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วิธีการศึกษา 

การศึกษาดຌานนิวศวิทยาป่าเมຌ 
 

 1ี การวางปลงตัวอยาง 
 - ท าการคัดลือกพืๅนทีไทีไจะท าการวางปลงตัวอยางกึไงถาวรขนาด 30x60 มตร ดย฿หຌมี
ขนาดพอดีหรือ฿กลຌคียงกับขนาดของ pixel ฿นภาพถายดาวทียม Landset 5 TM ฿นบริวณทีไ
คัดลือกปຓนพืๅนทีไปງาหมาย ฝัດงละ 1 ปลงตัวอยาง ทัๅงนีๅภาย฿ตຌความหมาะสมจากปัจจัยการขຌาถึง
ละสามารถปฏิบัติงานเดຌจริง จากนัๅนน าคาพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตัดของ pixel ของมุมปลงลางซຌาย
ปງอนลงครืไองมือรับสัญญาณดาวทียม GPS ละน าเปคຌนหาต าหนงจุดพิกัดดังกลาว ิศูนย์ศึกษา
ละวิจัยอุทยานหงชาติ จังหวัดพชรบุรีุ โ555ี 
 

 - จากหมุดมุมลางซຌายของปลงตัวอยางจะ฿ชຌขใมทิศวัดมุมออกเป฿นทิศหนือ 60 มตร 
ตะวันออก 30 มตร หรืออาจจะวัดออกเปทางทิศหนือ 30 มตร ตะวันออก 60 มตร ตามความ
หมาะสมของพืๅนทีไ ทัๅงนีๅทิศของมุมทีไวัดออกเปจะ฿ชຌทิศของกริดผนทีไ฿นระบบ WGS 84 ซึไงตกตาง
กับทิศของมหลใกหรือขใมทิศลใกนຌอยประมาณ 30 ลิปดา ขึๅนอยูกับตละพืๅนทีไ นวของทิศตาง โ ทีไ
หาเดຌนีๅจะปຓนกนหลักของปลงตัวอยางชนดียวกับกนละติจูดละลองติจูด฿นระบบผนทีไ ท าการ
ตรวจสอบคาพิกัดของมุมปลงทัๅงสีไมุมวาถูกตຌอง฿กลຌคียงกับคาพิกัดภูมิศาสตร์ทีไควรจะปຓนหรือเม 
หากถูกตຌองลຌวจึงท าการซอยบงปຓนปลงขนาด 10x10 มตร รวม 18 ปลงยอย ตละปลงท า
การก าหนดรหัสปลง฿หຌปຓนระบบพืไอความงาย฿นการจัดกใบขຌอมูล ละปງองกันความสับสน฿น
ระหวางการปฏิบัติงาน นอกจากนีๅยังตຌอง฿ชຌครืไองมือ GPS หรือครืไอง altimeter ส าหรับวัดระดับ
ความสูงจากระดับนๅ าทะลปานกลาง ของพืๅนทีไทีไต าหนงของหมุดปลงยอยตละปลงพืไอน าเป฿ชຌ
฿นการวาด Profile diagram ละการสรຌาง model ปลงตัวอยาง฿นระบบ GIS  
 

 - ฿นปลงยอยขนาด 10x10 มตรตละปลงท าการกใบขຌอมูลองค์ประกอบของชนิดพันธุ์
พืช ขนาดความต ความสูง ละการปกคลุมรือนยอด ดยบงกลุมพรรณเมຌพืไอตรวจนับปຓน 3  
ขนาด คือ 
 

 1.เมຌตຌน ิtreeี คือเมຌทีไมีขนาดวัดระดับอก ิ1.3 มตรี ตัๅงต 13.5 ซนติมตรขึๅนเป ดยท า
การวัด฿นมิติตาง โ เดຌก ขนาดความต ิgbhี ความสูงกิไงรก ความสูงทัๅงหมด การผปกคลุมรือน
ยอด ชัๅนคุณภาพตຌนเมຌ ชืไอพรรณเมຌ พิกัดต าหนงของตຌนเมຌตละตຌนทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยาง พืไอ
น าเป฿ชຌ฿นการวาด Profile diagram รวมทัๅงวิคราะห์ดຌานตาง โ ละประยชน์฿นการติดตามความ
ปลีไยนปลงของระบบนิวศ฿นอนาคต 
 2. เมຌหนุม (pole) หมายถึงพรรณเมຌทีไมีขนาดวัดรอบทีไระดับอกตไ ากวา 13.5 ซนติมตรละ
มีความสูงมากกวา 1.30 มตรดยท าการตรวจนับชนิดละจ านวนทีไปรากฏ฿นปลงยอยขนาด 4 x 4 
มตรของตละปลงยอยดย฿หຌต าหนงของปลงอยูทางดຌานมุมลางซຌายของทุกปลงยอยขนาด   
แเ x 10 มตร ดังนัๅนจะมีปลงตัวอยางเมຌหนุมรวมทัๅงสิๅน 18 ปลงตัวอยาง ชนดียวกัน  
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 3. กลุมลูกเมຌละกลຌาเมຌ (seedling and sapling) ซึไงหมายถึงพรรณเมຌทีไมีความสูงเมกิน 
1.30 มตรท าการนับชนิดละจ านวนทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยางขนาด 1 x 1 มตรซึไงอยูมุมปลง
ดຌานลางซຌายของปลงยอย ขนาด แเ x แเ มตร ดังนัๅนจะมีปลงตัวอยางลูกเมຌละกลຌาเมຌ รวม
ทัๅงสิๅน แ่ ปลงตัวอยาง ชนดียวกัน 
 
การวิคราะห์ขຌอมูลชิงนิวศ 
 

การค านวณปริมาตรเมຌ 
 

  1. ปริมาตรเมຌรายตຌน (Vi, ลูกบาศก์มตร) ฿ชຌสมการของสามารถละธัญนรินทร์ 
(2538) คือ 

 
มืไอ dbh = สຌนผาศูนย์กลางพียงอก (ซนติมตร) 

 
  2. ปริมาตรเมຌตอฮกตาร์ (V, ลูกบาศก์มตรตอฮกตาร์) ค านวณจากผลรวมของ
ปริมาตรเมຌทัๅงหมด฿นปลงตัวอยาง (พืๅนทีไปลงตัวอยาง 1,800 ตารางมตร) ละทียบปຓนหนวยตอ
ฮกตาร ์(1 ฮกตาร์ทากับ 10,000 ตารางมตร)  
 
 
 

พืๅนทีไหนຌาตัดของตຌนเมຌ (BA, ตารางมตรตอฮกตาร์) 
 

  พืๅนทีไหนຌาตัดของตຌนเมຌรายตຌน (BAi) ฿ชຌสมการพืๅนทีไวงกลมละพืๅนทีไหนຌาตัดตอ
ฮกตาร์ (BA,ลูกบาศก์มตรตอฮกตาร์) ค านวณจากผลรวมของพืๅนทีไหนຌาตัดทัๅงหมด฿นปลงตัวอยาง 
(พืๅนทีไปลงตัวอยาง1,800 ตารางมตร) ละทียบปຓนหนวยตอฮกตาร์ (1 ฮกตาร์ทากับ 10,000 
ตารางมตร) ดังนีๅ 
 
 
 
  มืไอ dbh = สຌนผาศูนย์กลางพียงอก (ซนติมตร)  
 

จ านวนตຌนเมຌ (N, ตຌนตอฮกตาร์) 
 

N = จ านวนตຌนเมຌ฿นปลงตัวอยาง x 10,000/1,800 
 

ความหนานน ความถีไ ความดน ละดัชนีความส าคัญ 
 

  การศึกษาปลงตัวอยางบบสีไหลีไยมขนาด 30 x 60 มตรพืไอศึกษาพรรณเมຌยืนตຌน 
เมຌหนุม ละกลຌาเมຌ ดยบงปຓนปลงยอยขนาด 10 x 10 มตร จ านวน 18 ปลงยอย พืไอส ารวจเมຌ
ยืนตຌน ปลงยอยขนาด 4 x 4 มตร ส าหรับนับเมຌหนุม ละปลงยอยขนาด 1 x 1 มตร พืไอส ารวจ
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กลຌาเมຌ บันทึกชืไอพรรณเมຌ ขนาดสຌนรอบวงความสูงละการปกคลุมพืไอน าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์หา
คาดัชนีความส าคัญ (Important Value Index, IVI) ดยมีสูตรการค านวณตามนวทางของดอกรัก
ละอุทิศ (2552) ดังนีๅ 
   IVI = RD + RF + RDo 
   ดย RD, RF ละ RDo หาเดຌจาก 
 

  ความหนานนของชนิดพันธุ์ A (Density = D) คือจ านวนตຌนเมຌทัๅงหมดของชนิด
พันธุ์ A ทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยางตอจ านวนปลงทัๅงหมดทีไท าการส ารวจ (18 ปลงยอย) 

ความหนานน   = จ านวนชนิดพันธุ์ A ทีไปรากฎ฿นปลงตัวอยาง 
                   จ านวนปลงทัๅงหมดทีไท าการส ารวจ 

 

 จากนัๅนน าความหนานนทีไเดຌเปค านวณหาความหนานนสัมพัทธ์ (Relative Dominant = 
RD) ดย 
 

   RD ( %)    = ความหนานนของชนิดพันธุ์  A   x 100 
                  ผลรวมของความหนานนของทุกชนิดพันธุ์ 
 

  ความถีไของชนิดพันธุ์ A  (Frequency)  คือ คาความบอยครัๅงของชนิดพรรณพืช
ชนิด฿ดชนิดหนึไงทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยาง  นิยมวัดคาปຓนรຌอยละ  คาความถีไปຓนการบอกถึงการ
กระจายของชนิดพรรณพืช฿นสังคมพืชนัๅน  มีสูตร฿นการค านวณ  ดังนีๅ 

 

  ความถีไ  ( %)  = ความถีไของชนิดพันธุ์   A   x  แเเ   
          จ านวนปลงตัวอยางทีไท าการส ารวจ 

 จากนัๅนน าความถีไทีไเดຌเปค านวณหาความถีไสัมพัทธ์ (Relative Frequency = RF) ดย  
   RF ( %)  = ความถีไของชนิดพันธุ์   x  แเเ   

                       ผลรวมของความถีไทุกชนิดพันธุ์ 
 

  ความดน (Dominance = Do)ความดน฿นดຌานพืๅนทีไหนຌาตัด (Basal Area = 
BA) คือพืๅนทีไหนຌาตัดล าตຌนของตຌนเมຌทีไวัดระดับอก (1.30 มตร) ตอจ านวนปลงทัๅงหมดทีไท าการ
ส ารวจ (18 ปลงยอย) 
   BA = ผลรวมพืๅนทีไหนຌาตัดของชนิดพันธุ์ A  

          พืๅนทีไปลงตัวอยางทีไท าการส ารวจ 
    

 จากนัๅนน าความดนทีไเดຌเปค านวณหาความดนสัมพัทธ์ (Relative Dominance = RDo) 
ดย 
 

   RDo ( %)  = ชนิดพันธุ์ A   x  แเเ   
                         ผลรวมความดนของทุกชนิดพันธุ์ 
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 ทัๅงนีๅผลรวมของคา RD, RF ละ RDo ทากับ 300 ยกวຌนกรณีการค านวณคาดัชนี
ความส าคัญ (IVI) ของเมຌหนุมลูกเมຌละกลຌาเมຌเมตຌอง฿ชຌคาความดน (Do) จึงมีฉพาะคา RD ละ RF 
ซึไงรวมกันทากับ 200 
 

ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity) 
  

  วิคราะห์ดยบงคาความหลากชนิดของพันธุ์พืช ออกปຓนคาความหลากชนิดของเมຌ
ยืนตຌน เมຌหนุม ละกลຌาเมຌ ละความหลากชนิดของพืชพันธุ์ทัๅงหมด ซึไงค านวณเดຌจากคา Shannon-
Wiener Index of diversity ตามวิธีการของ Magurran (1988) ดย฿ชຌสูตรดังนีๅ 
 

 1. คาดัชนี Shannon-Wiener Index : H' 
 
 
  มืไอ  H = คาดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener Index Diversity 
  Pi = ปຓนสัดสวนระหวางจ านวนตຌนของชนิดพันธุ์นัๅน โ ตอจ านวนตຌนของทุกชนิด
พันธุ์รวมกัน 
  S = จ านวนชนิดพันธุ์ทีไปรากฎทัๅงหมด 
 

 2. Simpson's Diversity Index : E ิSimpson,แ้ไ้) 
    E =   H’ 
    Ln S 
     
  
 ni = จ านวนตຌนของพรรณเมຌชนิดทีไ I ฿นปลงตัวอยาง ิมืไอ I = 1ุ2ุ3ุ…nี 
 n = จ านวนตຌนของพันธุ์เมຌทัๅงหมด฿นปลงตัวอยาง 
 s = จ านวนชนิดพันธุ์เมຌทัๅงหมด฿นปลงตัวอยาง 
 

การกระจายของตຌนเมຌ฿นปลงตัวอยาง 
 

  ต าหนงของตຌนเมຌฉพาะทีไปຓนเมຌยืนตຌน (tree) ทีไปรากฏ฿นปลงตัวอยางท าการวัด
จากพิกัดของตຌนเมຌ฿นตละปลงยอยน าเปปลง฿หຌปຓนคาพิกัด฿นระดับปลง฿หญลຌวจึงปลง฿หຌปຓน
คาพิกัด UTM ดยอຌางอิงจากพิกัด UTM ของมุมปลงจากนัๅนจึงน าขຌาขຌอมูล฿นตารางดຌวยปรกรม 
ArcGIS ดยอຌางอิงต าหนงของตຌนเมຌตละตຌนดຌวยคาละติจูด (latitude) ละลองติจูด (longitude) 
ของตຌนเมຌตละตຌนทีไเดຌปลงเวຌรียบรຌอยลຌวจากนัๅนจึงปลง฿หຌปຓนขຌอมูลประภท  shape file 
จากนัๅนจึงวิคราะห์ดຌวยฟังก์ชันทางสถิติทีไมี฿นปรกรมดຌาน GIS 
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การศึกษาดຌานทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

1. วางนวสຌนส ารวจทรัพยากรสัตว์ปຆา มีระยะทางอยางนຌอย 3 กิลมตร ขຌาเป฿นพืๅนทีไปຆา 
2 ฝัດง฿นพืๅนทีไศึกษาฯ ซึไงปຓนขตติดตอระหวางอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว ดຌานทิศหนือ ละขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ดຌานทิศ฿ตຌ ดย฿หຌสຌนส ารวจหางกันประมาณ 250 มตร จ านวน
ฝัດงละ ๆ สຌนส ารวจ 
 2. ฿นบริวณสຌนส ารวจ กใบขຌอมูลการพรกระจาย ละความชุกชุมของสัตว์ปຆา ดยฉพาะ
สัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมขนาด฿หญ รวมทัๅงสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุมอืไน โ  
 3. ด านินการกใบขຌอมูลการปรากฏของสัตว์ปຆาชนิดตาง โ ดยหาคาพิกัด฿นจุดทีไพบสัตว์ปຆา
ละปัจจัยคุกคาม฿นบริวณสຌนส ารวจ ดยบงการกใบขຌอมูลปຓน 2 ฤดูกาล 
 4. ฿ชຌขຌอมูลพืๅนฐานของสภาพภูมิประทศของอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาวละขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปຆาควนมยายหมอน จากผนทีไการปลภาพถายดาวทียมการ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไ  พ.ศ. 2543 
ปຓนขຌอมูล฿นการวางผนการส ารวจกใบขຌอมูลตามสภาพพืๅนทีไปຆา ละการวิคราะห์การกระจายของ
สัตว์ปຆา  
 5. น าคาพิกัดทีไพบหในสัตว์ปຆาหรือรองรอยบันทึก฿นฐานขຌอมูลพืไอจัดท าผนทีไการกระจาย
ของสัตว์ปຆาปງาหมาย 
 6. ประมินความชุกชุมของสัตว์ปຆา฿นพืๅนทีไส ารวจดย฿ชຌปรกรม Distance  
 7. ฿ชຌกลຌองดักถายอัตนมัติ ิCamera Trapsี เปติดตัๅงเวຌ฿นพืๅนทีไศึกษาประมาณครัๅงละ 10-
15 วัน พรຌอมระบุพิกัดต าหนงทีไตัๅงทางภูมิศาสตร์ของจุดติดตัๅงกลຌองดຌวยครืไองมือ GPS ดยท าการ
ติดตัๅงกลຌอง฿นพืๅนทีไทีไคาดวามีอกาสทีไจะสามารถถายภาพสัตว์ปຆาเดຌทัไวทัๅงพืๅนทีไปງาหมาย ชน รอง
หຌวย ชองขา ดานสัตว์ ถนน ละทางดิน฿นปຆาพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลสัตว์ปຆา฿นพืๅนทีไอยางรวดรใว พืไอปຓน
การติดตามประมินการปรากฏ ิOccupancyี ละการกระจายตัวของประชากรสัตว์ปຆาตละชนิด
ทัไวทัๅงพืๅนทีไปງาหมาย 
 

การวิคราะห์ขຌอมูลทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 การหาความหลากหลายชนิดของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม นก ละสัตว์ลืๅอยคลานทีไ
ส ารวจพบ ละจัดท าบัญชีรายชืไอสัตว์ปຆาพรຌอมสดงสถานภาพของสัตว์ปຆาทีไส ารวจพบตามทีไ
ส านักงานนยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมก าหนดเวຌ รวมถึงการจัดสถานภาพ
ของ IUCN ละ CITES ละค านวณคาความชุกชุมของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม (Relative Abundance; 
RA) ฿นพืๅนทีไทีไส ารวจทัๅงหมด ดย฿ชຌสมการ 

 

  คาความชุกชุมของสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม (ั) = จ านวนสຌนส ารวจทีไพบสัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนม ×100
                 จ านวนสຌนส ารวจทัๅงหมด 

 

ค านวณคาความหลากหลายทางชีวภาพ฿นพืๅนทีไศึกษา ซึไงบริวณ฿ดมีความหลากหลายสูง ถือ
วาปຓนพืๅนทีไทีไมีความส าคัญตอการอนุรักษ์สัตว์ปຆา การประมินคุณคาตามหลักการความหลากหลาย฿น
การศึกษาครัๅงนีๅ฿ชຌคาดัชนีความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) ละคาดัชนีความหมือน 
(Similarity Index) ของสังคมสัตว์ปຆา฿นตละพืๅนทีไศึกษาซึไงมีการวิคราะห์ ดังนีๅ 
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คาดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener Index) 
 

   H' = -ิ∑pi In piี 
         

  มืไอ H' คือ คาดัชนีความหลากชนิด Shannon-Wiener Index  
       Pi คือ สัดสวนของจ านวนสัตว์ตละชนิดตอจ านวนสัตว์ทัๅงหมด 
 

 คาดัชนีความคลายคลึง ิJaccard’s Similarity; Sี(อา้งตาม Ceskaุ 1966) 
 

   S =    
|   ||   |   

    

  มืไอ S คือ คาดัชนีความคลຌายคลึง 
        A คือ จ านวนชนิดของสัตว์ทีไพบ฿นบริวณ A 
        B คือ จ านวนชนิดของสัตว์ทีไพบ฿นบริวณ B 
         C คือ จ านวนชนิดของสัตว์ทีไพบ฿นบริวณรวมระหวาง A ละ B 
  

 การวิคราะห์สถานภาพการกระจายของสัตว์ปຆา ฿ชຌวิธีการวิคราะห์ขຌอมูลดຌวยระบบสาระ
สนทศภูมิศาสตร์ ดยจัดล าดับความส าคัญของตละชวงชัๅน (class) ของขຌอมูล฿นตละปัจจัย 
(factor) ทีไมีผลตอการกระจายของสัตว์ปຆา ตามสัดสวนความนาจะปຓนของการปรากฏดยอาศัยผล
การส ารวจ฿นภาคสนาม 
 

 การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า 
 

 การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าเดຌด านินการ฿น 4 ประภท คือ 
 

  1. สถานะภาพการอาศัยของนก เดຌก นกประจ าถิไน ิresident birdี นกอพยพ 
ิwinter visitorี นกอพยพผาน ิpassage migrantี นกอพยพมาท ารังวางเข ิbreeding visitorี นก
หลงขຌามา ิvagrantี นกทีไสูญพันธุ์เปจากพืๅนทีไ ิformerly presentี นกพบบอยฉพาะพืๅนทีไ 
ิlocally commonี ละนกถิไนดียว ิendemicี 
 

  2. สถานะภาพทีเดຌรับการคุຌมครองดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนละ
คุຌมครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึไงก าหนดสัตว์ปຆา฿หຌปຓนสัตว์ปຆาสงวน คือสัตว์ปຆาทีไหายากละ฿กลຌสูญ
พันธุ์หรือสูญพันธุ์เปลຌวตรวจสอบจากรายชืไอ฿นบัญชีทຌายพระราชบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา 
พ.ศ.2535 ละปຓนสัตว์ปຆาคุຌมครอง คือสัตว์ปຆาทีไคุຌมครองเวຌมิ฿หຌปริมาณประชากรลดลง ตรวจสอบ
จากรายชืไอ฿นบัญญัติสงวนละคุຌมครองสัตว์ปຆา พ.ศ.2535 สวนสัตว์ปຆาทีไเมมีรายชืไอ฿นบัญชีทัๅงสอง
ประภทเมเดຌรับการคุຌมครองดยกฎหมาย คือสัตว์ปຆาทีไพาะลีๅยง฿นชิงศรษฐกิจ  หรือสัตว์ปຆาทีไยังมี
ปริมาณประชากรมาก฿นสภาพธรรมชาติ หรือสัตว์ปຆาทีไกอความสียหายทางศรษฐกิจ 
  3. สถานะภาพสากลวาดຌวยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ิ International 
Union for The Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN)ซึไงประกอบดຌวย 
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   1. สูญพันธุ์ : Extinct (EX) ชนิดพันธุ์฿ดจะสูญพันธุ์กใตอมืไอประชากรตัว
สุดทຌายของชนิดพันธุ์นัๅนเดຌตายเปอยางเมมีขຌอสงสัย ชนิดพันธุ์฿ดเดຌรับการพิจารณาวาสูญพันธุ์ ตอมืไอ
เดຌมีการส ารวจถิไนทีไอยูอาศัยของชนิดพันธุ์ทัไวทัๅงพืๅนทีไถิไนทีไอยูอาศัยทีไคยพบทัๅงหมด ฿นระยะวลาทีไ
หมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี ตเมพบชนิดพันธุ์นัๅนมຌตตัวดียว การส ารวจควรจะมีขึๅน฿นระยะวลาทีไ
หมาะสมกับวงจรชีวิตละลักษณะของชนิดพันธุ์นัๅน   

   2. สูญพันธุ์฿นธรรมชาติ : EXTINCT IN THE WILD (EW) บางชนิดสูญ
พันธุ์฿นธรรมชาติตยังมีประชากรมีชีวิตอยูรอด฿นพืๅนทีไพาะปลูกหรือพาะลีๅยง สถานทีไรักษาพันธุ์
สัตว์ปຆา อาทิ สวนสัตว์ หรือพืๅนทีไนอกถิไนทีไอยูอาศัยดิมอยางสิๅนชิง ชนิดพันธุ์฿ดเดຌรับการพิจารณาวา
สูญพันธุ์฿นธรรมชาติ ตอมืไอเดຌรับการส ารวจถิไนทีไอยูอาศัยของชนิดพันธุ์ทัไวทัๅงพืๅนทีไถิไนทีไอยูอาศัยทีไคย
พบ ฿นระยะวลาทีไหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี ตเมพบชนิดพันธุ์นัๅนมຌตตัวดียว การส ารวจควรจะมี
ขึๅน฿นระยะวลาทีไหมาะสมกับวงจรชีวิตละลักษณะของชนิดพันธุ์นัๅน 
   3. ฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไง:CRITICALLY ENDANGERED (CR) ชนิดพันธุ์
฿ดจะอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไง ตอมืไอประสบกับความสีไยงตอการสูญพันธุ์฿นธรรมชาติทีไสูงมาก
฿นอนาคตอัน฿กลຌ 
   4. ฿กลຌสูญพันธุ์:ENDANGERED (EN)ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿นกลุม฿กลຌสูญ
พันธุ์ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไง ตประสบปัญหาความสีไยงตอการสูญพันธุ์
฿นธรรมชาติ฿นอนาคตอัน฿กลຌ  
   5. มีนวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์ : VULNERABLE (VU) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿น
กลุมมีนวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์ ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไงละ฿กลຌสูญพันธุ์ ต
ประสบความสีไยงตอการสูญพันธุ์฿นธรรมชาติ฿นอนาคตอัน฿กลຌ 
   6. ฿กลຌถูกคุกคาม:NEAR THREATENED (NT) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿นกลุม
฿กลຌถูกคุกคาม ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไง ฿กลຌสูญพันธุ์ หรือมีนวนຌม฿กลຌ
สูญพันธุ์ ต฿กลຌทีไจะมีคุณสมบัติขຌาอยู฿นจ าพวกมีนวนຌมทีไถูกคุกคาม฿นอนาคตอัน฿กลຌ  
   7.กลุมทีไป็นกังวลนຌอยทีไสุด:LEAST CONCERN (LC) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู
฿นกลุมทีไปຓนกังวลนຌอยทีไสุด ตอมืไอชนิดพันธุ์เมเดຌอยู฿นกลุม฿กลຌสูญพันธุ์อยางยิไง ฿กลຌสูญพันธุ์ มี
นวนຌม฿กลຌสูญพันธุ์ หรือกลุม฿กลຌถูกคุกคาม กลุมสิไงมีชีวิตหลายชนิดเดຌถูกจัดเวຌ฿นสถานภาพนีๅ  
   8. ขຌอมูลเมพียงพอ:DATA DEFICIENT (DD) ชนิดพันธุ์ทีไจะจัดอยู฿น
กลุมขຌอมูลเมพียงพอ ปຓนชนิดพันธุ์ทีไมีขຌอมูลเมพียงพอทีไจะวิคราะห์ถึงความสีไยงตอการสูญพันธุ์
ดยตรง หรือดยอຌอม มຌจะมีพืๅนฐานความรูຌ฿นสถานภาพของประชากรละการกระจายพันธุ์อยูบຌาง 
ละชนิดพันธุ์฿นกลุมนีๅอาจจะเดຌรับการศึกษาละปຓนทีไรูຌจักทางชีววิทยาปຓนอยางดี ตเมมีขຌอมูลทีไ
หมาะสมกีไยวกับปริมาณละการกระจายพียงพอ กลุม ขຌอมูลเมพียงพอ จึงเม฿ชกลุมชนิดพันธุ์ทีไ
ถูกคุกคาม หรือมีความสีไยงนຌอย การจัดชนิดพันธุ์ขຌา฿นกลุมนีๅสดง฿หຌหในวามีความจ าปຓน฿นการ
จัดหาขຌอมูลความรูຌพิไมติมจากการวิจัย฿นอนาคต ซึไงท า฿หຌสามารถจ านกชนิดพันธุ์฿นกลุมทีไถูก
คุกคามทีไหมาะสม การ฿ชຌขຌอมูลทีไมีอยู฿นทางบวกปຓนสิไงทีไส าคัญ ดย฿นหลายกรณีควรมีความ
ระมัดระวัง฿นการลือกระหวางกลุม ขຌอมูลเมพียงพอกับกลุมทีไอยู฿นสถานภาพถูกคุกคาม หากชนิด
พันธุ์มีการก าหนดขอบขตความสัมพันธ์กับสภาพวดลຌอม ิRelatively circumscribed) ความนาจะ
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ปຓนเปเดຌละระยะวลาทีไพิจารณาซຌอนทับกับการบันทึกประชากรครัๅงสุดทຌายพอสมควร จะท า฿หຌ
ชนิดพันธุ์นัๅนโ จัดอยู฿นสถานภาพถูกคุกคามเดຌ   

   9. เมเดຌรับการประมิน:NOT EVALUATED (NE) ชนิดพันธุ์฿ดจะอยู฿น
กลุมเมเดຌรับการประมิน ตอมืไอชนิดพันธุ์นัๅนเมเดຌรับการวิคราะห์ดຌวยกณฑ์ตางโ 
 

  4. สถานะภาพทางการอนุรักษ์ตามอนุสัญญาวาดຌวยการคຌาระหวางประทศซึไง
ชนิดสัตว์ป่าละพืชป่าทีไ฿กลຌจะสูญพันธุ์ ิThe Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ส าหรับชนิดพันธุ์ของสัตว์ปຆาละพืชปຆาทีไ 
CITES ควบคุมจะระบุเวຌ฿นบัญชีหมายลขิAppendix) 1, 2, 3 ของอนุสัญญาฯดยเดຌก าหนดหลักการ
เวຌวา 
   ชนิดพันธุ์฿นบัญชีหมายลข1ปຓนชนิดพันธุ์ของสัตว์ปຆาละพืชปຆาทีไ หຌามคຌา
ดยดใดขาดนืไองจาก฿กลຌจะสูญพันธุ์ยกวຌนพืไอการศึกษา วิจัยละพาะพันธุ์ตทัๅงนีๅทัๅงนัๅนจะตຌอง
เดຌรับความยินยอมจากประทศทีไจะน าขຌาสียกอนประทศสงออกจึงจะออก฿บอนุญาตสงออก฿หຌเดຌ
ดยจะตຌองค านึงถึงความอยูรอดของชนิดพันธุ์นัๅนโดຌวย 
 

   ชนิดพันธุ์฿นบัญชีหมายลข 2ปຓนชนิดพันธุ์ของสัตว์ปຆาละพืชปຆาทีไยังเม
ถึงกับ฿กลຌจะสูญพันธุ์จึงยังอนุญาต฿หຌคຌาเดຌ ตตຌองมีการควบคุมเม฿หຌกิดความสียหายหรือลดปริมาณ
ลงอยางรวดรใวจนถึงจุด฿กลຌจะสูญพันธุ์ดยประทศทีไจะสงออกตຌองออกหนังสืออนุญาต฿หຌสงออกละ
รับรองวาการสงออกตละครัๅงจะเมกระทบกระทือนตอการด ารงอยูของชนิดพันธุ์นัๅนโ฿นธรรมชาติ 
   ชนิดพันธุ์ ฿นบัญชีหมายลข 3ปຓนชนิดพันธุ์ทีไเดຌรับการคุຌมครองตาม
กฎหมายของประทศ฿ดประทศหนึไงลຌวขอความรวมมือประทศภาคี฿หຌชวยดูลการน าขຌาคือ
จะตຌองมีหนังสือรับรองการสงออกจากประทศถิไนก านิด 
 

พืๅนทีได านินการ 
 

 ด านินการส ารวจ฿นพืๅนทีไบริวณนวชืไอมตอระบบนิวศระหวางอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว 
ละขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ทຌองทีไ ต าบลราชกรูด อ.มือง จ.ระนอง บริวณทางหลวง
ผนดินหมายลข ไเเๆ ระหวางกิลมตรทีไ 64 – 66 
 

ระยะวลาด านินการ 
 

 ท าการศึกษาระหวาง ดือนตุลาคม 2558 – ดือนกันยายน 2559 
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ภาพทีไ 7  ภาพถายทางอากาศสดงทางหลวงชนบท หมายลข ไเเๆ ทีไตัดผานพืๅนทีได านินการ 
 
 
 

 
 
ภาพทีไ 8 นวส ารวจสัตว์ปຆาละทีไตัๅงปลงพันธุ์พืช 
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ภาพทีไ 9 ภาพถายดาวทียม Landsat 5 TM สดงพืๅนทีได านินการละนวขตพืๅนทีไอนุรักษ์ 


