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วิธีการศึกษา 

การศึกษาด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ 
 
 1) การวางแปลงตัวอย่าง 
 - ท าการคัดเลือกพื้นท่ีท่ีจะท าการวางแปลงตัวอย่างกึ่งถาวรขนาด 30x60 เมตร โดยให้มี
ขนาดพอดีหรือใกล้เคียงกับขนาดของ pixel ในภาพถ่ายดาวเทียม Landset 5 TM ในบริเวณท่ี
คัดเลือกเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย ฝ่ังละ 1 แปลงตัวอย่าง ท้ังนี้ภายใต้ความเหมาะสมจากปัจจัยการเข้าถึง
และสามารถปฏิบัติงานได้จริง จากนั้นน าค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดตัดของ pixel ของมุมแปลงล่างซ้าย
ป้อนลงเครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS และน าไปค้นหาต าแหน่งจุดพิกัดดังกล่าว (ศูนย์ศึกษา
และวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2555) 
 
 - จากหมุดมุมล่างซ้ายของแปลงตัวอย่างจะใช้เข็มทิศวัดมุมออกไปในทิศเหนือ 60 เมตร 
ตะวันออก 30 เมตร หรืออาจจะวัดออกไปทางทิศเหนือ 30 เมตร ตะวันออก 60 เมตร ตามความ
เหมาะสมของพื้นท่ี ท้ังนี้ทิศของมุมท่ีวัดออกไปจะใช้ทิศของกริดแผนท่ีในระบบ WGS 84 ซึ่งแตกต่าง
กับทิศของแม่เหล็กหรือเข็มทิศเล็กน้อยประมาณ 30 ลิปดา ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นท่ี แนวของทิศต่าง ๆ ท่ี
หาได้นี้จะเป็นแกนหลักของแปลงตัวอย่างเช่นเดียวกับแกนละติจูดและลองติจูดในระบบแผนท่ี ท าการ
ตรวจสอบค่าพิกัดของมุมแปลงท้ังส่ีมุมว่าถูกต้องใกล้เคียงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีควรจะเป็นหรือไม่ 
หากถูกต้องแล้วจึงท าการซอยแบ่งเป็นแปลงขนาด 10x10 ตารางเมตร รวม 18 แปลงย่อย แต่ละ
แปลงท าการก าหนดรหัสแปลงให้เป็นระบบเพื่อความง่ายในการจัดเก็บข้อมูล และป้องกันความสับสน
ในระหว่างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องใช้เครื่องมือ GPS หรือเครื่อง altimeter ส าหรับวัดระดับ
ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ของพื้นท่ีท่ีต าแหน่งของหมุดแปลงย่อยแต่ละแปลงเพื่อน าไปใช้
ในการวาด Profile diagram และการสร้าง model แปลงตัวอย่างในระบบ GIS  
 
 - ในแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตรแต่ละแปลงท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของชนิดพันธุ์
พืช ขนาดความโต ความสูง และการปกคลุมเรือนยอด โดยแบ่งกลุ่มพรรณไม้เพื่อตรวจนับเป็น 3  
ขนาดคือ 
 
 1.ไม้ต้น (tree) คือไม้ท่ีมีขนาดวัดระดับอก (1.3 เมตร) ต้ังแต่ 13.5 เซนติเมตรขึ้นไป โดยท า
การวัดในมิติต่าง ๆ ได้แก่ขนาดความโต (gbh) ความสูงกิ่งแรก ความสูงท้ังหมด การแผ่ปกคลุมเรือน
ยอด ช้ันคุณภาพต้นไม้ ช่ือพรรณไม้ พิกัดต าแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นท่ีปรากฏในแปลงตัวอย่าง เพื่อ
น าไปใช้ในการวาด Profile diagram รวมท้ังวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ และประโยชน์ในการติดตามความ
เปล่ียนแปลงของระบบนิเวศในอนาคต 
 2. ไม้หนุ่ม (pole) หมายถึงพรรณไม้ท่ีมีขนาดวัดรอบท่ีระดับอกต่ ากว่า 13.5 เซนติเมตรและ
มีความสูงมากกว่า 1.30 เมตรโดยท าการตรวจนับชนิดและจ านวนท่ีปรากฏในแปลงย่อยขนาด 4 x 4 
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เมตรของแต่ละแปลงย่อยโดยให้ต าแหน่งของแปลงอยู่ทางด้านมุมล่างซ้ายของทุกแปลงย่อยดังนั้นจะมี
แปลงตัวอย่างไม้หนุ่มรวมทั้งส้ิน 18 แปลงตัวอย่าง  
 3. กลุ่มลูกไม้และกล้าไม้ (seedling and sapling) ซึ่งหมายถึงพรรณไม้ท่ีมีความสูงไม่เกิน 
1.30 เมตรท าการนับชนิดและจ านวนท่ีปรากฏในแปลงตัวอย่างขนาด 1 x 1 เมตรซึ่งอยู่มุมแปลง
ด้านล่างซ้ายของแปลงย่อย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนิเวศ 
 

การค านวณปริมาตรไม้ 
  1. ปริมาตรไม้รายต้น (Vi, ลูกบาศก์เมตร) ใช้สมการของสามารถและธัญนรินทร์ 
(2538) คือ 

 
เมื่อ dbh = เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร) 

 
  2. ปริมาตรไม้ต่อเฮกตาร์ (V, ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์) ค านวณจากผลรวมของ
ปริมาตรไม้ท้ังหมดในแปลงตัวอย่าง (พื้นท่ีแปลงตัวอย่าง 1,800 ตารางเมตร) และเทียบเป็นหน่วยต่อ
เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร)  
 
 
 

พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ (BA, ตารางเมตรต่อเฮกตาร์) 
  พื้นท่ีหน้าตัดของต้นไม้รายต้น (BAi) ใช้สมการพื้นท่ีวงกลมและพื้นท่ีหน้าตัดต่อ
เฮกตาร์ (BA,ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์) ค านวณจากผลรวมของพื้นท่ีหน้าตัดท้ังหมดในแปลงตัวอย่าง 
(พื้นท่ีแปลงตัวอย่าง1,800 ตารางเมตร) และเทียบเป็นหน่วยต่อเฮกตาร์ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 10,000 
ตารางเมตร) ดังนี้ 
 
 
 
  เมื่อ dbh = เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)  
 

จ านวนต้นไม้ (N, ต้นต่อเฮกตาร์) 
N = จ านวนต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง x 10,000/1,800 

 
ความหนาแน่น ความถ่ี ความเด่น และดัชนีความส าคัญ 

  การศึกษาแปลงตัวอย่างแบบส่ีเหล่ียมขนาด 30 x 60 เมตรเพื่อศึกษาพรรณไม้ยืนต้น 
ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 18 แปลงย่อย เพื่อส ารวจไม้
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ยืนต้น แปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร ส าหรับนับไม้หนุ่ม และแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร เพื่อส ารวจ
กล้าไม้ บันทึกช่ือพรรณไม้ ขนาดเส้นรอบวงความสูงและการปกคลุมเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความส าคัญ (Important Value Index, IVI) โดยมีสูตรการค านวณตามแนวทางของดอกรัก
และอุทิศ (2552) ดังนี้ 
   IVI = RD + RF + RDo 
   โดย RD, RF และ RDo หาได้จาก 
 
  ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ A (Density = D) คือจ านวนต้นไม้ท้ังหมดของชนิด
พันธุ์ A ท่ีปรากฏในแปลงตัวอย่างต่อจ านวนแปลงท้ังหมดท่ีท าการส ารวจ (18 แปลงย่อย) 

ความหนาแน่น   = จ านวนชนิดพันธุ์ A ท่ีปรากฎในแปลงตัวอย่าง 
                   จ านวนแปลงท้ังหมดท่ีท าการส ารวจ 

 
 จากนั้นน าความหนาแน่นท่ีได้ไปค านวณหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Dominant = 
RD) โดย 
 
   RD ( %)    = ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์  A   x 100 

                  ผลรวมของความหนาแน่นของทุกชนิดพันธุ ์
 

  ความถ่ีของชนิดพันธุ์ A  (Frequency)  คือ ค่าความบ่อยครั้งของชนิดพรรณพืช
ชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีปรากฏในแปลงตัวอย่าง  นิยมวัดค่าเป็นร้อยละ  ค่าความถี่เป็นการบอกถึงการ
กระจายของชนิดพรรณพืชในสังคมพืชนั้น  มีสูตรในการค านวณ  ดังนี้ 

 
  ความถ่ี  ( %)  = ความถ่ีของชนิดพันธุ์   A   x  100   

          จ านวนแปลงตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ 
 จากนั้นน าความถ่ีท่ีได้ไปค านวณหาความถ่ีสัมพัทธ์ (Relative Frequency = RF) โดย  
   RF ( %)  = ความถ่ีของชนิดพันธุ์   x  100   

                       ผลรวมของความถ่ีทุกชนิดพันธุ์ 
 

  ความเด่น (Dominance = Do)ความเด่นในด้านพื้นท่ีหน้าตัด (Basal Area = 
BA) คือพื้นท่ีหน้าตัดล าต้นของต้นไม้ท่ีวัดระดับอก (1.30 เมตร) ต่อจ านวนแปลงท้ังหมดท่ีท าการ
ส ารวจ (18 แปลงย่อย) 
   BA = ผลรวมพื้นท่ีหน้าตัดของชนิดพันธุ์ A  

          พื้นท่ีแปลงตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ 
    

 จากนั้นน าความเด่นท่ีได้ไปค านวณหาความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance = RDo) 
โดย 
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   RDo ( %)  = ชนิดพันธุ์ A   x  100   
                         ผลรวมความเด่นของทุกชนิดพันธุ ์

 
 ท้ังนี้ผลรวมของค่า RD, RF และ RDo เท่ากับ 300 ยกเว้นกรณีการค านวณค่าดัชนี
ความส าคัญ (IVI) ของไม้หนุ่มลูกไม้และกล้าไม้ไม่ต้องใช้ค่าความเด่น (Do) จึงมีเฉพาะค่า RD และ RF 
ซึ่งรวมกันเท่ากับ 200 
 

ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity)  
  วิเคราะห์โดยแบ่งค่าความหลากชนิดของพันธุ์พืช ออกเป็นค่าความหลากชนิดของไม้
ยืนต้น ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ และความหลากชนิดของพืชพันธุ์ท้ังหมด ซึ่งค านวณได้จากค่า Shannon-
Wiener Index of diversity ตามวิธีการของ Magurran (1988) โดยใช้สูตรดังนี้ 
 1. ค่าดัชนี Shannon-Wiener Index : H' 
 
 
  เมื่อ  H = ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener Index Diversity 
  Pi = เป็นสัดส่วนระหว่างจ านวนต้นของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ต่อจ านวนต้นของทุกชนิด
พันธุ์รวมกัน 
  S = จ านวนชนิดพันธุ์ที่ปรากฎท้ังหมด 
 
 2. Simpson's Diversity Index : E (Simpson,1949) 
    E =   H’ 
    Ln S 
     
  
 ni = จ านวนต้นของพรรณไม้ชนิดท่ี I ในแปลงตัวอย่าง (เมื่อ I = 1,2,3,…n) 
 n = จ านวนต้นของพันธุ์ไม้ท้ังหมดในแปลงตัวอย่าง 
 s = จ านวนชนิดพันธุ์ไม้ท้ังหมดในแปลงตัวอย่าง 
 

การกระจายของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง 
  ต าแหน่งของต้นไม้เฉพาะท่ีเป็นไม้ยืนต้น (tree) ท่ีปรากฏในแปลงตัวอย่างท าการวัด
จากพิกัดของต้นไม้ในแต่ละแปลงย่อยน าไปแปลงให้เป็นค่าพิกัดในระดับแปลงใหญ่แล้วจึงแปลงให้เป็น
ค่าพิกัด UTM โดยอ้างอิงจากพิกัด UTM ของมุมแปลงจากนั้นจึงน าเข้าข้อมูลในตารางด้วยโปรแกรม 
ArcGIS โดยอ้างอิงต าแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นด้วยค่าละติจูด (latitude) และลองติจูด (longitude) 
ของต้นไม้แต่ละต้นท่ีได้แปลงไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นจึงแปลงให้เป็นข้อมูลประเภท  shape file 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยฟังก์ชันทางสถิติท่ีมีในโปรแกรมด้าน GIS 
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การศึกษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
1. วางเส้นส ารวจทรัพยากรสัตว์ป่ามีระยะทางอย่างน้อย 3 กิโลเมตร ตามแนวทิศตะวันออก

และทิศตะวันตก เข้าไปในพื้นท่ีป่า 2 ฝ่ังในพื้นท่ีศึกษาฯ ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ
น้ าตกหงาว ด้านทิศใต้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก ด้านทิศเหนือ โดยเส้นส ารวจห่างกัน
อย่างน้อย 300 เมตร 
 2. ในบริเวณเส้นส ารวจ เก็บข้อมูลการแพร่กระจาย และความชุกชุมของสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ รวมท้ังสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มอื่น ๆ  
 3. ด าเนินการเก็บข้อมูลการปรากฏของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ โดยหาค่าพิกัดในจุดท่ีพบสัตว์ป่า
และปัจจัยคุกคามในบริเวณเส้นส ารวจ โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ฤดูกาล ในแต่ละฤดูกาล
ด าเนินการเก็บข้อมูลประมาณ 2 ครั้ง  
 4. ใช้ข้อมูลพื้นฐานของสภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาวและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก ด้านทิศเหนือ จากแผนท่ีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมการใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
พ.ศ. 2543 เป็นข้อมูลในการวางแผนการส ารวจเก็บข้อมูลตามสภาพพื้นท่ีป่า และการวิเคราะห์การ
กระจายของสัตว์ป่า  
 5. น าค่าพิกัดท่ีพบเห็นสัตว์ป่าหรือร่องรอยบันทึกในฐานข้อมูลเพื่อจัดท าแผนท่ีการกระจาย
ของสัตว์ป่าเป้าหมาย 
 6. ประเมินความชุกชุมของสัตว์ป่าในพื้นท่ีส ารวจโดยใช้โปรแกรม Distance  
 
 7.ใช้กล้องดักถ่ายอัตโนมัติ (Camera Traps) ไปติดต้ังไว้ในพื้นท่ีศึกษาประมาณครั้งละ 10-
15 วัน พร้อมระบุพิกัดต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของจุดติดต้ังกล้องด้วยเครื่องมือ GPS โดยท าการ
ติดต้ังกล้องในพื้นท่ีท่ีคาดว่ามีโอกาสท่ีจะสามารถถ่ายภาพสัตว์ป่าได้ท่ัวท้ังพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น ร่อง
ห้วย ช่องเขา ด่านสัตว์ ถนน และทางเดินในป่าเพื่อให้ได้ข้อมูลสัตว์ป่าในพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็น
การติดตามประเมินการปรากฏ (Occupancy) และการกระจายตัวของประชากรสัตว์ป่าแต่ละชนิด
ท่ัวทั้งพื้นท่ีเป้าหมาย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสัตว์ป่า 
 การหาความหลากหลายชนิดของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม นก และสัตว์เล้ือยคลานท่ี

ส ารวจพบ และจัดท าบัญชีรายช่ือสัตว์ป่าพร้อมแสดงสถานภาพของสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบตามท่ี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนดไว้ รวมถึงการจัดสถานภาพ
ของ IUCN และ CITES และค านวณค่าความชุกชุมของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (Relative Abundance; 
RA) ในพื้นท่ีท่ีส ารวจท้ังหมด โดยใช้สมการ 

 
  ค่าความชุกชุมของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม (%) = จ านวนเส้นส ารวจท่ีพบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม ×100
                 จ านวนเส้นส ารวจท้ังหมด 
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ค านวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ซึ่งบริเวณใดมีความหลากหลายสูง ถือ
ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคัญต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประเมินคุณค่าตามหลักการความหลากหลายใน
การศึกษาครั้งนี้ใช้ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon Diversity Index) และค่าดัชนีความเหมือน 
(Similarity Index) ของสังคมสัตว์ป่าในแต่ละพื้นท่ีศึกษาซึ่งมีการวิเคราะห์ ดังนี 

ค่าดัชนีความหลากชนิด (Shannon-Wiener Index) 
  H' = -(∑pi In pi)      
  เม่ือ H' คือ ค่าดัชนีความหลากชนิด Shannon-Wiener Index  
   
  Pi = สัดส่วนของจ านวนสัตว์แต่ละชนิดต่อจ านวนสัตว์ท้ังหมด 
 
 ค่าดัชนีความคลายคลึง (Jaccard’s Similarity; S)(อา้งตาม Ceska, 1966) 

   S =      
2c

A−B
 

   เมื่อ S = ค่าดัชนีความคล้ายคลึง 
   A = จ านวนชนิดของสัตว์ที่พบในบริเวณ A 
   B = จ านวนชนิดของสัตว์ที่พบในบริเวณ B 
   C = จ านวนชนิดของสัตว์ท่ีพบในบริเวณร่วมระหว่าง A และ B  
 การวิเคราะห์สถานภาพการกระจายของสัตว์ป่า ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสาระ
สนเทศภูมิศาสตร์ โดยจัดล าดับความส าคัญของแต่ละช่วงช้ัน (class) ของข้อมูลในแต่ละปัจจัย 
(factor) ท่ีมีผลต่อการกระจายของสัตว์ป่า ตามสัดส่วนความน่าจะเป็นของการปรากฏโดยอาศัยผล
การส ารวจในภาคสนาม 
 

 การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่า 
 

 การตรวจสอบสถานภาพสัตว์ป่าได้ด าเนินการใน 4 ประเภท คือ 

  1. สถานะภาพการอาศัยของนก ได้แก่ นกประจ าถิ่น (resident bird) นกอพยพ 
(winter visitor) นกอพยพผ่าน (passage migrant) นกอพยพมาท ารังว่างไข่ (breeding visitor) นก
หลงเข้ามา (vagrant) นกท่ีสูญพันธุ์ไปจากพื้นท่ี (formerly present) นกพบบ่อยเฉพาะพื้นท่ี 
(locally common) และนกถิ่นเดียว (endemic) 
  2. สถานะภาพทีได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งก าหนดสัตว์ป่าให้เป็นสัตว์ป่าสงวน คือสัตว์ป่าท่ีหายากและใกล้สูญ
พันธุ์หรือสูญพันธุ์ไปแล้วตรวจสอบจากรายช่ือในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง คือสัตว์ป่าท่ีคุ้มครองไว้มิให้ปริมาณประชากรลดลง ตรวจสอบ
จากรายช่ือในบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ส่วนสัตว์ป่าท่ีไม่มีรายช่ือในบัญชีท้ังสอง
ประเภทไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย คือสัตว์ป่าท่ีเพาะเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจ  หรือสัตว์ป่าท่ียังมี
ปริมาณประชากรมากในสภาพธรรมชาติ หรือสัตว์ป่าท่ีก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
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  3. สถานะภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( International 
Union for The Conservation of Nature and Natural Resources; IUCN) ซ่ึง
ประกอบด้วย 
   1. สูญพันธุ์ : Extinct (EX) ชนิดพันธุ์ใดจะสูญพันธุ์ก็ต่อเมื่อประชากรตัว
สุดท้ายของชนิดพันธุ์นั้นได้ตายไปอย่างไม่มีข้อสงสัย ชนิดพันธุ์ใดได้รับการพิจารณาว่าสูญพันธุ์ ต่อเมื่อ
ได้มีการส ารวจถิ่นท่ีอยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ท่ัวท้ังพื้นท่ีถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีเคยพบท้ังหมด ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี แต่ไม่พบชนิดพันธุ์นั้นแม้แต่ตัวเดียว การส ารวจควรจะมีขึ้นในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมกับวงจรชีวิตและลักษณะของชนิดพันธุ์นั้น  
   2. สูญพันธุ์ในธรรมชาติ : EXTINCT IN THE WILD (EW)บางชนิดสูญ
พันธุ์ในธรรมชาติแต่ยังมีประชากรมีชีวิตอยู่รอดในพื้นท่ีเพาะปลูกหรือเพาะเล้ียง สถานท่ีรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า อาทิ สวนสัตว์ หรือพื้นท่ีนอกถิ่นท่ีอยู่อาศัยเดิมอย่างส้ินเชิง ชนิดพันธุ์ใดได้รับการพิจารณาว่า
สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ต่อเมื่อได้รับการส ารวจถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ทั่วท้ังพื้นท่ีถิ่นที่อยู่อาศัยท่ีเคย
พบ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมทุกฤดูกาล ทุกปี แต่ไม่พบชนิดพันธุ์นั้นแม้แต่ตัวเดียว การส ารวจควรจะมี
ขึ้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวงจรชีวิตและลักษณะของชนิดพันธุ์นั้น 
   3. ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง:CRITICALLY ENDANGERED (CR)ชนิดพันธุ์ใด
จะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ต่อเมื่อประสบกับความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติท่ีสูงมากใน
อนาคตอันใกล้ 
   4. ใกล้สูญพันธุ์:ENDANGERED (EN)ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่มใกล้สูญ
พันธุ์ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไมไ่ด้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง แต่ประสบปัญหาความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์
ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้  
   5. มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ : VULNERABLE (VU)ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ใน
กลุ่มมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและใกล้สูญพันธุ์ แต่
ประสบความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาติในอนาคตอันใกล้ 
   6. ใกล้ถูกคุกคาม:NEAR THREATENED (NT)ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ในกลุ่ม
ใกล้ถูกคุกคาม ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ หรือมีแนวโน้มใกล้
สูญพันธุ์ แต่ใกล้ท่ีจะมีคุณสมบัติเข้าอยู่ในจ าพวกมีแนวโน้มท่ีถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้  
   7.กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด:LEAST CONCERN (LC)ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่
ในกลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด ต่อเมื่อชนิดพันธุ์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ใกล้สูญพันธุ์ มี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หรือกลุ่มใกล้ถูกคุกคาม กลุ่มส่ิงมีชีวิตหลายชนิดได้ถูกจัดไว้ในสถานภาพนี้  
   8. ข้อมูลไม่เพียงพอ:DATA DEFICIENT (DD)ชนิดพันธุ์ท่ีจะจัดอยู่ใน
กลุ่มข้อมูลไม่เพียงพอ เป็นชนิดพันธุ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ถึงความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์
โดยตรง หรือโดยอ้อม แม้จะมีพื้นฐานความรู้ในสถานภาพของประชากรและการกระจายพันธุ์อยู่บ้าง 
และชนิดพันธุ์ในกลุ่มนี้อาจจะได้รับการศึกษาและเป็นท่ีรู้จักทางชีววิทยาเป็นอย่างดี แต่ไม่มีข้อมูลท่ี
เหมาะสมเกี่ยวกับปริมาณและการกระจายเพียงพอ กลุ่ม “ข้อมูลไม่เพียงพอ” จึงไม่ใช่กลุ่มชนิดพันธุ์ท่ี
ถูกคุกคาม หรือมีความเส่ียงน้อย การจัดชนิดพันธุ์เข้าในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็นในการ
จัดหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากการวิจัยในอนาคต ซึ่งท าให้สามารถจ าแนกชนิดพันธุ์ในกลุ่ มท่ีถูก
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คุกคามท่ีเหมาะสม การใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในทางบวกเป็นส่ิงท่ีส าคัญ โดยในหลายกรณีควรมีความ
ระมัดระวังในการเลือกระหว่างกลุ่ม ข้อมูลไม่เพียงพอกับกลุ่มท่ีอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม หากชนิด
พันธุ์มีการก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Relatively circumscribed) ความน่าจะ
เป็นไปได้และระยะเวลาท่ีพิจารณาซ้อนทับกับการบันทึกประชากรครั้งสุดท้ายพอสมควร จะท าให้
ชนิดพันธุ์นั้นๆ จัดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามได้  
   9. ไม่ได้รับการประเมิน:NOT EVALUATED (NE)ชนิดพันธุ์ใดจะอยู่ใน
กลุ่มไม่ได้รับการประเมิน ต่อเมื่อชนิดพันธุ์นั้นไม่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ต่างๆ 
 
  4. สถานะภาพทางการอนุรักษ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ส าหรับชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ี 
CITES ควบคุมจะระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1, 2, 3(Appendix)ของอนุสัญญาฯโดยได้ก าหนดหลักการ
ไว้ว่า 
   ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข1เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ี ห้ามค้า
โดยเด็ดขาดเนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากประเทศท่ีจะน าเข้าเสียก่อนประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกให้ได้
โดยจะต้องค านึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆด้วย 
   ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ียังไม่
ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดปริมาณ
ลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสูญพันธุ์โดยประเทศท่ีจะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและ
รับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้งจะไม่กระทบกระเทือนต่อการด ารงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นๆในธรรมชาติ 
   ชนิดพันธุ์ ในบัญชีหมายเลข 3เป็นชนิดพันธุ์ ท่ีได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีให้ช่วยดูแลการน าเข้าคือ
จะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออกจากประเทศถิ่นก าเนิด 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 
 ด าเนินการส ารวจในพื้นท่ีบริเวณแนวเช่ือมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 
ท้องท่ีต าบลบางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ -นาสัก ท้องท่ี ต าบล
ล าเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 5011 ระหว่างกิโลเมตรที่ 9 – 11 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 ท าการศึกษาระหว่าง เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557 
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ภาพที่ 7  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงทางหลวงชนบท หมายเลข 5011 ท่ีตัดผ่านพื้นท่ีด าเนินการ 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 แนวส ารวจสัตว์ป่าและท่ีต้ังแปลงพันธุ์พืช 
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ภาพที่ 9 ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM แสดงพื้นท่ีด าเนินการและแนวเขตพื้นท่ีอนุรักษ์ 


