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ผลการศึกษา 

 
การศึกษาดຌานสัตว์ป่า 

 
การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า 
 

การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าเดຌด านินการ฿น 4 ประภทคือ 
 

   1. สถานะภาพการอาศัยของนก เดຌก นกประจ ำถิไน ิresident birdี นกอพยพ 
ิwinter visitorี นกอพยพผำน ิpassage migrantี นกอพยพมำท ำรังวำงเข ิbreeding visitorี นกหลง
ขຌำมำ ิvagrantี นกทีไสูญพันธุ์เปจำกพืๅนทีไ ิformerly presentี นกพบบอยฉพำะพืๅนทีไ ิlocally 
commonี ละนกถิไนดียว ิendemicี 
 
   2. สถานะภาพทีเดຌรับการคุຌมครองดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนละ
คุຌมครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึไงก ำหนดสัตว์ปຆำ฿หຌปຓนสัตว์ปຆำสงวน คือสัตว์ปຆำทีไหำยำกละ฿กลຌสูญพันธุ์
หรือสูญพันธุ์เปลຌวตรวจสอบจำกรำยชืไอ฿นบัญชีทຌำยพระรำชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆำ พ.ศ.2535 
ละปຓนสัตว์ปຆำคุຌมครอง คือสัตว์ปຆำทีไคุຌมครองเวຌมิ฿หຌปริมำณประชำกรลดลง ตรวจสอบจำกรำยชืไอ฿น
บัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆำ พ.ศ.2535 สวนสัตว์ปຆำทีไเมมีรำยชืไอ฿นบัญชีทัๅงสองประภทเมเดຌรับกำร
คุຌมครองดยกฎหมำย คือสัตว์ปຆำทีไพำะลีๅยง฿นชิงศรษฐกิจ  หรือสัตว์ปຆำทีไยังมีปริมำณประชำกรมำก฿น
สภำพธรรมชำติ หรือสัตว์ปຆำทีไกอควำมสียหำยทำงศรษฐกิจ 
 
   3. สถานะภาพสากลวาดຌวยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ิInternational 
Union for The Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN) ซึไงประกอบดຌวย 
 
    1. สูญพันธุ์ : Extinct (EX) ชนิดพันธุ์฿ดจะสูญพันธุ์กใตอมืไอประชำกรตัว
สุดทຌำยของชนิดพันธุ์นัๅนเดຌตำยเปอยำงเมมีขຌอสงสัย ชนิดพันธุ์฿ดเดຌรับกำรพิจำรณำวำสูญพันธุ์ ตอมืไอเดຌมี
กำรส ำรวจถิไนทีไอยูอำศัยของชนิดพันธุ์ทัไวทัๅงพืๅนทีไถิไนทีไอยูอำศัยทีไคยพบทัๅงหมด ฿นระยะวลำทีไหมำะสม
ทุกฤดูกำล ทุกปี ตเมพบชนิดพันธุ์นัๅนมຌตตัวดียว กำรส ำรวจควรจะมีขึๅน฿นระยะวลำทีไหมำะสมกับ
วงจรชีวิตละลักษณะของชนิดพันธุ์นัๅน  
 
    2. สูญพันธุ์฿นธรรมชาติ : EXTINCT IN THE WILD (EW) บำงชนิดสูญพันธุ์
฿นธรรมชำติตยังมีประชำกรมีชีวิตอยูรอด฿นพืๅนทีไพำะปลูกหรือพำะลีๅยง สถำนทีไรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ อำทิ 
สวนสัตว์ หรือพืๅนทีไนอกถิไนทีไอยูอำศัยดิมอยำงสิๅนชิง ชนิดพันธุ์฿ดเดຌรับกำรพิจำรณำวำสูญพันธุ์฿น
ธรรมชำติ ตอมืไอเดຌรับกำรส ำรวจถิไนทีไอยูอำศัยของชนิดพันธุ์ทัไวทัๅงพืๅนทีไถิไนทีไอยูอำศัยทีไคยพบ ฿น
ระยะวลำทีไหมำะสมทุกฤดูกำล ทุกปี ตเมพบชนิดพันธุ์นัๅนมຌตตัวดียว กำรส ำรวจควรจะมีขึๅน฿น
ระยะวลำทีไหมำะสมกับวงจรชีวิตละลักษณะของชนิดพันธุ์นัๅน 
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     3. ฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไง: CRITICALLY ENDANGERED (CR) ชนิดพันธุ์฿ดจะ
อยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยำงยิไง ตอมืไอประสบกับควำมสีไยงตอกำรสูญพันธุ์฿นธรรมชำติทีไสูงมำก฿นอนำคต
อัน฿กลຌ 
 
    4. ฿กลຌสูญพันธุ์: ENDANGERED (EN) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์
ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยำงยิไง ตประสบปัญหำควำมสีไยงตอกำรสูญพันธุ์฿น
ธรรมชำติ฿นอนำคตอัน฿กลຌ  
 
    5. มีนวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์ : VULNERABLE (VU) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿นกลุมมี
นวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์ ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยำงยิไงละ฿กลຌสูญพันธุ์ ตประสบ
ควำมสีไยงตอกำรสูญพันธุ์฿นธรรมชำติ฿นอนำคตอัน฿กลຌ 
 
    6. ฿กลຌถูกคุกคาม: NEAR THREATENED (NT) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿นกลุม฿กลຌ
ถูกคุกคำม ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยำงยิไง ฿กลຌสูญพันธุ์ หรือมีนวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์ 
ต฿กลຌทีไจะมีคุณสมบัติขຌำอยู฿นจ ำพวกมีนวนຌมทีไถูกคุกคำม฿นอนำคตอัน฿กลຌ 
  
    7.กลุมทีไป็นกังวลนຌอยทีไสุด: LEAST CONCERN (LC) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿น
กลุมทีไปຓนกังวลนຌอยทีไสุด ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยำงยิไง ฿กลຌสูญพันธุ์ มีนวนຌม฿กลຌ
สูญพันธุ์ หรือกลุม฿กลຌถูกคุกคำม กลุมสิไงมีชีวิตหลำยชนิดเดຌถูกจัดเวຌ฿นสถำนภำพนีๅ 
  
    8. ขຌอมูลเมพียงพอ: DATA DEFICIENT (DD) ชนิดพันธุ์ทีไจะจัดอยู฿นกลุม
ขຌอมูลเมพียงพอ ปຓนชนิดพันธุ์ทีไมีขຌอมูลเมพียงพอทีไจะวิครำะห์ถึงควำมสีไยงตอกำรสูญพันธุ์ดยตรง 
หรือดยอຌอม มຌจะมีพืๅนฐำนควำมรูຌ฿นสถำนภำพของประชำกรละกำรกระจำยพันธุ์อยูบຌำง ละชนิดพันธุ์
฿นกลุมนีๅอำจจะเดຌรับกำรศึกษำละปຓนทีไรูຌจักทำงชีววิทยำปຓนอยำงดี ตเมมีขຌอมูลทีไหมำะสมกีไยวกับ
ปริมำณละกำรกระจำยพียงพอ กลุม ขຌอมูลเมพียงพอ จึงเม฿ชกลุมชนิดพันธุ์ทีไถูกคุกคำม หรือมีควำม
สีไยงนຌอย กำรจัดชนิดพันธุ์ขຌำ฿นกลุมนีๅสดง฿หຌหในวำมีควำมจ ำปຓน฿นกำรจัดหำขຌอมูลควำมรูຌพิไมติมจำก
กำรวิจัย฿นอนำคต ซึไงท ำ฿หຌสำมำรถจ ำนกชนิดพันธุ์฿นกลุมทีไถูกคุกคำมทีไหมำะสม กำร฿ชຌขຌอมูลทีไมีอยู฿น
ทำงบวกปຓนสิไงทีไส ำคัญ ดย฿นหลำยกรณีควรมีควำมระมัดระวัง฿นกำรลือกระหวำงกลุม ขຌอมูลเมพียงพอ
กับกลุมทีไอยู฿นสถำนภำพถูกคุกคำม หำกชนิดพันธุ์มีกำรก ำหนดขอบขตควำมสัมพันธ์กับสภำพวดลຌอม 
ิRelatively circumscribed) ควำมนำจะปຓนเปเดຌละระยะวลำทีไพิจำรณำซຌอนทับกับกำรบันทึก
ประชำกรครัๅงสุดทຌำยพอสมควร จะท ำ฿หຌชนิดพันธุ์นัๅนโ จัดอยู฿นสถำนภำพถูกคุกคำมเดຌ 
  
    9. เมเดຌรับการประมิน: NOT EVALUATED (NE) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿นกลุม
เมเดຌรับกำรประมิน ตอมืไอชนิดพันธุ์นัๅนเมเดຌรับกำรวิครำะห์ดຌวยกณฑ์ตำงโ 
 
   4. สถานะภาพทางการอนุรักษ์ตามอนุสัญญาวาดຌวยการคຌาระหวางประทศ          
ซึไงชนิดสัตว์ป่าละพืชป่าทีไ฿กลຌจะสูญพันธุ์ ิThe Convention on International Trade in 
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Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ส ำหรับชนิดพันธุ์ของสัตว์ปຆำละพืชปຆำทีไ CITES 
ควบคุม จะระบุเวຌ฿นบัญชีหมำยลข 1, 2, 3 (Appendix) ของอนุสัญญำฯ ดยเดຌก ำหนดหลักกำรเวຌวำ 
 
    ชนิดพันธุ์฿นบัญชีหมำยลข 1 ปຓนชนิดพันธุ์ของสัตว์ปຆำละพืชปຆำทีไ หຌำมคຌำดย
ดใดขำด นืไองจำก฿กลຌจะสูญพันธุ์ ยกวຌนพืไอกำรศึกษำ วิจัยละพำะพันธุ์ ตทัๅงนีๅทัๅงนัๅนจะตຌองเดຌรับ
ควำมยินยอมจำกประทศทีไจะน ำขຌำสียกอน ประทศสงออกจึงจะออก฿บอนุญำตสงออก฿หຌเดຌ ดย
จะตຌองค ำนึงถึงควำมอยูรอดของชนิดพันธุ์นัๅนโดຌวย 
 
    ชนิดพันธุ์฿นบัญชีหมำยลข 2 ปຓนชนิดพันธุ์ของสัตว์ปຆำละพืชปຆำทีไยังเมถึงกับ
฿กลຌจะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญำต฿หຌคຌำเดຌ ตตຌองมีกำรควบคุมเม฿หຌกิดควำมสียหำย หรือลดปริมำณลงอยำง
รวดรใวจนถึงจุด฿กลຌจะสูญพันธุ์ ดยประทศทีไจะสงออกตຌองออกหนังสืออนุญำต฿หຌสงออกละรับรองวำ
กำรสงออกตละครัๅงจะเมกระทบกระทือนตอกำรด ำรงอยูของชนิดพันธุ์นัๅนโ฿นธรรมชำติ 
 
    ชนิดพันธุ์฿นบัญชีหมำยลข 3 ปຓนชนิดพันธุ์ทีไเดຌรับกำรคุຌมครองตำมกฎหมำย
ของประทศ฿ดประทศหนึไงลຌว ขอควำมรวมมือประทศภำคี฿หຌชวยดูลกำรน ำขຌำ คือจะตຌองมีหนังสือ
รับรองกำรสงออกจำกประทศถิไนก ำนิด 
 

ความหลากชนิดของสัตว์ป่า 
 

  จำกกำรด ำนินกำรส ำรวจบบทัไวเปละกำรดินตำมสຌนส ำรวจทัๅง ๆ สຌน พบสัตว์ปຆำ  (เมรวม
สัตว์จ ำพวกมลง ปลำ ละสัตว์สะทินนๅ ำสะทินบก) ทัๅงหมด 108 ชนิด ดยจ ำนกปຓนสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย
นม ไ อันดับ แ3 วงศ์ แ8 ชนิด นก ใโ วงศ์ ่ๆ ชนิด ละสัตว์ลืๅอยคลำน ไ วงศ์ ไ ชนิด ดนมี
รำยละอียดดัง ดังนีๅ 
 

4.6.1 สัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม  
 

   ส ำรวจพบทัๅงสิๅน ไ อันดับ แ3 วงศ์ แ8 ชนิด ิตารางทีไ4-11ี ซึไงมีชนิดของสัตว์ลีๅยงลูก
ดຌวยนมขนำด฿หญทีไมีบทบำทตอระบบนิวศ ทัๅงหมด 5 ชนิด จำกสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมขนำด฿หญทีไมี
บทบำทส ำคัญ฿นระบบนิวศปຆำเมຌ แๆ ชนิด ตำมกำรศึกษำสถำนภำพละควำมหลำกชนิดของสัตว์ลีๅยงลูก
ดຌวยนมขนำด฿หญ฿นพืๅนทีไปຆำอนุรักษ์ของประทศเทย ิกลุมงำนวิจัยสัตว์ปຆำุ โ55ใี เดຌก กวำงผำ วัวดง 
สือครง ควำยปຆำ สมสรใจ ชຌำงปຆำ สือดำวหรือสือด ำ หมำจิๅงจอก หมำ฿น หมีควำย หมีหมำ กระทิง 
ลียงผำ กวำงปຆำ กຌง ละหมูปຆำ ซึไงพบ฿นพืๅนทีไ 5 ชนิด เดຌก หมีควำย (Ursus thibetanus) ลียงผำ
(Capricornis sumatraensisี กวำงปຆำ (Rusa unicolor) กຌง (Muntiacus muntjakี ละหมูปຆำ (Sus 
scrofaี นอกจำกนีๅลຌวคยมีรำยงำนกำรพบหใน ชຌำงปຆำ ิElephas maximusี สมสรใจ ิTapirus 
indicusี กระทิง ิBos gaurusี วัวดง ิBos javanicusี สือครง ิPanthera tigrisี สือดำว 
ิPanthera pardusี ละหมีหมำ ิUrsus malayanus) ซึไงเมพบจำกกำรส ำรวจ฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอ
ทำงระบบนิวศครัๅงนีๅ 
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  กำรวิครำะห์คำควำมหลำกชนิดของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม บงปຓน โ บริวณ คือบริวณ
ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำ ละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง ดยบงปຓนบริวณพืๅนทีไ
ตำงโ ดังนีๅภาพทีไ 4-9  
 
   บริวณพืๅนทีไขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง ิAี  
   บริวณพืๅนทีไขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำ (B) 
   นวชืไอมตอทำงระบบนิวศ ิCี 
 
  จำกกำรวิครำะห์พบวำมีคำควำมหลำกชนิดของ Shannon-Wiener index ทำกับ แ.851 ละ 
เ.้ใๆ ตำมล ำดับ ละคำ Simpson’s Index ทำกับ ใ.523 ละ แ.่่5 ตำมล ำดับ ละมืไออำขຌอมูล฿น
พืๅนทีไบริวณขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำ ละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวงมำชืไอมตอกัน 
พบวำมีคำควำมหลำกชนิดของ Shannon-Wiener index ทำกับ โ.แใ่  
 

 

ภาพทีไ แ5 ผนภำพคำดัชนีควำมหลำกชนิดของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมบริวณตำง สดงดยคำ Shannon-Wiener index 
  ิตัวธรรมดำี ละ Simpson’s Index ิตัวขีดสຌน฿ตຌี 
 

 ผลกำรศึกษำดຌำนควำมหลำกชนิดดังกลำว ควำมตกตำงของตัวลขชีๅ฿หຌหในวำบริวณทีไปຓนพืๅนทีไ
อนุรักษ์ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวงมีคำควำม
หลำกหลำยคอนขຌำงตไ ำ ซึไงบงบอกสถำนภำพกำรจัดกำรสัตว์ปຆำ ชน กำรปງองกันกำรลำสัตว์ปຆำ กำรท ำลำย
ละรบกวนถิไนทีไอยูอำศัยสัตว์ปຆำ ฿นบริวณนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ ซึไงอำจจะปຓนดຌวยขຌอจ ำกัดของ
กฎหมำยดຌำนกำรอนุรักษ์ทีไเมครอบคลุมหรือขຌมงวด จึงจ ำปຓนอยำงยิไงทีไจะตຌองด ำนินกำรประกำศ฿หຌนว
ชืไอมตอหงนีๅปຓนพืๅนทีไอนุรักษ์ลักษณะ฿ดลักษณะหนึไงดยรงดวนตอเป 
 

/ 5.282 
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ตารางทีไ 11 รำยชืไอสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
อันดับ ชืไอวงศ์ ชืไอเทย ชืไอสำมัญ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

Primates  CERCOPITHECIDAE        

 CERCOPITHECIDAE ลิงสม Cynomolgus 
Monkey 

Macaca fascicularis 
(Linnaeus, 1758) 

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll   NT 

 CERCOPITHECIDAE ลิงสน  Bear 
Macaque 

Macaca arctoides(I. 
Geoffroy, 1831)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll VU VU 

 CERCOPITHECIDAE คำงด ำ  Banded 
Langur 

Presbytis femoralis 
(Martin, 1838)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll VU NT 

 CERCOPITHECIDAE คำงวนถิไน฿ตຌ  Dusky Leaf-
monkey 

Trachypithecus obscurs 
(Reid, 1837)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll VU   

 HYLOBATIDAE        
 

HYLOBATIDAE ชะนีมือขำว Lar Gibbon Hylobates lar สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี l VU NT 

Carnivora  MUSTELIDAE        

 MUSTELIDAE นำกลใกลใบสัๅน Asian Small-
clawed 
Otter 

Aonyx cinerea 
(Illiger, 1815)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll   NT 

 MUSTELIDAE น ำ ก ฿ ห ญ
ธรรมดำ  

Common 
Otter 

 Lutra 
lutra(Linnaeus, 1758) 

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี l   VU 

 VIVERRINAE         

 VIVERRINAE ชะมดผงหำง
ปลຌอง  

Large Indian 
Civet 

Viverra 
zibetha(Linnaeus, 1758)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

      

 FELIDAE        

 FELIDAE สือปลำ  Fishing Cat Prionailurus 
viverrinus(Bennett, 1833)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll   VU 

 URSIDAE         

 URSIDAE หมีควำย  Asiatic Black 
Bear 

Ursus thibetanus (G. 
Cuvier, 1823)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี l VU VU 

Carnivora  PARADOXURINAE        

 PARADOXURINAE หมีขอ ิบินตุรงี  Bearcat Arctictis binturong 
(Raffles, 1821)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

      

Artiodactyla SUIDAE        

 SUIDAE หมูปຆำ  Eurasian 
Wild Pig 

Sus 
scrofa(Linnaeus, 1758)  

       

 CERVINAE        

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/Primate
http://th.wikipedia.org/wiki/Carnivora
http://th.wikipedia.org/wiki/Carnivora
http://th.wikipedia.org/wiki/Even-toed_ungulate
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ตารางทีไ 11 ิตอี รำยชืไอสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
อันดับ ชืไอวงศ์ ชืไอเทย ชืไอสำมัญ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

 CERVINAE กวำงปຆำ Sambar, 
Sambar 
Deer 

Rusa 
unicolor(Kerr, 1792)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

      

 MUNTIACINAE        
 MUNTIACINAE กຌงธรรมดำ Barking Deer Muntiacus muntjak 

(Zimmermann, 1780)  
สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

      

 CAPRINAE        
 CAPRINAE ลียงผำ  Sumatran 

Serow 
Capricornis 
sumatraensis 
(Bechstein, 1799)  

สัตว์ปຆำสงวน บัญชี l   VU 

 TRAGULIDAE        
 TRAGULIDAE กระจงควำย Greater 

Oriental 
Chevrotain 

Tragulus napu (Geoffroy 
and Cuvier, 1822) 

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

  EN   

Rodentia  SCIURIDAE        
 SCIURIDAE พญำกระรอกด ำ

ิ฿หญี  
Black Giant 
Squirrel 

Ratufa bicolor 
(Sparrman, 1778)  

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

บัญชี ll     

 SCIURIDAE กระรอกหำงมຌำ
฿หญ 

Horse-tailed 
Squirrel 

Sundasciurus hippurus 
(Geoffroy, 1831) 

สั ต ว์ ปຆ ำ
คุຌมครอง 

 EN NT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/Rodentia
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รอยกวำงปຆำ         รอยลิงสม 

 

     
  รอยลียงผำ      รอยหม ี
 

    
  หมูปຆำ (Sus scrofa)    ลิงสม (Macaca fascicularis) 

 
ภาพทีไ แ6 รองรอยสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมบำงชนิดทีไพบ฿นกำรส ำรวจ 

 



62 

 

   
   ชะมดผงหำงปลຌอง (Viverra zibetha)          ลิงสน (Macaca arctoides) 

 

ภาพทีไ แ6 ิตอี รองรอยสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมบำงชนิดทีไพบ฿นกำรส ำรวจ 

 
4.6.2 นก 
 

   ส ำรวจพบทัๅงสิๅน ใโ วงศ์ ่ๆ ชนิด ทัๅงหมดปຓนสัตว์ปຆำทีไมีสถำนะภำพปຓนสัตว์ปຆำ
คุຌมครองพระรำชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆำซึไงมีรำยชืไออยู฿นบัญชีเซตส ิCITESี ้ ชนิด คือ เกจุก 
(Rollulus rouloulี นกกก (Buceros bicornis) นกตຌวลຌวลำย (Pitta guajana) นกหกลใกปำกดง 
(Loriculus vernalis) นกหวຌำ (Argusianus argus) นกออก (Haliaeetus leucogaster) นกอินทรีสี
นๅ ำตำล (Aquila rapax) หยีไยวดง (Haliastur Indus) ละหยีไวรุຌง (Spilornis cheela) สวน
สถำนภำพตำมบัญชี IUCN มีทัๅงหมด แโ ชนิด คือ เกจุก ( Rollulus rouloul) นกกก( Buceros 
bicornis) นกกำงขนนๅ ำหลังดง (Enicurus ruficapillus) นกขมิๅนนຌอยสีขียว (Aegithina viridissima) 
 นกขียวปำกงุຌม (Calyptomena viridis) นกคัคคูหยีไยวลใก (Cuculus vagans ) นกตຌวลຌวปຆำกงกำง 
(Pitta megarhyncha) นกปรอดทຌองสีทำ (Pycnonotus cyaniventrisี นกปรอดหงอนตำขำว (Iole 
olivacea) นกพญำปำกกวຌำงลใก Eurylaimus ochromalus นกพระดกคำงดง Megalaima 
mystacophanosี ละนกหวຌำ (Argusianus argus) 

http://www.iucnredlist.org/details/106001200/0
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ภาพทีไ แ7 นกบำงชนิดทีไส ำรวจพบ฿นพืๅนทีไท ำกำรส ำรวจ 
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ตารางทีไ 12 รำยชืไอนกทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
Family ชืไอเทย ชืไอสำมัญอังกฤษ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

PHASIANIDAE         

PHASIANIDAE เกจุก Crested Partridge Rollulus rouloul สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี lll EN NT ประจ ำถิไน 

PHASIANIDAE เกปຆำ Red Junglefow Gallus gallus สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PHASIANIDAE นกหวຌำ Great Argus Argusianus argus สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll NT NT ประจ ำถิไน 

BUCEROTINAE         

BUCEROTINAE นกกก Great Hornbill Buceros bicornis สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll NT NT ประจ ำถิไน 

BUCEROTINAE นกงือกปำก
ด ำ 

Bushy-crested 
Hornbill 

Anorrhinus galeritus สัตว์ปຆำคุຌมครอง  NT LC ประจ ำถิไน 

ACANTHIZIDAE         

ACANTHIZIDAE นกกระจຌอย
ปຆำกงกำง 

Golden-bellied 
Gerygone 

Gerygone 
sulphurea 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

SYLVIIDAE         

SYLVIIDAE นก ก ระ จิ บ
คอด ำ 

Dark-necked 
Tailorbird 

Orthotomus 
atrogularis  

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

SYLVIIDAE นก ก ระ จิ บ
ธรรมดำ 

Common 
Tailorbird 

Orthotomus 
sutorius 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

ESTRILDIDAE         

ESTRILDIDAE นกกระติๆดขีๅ
หมู 

Nutmeg 
Mannikin 

Lonchura 
punctulata 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง  NT LC ประจ ำถิไน 

ESTRILDIDAE น ก ก ระ ติๆ ด
ขียว,นกเผ 

Pin-tailed 
Parrotfinch 

Erythrura prasina สัตว์ปຆำคุຌมครอง  NT LC ประจ ำถิไน 

ESTRILDIDAE น ก ก ระ ติๆ ด
ตะพกขำว 

White-rumped 
Munia 

Lonchura striata สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

ALCEDINIDAE         

ALCEDINIDAE นกกระตใน
 ด ง  ห รื อ 
น ก ก ะ  ตใ น
ดง 

Ruddy Kingfisher Halcyon 
coromanda 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง  NT LC อพยพ 

ALCEDINIDAE นกกระตใน
นຌอย 3 นิๅว
หลังด ำ 

Black-backed 
Kingfisher 

Ceyx erithaca สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน
 ล ะ
อพยพ 
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ตารางทีไ 12 ิตอี รำยชืไอนกทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
Family ชืไอเทย ชืไ อ ส ำ มั ญ

อังกฤษ 
ชืไอวิทยำศำสตร์ พ.ร.บ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

ALCEDINIDAE   นกกระตใน
นຌอยธรรมดำ 

Common 
Kingfisher 

Alcedo atthis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC อพยพ 

ALCEDINIDAE นกกระตใน
ลำย 

Banded 
Kingfisher 

Lacedo pulchella  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

ALCEDINIDAE นกกระตใน
อกขำว 

White-
breasted 
Kingfisher 

Halcyon smyrnensis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

ALCEDINIDAE นกกินปีຕยว Collared 
Kingfisher 

Todiramphus chloris สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CUCULIDAE         

CUCULIDAE น ก ก ะ ปู ด
฿หญ 

Greater 
Couca 

Centropus sinensis   สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CUCULIDAE น ก คั ค คู
หยีไยวลใก 

Moustached 
Hawk-cuckoo 

Cuculus vagans  สัตว์ปຆำคุຌมครอง  NT NT ประจ ำถิไน 

CUCULIDAE น ก บัๅ ง ร อ ก
ขียวอกดง 

Chestnut-
breasted 
Malkoha 

Phaenicophaeus 
curvirostris  

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MUSCICAPIDAE         

MUSCICAPIDAE นกกำงขน
ดง 

White-
rumped 
Shama 

Copsychus 
malabaricus 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MUSCICAPIDAE นกกำงขน
นๅ ำหลังดง 

Chestnut-
naped 
Forktail 

Enicurus ruficapillus สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

MUSCICAPIDAE นกกำงขน
บຌำน 

Oriental 
Magpie-robin 

Copsychus saularis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MUSCICAPIDAE  นกจับมลง
สีนๅ ำตำลดง 

Ferruginous 
Flycatcher 

Muscicapa 
ferruginea 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC อพยพ 

MUSCICAPIDAE นกจับมลง
ปีกสีนๅ ำตำล
ดง 

Ferruginous 
Flycatcher 

Muscicapa 
ferruginea 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MUSCICAPINAE นกจับมลง
อกสีนืๅอ 

Fulvous-
chested 
jungle -
Flycatcher 

Rhinomyias olivacea สัตว์ปຆำคุຌมครอง    ประจ ำถิไน 

PHALACROCORACIDAE         

PHALACROCORACIDAE นกกำนๅ ำลใก Little 
Cormorant 

Phalacrocorax niger สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

 
 
 

http://www.iucnredlist.org/details/106001200/0
http://www.iucnredlist.org/details/106001255/0
http://www.iucnredlist.org/details/106001255/0
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ตารางทีไ 12 ิตอี รำยชืไอนกทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
Family ชืไอเทย ชืไอสำมัญอังกฤษ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

NECTARINIDAE น ก ก ำ ฝ ำ ก
ทຌองสีสຌม 

Orange-bellied 
Flowerpecker 

Dicaeum trigonostigma สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

NECTARINIDAE นกกินปลีคอ
สีนๅ ำตำล 

Brown-throated 
Sunbird 

Anthreptes malacensis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

NECTARINIIDAE นกกินปลีอก
หลือง 

Olive-backed 
Sunbird 

Nectarinia jugularis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

NECTARINIDAE นกปลีกลຌวย
ลำย 

Streaked 
Spiderhunter 

Arachnothera magna สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

NECTARINIDAE นกปลีกลຌวย
ลใก 

Little 
Spiderhunter 

Arachnothera 
longirostra  

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

NECTARINIIDAE นกปลีกลຌวย
หูหลือง฿หญ 

Spectacled 
Spiderhunter 

Arachnothera 
flavigaster 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

TIMALIIDAE         

TIMALIIDAE นกกินมลง
ปຆำฝน 

Abbott's Babble Malacocincla abbotti  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

TIMALIIDAE นกกินมลง
ปຆ ำ อ ก สี
นๅ ำตำล 

Buff-breasted 
babbler 

Trichastoma tickelli  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

TIMALIIDAE นกกินมลง
อกหลือง 

Pin-striped Tit-
babbler 

Macronous gularis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

TIMALIIDAE นกจำบดิ น
อกลำย 

Puff-throated 
Babbler 

Pellorneum ruficeps สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

AEGITHINIDAE         

AEGITHINIDAE นกขมิๅนนຌอย
สีขียว 

Green Iora Aegithina viridissima สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

CHLOROPSEIDAE          

CHLOROPSEIDAE  นกขมิๅนนຌอย
สีรียบ 

Great Iora Aegithina lafresnayei สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CHLOROPSEIDAE นกขียวกຌำน
ตองปีกสีฟງำ 

Blue-winged 
Leafbird 

Chloropsis 
cochinchinensis 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CHLOROPSEIDAE นกขียวกຌำน
ตอง฿หญ 

Greater Green 
Leafbird 

Chloropsis sonnerati สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

IRENIDAE         

IRENIDAE น ก  ขี ย ว
ครำม 

Asian Fairy-
bluebird 

Irena puella สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

EURYLAIMIDAE         
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ตารางทีไ 12 ิตอี รำยชืไอนกทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
Family ชืไอเทย ชืไอสำมัญอังกฤษ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

EURYLAIMIDAE นกขียวปำก
งุຌม 

Asian Green 
Broadbill 

Calyptomena viridis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

EURYLAIMIDAE น ก
พญำปำกกวຌำง
ทຌองดง 

Black-and-red 
Broadbill 

Cymbirhynchus 
macrorhynchos 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง  NT LC ประจ ำถิไน 

EURYLAIMIDAE น ก
พญำปำกกวຌำง
ลใก 

Black-and-yellow 
Broadbill 

Eurylaimus 
ochromalus 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

COLUMBIDAE         

COLUMBIDAE นกขำ฿หญ Spotted Dove Streptopelia chinensis ***   LC ประจ ำถิไน 

MEGALAIMIDAE         

MEGALAIMIDAE นกจอกปຆำหัว
ต 

Brown Barbet Calorhamphus 
fuliginosus 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MEGALAIMIDAE น ก  พ ร ะ ด ก
คำงดง 

Red-throated 
Barbet 

Megalaima 
mystacophanos 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

MEGALAIMIDAE น ก  พ ร ะ ด ก
ธรรมดำ 

Lineated Barbet Megalaima lineata สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MEGALAIMIDAE นกพระดกหู
ขียว 

Green-eared 
Barbet 

Megalaima faiostricta สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

MONARCHIDAE          

MONARCHIDAE  นกจั บมลง
จุกด ำ 

Black-naped 
Monarch 

Hypothymis azurea สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน
 ล ะ
อพยพ 

MEROPIDAE         

MEROPIDAE น ก จ ำ บ ค ำ
ครำดง 

Red-bearded 
Bee-eater 

Nyctyornis amictus สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CAMPEPHAGIDAE          

CAMPEPHAGIDAE น ก  ฉีไ ย ว ด ง
หำงสีนๅ ำตำล 

Large 
Woodshrike 

Tephrodornis gularis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CAMPEPHAGIDAE น ก พ ญ ำ เ ฟ
ลใก 

Small Minivet Pericrocotus 
cinnamomeus 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

CAMPEPHAGIDAE น ก พ ญ ำ เ ฟ
฿หญ 

Scarlet Minivet Pericrocotus 
flammeus  

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PITTIDAE         
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ตารางทีไ 12 ิตอี รำยชืไอนกทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
Family ชืไอเทย ชืไอสำมัญอังกฤษ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

PITTIDAE         

PITTIDAE นก ตຌ ว ลຌ ว
ธรรมดำ 

Blue-winged 
Pitta 

Pitta moluccensis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC อพยพ 

PITTIDAE นก ตຌ ว ลຌ ว
ปຆำกงกำง 

Mangrove Pitta Pitta megarhyncha สัตว์ปຆำคุຌมครอง  VU NT ประจ ำถิไน 

PITTIDAE นก ตຌ ว ลຌ ว
ลำย 

Javan Banded 
Pitta 

Pitta guajana  สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll  LC ประจ ำถิไน 

SIITTIDAE         

SIITTIDAE น ก เ ต เ มຌ
ห นຌ ำ ผ ำ ก
ก ำมะหยีไ 

Velvet-fronted 
Nuthatch 

Sitta frontalis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

APODIDAE         

APODIDAE นกนำ งอ น
บຌำน  

House Swift, 
Little Swift 

Apus affinis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประ จ ำ ถิไ น
ละอพยพ 

APODIDAE นกอนตำล  Asian Palm-swift Cypsiurus balasiensis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE          

PYCNONOTIDAE นกปรอดทอง Black-headed 
Bulbul 

Pycnonotus atriceps สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE นกปรอดทຌอง
สีทำ 

Grey-bellied 
Bulbul 

Pycnonotus 
cyaniventris 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE น ก ป ร อ ด สี
นๅ ำตำลตำดง 

Asian Red-eyed 
Bulbul 

Pycnonotus brunneus  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE น ก ป ร อ ด
หงอนตำขำว 

Buff-vented 
Bulbul 

Iole olivacea  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE น ก ป ร อ ด
หลืองหัวจุก 

Black-crested 
Bulbul 

Pycnonotus 
melanicterus  

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE นกปรอดอ ง
ทຌองสีนๅ ำตำล 

Ochraceous 
Bulbul 

Alophoixus ochraceus สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE นกปรอดอ ง
มืองหนือ 

Puff-throated 
Bulbul 

Alophoixus pallidus สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE นกปรอทคอ
ลำย 

Stripe-throated 
Bulbul 

Pycnonotus finlaysoni สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PYCNONOTIDAE นกปรอทสวน Streak-eared 
Bulbul 

Pycnonotus blanfordi สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 
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Family ชืไอเทย ชืไอสำมัญอังกฤษ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

ARDEIDAE         

ARDEIDAE นกยำงขียว Green-backed 
Heron 

Butorides striatus สัตว์ปຆำคุຌมครอง    ประจ ำถิไน
ละอพยพ 

ARDEIDAE นกยำงปีย Little Egret Egretta garzetta สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน
ละอพยพ 

PSITTACIDAE         

PSITTACIDAE นกหก ลใ ก
ปำกดง 

Vernal Hanging-
parrot 

Loriculus vernalis สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll  LC ประจ ำถิไน 

PICIDAE         

PICIDAE นกหัวขวำน
ดำงคระ 

Grey-capped 
Pygmy 
Woodpecker 

Dendrocopos 
canicapillus 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PICIDAE นกหัวขวำน
ดงลำย 

Banded 
Woodpecker 

Picus mineaceus  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PICIDAE นกหัวขวำน
ปຆำเผ 

Bamboo 
Woodpecker 

Gecinulus viridis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PICIDAE นกหัวขวำน
สำมนิๅวหลัง
ทอง 

Common 
Flameback 

Dinopium javanense  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

PICDAE นกหัวขวำน
สีตำล 

Rufous 
Woodpecker 

Celeus brachyurus  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

ACCIPITRIDAE         

ACCIPITRIDAE นกออก White-bellied 
Fish-Eagle 

 Haliaeetus 
leucogaster  

สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll VU LC ประจ ำถิไน 

ACCIPITRIDAE นกอินทรีสี
นๅ ำตำล 

Tawny Eagle Aquila rapax สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll  LC อพยพ 

ACCIPITRIDAE หยีไยวดง  Brahminy Kite Haliastur Indus  สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll NT LC ประจ ำถิไน 

ACCIPITRIDAE หยีไวรุຌง Serpent-eagle Spilornis cheela  สัตว์ปຆำคุຌมครอง บัญชี ll  LC ประจ ำถิไน
ละอพยพ 

RHIPIDURIDAE         

RHIPIDURIDAE นกอีพรด
คอขำว  

White-throated 
Fantail 

Rhipidura albicollis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

 

 

 

http://www.iucnredlist.org/details/100600720/0
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Family ชืไอเทย ชืไอสำมัญอังกฤษ ชืไอวิทยำศำสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

ก ำ ร อ ยู
อำศัย 

RHIPIDURIDAE นกอีพรดคอ
ขำว  

White-throated 
Fantail 

Rhipidura albicollis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

RHIPIDURIDAE  น ก อี  พ ร ด
ถบอกด ำ  

Pied Fantail Rhipidura javanica  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

LANIIDAE         

LANIIDAE น ก อี  สื อ สี
นๅ ำตำล  

Brown Shrike Lanius cristatus  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC อพยพ 

STURNIDAE         

STURNIDAE น ก  อีๅ ย ง
สำริกำ 

Common Myna Acridotheres tristis  สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC ประจ ำถิไน 

 
4.6.3 สัตว์ลืๅอยคลาน  
 

   ส ำรวจพบทัๅ งสิๅน ไ วงศ์  ไ ชนิด ิตารางทีไ13ี คือ กิๅ งกำบินคอดง ิDraco 
blanfordiiีตะกวด (Varanus bengalensis) ตุຍกกปຆำลำยจุด ิCyrtodactylus peguensis) งูขียวหำง
เหมຌทຌองขียว฿ตຌ (Trimeresurus [Popeia] fucatus Vogel) 
  
ตารางทีไ 13 สัตว์ลืๅอยคลำนทีไส ำรวจพบบริวณนวชืไอมตอ 
 
วงศ ์ ชืไอเทย ชืไอสามัญ ชืไอวิทาศาสตร์ พรบ.2535 CITES Red 

data of 
thailand 

IUCN 
Red 
List 

AGAMIDAE กิๅงกำบินคอดง  Blanfords Flying 
Lizard 

Draco blanfordi สัตว์ปຆำคุຌมครอง       

VARANIDAE ตะกวด Bengal Monitor 
Lizard 

Varanus bengalensis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   NT LC 

GEKKONIDAE ตุຍกกปຆำลำยจุด  Thai Bow-
fingered Gecko 

Cyrtodactylus peguensis สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC   

CROTALIDAE งู ขียวหำงเหมຌ
ทຌองขียว฿ตຌ  

Siamese 
Peninsula 
Pitviper 

Popeia fucataVogel , 
David & Pauwels, 2004 

สัตว์ปຆำคุຌมครอง   LC   
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สถานภาพสัตว์ป่า 
 

 จำกสถำนภำพทำงกฎหมำยของสัตว์ปຆำทีไส ำรวจพบ฿นนวชืไอมตอปຆำพืๅนทีไอนุรักษ์ขตรักษำพันธุ์
สัตว์ปຆำคลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง ดยจ ำนกสถำนภำพตำม พ.ร.บ. สงวนละ
คุຌมครองสัตว์ปຆำบัญชีเซตส ิCITEDี ละ IUCN ปรำกฏวำสัตว์ปຆำมีรำยชืไอตำม พ.ร.บ. สงวนละคุຌมครอง
สัตว์ปຆำ แเ6 ชนิด บงปຓนสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม แ7 ชนิด นก ่5 ชนิด ละสัตว์ลืๅอยคลำน ไ ชนิด ดยมีสัตว์
ปຆำสงวน แ ชนิด คือ ลียงผำ สัตว์ปຆำทีไมีรำยชืไอตำมบัญชีเซตส ิCITEDี โเ ชนิด บงปຓนสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย
นม แแ ชนิด ละนก ้ ชนิด ละรำยชืไ อ฿นกำรก ำหนดสถำนะภำพสำกลวำดຌวยกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ ิIUCN) มี โแ ชนิด ปຓนสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม ้ ชนิด ละนก แโ ชนิด 
 
การกระจาย 
 
  ผลกำรส ำรวจกำรกระจำยของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม สดง฿หຌหในวำ฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบ
นิวศระหวำงพืๅนทีไอนุรักษ์ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง มี
สัตว์ปຆำทีไหำกิน฿นชวงคำบกีไยวละอำณำขตทีไตอนืไองกันคอนขຌำงนຌอย ซึไงมีควำมปຓนเปเดຌวำอำจกิดจำก
ปัจจัยคุกคำมตอสัตว์ปຆำ ซึไงเดຌก 
 
  แ.  การท าลายถิไนทีไอยูอาศัย ิHabital destructionี พืๅนทีไอำศัยปຓนสิไงทีไมีควำมส ำคัญตอ
สัตว์ปຆำมำกทีไสุด กำรปลีไยนปลงพืๅนทีไธรรมชำติเปปຓนพืๅนทีไ฿ชຌประยชน์ของมนุษย์ ชน ปຓนพืๅนทีไ
กษตรกรรม ทีไอยูอำศัย สຌนทำงคมนำคม หรือบอกุຌง ท ำ฿หຌพืๅนทีไทีไหลืออยูเมหมำะสมทีไจะปຓนถิไนทีไอำศัยหำ
กินของสัตว์ปຆำ หรือมีควำมหมำะสมนຌอยลง 
 
  ปัญหำกำรสืไอมสภำพของถิไนทีไอยูอำศัย ิHabital degradationี สำหตุนืไองมำจำกกิจกรรมของ
มนุษย์ขຌำเปกีไยวขຌอง ซึไงจำกกำรลงพืๅนทีไส ำรวจพบวำ ิมืไอปี พ.ศ. โ555ี มีกำรปลูกยำงพำรำ ปำล์ม สวน
ผลเมຌ ท ำบอกุຌง ละปຓนทีไอยูอำศัย ซึไงสวน฿หญอยู฿นบริวณนวชืไอมตอทำงนิวศ จึงท ำ฿หຌสภำพวดลຌอม
ปลีไยนปลงเปอยำงมำกสงผล฿หຌสัตว์฿นบริวณดังกลำวนຌอยลง 
 
  โ. การลักลอบลาสัตว์ป่า ถึงม้จะป็นพืๅนทีไอนุรักษ์สัตว์ป่าละป็นชุมชนชาวมุสลิม ตกใ
ยังมีกำรลักลอบลำสัตว์ปຆำ฿นบริวณทีไมีกำรตรวจตรำเมทัไวถึง หรือ฿นพืๅนทีไนวขอบของขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ
คลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง ละมืไอมีกำรลำมำกจนกินเปกใอำจท ำ฿หຌสัตว์ปຆำ
ชนิดนัๅนสูญพันธุ์เปจำกพืๅนทีไเดຌ ซึไงสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมมีควำมสำมำรถ฿นกำรสืบพันธุ์ตไ ำกวำสัตว์อืไนโ อีกทัๅง
จ ำหนำยเดຌรำคำสูง ละคนนิยมบริภค ชน กຌง หมูปຆำ ปຓนตຌน 
 
  ใ. ปัญหาสิไงวดลຌอมปนปื้อนดຌวยมลพิษ ิEnvironmental Contaminateี จะหในเดຌวำ
พืๅนทีไดยรอบนวชืไอมตอทำงนิวศนัๅนปຓนพืๅนทีไอยูอำศัยของชุมชน พืๅนทีไกษตรกรรม ละท ำบอกุຌงปຓนสวน
฿หญ ดังนัๅนสำรคมีทีไ฿ชຌ฿นกำรกษตรซึไงปนปืຕอน฿นดินละนๅ ำอำจปຓนปัจจัยทำงอຌอมทีไสงผลตอสัตว์ปຆำ
บริวณ฿กลຌคียง ดຌวยชนกัน 
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   ละนอกจำกนีๅสภำพของพืๅนทีไขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำซึไงปຓนปຆำดิบชืๅนสวน฿หญ
ละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวงซึไงปຓนปຆำชำยลน ปຆำกงกำงดยสวน฿หญ ท ำ฿หຌหลงหำกินทีไ
หมำะสมของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมขนำด฿หญทัๅงสองฝัດงคอนขຌำงจ ำกัด  (ภาพทีไ แ่) 
 

 
ภาพทีไ แ่ ภำพรวมรองรอยกลุมสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
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กระจงควำย ิTragulus napuี     หมูปຆำ (Sus scrofa) 

 

กวำงปຆำ ิRusa unicolorี    กຌงธรรมดำ (Muntiacus muntjak) 

             
     คຌำงด ำ ิPresbytis femoralisี        คຌำงวนถิไน฿ตຌ (Trachypithecus obscurs) 

ภาพทีไ แ้ รองรอยกลุมสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
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 ชะนีมือขำว ิHylobates lar ี    ชะมดผงหำงปลຌอง (Viverra zibetha) 

        
 นำคลใกลใบสัๅน (Aonyx cinerea)    พญำกระรอกด ำ ิ฿หญี (Ratufa bicolor) 

     
   ลิงสน (Macaca arctoides)    ลิงสม (Macaca fascicularis) 

ภาพทีไ แ้ (ตอ) รองรอยกลุมสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
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ลียงผำ (Capricornis sumatraensis)    สือปลำ (Prionailurus viverrinus) 

     
 หมีควำย (Ursus thibetanus)    หมีขอ (Arctictis binturong) 

     

    นำก฿หญธรรมดำ (Lutra lutra)      กระรอกหำงมຌำ฿หญ (Sundasciurus hippurusี 
 
ภาพทีไ แ้ (ตอ) รองรอยกลุมสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
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ระดับความชุกชุมของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม 
 
  จำกกำรส ำรวจสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศทัๅงฝัດงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำ
คลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง จ ำนวนทีไพบทัๅงสิๅน ไ อันดับ แ3 วงศ์ แ8 ชนิด ดย
คำรຌอยละควำมชุกชุมสัมพัทธ์ทีไค ำนวณเดຌน ำมำประมินปຓนควำมชุกชุม ใ ระดับ คือ  
 
   แ.สัตว์ปຆำทีไมีควำมชุกชุมมำก ิVery commonี คือ ชนิดทีไพบจำกกำรส ำรวจเดຌบอยครัๅง
มำกละมีคำรຌอยละควำมชุกชุมระหวำง ๆ็ – แเเ 
 
   โ.สัตว์ทีไมีควำมชุกชุมปำนกลำง ิCommonี คือ ชนิดทีไพบจำกกำรส ำรวจคอนขຌำงบอยครัๅง
ละมีคำรຌอยละควำมชุกชุมระหวำง ใไ – ๆๆ 
 
   ใ.สัตว์ทีไมีควำมชุกชุมนຌอย ิLess Commonี คือ ชนิดทีไพบจำกกำรส ำรวจนຌอยครัๅงละมี
คำรຌอยละควำมชุกชุมระหวำง แ – ใใ 
 
  ผลกำรส ำรวจ พบวำ ฝัດงขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำ สัตว์ทีไมีควำมชุกชุมมำก มี ใ ชนิด คือ หมู
ปຆำ ิSus scrofaี หมีควำย (Ursus thibetanus) ละชะนีมือขำว ิHylobates larี สัตว์ทีไมีควำมชุกชุม
ปำนกลำง มี 2 ชนิด คือ พญำกระรอกด ำ ิ฿หญี ิRatufa bicolor) ละกระรอกหำงมຌำ฿หญ สวนสัตว์ทีไมี
ควำมชุกชุมนຌอย มี ้ ชนิด คือ กวำงปຆำ (Rusa unicolor) หมีขอ (Arctictis binturong) กຌงธรรมดา 

(Muntiacus muntjak) คำงด ำ (Presbytis femoralis) คำงวนถิไน฿ตຌ (Trachypithecus obscures) 
กระจงควำย (Tragulus napu) ลิงสน (Macaca arctoides) ลียงผำ (Capricornis sumatraensisี ละ
ชะมดผงหำงปลຌอง ิViverra zibetha) 
 
  ฝัດงขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง พบสัตว์ทีไควำมชุกชุมมำก มี แ ชนิด คือ ลิงสม 

(Macaca fascicularis) สัตว์ทีไมีควำมชุกชุมปำนกลำง มี แ ชนิด คือ นำกลใกลใบสัๅน  (Aonyx cinerea) 
สวนสัตว์ทีไมีควำมชุกชุมนຌอย มี ใ ชนิด คือ นำก฿หญธรรมดำ (Lutra lutra) ชะมดผงหำงปลຌอง (Viverra 
zibetha) สือปลำ (Prionailurus viverrinus)  

 
  มืไอพิจำรณำคำควำมชุกชุมทัๅงสองฝัດง พบสัตว์ทีไมีคำควำมชุกชุมอยูทีไระดับควำมชุกชุมปำนกลำง คือ 
หมูปຆำ ิSus scrofaี ละลิงสม (Macaca fascicularis) สวนสัตว์ทีไหลือมีคำควำมชุกชุมนຌอยทัๅงหมดดังทีไ
กลำวขຌำงตຌน จำกกำรส ำรวจ พบวำสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมมีกำรปรำกฏ฿นพืๅนทีไอนุรักษ์มำกกวำบริวณนวชืไอมตอ 
ทัๅงนีๅตຌองมีกำรติดตำมประชำกรของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นวลำทีไตอนืไองกัน฿นรอบปี ครอบคลุมทุกฤดูกำล จึงจะ
สำมำรถประมินควำมชุกชุมของสัตว์เดຌมนย ำขึๅน 
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ภาพทีไ 20 ควำมชุกชุมของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม 
 

ความคลຌายคลึงของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นบริวณพืๅนทีไนวชืไอมตอกับพืๅนทีไอนุรักษ์  
 
  บริวณพืๅนทีไปຆำขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำกับขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง มีควำม
ตกตำงกันคอนขຌำงชัดจน นืไองจำกลักษณะของชนิดปຆำ ดยมีคำดัชนีควำมคลຌำยคลึง Jaccard’s 
Similarity ทำกับ เ.แเ5 หรือคิดปຓนรຌอยละ 5.556 ซึไงมีคำตไ ำมำก จำกกำรส ำรวจพบวำมีสัตว์ลีๅยงลูกดຌวย
นม แ ชนิดทำนัๅนทีไพบเดຌทัๅงสองพืๅนทีไ คือ ชะมดผงหำงปลຌอง (Viverra zibetha) ซึไงสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม
ขนำดลใก 
 
  จำกขຌอมูลคำควำมคลຌำยคลึงของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมปรียบทียบกันระหวำงบริวณดังกลำว จะหใน
เดຌวำมีคำควำมคลຌำยคลึงทีไนຌอยกวำรຌอยละ 5เ ซึไงจะบอกถึงกำรทีไมีสัตว์ปຆำชนิดทีไคลຌำยคลึงกันนຌอยลຌว ยังมี
อกำส฿นกำรหำกินละกำรผสมพันธุ์กันกับกลุมอืไนโนຌอยตำมเปดຌวย ซึไงนัยนีๅอำจกิดจำกสภำพพืๅนทีไทัๅงสอง
ฝัດง หรือกำรรบกวนจำกกิจกรรมของมนุษย์ละกำรคุกคำมหลงทีไอยูอำศัยของสัตว์ 
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ภาพทีไ 21 คำดัชนีควำมคลຌำยคลึง฿นบริวณนวชืไอมตอกับพืๅนทีไอนุรักษ์ 
 

การประมินสถานภาพการกระจายของสัตว์ป่า  
 
  ลักษณะภูมิประทศขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง 
ภูมิประทศสวน฿หญมีควำมตกตำงกันคอนขຌำงชัดจน ดยดຌำนของขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำจะปຓน
ทือกขำสูงชันสลับซับซຌอน มีพืๅนทีไรำบนຌอย ระดับควำมสูงของพืๅนทีไจำกระดับนๅ ำทะลประมำณ 100-200 
มตรขึๅนเป สังคมพืชสวน฿หญปຓนปຆำดิบชืๅน ปຓนหลงตຌนก ำนิดของล ำนๅ ำหลำยสำย เดຌก คลองพรกซຌำย 
คลองพรกขวำ คลองชีไยวหลียง คลองกะปอร์ คลองบำงหิน คลองชำคลี คลองบำงมัน คลองบำงบอน 
ละคลองนำคำ นอกจำกนีๅยังพบปลักทีไสัตว์฿ชຌประยชน์กระจำยอยูตำมขຌำงล ำคลอง รองหຌวย ละนวสัน
ขำ ควำมหลำกหลำยของระบบนิวศหลำนีๅปຓนหลงทีไอยูอำศัยของสัตว์ปຆำเดຌปຓนอยำงดี ละ฿นดຌำนอำหำร
พบวำมีพรรณเมຌทีไปຓนอำหำรของสัตว์ปຆำคอนขຌำงหลำกหลำยละกำรกระจำยอยูทัไวบริวณ ฿นสวนของ ขต
หຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง สวน฿หญปຓนปຆำชำยลนละพืๅนนๅ ำ สังคมพืชสวน฿หญปຓนพืชปຆำชำย
ลน ท ำ฿หຌอำหำรของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมมีฉพำะชนิดพันธุ์นัๅนโ 
 
  จำกกำรสังกตภำคสนำมพบวำปัจจัยทีไปຓนภัยคุกคำม ิThreatี กสัตว์ปຆำ ชน กำรลำสัตว์ กำรกใบ
หำของปຆำ ฯลฯ ฿นพืๅนทีไท ำกำรศึกษำยังคงมีอยูบำงสวน ท ำ฿หຌควำมหมำะสมของกำรปຓนถิไนทีไอยูอำศัยของ
สัตว์ปຆำ฿นปัจจุบันละกำรกระจำยของสัตว์ปຆำบริวณนวชืไอมตอมีคอนขຌำงนຌอย 
 
  กำรวิครำะห์ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับควำมหมำะสมของกำรปຓนถิไนอยูอำศัยของสัตว์ปຆำ฿นปัจจุบัน ดย
อำศัยขຌอมูลพิกัดต ำหนงทีไเดຌจำกกำรส ำรวจภำคสนำม฿นนวสຌนส ำรวจทัๅง 36 กิลมตร น ำมำวิครำะห์
ควำมนำจะปຓน ิPropabilityี ของอกำสกำรพบสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม ดยกำรน ำเปซຌอนทับ ิOverlayี กับ
ปัจจัยทีไกีไยวขຌองตำงโ ทีไมีผลตอกำรอยูอำศัยของสัตว์ปຆำหลำนัๅน ชน หลงนๅ ำ กำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน พืๅนทีไ

  เ.แเ5 
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ชุมชน ควำมหำงเกลของถนน ลักษณะภูมิประทศ ละควำมสูงชัน ปຓนตຌน น ำเป฿ชຌปຓนคำสัมประสิทธิ์ของ
ตละชวงชัๅน ิClassี ฿นปัจจัยตละดຌำน ผลกำรวิครำะห์สถำนภำพกำรกระจำยของสัตว์ปຆำ฿นปัจจุบัน฿น
พืๅนทีไนวชืไอมตอดຌวยระบบสำรสนทศภูมิศำสตร์  
 

  อยำงเรกใดี คำควำมนำจะปຓนดังกลำว ค ำนวณจำกสัดสวนของกำรพบรองรอยสัตว์ปຆำตอระยะทำงทีไ
ดินส ำรวจจริง฿นสຌนส ำรวจละรวมถึงนอกสຌนส ำรวจดຌวย ตนืไองจำกระยะวลำทีไคอนขຌำงจ ำกัด ท ำ฿หຌ
ส ำรวจเดຌคบริวณ฿นสຌนส ำรวจ ซึไงสงผลถึงระดับควำมถูกตຌองของขຌอมูลละผลกำรประมินดຌวย          
ิภาพทีไ 22ี 
 
  ผลกำรวิครำะห์ขຌอมูลกำรกระจำยของสัตว์ปຆำ สังกตเดຌวำอกำสพบสัตว์ปຆำสูงอยู฿นบริวณปຆำดิบ
สมบูรณ์ ละปຆำชำยลนสมบูรณ์ ละจะนຌอยลงมืไออยู฿กลຌหลงนๅ ำ ล ำคลอง  บงบอก฿หຌทรำบวำบริวณ฿กลຌ
หลงนๅ ำ จะปຓนทีไอันตรำยของสัตว์ ซึไงสอดคลຌองกับกำรลงพืๅนทีไส ำรวจพบรองรอยกำรกใบหำของปຆำ กำรท ำ
อุปกรณ์จับดักสัตว์ของชำวบຌำน฿กลຌบริวณริมนๅ ำ ซึไงควรทีไจะมีมำตรกำร฿นกำรปງองกันละปรำบปรำมตอเป 

 
  ภาพทีไ 22 ภำพรวมสถำนภำพกำรกระจำยของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
       วิครำะห์ดຌวยระบบสำรสนทศภูมิศำสตร์ 
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กระจงควำย (Tragulus napu)      กระรอกหำงมຌำ฿หญ (Sundasciurus hippurus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กวำงปຆำ ิ Rusa unicolorี   กຌงธรรมดำ (Muntiacus muntjak) 
                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
คำงด ำ ิPresbytis femoralisี   คำงวนถิไน฿ตຌ (Trachypithecus obscurs) 

 
ภาพทีไ 23 สถำนภำพกำรกระจำยของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
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ชะนีมือขำว (Hylobates lar)      ชะมดผงหำงปลຌอง (Viverra zibetha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำกลใกลใบสัๅน (Aonyx cinerea)   นำค฿หญธรรมดำ (Lutra lutra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พญำกระรอกด ำ ิ฿หญี( Ratufa bicolor)    ลิงสน (Macaca arctoides) 

 
ภาพทีไ 23 ิตอี สถำนภำพกำรกระจำยของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
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ลิงสม (Macaca fascicularis)       ลียงผำ (Capricornis sumatraensis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สือปลำ (Prionailurus viverrinus)   หมีควำย (Ursus thibetanus) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมีขอ (Arctictis binturong)        หมูปຆำ (Sus scrofa) 

 
ภาพทีไ 23 (ตอ) สถำนภำพกำรกระจำยของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม฿นพืๅนทีไนวชืไอมตอทำงระบบนิวศ 
 

 
 



83 

 

สรุปผลการศึกษาละขຌอสนอนะ 
 
ดຌานทรัพยากรป่าเมຌ 
 
  ผลกำรศึกษำบริวณทำงชืไอมตอปຆำ ขตรักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำ ละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลน
คลองมวงกลวง ปຓนนวชืไอมตอทำงระบบนิวศทีไมีควำมหลำกหลำยตัๅงตระบบนิวศปຆำดิบชืๅน เปจนถึง
พืๅนทีไระบบนิวศปຆำชำยลน ซึไงครงสรຌำงสังคมพืช฿นตละพืๅนทีไยังคงมีควำมหลำกหลำย ตนืไองจำกทัๅงสอง
พืๅนทีไปຓนสังคมพืช฿นระบบนิวศทีไตกตำงกัน ท ำ฿หຌพบวำสังคมพืชมีควำมคลຌำยคลึงกันนຌอยมำกท ำ฿หຌพบ
ควำมตกตำงกันของพันธุ์เมຌสูงมำกทบเมพบชนิดพันธุ์เมຌทีไพบรวมกันทัๅงสองสังคม สดง฿หຌหในวำสังคมพืช
ทัๅงสองสังคมมีควำมฉพำะจำะจง฿นตละสังคมพืชตำมระบบนิวศนัๅนโ บงบอกกำรมีอกลักษณ์ละควำม
สมบูรณ์ฉพำะตัวของตละสังคมพืช ซึไงระบบนิวศหลำกหลำยชนนีๅจะปຓนพืๅนทีไทีไหมำะสมส ำหรับกำรปຓน
ถิไนอำศัยของสัตว์ปຆำทัๅง฿นดຌำนภูมิประทศละปຓนหลงอำหำร฿นหลงนัๅนโ จึงควรมีกำรบริหำรจัดกำรพืๅนทีไ
ปຆำหงนีๅ฿นลักษณะของปຆำอนุรักษ์ปຓนอยำงยิไง 
 
ดຌานทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

ผลกำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของสัตว์ปຆำบริวณนวชืไอมตอทำงระบบนิวศขต
รักษำพันธุ์สัตว์ปຆำคลองนำคำละขตหຌำมลำสัตว์ปຆำปຆำลนคลองมวงกลวง พบวำควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของสัตว์ปຆำคอนขຌำงมีนຌอย อันนืไองมำจำกสภำพภูมิประทศของพืๅนทีไทัๅงสองฝัດง สภำพปຆำ พืชพรรณ 
ซึไงปຓนหลงอำหำรทีไตกตำงกัน นอกจำกนีๅลຌว จำกกำรสังกต฿นภำคสนำมพบวำปัจจัยทีไปຓนภัยคุกคำม 
ิThreatี กสัตว์ปຆำ ชน กำรลำสัตว์ กำรกใบหำของปຆำ กำรท ำกษตรกรรม ฿นพืๅนทีไยังคงมีอยู อำจกิดจำก
ก ำลังจຌำหนຌำทีไมีนຌอย ท ำ฿หຌเมสำมำรถดูลพืๅนทีไเดຌอยำงตใมทีไ ท ำ฿หຌพบหในสัตว์ปຆำเดຌนຌอยลง ซึไงสอดคลຌอง
กับผลกำรวิครำะห์สภำพกำรกระจำยของสัตว์ปຆำทีไพบวำกำรพบหในสัตว์ปຆำจะนຌอยลงมืไออยู฿กลຌพืๅนทีไหลง
นๅ ำ ชนล ำคลอง ซึไงปຓนพืๅนทีไอันตรำยของสัตว์ปຆำ ละยังสอดคลຌองกับผลกำรส ำรวจลงพืๅนทีไละสอบถำม
จำกจຌำหนຌำทีไพบกำรหำของปຆำบริวณขຌำงล ำคลอง ชน กำรหำตຌนริบบิๅนขียว ตຌนหวำยตำงโ ดังนัๅน จึงควร
จะตຌองมีมำตรกำร฿นกำรปງองกันปรำบปรำมตอเป฿นอนำคต 


