeus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

 Order Gruiformes 

 Family Rallidae 
79 Ruddy - breasted Crake นกหนูแดง Porzana fusca R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

80 Common Moorhen นกอีล้ำ Gallinula chloropus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

81 White - breasted 
Waterhen  

นกกวัก Amaurornis phoenicurus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Passeriformes 

 Family Aegithinidae 
82 Great Iora  นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ Aegithina lafresnayei R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

83 Common Iora  นกขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithina tiphia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Alaudidae 
84 Indochinese Bushlark  นกจาบฝนปีกแดง Mirafra erythrocephala R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Artamidae 
85 Ashy Woodswallow  นกแอ่นพง Artamus fuscus  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Campephagidae 
86 Brown - rumped Minivet  นกพญาไฟตะโพกสี 

น้ำตาล 
Pericrocotus 
cantonensis 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

87 Lesser Cuckooshrike นกเฉ่ียวบุ้งเล็ก Coracina fimbriata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

88 Ashy Minivet  นกพญาไฟสีเทา Pericrocotus divaricatus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

89 Scarlet Minivet  นกพญาไฟใหญ่ Pericrocotus flammeus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

90 Rosy Minivet  นกพญาไฟสีกุหลาบ Pericrocotus roseus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

91 Black - winged 
Cuckooshrike  

นกเฉ่ียวบุ้งใหญ่ Coracina melaschistos R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Chloropseidae 
92 Orange - bellied Leafbird  นกเขียวก้านตองท้อง 

สีส้ม 
Chloropsis hardwickii  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

93 Blue-winged Leafbird  นกเขียวก้านตองปีก 
สีฟ้า 

Chloropsis 
cochinchinensis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

94 Golden - fronted Leafbird  นกเขียวก้านตอง 
หน้าผากสีทอง 

Chloropsis aurifrons R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

95 Greater Green Leafbird นกเขียวก้านตองใหญ่ Chloropsis sonnerati R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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 Family Cisticolidae 
96 Grey - breasted Prinia นกกระจิบหญ้าอกเทา Prinia hodgsonii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

97 Plain Prinia  นกกระจิบหญ้าสีเรียบ Prinia inornata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

98 Common Tailorbird นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

99 Dark - necked Tailorbird นกกระจิบคอดำ Orthotomus atrogularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Corvidae 
100 Common Green Magpie นกสาลิกาเขียว Cissa chinensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

101 Red - billed Blue Magpie นกขุนแผน Urocissa erythroryncha R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

102 Eastern Jungle Crow อีกา Corvus levaillantii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

103 Racket - tailed Treepie นกกาแวน Crypsirina temia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

104 Grey Treepie นกกะลิงเขียดสีเทา Dendrocitta formosae R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

105 Ratchet - tailed Treepie นกกะลิงเขียดหางหนาม Temnurus temnurus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Dicaeidae 
106 Thick - billed 

Flowerpecker 
นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

107 Plain Flowerpecker นกกาฝากสีเรียบ Dicaeum minullum R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

108 Yellow - vented 
Flowerpecker  

นกกาฝากก้นเหลือง Dicaeum chrysorrheum R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

109 Orange - bellied 
Flowerpecker  

นกกาฝากท้องสีส้ม Dicaeum trigonostigma R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

110 Scarlet - backed 
Flowerpecker  

นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Dicruridae 
111 Greater Racket - tailed 

Drongo  
นกแซงแซวหาง 
บ่วงใหญ่ 

Dicrurus paradiseus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

112 Black Drongo นกแซงแซวหางปลา Dicrurus macrocercus R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

113 Ashy Drongo นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

114 Ashy Drongo นกแซงแซวสีเทา  
(D.I. leucogenis) 

Dicrurus leucophaeus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

115 Bronzed Drongo นกแซงแซวเล็กเหลือบ Dicrurus aeneus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

116 Hair - crested Drongo นกแซงแซวหงอนขน Dicrurus hottentottus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Estrildidae 
117 White - rumped Munia นกกระต๊ิดตะโพกขาว Lonchura striata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

118 Scaly - breasted Munia  นกกระต๊ิดข้ีหมู Lonchura punctulata  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Eurylaimidae 
119 Banded Broadbill  นกพญาปากกว้าง 

ลายเหลือง 
Eurylaimus javanicus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

120 Long - tailed Broadbill นกพญาปากกว้าง 
หางยาว 

Psarisomus dalhousiae R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

121 Black - and - red 
Broadbill 

นกพญาปากกว้าง 
ท้องแดง 

Cymbirhynchus 
macrorhynchos 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

122 Black - and - yellow 
Broadbill 

นกพญาปากกว้างเล็ก Eurylaimus ochromalus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 
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123 Dusky Broadbill นกพญาปากกว้างสีดำ Corydon sumatranus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

124 Silver - breasted 
Broadbill 

นกพญาปากกว้างอก 
สีเงิน 

Serilophus lunatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Hirundinidae 
125 Barn Swallow  นกนางแอ่นบ้าน Hirundo rustica R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

126 Red - rumped Swallow  นกนางแอ่นตะโพกแดง Cecropis daurica  N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Irenidae 
127 Asian Fairy - bluebird  นกเขียวคราม Irena puella R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Laniidae 
128 Tiger Shrike  นกอีเสือลายเสือ Lanius tigrinus P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

129 Brown Shrike  นกอีเสือสีน้ำตาล Lanius cristatus N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Leiothrichidae 
130 Black - throated 

Laughingthrush 
นกกะรางคอดำ Dryonastes chinensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

131 Silver - eared Mesia นกกะรองทองแก้มขาว Leiothrix argentauris R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

132 Greater Necklaced 
Laughingthrush 

นกกะรางสร้อยคอใหญ่ Garrulax pectoralis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Leiotrichidae 
133 White - crested 

Laughingthrush  
นกกะรางหัวหงอก Garrulax leucolophus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Monarchidae 
134 Black - naped Monarch นกจับแมลงจุกดำ Hypothymis azurea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

135 Asian Paradise - 
flycatcher 

นกแซวสวรรค์ Terpsiphone paradisi R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Motacillidae 
136 Paddyfield Pipit  นกเด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

137 Citrine Wagtail  นกเด้าลมหัวเหลือง Motacilla citreola N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

138 Eastern Yellow Wagtail นกเด้าลมเหลือง Motacilla tschutschensis N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

139 Forest Wagtail นกเด้าลมดง Dendronanthus indicus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

140 Richard's Pipit นกเด้าดินทุ่งใหญ่ Anthus richardi N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

141 Grey Wagtail นกเด้าลมหลังเทา Motacilla cinerea N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Muscicapidae 
142 Asian Brown Flycatcher นกจับแมลงสีน้ำตาล Muscicapa latirostris R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

143 Taiga Flycatcher นกจับแมลงคอแดง Ficedula albicilla N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

144 Oriental Magpie Robin นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

145 White - rumped Shama นกกางเขนดง Copsychus malabaricus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

146 Tickell's Blue Flycatcher นกจับแมลงอกส้ม
ท้องขาว 

Cyornis tickelliae R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

147 Pale Blue Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน Cyornis unicolor R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

148 Verditer Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้า Eumyias thalassinus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

149 Dark - sided Flycatcher นกจับแมลงสีคล้ำ Muscicapa sibirica N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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150 Chestnut - naped 
Forktail 

นกกางเขนน้ำหลังแดง Enicurus ruficapillus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

151 Blue Whistlingthrush นกเอี้ยงถ้ำ Myophonus caeruleus R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

152 Zappey's Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว Cyanoptila cumatilis P สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

153 Hill Blue Flycatcher นกจับแมลงคอ 
น้ำตาลแดง 

Cyornis banyumas R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

154 Blue Rockthrush นกกระเบื้องผา Monticola solitarius R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

155 Yellow - rumped 
Flycatcher 

นกจับแมลงตะโพกเหลือง Ficedula zanthopygia P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

156 Slaty - backed Forktail นกกางเขนน้ำหลังเทา Enicurus schistaceus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

157 Eastern Stonechat  นกยอดหญ้าหัวดำ Saxicola stejnegeri R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Nectariniidae 
158 Ruby - cheeked 

Sunbird 
นกกินปลีแก้มสีทับทิม Chalcoparia 

singalensis 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

159 Plain Sunbird นกกินปลีสีเรียบ Anthreptes simplex R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

160 Little Spiderhunter  นกปลีกล้วยเล็ก Arachnothera 
longirostra 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

161 Grey - breasted 
Spiderhunter 

นกปลีกล้วยท้องเทา Arachnothera 
modesta 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

162 Olive - backed Sunbird นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

163 Streaked Spiderhunter นกปลีกล้วยลาย Arachnothera magna R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

164 Spectacled 
Spiderhunter 

นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ Arachnothera 
flavigaster 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

165 Crimson Sunbird นกกินปลีคอแดง Aethopyga siparaja R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

166 Brown - throated 
Sunbird 

นกกินปลีคอสีน้ำตาล Anthreptes malacensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

167 Black - throated 
Sunbird 

นกกินปลีหางยาวคอดำ Aethopyga saturata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Oriolidae 
168 Black - naped Oriole นกขมิ้นท้ายทอยดำ Oriolus chinensis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Paridae 
169 Sultan Tit นกต๊ิดสุลต่าน Melanochlora 

sultanea 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Passeridae 
170 Plain - backed Sparrow นกกระจอกตาล Passer flaveolus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

171 Eurasian Tree Sparrow นกกระจอกบ้าน Passer montanus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

172 Baya Weaver  นกกระจาบธรรมดา Ploceus philippinus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Pellorneidae 
173 Collared Babbler นกเสือแมลงหัวขาว Gampsorhynchus 

torquatus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

174 Abbott's Babbler  นกกินแมลงป่าฝน Malacocincla abbotti R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

175 Puff - throated Babbler นกจาบดินอกลาย Pellorneum ruficeps R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

176 Moustached Babbler นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล Malacopteron 
magnirostre 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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 Family Phylloscopidae 
177 Eastern Crowned Leaf 

Warbler 
นกกระจ๊ิดหัวมงกุฎ Phylloscopus coronatus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

178 Two - barred Warbler นกกระจ๊ิดเขียวปีก 
สองแถบ 

Phylloscopus 
plumbeitarsus 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

179 Arctic Warbler  นกกระจ๊ิดข้ัวโลกเหนือ Phylloscopus borealis N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Pittidae 
180 Blue - winged Pitta  นกแต้วแล้วธรรมดา Pitta moluccensis  B, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

181 Hooded Pitta นกแต้วแล้วอกเขียว Pitta sordida B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

182 Blue Pitta นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน Pitta cyanea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Pycnonotidae 
183 Flavescent Bulbul  นกปรอดหัวตาขาว Pycnonotus flavescens R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

184 Black - headed Bulbul นกปรอดทอง Pycnonotus atriceps R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

185 Buff - vented Bulbul นกปรอดเล็กตาขาว Iole propinqua R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

186 Mountain Bulbul นกปรอดภูเขา Ixos mcclellandii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

187 Cinereous Bulbul นกปรอดสีข้ีเถ้า Hemixos cinerea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

188 Asian Red - eyed Bulbul นกปรอดสีน้ำตาล 
ตาแดง 

Pycnonotus brunneus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

189 Stripe - throated Bulbul นกปรอดคอลาย Pycnonotus finlaysoni R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

190 Black - crested Bulbul  นกปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotus flaviventris R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

191 Red - whiskered Bulbul  นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

192 Sooty - headed Bulbul  นกปรอดหัวสีเขม่า Pycnonotus aurigaster R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

193 Streak - eared Bulbul  นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

194 Yellow - vented Bulbul  นกปรอดหน้านวล Pycnonotus goiavier R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

195 Ochraceous Bulbul  นกปรอดโอ่งท้องสี
น้ำตาล 

Alophoixus ochraceus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

196 Hairy - backed Bulbul  นกปรอดหลังฟู Tricholestes criniger R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Rhipiduridae 
197 Pied Fantail  นกอีแพรดแถบอกดำ Rhipidura javanica R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

198 White - throated Fantail นกอีแพรดคอขาว Rhipidura albicollis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Stenostiridae 
199 Grey - headed Canary - 

flycatcher 
นกจับแมลงหัวเทา Culicicapa ceylonensis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Sturnidae 
200 Common Myna  นกเอี้ยงสาริกา Acridotheres tristis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

201 White - vented Myna  นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

202 Common Hill Myna  นกขุนทอง Gracula religiosa  R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

203 Asian Pied Myna  นกเอี้ยงด่าง Gracupica contra R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

204 Vinous - breasted Myna นกกิ้งโครงหัวสีนวล Acridotheres 
burmannicus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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 Family Sylviidae 
205 Yellow - browed Leaf 

Warbler  
นกกระจ๊ิดธรรมดา Phylloscopus 

inornatus 
N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Tephrodornithidae 
206 Bar - winged Flycatcher - 

shrike 
นกเขนน้อยปีกแถบขาว Hemipus picatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Timaliidae 
207 Pin - striped Tit Babbler นกกินแมลงอกเหลือง Macronus gularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

208 Large Scimitar Babbler นกระวังไพรปากยาว Pomatorhinus 
hypoleucos 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

209 White - browed Scimitar 
Babbler  

นกระวังไพรปากเหลือง Pomatorhinus 
schisticeps 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

210 Rufous - fronted Babbler นกกินแมลงหน้าผาก
น้ำตาล 

Stachyridopsis rufifrons R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

211 Spot - necked Babbler นกกินแมลงคอลาย Stachyris strialata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

212 White - bellied Erpornis นกภูหงอนท้องขาว Erpornis zantholeuca R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Vireonidae 
213 Blyth's Shrike - babbler นกเสือแมลงปีกแดง Pteruthius aeralatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Zosteropidae 
214 Oriental White - eye  นกแว่นตาขาวสีทอง Zosterops palpebrosus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Pelecaniformes 

 Family Ardeidae 
215 Intermediate Egret นกยางโทนน้อย Egretta intermedia R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

216 Yellow Bittern นกยางไฟหัวดำ Ixobrychus sinensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

217 Purple Heron นกกระสาแดง Ardea purpurea R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

218 Grey Heron นกกระสานวล Ardea cinerea R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

219 Chinese Pond Heron  นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

220 Eastern Cattle Egret  นกยางควาย Bubulcus coromandus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

221 Little Egret  นกยางเปีย Egretta garzetta  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

222 Eastern Great Egret นกยางโทนใหญ่ Ardea alba R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Piciformes 

 Family Megalaimidae 
223 Lineated Barbet  นกโพระดกธรรมดา Megalaima lineata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

224 Green - eared Barbet  นกโพระดกหูเขียว Megalaima faiostricta R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

225 Coppersmith Barbet  นกตีทอง Megalaima 
haemacephala 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

226 Blue - eared Barbet  นกโพระดกหน้าผากดำ Megalaima australis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

227 Red - throated Barbet  นกโพระดกคางแดง Megalaima 
mystacophanos 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

228 Blue - throated Barbet  นกโพระดกคอสีฟ้า Megalaima asiatica  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

229 Great Barbet  นกต้ังล้อ Megalaima virens R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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 Family Picidae 
230 Black – and - buff 

Woodpecker 
นกหัวขวานด่างท้องดำ Meiglyptes jugularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

231 Great Slaty Woodpecker นกหัวขวานใหญ่สีเทา Mulleripicus 
pulverulentus  

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - VU 

232 White - bellied 
Woodpecker 

นกหัวขวานใหญ่สีดำ Dryocopus javensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I LC 

233 Speckled Piculet นกหัวขวานจ๋ิวท้องลาย Picumnus innominatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

234 Greater Yellownape นกหัวขวานใหญ่ 
หงอนเหลือง 

Chrysophlegma 
flavinucha 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

235 Grey - headed 
Woodpecker 

นกหัวขวานเขียวหัวดำ Picus canus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

236 Heart - spotted นกหัวขวานแคระจุดรูป 
หัวใจ 

Hemicircus canente R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

237 Laced Woodpecker นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ Picus vittatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

238 White - browed Piculet นกหัวขวานจ๋ิวคิ้วขาว Sasia ochracea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

239 Olive - backed 
Woodpecker  

นกหัวขวานสามนิ้ว 
หลังสีไพล 

Dinopium rafflesii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

240 Bamboo Woodpecker  นกหัวขวานป่าไผ่ Gecinulus viridis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

241 Greater Flameback  นกหัวขวานสี่นิ้ว 
หลังทอง 

Chrysocolaptes 
guttacristatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

242 Rufous Woodpecker  นกหัวขวานสีตาล Micropternus 
brachyurus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

243 Banded Woodpecker นกหัวขวานแดงลาย Chrysophlegma 
miniaceum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

244 Common Flameback  นกหัวขวานสามนิ้ว 
หลังทอง 

Dinopium javanense R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Podicipediformes 

 Family Podicipedidae 
245 Little Grebe  นกเป็ดผีเล็ก Tachybaptus ruficollis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Psittaciformes 

 Family Psittacidae 
246 Vernal Hanging Parrot  นกหกเล็กปากแดง Loriculus vernalis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

 Order Strigiformes 

 Family Caprimulgidae 
247 Large - tailed Nightjar นกตบยุงหางยาว Caprimulgus macrurus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Family Strigidae 
248 Brown Boobook นกเค้าเหยี่ยว Ninox scutulata R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

249 Spotted Owlet นกเค้าจุด Athene brama R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

250 Collared Scops Owl  นกเค้ากู่ Otus lettia R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

251 Asian Barred Owlet  นกเค้าโมง Glaucidium cuculoides R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

 Family Tytonidae 
252 Oriental Bay Owl นกแสกแดง Phodilus badius R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

253 Eurasian Barn Owl นกแสก Tyto alba R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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 Order Suliformes 

 Family Anhingidae 
254 Oriental Darter นกอ้ายง่ัว Anhinga melanogaster R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

 Family Phalacrocoracidae 
255 Little Cormorant  นกกาน้ำเล็ก Microcarbo niger R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Trogoniformes 

 Family Trogonidae 
256 Orange - breasted 

Trogon  
นกขุนแผนอกสีส้ม Harpactes oreskios R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

257 Red - headed Trogon  นกขุนแผนหัวแดง Harpactes 
erythrocephalus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 Order Upupiformes 

 Family Upupidae 
258 Eurasian Hoopoe นกกะรางหัวขวาน Upupa epops  R, N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 
หมายเหต ุ

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจดัสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถกูคกุคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแลว้ (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพนัธุท์ี่ไม่จำเปน็ว่าถกูคกุคามจนอาจสูญพนัธุ์แต่
ต้องควบคุมการค้าขายเพื่อหลกีเลีย่งการใชป้ระโยชนท์ี่ไม่สอดคลอ้ง
กับความอยูร่อดของชนิดพนัธุ์นัน้ ๆ  

EW - สูญพนัธุ์ไปจากธรรมชาติ (Extinct in the Wild) 
CR - มีความเสีย่งขัน้วิกฤติตอ่การสูญพนัธุ์ (Critically endangered) 
EN - ใกลสู้ญพนัธุ์ (Endangered) 

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุม้ครองในอย่างน้อยหนึ่ง
ประเทศโดยการต้องร้องขอความช่วยเหลอืจากประเทศภาคีสมาชกิ
อื่น ๆ ในการควบคุมการค้าขายชนดิพันธุน์ัน้ ๆ 

VU - เกอืบอยู่ในข่ายใกลก้ารสูญพนัธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกอืบอยู่ในข่ายเสี่ยงตอ่การสญูพันธุ ์(Near Threatened) 
LC - มีความเสีย่งต่ำตอ่การสญูพันธุ ์(Least Concern) 

สถานะตามฤดกูาล R - นกประจำถิน่ P - นกอพยพผ่าน DD - ข้อมูลไม่เพยีงพอต่อการประเมนิ (Data Deficient)  
N - นกอพยพ B - นกอพยพมาทำรัง NE - ยังไม่ได้รับการประเมนิ (Not Evaluated) 

  



รายงานสถานภาพและการกระจายของสัตวป่์าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพืน้ทีม่รดกอาเซียน: อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 178 

 
 

 

ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

  

  

ภาพที ่ 95  การกระจายของนกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกกก (Buceros 
bicornis) ข. นกเง ือกกรามช ้าง  (Rhyticeros undulates) ค. นกเง ือกส ีน ้ำตาล 
(Anorrhinus tickelli) และ ง. นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที ่  96  นกบางชน ิดในอ ุทยานแห ่งชาต ิแก ่งกระจาน ก. เหย ี ่ยวร ุ ้ ง (Spilornis cheela)  
ข. เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) ค. เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)  
ง. นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica) จ. นกกก (Buceros bicornis) และ ฉ. นกแก๊ก 
(Anthracoceros albirostris) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 97  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius 
dubius) ข. นกกระแตแต ้แว ้ด (Vanellus indicus) ค. นกแอ่นท ุ ่ งใหญ่  (Glareola 
maldivarum) ง. นกต ีนเท ียน (Himantopus himantopus) จ. นกกะเต ็นห ัวดำ 
(Halcyon pileate) และ ฉ. นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 98  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) 
ข. นกม ูม (Ducula badia)  ค.  นกเขาใหญ่  (Spilopelia chinensis) ง. นกเขาชวา 
(Geopelia striata) จ. นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) และ ฉ. นกเขาเปล้าธรรมดา 
(Treron curvirostra) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 99  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) 
ข.  นกจาบคาเล ็ก  (Merops orientalis)  ค.  นกจาบคาคอส ีฟ ้า  (Merops viridis)  
ง .  นกจาบคาห ัว เข ียว  (Merops philippinus)  จ .  นกจาบคาห ัวส ีส ้ม  (Merops 
leschenaultia) และ ฉ. นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

ฉ. จ. 
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ภาพที ่ 100  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  ก. นกคัคคูพันธุ ์ห ิมาลัย (Cuculus 
saturates)  ข .  นกค ัคค ูแซงแซว  (Surniculus lugubris)  ค .  นกบ ั ้ งรอกใหญ่  
(Phaenicophaeus tristis) ง. เหยี ่ยวแมลงปอขาดำ (Microhierax fringillarius)  
จ. ไก่ป่า (Gallus gallus) และ ฉ. นกกวัก (Amaurornis phoenicurus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 101  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกขมิ้นน้อยธรรมดา (Aegithina tiphia) 
ข. นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) ค. นกแอ่นพง (Artamus fuscus)  
ง. นกพญาไฟใหญ ่(Pericrocotus flammeus) จ. นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis 
hardwickii) และ ฉ. นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 102  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)  
ข. นกข ุนแผน (Urocissa erythroryncha)  ค.  นกกาแวน (Crypsirina temia)  
ง. นกกะลิงเข ียดส ีเทา (Dendrocitta formosae) จ. นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่  
(Dicrurus paradiseus) และ ฉ. นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) 

  

ก. ข. 

ง. ค. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 103  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile) 
ข. นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum) ค. นกกาฝากท้องสีส้ม (Dicaeum 
trigonostigma) ง. นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum) จ. นกกระติ๊ดตะโพกขาว 
(Lonchura striata) และ ฉ. นกกระติ๊ดขี้หม ู(Lonchura punctulate) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 104  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกเขียวคราม (Irena puella)  
ข. นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) ค. นกกะรางคอดำ (Dryonastes chinensis) 
ง. นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis) จ. นกกะรางหัวหงอก (Garrulax 
leucolophus) และ ฉ. นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 105  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone 
paradise) ข. นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus) ค. นกเด้าลมดง (Dendronanthus 
indicus) ง. นกเด ้าลมหล ังเทา (Motacilla cinereal) จ. นกจ ับแมลงคอแดง 
(Ficedula albicilla) และ ฉ. นกจับแมลงสีน้ำตาล (Muscicapa latirostris) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 106  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกจับแมลงสีคล้ำ (Muscicapa  
sibirica) ข. นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis) ค. นกจับแมลงสีฟ้า 
(Eumyias thalassinus) ง. นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola stejnegeri) จ. นกกางเขนดง 
(Copsychus malabaricus) และ ฉ. นกกางเขนน้ำหลังเทา (Enicurus schistaceus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 107  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Chalcoparia 
singalensis) ข. นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) ค. นกกินปลีคอแดง 
(Aethopyga siparaja) ง. นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) จ. นกกระจาบ
ธรรมดา (Ploceus philippinus) และ ฉ. นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 108  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus 
flavescens) ข. นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps) ค. นกปรอดเล็กตาขาว (Iole 
propinqua) ง. นกปรอดภูเขา (Ixos mcclellandii) จ. นกปรอดสีขี ้เถ้า (Hemixos 
cinereal) และ ฉ. นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 109  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล (Alophoixus 
ochraceus) ข. นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni) ค. นกปรอดหัวสีเขม่า 
(Pycnonotus aurigaster) ง. นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris)  
จ. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) และ ฉ. นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus 
goiavier) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 110  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกอีแพรดแถบอกดำ (Rhipidura 
javanica) ข. นกเอี ้ยงสาริกา (Acridotheres tristis) ค. นกเอี ้ยงด่าง (Gracupica 
contra)  ง .  นกข ุนทอง (Gracula religiose)  จ .  นกขม ิ ้นท ้ายทอยดำ  (Oriolus 
chinensis) และ ฉ. นกเอ้ียงถ้ำ (Myophonus caeruleus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 111  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius 
aeralatus) ข. นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus) ค. นกปลีกล้วยลาย 
(Arachnothera magna) ง. นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster)  
จ. นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps) และ ฉ. นกขุนแผนอกสีส้ม 
(Harpactes oreskios) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 112  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกโพระดกธรรมดา (Megalaima 
lineata) ข. นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta) ค. นกโพระดกหน้าผากดำ 
(Megalaima australis) ง. นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica) จ. นกตั้งล้อ 
(Megalaima virens) และ ฉ. นกตีทอง (Megalaima haemacephala) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที่ 113  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes 
jugularis) ข. นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus) ค. นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง 
(Chrysophlegma flavinucha)  ง .  นกห ั วขวานสามน ิ ้ วหล ั งทอง  (Dinopium 
javanense) จ. นกหัวขวานสี่นิ ้วหลังทอง (Chrysocolaptes guttacristatus) และ  
ฉ. นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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ภาพที ่114  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) 
ข.  นกยางควาย (Bubulcus coromandus)  ค .  นกยาง เป ีย  (Egretta garzetta)  
ง. นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) จ. นกกระสาแดง (Ardea purpurea) และ 
ฉ. นกกาน้ำเล็ก (Microcarbo niger) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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5. ภัยคุกคาม (Threaten) 

 จากการสำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพบร่องรอยของมนุษย์ซึ ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ เช่น การล่าสัตว์ การถางป่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของถิ่นอาศัย และร่องรอยของการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ์หรือ 
ลดน้อยลงไปจากธรรมชาติของสัตว์ป่าได้ ซึ่งพบว่าบริเวณทางตอนบนและตอนล่างของพื้นที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคามของมนุษย์ เนื่องจากบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นที่มีแนวเขตติดกับพื้นที่
ชุมชนจึงมีเส้นทางเข้าถึงพื้นที่ป่าได้ง่าย อีกทั้งยังพบว่าทางตอนบนของพื้นที่ มีการใช้เส้นทางในป่า 
เพ่ือข้ามไปมาระหว่างประเทศเมียนมาของกลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวกะหร่างอีกด้วย  

 1. ประเภทของภัยคุกคาม สามารถจัดแบ่งประเภทของภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในพื้นที่ศึกษาเป็น 
2 ประเภทหลัก คือ 

1.1 ประเภทไม่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า หมายถึง ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในระดับน้อย
ถึงปานกลาง ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตวป์่า
และการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ได้แก่ 

  ร่องรอยมนุษย์ คือ ร่องรอยที่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เข้า
มาในพื้นที่โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์การเข้ามา ร่องรอยที่พบ ได้แก่ รอยเท้า การฟันกิ่งไม้ รอยฟันตาม
ต้นไม้เพื ่อทำสัญลักษณ์ต่าง ๆ การทิ้งเศษขยะ ซึ่งร่องรอยมนุษย์พบเกือบทั่วทั้งพื ้นที่เนื ่องจาก 
มีเส้นทางเดินที่พรานป่า หรือคนเที่ยวป่าเดินประจ าตามด่านสัตว์ ส่วนใหญ่จะมีเส้นทางเดินตามลำห้วย
และสันเขา โดยพบกระจายหนาแน่นบริเวณตอนบนและตอนล่างของพื้นที่ที่มีชุมชนอาศัยอยู่และ  
มีเส้นทางเข้าถึงได้ง่าย เช่น บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย บ้านป่าละอูน้อย และบ้านป่าเด็ง เป็นต้น  
ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ยังมีการเก็บหาของป่าเพื่อยังชีพและสร้าง
บ้านเรือนโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ จากการสำรวจมีความถี่ในการพบเห็นมากที่สุด คือ ร้อยละ 35.75 

  แคมป์พักแรมของพรานป่า คือ แคมป์พักแรมที่สามารถระบุได้ว่ามีการล่าสัตว์หรือ
พยายามล่าสัตว์ ร่องรอยที่พบมักอยู่ใกล้ลำห้วย มีการตัดไม้ ก่อกองไฟ มีการทำลานสำหรับย่าง
เนื้อสัตว์ และเศษชิ้นส่วนของสัตว์ป่า โดยมีความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 26.52 พบกระจายหนาแน่น
ทางตอนบนและตอนล่าง บริเวณห้วยแม่เพรียง ห้วยป่าเลา และห้วยสัตว์ใหญ่ พบน้อยบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่ 

  การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (Poaching) คือ ร่องรอยที่ระบุได้ว่ามีการล่าสัตว์หรือ
พยายามล่าสัตว์เกิดข้ึน ร่องรอยที่พบ ได้แก่ ปลอกกระสุนปืน แร้ว บ่วงดักสัตว์ และซากสัตว์ป่าต่าง ๆ 
ที่ระบุได้ว่าเกิดจากการล่าโดยมนุษย์ โดยมีความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 9.86 พบกระจายทั่วพื ้นที่ 
ส่วนใหญพ่บใกล้แหล่งชุมชนเนื่องจากมีเส้นทางเข้าถึงได้ง่าย บริเวณน้ำตกแม่กระดังลา ห้วยแม่เพรียง 
และห้วยแม่ประโดน 
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  การเก็บหาของป่า คือ ร่องรอยที่ระบุได้ว่าเป็นการเก็บหาของป่าในลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ การหาน้ำผึ้ง พบร่องรอยตอกทอยตามต้นไม้ การเจาะต้นยางนา (Dipterocarpus alatus 
Roxb. ex G. Don) เพื่อเก็บน้ำมันยางไปใช้ในการก่อไฟ การตัดไผ่ หาใบตะคร้อเพื่อใช้มุงหลังคาบ้าน 
และการเก็บหาไม้ฟืน โดยมีความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 22.26 พบกระจายหนาแน่นบริเวณที่อยู่ใกล้
แหล่งชุมชนเนื่องจากง่ายต่อการนำออกจากป่า ซ่ึงการตัดไผ่ หาใบตะคร้อ และเก็บหาไม้ฟืน ส่วนใหญ่
พบบริเวณห้วยแม่เพรียง เนื่องจากชาวบ้านบริเวณนี้ยังใช้วัสดุจากธรรมชาติในการสร้างบ้านเรือน 

  การเลี้ยงปศุสัตว์ (Pasture) พบมีการปล่อยวัวบ้านเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่อนุรักษ์  
โดยปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงปศุสัตว์แบบนี้อาจมีการแพร่เชื้อโรคสู่สัตวป์่า 
และหากมีการเลี้ยงใกล้แหล่งน้ำเชื้อโรคอาจมีการระบาดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทางตอนใต้ของพื้นที่
บริเวณห้วยสัตว์ใหญ่ โดยมีความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 1.90 พบการกระจายหากินใกล้แหล่งน้ำเข้า
ไปในพ้ืนที่ป่าประมาณ 5 กิโลเมตร และชายขอบป่าฝั่งตะวันออกของพ้ืนที่  

  ร่องรอยอื่น ๆ พบร่องรอยการทำสัญลักษณ์ การตั้งแคมป์ และวัสดุที่ระบุได้ว่าเป็น
ภาษาเมียนมา พบบริเวณทางตอนบนฝั่งตะวันตกของพ้ืนที่ซึ่งใกล้แนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
เมียนมา มีความถ่ีในการพบเห็นร้อยละ 0.27 

1.2 ประเภทที่มีการเปลี ่ยนแปลงสภาพป่า หมายถึง ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบใน
ระดับสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ 

  การลักลอบตัดไม้ (Logging) คือ ร่องรอยการตัดไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และมีการ
แปรรูปไม้ พบบริเวณหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอย บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ และเขาตะเมาะน้อย ไม้แปรรูป  
ที่พบ ได้แก่ จันทน์หอม (Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain) มะค่าโมง (Afzelia xylocarpa 
(Kurz) Craib) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz.) และกระเบากลัก (Hydnocarpus 
ilicifolia King) มีความถ่ีในการพบเห็นร้อยละ 2.99 

  การแผ้วถางป่า พบร่องรอยการถางป่าเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมทำไร่
เลื่อนลอย ได้แก่ ข้าวไร่ (Oryza sativa) ข้าวโพด (Zea mays L.) และพริก (Capsicum sp.) เป็นต้น 
พบทางตอนบนของพื้นที่บริเวณต้นแม่น้ำบางกลอยที่เรียกบริเวณนี้ว่า “ใจแผ่นดิน” โดยมีการสร้าง
กระท่อมเล็ก ๆ และมีการปลูกพืชเกษตร ซึ่งแต่เดิมบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธุ์
ชาวกะเหรี่ยง หรือ กะหร่าง ส่วนทางตอนล่างพบบริเวณห้วยสัตว์ใหญ่ มีความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 0.45 
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ภาพที่ 115  ความถี่ของภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

 2. ระดับสัมพัทธ์ของการทำลายระบบนิเวศและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า 

พบว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกทำลายระบบนิเวศและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหนาแน่นในบรเิวณ
ที่ตั้งของหมู่บ้านกลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยง กะหร่าง ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้แก่ บ้าน
ป่าละอู บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ บ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านแม่คะเมยบน 
บริเวณหุบสาริกา และบ้านบางกลอยบน ที่เรียกพื้นที่นี้ว่าใจแผ่นดิน นำมาซึ่งการทำลายถิ่นอาศัยของ
สัตว์ป่า จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องบังคับกฎหมายดำเนินคดี และเข้มงวดในการลาดตระเวนดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มากกว่านี้ 
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ภาพที่ 116  ภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ร่องรอยมนุษย์ ข. แคมป์พักแรม  
ของพรานป่า ค. การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย และ ง. การเก็บหาของป่า 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 117  ภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. การลักลอบตัดไม้ ข. การเลี้ยง 
ปศุสัตว์ ค. ร่องรอยการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย และ ง. ร่องรอยอ่ืน ๆ 

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 118  ภัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ร่องรอยการถางป่าทำไร่เลื ่อนลอย  
ข. การเลี้ยงปศุสัตว์ ค. ร่องรอยการตอกทอยตีผึ้ง ง. การเจาะไม้ยางเพื่อเก็บน้ำมันยาง 
และ จ. การตัดไผ่สำหรับต่อแพ 

  

ก. ข. 

ค. 

ง. 

จ. 
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ภาพที่ 119  ภัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก. ร่องรอยการลักลอบตัดไม้ ข. อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจับปลา ค. และ ง. แคมป์พักแรมของพรานป่า จ. และ ฉ. ร่องรอยการล่าสัตว์ป่า 

  

ก. ข. 

จ. ฉ. 

ค. ง. 
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สรุปผลการศึกษา 

 จากการสำรวจสัตว์ป่าหายากใกล้แนวชายแดนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดย
สำรวจความหลากชนิด สถานภาพ การกระจาย และถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานพบสัตว์ป่าจำนวน 403 ชนิด โดยแบ่งตามประเภทของสัตว์ป่าได้ดังนี้ 

สัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมพบ 10 อันดับ 23 วงศ์ 55 ชนิด จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity indices) โดยเลือกวิเคราะห์เฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบใน
แปลงสำรวจซึ่งค่าท่ีได้ คือ 2.280 ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีค่าความชุกชุมมากท่ีสุด คือ หมูป่า (Sus 
scrofa) รองลงมา คือ หมีหมา (Helarctos malayanus) และเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) 
ตามลำดับ สถานภาพการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบว่า ชนิดพันธุ์ที่จัดอยู่ในสถานภาพสัตว์ป่าสงวน
จำนวน 4 ชน ิด ได ้แก ่  เล ียงผา (Capricornis sumatraensis) แมวลายห ินอ ่อน (Pardofelis 
marmorata) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) สถานภาพสัตว์ป่า
คุ้มครอง จำนวน 41 ชนิด สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิด
พันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 16 ชนิด ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix 
II) จำนวน 14 ชนิด และชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) จำนวน 8 ชนิด สถานภาพของ
สัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) พบชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติ
ต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ลิ่นชวา (Manis javanica) และ
ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ ์ (Endangered: EN) จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (Bos javanicus) หมาใน 
(Cuon alpinus) เส ือโคร ่ง  (Panthera tigris) สมเสร ็จ (Tapirus indicus) ช ้างป ่า (Elephas 
maximus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพบ 2 อันดับ 7 วงศ์ 35 ชนิด พบว่า กบทูด (Limnonectes blythii) 
ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทยที่กำลังถูกคุกคามอยู่ในปัจจุบัน โดยมี
สถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและชนิดพันธุ์ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) ตามสถานภาพ
ในบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ ์

สัตว์เลื้อยคลานพบ 3 อันดับ 16 วงศ์ 55 ชนิด พบว่า จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) 
เต่าเหลือง (Indotestudo elongate) และเต่าหก (Manouria emys) เป็นชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยง
ขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) ตามสถานภาพในบัญชีแดงของสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุร ักษ์  ซ ึ ่งจระเข้น ้ำจ ืด (Crocodylus siamensis) ย ังจ ัดอยู ่ในบัญชีหมายเลข 1 
(Appendix I) ตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายไทย ทีพ่บกระจาย
บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี 

และนกพบ 22 อันดับ 68 วงศ์ 258 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 257 ชนิด 
ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ตามบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) ในอนุสัญญาไซเตส (CITES) 
จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis) ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้
การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) ตามสถานภาพในบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) 
จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกกก (Buceros bicornis) นกเงือกกรามช้าง (Rhyticeros undulates)  
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และนกหัวขวานใหญ่สีเทา (Mulleripicus pulverulentus) และชนิดพันธุ์ที่ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์
สัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกเขาชวา (Geopelia striata) ซึ่งเป็นที่นิยมนำมา
เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์และจัดทำแผนที่การกระจายสัตว์ป่าพบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมที่มีการกระจายมากที่สุดในพื้นที่ คือ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) มีพื ้นที ่หากิน 2,073.98 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ หมีควาย (Ursus 
thibetanus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) หมูป่า 
(Sus scrofa) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) กระทิง (Bos gaurus) และชะนีธรรมดา (Hylobates 
lar) มีพื้นที่หากิน 2,073.98 2,016.57 1,662.69 1,531.05 1,079.79 1,057.09 และ 941.39 
ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ 

 จากการสำรวจพบปัจจัยคุกคามอื่น ๆ จากการกระทำของมนุษย์ เช่น การล่าสัตว์ การ
ลักลอบตัดไม้ และการถางป่าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นอาศัย ที่เป็นผลเกิดการลดจำนวนลง
ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าในพ้ืนที ่ซึ่งบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูงและถูกคุกคามมากท่ีสุดอยู่บริเวณทางตอนบน
และตอนล่างของพ้ืนที่ 
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