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อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ธนพล ทองไร่ อำนวย ดาวเรือง สุเมธ ทองไร่ นฤมล โพธิ์ทอง ภัทรพงศ์ บัวบังใบ 

ภายใต้โครงการศึกษาความโดดเด่นเป็นสากลของทรัพยากรสัตว์ป่าและพรรณพืช ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 



บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความหลากชนิด สถานภาพ และการกระจายของ
สัตว์ป่าในพ้ืนที่มรดกอาเซียน อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน โดยการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก ด้วยการเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง 
ได้ยินจากเสียงร้อง ร่องรอยต่าง ๆ ที่ปรากฏ และการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) 
แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MaxEnt (Maximum Entropy Species Distribution Modeling, 
Version 3.4.1) 

ผลการศึกษาพบสัตว์ป่า 28 อันดับ 86 วงศ์ 238 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 อันดับ 15 
วงศ์ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 อันดับ 5 วงศ์ 13 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 2 อันดับ 10 วงศ์ 
21 ชนิด และนก 19 อันดับ 56 วงศ์ 174 ชนิด สำหรับกลุ่มนกเป็นเพียงการบันทึกข้อมูลอย่างคร่าว
ระหว่างการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ใช่การสำรวจอย่างละเอียดเฉพาะด้าน จากการตรวจสอบ
สถานภาพทางกฎหมายในปัจจุบันของสัตว์ป่า พบชนิดพันธุ์ที่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน 3 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) 
สัตว์ป่าคุ้มครอง 210 ชนิด สัตว์ป่าที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 30 ชนิด สัตว์ป่าที่มี
สถานภาพบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ พบชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการ
ส ูญพันธ ุ ์  (Critically endangered: CR) 3 ชนิด ได ้แก่ ล ิ ่นชวา (Manis javanica) เต ่าเหล ือง 
(Indotestudo elongate) และเต่าหก (Manouria emys) ชนิดพันธุ ์ใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ 
(Endangered: EN) 4 ชนิด ได้แก่ ว ัวแดง (Bos javanicus) หมาใน (Cuon alpinus) สมเสร็จ 
(Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ 
(Vulnerable: VU) 14 ชนิด และจากการศึกษาครั้งนี้พบภัยคุกคามที่มาจากมนุษย์ในบางบริเวณ 
ซึ่งอาจเป็นผลต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าบางชนิดได้ในอนาคต 

จากการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่ามีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่มีการกระจายหากินข้ามไปมา
ระหว่างพื้นที่ทางตอนบนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและฝั่งตะวันตกที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ซึ่งทั้งสองพ้ืนที่มีแนวเขตเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา จึงควร
มีการจัดการและคุ ้มครองสัตว์ป่า เพื ่อให้สัตว์ป่าที่อยู ่ในสภาวะวิกฤตและเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์  
มีถ่ินอาศัยที่เหมาะสมและคงความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ 

คำสำคัญ: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า  
พ้ืนที่มรดกอาเซียน 
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พระเกียรติไทยประจัน 

45 

21 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. หมูป่า (Sus scrofa) ข. เก้งธรรมดา 
(Muntiacus muntjak)  และ เก ้ งหม ้ อ  (Muntiacus feae)  ค .  หม ีหมา 
(Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) และ ง. หมูหริ่ง 
(Arctonyx collaris)  

55 

22 การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. กระทิง (Bos gaurus) ข. กวางป่า 
(Rusa unicolor) ค. เลียงผา (Capricornis sumatraensis) และ ง. ลิงเสน 
(Macaca arctoides)  

56 

23 การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran)  
ข. ว ัวแดง (Bos javanicus) ค. เส ือไฟ (Catopuma temminckii) และ  
ง. สมเสร็จ (Tapirus indicus)  

57 

24 การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. ลิงกัง (Macaca leonina) ข. ชะนี
ธรรมดา (Hylobates lar) ค. ลิ่นชวา (Manis javanica) และ ง. เสือลายเมฆ 
(Neofelis nebulosi) 

58 

25 การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera 
pardus) ข. แมวป่า (Felis chaus) ค. หมาจิ ้งจอก (Canis aureus) และ  
ง. พังพอนกินปู (Herpestes urva)  

59 

26 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. หมาใน (Cuon alpinus) ข. แมวดาว 
(Prionailurus bengalensis) ค. ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) 
และ ง. เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) 

60 

27 การกระจายของสัตว ์เล ี ้ยงลูกด้วยนม ก. ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra 
zibetha) ข. อีเห็นเครือ (Paguma larvata) ค. พญากระรอกดำ (Ratufa 
bicolor) และ ง. ลิงแสม (Macaca fascicularis) 

61 

28 ค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน 

64 
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29 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของวัวแดง (Bos javanicus) ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว ้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. สังคมพืชและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด จ. ระดับความลาด
ชันของพื้นที่ ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ช. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
ซ. ปร ิมาณน้ำฝนเฉล ี ่ยรายปี ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด และ  
ฏ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 

67 

30 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของวัวแดง (Bos javanicus) 68 

31 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของสมเสร็จ (Tapirus indicus)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. สังคมพืชและ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด จ. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ฉ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ช. ระดับความลาดชันของพื้นที่ และ  
ซ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  

70 

32 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 71 

33 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของเล ียงผา ( Capricornis 
sumatraensis) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) 
ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพื้นที่ จ. ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที ่ฝนตกมากที ่ส ุด ฉ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  
ช. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ญ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฎ. ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฏ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดใน
ฤดูหนาว ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. ระยะห่างจากถนน 

73 

34 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 74 
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35 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกระทิง (Bos gaurus) ที่เกิดจาก
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟ
แสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่
แล้งที ่สุด ง. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน จ. ระยะห่างจากพื้นที ่เกษตรกรรม  
ฉ. ระดับความลาดชันของพื ้นที ่ ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
ซ. ระยะห ่างจากแหล ่งน ้ำ ฌ. ความส ูงจากระด ับน ้ำทะเลปานกลาง  
ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฎ. ระยะห่างจากถนน ฏ. 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดู
หนาว และ ฒ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด 

76 

36 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus) 77 

37 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) 
ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาด
ชันของพ้ืนที่ ง. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี จ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ช. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 
ซ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฌ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ญ. ระยะห่างจากถนน 
ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฏ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

79 

38 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 80 

39 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อก ารกระจายของหม ีหมา (Helarctos 
malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ  
ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้น
โค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ง. ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่แล้งที่สุด จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี  
ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติฯ ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ฎ. ระยะห่าง
จากพื้นที่เกษตรกรรม ฏ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฐ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด และ ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

82 

40 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมีหมา (Helarctos malayanus) 
และหมีควาย (Ursus thibetanus) 

83 
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41 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิงเสน (Macaca arctoides)  
ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจาก
แหล่งน้ำ ง. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน จ. ระยะห่างจากพื ้นที่
เกษตรกรรม ฉ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ช. ระดับความลาดชันของพื้นที่  
ซ. ระยะห่างจากถนน และ ฌ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

85 

42 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิงเสน (Macaca arctoides) 86 

43 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกวางป่า (Rusa unicolor) ที่เกิด
จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว ้น (omission rate)  
ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจาก
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ง. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี จ. ระดับความลาด
ชันของพื้นที ่ ฉ. ระยะห่างจากพื้นที ่เกษตรกรรม ช. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด ฌ. อุณหภูมิสูงสุดใน
ฤดูร้อน ญ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฎ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฏ. ระยะห่าง
จากถนน ฐ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฑ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่
แล้งที่สุด และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

88 

44 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกวางป่า (Rusa unicolor) 89 

45 กราฟแสดงการตอบสนองต ่อการกระจายของ เส ือ ไฟ ( Catopuma 
temminckii) ที ่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) 
ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี จ. ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่แล้งที่สุด ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ช. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติฯ ซ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฌ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 
ญ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก
ที ่ส ุด ฏ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฐ. ระยะห่างจากพื ้นที ่เกษตรกรรม  
ฑ. ระยะห่างจากถนน และ ฒ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

91 

46 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 92 
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47 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเก้งธรรมดา (Muntiacus 
muntjak)  และเก ้งหม ้อ (Muntiacus feae)  ท ี ่ เก ิดจากต ัวแปรต ่าง ๆ  
ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้น
โค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. สังคมพืชและการใช ้ประโยชน์ท ี ่ดิน  
ง. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฉ. ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ซ. ระยะห่างจากถนน 
ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ญ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี ่ยรายปี  
ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฏ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน  
ฐ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ  
ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

94 

48 พื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพต่อการเป ็นที ่อยู ่อาศัยของเก ้งธรรมดา (Muntiacus 
muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

95 

49 กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมูป่า (Sus scrofa) ที่เกิดจาก
ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟ
แสดงพื้นที่ใต้เส้น โค้ง (Area Under Curve: AUC) ค.ระดับความลาดชันของ
พื ้นที ่ ง. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ จ. ปริมาณน้ำฝนในเด ือนที ่แ ล ้งท ี ่สุด  
ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ช. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ซ. ระยะห่าง
จากถนน ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ญ. ระยะห่างจากหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฎ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฏ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฐ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฑ. อุณหภูมิสูงสุด
ในฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

97 

50 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมูป่า (Sus scrofa) 98 

51 กองมูลของสัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  
ก. กองมูลเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ข. กองมูลหมีควาย (Ursus 
thibetanus) ค. กองมูลแมวป่า (Felis chaus) และ ง. กองมูลสมเสร็จ 
(Tapirus indicus) 

99 

52 บริเวณที่สำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก. คางคกแคระ ( Ingerophrynus parvus) ข. 
กบทูด (Limnonectes blythii) ค. กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) 
และ ง. อ่ึงกรายข้างแถบ (Megophrys carinense) 

102 
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53 บริเวณที่สำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก. อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) 
ข .  อ ึ ่ งกรายห ้วยใหญ ่  (Megophrys major)  ค .  เข ียดบ ัว  (Hylarana 
erythraea) และ ง. กบเขาสูง (Clinotarsus alticola) 

103 

54 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน ก. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) ข. กบทูด (Limnonectes 
blythii) ค. กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) ง. อึ่งกรายลายเลอะ 
(Leptobrachium smithi) จ. กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida)  
ฉ. กบอ่องเล็ก (Sylvirana nigrovittata) ช. กบลายหินตะนาวศรี (Amolops 
panhai) และ ซ. ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) 

104 

55 บริเวณท่ีสำรวจพบสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน 

108 

56 สัตว์เลื ้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  
ก. จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus) ข. จิ้งจกดินลาย
จุด (Dixonius siamensis) ค. ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ง. กิ้งก่าเขาหนาม
สั ้น (Acanthosaura crucigera) จ. เต่าเหลือง ( Indotestudo elongate) 
และ ฉ. งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง (Cryptelytrops albolabris) 

109 

57 บริเวณท่ีสำรวจพบนกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 124 

58 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก. นกเอี้ยงหงอน 
(Acridotheres grandis) ข. นกขุนทอง (Gracula religiosa) ค. นกขมิ้นท้าย
ทอยดำ (Oriolus chinensis) ง. นกเขียวคราม ( Irena puella) จ. นกยาง
ก ร อก พ ั น ธ ุ ์ จ ี น  ( Ardeola bacchus)  ฉ .  น ก ย า ง ค ว า ย  ( Bubulcus 
coromandus) ช. นกยางเปีย (Egretta garzetta) และ ซ. นกกระแตแต้แว้ด 
(Vanellus indicus) 

125 

59 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก.  นกพญาไฟสี
กุหลาบ (Pericrocotus roseus) ข. นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassinus) 
ค .  นกต ีทอง  (Psilopogon haemacephalu)  ง .  นกโพระดกห ู เ ข ี ย ว 
(Megalaima faiostricta) จ. นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis) ฉ. นก
กะเต ็นอกขาว  (Halcyon smyrnensis)  ช .  นกตะขาบท ุ ่ ง  (Coracias 
benghalensis) และ ซ. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes) 

126 
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60 นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก. นกปรอดหัวสี
เขม่า (Pycnonotus aurigaster) ข. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) 
ค. นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris) ง. นกกางเขนบ้าน 
(Copsychus saularis)  จ .  นกเขา เปล ้ าธรรมดา (Treron curvirostra)  
ฉ. นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)  ช .  นกแซงแซวหางปลา 
(Dicrurus macrocercus) และ ซ. นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) 

127 

61 ความถี่ของภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 129 

62 จุดที่พบร่องรอยมนุษย์ (ภาพซ้าย) พ้ืนที่ทีม่ีโอกาสพบร่องรอยมนุษย์ (ภาพขวา) 129 

63 จุดที่พบร่องรอยแคมป์พักแรมล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพซ้าย) พื้นที่ที่มีโอกาส
พบแคมป์พักแรมล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพขวา) 

130 

64 จุดที่พบร่องรอยการล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพซ้าย) พื้นที่ที่มีโอกาสพบการ 
ล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพขวา) 

130 

65 จุดที่พบร่องรอยการเก็บหาของป่า (ภาพซ้าย) พื้นที่ที่มีโอกาสพบการเก็บหา 
ของป่า (ภาพขวา) 

131 

66 จุดที่พบร่องรอยการลักลอบตัดไม้ (ภาพซ้าย) พื้นที่ที่มีโอกาสพบการลักลอบ 
ตัดไม้ (ภาพขวา) 

131 

67 กราฟแสดงการตอบสนองของปัจจัยที่เก่ียวกับการเกิดภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้น 
โค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาด
ชันของพื้นที ่ จ. ระยะห่างจากพื ้นที ่เกษตรกรรม ฉ. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ช. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซ. ระยะห่างจากหน่วย
พิทักษอุ์ทยานแห่งชาติฯ และ ฌ. ระยะห่างจากถนน 

133 

68 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 134 
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คำนำ 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเป็นพื้นที่อนุรักษ์หนึ่งในกลุ่มป่าแก่งกระจานที่
ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage Parks 
and Reserves) ที่อยู่ทางตอนบนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและติดกับพื้นที่ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ที่ยังคงมีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า อีกทั้งยังมีน้ำพุร้อนซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเป็นพื้นที่ขนาดเล็กทางตอนบนของกลุ่มป่าแก่ง
กระจานเมื่อเทียบกับพื้นที่อนุรักษ์อื่นในกลุ่มป่า แต่ยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่า  
ที่มีการข้ามผ่านไปมาของสัตว์ป่าบางชนิดระหว่างพื้นที่ทางตอนบนของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และด้านทิศตะวันตกระหว่างเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี โดยมีการสำรวจพบสัตว์ป่าที ่มี
สถานภาพหายากและใกล้สูญพันธุ ์ถ ึง 4 ชนิด ได้แก่ ว ัวแดง (Bos javanicus) หมาใน (Cuon 
alpinus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) และชนิดพันธุ์ที ่มีความ
เสี ่ยงขั ้นวิกฤติต ่อการสูญพันธุ ์ จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ลิ ่นชวา (Manis javanica) เต่าเหลือง 
(Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria emys) แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ทางตอนกลางและ
ตอนบนมีการตัดผ่านด้วยเส้นทางคมนาคมและล้อมรอบด้วยชุมชนจึงเป็นผลให้สัตว์ป่าบางชนิดไม่
สามารถข้ามผ่านไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางตอนบนของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันได้ 
อีกทั้งด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภัยคุกคามจาก
มนุษย์ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในปัจจุบันส่งผลให้สัตว์ป่าหลายชนิดมีจำนวนลดน้อยลงจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากเหล่านี้ 

 ดังนั้นการศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม การกระจาย สถานภาพในปัจจุบันและถ่ินอาศัย
ที่เหมาะสมของสัตว์ป่าหายากในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่
ได้มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำหรับยืนยันสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในปัจจุบัน และใช้ใน
การบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความหลากชนิด การกระจาย ถิ่นที่อยู่อาศัย และสถานภาพของสัตว์เลี ้ยง 
ลูกด้วยนม สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน 

 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการสัตว์ป่า สำหรับพื้นที่อนุรักษ์ข้ามพรมแดน 
(Transboundary Protected Area) ของพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

 3. เพ่ือยืนยันความโดดเด่นเป็นสากล (OUV) ของพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ทางด้านการเป็น
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ 
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 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) 

 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ใน 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 ประเทศไทยนั้นมีรายงานการสำรวจพบทั้ งสิ้น
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 
ลักษณะการมีหรือไม่มีชิ ้นกระดูกแทรกระหว่างกระดูกนิ้วสองชิ้นสุดท้าย ( intercalary cartilage) 
ลักษณะรูปร่างของลูกอ๊อด และรูปแบบการกอดรัดในช่วงสืบพันธุ์ แต่สามารถจำแนกได้คร่าว ๆ จาก
ลักษณะภายนอกที่เด่นชัดของแต่ละอันดับ แต่ละวงศ์ และสกุล 
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สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) 

 สัตว์เลื้อยคลาน มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตเป็น
สัตว์บก ไม่มีขน (feather/hair) ปกคลุมตัว มีผิวหนังแห้งและแข็ง ประกอบด้วยชั้นอิพิเดอร์มิส 
(epidermis) ชั ้นผิวหนังมีการสะสมเคอราติน (keratin) และเป็นชั้นกำเนิดเกล็ด (scale) หนาม 
(thorn) แผ่นเกล็ดขนาดใหญ่ (shield, plate) เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำและป้องกันอันตราย 
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 ในขณะที่ลูกนกจะได้ รับ
การเลี้ยงดูจากพ่อแม่จนกระทั่งเจริญเติบโตพอที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งระยะเวลาจะยาวนานแค่
ไหนขึ้นอยู่กับนกแต่ละชนิด นกเป็นสัตว์เลือดอุ่น (homoiothermic) อุณหภูมิในร่างกายเกือบคงที่ 
ไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม 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 ่อลดการต้านทานให้น้อ ยลงเวลาบิน  
นกมีหัวใจ 4 ห้อง กระดูกส่วนมากกลวงตรงกลางทำให้กระดูกแต่ละชิ้นเบา และสะดวกในการบิน  
มีจะงอยปาก (beak) แทนฟันใช้ในการบดอาหาร จะงอยปากจะดัดแปลงไปตามการกินอาหารของนก 
เสียงร้องของนกสามารถใช้จำแนกนกบางกลุ่มได้ หากมีความชำนาญเป็นพิเศษจะสามารถใช้เสียงนก
จำแนกชนิดได้ด้วย 
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 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 

สถานภาพตามฤดูกาลของนก 

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

 1. นกประจำถิ่น (Resident: R) หมายถึง นกที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีในบริเวณนั้น  
อาจมีการทำรังวางไข่หรือคาดว่าจะทำรังในบริเวณนั้นด้วย 

 2. นกอพยพ (Non - breeding Visitor: N) หมายถึง นกที่ทำรังวางไข่ในบริเวณอื่น มักเป็น
พ้ืนที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชีย ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนกันยายน - ตุลาคม จะย้าย
ถิ่นลงมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และย้ายถิ่นกลับในราวเดือนเมษายน - พฤษภาคมของปีถัดไป เพ่ือ
ผสมพันธุ์และทำรังวางไข่ 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  
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 6. นกที่สูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ (Formerly present: F) หมายถึง นกที่เคยมีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว 
แต่ในปัจจุบันไม่พบ และแน่ใจว่าสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่แล้ว 

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

 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
อินโดจีน ส่วนด้านเหนือมีชนิดที ่ใกล้เคียงกับทั ้งสองด้าน สำหรับภาคใต้มีสัตว์ในกลุ่มซุนดาอิก 
(Sundaic) ซึ ่งชนิดจะใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียและหมู ่เกาะซุนดาใหญ่ (Greater Sundas)  
ทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซีย โดย จอร์น พาร์ (2553) ได้แบ่งเขตสัตวภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ราบลุ่มภาคกลาง 
ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจัดอยู ่ในเขต 
สัตวภูมิศาสตร์ภาคตะวันตก 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 พาร์, 2553) 
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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) 

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) 
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 มูลของสัตว์ป่า เราสามารถพบเห็นได้ง่ายตามด่านที ่สัตว์ป่าใช้ในการหากินและอพยพ  
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 

 ทั้งนี ้ต้องมีความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการกระจายของสัตว์ป่าชนิดนั ้น ๆ ด้วย หรือควรมี
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่เหล่านั้น ก่อนทำการสำรวจสัตว์ป่าในพ้ืนที่นั้นด้วย 
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การอนุรักษ์ 

 การคุ้มครองสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย 

 ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับแรกเม่ือปี 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
พระราชบัญญัตินี ้ 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 
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 1. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) เป็นบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับ
คำยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย 

 2. ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) เป็นบัญชีรายชื่อชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ
ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ 

 3. ชนิดพันธุ ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) เป็นบัญชีรายชื ่อชนิดพันธุ ์ที ่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 
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 8. สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ (Data Deficient: DD) คือ ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

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

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 โดยในครั้งนั้นได้มีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์ 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 
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 2. การเป็นตัวแทน มีความหลากหลายทางด้านนิเวศหรือชนิดพันธุ์เป็นตัวแทนทางด้านนิเวศ
ที่ดีของภูมิภาคนั้น ๆ 

 3. ความเป็นธรรมชาติ หากสภาพเป็นพื้นที่รุ่นสองหรือแนวปะการัง แต่ยังมีกระบวนการ  
การฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติและยังดำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

 4. ความสำคัญในการอนุรักษ์ มีความสำคัญในระดับภูมิภาคสำหรับการอนุรักษ์สายพันธุ์ 
ที ่สำคัญ หรือมีคุณค่าต่อระบบนิเวศหรือทรัพยากรพันธุกรรม สร้างหรือส่งเสริมความสำคัญ  
ของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและกระบวนการทางนิเวศวิทยาให้คนตระหนักถึงคุณค่า
ของพ้ืนที่นั้น ๆ 

 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
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ฝนตกมาก แต่เนื่องจากมีทิวเขาปิดกั้นทางลมไว้จึงทำให้พื้นที่นี้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยลง มีปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 900 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณน้ำฝนจะมากที่บริเวณทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเมียนมา และค่อยลดลงมาทางทิศตะวันออก (ธรรมนูญ และคณะ, 2560) 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ของจังหวัดราชบุรี  
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ 
น้ำพุร้อน พื้นที่แห่งนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในอดีตเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของ  
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ 
เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย ต่อมารัฐบาลสามารถควบคุมพ้ืนที่ได้จนเกิด
ความสงบสุขในพ้ืนที่แห่งนี้ แล้วได้ดำเนินการวางแผนที่จะเร่งรัดพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าในส่วนที่ถูกทำลาย จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ  
โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 นับเป็น
อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 124 ของประเทศไทย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ป.)  
มีขนาดพื้นที่ในความรับผิดชอบ 328.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 205 ,119.50 ไร่ (เป็นพื้นที่ที่
คำนวณจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  

ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที ่ 1457127 ถึง 
1488186 เหนือ และลองจิจดูที่ 538586 ถึง 570406 ตะวันออก ในระบบ UTM WGS 1984 มีพ้ืนที่
ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของพ้ืนที่จังหวัด แบ่งออกเป็น
เขตการปกครองในระดับอำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากท่อ ในพื้นที่ตำบลอ่างหิน ตำบลยางหัก 
ตำบลทุ่งหลวง และอำเภอบ้านคา ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านคา และตำบลพันจันทร์ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับพ้ืนทีต่่าง ๆ ดังนี้ (ธรรมนูญ และ พิทยารัตน์, 2554) 

  ทิศเหนือ ติดต่อ   ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ป่าสงวนแห่งชาติ 
    พุยางและป่าพุสามซ้อน  

ทิศใต ้ ติดต่อ   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และแนวเขตจังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ   ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี  
            ป่าสงวนแห่งชาติพุยาง และป่าพุสามซ้อน  

ทิศตะวันตก   ติดต่อ   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และป่าสงวนแห่งชาติ 
           ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 
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ภาพที่ 1  ที่ตั้งและอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ที่ทำการและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 

 1) ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่พิกัด UTM 47P 0544560 
E 1466045 N 

 2) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 1 (ห้วยต้นห้าง) 
หมู่ที ่ 6 บ้านหนองปากทาง ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั ้งอยู่ที ่พิกัด UTM 47P 
0560060 E 1483254 N  

 3) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 2 (บางกะม่า) 
หมู่ที ่ 1 บ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ตั ้งอยู่ที ่พิกัด UTM 47P 
0554009 E 1467333 N 

4) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 3 (ตากแดด) 
หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่พิกัด UTM 47P 0566358 
E 1460775 N 

5) จุดสกัดบ้านไทยประจัน 
หมู่ที ่ 5 บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตั ้งอยู ่ที ่พิกัด UTM 47P 
0560018 E 1466786 N 

 ระบบพิกัดดังกล่าวอยู่ในระบบ WGS 1984 UTM Zone 47 N  
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ภาพที่ 2  ที่ทำการและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ระดับความสูง 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันตั ้งอยู ่ระหว่างเส้นละติจูดที ่ 1457127 ถึง
1488186 เหนือและลองจิจูดที ่ 538586 ถึง 570406 ตะวันออก ลักษณะพื้นที ่เป็นเทือกเขาสูง
สลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ - ใต้ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี เป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาตะนาวศรี โดยมีพื้นที่ภูเขาติดต่อกับแนวทิวเขาในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด
ราชบุรี ยอดเขาสูงสุดคือเขาพระรอบ ซึ่งเป็นแนวเขาที่แบ่งเขตระหว่างจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
เพชรบุรี มีความสูงประมาณ 1,204 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

 

ภาพที่ 3  ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 

ความลาดชัน 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน มีสภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1. พ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนชั้นถึงเนินเขา มีความลาดชันน้อยกว่า 20 องศา มีพ้ืนที่รวม 189.39 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.74 ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ 
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2. พื้นที่แบบภูเขา ประกอบด้วยภูเขาที่มีความสูงชันมาก มีความลาดชันมากกว่า 20 องศา 
พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นตัวภายหลังการสัมปทานไม้ และเป็น 
ป่าต้นน้ำลำธารโดยมีพื้นที่รวม 138.64 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 42.26 ของพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติฯ 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า ลักษณะทางธรณีวิทยาที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติ 
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันประกอบด้วยหินตะกอน และหินแปร กระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ เรียงลำดับ
จากหินที่มีอายุน้อยไปถึงหินที่มีอายุมากได้ดังนี้ 

1. ตะกอนน้ำพา (Qa) เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอร์เทอนารี 
(Quaternary) เป็นหินที่มีอายุน้อยที่สุดทางธรณีวิทยา ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 ล้านปี มาจนถึง
ปัจจุบัน ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว สะสมตัวทางร่องน้ำ คันดินแม่น้ำ และ
แอ่งน้ำท่วมถึง พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.15 ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

2. ตะกอนตะพัก (Qt) เป็นหินในมหายุคซีโนโซอิก ซึ่งเป็นหินตะกอนยุคควอร์เทอนารี 
(Quaternary) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 0.01 – 1.8 ล้านปี ประกอบด้วยกรวด ทราย ทรายแป้ง ดิน
เหนียว และศิลาแลง พบบริเวณขอบตอนบนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

 3. หินแกรนิต (Kgr) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ ่งเป็นหินในยุคครีเทเชียส 
(Cretaceous) ยุคนี้เริ่มเมื่อประมาณ 65 – 140 ล้านปี ประกอบด้วยหินแกรนิตสีจาง และหินแอล
ไพลต์แกรนิตเนื้อละเอียด พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 214.29 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 65.30 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

 4. กลุ่มหินแก่งกระจาน (Ckp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอ
นิเฟอรัส – เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ ่มประมาณ 230 – 350 ล้านปี อยู่ใน
หมวดหินเขาพระ ประกอบด้วยหินทรายเกรย์แวก หินดินดาน แตกเป็นแผ่นเรียบ หินทรายอาร์โคสสี
ขาว พบทางทิศตะวันออกบริเวณตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 
39.60 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ 

 5. กลุ่มหินทองผาภูมิ (Chp) เป็นหินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน ซึ่งเป็นหินในยุคคาร์บอนิ
เฟอรัส – เพอร์เมียน (Permian - Carboniferous) ยุคนี้เริ่มประมาณ 230 – 350 ล้านปี อยู่ในหมวด
หินเขาพรุชะบา ประกอบด้วยหินโคลนปนกรวดที ่สัมผัสกับหินแกรนิต แล้วถูกแปรสภาพเป็น 
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หินควอร์ตไซต์ พบมากทางตอนบนและตอนล่างของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 74.02 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.56 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

 รอยเลื่อน พบแนวรอยเลื่อนหนึ่งแนวบริเวณตอนกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ แต่เป็น
รอยเลื่อนที่ไม่มีพลัง ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงไม่อันตรายและไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ได้ 

ลักษณะทางปฐพีวิทยา 

ทรัพยากรดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน สามารถจำแนกได้ 3 ชุดดิน 
ดังนี้ 

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

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

3. พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex: SC) เป็นชุดดินที่มีความลาดชันมากกว่า 35 
องศา มีการระบายน้ำของชั้นดินในระดับที่ดี ดินชุดนี้เป็นดินตื้น มีปริมาณกรวดมากกว่าร้อยละ 50 
พบดินชุดนี้ได้ทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 273.80 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
83.43 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 
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ภาพที่ 4  ลักษณะทางธรณีวิทยาของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 5  ลักษณะทางปฐพีวิทยาของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้และ
ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านพื้นที่ ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป เมื่อร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นไปทาง
เหนือทำให้ฝนลดลงระยะหนึ่งในราวปลายเดือนมิถุนายน และเมื่อร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนกลับลงมา
พาดผ่านพื้นที่อีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคมจะทำให้มีฝนชุกต่อเนื่องและปริมาณฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลาย
เดือนกรกฎาคม จนกระทั่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมแทนที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ประมาณเดือนตุลาคม ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและฝนลดลง แต่พ้ืนที่บริเวณนี้ยังคง
มีฝนชุกต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจากข้อมูลปริมาณน้ำฝน โดย Fick, S.E. and R.J. Hijmans, 2017. 
Worldclim 2 :  New 1 - km spatial resolution climate surfaces for global land areas. 
(https://worldclim.org) แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตอนล่างมีปริมาณน้ำฝนมากถึง 1,338 มิลลิเมตรต่อปี 
ส่วนพื้นที่ตอนบน มีปริมาณน้ำฝนเพียง 1,035 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณ
น้ำฝนมากที่สุด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 205 – 225 มิลลิเมตร และเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณ
น้ำฝนน้อยที่สุด มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3 – 7 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในแต่ละเดือน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 

 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีอุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 26 องศาเซลเซียส โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 – 29 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดใน
ธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย 19 – 24 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 7  อุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 

 

  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี                 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 

ภาพที่ 8  ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ทรัพยากรน้ำ 

 พื้นที่ลุ่มน้ำ 

 ธรรมนูญ และคณะ (2560) กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในเขต
ลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.89 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ และลุ่มน้ำแม่น้ำ
เพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ และอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ำย่อย 3 ลุ่มน้ำ ดังนี้ 

 ลุ่มน้ำแม่กลอง พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำนี้ 156.60 
ตารางกิโลเมตร หรือ 97,877.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.72 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วย
ลุ่มน้ำย่อย 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ 

 1. ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง อยู่ทางตอนบนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำย่อยนี้ 30.28 ตารางกิโลเมตร หรือ 
18,925.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.23 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

 2. ลุ ่มน้ำย่อยลำภาชี อยู ่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยพื้นที ่อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำย่อยนี้ 126.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 
78,952.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.49 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

ลุ่มน้ำเพชรบุรี พื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำนี้ 171.59 
ตารางกิโลเมตร หรือ 107,242.19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.28 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ ประกอบด้วย
ลุ่มน้ำย่อย 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ 

1. ลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง อยู่ทางตอนบนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพื้นที่ลุ ่มน้ำย่อยนี้ 21.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 
13,364.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของพ้ืนที่ที่อุทยานแห่งชาติฯ 

2. ลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่ประจัน ลุ่มน้ำย่อยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ 
โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำย่อยนี้ 150.21 ตารางกิโลเมตร
หรือ 93,878.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.77 ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ  
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ภาพที่ 9  ลุ่มน้ำต่าง ๆ บริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ทรัพยากรป่าไม้ 

ธรรมนูญ และคณะ (2560) ได้จำแนกสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ดังนี้ 

1. ป่าดิบเขา (Hill evergreen fores) พบตามพื้นที่สูงตั้งแต่ 950 - 1,000 เมตรขึ้นไป  
พบเป็นพ้ืนทีเ่ล็ก ๆ ทางตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ บริเวณเขาพระรอบ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.03 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18.62 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

2. ป่าดิบชื้น (Moist evergreen forest) พบทางตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 17.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,100.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.41 
ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

3. ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งหรือป่าดิบแล้งระดับสูง (Semi - moist evergreen forest / 
upper dry evergreen forest) พบกระจายทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ 
โดยมีพื้นที่รวม 35.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,890.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.67 พื้นที่
อุทยานแห่งชาติฯ 

4. ป่าดิบชื้นผสมไผ่ (Moist dry evergreen forest) เป็นป่าดิบชื้นที่มีไผ่ขึ้นปะปน พบบริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 0.93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 578.13 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.28 พ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

5. ป่าดิบแล้งระดับกลาง (Middle dry evergreen forest) พบกระจายทั่วไปบริเวณ
ตอนล่างของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพ้ืนที่รวม 36.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,892.69 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.16 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

6. ป่าดิบแล้งระดับต่ำ (Lower dry evergreen forest) พบไม่มากบริเวณตอนล่างของ
พื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 7.68 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,798 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.34 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

7. ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ (Dry evergreen - mixed deciduous forest) สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการที่สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้พรรณไม้ในป่าดิบแล้งเดิมบางชนิดทนอยู่ไม่ได้และ
ตายลงในขณะที่มีพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณบางชนิดที่ชอบสภาพอากาศแบบนี้ โดยเฉพาะพืชจำพวก
ไผ่ พยายามเข้ามาทดแทน พบกระจายทั่วไปบริเวณตอนล่างของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่
รวม 7.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,706 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.30 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 27 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

8. ป่าเบญจพรรณริมห้วย (gallery forest) เป็นป่าเบญจพรรณที่ขึ้นบริเวณริมห้วยทำให้มี
สภาพป่าคล้ายป่าดิบแล้ง พบทางตอนบนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 12.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 7,565.43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

9. ป่าเบญจพรรณมีไผ่รวก (Mixed deciduous forest: type 1) มีไผ่รวกเป็นไม้เด่น 
พบกระจายทั่วทั้งพื ้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 97.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
61,213.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.84 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

10. ป่าเบญจพรรณมีไผ่ซางนวล (Mixed deciduous forest: type 2) มีไผ่ซางนวล
หรือไผ่หนามเป็นไม้เด่น พบกระจายทั่วทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 103.54 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 64,714.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.55 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

11. ป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) พบเป็นหย่อมบริเวณตอนบนและด้านตะวันออก
ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 477.34 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.23 ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ 

12. ป่ารุ่นสอง (Succession forest) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ผ่านการทำไม้หรือเคยเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม พบกระจายทั่วไปทางตอนกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 3.60 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,249.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

13. ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน (Old Clearing area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำกินที่มีการทิ้งร้าง
เป็นช่วงเวลาสั้นๆ พบบริเวณตอนกลางของพื้นที่รอบหมู่บ้านบางกะม่า โดยมีพื้นที่รวม 0.60 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 377.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

14. พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย (Agricultural area) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอบเขต
พื้นที่ป่า โดยมีพื้นที ่รวม 3.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,129.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.04  
ของพ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 

15. พื้นที่เปิดโล่ง (Open area) พบเป็นจุดเล็ก ๆ ทางตอนบนด้านทิศตะวันออกบริเวณ
ขอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 195.70 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.10 ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติฯ 

16. แหล่งน้ำ (Water area) พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติฯ โดยมีพื้นที่รวม 0.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 211.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของ
พ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติฯ 
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ภาพที่ 10  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดินในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value (OUV)) 

 ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก (2555) อธิบายว่า อนุสัญญามรดกโลกก่อตั้งขึ้นเพื่อรับรอง “แหล่งที่มี
คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของมวลมนุษยชาติ ซึ่งควรค่าแก่การสงวน
รักษาและส่งมอบต่ออนุชนรุ่นหลัง และซึ่งมีความสำคัญสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด ในแนวทางปฏิบัติ
ได้นิยามคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลว่า มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และ/หรือ ธรรมชาติ ซึ่งมี
ความพิเศษอย่างยิ่งจนสามารถข้ามผ่านขอบเขตของประเทศและมีความสำคัญเป็นสาธารณะสำหรับ
มวลมนุษยชาติในปัจจุบันและอนาคตนิยามดังกล่าวสามารถทำความเข้าใจผ่านทางเกณฑ์ในการขึ้น
บัญชีมรดกโลก ซึ่งจะได้กล่าวถึงเกณฑ์เหล่านั้นต่อไป การที่จะได้รับรองว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล 
แหล่งมรดกจะต้องผ่านเงื่อนไขด้านความครบถ้วน และ/หรือความแท้ และจะต้องมีระบบการปกป้อง
คุ้มครองและบริหารจัดการที่พอเพียงเพ่ือความมั่นใจในการปกป้องแหล่งดังกล่าว 

คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล คือ 1) หัวใจหลักของการนำเสนอแหล่ง 2) สิ่งที่จะถูกประเมิน  
3) เหตุผลที่แหล่งได้รับการบรรจุในบัญชีมรดกโลก และ 4) สิ่งที่จำเป็นจะต้องธำรงรักษาไว้ด้วยการ
ปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการมรดกโลกได้
รับรองประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Statement of Outstanding Universal Value) เมื่อ
แหล่งมรดกได้รับการบรรจุเข้าในบัญชีมรดกโลก และมีกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างประกาศ
ดังกล่าวสำหรับแหล่งที่ได้ขึ้นบัญชีก่อนที่ปฏิบัติการดังกล่าวจะเริ่มขึ้น ในปัจจุบัน ประกาศเหล่านี้คือ
หัวใจของการทำงานของคณะกรรมการ และเป็นข้อสรุปของเหตุผลว่าเหตุใดแหล่งที่ได้รับการขึ้นบัญชี 
จึงได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล เหตุใดแหล่งดังกล่าวจึงผ่านเกณฑ์และความ
ต้องการในด้านความแท้ ความครบถ้วน การปกป้องคุ้มครอง และการบริหารจัดการ การประกาศคุณ
ค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Statement of Outstanding Universal Value - OUV) มีผลครอบคลุม
ตลอดอายุของแหล่งมรดก เมื่อได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว OUV ยังเป็น
จุดอ้างอิงเพื่อ 1) การติดตามประเมินผลโดยรัฐภาคีและผู้บริหารจัดการแหล่งมรดก 2) การจัดทำ
รายงานตามระยะเวลา 3) การติดตามประเมินผลเชิงรับ (Reactive Monitoring) และการรายงาน
สถานภาพการอนุรักษ์ (State of Conservation Reporting) 4) การขึ ้นบัญชีมรดกโลกในภาวะ
อันตราย และ 5) ความเป็นไปได้ที่จะลบชื่อแหล่งมรดกแหล่งใดแหล่งหนึ่งออกจากบัญชีมรดกโลก 

คุณสมบัติหรือลักษณะเด่น (Attributes or Features) 

 คุณสมบัติ (attributes) คือ แง่มุมของแหล่งมรดกที่เกี่ยวข้องกับหรือแสดงออกถึงคุณค่าที่
โดดเด่นเป็นสากล คุณสมบัติอาจจะเป็นรูปธรรม (tangible) หรือนามธรรม (intangible) แนวปฏิบตัิ
ได้ระบุถึงขอบเขตของคุณสมบัติประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสื่อถึงคุณค่าท่ีโดดเด่นเป็นสากล ได้แก่ 
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1. รูปทรงและรูปแบบ (form and design) 

2. วัสดุและเนื้อหา (materials and substance) 

3. การใช้สอยและหน้าที่ใช้สอย (use and function) 

4. ประเพณี เทคนิค และระบบการบริหารจัดการ (traditions, techniques and management 
systems) 

5. ตำแหน่งที่ตั้งและสภาพโดยรอบ (location and setting) 

6. ภาษา และรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอื ่น ๆ ( language, and other forms of 
intangible heritage) 

7. จิตวิญญาณและความรู้สึก (spirit and feeling) 

รายการข้างต้นนี้ทำข้ึนเพ่ือเป็นแนวทาง มีความจำเป็นที่คุณสมบัติที่ระบุสำหรับแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งควรจะถ่ายทอดออกมาจากประกาศคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล และข้อพิสูจน์สำหรับเกณฑ์ต่าง ๆ 
คุณสมบัติจะต้องมีการระบุอย่างชัดเจนเนื ่องจากมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจความแท้ 
(authenticity) และความครบถ้วน (integrity) และเป็นเป้าหมายในการปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ 
และการบริหารจัดการ สำหรับมรดกธรรมชาติ ปกติจะใช้คำว่า “ลักษณะเด่น” (features) ถึงแม้ว่าใน
บางครั้งก็ใช้คำว่าคุณสมบัติเช่นกันตัวอย่างของลักษณะเด่นสำหรับแหล่งมรดกธรรมชาติอาจจะรวมถึง 

1. ความสำคัญด้านทัศนียภาพหรือสุนทรียศาสตร์ (visual or aesthetic significance) 

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

3. ความสมบูรณ์ของกระบวนการทางกายภาพหรือทางนิเวศ ( intactness of physical of 
ecological processes) 

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

5. การดำรงอยู่ของประชากรของสปีชีส์หายาก (viability of populations of rare species)  

6. ความหายาก (rarity) 
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พื้นที่กันชน (Buffer zone) 

 พ้ืนที่กันชน คือพ้ืนที่ที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนพื้นที่หนึ่งหรือมากกว่า ซึ่งอยู่ภายนอกและ
มีขอบเขตติดกับแหล่งมรดกโลก พ้ืนที่ดังกล่าวมีคุณประโยชน์ต่อการปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ์ การ
บริหารจัดการ ความครบถ้วน ความแท้ และความยั่งยืนของคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดก 
ถึงแม้ว่าพื้นที่กันชนจะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกที่ได้รับการขึ้นบัญชี ขอบเขตของพื้นที่
ดังกล่าวและแนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการประเมิน เห็นชอบ และบันทึกไว้เป็น
ทางการในช่วงเวลาที่พื้นที่ดังกล่าวได้รับการนำเสนอโดยรัฐภาคี เมื่อพื้นที่กันชนได้รับการกำหนด
ขอบเขต พื้นที่ดังกล่าวจะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในความผูกพันของรัฐภาคีในการปกป้อง
คุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก หน้าที่ของพื้นกันชนควรจะสะท้อนประเภทและ
ระดับที่แตกต่างกันในการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการที่จำเป็นเพื่อปกป้องคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ที่หล่อเลี้ยงคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของมรดกโลก 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative analysis) 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอธิบายความสำคัญของแหล่งมรดกที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งในบริบท
ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ เพื่อการดำเนินการดังกล่าว แหล่งมรดกควรจะได้รับการ
เปรียบเทียบกับแหล่งมรดกที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งในบัญชีมรดกโลกหรือไม่ก็ตาม การ
เปรียบเทียบควรจะเน้นถึงแง่มุมที่เหมือนกันของแหล่งมรดกที่ได้รับการเสนอชื่อกับแหล่งมรดกอื่น ๆ 
และเหตุผลประการต่าง ๆ ที่ทำให้แหล่งที่ได้รับการเสนอชื่อมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ 

แหล่งมรดก (Property) 

 แหล่งมรดก คือ พื้นที่บนบกหรือในทะเลที่มีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล คำว่า “พื้นที่สำคัญ” 
(core zone) เคยเป็นคำที่ใช้เพ่ืออธิบายแหล่งมรดกในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี คำดังกล่าวได้ล้าสมัย
ไปแล้ว และไม่ควรจะใช้อีกต่อไป ควรใช้คำว่า “แหล่งมรดก” ในการอ้างอิงทั้งหมด 

พื้นที่โดยรอบ (Setting) 

 เมื่อพื้นที่โดยรอบเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นส่วนที่สำคัญของคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลของแหล่ง
มรดกโลก พื้นที่ดังกล่าวควรจะเป็นส่วนของแหล่งมรดกที่ได้รับการขึ้นบัญชีด้วย หรือควรเป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นที่กันชน เช่น ในกรณีของทิวทัศน์ที่มองออกไปได้อย่างกว้างขวาง กรณีที่พื้นที่โดยรอบอาจจะ
ช่วยในแง่การชื่นชมคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล แต่มิได้เป็นประโยชน์ต่อคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล พ้ืนที่
ดังกล่าวควรจะรวมอยู่ในพ้ืนที่กันชน หรือเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 
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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 ่มแปลงตัวอย่า ง 
(cluster) ที่มีระยะห่างเท่ากันอย่างเป็นระบบ ซึ่งกำหนดด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) กำหนดระยะห่างระหว่างกลุ ่มแปลงตัวอย่างเท่ากับ 2.5 กิโลเมตร จำนวน 55 กลุ ่มแปลง
ตัวอย่าง (ภาพที่ 11) ในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่างได้ทำการแบ่งเส้นทางสำรวจเป็น 4 เส้น ออกจาก  
จุดกึ่งกลางของกลุ่มแปลงไปตามทิศหลัก ได้แก่ เส้นสำรวจตามแนวทิศเหนือ (North) ทิศใต้ (South)  
ทิศตะวันออก (East) และทิศตะวันตก (West) ความยาวของเส้นสำรวจแต่ละเส้นยาว 50 เมตร  
รวมระยะทาง 200 เมตร ต่อกลุ ่มแปลงตัวอย่าง (ภาพที่ 12) นอกจากนี้ได้ทำการบันทึกข้อมูล 
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและจำนวนที่พบนอกเส้นทางสำรวจด้วย 
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ภาพที่ 11  ที่ตั้งแปลงตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจำนวน 55 กลุ่มแปลง 

 

ภาพที่ 12  เส้นสำรวจสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มแปลงตัวอย่าง (Cluster)  
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ภาพที่ 13  เส้นทางเดินสำรวจร่องรอยสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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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) ใช้วิธีการเดินสำรวจแบบพบเห็นตัวโดยตรง 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 

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 



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 36 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

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 โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

= จำนวนเส้นสำรวจที่พบสัตวเ์ลี้ยงลูกด้วยนมชนิด A X 100 
จำนวนเส้นสำรวจทั้งหมด 

 เมื่อได้ค่าร้อยละความชุกชุมของทุกชนิดที่สำรวจพบ นำมาแบ่งอันตรภาคชั้นเพื่อแบ่งกลุ่ม
ความชุกชุมของประชากร โดยกำหนดระดับความชุกชุมออกเป็น 4 ระดับ โดยนำ 

ค่าร้อยละความชุกชุมมากที่สุด – ค่าร้อยละความชุกชุมน้อยที่สุด 
3 

จะได้ค่าความชุกชุมออกมา 3 ระดับ คือ กลุ่มท่ีพบน้อยมาก 

กลุ่มท่ีพบน้อย (rare) 

กลุ่มท่ีพบปานกลาง (moderate) 

กลุ่มท่ีพบบ่อย (common) 

  

ร้อยละความชุกชุมของ 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด A 
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 4.4 การวิเคราะห์การกระจายของสัตว์ป่าด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) ทำการวิเคราะห์การกระจายของสัตว์ป่าในปัจจุบันแต่ละชนิด โดยใช้
ตำแหน่งพิกัดทั ้งหมดของสัตว์ป่าแต่ละชนิดที ่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) 
ซ่ึงแบบจำลองที่ได้จากเทคนิคนี้มักได้ผลดีกว่าแบบจำลองอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับข้อมูลการปรากฏ
ที่มีจำนวนตัวอย่างไม่มากนัก MaxEnt เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้สำหรับการคาดการณ์ความน่าจะเป็น
ในการปรากฏของสิ่งที่สนใจเท่านั้น 

 การคาดการณ์ความน่าจะเป็นดังกล่าวอาศัยหลักการของช่วงสูงสุด (Maximum Entropy) 
โดยที่กำหนดให้ π (x) = P (x/y = 1) กล่าวคือ ความน่าจะเป็นของการสังเกตที่พ้ืนที่ x ใด ๆ บนพื้นที่
ศึกษาทั้งหมด x แห่ง (หรือจำนวนจุดสุ่ม x pixel จากพื้นที่ศึกษาทั้งหมดที่มีจำนวน 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) 
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 ในการสร้างแบบจำลองแต่ละครั้งจะทำการแบ่งข้อมูลไว้ร้อยละ 25 ของข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลอง (Test Data) โดยใช้ได้กับข้อมูลการปรากฏของ
สัตว์ป่าที่มีจำนวนตัวอย่างมาก ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวจะถูกเลือกมาจากข้อมูลทั้งหมดโดยการสุ่มอย่า ง
อิสระ และไม่ใส่กลับคืน (Random Sampling Without Replacement) 

 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 ความลาดชันของพื้นที่ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ระยะห่างจากถนน และ
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ดังภาพที่ 14 ถึงภาพที่ 20 
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ภาพที่ 14  สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่มา: ธรรมนูญ และคณะ (2560) 
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ภาพที่ 15  ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

ที่มา: Huete et al., (2002)  
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ภาพที่ 16  ความลาดชันของพ้ืนที่ 

ที่มา: สร้างจากขอมูลความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ของ NASA Earthdata (2018) 
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ภาพที่ 17  ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ที่มา: สร้างจากขอมูลความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ของ NASA Earthdata (2018)  
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ภาพที่ 18  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

ที่มา: Fick, S.E. and R.J. Hijmans, (2017)  
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ภาพที่ 19  ข้อมูลเชิงพื้นที่ของปัจจัย (factor) ทางด้านสภาพภูมิอากาศ ก. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่
แล้งที่สุด ข. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ค. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว และ  
ง. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

ที่มา: Fick, S.E. and R.J. Hijmans, (2017)  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 20  ปัจจัยเชิงพื้นที่ของปัจจัย (factor) ที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างจากสิ่งดึงดูดหรือสิ่งผลักดัน  
ก. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ข. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ค. ระยะห่างจากถนน และ 
ง. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  

ก. ข. 

ค. ง. 
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พื้นที่ศึกษา 

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครอบคลุมพ้ืนที่ 328.19 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 205,119.50 ไร่ จังหวัดราชบุร ี

ระยะเวลาดำเนินงาน 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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ผลและวิจารณ์ 

1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) 

 จากการสำรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 อันดับ 15 วงศ์ 30 ชนิด โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมอันดับผู้ล่า (Carnivora) มากที่สุด จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก 
(Canis aureus) เส ือไฟ (Catopuma temminckii) เส ือดาว หรือ เส ือดำ (Panthera pardus)  
เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) 
พังพอนกินปู  (Herpestes urva) หมูหร ิ ่ง (Arctonyx collaris) หมีควาย (Ursus thibetanus)  
หมีหมา (Helarctos malayanus) ชะมดแผงหางปล ้อง (Viverra zibetha) และอ ี เห ็นเครือ 
(Paguma larvata) 

 รองลงมา คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) เก้งธรรมดา 
(Muntiacus muntjak) เก้งหม้อ (Muntiacus feae) กวางป่า (Rusa unicolor) และหมูป่า (Sus 
scrofa) 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับวานรหรืออันดับไพรเมต (Primata) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่น
ถิ ่นใต้  (Trachypithecus obscurus) ล ิงเสน (Macaca arctoides) ล ิงก ัง (Macaca leonina)  
ลิงแสม (Macaca fascicularis) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันดับสัตว์ฟันแทะ (Rodentia) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เม่นใหญ ่(Hystrix 
brachyuran) เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) และพญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) 

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

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

1.1 สถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตาม
บัญชีรายชื่อ พบสัตว์ป่าสงวนจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) สัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 25 ชนิด ได้แก่ กระทิง 
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(Bos gaurus) วัวแดง (Bos javanicus) เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กวางป่า (Rusa unicolor) 
หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis aureus) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือดาว 
หร ือ เส ือดำ (Panthera pardus) เส ือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) แมวดาว (Prionailurus 
bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 
หมีควาย  (Ursus thibetanus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) เป็นต้น 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) จากการสำรวจพบชนิดพันธุ์ใน
บัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
กระทิง (Bos gaurus) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) 
เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) หมีควาย (Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) 
สมเสร็จ (Tapirus indicus) ลิ่นชวา (Manis javanica) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ชนิดพันธุ ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ หมาใน (Cuon 
alpinus) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) ลิงเสน (Macaca arctoides) 
ค่างแว่นถิ ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ลิงแสม (Macaca fascicularis) ลิงกัง (Macaca 
leonina) และพญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) 

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ หมาจิ้งจอก (Canis 
aureus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) และอีเห็นเครือ 
(Paguma larvata) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN)  
พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

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

ชนิดพันธ ุ ์ ใกล ้ส ูญพันธ ุ ์  (Endangered: EN) จำนวน 4 ชนิด ได ้แก่  ว ัวแดง (Bos 
javanicus) หมาใน (Cuon alpinus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 

ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ 
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) กวางป่า (Rusa unicolor) เสือดาว หรือ 
เสือดำ (Panthera pardus) เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) หมีควาย 
(Ursus thibetanus) หมีหมา (Helarctos malayanus) ลิงเสน (Macaca arctoides) และลิงกัง 
(Macaca leonina) 
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ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) จำนวน 3 ชนิด 
ได ้แก่  เส ือไฟ (Catopuma temminckii) ค ่ างแว ่นถ ิ ่นใต ้  (Trachypithecus obscurus) และ 
พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ 
เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) หมูป่า (Sus scrofa) หมาจิ ้งจอก (Canis aureus) แมวดาว 
(Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis chaus) พังพอนกินปู (Herpestes urva) ชะมดแผง
หางปล้อง (Viverra zibetha) อีเห็นเครือ (Paguma larvata) ลิงแสม (Macaca fascicularis)  
เม่นใหญ ่(Hystrix brachyuran) และเม่นหางพวง (Atherurus macrourus) 

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) จำนวน 1 ชนิด 
ได้แก่ เก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

ตารางที ่ 1  รายชื ่อและสถานภาพของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ไทยประจัน 

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 Suidae 

7 Wild Boar หมูป่า Sus scrofa LC - - 

Order Carnivora 

Family Canidae 

8 Dhole หมาใน Cuon alpinus EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

9 Golden Jackal หมาจิ้งจอก Canis aureus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 50 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

Family Felidae 

10 Asiatic Golden 
Cat 

เสือไฟ Catopuma temminckii NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

11 Leopard เสือดาว หรือ เสือดำ Panthera pardus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

12 Clouded Leopard เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

13 Leopard Cat แมวดาว Prionailurus bengalensis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

14 Jungle Cat แมวป่า Felis chaus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Family Herpestidae 

15 Crab - eating 
Mongoose 

พังพอนกินป ู Herpestes urva LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 

Family Mustelidae 

16 Greater Hog 
Badger 

หมูหริ่ง Arctonyx collaris VU สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Ursidae 

17 Asiatic Black Bear หมีควาย Ursus thibetanus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

18 Sun Bear หมีหมา Helarctos malayanus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

Family Viverridae 

19 Large Indian Civet ชะมดแผงหางปล้อง Viverra zibetha LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี III 

20 Masked Palm 
Civet 

อีเห็นเครือ Paguma larvata LC - บัญชี III 

Order Perissodactyla 

Family Tapiridae 

21 Malay Tapir สมเสร็จ Tapirus indicus EN สัตว์ป่าสงวน บัญชี I 

Order Pholidota 

Family Manidae 

22 Sunda Pangolin ลิ่นชวา Manis javanica CR สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

Order Primata 

Family Cercopithecidae 

23 Dusky Langur ค่างแว่นถิ่นใต้ Trachypithecus 
obscurus 

NT สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

24 Stump - tailed 
Macaque 

ลิงเสน Macaca arctoides VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

25 Southern Pig - 
tailed Macaque 

ลิงกัง Macaca leonina VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

26 Nicobar Crab - 
eating Macaque 

ลิงแสม Macaca fascicularis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Family Hylobatidae 

27 White - handed 
Gibbon 

ชะนีธรรมดา Hylobates lar EN สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

Order Rodentia 

Family Hystricidae 

28 Malayan 
Porcupine 

เม่นใหญ่ Hystrix brachyura LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

29 Asiatic Brush - 
tailed Porcupine 

เม่นหางพวง Atherurus macrourus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Sciuridae 

30 Black Giant 
Squirrel 

พญากระรอกดำ Ratufa bicolor NT สัตว์ป่าคุ้มครอง 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 - เกอืบอยู่ในข่ายใกลต้่อการสญูพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกอืบอยู่ในข่ายเสี่ยงตอ่การสญูพันธุ ์(Near Threatened) 
LC - มีความเสีย่งต่ำตอ่การสญูพันธุ ์(Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพยีงพอต่อการประเมนิ (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมนิ (Not Evaluated) 
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1.2 การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จากการศึกษาสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมที่พบในพื ้นที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 
ไทยประจัน นำข้อมูลพิกัดจุดที่พบร่องรอยสัตว์ป่าในพื้นที่มาวิเคราะห์การกระจายและจัดทำแผนที่
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสัตว์ เลี ้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจันแต่ละชนิด ดังนี้ 

หมูป่า (Sus scrofa) เป็นชนิดที่พบกระจายมากที่สุดในพื้นที่ พบกระจายทั่วทั้งพื้นที่  
มีการกระจายหนาแน่นทางตอนบน และกระจายหนาแน่นเป็นบางบริเวณทางตอนกลางและตอนล่าง
ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 117,271.13 ไร่ หรือ 187.63 ตารางกิโลเมตร 

เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) พบกระจายทั่ว
ทั้งพื้นที่ มีการกระจายหนาแน่นเป็นบางบริเวณทางตอนบนและตอนกลางของพื้นที่ ส่วนตอนล่างพบ
กระจายเพียงเล็กน้อย มีพ้ืนที่หากิน 113,214.94 ไร่ หรือ 181.14 ตารางกิโลเมตร 

หมูหริ่ง (Arctonyx collaris) พบกระจายหนาแน่นเป็นบางบริเวณทางตอนบน ตอนล่าง
ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและตอนล่างด้านทิศตะวันออกไปจนถึง
หย่อมป่าขนาดเล็ก ส่วนทางตอนกลางของพ้ืนที่พบกระจายเพียงเล็กน้อย มีพ้ืนที่หากิน 76,849.88 ไร่ 
หรือ 122.96 ตารางกิโลเมตร 

หมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) พบกระจาย
หนาแน่นทางตอนกลางและตอนล่าง และกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนบนของพื้นที่ มีพื้นที่หากิน 
57,636.57 ไร่ หรือ 92.22 ตารางกิโลเมตร 

กระทิง (Bos gaurus) พบกระจายหนาแน่นบริเวณป่าดิบชื้นทางตอนกลางและตอนล่าง
ของพื้นที่ที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่วนทางตอนบนของพื้นที่พบกระจายเพียงเล็กน้อย  
มีพื้นที่หากิน 47,520.57 ไร่ หรือ 76.03 ตารางกิโลเมตร ซึ่งบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีเส้นทาง
คมนาคมตัดผ่านจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระทิงไม่สามารถข้ามผ่านไปใช้ประโยชน์ทางตอนบนของ
พ้ืนที่ได ้

เลียงผา (Capricornis sumatraensis) พบกระจายเป็นบางบริเวณทางตอนกลางและ
ตอนล่างของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 28,087.88 ไร่ หรือ 44.94 ตารางกิโลเมตร 

กวางป่า (Rusa unicolor) พบกระจายหนาแน่นด้านทิศตะวันออกทางตอนกลาง และ
กระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนบนของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 26,078.07 ไร่ หรือ 41.72 ตารางกิโลเมตร 
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เม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran) พบกระจายทางตอนกลางและตอนล่างของพื ้นที่  
เป็นชนิดที่ขุดโพรงอยู่ใต้ดิน และมักออกมาหากินเวลากลางคืน มีพื้นที่หากิน 24,352.32 ไร่ หรือ 
38.96 ตารางกิโลเมตร 

ลิงเสน (Macaca arctoides) พบกระจายทางตอนล่างของพื้นที่ ส่วนใหญ่มักพบหากิน
เป็นฝูงใหญ่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ มีพ้ืนที่หากิน 16,270.31 ไร่ หรือ 26.03 ตารางกิโลเมตร 

วัวแดง (Bos javanicus) พบกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนกลางด้านทิศตะวันตกของ
พื้นที่ มักพบหากินร่วมกับฝูงกระทิง (Bos gaurus) มีพื้นที่หากิน 4,435.88 ไร่ หรือ 7.10 ตาราง
กิโลเมตร 

เสือไฟ (Catopuma temminckii) พบกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนกลางด้านทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 2,576.81 ไร่ หรือ 4.12 ตารางกิโลเมตร 

สมเสร็จ (Tapirus indicus) พบกระจายเพียงเล็กน้อยบริเวณป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น
ทางตอนล่างด้านทิศตะวันตกของพื้นที ่ที ่ติดกับเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี มีพื ้นที ่หากิน 
1,243.13 ไร่ หรือ 1.99 ตารางกิโลเมตร 

ลิงกัง (Macaca leonina) พบเพียง 3 จุด ทางตอนบนและตอนกลางของพื้นที่ มักพบ
เป็นฝูงและสามารถพบได้ในบริเวณท่ีใกล้พื้นที่เกษตรกรรม  

ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) พบเพียง 2 จุด ทางตอนล่างของพื้นที่ พบใกล้แหล่งน้ำ
บริเวณป่าดิบชื้น เป็นชนิดที่หากินบนต้นไม ้ร่องรอยที่พบมักได้ยินจากเสียงร้องและพบเห็นตัวโดยตรง 

ลิ่นชวา (Manis javanica) พบเพียง 2 จุด ทางตอนล่างของพ้ืนที่ เป็นชนิดที่พบร่องรอย
ได้ยากเนื่องจากหากินได้ทั้งบนต้นไม้ พื้นดิน และใต้ดิน ลิ่นชวามีเล็บและหางที่แข็งแรงสามารถใช้
เกาะเกี่ยวต้นไม้ได้ดี 

เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosi) พบเพียง 2 จุด ทางตอนกลางของพื้นที่ บริเวณใกล้
แหล่งน้ำท้ายหมู่บ้านบางกะม่าและบริเวณต้นห้วยท่าเคย 

เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) พบเพียง 2 จุด ทางตอนล่างของพื้นที่ที่ติด
กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

แมวป่า (Felis chaus) พบเพียง 2 จุด บริเวณป่าเบญจพรรณใกล้แหล่งน้ำทางตอนกลาง
และตอนล่างของพ้ืนที่ 

หมาจิ้งจอก (Canis aureus) พบเพียง 2 จุด ทางตอนกลางของพ้ืนที่  
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พังพอนกินปู (Herpestes urva) พบเพียง 2 จุด ทางตอนล่างของพื้นที่ มักพบอยู่ใกล้
แหล่งน้ำ เนื่องจากเป็นชนิดที่หากินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ากินเป็นอาหาร โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ 
เช่น ปู ปลา กุ้ง และหอย 

หมาใน (Cuon alpinus) พบเพียงจุดเดียวทางตอนกลางด้านทิศตะวันออกของพ้ืนที่  

แมวดาว (Prionailurus bengalensis) พบเพ ียงจ ุดเด ียวทางตอนกลางด ้านทิศ
ตะวันออกของพ้ืนที่ 

ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) พบเพียงจุดเดียวบริเวณใกล้แหล่งน้ำทาง
ตอนกลางของพ้ืนที่ 

เม่นหางพวง (Atherurus macrourus) พบเพียงจุดเดียวทางตอนล่างด้านทิศตะวันตก
ของพ้ืนที ่

ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) พบเพียงจุดเดียวทางตอนบนด้านทิศตะวันออก
ของพ้ืนที ่

อีเห็นเครือ (Paguma larvata) พบเพียงจุดเดียวบริเวณใกล้แหล่งน้ำทางตอนล่างของ
พ้ืนที ่

พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) พบเพียงจุดเดียวบริเวณป่าดิบชื้นทางตอนกลางของ
พ้ืนที่ เป็นชนิดที่หากินบนต้นไม้จึงพบร่องรอยได้ยากนอกจากพบเห็นตัวโดยตรง 

ลิงแสม (Macaca fascicularis) พบเพียงจุดเดียวบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ พบเป็นฝูง
ออกมาหากินข้างถนน เนื่องจากมนุษย์นำอาหารไปให้จึงทำให้พฤติกรรมในการหากินของลิงแสมใน
บริเวณนี้เปลี่ยนไป 
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ภาพที่ 21  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. หมูป่า (Sus scrofa) ข. เก้งธรรมดา (Muntiacus 

muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) ค. หมีหมา (Helarctos malayanus) และ
หมีควาย (Ursus thibetanus) และ ง. หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)  

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 22  การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. กระทิง (Bos gaurus) ข. กวางป่า (Rusa 

unicolor) ค. เล ียงผา (Capricornis sumatraensis) และ ง.  ล ิ ง เสน (Macaca 
arctoides)  

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 23  การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. เม่นใหญ่ (Hystrix brachyuran) ข. วัวแดง (Bos 

javanicus) ค. เสือไฟ (Catopuma temminckii) และ ง. สมเสร็จ (Tapirus indicus)  

  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 24  การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. ลิงกัง (Macaca leonina) ข. ชะนีธรรมดา 

(Hylobates lar) ค. ล ิ ่นชวา (Manis javanica) และ ง. เส ือลายเมฆ (Neofelis 
nebulosi)  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 25  การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus)  
ข. แมวป่า (Felis chaus) ค. หมาจิ ้งจอก (Canis aureus) และ ง. พังพอนกินปู 
(Herpestes urva)   

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที ่  26  การกระจายของส ัตว ์เล ี ้ยงลูกด ้วยนม  ก. หมาใน (Cuon alpinus) ข. แมวดาว 
(Prionailurus bengalensis) ค. ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) และ ง. 
เม่นหางพวง (Atherurus macrourus)   

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที ่ 27  การกระจายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ก. ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)  
ข. อ ี เห ็นเคร ือ (Paguma larvata) ค. พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor) และ  
ง. ลิงแสม (Macaca fascicularis)  

ก. ข. 

ค. 
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1.3 ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

การศึกษาดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (diversity indices) โดยเลือกใช้ข้อมูล
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเฉพาะในเส้นสำรวจพบว่า ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จากการวิเคราะห์ด้วยสมการของ Shannon - 
Weiner Index มีค่าเท่ากับ 1.566 และจากการวิเคราะห์ด ้วยสมการของ Simpson’s index  
มีค่าเท่ากับ 0.733  

จากค่าดัชนีความหลายหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันที ่ได้ถือว่าอยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อเทียบกับผลการศึกษาความ
หลากหลายทางช ีวภาพของสัตว ์ป ่าในพื ้นที ่มรดกอาเซ ียน  อุทยานแห่งชาติก ุยบ ุรี  จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี , 2561) พบว่า ดัชนี
ความหลากหลายของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีค่าเท่ากับ 2.384 และรายงาน
สถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี , 2562) พบว่า 
ดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีค่าเท่ากับ 2.280 โดย
ค่าดัชนีความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันมีค่า
น้อยกว่า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความแตกต่างกันด้านสังคมพืช ซ่ึงอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันสังคมพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีไฟป่าทุกปี  อีกทั้งพื้นที่
ตอนกลางและตอนบนมีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านจึงส่งผลต่อการหากินของสัตว์ป่าบางชนิดด้วยเช่นกัน 
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1.4 ความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จากการสำรวจสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  
โดยแบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ชนิดที่พบน้อยมาก กลุ่มที่พบน้อย (rare) กลุ่มที่พบ
ปานกลาง (moderate) และกลุ่มที่พบบ่อย (common) โดยมีค่าร้อยละการปรากฏของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

ชนิดที่พบน้อยมาก หมายถึง ชนิดที่ไม่พบในเส้นสำรวจแต่พบนอกเส้นสำรวจ 19 ชนิด 
ได้แก่ เสือไฟ (Catopuma temminckii) เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus) เสือลายเมฆ 
(Neofelis nebulosi) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurus) ชะนีธรรมดา (Hylobates lar) 
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) แมวดาว (Prionailurus bengalensis) แมวป่า (Felis 
chaus) ลิงแสม (Macaca fascicularis) ลิงเสน (Macaca arctoides) ลิงกัง (Macaca leonina) 
ลิ่นชวา (Manis javanica) สมเสร็จ (Tapirus indicus) หมาใน (Cuon alpinus) หมาจิ้งจอก (Canis 
aureus) พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)  พ ังพอนก ินปู  (Herpestes urva)  เม ่นหางพวง 
(Atherurus macrourus) และอีเห็นเครือ (Paguma larvata) 

กลุ่มที่พบน้อย (rare) มีค่าความชุกชุมน้อยกว่าร้อยละ 23.64 พบจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ 
หมีหมา (Helarctos malayanus) กระทิง (Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
หมีควาย (Ursus thibetanus) หมูหริ ่ง (Arctonyx collaris) กวางป่า (Rusa unicolor) เก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) เม่นใหญ ่(Hystrix brachyuran) และวัวแดง (Bos javanicus) 

กลุ่มที่พบปานกลาง (moderate) มีค่าความชุกชุมตั้งแต่ร้อยละ 23.65 – 45.47 พบ
จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) 

กลุ่มที่พบบ่อย (common) มีค่าความชุกชุมตั้งแต่ร้อยละ 45.48 – 67.30 จำนวน 1 ชนิด 
ได้แก่ หมูป่า (Sus scrofa) 
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ภาพที ่28  ค่าความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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1.5 พื้นที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

จากพิกัดจุดที่พบการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน นำมาวิเคราะห์ถิ ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนมแต่ละชนิดด้วยโปรแกรม 
MaxEnt (Maximum Entropy Species Distribution Modeling, Version 3.4.1) โดยใช้ปัจจัยทางด้าน
นิเวศที่เกี่ยวข้องจำนวน 13 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านชีวภาพ ได้แก่  

• สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

• ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  

2. ปัจจัยด้านกายภาพ ได้แก่  

• ความลาดชันของพ้ืนที่ 

• ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

• ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

• ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 

• ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 

• อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 

• อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 

• ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 

• ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 

• ระยะห่างจากถนน 

• ระยะห่างจากหน่วยพิทักษอุ์ทยานแห่งชาติฯ 

ซึ่งผลการศึกษาได้ทำการจัดกลุ่มถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ระดับ 
ได้แก่ พ้ืนที่เหมาะสมน้อย พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง และพ้ืนที่เหมาะสมมาก โดยเลือกวิเคราะห์ข้อมูล
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และมีสถานภาพทางกฎหมายอยู่ในขั้น
วิกฤติและเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ได้ในอนาคต จำนวน 11 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (Bos javanicus) 
สมเสร็จ (Tapirus indicus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กระทิง (Bos gaurus) หมูหริ่ง 
(Arctonyx collaris) หมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) ลิงเสน 
(Macaca arctoides) กวางป่า (Rusa unicolor) เสือไฟ (Catopuma temminckii) เก้งธรรมดา 
(Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) และหมูป่า (Sus scrofa)  
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1.5.1 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของวัวแดง (Bos javanicus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสม
สำหรับการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของวัวแดง (Bos javanicus) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC (Area 
Under The Curve, AUC) ร้อยละ 98.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.011 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 20,935.13 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 6,079.50 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที่ 2 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนกลางของพื้นที่บริเวณที่ราบ
ใกล้แหล่งน้ำ 0 – 500 เมตร ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 650 เมตรขึ้นไป บริเวณป่าดิบ
แล้งระดับต่ำ ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,100 – 1,290 มิลลิเมตรต่อปี 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากท่ีสุด 210 - 225 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 4 – 7 
มิลลิเมตร 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบกระจายห่างจาก
พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 2.1 กิโลเมตร ระยะห่างจากถนนประมาณ 4 กิโลเมตร และระยะห่างจาก
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการกระจายได้ในพื้นที่บริเวณใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติฯ  

ตารางท่ี 2  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของวัวแดง (Bos javanicus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 

สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 52.1 12.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 16.9 47.4 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 14.9 5.2 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 7.3 4.8 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 4.2 0.6 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 1.6 9.6 
ระยะห่างจากถนน 1.0 2.6 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0.7 15.9 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 0.7 0.0 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 0.6 1.1 
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ภาพที่ 29  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของวัวแดง (Bos javanicus) ที่เกิดจากตัวแปร 
ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นท่ีใต้เส้นโค้ง 
(Area Under Curve: AUC) ค. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ง. ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่แล้งที่สุด จ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ช. 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ซ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. ความสูง
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่ฝนตกมากที ่ส ุด และ ฏ. 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  

ก. ข. 

ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. ฏ. 
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ภาพที่ 30  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของวัวแดง (Bos javanicus) 
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1.5.2 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองพื้นที่เหมาะสม
สำหรับการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC (Area 
Under The Curve, AUC) ร้อยละ 95.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.030 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 542.25 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 702.00 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏ
แสดงดังตารางที่ 3 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนล่างค่อนไปทางทิศตะวันตก
ของพื้นที ่บริเวณที่ราบใกล้แหล่งน้ำ 0 – 500 เมตร ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู ่ระหว่าง  
0.5 – 0.6 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า โดยมักพบบริเวณป่าดิบแล้งระดับต่ำ ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด 
สูงกว่า 7 มิลลิเมตร 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพ้ืนที่บริเวณห่างจากกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 

ตารางท่ี 3  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  91.4 59.0 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 5.9 36.5 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 1.4 0.0 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.3 1.5 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 0.0 1.3 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  0.0 1.7 
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ภาพที่ 31  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของสมเสร็จ (Tapirus indicus) ที่เกิดจากตัว 
 แปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้ 
 เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ง. ปริมาณ 
 น้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฉ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
 ช. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ และ ซ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ   

ก. ข. 

ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. 
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ภาพที่ 32  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสมเสร็จ (Tapirus indicus) 
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1.5.3 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่ใต้
กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 86.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.025 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 49,546.13 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 10,425.94 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที ่4 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนล่างของพื้นที่บริเวณที่ที ่มี
ระดับความลาดชันตั้งแต่ 35 องศาขึ้นไป ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 290 เมตร และ
พบการกระจายมากขึ้นที่ระดับความสูงเพิ่มขึ้น อยู่ใกล้แหล่งน้ำ 0 – 300 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย
รายปี 1,200 – 1,300 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุดสูงกว่า 7 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝน
ในเดือนที่ตกมากที่สุด 220 - 225 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 24.5 – 25.0 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 20.0 – 20.5 องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง  
0.89 – 1.0 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่า โดยมักพบบริเวณป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ ไปจนถึง
ป่าดิบชื้น 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพื้นที่บริเวณใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร ความสัมพันธ์
กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ 6 กิโลเมตร เป็นต้นไปจะยิ่งพบ
การกระจายได้มากขึ้น 

ตารางท่ี 4  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 

ระยะหา่งจากแหล่งน้ำ 48.5 41.4 
ระดับความลาดชันของพื้นที ่ 11.7 8.8 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด 9.8 5.6 
ระยะหา่งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  8.1 21.5 
ระยะหา่งจากพื้นที่เกษตรกรรม 7.4 2.7 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  4.9 1.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 2.2 0.4 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 2.1 0.0 
ความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลาง 2.1 2.0 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 1.4 10.0 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0.8 0.3 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.8 0.1 
ระยะหา่งจากถนน 0.4 5.6 
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ภาพที่ 33  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ที่
เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟ
แสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับ
ความลาดชันของพ้ืนที่ จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฉ. ระยะห่างจากหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ช. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ซ. สังคมพืชและการใช้
ประโยชน์ที ่ดิน ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด ญ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน  
ฎ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฏ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฐ. อุณหภูมิต่ำสุดใน
ฤดูหนาว ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. ระยะห่างจากถนน  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. 

ฌ. ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 

ฒ. 
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ภาพที่ 34  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
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1.5.4 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของกระทิง (Bos gaurus) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC 
(Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 89.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.014 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 41,106.94 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 21,101.63 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที่ 5 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนล่างของพื้นที่บริเวณที่ราบมี
ระดับความลาดชันไม่เกิน 5 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 500 ขึ้นไป อยู่ใกล้
แหล่งน้ำ 0 – 300 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,250 – 1,300 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่
แล้งที่สุด 6.5  มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนทีต่กมากที่สุด 220 - 225 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดใน
ฤดูร้อน 24.5 – 25.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 20 – 20.5 องศาเซลเซียส ค่าดัชนี
เน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 8.0 – 9.8 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่า โดยมักพบบริเวณไร่ร้างและไร่หมุนเวียน 
ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ไปจนถึงป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพ้ืนที่บริเวณห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ตั้งแต่ 5 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ 2 - 4 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากถนน ห่างจากถนน 4 - 6 กิโลเมตร 

ตารางที่ 5  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของกระทิง (Bos gaurus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 32.5 21.4 
อุณหภูมสิูงสดุในฤดูร้อน 24.1 7.6 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 14.9 18.9 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 10.2 11.7 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4.7 1.3 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 4.5 6.6 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.5 2.5 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 2.7 9.1 
ระยะห่างจากถนน 1.2 10.6 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 0.8 6.7 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.4 0.3 
อุณหภูมติ่ำสดุในฤดูหนาว 0.3 1.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 0.3 1.8 

 



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 76 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

                                          

 

 

 

ภาพที่ 35  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกระทิง (Bos gaurus) ที่เกิดจากตัวแปร 
 ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้น  
 โค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ง. อุณหภูมิสูงสุด 
 ในฤดูร้อน จ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฉ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ช. สังคม 
 พืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเล 
 ปานกลาง ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฎ. ระยะห่างจากถนน ฏ.  
 ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว  
 และ ฒ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. 

ฌ. ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 

ฒ. 
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ภาพที่ 36  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกระทิง (Bos gaurus) 
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1.5.5 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ 
ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 67.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.032 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 90,167.62 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 42,640.88 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที ่6 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่บริเวณท่ีราบที่มีระดับ
ความลาดชันไม่เกิน 5 องศา ระดับความสูง 200 - 400 เมตร อยู่ห่างจากแหล่งน้ำตั้งแต่ 8 กิโลเมตร 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 800 – 880 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ตกมากที่สุด 190 - 195 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนตั้งแต่ 28.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 24 – 25 
องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 8.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า โดยมักพบบริเวณป่า
เบญจพรรณริมลำห้วย ป่าดิบชื้นผสมดิบแล้งต่ำ ไปจนถึงป่าเบญจพรรณ 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพื้นที่บริเวณใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม ใกล้กับพื้นท่ีเกษตรกรรมไม่เกิน 2 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับระยะห่างจากถนน ห่างจาก
ถนน 2 กิโลเมตร และตั้งแต่ 10 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 6  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 22.1 13.0 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 17.6 8.8 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 15.4 16.6 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 12.4 19.3 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 9.8 8.7 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 8.7 8.5 
อุณหภูมสิูงสดุในฤดูร้อน 8.1 5.0 
ระยะห่างจากถนน 5.1 15.0 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 0.6 1.2 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0.2 1.8 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.2 0.8 
อุณหภูมติ่ำสดุในฤดูหนาว 0.1 1.3 
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ภาพที่ 37  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) ที่เกิดจากตัว
แปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้
เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. ปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ยรายปี จ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม  
ช. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ซ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฌ. อุณหภูมิสูงสุดใน
ฤดูร้อน ญ. ระยะห่างจากถนน ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฏ. ความ
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฐ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฑ. อุณหภูมิต่ำสุดใน
ฤดูหนาว  

ก. ข. ค. 

ง. จ. 

ฉ. ช. ซ. 

ฌ. ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 
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ภาพที่ 38  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมูหริ่ง (Arctonyx collaris) 
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1.5.6 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของหมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus 
thibetanus) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของหมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus 
thibetanus) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 80.7 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.047 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 47,491.31 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 33,149.25 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที ่7 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนล่างของพื้นที่บริเวณที่ราบ 
มีระดับความลาดชันไม่เกิน 10 – 15 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 550 – 750 เมตร 
อยู่ใกล้แหล่งน้ำ 0 – 300 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,000 – 1,060 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนใน
เดือนที่แล้งที ่สุด 6 - 6.5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ตกมากที่สุด 210 - 215 มิลลิเมตร 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 27.0 – 27.5 องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง  
8.5 – 1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่า โดยมักพบบริเวณไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ไปจนถึงป่ารุ่นสอง 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพื้นที่บริเวณใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 2.5 – 5.5 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากถนน ห่างจากถนน 4 - 6 กิโลเมตร 

ตารางที่ 7  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหมีหมา (Helarctos malayanus) และ 
 หมีควาย (Ursus thibetanus) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน 21.5 6.1 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 20.8 5.1 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 15.2 14.8 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 13.2 24.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  11.8 5.8 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  9.1 12.9 
ระยะห่างจากถนน 3.3 10.7 
ระดับความลาดชันของพื้นท่ี 3.2 4.6 
ระยะห่างจากพื้นท่ีเกษตรกรรม 1.0 5.2 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0.7 9.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 0.2 1.0 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.1 0.1 
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ภาพที่ 39  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมีหมา (Helarctos malayanus) และ 
 หมีควาย (Ursus thibetanus) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละ 
 เว ้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื ้นที ่ใต ้เส ้นโค้ง (Area Under Curve: AUC)  
 ค. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ง. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด จ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
 ฉ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ระยะห่างจาก 
 หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฌ. ระยะห่างจากถนน ญ. ระดับความลาดชันของพื้นที่  
 ฎ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฏ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฐ. ปริมาณ 
 น้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด และ ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 

  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. 

ฌ. ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 83 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
ภาพที่ 40  พื้นที่ที ่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมีหมา (Helarctos malayanus) และ 

 หมีควาย (Ursus thibetanus)  
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1.5.7 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของลิงเสน (Macaca arctoides) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของหมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus 
thibetanus) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 94.1 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.025 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 22,209.19 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 7,387.31 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อ 
การปรากฏแสดงดังตารางที ่8 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนล่างของพื้นที่บริเวณที่ราบ 
มีระดับความลาดชันไม่เกิน 5 องศา พื้นที่ระดับความลาดชันยิ่งสูงขึ้นยิ่งพบการกระจายน้อยลง  
อยู่ใกล้แหล่งน้ำ 0 – 500 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีตั้งแต่ 980 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนยิ่งสูงขึ้น
การกระจายยิ่งสูงขึ้นด้วย ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 8.5 – 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า โดยมัก
พบบริเวณป่าดิบแล้งระดับต่ำ ไปจนถึงป่าดิบแล้งผสมดิบชื้น 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมตั้งแต่ 
4.8 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับระยะห่างจากถนน ห่างจากถนนตั้งแต่ 6 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 8  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของลิงเสน (Macaca arctoides) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 75.2 88.1 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 16.4 4 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 3 4.5 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 2.1 1.3 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 2.1 0 
ระยะห่างจากถนน 1.3 2 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 0.1 0 
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ภาพที่ 41  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของลิงเสน (Macaca arctoides) ที่เกิดจาก 
 ตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ 
 ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. สังคมพืชและการ 
 ใช้ประโยชน์ที่ดิน จ. ระยะห่างจากพื้นที ่เกษตรกรรม ฉ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  
 ช. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ซ. ระยะห่างจากถนน และ ฌ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. ช. 

ซ. ฌ. 
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ภาพที่ 42  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของลิงเสน (Macaca arctoides) 
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1.5.8 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของกวางป่า (Rusa unicolor) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางป่า (Rusa unicolor) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC 
(Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 86.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.051 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 42,139.13 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 12,142.13 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที ่9 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนล่างของพื้นที่ บริเวณที่ราบที่
ระดับความลาดชันไม่เกิน 5 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 เมตร อยู่ห่างจากแหล่ง
น้ำไม่เกิน 200 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 860 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด 4 – 4.5 
มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ตกมากที่สุด 200 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนตั ้งแต่  
27.8 – 29.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 22.8 – 24.3 องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพ
พืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 0.98 - 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า โดยมักพบบริเวณป่าดิบแล้งระดับต่ำ ป่ารุ่นสอง 
ไปจนถึงป่าเบญจพรรณ 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพื้นที่บริเวณใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากพื้นที ่เกษตรกรรม ใกล้กับพื ้นที ่เกษตรกรรมไม่เกิน 2 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากถนน ห่างจากถนนไม่เกิน 2.5 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 9  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของกวางป่า (Rusa unicolor) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 23.7 22.5 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 21.5 5.9 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 15.4 7.3 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 14.6 22.6 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 7.5 3.9 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 4.3 3.3 
อุณหภูมสิูงสดุในฤดูร้อน 2.9 8.2 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 2.8 2.4 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 2.4 1.1 
ระยะห่างจากถนน 2.2 8.7 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.8 5.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 0.6 0.4 
อุณหภูมติ่ำสดุในฤดูหนาว 0.4 8.2 
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ภาพที่ 43  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของกวางป่า (Rusa unicolor) ที่เกิดจากตัว 
 แปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้ 
 เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  
 ง. ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ยรายปี จ. ระดับความลาดชันของพื้นที่ ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่ 
 เกษตรกรรม ช. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมาก 
 ที่สุด ฌ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ญ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ฎ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืช 
 พรรณ ฏ. ระยะห่างจากถนน ฐ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฑ. ปริมาณน้ำฝน 
 ในเดือน ที่แล้งที่สุด และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. 

ฌ. ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 

ฒ. 
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ภาพที่ 44  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของกวางป่า (Rusa unicolor) 
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1.5.9 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือไฟ (Catopuma temminckii) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้
กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 86.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.128 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 23,048.44 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 6,995.81 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที ่10 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงทางตอนบนถึงตอนกลางของพื้นที่  
บริเวณที่ราบที่ระดับความลาดชันไม่เกิน 3 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 200 
เมตร อยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่เกิน 200 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีต่ำกว่า 900 มิลลิเมตร ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุดต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ตกมากที่ส ุด 195 - 200 
มิลลิเมตร อุณหภูมิส ูงส ุดในฤดูร ้อนตั ้งแต่ 29.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต ่ำส ุดในฤดูหนาว  
25.0 – 25.5 องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 0.83 - 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า  
โดยมักพบบริเวณป่าเบญจพรรณ 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพื้นที่บริเวณห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ตั้งแต่ 6.5 กิโลเมตร ความสัมพันธ์
กับระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมไม่เกิน 1.2 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากถนน ห่างจากถนนไม่เกิน 2.5 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 10  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 46.0 29.1 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 14.8 37.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 13.2 0.2 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 9.8 2.2 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 6.9 1.5 
อุณหภูมสิูงสดุในฤดูร้อน 5.4 9.3 
อุณหภูมติ่ำสดุในฤดูหนาว 1.4 17.4 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0.7 1.1 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 0.6 0.5 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 0.6 0.0 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 0.3 0.4 
ระยะห่างจากถนน 0.2 0.1 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 0.1 0.3 
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ภาพที่ 45  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเสือไฟ (Catopuma temminckii) ที่เกิด 
 จากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดง 
 พ้ืนที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ง. ปริมาณ 
 น้ำฝนเฉลี ่ยรายปี จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที ่สุด ฉ. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ  
 ช. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ซ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฌ. อุณหภูมิ 
 ต่ำสุดใน ฤดูหนาว ญ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ฎ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ 
 ฝนตกมากที่สุด ฏ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ ฐ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ฑ.  
 ระยะห่างจากถนน และ ฒ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ฉ. ช. ซ. 

ฌ. ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 

ฒ. 
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ภาพที่ 46  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเสือไฟ (Catopuma temminckii) 
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 1.5.10 ถิ ่นอาศัยที ่เหมาะสมของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) 

การเป็นถิ ่นที ่อย ู ่อาศัยของเก ้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ 
(Muntiacus feae) ซึ่งได้จากค่าพื้นที่ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) ร้อยละ 67.8 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.021 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 91,611.00 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 47,285.44 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที่ 11 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงเกือบทั่วทั้งพื้นที่ ที่ระดับความลาดชัน
5 – 25 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 320 - 500 เมตร อยู่ห่างจากแหล่งน้ำตั้งแต่  
2.5 – 5.5 กิโลเมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีต่ำกว่า 850 – 1,000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือน
ที ่แล้งที ่ส ุดต่ำกว่า 5.5 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ตกมากที ่ส ุด 198 - 208 มิลลิเมตร  
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนตั้งแต่ 28.0 - 29.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 23.0 – 24.2 
องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 0.83 - 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า โดยมักพบบริเวณ
ป่าดิบแล้งระดับต่ำ ไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ไปจนถึงป่ารุ่นสอง 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ และระยะห่างจาก
พื้นที่เกษตรกรรม มีโอกาสพบการกระจายได้ในพื้นที่บริเวณห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  
ไม่เกิน 3 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับระยะห่างจากถนน ห่างจากถนนไม่เกิน 8 กิโลเมตร 

ตารางที่ 11  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak)  
 และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลีย่นแปลง 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 25.8 5.3 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 16.2 8.3 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 13.2 16.3 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 10.7 8.1 
ระดับความลาดชันของพืน้ที ่ 8.6 6.3 
ระยะห่างจากถนน 8.5 9.5 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สดุ 5.1 14.9 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 3.0 15.9 
ระยะห่างจากหน่วยพิทกัษ์อทุยานแห่งชาตฯิ 3.0 5.4 
อุณหภูมิสูงสุดในฤดรู้อน 2.8 2.7 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนทีแ่ล้งที่สุด 1.8 5.2 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.1 1.2 
อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว 0.4 0.9 
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ภาพที่ 47  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ 
เก้งหม้อ (Muntiacus feae) ที่เกิดจากตัวแปรต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น 
(omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under Curve: AUC) ค. สังคม
พืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ง. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ จ. ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ฉ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ช. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ ซ. ระยะห่างจาก
ถนน ฌ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที ่ฝนตกมากที ่ส ุด  ญ. ปริมาณน้ำฝนเฉล ี ่ยรายปี   
ฎ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฏ. อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อน ฐ. ปริมาณ
น้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฑ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ และ ฒ. อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว  

ก. 
ข. 

ค. 

ง. 

จ. ฉ. ช. 

ซ. ฌ. ญ. 

ฎ. ฏ. ฐ. 

ฑ. ฒ. 
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ภาพที่ 48  พื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของเก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และ 

 เก้งหม้อ (Muntiacus feae)  
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 1.5.11 ถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของหมูป่า (Sus scrofa) 

การเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของหมูป่า (Sus scrofa) ซึ่งได้จากค่าพ้ืนที่ใต้กราฟ ROC (Area 
Under The Curve, AUC) ร้อยละ 72.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.018 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที ่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเป็นถิ่นอาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่พบว่า 
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง 84,938.06 ไร่ พื้นที่เหมาะสมมาก 50,682.94 ไร่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรากฏแสดงดังตารางที่ 12 

แนวโน้มการกระจายพบว่า มีโอกาสกระจายสูงเกือบทั่วทั้งพื้นที่ ที่ระดับความลาดชัน
ไม่เกิน 10 องศา ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 - 440 เมตร อยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 200 
เมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุดต่ำกว่า 4.2 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ตกมากที่สุด
มากกว่า 225 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนตั้งแต่ 28.3 - 29.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดใน
ฤดูหนาว 23.0 – 24.2 องศาเซลเซียส ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณมีค่าอยู่ระหว่าง 0.83 - 1 ซึ่งเป็น
พื้นที่ป่า โดยมักพบบริเวณไร่ร้างและไร่หมุนเวียน ป่าเบญจพรรณริมลำห้วย ไปจนถึงบริเวณที่ใกล้
แหล่งน้ำ 

ส่วนความสัมพันธ์กับระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีโอกาสพบการ
กระจายได้ในพ้ืนที่บริเวณห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ไม่เกิน 6 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมไม่เกิน 2.5 กิโลเมตร ความสัมพันธ์กับ
ระยะห่างจากถนน ห่างจากถนนไม่เกิน 1.2 กิโลเมตร 

ตารางท่ี 12  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการปรากฏของหมูป่า (Sus scrofa) 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 25.7 15.6 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 15.2 10.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีแล้งท่ีสุด 14.2 3.2 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 9.7 13 
อุณหภูมติ่ำสดุในฤดูหนาว 7 5.6 
ระยะห่างจากถนน 6.5 3 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 5.1 8.9 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ 4.6 8.2 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.5 1.4 
ปริมาณน้ำฝนในเดือนท่ีฝนตกมากที่สุด 3 8 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายป ี 2.9 7.9 
อุณหภูมสิูงสดุในฤดูร้อน 1.4 13.4 
ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ 1.3 1.3 
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ภาพที่ 49  กราฟแสดงการตอบสนองต่อการกระจายของหมูป่า (Sus scrofa) ที่เกิดจากตัวแปร 
 ต่าง ๆ ก. ผลการทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้น  
 โค้ง (Area Under Curve: AUC) ค.ระดับความลาดชันของพื้นที่ ง. ระยะห่างจากแหล่ง 
 น้ำ จ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่แล้งที่สุด ฉ. ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม ช. อุณหภูมิ 
 ต่ำสุดในฤดูหนาว ซ. ระยะห่างจากถนน ฌ. ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  
 ญ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ ฎ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 ฏ. ปริมาณน้ำฝนในเดือนที่ฝนตกมากที่สุด ฐ. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี ฑ. อุณหภูมิสูงสุด 
 ในฤดูร้อน และ ฒ. ค่าดัชนีเน้นภาพพืชพรรณ  

ก. ข. ค. 

ง. จ. ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 

ญ. ฎ. 

ฏ. ฐ. ฑ. 

ฒ. 
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ภาพที่ 50  พ้ืนที่ที่มีศักยภาพต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของหมูป่า (Sus scrofa) 
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ตารางที่ 13  พื้นที่หากินและพื้นที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดในอุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ลำดับ ชนิดสัตว์ป่า 
พ้ืนที่หากิน  

(ไร่) 
พ้ืนที่หากิน  
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่เหมาะสม  
(ไร่) 

พ้ืนที่เหมาะสม  
(ตร.กม.) 

1 หมูป่า 117271.13 187.63 135621.00 216.99 
2 เก้งธรรมดาและเก้งหม้อ 113214.94 181.14 138896.44 222.23 
3 หมูหริ่ง 76849.88 122.96 132808.50 212.49 
4 หมีหมาและหมีควาย 57636.57 92.22 80640.56 129.02 
5 กระทิง 47520.57 76.03 62208.57 99.53 
6 เลียงผา 28087.88 44.94 59972.07 95.96 
7 กวางป่า 26078.07 41.72 54281.26 86.85 
8 ลิงเสน 16270.31 26.03 29596.50 47.35 
9 วัวแดง 4435.88 7.10 27014.63 43.22 
10 เสือไฟ 2576.81 4.12 30044.25 48.07 
11 สมเสร็จ 1243.13 1.99 1244.25 1.99 

 

 

 

ภาพที่ 51  กองมูลของสัตว์ป่าบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  ก. กองมูล
เลียงผา (Capricornis sumatraensis) ข. กองมูลหมีควาย (Ursus thibetanus) ค. กอง
มูลแมวป่า (Felis chaus) และ ง. กองมูลสมเสร็จ (Tapirus indicus)  

ก. ข. 

ค. ง. 
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2. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) 

 2.1 ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

จากการสำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอันดับกบ (Anura) 5 วงศ์ 13 ชนิด ได้แก่ 
คางคกแคระ  ( Ingerophrynus parvus) กบท ูด  (Limnonectes blythii) อ ึ ่ งกรายข ้ างแถบ 
(Megophrys carinense) อ ึ ่ งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) อ ึ ่ งกรายห ้วยใหญ่  
(Megophrys major) อึ่งหลังขีด (Micryletta inornate) กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) 
กบเขาส ูง (Clinotarsus alticola) เข ียดบัว (Hylarana erythraea) กบชะง ่อนผาตะนาวศรี  
(Odorrana livida) กบล ายห ิ น ตะนา ว ศรี  (Amolops panhai) กบอ ่ อ ง เ ล ็ ก  ( Sylvirana 
nigrovittata) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) 

2.2 สถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่พบในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตาม
บัญชีรายชื่อ พบสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) และ
กบทูด (Limnonectes blythii) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ในการสำรวจครั ้งนี ้ ไม ่พบ 
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีสถานภาพตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened: NT) 
จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ กบทูด (Limnonectes blythii) 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concerned: LC) จำนวน 11 ชนิด 
ได้แก่ คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) กบห้วยขาปุ่มใต้ (Limnonectes jarujini) อึ่งกราย
ข้างแถบ (Megophrys carinense) อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) อึ่งกรายห้วยใหญ่ 
(Megophrys major) อึ่งหลังขีด (Micryletta inornata) เขียดบัว (Hylarana erythraea) กบเขาสูง 
(Clinotarsus alticola) กบอ่องเล็ก (Sylvirana nigrovittata) กบลายหินตะนาวศรี  (Amolops 
panhai) และปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) 

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) จำนวน 1 ชนิด 
ได้แก่ กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida)  
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ตารางที่ 14  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน 

ลำดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Anura 
Family Bufonidae 

1 Lesser Malacca 
Toad 

คางคกแคระ Ingerophrynus parvus LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Dicroglossidae 
2 Blyth's Wart Frog กบทูด Limnonectes blythii NT สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
3 Jarujin's Stream 

Frog 
กบห้วยขาปุ่มใต้ Limnonectes jarujini LC - - 

Family Megophryidae 
 

4 - อึ่งกรายขา้งแถบ Megophrys carinense LC - - 
5 Smith's Litter Frog อึ่งกรายลายเลอะ Leptobrachium smithi  LC - - 
6 Glandular Horned 

Toad 
อึ่งกรายหว้ยใหญ ่ Megophrys major LC - - 

7 Deli Paddy Frog อึ่งหลังขีด Micryletta inornata LC - - 
Family Ranidae 

8 Common Green 
Frog 

เขียดบัว Hylarana erythraea LC - - 

9 Ranidae กบเขาสูง Clinotarsus alticola LC - - 
10 Green Cascade 

Frog 
กบชะง่อนผาตะนาวศร ี Odorrana livida DD - - 

11 Tenasserim 
Cascade Frog 

กบลายหินตะนาวศรี Amolops panhai LC - - 

12 Dark Sided Frog กบอ่องเล็ก Sylvirana nigrovittata LC - - 
Family Rhacophoridae 

13 Common Tree 
Frog 

ปาดบ้าน Polypedates 
leucomystax 

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 - เกอืบอยู่ในข่ายใกลต้่อการสญูพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกอืบอยู่ในข่ายเสี่ยงตอ่การสญูพันธุ ์(Near Threatened) 
LC - มีความเสีย่งต่ำตอ่การสญูพันธุ ์(Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพยีงพอต่อการประเมนิ (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมนิ (Not Evaluated) 
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ภาพที่ 52  บริเวณที่สำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระ 
 เกียรติไทยประจัน ก. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) ข. กบทูด (Limnonectes  
 blythii) ค. กบห ้วยขาปุ่มใต้  (Limnonectes jarujini) และ ง. อ ึ ่ งกรายข ้างแถบ  
 (Megophrys carinense)  

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 53  บริเวณที่สำรวจพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติไทยประจัน ก. อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi) ข. อึ่งกรายห้วยใหญ่ 
(Megophrys major) ค. เขียดบัว (Hylarana erythraea) และ ง. กบเขาสูง (Clinotarsus 
alticola)   

ก. ข. 

ค. ง. 
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ภาพที่ 54  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  
ก. คางคกแคระ (Ingerophrynus parvus) ข. กบทูด (Limnonectes blythii) ค. กบ
ห ้วยขาปุ่มใต้  (Limnonectes jarujini) ง. อ ึ ่ งกรายลายเลอะ (Leptobrachium 
smithi) จ. กบชะง่อนผาตะนาวศรี (Odorrana livida) ฉ. กบอ่องเล็ก (Sylvirana 
nigrovittata) ช .  กบลายห ินตะนาวศรี  (Amolops panhai) และ ซ.  ปาดบ ้าน 
(Polypedates leucomystax)  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ซ. 
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3. สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile) 

 3.1 ความหลากหลายของสัตว์เลื้อยคลาน 

พบสัตว์เลื ้อยคลาน 2 อันดับ 10 วงศ์ 21 ชนิด โดยพบสัตว์เลื ้อยคลานในอันดับเต่า
(Testudines) จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ เต่าใบไม้ (Cyclemys dentata) เต่าเหลือง (Indotestudo 
elongata) เต่าหก (Manouria emys) และตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea)  

สัตว์เลื้อยคลานอันดับกิ้งก่าและงู (Squamata) จำนวน 17 ชนิด ได้แก่ กิ้งก่าเขาหนามสั้น
(Acanthosaura crucigera) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) กิ้งก่าแก้วใต้ (Calotes emma)  
ตุ ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) จ ิ ้งจกหางแบนเล็ก (Hemidactylus platyurus) จ ิ ้งจกดินลายจุด 
(Dixonius siamensis) จ ิ ้ ง เหลนบ ้ าน  (Eutropis multifasciata) จ ิ ้ ง เหลนภ ู เขา เกล ็ด เร ียบ 
(Sphenomorphus maculatus)  ง ู เข ียวห ัวจ ิ ้ งจก  (Ahaetulla prasina) ง ู เข ียวพระอ ินทร์  
(Chrysopelea ornate) งูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon subcinctus) งูหลาม (Python bivittatus) 
ตะกวด (Varanus bengalensis) เห่าช้าง (Varanus rudicollis) งูเขียวหางไหม้ตาโต (Cryptelytrops 
macrops) ง ู เข ียวหางไหม ้ท ้องเข ียว  (Popeia popeiorum) และง ู เข ียวหางไหม ้ท ้องเหล ือง 
(Cryptelytrops albolabris) 

3.2 สถานภาพของสัตว์เลื้อยคลาน 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย สัตว์เลื้อยคลานที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจันที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชี
รายชื ่อพบสัตว์ป่าคุ ้มครองจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ เต่าใบไม้ (Cyclemys dentata) เต่าเหลือง 
(Indotestudo elongata) เต่าหก (Manouria emys) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) 
กิ้งก่าเขาหนามสั้น(Acanthosaura crucigera) กิ้งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) กิ้งก่าแก้วใต้ 
(Calotes emma) ง ูหลาม (Python bivittatus) ตะกวด (Varanus bengalensis) และเห่าช้าง 
(Varanus rudicollis) 

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

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) จำนวน 5 ชนิด เต่าเหลือง (Indotestudo 
elongata) เต่าหก (Manouria emys) ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) ตุ๊กแกบ้าน (Gekko 
gecko) และงูหลาม (Python bivittatus) 
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สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
พบสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) จำนวน 
2 ชนิด ได้แก่ เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria emys) 

ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 
ตะพาบธรรมดา (Amyda cartilaginea) และงูหลาม (Python bivittatus) 

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

ชนิดพันธุ ์ที่มีความเสี ่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ ์ (Least Concern: LC) จำนวน 11 ชนิด  
ได้แก่ ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis 
multifasciata) จ ิ ้ ง เหลนภ ูเขาเกล ็ดเร ียบ  (Sphenomorphus maculatus) ง ู เข ียวห ัวจ ิ ้ งจก 
(Ahaetulla prasina) กิ้งก่าเขาหนามสั้น(Acanthosaura crucigera) งูปล้องฉนวนบ้าน (Lycodon 
subcinctus) ตะกวด (Varanus bengalensis) งูเขียวหางไหม้ตาโต (Cryptelytrops macrops)  
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Popeia popeiorum) และงูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง (Cryptelytrops 
albolabris) 

ตารางที่ 15  รายชื่อและสถานภาพของสัตว์เลื้อยคลานในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

อันดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

Order Testudines 
Family Geoemydidae 

1 Asian Leaf Turtle เต่าใบไม้ Cyclemys dentata NT สัตว์ป่าคุ้มครอง 
 

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

Family Trionychidae 
4 Asiatic Softshell Turtle ตะพาบธรรมดา Amyda cartilaginea VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Order Squamata 
Family Agamidae 

5 Boulenger's 
pricklenape 

กิ้งก่าเขาหนามสั้น Acanthosaura 
crucigera 

LC สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

6 Oriental Garden Lizard กิ้งก่าหวัแดง Calotes versicolor - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
7 Forest Crested Lizard กิ้งก่าแกว้ใต้ Calotes emma - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 

อันดับ ชื่อสามัญ (English) ชื่อสามัญ (Thai) ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพทางกฎหมาย 

IUCN กฎหมายไทย CITES 

Family Gekkonidae 
8 Tokay ตุ๊กแกบา้น Gekko gecko LC - บัญชี II 
9 Common frilly 

gecko 
จิ้งจกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus - - - 

10 Siamese Leaf - 
toed Gecko 

จิ้งจกดินลายจุด Dixonius siamensis LC - - 

Family Scincidae 
11 Common Mabuya จิ้งเหลนบ้าน Eutropis multifasciata LC - - 
12 Common Forest 

Skink 
จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ 

Sphenomorphus 
maculatus 

LC - - 

Family Colubridae 
13 Asian Vine Snake งูเขียวหัวจิ้งจก Ahaetulla prasina LC - - 
14 Golden tree snake งูเขียวพระอินทร ์ Chrysopelea ornata - - - 
15 White - Banded 

Wolf Snake 
งูปล้องฉนวนบ้าน Lycodon subcinctus LC - - 

Family Pythonidae 
16 Burmese Python งูหลาม Python bivittatus VU สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II 

Family Varanidae 
17 Bengal Monitor 

Lizard 
ตะกวด Varanus bengalensis LC สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I 

18 Roughneck 
monitor lizard 

เห่าช้าง Varanus rudicollis - สัตว์ป่าคุ้มครอง - 

Family Viperidae 
19 Large - eyed Pit 

Viper 
งูเขียวหางไหม้
ตาโต 

Cryptelytrops macrops LC - - 

20 Pope's Pit Viper งูเขียวหางไหม้
ท้องเขียว 

Popeia popeiorum LC - - 

21 White - lipped 
Pitviper 

งูเขียวหางไหม้
ท้องเหลือง 

Cryptelytrops albolabris LC - - 

หมายเหตุ 

 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ที่ไม่จำเป็นว่าถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์แต่ต้อง
ควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับความอยู่
รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ  

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

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองในอย่างน้อยหนึ่งประเทศโดย
การต้องร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ในการ
ควบคุมการค้าขายชนิดพันธุ์นั้น ๆ 

VU - เกือบอยู่ในข่ายใกล้ต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) 
NT - เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened) 
LC - มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern) 
DD - ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient) 
NE - ยังไม่ได้รับการประเมิน (Not Evaluated) 
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ภาพที่ 55  บริเวณที่สำรวจพบสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
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ภาพที่ 56  สัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก. จิ้งเหลนภูเขา
เกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus) ข. จิ้งจกดินลายจุด (Dixonius siamensis) 
ค. ตุ ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ง. กิ ้งก่าเขาหนามสั ้น (Acanthosaura crucigera)  
จ.  เต ่ า เหล ือง  ( Indotestudo elongate) และ ฉ.  ง ู เข ียวหางไหม ้ท ้อง เหล ื อง 
(Cryptelytrops albolabris) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 
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4. นก (Bird) 

4.1 ความหลากหลายของนก 

จากการสำรวจพบนก 19 อันดับ 56 วงศ์ 174 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุด คือ อันดับ 
นกเกาะคอน (Passeriformes) จำนวน 99 ชนิด ได้แก่ นกขมิ้นน้อยธรรมดา (Aegithina tiphia)  
นกพงคิ ้วดำ (Acrocephalus bistrigiceps) นกพงใหญ่พันธุ ์ญี ่ปุ ่น (Acrocephalus orientalis)  
นกแอ่นพง (Artamus fuscus) นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra erythrocephala) นกพญาไฟสีเทา 
(Pericrocotus divaricatus) นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus) นกพญาไฟสีกุหลาบ 
(Pericrocotus roseus) นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons) นกเขียวก้านตอง
ปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis) นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii) นกกระจิบหญ้า
สีเรียบ (Prinia inornata) นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens) นกสีชมพูสวน (Dicaeum 
cruentatum) นกเขียวคราม ( Irena puella) นกกาฝากท้องสีส ้ม (Dicaeum trigonostigma)  
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)  
นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus) นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus) นกกะรางหัว
หงอก (Garrulax leucolophus) นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolate) นกแซวสวรรค์ 
(Terpsiphone paradise) นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinereal) นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม 
(Cyornis rubeculoides) นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Chalcoparia singalensis) นกยอดหญ้าหัวดำ 
(Saxicola torquata) นกขม ิ ้ นท ้ ายทอยดำ  (Oriolus chinensis) นกกระจอกตาล (Passer 
flaveolus) นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) และนกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus 
coronatus) เป็นต้น 

รองลงมา คือ อันดับนกตะขาบ (Coraciiformes) จำนวน 13 ชนิด ได้แก่ นกกะเต็นลาย 
(Lacedo pulchella) นกกะเต็นน้อยสามนิ้วหลังดำ (Ceyx erithaca) นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon 
pileate) นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting) นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo 
atthis) นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Pelargopsis capensis) นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) 
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis) นกจาบคาเครา
น้ำเง ิน (Nyctyornis athertoni) นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus) นกจาบคาหัวสีส้ม 
(Merops leschenaultia) และนกจาบคาเล็ก (Merops orientalis) 

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

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

อ ันด ับไก ่  (Galliformes) จำนวน 6 ชน ิด ได ้แก ่  นกกระทาดง (Arborophila 
brunneopectus) นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix 
oculea) นกแว่นสีเทา (Polyplectron bicalcaratum) ไก่ป่า (Gallus gallus) และไก่ฟ้าหลังเทา 
(Lophura nycthemera) 

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

อันดับนกคัคคู (Cuculiformes) จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ นกกาเหว่า (Eudynamys 
scolopaceus) นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus) นกกะปูดใหญ่ (Centropus sinensis) 
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis) และนกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus) 

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

สถานภาพของนก 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามกฎหมายไทย นกที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจันที่มีสถานภาพคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 โดยจำแนกตามบัญชีรายชื่อพบสัตว์
ป่าคุ้มครองจำนวน 173 ชนิด ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius) นกแอ่นตาล (Cypsiurus 
balasiensis) นกเง ือกส ีน ้ำตาล (Ptilolaemus tickelli) นกกาฮ ัง (Buceros bicornis) นกแก๊ก 
(Anthracoceros albirostris) นกเง ื อกกรามช ้ า ง  (Rhyticeros undulates) นกตบย ุ งภ ู เ ขา 
(Caprimulgus indicus) นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus) นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus 
asiaticus) นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) นกคุ ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki) นกคุ ่มอกลาย 
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(Turnix suscitator) นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นก
ปากห่าง (Anastomus oscitans) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกพิราบป่า (Columba 
livia) นกเขาใหญ ่  (Spilopelia chinensis) นกกะเต ็นน ้อยสามน ิ ้ วหล ังดำ (Ceyx erithaca)  
นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting) นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni) 
นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti) นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล (Alophoixus ochraceus) 
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente) นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios) 
และนกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) เป็นต้น และพบนกที่ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์เลี ้ยง 
ไทยประจำถ่ิน จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกเขาชวา (Geopelia striata) 

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

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

ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III) ในการสำรวจครั้งนี้ไม่พบนกที่อยู่ในบัญชี
หมายเลข 3 (Appendix III) 

สถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN) 
พบนกที่อยู่ในบัญชี ดังนี้ 

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

ชนิดพันธุ ์ที่ เกือบอยู ่ในข่ายเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ ์ (Near Threatened: NT) จำนวน  
4 ชนิด ได้แก่ นกเงือกสีน้ำตาล (Ptilolaemus tickelli) นกกระทาสองเดือย (Caloperdix oculeus)  
นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus) และนกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila 
cumatilis)  

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) จำนวน 168 ชนิด 
ได้แก่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus) เหยี่ยวนกเขาหงอน 
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(Accipiter trivirgatus) เหยี ่ยวรุ ้ง (Spilornis cheela) เหยี ่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)  
นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon) นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) นกเค้ากู่ (Otus 
lettia) นกเขนน ้อยป ีกแถบขาว (Hemipus picatus) นกก ิ ้ ง โครงห ัวส ีนวล (Acridotheres 
leucocephalus) นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis) นกเอ้ียงสาลิกา (Acridotheres 
tristis) นกปรอดห ั ว โขน  (Pycnonotus jocosus)  นกจ ับแมลงตะโพกเหล ื อง  ( Ficedula 
zanthopygia) และนกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloscopus fuscatus) เป็นต้น 

สถานภาพตามฤดูกาล จากการสำรวจสถานภาพตามฤดูกาลของนกที่พบในอุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จำแนกตามคู่มือนกเมืองไทยจากการปรากฏตัวของนกแต่ละ
ชนิดในพื้นท่ี พบนกประจำถิ่น (Resident: R) ที่สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปี จำนวน 150 ชนิด ได้แก่ 
น กแอ ่ น ต าล  ( Cypsiurus balasiensis) เ ห ย ี ่ ย ว ข า ว  ( Elanus caeruleus)  น ก เ ข า เ ข ี ย ว 
(Chalcophaps indica) นกกก (Buceros bicornis) นกเขาชวา  (Geopelia striata) นกกาฮัง 
(Buceros bicornis) และนกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) เป็นต้น 

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

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

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



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 114 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางท่ี 16  รายชื่อและสถานภาพของนกที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานะ
ตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Order Accipitriformes 

Family Accipitridae 

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

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

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

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

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

Order Apodiformes  

Family Apodidae 

6 Asian Palm Swift   นกแอ่นตาล Cypsiurus 
balasiensis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Bucerotiformes 

Family Bucerotidae 

7 Brown Hornbill นกเงือกสีน้ำตาล Ptilolaemus tickelli R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II NT 

8 Great Hornbill   นกกาฮัง Buceros bicornis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี I VU 

9 Oriental Pied Hornbill   นกแก๊ก Anthracoceros 
albirostris 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

10 Wreathed Hornbill นกเงือกกรามช้าง Rhyticeros 
undulatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II VU 

Order Caprimulgiformes 

Family Caprimulgidae 

11 Grey Nightjar นกตบยุงภูเขา Caprimulgus indicus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

12 Large - tailed Nightjar นกตบยุงหางยาว Caprimulgus 
macrurus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

13 Indian Nightjar นกตบยุงเล็ก Caprimulgus 
asiaticus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Charadriiformes 

Family Charadriidae 

14 Red - wattled Lapwing นกกระแตแตแ้ว้ด Vanellus indicus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Turnicidae 

15 Yellow-legged 
Buttonquail 

นกคุ่มอืดใหญ่  Turnix tanki R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

16 Barred Buttonquail  นกคุ่มอกลาย Turnix suscitator  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Ciconiiformes 

Family Ardeidae 

17 Chinese Pond Heron   นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

18 Little Egret   นกยางเปีย Egretta garzetta  R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Apodiformes&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Coraciiformes&action=edit&redlink=1


รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 115 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

ตารางท่ี 16  (ต่อ) 

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานะ
ตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพทางกฎหมาย 

กฎหมายไทย CITES IUCN 

Family Ciconiidae  

19 Asian Openbill นกปากห่าง Anastomus oscitans R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Columbiformes  

Family Columbidae 

20 Common Emerald 
Dove   

นกเขาเขียว Chalcophaps indica  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

21 Mountain Imperial 
Pigeon   

นกมูม Ducula badia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

22 Rock Pigeon   นกพิราบปา่ Columba livia  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

23 Spotted Dove    นกเขาใหญ ่ Spilopelia chinensis  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

24 Streptopelia 
tranquebarica 

นกเขาไฟ Streptopelia 
tranquebarica 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

25 Thick-billed Green 
Pigeon  

นกเขาเปล้าธรรมดา Treron curvirostra  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

26 Zebra Dove   นกเขาชวา Geopelia striata R ประกาศขึ้น
ทะเบียนพันธุ์
สัตว์เล้ียงไทย
ประจำถิ่น 

- LC 

Order Coraciiformes  

Family Alcedinidae 

27 Banded Kingfisher นกกะเต็นลาย Lacedo pulchella R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

28 Oriental Dwarf 
Kingfisher  

นกกะเต็นน้อยสาม
นิ้วหลังดำ 

Ceyx erithaca R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

29 Black - capped 
Kingfisher   

นกกะเต็นหัวดำ Halcyon pileata  N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

30 Blue - eared 
Kingfisher 

นกกระเต็นน้อยหลัง
สีน้ำเงิน 

Alcedo meninting R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

31 Common Kingfisher   นกกะเต็นน้อย
ธรรมดา 

Alcedo atthis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

32 Stork - billed 
Kingfisher   

นกกะเต็นใหญ่
ธรรมดา 

Pelargopsis 
capensis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

33 White - throated 
Kingfisher   

นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Coraciidae 

34 Indian Roller   นกตะขาบทุ่ง Coracias 
benghalensis  

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

35 Oriental Dollarbird   นกตะขาบดง Eurystomus 
orientalis 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Stork&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Coraciiformes&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Roller&action=edit&redlink=1
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Family Meropidae 

36 Blu-bearded Bee - 
eater 

นกจาบคาเคราน้ำ
เงิน 

Nyctyornis 
athertoni 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

37 Blue - tailed Bee - 
eater   

นกจาบคาหัวเขยีว Merops philippinus R, P, B, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

38 Chestnut - headed 
Bee - eater    

นกจาบคาหัวสีส้ม Merops 
leschenaulti 

N, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

39 Green Bee - eater   นกจาบคาเล็ก Merops orientalis R, B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Cuculiformes 

Family Cuculidae 

40 Asian Koel   นกกาเหว่า Eudynamys 
scolopaceus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

41 Chestnut-winged 
Cuckoo  

นกคัคคูหงอน Clamator 
coromandus 

B, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

42 Greater Coucal   นกกะปูดใหญ ่ Centropus sinensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

43 Green - billed 
Malkoha  

นกบั้งรอกใหญ ่ Phaenicophaeus 
tristis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

44 Plaintive Cuckoo   นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis 
merulinus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Galliformes 

Family Phasianidae 

45 Bar - backed Partridge  นกกระทาดง Arborophila 
brunneopectus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

46 Chinese Francolin   นกกระทาทุ่ง Francolinus 
pintadeanus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

47 Ferruginous Partridge นกกระทาสองเดือย Caloperdix oculea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

48 Grey Peacock 
Pheasant    

นกแว่นสีเทา Polyplectron 
bicalcaratum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

49 Red Junglefowl   ไก่ป่า Gallus gallus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

50 Silver Pheasant    ไก่ฟ้าหลังเทา Lophura 
nycthemera 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Rallidae 

51 White - breasted 
Waterhen   

นกกวกั Amaurornis 
phoenicurus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Passeriformes 

Family Acrocephalidae 

52 Black - browed Reed 
Warbler 

นกพงค้ิวดำ Acrocephalus 
bistrigiceps 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

53 Oriental Reed 
Warbler 

นกพงใหญ่พันธุ์ญีปุ่่น Acrocephalus 
orientalis 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Rallidae&action=edit&redlink=1
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54 Thick - billed Warbler นกพงปากหนา Acrocephalus 
aedon 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Aegithinidae 

55 Common Iora  นกขมิ้นน้อยธรรมดา Aegithina tiphia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Artamidae 

56 Ashy Woodswallow   นกแอ่นพง Artamus fuscus  R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Alaudidae 

57 Indochinese Bushlark   นกจาบฝนปกีแดง Mirafra 
erythrocephala 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Campephagidae 
58 Ashy Minivet   นกพญาไฟสีเทา Pericrocotus 

divaricatus 
N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

59 Rosy Minivet   นกพญาไฟสีกหุลาบ Pericrocotus roseus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
60 Scarlet Minivet   นกพญาไฟใหญ ่ Pericrocotus 

speciosus 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

61 Small Minivet นกพญาไฟเล็ก Pericrocotus 
cinnamomeus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Chloropseidae  

62 Golden - fronted 
Leafbird  

นกเขียวก้านตอง
หน้าผากสีทอง 

Chloropsis aurifrons R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Cisticolidae 

63 Grey - breasted Prinia นกกระจิบหญ้าอก
เทา 

Prinia hodgsonii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

64 Plain Prinia   นกกระจิบหญ้าสี
เรียบ 

Prinia inornata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

65 Rufescent Prinia นกกระจิบหญ้าสีขา้ง
แดง 

Prinia rufescens R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Corvidae 
66 Eastern Jungle Crow อีกา Corvus levaillantii R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
67 Racket - tailed Treepie นกกาแวน Crypsirina temia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
68 Red - billed Blue 

Magpie 
นกขุนแผน Urocissa 

erythroryncha 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Dicaeidae 
69 Orange - bellied 

Flowerpecker   
นกกาฝากท้องสีส้ม Dicaeum 

trigonostigma 
R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

70 Scarlet - backed 
Flowerpecker   

นกสีชมพูสวน Dicaeum 
cruentatum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

71 Thick - billed 
Flowerpecker 

นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

72 Yellow - vented 
Flowerpecker   

นกกาฝากก้นเหลือง Dicaeum 
chrysorrheum 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunbird&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunbird&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Old_World_flycatcher&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cisticolidae&action=edit&redlink=1
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73 Ashy Drongo   นกแซงแซวสีเทา Dicrurus 
leucophaeus 

R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

74 Black Drongo   นกแซงแซวหางปลา Dicrurus 
macrocercus 

R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

75 Greater Racket - 
tailed Drongo 

นกแซงแซวหางบ่วง
ใหญ่ 

Dicrurus paradiseus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

76 Hair-crested Drongo  นกแซงแซวหงอนขน Dicrurus 
hottentottus 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Estrildidae 

77 Scaly - breasted 
Munia   

นกกระติ๊ดขี้หม ู Lonchura 
punctulata  

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

78 White - rumped 
Munia 

นกกระติ๊ดตะโพก
ขาว 

Lonchura striata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Eurylaimidae 

79 Banded Broadbill   นกพญาปากกว้าง
ลายเหลือง 

Eurylaimus 
javanicus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

80 Silver - breasted 
Broadbill 

นกพญาปากกว้างอก
สีเงิน 

Serilophus lunatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Hirundinidae 

81 Barn Swallow   นกนางแอ่นบา้น Hirundo rustica R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

82 Red - rumped 
Swallow   

นกนางแอ่นตะโพก
แดง 

Cecropis daurica  N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Irenidae 

83 Asian Fairy - bluebird  นกเขียวคราม Irena puella R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Laniidae 

84 Brown Shrike  นกอีเสือสีน้ำตาล Lanius cristatus N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

85 Tiger Shrike   นกอีเสือลายเสือ Lanius tigrinus P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Leiothrichidae 

86 Greater Necklaced 
Laughingthrush 

นกกะรางสร้อยคอ
ใหญ่ 

Garrulax pectoralis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

87 White - crested 
Laughingthrush   

นกกะรางหวัหงอก Garrulax 
leucolophus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Locustellidae  

88 Lanceolated Warbler นกพงตั๊กแตนอกลาย Locustella 
lanceolata 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Monarchidae 

89 Asian Paradise - 
flycatcher  

นกแซวสวรรค์ Terpsiphone 
paradisi 

R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

90 Black - naped 
Monarch   

นกจับแมลงจุกดำ Hypothymis azurea R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulbul&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Starling&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Old_World_warbler&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Old_World_warbler&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Old_World_babbler&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Dicruridae&action=edit&redlink=1
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Family Motacillidae 

91 Forest Wagtail   นกเด้าลมดง Dendronanthus 
indicus 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

92 Grey Wagtail   นกเด้าลมหลังเทา Motacilla cinerea N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

93 Paddyfield Pipit  นกเด้าดินทุ่งเล็ก Anthus rufulus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Muscicapidae 

94 Blue - throated 
Flycatcher 

นกจับแมลงคอสีน้ำ
เงินเข้ม 

Cyornis 
rubeculoides 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

95 Oriental Magpie Robin   นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

96 Siberian blue robin นกเขนน้อยไซบีเรีย Luscinia cyane N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Nectariniidae 

97 Chalcoparia 
singalensis 

นกกินปลีแก้มสี
ทับทิม 

Chalcoparia 
singalensis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

98 Crimson Sunbird นกกินปลีคอแดง Aethopyga siparaja R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

99 Plain Sunbird นกกินปลีสีเรียบ Anthreptes simplex R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

100 Little Spiderhunter  นกปลีกล้วยเล็ก Arachnothera 
longirostra 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

101 Olive - backed 
Sunbird  

นกกินปลีอกเหลือง Cinnyris jugularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

102 Siberian Rubythroat นกคอทับทิม Calliope calliope R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

103 Taiga Flycatcher   นกจับแมลงคอแดง Ficedula albicilla N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

104 Tickell's Blue 
Flycatcher   

นกจับแมลงอกส้ม
ท้องขาว 

Cyornis tickelliae R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

105 Verditer Flycatcher   นกจับแมลงสีฟ้า Eumyias 
thalassinus 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

106 White - rumped 
Shama  

นกกางเขนดง Copsychus 
malabaricus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

107 Yellow - rumped 
Flycatcher 

นกจับแมลงตะโพก
เหลือง 

Ficedula 
zanthopygia 

P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

108 Zappey's Flycatcher นกจับแมลงสีฟ้า
ท้องขาว 

Cyanoptila 
cumatilis 

P สัตว์ป่าคุ้มครอง - NT 

Family Muscicapidae 

109 Common Stonechat นกยอดหญา้หวัดำ Saxicola torquata R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

110 Grey - headed 
Flycatcher 

นกจับแมลงหัวเทา Culicicapa 
ceylonensis 

R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

111 Hainan Blue 
Flycatcher 

นกจับแมลงอกสฟี้า Cyornis hainanus R, P, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Oriolidae 

112 Black - naped Oriole  นกขมิ้นท้ายทอยดำ Oriolus chinensis R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sunbird&action=edit&redlink=1
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Family Passeridae 

113 Eurasian Tree 
Sparrow    

นกกระจอกบ้าน Passer montanus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

114 Plain - backed 
Sparrow  

นกกระจอกตาล Passer flaveolus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Pellorneidae 

115 Puff - throated 
Babbler   

นกจาบดินอกลาย Pellorneum 
ruficeps 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Phylloscopidae 

116 Dusky Warbler นกกระจิ๊ดสีคล้ำ Phylloscopus 
fuscatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

117 Radde's Warbler นกกระจิ๊ดปากหนา Phylloscopus 
schwarzi 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

118 Eastern Crowned Leaf 
Warbler 

นกกระจิ๊ดหวัมงกุฎ Phylloscopus 
coronatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

119 Greenish Warbler นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ Phylloscopus 
trochiloides 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Pittidae 

120 Blue Pitta นกแต้วแลว้สีน้ำเงิน Pitta cyanea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

121 Blue - winged Pitta นกแต้วแลว้ธรรมดา Pitta moluccensis B, P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

122 Hooded Pitta นกแต้วแลว้อกเขยีว Pitta sordida P, B สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Pycnonotidae 

123 Black - crested Bulbul   นกปรอดเหลืองหัว
จุก 

Pycnonotus 
flaviventris 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

124 Black - headed 
Bulbul   

นกปรอดทอง Pycnonotus 
atriceps 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

125 Ochraceous Bulbul นกปรอดโอ่งท้องสี
น้ำตาล 

Alophoixus 
ochraceus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

126 Red - whiskered 
Bulbul 

นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

127 Sooty - headed 
Bulbul 

นกปรอดหัวสีเขมา่ Pycnonotus 
aurigaster 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

128 Streak - eared Bulbul นกปรอดสวน Pycnonotus 
blanfordi 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

129 Stripe - throated 
Bulbul 

นกปรอดคอลาย Pycnonotus 
finlaysoni 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

130 Yellow - vented 
Bulbul 

นกปรอดหน้านวล Pycnonotus 
goiavier 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Rhipiduridae 

131 Sunda Pied Fantail นกอีแพรดแถบอกดำ Rhipidura javanica R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantail&action=edit&redlink=1
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Family Sittidae 

132 Velvet - fronted 
Nuthatch 

นกไต่ไม้หน้าผาก
กำมะหยี ่

Sitta frontalis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Sturnidae 

133 Asian Pied Starling นกเอี้ยงด่าง Gracupica contra R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

134 Black - collared 
Starling 

นกกิ้งโครงคอดำ Gracupica nigricollis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

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

136 Common Myna นกเอี้ยงสาริกา Acridotheres tristis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

137 Vinous - breasted 
Myna 

นกกิ้งโครงหัวสีนวล Acridotheres 
leucocephalus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

138 Great Myna นกเอี้ยงหงอน Acridotheres 
grandis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Sylviidae 

139 Arctic Warbler นกกระจิ๊ดขัว้โลก
เหนือ 

Phylloscopus 
borealis 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

140 Common Tailorbird นกกระจิบธรรมดา Orthotomus 
sutorius 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

141 Dark - necked 
Tailorbird 

นกกระจิบคอดำ Orthotomus 
atrogularis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

142 Yellow - browed 
Warbler 

นกกระจิ๊ดธรรมดา Phylloscopus 
inornatus 

N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

143 Yellow - eyed 
Babbler 

นกกินแมลงตาเหลือง Chrysomma 
sinense 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Tephrodornithidae 

144 Bar - winged 
Flycatcher - shrike 

นกเขนน้อยปกีแถบ
ขาว 

Hemipus picatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Timaliidae 

145 Abbott's Babbler นกกินแมลงป่าฝน Malacocincla 
abbotti 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

146 Chestnut - capped 
Babbler 

นกกินแมลง
กระหม่อมแดง 

Timalia pileata R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

147 Large Scimitar - 
babbler 

นกระวังไพรปากยาว Erythrogenys 
hypoleucos 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

148 Pin - striped Tit - 
babbler 

นกกินแมลงอก
เหลือง 

Mixornis gularis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

149 White - bellied 
Erpornis 

นกภูหงอนท้องขาว Erpornis 
zantholeuca 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

150 White - browed 
Scimitar-babbler 

นกระวังไพรปาก
เหลือง 

Pomatorhinus 
schisticeps 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 
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Order Pelecaniformes 

Family Ardeidae 

151 Cattle Egret นกยางควาย Bubulcus ibis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

152 Great White Egret นกยางโทนใหญ ่ Ardea alba P สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Piciformes 

Family Megalaimidae 

153 Black - eared Barbet นกโพระดกหน้าผาก
ดำ 

Psilopogon 
duvaucelii 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

154 Blue - throated 
Barbet 

นกโพระดกคอสฟี้า Psilopogon 
asiaticus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

155 Coppersmith Barbet นกตีทอง Psilopogon 
haemacephalus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

156 Green - eared Barbet นกโพระดกหูเขียว Megalaima 
faiostricta 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

157 Lineated Barbet นกโพระดกธรรมดา Psilopogon lineatus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Picidae 

158 Bamboo Woodpecker นกหัวขวานปา่ไผ่ Gecinulus viridis R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

159 Common Flameback นกหัวขวานสามนิ้ว
หลังทอง 

Dinopium 
javanense 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

160 Greater Flameback นกหัวขวานสี่นิว้หลัง
ทอง 

Chrysocolaptes 
guttacristatus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

161 Heart - spotted 
Woodpecker 

นกหัวขวานแคระจุด
รูปหัวใจ 

Hemicircus canente R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

162 Rufous Woodpecker   นกหัวขวานสีตาล Micropternus 
brachyurus 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

163 White - browed 
Piculet 

นกหัวขวานจิ๋วค้ิวขาว Sasia ochracea R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Family Piciformes 

164 Streak - breasted 
Woodpecker 

นกหัวขวานใหญ่
หงอนเหลือง 

Picus viridanus R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Podicipediformes 

Family Podicipedidae 

165 Little Grebe นกเป็ดผีเล็ก Tachybaptus 
ruficollis 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Psittaciformes  

Family Psittacidae 

166 Vernal Hanging - 
parrot 

นกหกเล็กปากแดง Loriculus vernalis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciconiiformes&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Podicipediformes&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Podicipedidae&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Parrot&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=True_parrots&action=edit&redlink=1
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Order Strigiformes  

Family Strigidae 

167 Asian Barred Owlet   นกเค้าโมง Glaucidium 
cuculoides 

R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

168 Brown Boobook นกเค้าเหยี่ยว Ninox scutulata R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

169 Collared Scops Owl  นกเค้ากู ่ Otus lettia R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

170 Oriental Scops Owl นกเค้าหูยาวเล็ก Otus sunia R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

171 Spot-bellied Eagle - 
owl 

นกเค้าใหญ่พันธุ์
เนปาล 

Bubo nipalensis R สัตว์ป่าคุ้มครอง บัญชี II LC 

Order Suliformes 

Family Phalacrocoracidae 

172 Little Cormorant นกกานำ้เล็ก Microcarbo niger R, N สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Trogoniformes  

Family Trogonidae  

173 Orange - breasted 
Trogon   

นกขุนแผนอกสีส้ม Harpactes oreskios R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

Order Upupiformes 

Family Upupidae 

174 Common Hoopoe นกกะรางหวัขวาน Upupa epops R สัตว์ป่าคุ้มครอง - LC 

 

หมายเหต ุ
 

CITES’ s Appendices เกณฑ์การจัดสถานภาพของ IUCN 
Appendix I – ชนิดพันธุ์ที่ถกูคกุคามจนอาจสูญพันธุ์ EX - สูญพันธุ์ไปแลว้ (Extinct) 
Appendix II – ชนิดพันธุ์ที่ไม่จำเป็นว่าถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์แต่ต้อง
ควบคุมการค้าขายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับความ
อยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ 

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

Appendix III – ชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุม้ครองในอย่างน้อยหนึ่งประเทศ
โดยการตอ้งรอ้งขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีสมาชิกอื่น ๆ ในการ
ควบคุมการค้าขายชนิดพนัธุน์ั้น ๆ 

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

สถานะตามฤดูกาล R - นกประจำถิน่ P - นกอพยพผ่าน 
 

 
N - นกอพยพ B - นกอพยพมาทำรังวางไข ่

 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=True_owl&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cormorant&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Trogon&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Trogon&action=edit&redlink=1


รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 124 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 
ภาพที่ 57  บริเวณท่ีสำรวจพบนกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 
  



รายงานการศึกษาสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน| 125 

 

 
ศูนย์วจิัยและพัฒนานวัตกรรมอทุยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 68  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต ิไทยประจัน ก.  นกเอี ้ยงหงอน 
(Acridotheres grandis) ข. นกขุนทอง (Gracula religiosa) ค. นกขมิ้นท้ายทอยดำ 
(Oriolus chinensis) ง. นกเข ียวคราม ( Irena puella) จ. นกยางกรอกพันธ ุ ์จีน 
(Ardeola bacchus) ฉ. นกยางควาย  (Bubulcus coromandus) ช. นกยางเปีย 
(Egretta garzetta) และ ซ. นกกระแตแต้แว้ด (Vanellus indicus) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ซ. 
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ภาพที่ 59  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก.  นกพญาไฟสีกุหลาบ 
(Pericrocotus roseus) ข. นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassinus) ค. นกตีทอง 
(Psilopogon haemacephalu) ง. นกโพระดกหูเข ียว (Megalaima faiostricta)  
จ.  นกกะเต ็นน ้อยธรรมดา  (Alcedo atthis) ฉ .  นกกะเต ็นอกขาว  (Halcyon 
smyrnensis) ช. นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis) และ ซ. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ 
(Aviceda leuphotes) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ซ. 
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ภาพที่ 60  นกบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ก.  นกปรอดหัวสีเขม่า 
(Pycnonotus aurigaster) ข. นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) ค. นกปรอด
เหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris) ง. นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) 
จ .  นก เขา เปล ้ า ธ รรมดา  (Treron curvirostra)  ฉ .  นก เขา ไฟ  (Streptopelia 
tranquebarica) ช. นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) และ ซ. นกจาบ
คาเล็ก (Merops orientalis) 

  

ก. ข. 

ค. ง. 

จ. ฉ. 

ช. ซ. 
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5. ภัยคุกคาม (Threaten) 

 จากการสำรวจสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน พบร่องรอยของ
มนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ เช่น  การเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ผิด
กฎหมาย และร่องรอยของการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที ่อาจก่อให้เกิดการสูญพันธุ ์หรือ  
ลดน้อยลงไปจากธรรมชาติของสัตว์ป่าได้ ซึ่งพบว่าพื้นที่ทางตอนบนของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติไทยประจันมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคามของมนุษย์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนล้อมรอบ
และมีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้ง่าย จากการสำรวจสามารถแบ่งภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจันได้ 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

1 ประเภทไม่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า หมายถึง ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในระดับน้อยถึง 
ปานกลาง ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ
การเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ได้แก่ 

ร่องรอยมนุษย์ คือ ร่องรอยที่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เข้ามาใน
พ้ืนที่โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์การเข้ามา ร่องรอยที่พบ ได้แก่ รอยเท้า การฟันกิ่งไม้ รอยฟันตามต้นไม้
เพ่ือทำสัญลักษณ์ต่าง ๆ การทิ้งเศษขยะ ซึ่งร่องรอยมนุษย์พบเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่เนื่องจากมีเส้นทางเดิน
ที่พรานป่า หรือคนเที่ยวป่าเดินประจำตามด่านสัตว์ ส่วนใหญ่จะมีเส้นทางเดินตามลำห้วยและสันเขา 
โดยพบกระจายหนาแน่นทางตอนกลางบริเวณหมู่บ้านบางกะม่า และบริเวณชายขอบป่าทางตอนบน
ของพ้ืนที ่โดยมีความถ่ีในการพบเห็นร้อยละ 44.23 

แคมป์พักแรมของพรานป่า คือ แคมป์พักแรมที่สามารถระบุได้ว่ามีการล่าสัตว์หรือพยายาม
ล่าสัตว์ ร่องรอยที่พบมักอยู ่ใกล้ลำห้วย มีการตัดไม้ ก่อกองไฟ และเศษชิ้นส่วนของสัตว์ป่า พบ
กระจายหนาแน่นทางตอนล่างและกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนบนของพื้นที่ ส่วนใหญ่มักพบบริเวณ
ใกล้แหล่งน้ำ โดยมีความถ่ีในการพบเห็นร้อยละ 34.62 

การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (Poaching) คือ ร่องรอยที่ระบุได้ว่ามีการล่าสัตว์หรือพยายามล่า
สัตว์เกิดขึ้น ร่องรอยที่พบ ได้แก่ ปลอกกระสุนปืน แร้ว บ่วงดักสัตว์ ห้างส่องสัตว์ และซากสัตว์ป่า 
ต่าง ๆ ที่ระบุได้ว่าเกิดจากการล่าโดยมนุษย์ พบกระจายทางตอนล่างและกระจายเพียงเล็กน้อยทาง
ตอนบนของพ้ืนที่ โดยมีความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 9.62 

การเก็บหาของป่า คือ ร่องรอยที่ระบุได้ว่าเป็นการเก็บหาของป่าในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่  
การตัดไม้ไผ่ลวก การเก็บหาหน่อไม้ การเก็บเห็ด และการตีผึ้ง พบกระจายเพียงเล็กน้อยทางตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่างของพื้นที่ ส่วนใหญ่พบบริเวณชายขอบป่าที่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึง โดยมี
ความถี่ในการพบเห็นร้อยละ 6.73 
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1.2 ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า หมายถึง ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในระดับสูงที่
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ 

การลักลอบตัดไม้ (Logging) คือ ร่องรอยการตัดไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และมีการแปรรูปไม้ 
พบบริเวณบริเวณตอนกลางใกล้หมู่บ้านบางกะม่าและตอนบนของพื้นที่  โดยมีความถี่ในการพบเห็น
ร้อยละ 4.81 

 

ภาพที่ 61  ความถ่ีของภัยคุกคามที่พบในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 

   
ภาพที่ 62  จุดที่พบร่องรอยมนุษย์ (ภาพซ้าย) พ้ืนที่ทีม่ีโอกาสพบร่องรอยมนุษย์ (ภาพขวา) 

46 จุด 44.23%

36 จุด 34.62%

10 จุด 9.62%

7 จุด 6.73%
5 จุด 4.81%

ร้อยละของภัยคุกคามท่ีพบ

ร่องรอยมนุษย์ 

แคมป์พักแรมของพรานป่า 

การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย 

การเก็บหาของป่า 

การลักลอบตัดไม้ 
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ภาพที่ 63  จุดที่พบร่องรอยแคมป์พักแรมล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพซ้าย) พ้ืนที่ทีม่ีโอกาสพบแคมป์พัก 

 แรมล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพขวา) 

   
ภาพที่ 64  จุดที่พบร่องรอยการล่าสัตว์ผิดกฎหมาย (ภาพซ้าย) พื้นที่ที่มีโอกาสพบการล่าสัตว์ 

ผิดกฎหมาย (ภาพขวา) 
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ภาพที่ 65  จุดที่พบร่องรอยการเก็บหาของป่า (ภาพซ้าย) พื้นที่ที่มีโอกาสพบการเก็บหาของป่า  
(ภาพขวา) 

 

ภาพที่ 66  จุดที่พบร่องรอยการลักลอบตัดไม้ (ภาพซ้าย) พ้ืนทีท่ีม่ีโอกาสพบการลักลอบตัดไม้ (ภาพขวา) 
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 ภาพรวมของการเกิดภัยคุกคาม 

จากการสร้างแบบจำลองภาพรวมของการเกิดภัยคุกคามในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจันพบว่า ค่าความถูกต้องของการสร้างแบบจำลองพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามต่อระบบ
นิเวศที ่ได้จากค่าพื ้นที ่ใต้กราฟ ROC (Area Under The Curve, AUC) มีค่าร้อยละ 76.6 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.017 ซึ่งอยู่ในระดับความแม่นยำสูง เชื่อถือได้ 

การประเมินความสำคัญของปัจจัยแวดล้อมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อม  
ต่าง ๆ กับค่าการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในการเสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามต่อระบบนิเวศ พบว่า 
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากบริเวณแนวขอบป่าทางตอนบนด้านทิศตะวันตกและพาดผ่านไปยังอีกฝั่งของ
พ้ืนที ่ส่วนทางตอนกลางและตอนล่างพบพ้ืนที่เสี่ยงบริเวณใกล้แหล่งน้ำ โดยปัจจัยที่มีผลและแนวโน้ม
การกระจายของการพบภัยคุกคามในแต่ละปัจจัย พร้อมคำอธิบายเหตุผล ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

ระยะห่างจากแหล่งน้ำ มีค่าร้อยละความสำคัญ 40.9 และค่าความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ร้อยละ 22.3 โดยมีโอกาสพบภัยคุกคามมากบริเวณใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งมักพบร่องรอยการเดินเท้าและ
ต้ังแคมป์พักแรมตามร่องน้ำและลำห้วย 

ระดับความลาดชันของพื้นที่  มีค่าร้อยละความสำคัญ 36.9 และค่าความสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 37.2 โดยมีโอกาสพบภัยคุกคามสูงบริเวณพ้ืนที่ความลาดชันน้อยเพ่ือสะดวกใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ 

ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม มีค่าร้อยละความสำคัญ 6.8 และค่าความสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 14.8 โดยมีโอการพบภัยคุกคามสูงที่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมและห่างออกไป
ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งจากลักษณะของพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมล้อมรอบจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการ
ถูกคุกคาม 

สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีค่าร้อยละความสำคัญ 6.6 และค่าความสำคัญต่อการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ร้อยละ 1.5 โดยมีโอกาสพบภัยคุกคามสูงในบริเวณป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ  
ป่าดิบแล้งระดับต่ำ และป่าดิบชื้นผสมดิบแล้ง 

ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีค่าร้อยละความสำคัญ 3.9 และค่าความสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 12.2 โดยมีโอกาสพบภัยคุกคามสูงที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200 
เมตร ไปจนถึง 700 เมตร 

ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ มีค่าร้อยละความสำคัญ 2.6 และค่าความสำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 7.7 โดยมีโอกาสพบภัยคุกคามสูงที่ระยะห่างออกไป 6 กิโลเมตร  

ระยะห่างจากถนน มีค่าร้อยละความสำคัญ 2.3 และค่าความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่
ร้อยละ 4.2 โดยมีโอกาสพบสูงบริเวณใกล้กับเส้นทางคมนาคมเพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึง 
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ตารางท่ี 17  ความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพบภัยคุกคาม 

ตัวแปร ร้อยละความสำคัญ ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ระยะห่างจากแหล่งน้ำ 40.9 22.3 
ระดับความลาดชันของพื้นที่ 36.9 37.2 
ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 6.8 14.8 
สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6.6 1.5 
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.9 12.2 
ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ  2.6 7.7 
ระยะห่างจากถนน 2.3 4.2 

 

               

 

 

ภาพที่ 67  กราฟแสดงการตอบสนองของปัจจัยที่เกี่ยวกับการเกิดภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ก. ผลการ
ทดสอบอัตราการละเว้น (omission rate) ข. กราฟแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้ง (Area Under 
Curve: AUC) ค. ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ง. ระดับความลาดชันของพ้ืนที่ จ. ระยะห่างจาก
พื้นที่เกษตรกรรม ฉ. สังคมพืชและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ช. ความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ซ. ระยะห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติฯ และ ฌ. ระยะห่างจากถนน 

ก. ข. 

ค. ง. จ. 

ฉ. 

ช. ซ. ฌ. 
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ภาพที่ 68  พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
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สรุปผลการศึกษา 

จากการสำรวจสัตว์ป่าหายากใกล้แนวชายแดนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน โดยสำรวจความหลากชนิด สถานภาพ การกระจาย และถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์ป่าใน
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันพบสัตว์ป่าจำนวน 28 อันดับ 86 วงศ์ 238 ชนิด 
เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 6 อันดับ 15 วงศ์ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 1 อันดับ 5 วงศ์ 13 
ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 2 อันดับ 10 วงศ์ 21 ชนิด และนก 19 อันดับ 56 วงศ์ 174 ชนิด ซึ่งมีค่าความ
หลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่ากับ 1.566 โดยพบหมูป่า (Sus scrofa) เป็นชนิดที่มีความชุก
ชุมมากท่ีสุดอยู่ในช่วงร้อยละ 45.51 – 67.32 

เมื ่อนำมาตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายพบ ชนิดพันธุ์ที่ มีสถานภาพอยู ่ในบัญชี
รายชื่อสัตว์ป่าสงวน 3 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (Capricornis sumatraensis) เก้งหม้อ (Muntiacus 
feae) และสมเสร็จ (Tapirus indicus) ชนิดพันธุ์ที ่อยู่ในบัญชีรายชื ่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 210 ชนิด 
สถานภาพของสัตว์ป่าตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) พบชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) 
12 ชนิด ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) 15 ชนิด และชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 
(Appendix III) 4 ชนิด ส่วนสถานภาพของสัตว์ป่าตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรกัษ์ 
(IUCN) พบชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered: CR) 3 ชนิด 
ได้แก่ ลิ ่นชวา (Manis javanica) เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) และเต่าหก (Manouria 
emys) ชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 4 ชนิด ได้แก่ วัวแดง (Bos javanicus) หมาใน 
(Cuon alpinus) สมเสร็จ (Tapirus indicus) และชะนีธรรมดา (Hylobates lar) ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่
ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 14 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
(Near Threatened: NT) 9 ชนิด ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (Least Concern: LC) 
190 ชนิด และชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน (Data Deficient: DD) 2 ชนิด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์และจัดทำแผนที่การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม พบหมูป่า (Sus scrofa) เป็นชนิดที่พบกระจายมากท่ีสุดในพ้ืนที่ มีพ้ืนที่หากิน 187.63 ตาราง
กิโลเมตร รองลงมาคือ เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเก้งหม้อ (Muntiacus feae) หมูหริ่ง 
(Arctonyx collaris) หมีหมา (Helarctos malayanus) และหมีควาย (Ursus thibetanus) กระทิง 
(Bos gaurus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กวางป่า (Rusa unicolor) ลิงเสน (Macaca 
arctoides) วัวแดง (Bos javanicus) เสือไฟ (Catopuma temminckii) และสมเสร็จ (Tapirus 
indicus) ตามลำดับ มีพื้นที่หากิน 187.63, 181.14, 122.96, 92.22, 76.03, 44.94, 41.72, 26.03, 
7.10, 4.12 และ 1.99 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่งการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบกระจาย
หนาแน่นทางตอนกลางและตอนล่างของพ้ืนที่ 
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จากการสำรวจพบปัจจัยคุกคามอื่น ๆ จากการกระทำของมนุษย์ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
ร่องรอยมนุษย์มีความถี่ในการพบเห็นมากที่สุดร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ แคมป์พักแรมของพรานป่า 
การล่าสัตว์ผิดกฎหมาย การเก็บหาของป่า และการลักลอบตัดไม ้ตามลำดับ 
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