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2สถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

มาตรา 7 (a) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  กำหนดใหภาคีจำแนก
วนิจิฉยัองคประกอบ ของความหลากหลายทางชวีภาพทีม่คีวามสำคญัตอการอนรุกัษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยไดมีบัญชีรายการชนิดพันธุที่อยูในภาวะหายาก (rare)
ใกลจะสญูพนัธ ุ (endangered) หรอือยใูนภาวะถกูคกุคาม (threatened) อยบูาง ซึง่จดัทำ
โดยนักวิทยาศาสตรชีวภาพ ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  อยางไรก็ตามยังไมเคยมีการประชุม
หารอืกนัในระดบัภาพรวมของทัง้ประเทศ เพือ่จดัทำบญัชรีายการชนดิพนัธดุงักลาวใหสอดคลอง
ตามระบบสากลและเปนทีย่อมรบัโดยนกัวทิยาศาสตรและหนวยงานทีเ่กีย่วของ

สำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม จงึไดจดัการประชมุเพือ่จดัสถานภาพทรพัยากรชวีภาพ
ของประเทศไทย ในระหวางวนัที ่29 - 30 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมเซน็ทรลัวงศอมาตย
พทัยา จงัหวดัชลบรุ ีดวยวตัถปุระสงคเพ่ือรวบรวมสถานภาพของทรพัยากรชวีภาพในประเทศไทย
เพือ่เปนขอมลูในการศกึษา คนควา วจิยั อางองิ  รวมทัง้เปนขอมลูในการดำเนนิงานตอเนือ่ง
ใหมกีารอนรุกัษและคมุครองชนดิพนัธดุงักลาวในแหลงทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาต ิโดยไดมกีารหารอื
ระหวางนกัวชิาการ นกัวจิยั นกัวทิยาศาสตรชวีภาพเพือ่พิจารณาสถานภาพของสตัวเล้ียงลกูดวย
นม (mammals)  นก (birds)  สตัวเลือ้ยคลาน (reptiles) สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก (am-
phibians) และปลา (fishes) โดยเฉพาะ  ซึง่การประชมุดงักลาวไดประสบความสำเรจ็ลงดวยดี

สำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม เหน็วามคีวามจำเปนทีจ่ะตองจดัทำเอกสารรายงานการ
ประชมุเพือ่เผยแพรแกนกัวชิาการทีเ่กีย่วของ  เอกสารนีป้ระกอบดวยเนือ้หาสาระจากการบรรยาย
และจากการหารือ พรอมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม ซึ่งผลจากการ
ประชมุครัง้นี ้คอื บญัชรีายการสถานภาพชนดิพนัธสุตัวมกีระดกูสนัหลงัในประเทศไทย (Red
Data of Vertebrate Species) ซึง่จะเปนประโยชนแกการดำเนนิงานตอไปเพือ่คมุครองชนดิพนัธุ
ดงักลาวในแหลงทีอ่ยอูาศัยตามธรรมชาติ

สำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม ใครขอขอบคณุ ผศ.ดร.อุทศิ  กฏุอนิทร   ศ.ดร.สภุาพ
มงคลประสทิธิ ์  นายจารจุนิต  นภีตะภฏั   Philip  D. Round   และนายชมุเจตน  กาญจนเกษร
และผเูขารวมสมัมนาทกุทานทีใ่หความรวมมอืเปนอยางดยีิง่ในการประชมุครัง้นี้

ดร.ศกัดิส์ทิธิ ์ ตรเีดช
เลขาธกิาร  สำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม
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ตามทีส่ำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม
ไดจัดทำรายงานสถานภาพความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย (Biodiversity
Country Study) ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่

รวบรวมขอมลู ตลอดจนสถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพทีม่ี
อยใูนปจจบุนั เพือ่ใชเปนหลกัฐานในการคนควาวจิยัอางองิ  ตลอดจน
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาและใช
ประกอบการพิจารณาในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิด
จากโครงการพฒันาตางๆ  สำนักงานฯ พบวาการดำเนนิงานดงักลาว
ประสบปญหาเกีย่วกบัสถานภาพของชนดิพันธุ โดยไมทราบแนนอน
วาชนดิพนัธใุดอยใูนภาวะหายาก (rare) ใกลจะสญูพนัธ ุ (endan-
gered) หรืออยูในภาวะถูกคุกคาม (threatened) เอกสารอางอิง
ทีส่ามารถตรวจสอบมเีพยีง IUCN Red Data Book เทานัน้ ซึง่ได
แสดงสถานภาพและแหลงทีพ่บของพชืและสตัวทัว่โลก สำหรบัการ
จดัสถานภาพเฉพาะในประเทศไทยนัน้ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงประเทศไทยไดจดัทำไวในป พ.ศ.2533  ซึง่มแีตชนดิ
พนัธสุตัวมกีระดกูสนัหลงั  อยางไรกต็ามยงัมนีกัวทิยาศาสตรชวีภาพ
บางทานไมเห็นดวยกับสถานภาพดังกลาว

สำนกังานฯ ไดเหน็วาบญัชรีายการสถานภาพทรพัยากรชวีภาพจำเปน
อยางยิ่งตอการคนควา และอางอิงขอมูลทางชีวภาพในอนาคต จึง
เห็นควรที่จะจัดประชุมเพ่ือขอความรวมมือจากนักวิจัย นัก
วทิยาศาสตรชวีภาพ ผซูึง่ไดศกึษาคนควาวจิยัขอมลูของพชืและสตัว
เพื่อรวบรวมสถานภาพของทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย เปน
ขอมลูในการศกึษา คนควา วจิยั อางองิ และเพือ่ดำเนินการตอเนือ่ง
ใหมกีารอนรุกัษชนดิพันธ ุและแหลงทีอ่ยอูาศยั การประชมุครัง้แรก
นี้เนนเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (mammals) นก (birds) สัตว
เลือ้ยคลาน (reptiles) สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบก (amphibians) และ
ปลา (fishes) และจะเปนการหารอืระหวางนกัวชิาการ นกัวจิยั นกั
วทิยาศาสตรชวีภาพ ทีศ่กึษาเกีย่วของกบัทรพัยากรชวีภาพ จำนวน
40 คน ในระหวาง วนัที ่29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ณ โรงแรม
เซ็นทรลั วงศอมาตย พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี โดยใชงบประมาณจาก
โครงการการจัดการเพื่อคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ

29 พฤษภาคม 2539

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-10.00 น. พิธีเปดการประชุม
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15-12.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง "อนุสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ"

โดย ชุมเจตน กาญจนเกษร
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. แนวทางในการพิจารณาจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพและการแบงกลุม

โดย จารุจินต  นภีตะภัฎ  และยงยุทธ  ไตรสุรัตน
14.00-15.00 น. การแบงกลมุพจิารณา

กลุมที่ 1 สัตวเลี้ยงลกูดวยนม สัตวเลือ้ยคลาน สตัวสะเทินน้ำสะเทินบก
ประธาน จารุจินต  นภีตะภัฎ เลขานุการกลุม ยงยุทธ  ไตรสุรัตน
กลุมที่ 2 นก
ประธาน ฟลิป  ดี ราวน เลขานุการกลุม อุทัย  ตรีสุคนธ
กลุมที่ 3 ปลา
ประธาน สุภาพ  มงคลประสิทธิ์ เลขานุการกลุม ปติวงษ  ตันติโชดก

และสมหมาย  เจนกิจการ

30 พฤษภาคม 2539

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15-17.00 น. การแบงกลุมพิจารณา (ตอ)
15.15-17.00 น. การแบงกลุมพิจารณา (ตอ)
08.30-10.30 น. การแบงกลุมพิจารณา (ตอ)
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45-12.00 น. การแบงกลุมพิจารณา (ตอ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. เสนอผลการพจิารณา

ประธาน ผศ.ดร.อุทิศ  กุฎอินทร
14.30-14.45 น. พิธีปด

กำหนดการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
ระหวางวนัที ่29-30 พฤษภาคม 2539  ณ โรงแรมเซน็ทรลั วงศอมาตย พทัยา จงัหวดัชลบรุี
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ดร. สริกิลุ  บรรพพงศ

ฝายทรัพยากรชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม

ขอมลูทีถ่กูตอง ซึง่ไดจากการจดัประชมุครัง้นี ้สำนกังานฯ จะนำไป
จัดเตรียมเปนรายการสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย
และจัดทำใหมีผลทางกฎหมายตอไป ซึ่งการดำเนินงานนี้จะสอด
คลองกบัมาตรา 7 (a) ของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ทีก่ำหนดใหมกีารจำแนก วนิจิฉยั องคประกอบของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยัง่ยนื โดยพจิารณารายการซึง่ระบตุามประเภทชนดิ
พนัธทุีใ่กลจะสญูพนัธ ุ ชนิดพันธหุายาก และชนดิพันธเุฉพาะถิน่หรอื
ชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม  และมาตรา 8 (k) กำหนดใหภาคจีดัทำหรอื
ธำรงรักษากฎขอบังคับที่จำเปนและ/หรือขอกำหนดระเบียบบังคับ
ตางๆ เพือ่การคุมครองชนดิพันธุและประชากรที่ถูกคุกคาม

นอกจากการประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาสถานภาพดังกลาวแลว
ในการประชุมครั้งนี้ไดจัดใหมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “อนุสัญญา
ตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัความหลากหลายทางชวีภาพ” โดย นายชมุเจตน
กาญจนเกษร นกัวชิาการประมง กรมประมง จะบรรยายถงึกฎหมาย
ระหวางประเทศ ที่มีมาแตเดิมกอนการยกราง และลงนามใน
อนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ ตลอดจนการดำเนนิ
การในระดับโลก เพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม
กฎหมายระหวางประเทศทีม่อียใูนปจจบุนั

การประชุมครั้งนี้ประกอบดวยนักวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยเฉพาะ
นกัอนกุรมวธิานจำนวน 40 ทาน ซึง่สำนกังานฯ ไดรบัความรวมมอื
จากสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทยเขารวม
ประชุมดวย

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ได
ดำเนนิการศกึษา เพ่ือจดัทำรายงานสถานภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
และไดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ

ระหวางนกัวทิยาศาสตรชวีภาพขึน้สองครัง้ในเดอืนกมุภาพันธ และ
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2538  เพือ่พจิารณาความถกูตองของขอมลูใน
รายงานดังกลาว ที่ประชุมในครั้งนั้นไดประสบปญหาวาขอมูล
รายการชนดิพนัธทุีใ่กลจะสญูพนัธ ุชนดิพนัธหุายาก และชนดิพนัธุ
เฉพาะถิน่ ทีร่วบรวมจากผเูชีย่วชาญตางๆ นัน้ ยงัเปนทีส่งสยัและ
ไมเหน็พองตองกนั  นกัอนกุรมวธิานหลายทาน จงึไดเสนอใหสำนกั
งานฯ จัดประชุมนักอนุกรมวิธานอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือหารือเกี่ยวกับ
สถานภาพของชนิดพันธุโดยเฉพาะ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่สุด
และเปนท่ียอมรับทางวิชาการมากที่สุด

ในการประชมุครั้งนี ้ สำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม จงึได
เชิญนักอนุกรมวิธานเกี่ยวกับสัตวมีกระดูกสันหลังมาประชุมเพื่อ
พจิารณาสถานภาพของสตัวกลมุปลา กลมุนก และกลมุสตัวสะเทนิ
น้ำสะเทนิบก สตัวเลือ้ยคลาน และสตัวเลีย้งลูกดวยนม ซึง่เอกสาร
ประกอบการพิจารณาทั้ง 3 กลุม ไดรับความกรุณาจัดเตรียมโดย
ศาสตราจารยสุภาพ มงคลประสิทธิ์ คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  นายอทุยั ตรสีคุนธ สมาคมอนรุกัษนกและธรรมชาติ
แหงประเทศไทย  และอาจารยฟลปิ ด ีราวน ศนูยชวีวทิยาเชงิอนรุกัษ
มหาวทิยาลยัมหดิล และนายจารจุนิต นภตีะภฎั สถาบนัวจิยัวทิยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
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ดร. ศกัดิส์ทิธิ ์ ตรเีดช

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม

เพื่อใหมั่นใจวากิจกรรมในความรับผิดชอบ หรือในความควบคุม
ไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมของรัฐอื่น หรือพื้นที่
นอกเหนืออำนาจความรับผิดชอบของชาติ”

ดังนั้น อนุสัญญาฯ จึงเปนเพียงแคแรงกระตุนใหนานาประเทศ
รวมกันคุมครองและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเทานั้น
และอาจเปนเพียงแผนกระดาษ ถาประเทศตางๆ ไมถือปฏิบัติให
บังเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ

แตวาอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพมิใชกฎหมาย
ระหวางประเทศฉบบัแรกทีช่วยผลกัดันใหเกิดการอนรุกัษทรพัยากร
ชีวภาพในประเทศตางๆ อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับนก
อพยพ วาฬ โลมา ระบบนเิวศธรรมชาต ิมมีาแลว 62 ฉบบั กอน
ที่อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจะไดรับการยกราง
ขึ้นมา รายละเอียดในเรื่องนี้ ทานจะไดรับฟงจากการบรรยายของ
คณุชมุเจตน  กาญจนเกษร ตอไป

ประเทศไทยไดดำเนินการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพมาเปนเวลานาน
แลว การศกึษาเกีย่วกบัอนกุรมวธิานของพชืและสตัวในประเทศไทย
ไดมีมาประมาณแปดสิบป  ถึงแมวาปจจุบันการรวบรวมพรรณ-
พฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) จะสำเร็จเพียง
30% ของพรรณพชืทั้งหมดที่มีอยูในประเทศไทย  แตทางอนกุรม
วธิานสตัว โดยเฉพาะสตัวมกีระดกูสนัหลงัจดัไดวามคีวามกาวหนา
พอสมควรทีเดียว อาจเรียกไดวารวบรวมไดถึง 90% ของสัตวมี
กระดูกสันหลังที่มีอยูจริงในประเทศไทย

ในการนำเสนอรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงาน
ที่เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ มักประสบปญหาเกี่ยวกับ
ความนาเช่ือถือของขอมูลสถานภาพของชนิดพันธุในประเทศไทย
ตามปกตนิกัวทิยาศาสตรชวีภาพมกัอางองิ จาก Red Data Book
ของ IUCN เปนบรรทดัฐาน  แมวานกัวทิยาศาสตรชวีภาพหลายๆ
ทานไดพยายามระบุสถานภาพของสิ่งมีชีวิตของประเทศไทยไวบาง
แตประเทศไทยยงัไมมบีญัชรีายการทีเ่รยีกวาเปน national list ที่
ไดรบัการยอมรบัทางวชิาการจากทกุฝาย เพ่ือนำไปใชอางองิไดอยาง
ถูกตอง

สบืเนือ่งจากการทีป่ระเทศไทยไดเขารวมลงนาม
รับรองอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในการประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาหรือที่ เรียกวา

UNCED ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในวันที่ 12
มถินุายน พ.ศ. 2535  ถงึแมวาประเทศไทยยงัไมไดใหสตัยาบนัแก
อนุสัญญาฯ แตการดำเนินงานตามกรอบนโยบายของอนุสัญญาฯ
เปนสิ่งที่เหมาะสมกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศไทยดวยเหมอืนกนั

ขอกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยสังเขป เพื่อทำความเขาใจวาสิ่งที่เรากำลังกระทำอยูนี้มี
ความจำเปน และมีความสำคัญเพียงใดในระดบัประเทศและระดับ
โลก

ประชาคมโลกไดมีการเจรจาเพื่อยกรางอนุสัญญาฉบับนี้ขึ้นตั้งแตป
พ.ศ. 2531 ดวยความปรารถนาที่จะหยุดยั้งการสูญพันธุของ
ชนดิพนัธตุางๆ

อนุสัญญาฯ ไดรับการลงนามรับรองทันทีจาก 157 ประเทศ ซึ่ง
รวมทัง้ประเทศไทยดวย ในการประชมุสหประชาชาตวิาดวยสิง่แวด-
ลอมและการพัฒนา เมือ่ ป พ.ศ. 2535  ปจจบุนันบัเนือ่งจนถงึวนัที่
8 มนีาคม พ.ศ. 2539 ม ี145 ประเทศ ไดใหสตัยาบนัตออนสุญัญาฯ
แลว รวมทัง้กมัพชูา เวยีดนาม เมยีนมาร ปาปวนวิกนิ ีอนิโดนเีซยี
มาเลเซยี ฟลปิปนส จนี อนิเดยี ศรลีงักา บงัคลาเทศ และปากสีถาน

ในความเปนจริงพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ นั้น ไดจัดทำไวเปน
เพียงแตกรอบนโยบายกวางๆ เทานั้น วิธีการและวิถีทางตางๆ ที่
เก่ียวของกบัความรวมมอืระหวางประเทศจะมกีารดำเนนิการในการ
ประชมุสมชัชาภาค ีหรอืทีเ่รยีกวา Conference  of  the Parties
ซึ่งจะมีการตอรองและตกลงรวมกัน สวนการดำเนินการภายใน
ประเทศ  อนุสญัญาฯ ระบวุา “รฐัมสีทิธอิธปิไตยทีจ่ะใชทรพัยากร
ของตนตามนโยบายสิง่แวดลอมของตนเองและตามความรบัผดิชอบ
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จึงเปนความจำเปนอยางยิ่งที่เดียวที่จะตองมีการประชุมหารือใน
ระหวางนักวิทยาศาสตรชีวภาพที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทำบัญชีรายการ
ในระดับชาติขึ้นมา

ผลที่ไดรับจากการประชุมครั้งนี้มิใชเพียงเปนขอมูลเพื่อการศึกษา
อางองิเทานัน้ แตจะมกีารดำเนนิการตอไป เพือ่ใหรายการชนดิพนัธุ
สิง่มชีวีติทีใ่กลจะสญูพนัธ ุหายาก และเฉพาะถิน่ไดมผีลบงัคบัใชทาง
กฎหมาย ตลอดจนสามารถนำมาใชประกอบในการพิจารณาผล
กระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการพัฒนา เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ทำลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุดังกลาว

นอกจากนัน้ การประชมุครัง้นีย้งันบัวาเปนการดำเนนิการตามพนัธ-
กรณีของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพดวย ซึ่ง
ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกกำลังจัดทำรายการชนิดพันธุที่ใกลจะ
สญูพนัธ ุหายากและเฉพาะถิน่อยเูชนเดยีวกนั แตสวนใหญประเทศ

พัฒนาแลวจะมีกฎหมายคุมครอง และมีรายการดงักลาวนี้อยูแลว
อยางไรก็ตามมีสามประเทศในโลก คือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลยี ทีม่กีฎหมายทีเ่รยีกวา Endangered Act

ในวาระนี ้จงึเปนโอกาสดทีีน่กัวทิยาศาสตรชวีภาพทกุทานจะไดรวม
มอื กนัพิจารณาสถานภาพทรพัยากรชวีภาพในการประชมุครัง้นี ้และ
นับเปนโอกาสอันดีอีกดวยที่จะไดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากผเูขารวมประชมุทกุทาน เพือ่ทีจ่ะไดนำมาเปนขอมลูพืน้ฐาน ใน
การศกึษาและดำเนนิการตอไป เพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคทีไ่ดตัง้ไว
และกอใหเกดิประโยชนสงูสดุแกวงการความหลากหลายทางชวีภาพ
ตอไป
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ทุกทานคงไดศึกษารายละเอียด และสาระ
สำคัญของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชวีภาพอยบูางแลว นกักฎหมาย นกัวจิยั
นักวิชาการ หลายทานไดเขียนหนังสือ ตำรา

วเิคราะหขอบทของอนสุญัญาฯ แตยงัมอีนสุญัญาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
กับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพหลายอนุสัญญาซึ่งยัง
มไิดมผีรูวบรวมไว  คาดวาผลทีไ่ดจากการสมัมนาในครัง้นีจ้ะมคีวาม
สำคัญมากในเรื่องของการอนุรักษและคุมครองความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หลักการและเหตุผลของการจัดสัมมนา คือ ความ
พยายามทีจ่ะจำแนกวนิจิฉยัสถานภาพของชนดิพนัธใุนประเทศไทย
วาอยใูนสถานภาพหายาก, ใกลสญูพนัธ ุหรอืถูกคกุคาม ซึง่สิง่เหลา
นีม้คีวามสำคญั เพราะจำเปนตองใชกลไกทางกฎหมายเปนเครือ่งมอื
ในการคมุครอง และอนรุกัษชนดิพนัธเุหลานี ้โดยการกำหนดบญัชี
รายชื่อชนิดพันธุใหเปนพืชหรือสัตวคุมครอง

ในแงของการกำหนดมาตรการและกฎเกณฑทางกฎหมายนัน้จำเปน
ทีจ่ะตองจดัทำบญัชท่ีีระบถุงึระดบัชนดิพนัธ ุ(species)  หากระบใุน
ระดบัวงศ (family) หรอือนัดบั (order) จะทำใหเกดิความยงุยาก
เพราะเทากบัวาทกุชนดิพนัธ ุในวงศ หรอือนัดบันัน้ถกูคมุครองทัง้ๆ
ที่บางชนิดอาจจะยังไมถึงขั้นสูญพันธุ และเปนชนิดที่มีการใช
ประโยชนในเชงิการคา อาจมผีลทำใหไมสามารถใชประโยชนในทาง
การคาได

กฎหมายภายในของประเทศไทยมหีลายฉบบัทีเ่กีย่วของกบัชนดิพนัธุ
เชน พระราชบญัญตัสิงวนและคมุครองสตัวปา พ.ศ. 2535 ซึง่กรม
ประมง และกรมปาไมรบัผดิชอบรวมกนัในการกำหนดใหสตัวชนดิ
นัน้เปนสตัวปาสงวนหรอืสตัวปาคมุครอง  นอกจากนัน้ยงัมกีฎหมาย
ระหวางประเทศ เชน อนุสญัญาไซเตสทีเ่ก่ียวของกบัการกำหนดบญัชี
รายการสิ่งมีชีวิตพืชปาและสัตวปาที่หามทำการคา หรือ ตองขอ
อนุญาตในการทำการคาระหวางประเทศ

จะวาไปแลว อนุสัญญาระหวางประเทศตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
อนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพจะมคีวามเกีย่วของกนั  และมี
หลักการที่คลายคลึงกันรวมทั้งอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชวีภาพดวย อนสุญัญาฯ นีไ้ดรบัการรบัรองในการประชมุทีก่รงุ

รโิอ เดอ จาเนโร หรอืการประชมุ UNCED ในป พ.ศ. 2535 (ค.ศ.
1992)

โครงสรางขององคกรทีม่คีวามสำคญัและเปนตวักำหนดบทบาทใหมี
กฎหมายหรือกฎเกณฑในการคุมครองและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลก และยังเปนตัวกำหนดใหมี
กฎหมายระหวางประเทศฉบบัตางๆ กนั คอื องคการสหประชาชาติ
(United Nations)  ซึง่มอีงคกรใหญๆ  อย ู6 องคกร ไดแก Gen-
eral Assembly, Trusteeship Council, Security Council,
Secretariat, International Court of Justice (ศาลโลก) และ
Economic and Social Council  และยงัมอีงคกรยอยทีด่ำเนนิ-
งานเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและอื่นๆ หลายองคกร เชน UNDP,
UNEP, IMO รวมทั้ง GATT ซึ่งปจจุบันคือ องคกรการคาโลก
(WTO)    ในอนาคตการพจิารณาตดัสนิวา การคาของโลกนีจ้ะถกู
ควบคุมใหอยูในลักษณะของการคาเสรี ไมมีการกีดกันทางการคา
วิธีการที่จะยกเอาเรื่องของสิ่งแวดลอมมาเปนขอกีดกันทางการคา
อาจตองพิจารณาจาก WTO

ทีม่าของกฎหมายระหวางประเทศ

หลกักฎหมายระหวางประเทศมทีีม่าอย ู4 แหลง คอื

สนธิสัญญา/อนุสัญญาหรือขอตกลงตางๆ

หลกัจารตีประเพณ ีเชน การประกาศเขตเศรษฐกจิจำเพาะ

คำพิพากษาของศาล

ขอเขยีนบทความของผูทรงคณุวฒุติามกฎหมาย

ขัน้ตอนการทำความตกลงระหวางประเทศ

โดยทั่วไปการทำความตกลงระหวางประเทศมีขั้นตอนดังนี้

การตัดสินใจ (decision) วารัฐแตละรัฐจะทำความตกลง
ระหวางประเทศหรอืไม  ซึง่เปนการทำสนธสิญัญาระหวาง 2 รฐั หรอื
อาจเปนในระดบัภมูภิาคหลายประเทศในแถบภมูภิาคนัน้จนถงึสนธิ
สัญญา/อนุสัญญาที่มีผลไปทั่วโลก

 ⌫⌫
⌫

ชมุเจตน  กาญจนเกษร
กองอนุรักษทรัพยากรประมง  กรมประมง
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การเจรจาตอรอง (negotiation) กระทำเพือ่เจรจาตอรอง
วาความตกลงระหวางประเทศนั้นจะมีผลประโยชนหรือผลเสียหาย
ตอฝายตนมากนอยเพียงใด

การรางเคาโครงรูปแบบถอยคำ (drafting) ในตัวสนธิ
สญัญา/อนสุญัญา หรอืความตกลงระหวางประเทศตางๆ เหลานัน้

การรับรองผลการเจรจา (adoption) เปนการรับรองผล
ในระดับเจาหนาที่ของรัฐที่เจรจา

การยืนยันในเน้ือความ (authentication) วาการรางใน
ระดับเจาหนาที่ที่รวมรางนั้นถูกตองตรงตามนโยบายของแตละ
ประเทศ เปนการรับรองในระดับผูแทนของรัฐ

การแสดงเจตนายอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามความตกลงระหวาง
ประเทศ (expression of consent to be bound)  ซึง่การแสดง
เจตนายอมรบั มหีลายวธิกีาร เชน การทำภาคยานวุตั (accession)
การใหความเหน็ชอบ (approval) การสนองรบั (acceptance) และ
ทีน่ยิมกนัมากคือ การใหสตัยาบนั (ratification) ยกตวัอยาง ไดแก
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยไดสง
ผแูทนเขารวมลงนามในอนสุญัญาฯ เม่ือป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
แตยังมิไดใหสัตยาบัน

การทีค่วามตกลงระหวางประเทศเริม่มีผลบงัคบัใช (enter
into force) ยกตวัอยาง อนสุญัญาไซเตส  ประเทศไทยสงผแูทน
เขารวมรางตัง้แตป พ.ศ. 2514-2515 (ค.ศ. 1971-1972) ซึง่รางเสรจ็
ในป พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) มกีารลงนามอนสุญัญาฯ ในป พ.ศ.
2518 (ค.ศ. 1974) และประเทศไทยไดใหสตัยาบนัในป พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983) ซึง่ใชเวลาถงึ 8 ป  ในอนสุญัญาหรอืกฎหมายระหวาง
ประเทศ เม่ือลงนามรับรองแลว  สวนใหญจะมีการกำหนดราย
ละเอียดที่แตกตางกันไปสุดแลวแตอนุสัญญา เชน อนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล (UN Convention on the Law
of the Sea - UNCLOS) ป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) ประเทศทัว่โลก
ไดรวมรางและลงนามในป พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) แตอนุสญัญาฯ
มีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ในกฎหมายทะเล
ยังไดกำหนดรายละเอียดตอไปวา  ถึงแมจะมีประเทศใหสัตยาบัน
ครบ 60 ประเทศแลว กย็งัไมมผีลบงัคบัใชจนกวาจะครบ 1 ป

ลกัษณะความตกลงระหวางประเทศ

ความตกลงระหวางประเทศมี 2 ลักษณะ ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะจะมี
ขัน้ตอนดงักลาวขางตนตัง้แตเริม่ตนจนถงึสดุทายเหมอืนกนั

ความตกลงทวภิาค ี (bilateral agreement)  เปนการทำ
สนธิสัญญาระหวางรัฐ 2 รัฐ การตัดสินใจ การเจรจา การวางเคา

โครงราง การยอมรบั เปนเรือ่งของรฐั 2 รฐั เม่ือมีการลงนามจะถอื
วามีผลใชบังคับไดทันที

ความตกลงพหภุาค ี(multilateral agreement)  เปนการ
ทำสนธสิญัญามากกวา 2 รฐัขึน้ไป เชน อนสุญัญาวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล

การเขาเปนภาคคีวามตกลงระหวางประเทศ

ภาคยานุวัต (accession)  การที่ประเทศใดก็ตามไมไดรวมราง
และลงนามในอนสุญัญามาตัง้แตเริม่ตน แตตอมาเหน็วาควรจะเขา
เปนภาคอีนสุญัญาฉบบันี ้จงึเขาเปนภาคอีนสุญัญาเรยีกวา การเขา
ทำภาคยานวุตั  ดงัตวัอยางเชน อนสุญัญาแรมซารซึง่ประเทศไทย
ไมไดลงนามรบัรองตัง้แตขัน้ตอนแรก แตตอมาเหน็วาเปนอนสุญัญา
ที่มีประโยชน คือจะคุมครองพื้นที่ชุมน้ำและอนุรักษนกน้ำ จึงตอง
การที่จะเขาเปนภาคีสมาชิก ซึ่งการที่เราเขามาทีหลังก็ตองยอมรับ
กฎเกณฑตางๆ ทีอ่ยใูนมาตราของตวัอนสุญัญา เชน ขอมต ิ(reso-
lution) หรือพิธีสาร (protocol) ตางๆ การใหสัตยาบันโดยไมได
ลงนามรับรองมากอน ถือวาเปนการเขาเปนสมาชิกใหม ในกรณีนี้
จงึเรยีกวาประเทศไทยทำการภาคยานวุตั (accession)

การสนองรับ (acceptance) ตัวอยางเชน ประเทศรัสเซียเดิมเปน
ภาคสีมาชกิของอนสุญัญาไซเตส  ตอมาประเทศรสัเซยีไดแยกออก
เปนประเทศยอย คอื จอรเจยี ยเูครน อสูเบกสิถาน ซึง่ประเทศยอยๆ
เหลานี้จะยังคงยอมรับเปนภาคีอนุสัญญานี้อยูหรือไม ถายอมรับก็
จะตองแสดงเจตนายอมรบั (acceptance)

ตามมาตรา 181 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม
เตมิ (ฉบบัที ่5) พทุธศกัราช 2538 กำหนดไววา  ถาประเทศไทยจะ
ตองลงนามเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญากฎหมายระหวางประเทศ
ใดๆ แลวเกดิผล 3 ประการดงันี ้คอื

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทย

มีผลในการเปลี่ยนแปลงอำนาจอธิปไตยของประเทศไทย

ตองออกพระราชบัญญัติฉบับใหมขึ้นมา เพ่ืออนุวัตการ
ตามกฎหมายระหวางประเทศ

จะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน

ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ป พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982) ภาคีจะตองกำหนดเขตแดนในทะเลขึ้นมาหลาย
อาณาเขตซึ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงตออำนาจอธิปไตย (อำนาจ
นิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร)  โดยเฉพาะอำนาจศาล เพราะ
จากอาณาเขตเดมิ 12 ไมลทะเล ไดขยายเขตเศรษฐกจิจำเพาะไปถงึ
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คาระหวางประเทศเทานัน้   สวนในประเทศกม็กีฎหมายทีค่วบคมุ
อยูคือ กฎหมายประมงซึ่งหามการลา

habitat approach  การอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย จะทำ
โดยการกำหนดพื้นที่ เชน อนุสัญญาแรมซารซึ่งมีวิวัฒนาการมา
จากการอนุรักษนกน้ำในยุโรป การอนุรักษนกน้ำจำเปนที่จะตอง
อนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยรวมทั้งเปนแหลงอาหาร
และแหลงขยายพนัธขุองสตัวเหลานีด้วย พระราชบญัญตัสิงวนและ
คมุครองสตัวปา กำหนดพืน้ทีค่มุครองเปน 2 ประเภท คอื เขตรกัษา
พนัธสุตัวปา และเขตหามลาสตัวปา กฎหมายประมงกำหนดเปนเขต
รักษาพืชพันธุ

activities / process approach ในปจจบุนัเริม่เนนมาก
ขึ้นโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมโดยตรง เชน
อตุสาหกรรมควบคมุการผลติในโรงงาน เรือ่งของสตัวปาและพชืปา
ก็มีหลายประเทศนำมาใช เชน รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให
ประเทศที่จะสงกุงไปยังสหรัฐถาจับโดยวิธีลากอวนจะตองติดตั้ง
เครือ่งมอืแยกเตา ถาไมตดิตัง้เครือ่งมอื กจ็ะไมสามารถสงกงุไปได
สวนกุงเลี้ยงจะสงเขาสูสหรัฐไดตองมีการรับรองวาเปนกุงจาก
ธรรมชาต ิ  การอนรุกัษในอนาคตจะตองดแูนวทางการอนรุกัษของ
กระแสโลกวาเปนอยางไร  ซึ่งประเทศไทยตองปรับใหเปนไปตาม
กระแสโลก

ความตกลงระหวางประเทศทีเ่กีย่วของกบัการอนรุกัษ
ทรพัยากรชวีภาพ
อนุสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศซึ่งคุมครองและอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีมากมายหลายฉบับ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของความรวมมือระหวางประเทศ การปองกันเหตุลวงหนา ฯลฯ
ซึง่บางฉบบัเปนระดบัภมูภิาค บางฉบบัมภีาคสีมาชิกทัว่โลก  สำหรบั
ความตกลงดานสิง่แวดลอม (environmental agreement) ทีม่ภีาคี
สมาชิกมาก  และมีผลใชบังคับอยูอยางมีประสิทธิภาพนับตั้งแตป
พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) เปนตนมา มดีงันี้

ป พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) อนุสัญญาวาดวยการควบคุมการทำ
ประมงวาฬ  (International Convention for the Regulation
of Whaling IWC) ตัง้ Commission เรยีก IWC International
Whaling Commission เพ่ือคุมครองวาฬทุกชนิดมิใหมีการทำ
การประมงวาฬมากเกินไปและคุมครองปองกันวาฬรุนตอๆ ไป

ป พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองนก
(International Convention for the Protection of Bird, Paris)
เพ่ือคุมครองนกในธรรมชาติ

200 ไมลทะเล ดงันัน้อำนาจศาลเดมิของประเทศไทยสิน้สดุที ่12 ไมล
ทะเล  จึงตองแกไขกฎหมายภายในใหขยายไปถึง 200 ไมลทะเล
เพื่อรองรับอนุสัญญาฯ นั่นก็เปนเหตุผลที่วาทำไมนักกฎหมายของ
กระทรวงการตางประเทศ และสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึ
อางวาทีย่งัใหสตัยาบนัไมไดเพราะยงัไมไดแกกฎหมายภายใน ซึง่การ
แกกฎหมายภายในจะตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน
อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีแนวโนมวาประเทศไทยจะเขาเปนภาคีของ
อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเลเรว็ขึน้  เพราะหากไม
เปนภาคกีต็องทำตามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ ฉบบันีไ้ปโดยปรยิาย
เนื่องจากประเทศเพื่อนบาน ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะไปหมด
แลว ประเทศไทยตองเคารพในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบาน
ไมวาจะเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลหรือ
ไมก็ตาม

หลักการในความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กบัการอนรุกัษทรพัยากรชวีภาพ
การอนรุกัษมแีนวความคดิ  2 ประการ คอื

anthropocentric  มีเจตนารมณที่จะใหผลประโยชนแก
มนษุยทัง้สิน้ รวมทัง้การอนรุกัษสตัวปา พชืปา ก็เพือ่ทีม่นษุยจะได
ใชประโยชนตอไป

biocentric เห็นความสำคัญของพืชปาและสัตวปาโดย
ความสำคัญของตวัมนัเอง เปนการอนรุกัษเพราะเหน็คณุคาของการ
อนุรักษ

แนวทางของการอนรุกัษทรพัยากรชวีภาพในความ
ตกลงระหวางประเทศ

กลไกทางกฎหมายในการกำหนดกฎเกณฑแบงเปน 3 แนวทางคอื

species approach  คอืการอนรุกัษและคมุครองชนดิพนัธุ
ตวัอยางเชน อนสุญัญาไซเตส วธิกีารคมุครอง คอื การกำหนดบญัชี
รายชือ่ชนิดพันธวุาชนิดพันธใุดตองการจะคมุครองโดยแยกออกเปน
บญัชหีมายเลข 1, 2 และ 3 กฎหมายภายใน เชน พระราชบญัญติั
สงวนและคุมครองสัตวปา ก็ใชวิธีการเดียวกัน คือ การกำหนด
บัญชีรายชื่อสัตว  เปนสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง และใช
มาตรการทางกฎหมายเปนเครื่องมือในการคุมครอง

กฎหมายประมงในพระราชบัญญัติประมงป พ.ศ. 2490 อาศัย
ประกาศกระทรวงกำหนดรายชื่อสัตวแตละชนิด ซึ่งมีบัญชีรายชื่อ
สัตวน้ำอยู 20-30 ชนิด เชน ปลาบึก ซึ่งในพระราชบัญญัติสงวน
และคมุครองสตัวปาไมไดกำหนดใหเปนสตัวปาคมุครอง ทำใหการ
ควบคุมลำบาก เพราะถูกชาวบานจับอยูเปนประจำ ในอนุสัญญา
ไซเตส ไดจดัปลาบกึอยใูนบญัชหีมายเลข 1 แตจะควบคมุเฉพาะการ
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ป พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองพืช
(International Plant Protection Convention, Rome) เพือ่รกัษา
ระดับและเพิ่มความรวมมือนานาชาติ ในการควบคุมแมลง และ
เชื้อโรค

ป พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1972) อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention Concerning
the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage) ไทยไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกและไดกำหนดใหเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขงเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ

ป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) อนุสัญญาวาดวยการอนุรักษพื้นที่ชุม
น้ำ (Convention on Wetland of International Importance
especially as Waterfowl Habitat) หรอื Ramsar Convention
อนุสัญญาฉบับนี้กำหนดใหมีขึ้นครั้งแรกในการประชุมที่เมือง
Ramsar รมิทะเลสาบ Caspian ประเทศอหิราน วตัถปุระสงคหลัก
ของการประชุมในครั้งนั้น เพื่ออนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ำ
อยางชาญฉลาด  โดยมสีาระสำคญัอย ู 4 ประการ

กำหนดพืน้ทีช่มุน้ำใหอยใูนบญัชรีายชือ่ทำเนยีบของ Inter-
national Wetland Site ประเทศซึ่งเมื่อเปนภาคีสมาชิกของ
อนสุญัญาฉบบันี ้จะตองกำหนดพืน้ทีช่มุน้ำอยางนอย 1 แหง ใหเปน
Ramsar Site ประเทศไทยไดกำหนดทะเลนอย และกำลงัจะเสนอ
สามรอยยอดและบึงบอระเพ็ด เปนลำดับตอไป

การใชประโยชนอยางชาญฉลาด อนสุญัญาฯ มไิดมงุเนนที่
จะคมุครองพืน้ทีช่มุน้ำเพยีงอยางเดยีว  แตยงัมงุทีก่ารใชประโยชน
ดวย ซึง่อยบูนพืน้ฐานที ่Ramsar กำหนด

การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ และการฝกอบรม โดยการสราง
พื้นที่สงวนหรือพื้นที่คุมครองใหเพิ่มมากขึ้นเทาที่จะทำได และฝก
อบรมเจาหนาที่ของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน ใหมีความรูในการ
ปกปองพืน้ทีช่มุน้ำ

การใหความรวมมือกับนานาชาติทั้งประเทศที่เปนภาคี
สมาชกิและประเทศทีไ่มไดเปนภาคสีมาชกิ และใหความรวมมอืกนั
ระหวางภาคอีืน่ๆ ดวย

ป พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973) อนสุญัญาไซเตส (The Convention
on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) ซึง่มเีจาหนาทีจ่ากกรมปาไมรวมรางอนสุญัญาฯ
และลงนามรบัรองอนสุญัญาฯ ในป พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) และให
สตัยาบนัในป พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983) ถงึแมกรมปาไมจะมพีระ-
ราชบญัญตัสิงวนและคมุครองสตัวปา พ.ศ. 2503  แตกม็ไิดมบีท

บัญญัติที่รองรับอนุสัญญาไซเตสอยูเลย จนกระทั่งประเทศไทยถูก
ประกาศหามทางการคา จงึเปนสาเหตใุหตองรางกฎหมายสงวนและ
คมุครองสตัวปาฉบบัใหมขึน้มา ใน พ.ศ. 2526 ขณะทีป่ระเทศไทย
ยงัไมมบีทบญัญตัริองรบัอนสุญัญาไซเตส ประเทศไทยไดใชอำนาจ
กฎหมายฉบับอื่นในการควบคุมการนำเขา-สงออก เชน พระราช-
บัญญัติการนำเขาและสงออกสินคาเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
2522  ซึง่ไดประกาศรายชือ่สตัวปาเปนสนิคาทีต่องขออนญุาตในการ
นำเขา-สงออก จนกระทัง่ป พ.ศ. 2535 จงึมบีทบญัญตัโิดยเฉพาะ
ในการรองรบัอนสุญัญาฯ แตพระราชบญัญตัทิีอ่อกมามขีอบกพรอง
คอื ไมมกีารกำหนดบทลงโทษเอาไว จงึตองหาทางอดุชองวางอนันี้
โดยการประกาศรายชือ่ใหอยใูนบญัชไีซเตส ตามบญัชหีมายเลข 1,
2 และ 3 โดยใชอำนาจตามมาตรา 23 เพราะมีบทบัญญัติลงโทษ
ในอนสุญัญาไซเตส มกีารแบงบญัชรีายชือ่สตัวออกเปน 3 บญัช ีคอื

ชนดิพนัธใุนบญัชหีมายเลข 1 เปนชนดิพนัธพุชืสตัวทีใ่กล
จะสญูพนัธ ุหลกัการหรอืขอกำหนดในการนำเขา-สงออก ตองไมมี
เจตนาในทางการคาโดยเด็ดขาด การนำเขา-สงออก จะตองมีใบ
อนญุาตนำเขาจากประเทศผนูำเขาเสยีกอน ประเทศสงออกจงึจะออก
ใบอนญุาตสงออกได  หากพชืหรอืสตัวชนดิใดสามารถผสมพนัธไุด
ก็อนุญาตใหทำการคาไดในรุนที่ 2

ชนดิพนัธใุนบญัชหีมายเลข 2 อนญุาตใหนำเขา-สงออก
เพือ่การคาได เพราะถอืวายงัไมถงึขัน้ใกลสญูพนัธ ุแตหากไมมกีาร
ควบคมุทางการคาแลวกจ็ะนำไปสกูารสญูพนัธไุด จงึตองมกีารควบ
คุมโดยใหประเทศผูสงออกออกใบอนุญาต

ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3  เปนชนิดพันธุที่ถือวา
กฎหมายภายในประเทศของแตละประเทศควบคุมอยูแลว  แตใน
การคาระหวางประเทศตองขอความรวมมือระหวางประเทศภาคี
สมาชิก ใหควบคมุการนำเขาจะตองมหีนงัสอืรบัรองการสงออกจาก
ประเทศถิ่นกำเนิด เชน ปลาเสือตอ ในประเทศไทยมีกฎหมายคุม
ครองโดยประกาศใหเปนสัตวปาคุมครองในพระราชบัญญัติสงวน
และคมุครองสตัวปา ขณะทีป่ระเทศเขมรมอียมูากและใชประโยชน
ในทางการคา  ประเทศไทยอาจขอใหไซเตสกำหนดใหปลาเสือตอ
เปนสตัวคมุครองในบญัชหีมายเลข 3  โดยมรีายชือ่ประเทศอยขูาง
หลงัชนดิพนัธนุัน้วาประเทศใดเปนผรูองขอ ซึง่ถามกีารสงปลาเสอืตอ
ออกไปจากประเทศไทย  ประเทศภาคีสมาชิกตองตรวจสอบดูวา
ถูกตองตามกฎหมายหรือไม

ป พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) อนสุญัญาวาดวยการอนรุกัษชนดิพนัธุ
ที่มีการอพยพยายถิ่น (Bonn Convention of Migratory
Species of Wild Animals)  มวีตัถปุระสงคเพือ่อนรุกัษชนดิพนัธุ
บนบก ชนดิพนัธใุนทะเล และชนดิพนัธขุองนกทีม่กีารอพยพยายถ่ิน
ซึง่ไทยยงัมไิดเขาเปนภาคสีมาชกิ
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อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง

อนุสัญญาวาดวยทะเลอาณาเขตและอาณาเขตตอเน่ือง

อนุสัญญาวาดวยการทำการประมง และการอนุรักษ
ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง

อนุสัญญาวาดวยไหลทวีป

ประเทศเกิดใหมในแอฟริกาไมยอมรับการแบงเขตแดนทะเล ซึ่ง
กำหนดอาณาเขตนานน้ำภายในของประเทศตางๆ ไว 3 ไมลทะเล
เน่ืองจากเห็นวาประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง เชน สหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป  มีเทคโนโลยีในการขุดหาแรธาตุใน
ทะเลไดมาก  ซึ่งรัฐชายฝงทะเลในบริเวณนั้น คิดวาทรัพยากร
ธรรมชาติในทะเลนาจะเปนของตน จึงรวมตัวกันเพื่อเรียกรองจาก
UN ขอใหมกีารรางกฎหมายทะเลขึน้มาใหม  เพือ่ขยายเขตแดนใน
ทะเลและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติของรัฐชายฝงในทะเล และ
จดัใหมกีารประชมุกฎหมายทะเลขึน้ 3 ครัง้ เพ่ือเริม่รางอนสุญัญา
ฉบับใหม ในป พ.ศ. 2515-2525 (ค.ศ. 1972-1982) เรียก UN
Convention on the Law of the Sea ซึง่กำหนดเขตแดนไว 4
อาณาเขต คอื

อาณาเขตทะเล  เปนเขตนานน้ำทะเลภายใน 12 ไมลทะเล
จากฝง ภายในเขตนี้ถือวารัฐชายฝงมีอำนาจอธิปไตยเต็มที่

เขตตอเนื่องอยูถัดจากทะเลอาณาเขตตอไปอีก 12 ไมล
ทะเล รฐัชายฝงมอีำนาจเตม็ทีใ่นเรือ่งของการศลุกากร การสาธารณ-
สขุ รษัฎากร และการตรวจคนเขาเมอืง

เขตเศรษฐกิจจำเพาะ จาก 12 ไมลทะเลขยายออกไปอีก
188 ไมลเปน 200 ไมล  รัฐชายฝงมีสิทธิในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองทะเล  ประเทศมาเลเซียไดลงนามใน
อนุสญัญาในป พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) ซึง่เปนปเดียวกบัประเทศ
ไทยและไดออกกฎหมายภายในขึ้นมารองรับเขตเศรษฐกิจจำเพาะ
ในป พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) แตกฎหมายภายในของประเทศไทย
ไมไดขยายอาณาเขตออกไปถงึ 200 ไมลทะเล สวนอำนาจศลุกากร
และรษัฎากรขยายตอไปอกี 12 ไมลทะเล เปน 24 ไมลทะเล

ทะเลหลวงเปนทะเลที่เปดใหทุกชาติใชไดอยางเสรีโดยมี
สทิธเิทาเทยีมกนั ชาตใิดชาตหินึง่ไมสามารถจะอางไดวาสวนใด สวน
หนึ่งของทะเลหลวงอยูในอำนาจอธิปไตยของตน

ป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) การประชมุสุดยอดสิง่แวดลอมโลกที่
กรงุ รโิอ เดอ จาเนโร จบสิน้ลงดวยการมอีนสุญัญา 2 ฉบบั คอื
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity-CBD) และอนสุญัญาวาดวยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก (Framework Convention on Climate
Change) ซึง่ประเทศไทยไดลงนามในอนสุญัญาทัง้สองฉบบัในการ
ประชุมดังกลาว และไดใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยน
แปลงภูมิอากาศโลกไปเรียบรอยแลว   สาระสำคัญในอนุสัญญา
ฉบบันีม้งุเนนในเรือ่งของการควบคมุกาซคารบอนไดออกไซด ไมให
เกิดปญหาโลกอุนข้ึน (global warming)  โดยพยายามลด
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกไปในบรรยากาศ ใน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000) ใหเหลอืรอยละ 60 จากปจจบุนั เพือ่ลดสภาวะกรนีเฮาส
(greenhouse) ของชั้นบรรยากาศโลก

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 22 พูดถึง
ความสมัพนัธระหวางอนสุญัญาฯ (Relationship with other Con-
vention) แบงเปน 2 วรรค ในวรรคแรกกลาววาประเทศทีเ่ปนภาคี
สมาชกิของอนสุญัญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ (CBD) ถา
เปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาอื่น ก็ยังคงสิทธิและพันธกรณีกับ
อนุสัญญาเดิมที่ตัวเองเปนสมาชิกอยูโดยไมมีผลกระทบตอ CBD
ฉบบันี ้ไมวาจะเปน CITES, Ramsar หรอื GATT วรรคสองกลาว
วา ถาเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบั marine environment ตองปฏบิตัิ
ตามอนสุญัญากฎหมายทะเล (UN Convention on the Law of
the Sea) ซึง่มกีารกำหนดกฎเกณฑการอนุรกัษความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทะเลอยูมากมายได ในมาตราตางๆ ในทางปฏิบัติแลว
อนุสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมคีวามเทาเทยีมกนั โดย CBD เนนในเรือ่ง
terrestrial resource และ freshwater resource  สวน UN จะ
เนนในเรื่อง marine resource แตถาเรื่องใดที่ไปขัดแยงกับ
อนสุญัญากฎหมายฉบบัอืน่ ใหถอืวา CBD เปนใหญกวา

ความตกลงระหวางประเทศอืน่ๆ
อนุสัญญาที่เกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ (water pollution) เปน
อนสุญัญาซึง่เกีย่วของกบัการควบคมุมลภาวะทางน้ำ มหีลายฉบบัที่
ประเทศไทยเกีย่วของ อย ูเชน ป พ.ศ. 2512  (ค.ศ. 1969) Civil
Liability for Oil Pollution Damage เกีย่วกบัเรือ่งน้ำมนัหกใน
ทะเล Convention on the Prevention of Marine Pollution
from the Dumping of Waste and other Matter รวมทั้ง
อนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ป พ.ศ. 2525 (ค.ศ.
1982) UN Convention on the Law of the Sea ซึง่มกีำเนดิมา
จาก Geneva Convention on the Law of the Sea ป พ.ศ.
2501  (ค.ศ. 1958) มกีฎหมายทะเลทีเ่ก่ียวของอย ู4 ฉบบั คอื
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การพิจารณาในครั้งนี้ พิจารณาตามแนวทาง
เอกสาร IUCN Red List Categories  ซึง่
เอกสารนี้จัดเตรียมโดย IUCN Species

Survival Commission (SSC) โดยม ี5 หวัขอ ดงันี้
บทนำ (Introduction) เกีย่วกบัการจดั Criteria ใหม

อารมัภบท (Preamble of IUCN Categories)  ซึง่ไดรบั
การปรบัปรงุ เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994)

ความหมาย (Definitions) คำนิยามของศัพทตางๆ ที่นำ
มาใชจดั Categories

สถานภาพ (Categories (new))

เกณฑสำหรับการประเมิน (Criteria of Evaluation)
ในการจัดสถานภาพ

เนือ่งจากการจดัสถานภาพในปจจบุนั ซึง่ไดใชมากวา 30 ปแลว เปน
การจัดสถานภาพโดยใชประสบการณและความรูสึกนึกคิดของนัก
วชิาการ ซึง่บางครัง้อาจมคีวามลำเอยีงได เพราะอาจไมเขาถงึในทกุ
พืน้ที ่ ดังนัน้ สหพนัธนานาชาตเิพ่ือการอนรุกัษธรรมชาต ิหรอื IUCN
จงึไดพยายามทีจ่ะจดัเตรยีมเกณฑ (criteria) ใหม ตัง้แต ป ค.ศ.
1984 จนกระทัง่ถงึป ค.ศ. 1990 จงึไดมกีารเผยแพรเอกสารนี ้ เพ่ือ
ใหมีการเสนอแนะและนำมาปรับปรุงเปนระยะๆ จนกระทั่งป ค.ศ.
1994 จึงไดรับรองเรียบรอยแลว

วตัถปุระสงคหลกัของการจดัเกณฑใหมนีจ้ะเปนในเชงิปรมิาณมากขึน้
โดยใชหลักการทางสถิติมีการสุมตัวอยางมีตัวเลขที่เห็นไดชัดเจน
เพ่ือใหทราบถึงโอกาสที่ชนิดพันธุเหลานั้นวาจะสูญพันธุหรือไม ซึ่ง
เกณฑทีใ่ชจะใชในระดบัชนดิพันธหุรอืต่ำกวาก็ได และชวยในกรณี
ทีไ่มสามารถตดัสนิไดวาอยใูนสถานภาพใดจะสามารถใชได สำหรบั
ชนิดพันธุที่อาศัยอยูในปา หรือชนิดพันธุที่นำเขาไปในปาเทาน้ัน
ไมรวมถงึชนดิพนัธทุีอ่ยใูนกรงเลีย้ง หรอืมมีาตรการอนรุกัษอยางอืน่
เชน ทีอ่ยใูนสวนสตัว


⌫

http://chm-thai.onep.go.th



18สถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

⌫
   



เกณฑจำแเนกชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม (threat-
ened species categories)  ทีใ่ชใน Red
Data Books และ Red Lists เปนเกณฑทีใ่ช

มาเปนเวลาเกอืบ 30 ป แลว ถงึแมวามกีารปรบัเปลีย่นบางประการ
เกณฑดงักลาวนีไ้ดรบัการยอมรบัอยางกวางขวางในระดบันานาชาติ
และในปจจุบัน ไดถูกนำมาใชอางอิงในเอกสารและบัญชีรายชื่อ
หลายฉบับ ทั้งที่จัดทำโดย IUCN เอง และเอกสารที่จัดทำโดย
องคกรของรัฐและเอกชนตางๆ เกณฑในการจำแนกชนิดพันธุ
ทีถ่กูคกุคาม ประกอบดวยวธิกีารในการระบชุนดิพนัธทุีม่คีวามเสีย่ง
ตอการสูญพันธุที่สามารถเขาใจไดงาย เพื่อชวยในการกำหนด
มาตรการดานการอนุรักษและคุมครองชนิดพันธุดังกลาว

มีความตระหนักวาจำเปนที่จะตองพิจารณาทบทวนเกณฑ
ในการจำแนกชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคามในป ค.ศ. 1984 , SSC ไดจดั
การประชมุ The Road to Extinction (Fitter & Fitter 1987)
เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้อยางละเอียด ตลอดจนทางเลือกตางๆ
ของระบบการพิจารณาทบทวนเกณฑดังกลาว แตจากการประชุม
ไมไดสรุปใหมีการพิจารณาทบทวนเกณฑที่วานี้แตอยางใด การ
พฒันาเกณฑนีเ้ริม่ข้ึนอีกครัง้ในป ค.ศ. 1989 โดยคณะกรรมาธกิาร
บรหิาร (Steering Committee) ของ SSC ไดเรยีกรองใหมกีาร
พฒันาแนวทางใหมๆ  ทีจ่ะใหขอมูลทีม่ปีระโยชนตอการวางแผนการ
ดำเนินงานแกผูที่ดำเนินงานดานอนุรักษตางๆ

ในเนือ้หาในบทนี ้ไดมกีารนำเสนอในการกำหนดเกณฑใหม ในการ
จำแนกชนดิพันธทุีถ่กูคุกคาม เกณฑใหมนี ้มวีตัถปุระสงคโดยทัว่ไป
เพ่ือเปนการเตรยีมโครงสรางทีถ่กูตองและชดัเจนในการจำแนกชนดิ
พนัธสุิง่มชีวีติตามความเสีย่งตอการสญูพนัธขุองสิง่มชีวีตินัน้ๆ

วัตถุประสงคในการพิจารณากำหนดเกณฑใหม มีดัง
ตอไปนี้

เพ่ือใหเปนระบบที่สามารถนำไปใชโดยบุคคลทั่วไปในทุก
สาขาได

เพ่ือปรับใหเปนหลักเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินคาตัว
แปรตางๆ ที่มีผลตอความเสี่ยงตอการสูญพันธุ

เพื่อใหเปนระบบที่เอื้ออำนวยตอการเปรียบเทียบระหวาง
กลมุสิง่มชีวีติทีแ่ตกตางกนั  (different taxa)

เพ่ือใหผใูชบญัชรีายชือ่ชนดิพันธทุีถ่กูคกุคามเขาใจวธิกีาร ใน
การจำแนกชนดิพนัธใุนบญัชไีดดยีิง่ขึน้

เนือ้หาในบทนีไ้ดมาจากขบวนการการปรกึษาหารอืและพสิจูนยนืยนั
อยางตอเนื่องเปนที่แนชัดวาการจัดทำรางเกณฑการจำแนกจำนวน
มากทำใหเกดิความสบัสน โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่รางเกณฑไดถกูใช
ในการจำแนกกลุมชนิดพันธุเพื่อวัตถุประสงคดานการอนุรักษ เพื่อ
ทำใหเรื่องดังกลาวชัดเจนและเปนการเปดโอกาสใหมีการปรับปรุง
เปลีย่นแปลงรางเกณฑไดเม่ือจำเปน ระบบเลขรนุของเกณฑ (ver-
sion numbering) จงึไดถกูนำมาใชดงัตอไปนี้

รนุที ่(version) 1.0 : Mace & Lande (1991)

เปนเอกสารฉบับแรกที่พิจารณาพื้นฐานใหมๆ สำหรับการจำแนก
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามและนำเสนอเกณฑในการจำแนก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่เกี่ยวของกับสัตวมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ

รนุที ่2.0 : Mace et al (1992)

เปนเอกสารพจิารณาทบทวน รนุที ่1.0 ซึง่รวมถงึเกณฑทีเ่หมาะสม
สำหรบัสิง่มชีวีติทกุชนดิ และแนะนำชนดิพนัธทุีไ่มถกูคกุคาม (non-
threatened categories)

รนุที ่2.1 : IUCN (1993)

หลังจากไดปรึกษาหารือกับ SSC แลว ไดมีการเปลี่ยนแปลงราย
ละเอยีดของเกณฑสวนหนึง่ และรวมเอาคำอธบิายหลกัการพืน้ฐาน
เอาไวในเอกสารรนุที ่2.1 นี ้นอกจากนัน้ โครงสรางในรนุนีย้งัแสดง
ใหเห็นถึงความสำคัญของจำนวนชนิดพันธุที่ไมถูกคุกคามที่ชัดเจน
ยิง่ขึน้

รนุที ่2.2 : Mace & Stuart (1994)

หลงัจากไดรบัขอเสนอแนะและเปนงานทีพ่สิจูนยนืยนัเพิม่เตมิ ไดมี
การเปลีย่นแปลงเกณฑดงักลาวเลก็นอย  นอกจากนี ้ จำพวกชนดิ
พนัธทุีเ่ปราะบางหรอืออนแอ (susceptible) ในรนุที ่2.0 และ 2.1
ไดถูกผนวกรวมอยูในจำพวกชนิดพันธุ vulnerable และไดมีการ
เนนการใชระบบดงักลาวในดานการปองกนั (precautionary) ดวย
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สะดวก  เพือ่ใชแทนชนดิพนัธหุรอืชนดิของสิง่มชีวีติทีต่่ำกวาระดบั
ชนดิพันธ ุรวมถงึชนดิพนัธทุีย่งัไมไดมกีารกำหนดชนดิ (described)
เกณฑตางๆ ทัง้หมดมขีอบเขตกวางเพยีงพอในการจดัทำบญัชรีายชือ่
ชนิดพันธุที่เหมาะสมจากโครงสรางทางอนุกรมวิธานทั้งหมดยกเวน
จุลินทรีย เกณฑดังกลาวอาจนำไปใชในพื้นที่ภูมิศาสตรหรือเขต
ปกครองใดๆ กไ็ด ถงึแมวาในกรณดีงักลาวนี ้การประกาศเปนพเิศษ
(special notice) ควรต่ำกวา 11 คะแนน (points) ลงไป ในการ
นำเสนอผลจากการใชเกณฑดงักลาว  พืน้ทีแ่ละการจำแนกชนดิพนัธุ
ทางอนุกรมวิธาน ที่ถูกพิจารณาควรมีความชัดเจน ขั้นตอนการ
จำแนกควรนำมาใชเฉพาะกับประชากรสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่ถูกนำไปปลอยในพื้นที่
(ในรางแนวทาง IUCN  re-introduction หมายความวา “ความ
พยายามในการสรางประชากรของชนิดพันธุ เพื่อวัตถุประสงคดาน
การอนรุกัษภายนอกพืน้ทีท่ีช่นิดพันธเุคยอย ูแตภายในถิน่ทีอ่ยอูาศยั
และพื้นที่นิเวศวิทยาที่เหมาะสม”)

ลกัษณะของสถานภาพสิง่มชีวีติ

ชนิดพันธุทุกชนิดที่ผนวกอยูในบัญชีรายชื่อใกลสูญพันธุอยางยิ่ง
(critically endangered) มีคุณสมบัติอยูในจำพวกใกลสูญพันธุ
(endangered) และมแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ(vulnerable) ได และ
ทกุชนิดทีอ่ยใูนจำพวกใกลสญูพนัธ ุ (endangered) กม็คีณุสมบตัิ
อยูในจำพวกมแีนวโนมใกลสูญพันธุ (vulnerable) ได  สิ่งมีชีวิต
จำพวกดังกลาวนี้ทั้งหมดรวมเรียกวา “ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
(threatened)”  กลุมชนิดพันธุที่ถูกคุกคามเปนสวนหนึ่งของ
โครงสรางการแบงกลมุสิง่มชีวีติทัง้หมด  ดงันัน้ จงึเปนไปไดทีจ่ะนำ
เอาชนดิพันธทุีถ่กูคุกคามทัง้หมดไปรวมในจำพวกเดยีวกนั (รปูที ่1)

รนุสดุทาย

เอกสารฉบับสุดทาย ประกอบดวยเกณฑที่ไดรับการเปลี่ยนแปลง
ตามคำแนะนำจากสมาชกิ IUCN ไดรบัการยอมรบัโดยคณะมนตรี
บรหิารของ IUCN ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1994

การจัดทำบัญชีรายชื่อรวมถึงการจำแนกกลุมชนิดพันธุตอไปใน
อนาคต ควรใชเกณฑในเอกสารรุนสุดทายนี้เปนหลัก

สวนสุดทายของบทนี้จะเปนการเนนในสวนตางๆ ของระบบที่ได
นำเสนออารัมภบทของเอกสารฉบับนี้ โดยนำเสนอขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับเนื้อหาและโครงสรางของเกณฑและขั้นตอน/วิธีการที่ใช
ในการกำหนดสถานภาพของชนิดพันธุ  ตามดวยการนำเสนอคำ
อธิบายของคำจำกัดความที่นำมาใช  ทายสุดจะเปนการนำเสนอคำ
จำกดัความและเกณฑทีใ่ชในการจำแนกชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคามตางๆ
เพือ่ใหการใชระบบใหมนีเ้ปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ การอานและทำ
ความเขาใจทุกสวนของบทนี้ตลอดจนดำเนินงานตามแนวทางตางๆ
ในบทเปนสิ่งสำคัญในการทำความเขาใจถึงวิธีการในการจำแนก
สิ่งมีชีวิต ตามสถานภาพในการอนุรักษเปนอยางยิ่ง



ประเด็นตอไปนี้แสดงใหเห็นขอมูลที่มีความสำคัญในการใช และ
การแปลความหมายของสถานภาพที่จำแนก (เชน ใกลสูญพันธุ
อยางยิ่ง ใกลสูญพันธุ เปนตน) ตลอดจนเกณฑหลัก และเกณฑ
ยอยที่ใชในการจำแนก

ระดบัและขอบเขตดานอนกุรมวธิาน

เกณฑของ IUCN นีส้ามารถใชไดกบัสิง่มชีวีติทกุระดบัอนกุรมวธิาน
แมแตระดับต่ำกวาชนิดพันธุ คำวา “taxon” ไดถูกใชเพ่ือความ

(Threatened)

(Adequate data)
(Evaluated)

Conservation
Dependent (cd)
Near Threatened (nt)
Least Concern (lc)

Extinct (EX)
Extinct in the Wild (EW)
Critically Endangered (CR)
Endangered (EN)
Valnerable (VU)
Lower Risk (LR)
Data Deficint (DD)
Not Evaluated (NE)

รปูที ่1 โครงสรางของเกณฑในการจำแนกทรพัยากรชวีภาพ
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 บทบาทของเกณฑแตละชนดิ

การจัดวาส่ิงมีชีวิตใด ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง, ใกลสูญพันธุ หรือมี
แนวโนมใกลสญูพนัธนุัน้ มเีกณฑในการจำแนกอยชูดุหนึง่ หากสิง่
มชีวีติใดมคีณุสมบตัภิายใตเกณฑใดเกณฑหนึง่กถ็อืวาชนดิพนัธนุัน้
จดัอยใูนกลมุสิง่มชีวีติทีถ่กูคกุคามแลว อยางไรกต็ามแตละชนดิพนัธุ
ควรไดรบัการประเมนิกับทกุเกณฑทีม่อีย ู  เกณฑตางๆ เหลาน้ี ไดมา
จากการพิจารณาที่เนนในการคนหาปจจัยกำหนดความเสี่ยงของสิ่ง
มชีวีติทัง้หมดตลอดจนวงจรชวีติทีห่ลากหลายของสิง่มชีวีติ ถงึแมวา
เกณฑบางเกณฑไมเหมาะสมสำหรบัชนดิพนัธบุางประเภท (ชนดิพนัธุ
บางชนิดจะไมมีคุณสมบัติพอที่จะเขาเกณฑ ถึงแมวาชนิดพันธุนั้น
ใกลจะสญูพนัธกุต็าม)  แตกค็วรมเีกณฑทีเ่หมาะสมในการประเมนิ
ระดับการถูกคุกคามสำหรับทุกชนิดพันธุ (อื่นๆ ที่ไมใชจุลินทรีย)
สิง่ทีส่ำคญัประการหนึง่คอืการทีเ่กณฑใดเกณฑหนึง่นัน้ใชได  กไ็มใช
วาทุกเกณฑมีความเหมาะสมและใชไดกับชนิดพันธุนั้นทั้งหมด
เน่ืองจากไมมีทางที่จะทราบวาเกณฑใดเหมาะสมกับชนิดพันธุใด
ลวงหนาไดอยางแนชดั  ดงันัน้ ทกุชนดิพนัธคุวรไดรบัการประเมนิ
โดยใชเกณฑทุกประเภท และควรไดรับการผนวกในบัญชีรายชื่อ
ตอเมื่อพบวามีคุณสมบัติเหมาะสมในทุกเกณฑ

สมมตฐิานของเกณฑในเชงิปรมิาณ

จำนวนคาที่นำเสนอในเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมชนิดพันธุที่
ถกูคกุคามไดถกูพฒันามาจากการปรกึษาหารอือยางกวางๆ และถกู
กำหนดขึน้ในระดบัทีไ่ดรบัการยอมรบัโดยทัว่ไปวาเหมาะสม ถงึแม
วาจะยังไมมีการพิสูจนอยางเปนทางการวาคาดังกลาวมจีริง ระดับ
ของเกณฑตางๆ ในการจำแนกสถานภาพไดถกูกำหนดขึน้โดยอสิระ
แตใชมาตรฐานเดียวกันในการกำหนด ไดมีการหาความสม่ำเสมอ
ระหวางเกณฑตางๆ อยางกวางๆ แตทวา ชนดิพนัธไุมจำเปนตองมี
คณุสมบตัเิพยีงพอสำหรบัทกุเกณฑ  ในกลมุสถานภาพหนึง่ การมี
คุณสมบัติเพียงพอสำหรับเกณฑใดๆ ก็เหมาะสมแกการผนวกเขา
บัญชีรายชื่อกลุมนั้นแลว

นยัสำคญัในการจดัทำบญัชรีายชือ่

ชนดิพนัธทุีถ่กูจดัอยใูนกลมุไมไดรบัการประเมนิ (not evaluated)
และขอมลูไมเพยีงพอ (data deficient) หมายความวาชนิดพนัธนุัน้
ยังไมไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการสูญพันธุ และหากวา
ชนดิพนัธดุงักลาวไดรบัการประเมนิแลว  ชนดิพนัธนุัน้กไ็มควรทีจ่ะ
ไดรับการพิจารณาวาเปนชนิดพันธุที่ไมถูกคุกคาม และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ในกลมุขอมลูไมเพยีงพอ ควรทีจ่ะใหการคมุครองในระดบั
เดียวกับชนิดพันธุที่ถูกคุกคามอยางนอยก็จนกวาสถานภาพของ
ชนดิพนัธนุัน้จะไดรบัการประเมนิ  การสญูพันธไุดถกูสมมตใินทีน่ี้
วาเปนขบวนการทีเ่กดิขึน้ตามโอกาส    ดงันัน้ชนดิพนัธใุนกลมุทีม่ี

ความเสีย่งตอการสญูพนัธสุงู หมายถงึการคาดหมายวาชนดิพันธนุัน้
มีโอกาสสูญพันธุสูงมากขึ้นตามไปดวย  และในชวงเวลาหนึ่ง
ชนิดพันธทุีอ่ยใูนบญัชรีายชือ่กลมุทีม่คีวามเสีย่งมากกวาก็จะมโีอกาส
ทีจ่ะสญูพนัธไุดมากกวาชนดิพันธทุีอ่ยใูนกลมุทีม่คีวามเสีย่งต่ำ (เม่ือ
ไมไดมีการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพ) แตทวาการที่ชนิดพันธุบาง
ชนิดที่อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงแตไมสูญพันธุก็ไมไดหมายความ
วาการประเมินสถานภาพของชนิดพันธุในขั้นตนนั้นผิดพลาด

คณุภาพของขอมลูและความสำคญัของการวนิจิฉยั
และการคาดการณ

ถึงแมวาจะกำหนดเกณฑโดยใชจำนวนหรือปริมาณของชนิดพันธุ
เปนหลกั การขาดขอมูลทีม่คีณุภาพสงู กไ็มควรทีจ่ะเปนอุปสรรคตอ
ความพยายามในการใชเกณฑ เนื่องจากวิธีการในเกณฑดังกลาวนี้
ประกอบไปดวยการประมาณ การวินิจฉัย และการคาดการณ ซึ่ง
ไดรบัการยอมรบัอยางกวางขวาง การวนิจิฉยัและการคาดการณอาจ
อยบูนพืน้ฐานของการคาดคะเนความเสีย่งในปจจบุนั  หรอืศกัยภาพ
ของความเสี่ยงในอนาคต (รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง) หรือ
ตวัแปรทีเ่ก่ียวของกบัการแพรกระจายและจำนวนประชากร (รวมถงึ
ความสัมพันธกับชนิดพันธุอื่น) หากความเสี่ยงและตัวแปรเหลาน้ี
ไดรบัการสนบัสนนุจากขอมลูอยางสมเหตสุมผล  รปูแบบ (pattern)
ทีไ่ดจากการคาดคะเนหรอืวนิจิฉยัไมวาจะในอดตีทีผ่านมา  ปจจบุนั
หรืออนาคตอันใกลควรอยูบนพื้นฐานของตัวแปรที่เกี่ยวของ และ
ตัวแปรเหลานี้ควรไดรับการอธิบายโดยละเอียด

ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอการสูญพันธุนอย แตผลกระทบที่เกิดขึ้น
จะมีความรุนแรง ควรที่จะมีการระบุถึงความเสี่ยงโดยใชเกณฑ
บางประการ เชน มกีารกระจายต่ำ อาศยัอยนูอยแหง  ภยัคกุคาม
บางประเภทควรทีจ่ะไดรบัการระบเุสยีแตเนิน่ๆ และกำหนดกจิกรรม
ทีเ่หมาะสมในการปองกนัการคกุคามนี ้  เนือ่งจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากภยัคกุคามนัน้ เกอืบจะไมมีทางแกไขได (irreversible) อาท ิเชน
โรค, การบกุรกุของสิง่มชีวีติอืน่, การผสมขามพันธุ

ความไมแนนอน

พจิารณา จำนวน แนวโนม และการกระจายของชนดิพนัธ ุโดยคำนงึ
ถงึความไมแนนอน (uncer-tainty) ทางสถติแิละความไมแนนอน
อื่นๆ ดวย นอยครั้งที่ขอมูลจะครอบคลุมประชากรทั้งหมดของ
ชนิดพันธุ  จึงเปนการเหมาะสมที่จะใชขอมูลที่มีอยูในการวินิจฉัย
สถานภาพโดยรวมของชนิดพันธุอยางรอบคอบ ในกรณีที่มีความ
ผนัแปรในการประมาณสงู ควรนำหลกัการ “ปลอดภยัไวกอน” (pre-
cautionary principle) มาใชและใชการประมาณ (อยางเชือ่ถอืได)
ที่กำหนดใหสิ่งมีชีวิตเปนชนิดพันธุในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
เทาทีเ่ปนไปได
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เมือ่มขีอมลูไมเพยีงพอทีจ่ะกำหนดกลมุของชนดิพนัธ ุ(รวมถงึกลมุ
ชนิดพันธทุีม่คีวามเสีย่งต่ำ)  อาจรวมเขาไวในกลมุ “ขอมูลไมเพียงพอ”
(data deficient)  แตทวาสิ่งสำคัญที่จะตองตระหนักก็คือกลุม
“ขอมูลไมเพียงพอ” นี้ หมายความวามีขอมูลไมเพียงพอในการ
กำหนดระดับของภัยคุกคามตอสถานภาพของชนิดพันธุและไม
จำเปนวาชนดิพนัธนุัน้ ไมเปนทีร่จูกัแพรหลาย   ในกรณทีีม่หีลกัฐาน
ของภยัคกุคามตอชนิดพนัธหุนึง่ เชน ความเสือ่มโทรมของถิน่ทีอ่ยู
อาศัยที่มีอยูแหงเดียว ถือเปนสิ่งที่สำคัญที่จะตองพยายามผนวก
ชนิดพันธนุัน้เขาในบญัชชีนิดพันธทุีถ่กูคุกคามในระดบัใดระดบัหนึง่
ถึงแมวาจะมีขอมูลสถานภาพทางชีวภาพของชนิดพันธุอยูเพียง
เล็กนอยก็ตาม กลุม “ขอมูลไมเพียงพอ” ไมใชกลุมชนิดพันธุที่มี
ความเสีย่ง แตเปนกลมุทีช่ีใ้หเหน็ถึงความจำเปนในการเสาะหาขอมลู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดพันธุเพื่อใหสามารถกำหนดกลุมที่เหมาะสม
ไดตอไป

การดำเนินการดานการอนุรักษในการจัดกลุม
สถานภาพ

เกณฑในการจำแนกชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม จะใชกบัชนดิพันธทุีไ่ดรบั
การคุมครองจากกิจกรรมดานอนุรักษในทุกระดับ ในกรณีที่การ
ดำเนนิงานดานการอนรุกัษเปนสิง่เดยีวทีท่ำใหชนดิพนัธไุมถกูจดัอยู
ในกลุมชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม  ก็ควรผนวกชนิดพันธุดังกลาวไว
ในกลุม "ขึ้นอยูกับการอนุรักษ" (conservation dependent)
ทั้งนี้เพื่อแสดงวาชนิดพันธุนั้น ตองการกิจกรรมดานการอนุรักษ
ถึงแมวาจะไมไดอยูในกลุมชนิดพันธุที่ถูกคุกคามก็ตาม

การจดัทำเอกสาร

บญัชรีายการชนดิพนัธทุัง้หมดรวมถงึการจดัแบงกลมุจากเกณฑ ดงั
กลาว ควรระบุถึงเกณฑหลักและเกณฑยอยทั้งหมดที่ใช บัญชี
รายการจะไมไดรับการยอมรับ  หากไมมีการระบุเกณฑที่ใชอยาง
นอย 1 เกณฑ  หากมกีารใชเกณฑหลกัและเกณฑยอยมากกวา 1
เกณฑ ทุกเกณฑควรที่จะระบุในเอกสาร แตทวาการไมระบุเกณฑ
ไมจำเปนจะตองหมายความวาไมไดมีการใชเกณฑใดเลย ดังนั้น
หากการประเมินซ้ำแสดงใหเห็นวาเอกสารบัญชีรายชื่อไมไดเปนไป
ตามเกณฑแลว ไมควรที่จะสงผลใหเกิดการ down-listing ทันที
ชนิดพันธุควรที่จะไดรับการประเมินซ้ำโดยใชเกณฑทุกเกณฑ เพื่อ
ชีใ้หเหน็ถงึสถานภาพของชนดิพนัธนุัน้ๆ  ตวัแปรทีใ่ชประกอบการ
วินิจฉัย และการคาดการณ ควรที่จะไดรับการบันทึกโดยผูทำการ
ประเมิน แมวาจะไมสามารถระบุในบัญชีรายชื่อที่จัดพิมพขึ้นก็ตาม

ภยัคกุคามและความสำคญักอนหลงั

ประเภทของภยัคกุคามไมไดเปนสิง่กำหนดความสำคญักอนหลงัของ
กิจกรรมดานการอนุรักษ ประเภทของภัยคุกคามเปนเพียงการ

วเิคราะหความเปนไปไดของการสญูพนัธภุายใตสถานการณปจจบุนั
ในขณะที่ระบบในการประเมินกิจกรรมที่มีความสำคัญกอนหลัง
จะรวมถงึตวัแปรตางๆ ทีเ่กีย่วของกบักจิกรรมดานการอนรุกัษ เชน
คาใชจาย โครงสรางการทำงาน  โอกาสในการประสบความสำเรจ็ และ
อาจรวมถงึความพเิศษทางอนกุรมวธิานของชนดิพันธตุางๆ ดวย

การใชในระดบัภมูภิาค

เกณฑนี้มีความเหมาะสมที่จะใชกับชนิดพันธุทั้งหมดในระดับโลก
มากกวาชนดิพนัธใุนระดบัชาตหิรอืภมูภิาค   การจดักลมุชนดิพนัธทุี่
ถกูคกุคามในระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศควรใชกบัขอมลูหลกั
2 ประเภท คอื ขอมลูสถานภาพในระดบัโลกของชนดิพนัธ ุและขอมลู
สัดสวนของจำนวนประชากรของชนิดพันธุที่อยูในพื้นที่ของภูมิภาค
หรอืประเทศ เทยีบกบัจำนวนประชากรชนดิพนัธใุนระดบัโลก แตทวา
หากใชเกณฑในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศแลว จำเปนตอง
คำนึงวา สำหรับชนิดพันธุชนิดเดียวกันแลว ภัยคกุคามระดับโลก
อาจตางจากในระดบัภมูภิาคหรอืระดบัชาต ิตวัอยางเชน ชนดิพนัธุ
ที่อยูในกลุมที่มีแนวโนมใกลสูญพันธุ ตามการลดลงของจำนวน
ประชากร หรอืถิน่ทีอ่ยอูาศัยของชนดิพนัธใุนระดบัโลก  แตอาจจะมี
ความเสี่ยงต่ำในบางภูมิภาคที่มีประชากรคงที่ ในทางกลับกัน
ชนิดพันธุที่อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำในระดับโลกอาจอยูในกลุม
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง   ในบางภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรต่ำหรือ
ลดลง  ขณะนี ้IUCN กำลงัอยใูนระหวางการพฒันาแนวทางสำหรบั
Red List ในระดบัประเทศ

การประเมนิซ้ำ

การประเมินชนิดพันธุตามเกณฑควรกระทำตอเนื่องเปนระยะๆ
อยางเหมาะสม การประเมินนี้เปนสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สำหรบัชนดิพนัธใุนจำพวกใกลถกูคกุคาม (near threatened) หรอื
ขึ้นอยูกับการอนุรักษ (conservation dependent) และสำหรับ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ซึ่งเห็นไดชัดและคาดวาสถานภาพเริ่ม
เสื่อมโทรมลง

การโยกยายระหวางกลมุ

มีกฎที่ควบคุมการเคลื่อนยายชนิดพันธุระหวางกลุม กฎดังกลาว
ไดแก (1) ชนิดพันธุสามารถที่จะเคลื่อนยายจากกลุมชนิดพันธุ
ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำ  หากชนิดพันธุไม
สามารถเขาหลักเกณฑของกลุมที่มีความเสี่ยงสูงไดในระยะเวลา 5
ป (2) หากการจำแนกเดมินัน้ผดิพลาด ชนดิพนัธสุามารถยายไปยงั
กลมุทีเ่หมาะสมหรอือาจยกเลกิจากการเปนชนดิพันธทุีถ่กูคุกคามได
ทันที (แตควรสอดคลองกับบทที่ 9) (3) โยกยายจากกลุมที่มี
ความเสี่ยงต่ำไปยังกลุมความเสี่ยงสูงสามารถกระทำไดโดยทันที
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ปญหาของขนาด

การจำแนกตามขนาดทางภมูศิาสตรหรอืรปูแบบของการอาศยัในถิน่
ทีอ่ยอูาศัยเปนสิง่ทีม่คีวามยงุยาก  เนือ่งจากเมือ่พืน้ทีม่ขีนาดใหญ,
มีความละเอียดมากและการกระจายของชนิดพันธุที่มีมากเทาใด
พื้นที่ที่จะพบชนิดพันธุอาศัยอยูก็จะนอยลงเทานั้น แตการกำหนด
ขนาดและความละเอียดในระดับสูงนั้น จะแสดงใหเห็นถึงพื้นที่ที่
ชนดิพนัธยุงัไมไดรบัการบนัทกึเพิม่มากขึน้  ดงันัน้ จงึเปนไปไมได
ที่จะกำหนดกฎที่เขมงวดที่ใชไดทั่วไป  ในการกำหนดพื้นที่ของ
ชนิดพันธุหรือถิ่นที่อยูอาศัยขนาดที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยูกับ
ชนิดพันธแุละความสมบรูณของขอมลูการแพรกระจายของชนดิพันธุ
แตทวา ขอบเขตของเกณฑบางประเภท (เชน ใกลจะสญูพนัธอุยางยิง่
(critically endangered) จำเปนตองอาศัยการกำหนดพื้นที่ที่
ละเอียด



ประชากร (Population)

ประชากร  หมายถงึ จำนวนทัง้หมดทีม่อียขูองชนดิพนัธ ุ(the total
number of individuals of taxon) ซึง่ในเบือ้งตน จะมคีวามแตก
ตางระหวางรปูแบบแตละชวงชวีติ (life-form) จำนวนประชากรของ
ชนิดพันธุนั้น  จึงไดถูกกำหนดวาเปนจำนวนที่เปนวัยเจริญพันธุ
(mature individual) เทานัน้ ในกรณทีีช่นดิพนัธตุองพึง่ชนดิพนัธุ
อื่นในบางสวนหรือทั้งหมดของวงจรชีวิต  ควรใชคาทางชีวภาพที่
เหมาะสมของชนดิพนัธทุีถ่กูพึง่พา

กลมุยอยของประชากร (Subpopulations)

กลุมยอยของประชากร หมายถึง ประชากรในแตละเขตภมูศิาสตร
หรอืกลมุทีแ่ตกตางกนัในประชากรซึง่มกีารแลกเปลีย่นระหวางกลมุ
เพียงเล็กนอย

วยัเจรญิพนัธ ุ(Mature individuals)

จำนวนของวยัเจรญิพนัธ ุหมายถงึ จำนวนตวัทีท่ราบ  ทีค่าดวา หรอื
ที่ลงความเห็นไดวามีความพรอมในการสืบพันธุ ในการประมาณ
ควรคำนงึถงึประเดน็ตอไปนี ้ คอื

ประชากรของชนิดพันธุที่ขึ้นอยูกับการแปรเปลี่ยนทาง
ธรรมชาต ิควรใชจำนวนวยัเจรญิพนัธจุำนวนต่ำทีส่ดุ

วิธีการนี้ใชในการนับจำนวนประชากรที่มีความพรอมใน
การสืบพันธุและควรยกเวนตัว (individual) ที่ไมสามารถสืบพันธุ
ตามธรรมชาติได

ในกรณีที่มีสัดสวนของประชากรที่สามารถสืบพันธุ โดย
อาศัยเพศ (breeding) หรือ ตัวเต็มวัย (adult) ผิดไป เปนสิ่งที่
เหมาะสมทีจ่ะใชการประมาณขัน้ต่ำ โดยคำนงึถงึสดัสวนดงักลาว (เชน
ประมาณจำนวนประชากรที่มีประสิทธิภาพในการสืบพันธุ)

สำหรับการสืบพันธุใน clone ควรนับแยกเปนแตละตัว
ยกเวนวา สวนดงักลาวไมสามารถอยไูดโดยลำพงั (เชน ปะการงั)

ในกรณีที่ชนิดพันธุซึ่งสูญเสียจำนวนตัวที่จะเขาสูวัยเจริญ
พนัธบุางสวนหรอืทัง้หมดในบางชวงของวงจรชวีติ การประมาณควร
กระทำในเวลาทีเ่หมาะสม  เพ่ือทีจ่ะสามารถบอกถงึจำนวนตวัทีอ่ยใูน
วัยเจริญพันธุและพรอมสำหรับการขยายพันธุได

รนุ (Generation)

รุนอาจจะวัดไดจากอายุโดยเฉลี่ยของพอ/แมพันธุ (parent) ใน
ประชากร ซึ่งจะมีคาสูงกวาอายุในการขยายพันธุครั้งแรกยกเวน
วาชนดิพนัธนุัน้จะขยายพนัธเุพยีงครัง้เดยีว

การลดลงอยางตอเนือ่ง (Continuing decline)

การลดลงอยางตอเนือ่ง คอื การลดลงทีเ่ริม่เกดิขึน้, กำลงัเกดิขึน้ หรอื
คาดวาจะเกดิข้ึนโดยไมทราบสาเหตหุรอืไมสามารถควบคมุสาเหตไุด
เพยีงพอ ดงันัน้ จงึจะเกดิขึน้ตอไปเวนแตจะมกีารดำเนนิมาตรการ
แกไข แตการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ (natural fluctuation)
โดยปกตจิะไมนบัเปนการลดลงอยางตอเนือ่ง แตการลดลงทีเ่หน็ได
(observed decline) ไมควรทีจ่ะพจิารณาวาเปนสวนหนึง่ของการ
เปลีย่นแปลงตามธรรมชาต ิเวนแตจะมหีลกัฐานยนืยนั

การลดจำนวน (Reduction)

การลดจำนวน คอื การลดจำนวนตวัซึง่อยใูนวยัเจรญิพนัธอุยางนอย
ในปริมาณ (รอยละ) ที่กำหนดในชวงเวลาหนึ่ง  ถึงแมวาการลด
จำนวนจะไมตอเน่ืองกต็าม  การลดจำนวนไมควรถอืวาเปนสวนหนึง่
ของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเวนแตจะมีหลักฐานยืนยันที่ดี
แนวโนมของการลดลงที่เปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติโดยปกติจะไมนับวาเปนการลดจำนวน

การเปลีย่นแปลงอยางรนุแรง (Extreme fluctuations)

การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงเกิดข้ึนเมื่อขนาดของประชากร หรือ
พืน้ทีก่ารแพรกระจายของประชากรแตกตางกนัมาก ซึง่เกดิข้ึนอยาง
รวดเร็ว และบอยครัง้ โดยทัว่ไป จะเปนการเปลีย่นแปลงทีม่ากกวา
1 เทา (เชน ลดลง/เพ่ิมขึน้ 10 เทา)
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การแตกกระจดักระจายอยางมาก (Severely fragmented)

การแตกกระจดักระจายอยางมาก หมายถงึ สภาพทีม่คีวามเสีย่งตอ
การสญูพนัธเุพิม่ขึน้  ซึง่เปนผลมาจากการทีป่ระชากรสวนใหญของ
ชนิดพันธุอยู ในกลุมยอยของประชากร (subpopulation) ที่เล็ก
และแยกจากกัน ซึ่งกลุมยอยของประชากรเหลานี้อาจสูญพันธุและ
มโีอกาสนอยทีจ่ะกลบัมารวมตวักนั (recolonisation)

ขอบเขตของการแพรกระจาย (Extent of occurrence)

ขอบเขตของการแพรกระจาย คือ พื้นที่ที่อยูภายในเสนที่ลากรอบ
ตำแหนงทีอ่ยทูัง้หมดของชนดิพันธหุนึง่ๆ ทีป่รากฎในปจจบุนั (ไมรวม
กรณทีีพ่ลดัถิน่เขามา)  การวดันีไ้มรวมความไมตอเน่ือง หรอืไมเชือ่ม
ตอกันในการกระจายของชนดิพันธทุัง้หมด (เชน พืน้ทีข่นาดใหญของ
ถิน่ทีอ่ยอูาศยัทีไ่มเหมาะสมอยางเหน็ไดชดั) สามารถวดัขอบเขตการ
แพรกระจายจากขนาดพืน้ทีต่่ำสดุ (minimum convex polygon)
(polygon ทีเ่ลก็ทีส่ดุซึง่มมีมุต่ำกวา 180 องศา และประกอบดวย
ตำแหนงทีป่รากฎอยขูองชนดิพันธทุัง้หมด)

พืน้ทีข่องการแพรกระจาย (Area of occupancy)

พื้นที่ของการแพรกระจาย หมายถึง พื้นที่ภายในขอบเขตของการ
แพรกระจาย  ซึง่มชีนิดพันธอุย ู ยกเวนชนิดพันธจุำพวกทีม่ถีิน่ทีอ่ยู
อาศยัไมแนนอน พืน้ทีข่องการแพรกระจายนี ้เปนสิง่ทีแ่สดงใหเหน็วา
ชนิดพันธโุดยปกตจิะไมอาศยัอยใูนทกุสวนของพืน้ทีข่องขอบเขตการ
แพรกระจาย เพราะพื้นที่บางสวนอาจจะเปนถิ่นที่อยูอาศัยที่ไม
เหมาะสม พืน้ทีข่องการแพรกระจาย คอื พืน้ทีท่ีเ่ลก็ทีส่ดุทีม่ปีจจยั
เพยีงพอตอการอยรูอดในทกุระยะของวงจรชวีติของชนดิพนัธ ุ(เชน
พืน้ทีท่ำรงั, โยกยายถิน่ฐาน) ขนาดพืน้ทีข่องการแพรกระจาย ขึน้อยู
กับมาตราสวนที่ใชวัด ซึ่งควรกำหนดใหเหมาะสมกับลักษณะทาง
ชวีภาพของชนดิพนัธ ุโดยใชหนวยเปนตารางกโิลเมตร  ดงันัน้เพือ่
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการจำแนกพื้นที่ดังกลาว ควรกำหนด
การวดัพืน้ทีเ่ปนตารางสีเ่หลีย่ม (grid squares) ขนาดเลก็พอสมควร
(รปูที ่2)

ตำแหนง (Location)

ตำแหนง หมายถงึ พืน้ทีท่างภมูศิาสตรหรอืนเิวศวทิยาทีเ่ดนชดั ซึง่
เหตกุารณ (event) ใดเหตกุารณหนึง่ (เชน มลภาวะ) กอใหเกดิผล
กระทบตอประชากรชนิดพันธุทั้งหมดที่มีอยู ตำแหนงโดยทั่วไป
เปนสวนเลก็ๆ ของขอบเขตของการแพรกระจายทัง้หมดของชนดิพันธุ
และประกอบดวยบางสวนหรอืทัง้หมด (แตไมเสมอไป) ณ กลมุยอย
ของประชากรชนิดพันธุ

A

B

C

รปูที ่2 2 ตัวอยาง แสดงความแตกตางระหวางขอบเขตของการแพรกระจาย
และพื้นที่ของการกระจาย (a) แสดงการกระจายที่ทราบขอมูลแลว ที่กลาวถึง
หรอืในขอบเขตการศกึษา (b) แสดงใหเหน็ถงึขอบเขตของการแพรกระจาย ซึง่คอื
พืน้ทีท่ีว่ดัไดภายในขอบเขตดงักลาว (c) แสดงใหเหน็ถึงพืน้ทีข่องการแพรกระจาย
ซึง่วดัไดจากผลรวมของชองทีม่สีิง่มชีวีติ (จดุ) อยทูัง้หมด

การวเิคราะหเชงิปรมิาณ (Quantitative analysis)

การวิเคราะหเชิงปริมาณในที่นี้ หมายถึง เทคนิคในการวิเคราะห
ประชากรที่สามารถมีชีวิตอยูไดตอไป (population viability
analysis - PVA) หรอืการวเิคราะหเชิงปรมิาณประเภทอืน่ๆ ทีใ่ช
ในการประมาณโอกาสที่จะเกิดการสูญพันธุของชนิดพันธุ หรือ
ประชากรบนพื้นฐานของวงจรชีวิตที่ทราบ และทางเลือกของการ
จดัการโดยเฉพาะ/ไมมกีารจดัการ การนำเสนอผลจากการวเิคราะห
ซึ่งสมการและขอมูลควรมีความชัดเจน



สญูพนัธ ุ(Extinct - Ex)

ชนดิพนัธใุดจะสญูพนัธ ุกต็อเมือ่ประชากรตวัสดุทายของชนดิพนัธุ
นัน้ไดตายไปอยางไมมขีอสงสยั (no reasonable doubt)

สญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(Extinct in the wild - Ew)

บางชนดิสูญพนัธใุนธรรมชาตแิตยงัมปีระชากรมชีวีติอยรูอด ในพืน้ที่
เพาะปลกูหรอืเพาะเลีย้ง สถานทีร่กัษาพนัธสุตัว เชน สวนสตัวหรอื
ในพื้นที่นอกถิ่นที่อยูอาศัยเดิมอยางสิ้นเชิง ชนิดพันธุใดไดรับการ
พิจารณาวาสูญพันธุในธรรมชาติ ตอเมื่อไดมีการสำรวจถิ่นที่อยู
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อาศัยของชนิดพันธุทั่วทั้งพื้นที่ถิ่นที่อยูอาศัยที่เคยพบทั้งหมด
ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมทกุฤดกูาล ทกุป แตไมพบชนดิพนัธนุัน้แม
แตตวัเดยีว การสำรวจควรจะมขีึน้ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัวงจร
ชีวิตและลักษณะของชนิดพันธุนั้น

ใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (Critically Endangered - CE)

ชนิดพันธุใดจะอยูในกลุมใกลสูญพันธุอยางยิ่ง ตอเมื่อประสบกับ
ความเสี่ยงตอการสูญพันธุในธรรมชาติที่สูงมากในอนาคตอันใกล
ดังกำหนดในเกณฑใดเกณฑหนึ่ง

ใกลสญูพนัธ ุ(Endangered - EN)

ชนิดพันธใุดจะอยใูนกลมุใกลสญูพนัธ ุตอเมือ่ชนดิพันธไุมไดอยใูน
กลุมใกลสูญพันธุอยางยิ่ง แตประสบความเสี่ยงตอการสูญพันธุใน
ธรรมชาติในอนาคตอันใกลดังกำหนดในเกณฑใดเกณฑหนึ่ง

มแีนวโนมใกลสญูพนัธ ุ (Vulnerable - VU)

ชนิดพันธุใดจะอยูในกลุมมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ตอเมื่อไมเขา
พวกใกลสูญพันธุอยางยิ่ง และใกลสูญพันธุ แตประสบความเสี่ยง
ตอการสูญพันธุในธรรมชาติในอนาคตในระยะกลาง ดังกำหนดใน
เกณฑใดเกณฑหนึ่ง

มคีวามเสีย่งนอย (Lower Risk - LR)

ชนิดพันธุใดจะอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงนอย ตอเม่ือไดรับการ
ประเมนิสถานภาพแลวไมสามารถตอบสนองเกณฑใดๆ ของจำพวก
ใกลสญูพนัธอุยางยิง่, ใกลสญูพนัธ ุหรอืมแีนวโนมใกลสญูพนัธไุด
ชนดิพนัธทุีอ่ยใูนกลมุนี ้สามารถแบงออกเปนกลมุยอย 3 กลมุ คอื

กลมุทีข่ึน้อยกูบัการอนรุกัษ (conservation dependent
- CD) ซึง่หมายถงึ กลมุของชนดิพนัธ ุทีเ่ปนเปาหมายของโครงการ
อนุรกัษชนิดพันธ ุหรอืถ่ินทีอ่ยอูาศยัทีม่คีวามเปนพิเศษ ชนิดพันธุ
นีจ้ะไมมคีณุสมบตัเิปนชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคามภายในระยะเวลา 5 ป

กลมุทีใ่กลถกูคกุคาม (near threatened - NT) หมายถงึ
ชนดิพนัธทุีไ่มมคีณุสมบตัเิขาอยใูนกลมุ “ขึน้อยกูบัการอนรุกัษ” แต
ใกลที่จะมีคุณสมบัติเขาอยูในจำพวกมีแนวโนมที่จะสูญพนัธุ

กลุมที่เปนที่กังวลนอยที่สุด (least concern - LC)
หมายถงึ ชนดิพนัธทุีไ่มมคีณุสมบตัอิยใูนกลมุ “ขึน้อยกูบัการอนรุกัษ”
และ “ใกลถูกคุกคาม”

ขอมลูไมเพยีงพอ (Data Deficient - DD)

ชนิดพันธทุีจ่ะจดัอยใูนกลมุขอมูลไมเพียงพอ เปนชนดิพันธทุีม่ขีอมูล
ไมเพียงพอทีจ่ะวเิคราะหถงึความเสีย่งตอการสญูพนัธโุดยตรง หรอื
โดยออม แมจะมพีืน้ฐานความรใูนสถานภาพของประชากรและการ
กระจายของชนดิพันธอุยบูาง  และชนดิพันธใุนกลมุน้ีอาจจะไดรบั
การศึกษาและเปนที่รูจักทางชีววิทยาเปนอยางดี แตไมมีขอมูลที่
เหมาะสมเกีย่วกบัปรมิาณและการกระจายเพยีงพอ กลมุ “ขอมลูไม
เพยีงพอ” จงึไมใชกลมุชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม หรอืมคีวามเสีย่งนอย
การจัดชนิดพันธุเขาในกลุมนี้ แสดงใหเห็นวามีความจำเปนในการ
จดัหาขอมลูความรเูพิม่เตมิจากการวจิยัในอนาคต ซึง่ทำใหสามารถ
จำแนกชนดิพนัธใุนกลมุทีถ่กูคกุคามทีเ่หมาะสม  การใชขอมลูทีม่อียู
ในทางบวกเปนส่ิงสำคัญ โดยในหลายกรณีควรมีความระมัดระวัง
ในการเลอืกระหวางกลมุ ขอมลูไมเพยีงพอกบักลมุทีอ่ยใูนสถานภาพ
ถูกคุกคาม หากชนิดพันธุมีการกำหนดขอบเขตความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม (relatively circumscribed) ความนาจะเปนไปได
และระยะเวลาทีพ่จิารณาซอนทบักบัการบนัทกึประชากรครัง้สดุทาย
พอสมควร จะทำใหชนดิพนัธนุัน้ๆ จดัอยใูนสถานภาพถกูคกุคามได

ไมไดรบัการประเมนิ (Not Evaluated - NE)

ชนดิพนัธใุดจะอยใูนกลมุไมไดรบัการประเมนิ  ตอเมือ่ชนดิพนัธนุัน้
ไมไดรับการวิเคราะหดวยเกณฑตางๆ

⌫
 
⌫

ใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (Critically Endangered - CR)

ชนิดพันธุใดจะถูกจัดอยูในกลุมใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (critically
endangered) ตอเมื่อประสบกับความเสี่ยงตอการสูญพันธุใน
ธรรมชาตใินอนาคตอนัสัน้ ดงักำหนดในเกณฑดงัตอไปนี้

ก. มีการลดลงของประชากรในรูปแบบดังตอไปนี้

1. การลดจำนวนทีไ่ดจากการสงัเกต การประมาณ หรอื วนิจิฉยั
หรอืเปนทีส่งสยัวาลดจำนวนลงในชวงเวลาอยางนอย 80 % ของชวง
เวลา 10 ปที่ผานมาหรือใน 3 รุน (generations) แลวแตวาชวง
ระยะเวลาใดจะยาวกวากัน โดยใชวิธี

1) การสังเกตการณโดยตรง
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2) ดชันคีวามชกุชมุ (index of abundance) ทีเ่หมาะสม
สำหรบัชนดิพนัธุ

3) การลดลงของพืน้ทีท่ีอ่ยอูาศยั ขอบเขตการแพรกระจาย
และคุณภาพของถิ่นที่อยูอาศัย

4) ศกัยภาพการใชประโยชนหรอืการใชประโยชนทีแ่ทจรงิ
5) ผลกระทบของชนดิพนัธทุีน่ำเขามาผสมขามพนัธ ุ(hy-

bridisation) โรค  มลพษิ  คแูขงขนั (competitor) หรอื ปรสติ

2. ถกูคาดการณวาจะลดลงอยางนอย 80% ในระยะเวลา 10
ป หรือ 3 รุน แลวแตวาชวงระยะเวลาใดยาวกวากัน ตามวิธีการ
2) ถงึ 5) ดงักลาวขางตน

ข. ขอบเขตการแพรกระจาย (extent of occurrence) โดย
ประมาณนอยกวา 100 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ของการแพร
กระจาย (area of occupancy) โดยประมาณนอยกวา 10 ตาราง
กิโลเมตร และมีลักษณะอยางนอยดังตอไปนี้

1. ประชากรกระจัดกระจายอยางมากในที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ หรืออาศัยอยูในตำแหนงที่อยูอาศัยเดียว

2. มกีารลดลงอยางตอเนือ่งทัง้ทีส่งัเกต, วนิจิฉยั, คาดการณ
ไดในสิ่งดังตอไปนี้

1) ขอบเขตการแพรกระจาย (extent of occurence)
2) พืน้ทีก่ารแพรกระจาย (area of occupancy)
3) พืน้ที,่ ขอบเขตและ / หรอืคณุภาพของถิน่ทีอ่ยอูาศยั
4) จำนวนของตำแหนงที่อยูอาศัย หรือ กลุมยอยของ

ประชากร
5) จำนวนประชากรของวัยเจริญพันธุ

3. มกีารเปลีย่นแปลงอยางรนุแรง (extreme fluctuation) ใน
สิง่ดงัตอไปนี้

1) ขอบเขตการแพรกระจาย
2) พื้นที่การแพรกระจาย
3) จำนวนของตำแหนงที่อยูอาศัยหรือกลุมยอยของ

ประชากร
4) จำนวนประชากรที่อยูในวัยเจริญพันธุ

ค. จำนวนประชากรในวยัเจรญิพนัธโุดยประมาณนอยกวา 250 ตวั
และขอใดขอหนึ่งดังนี้

1. มกีารลดลงอยางตอเนือ่งโดยประมาณอยางนอย 25% ใน
ระยะเวลา 3 ป หรอื 1 รนุ แลวแตวาชวงระยะเวลาใดจะยาวกวา
กนั หรอื

2. การลดลงอยางตอเนื่องของจำนวนประชากรที่อยูในวัย
เจรญิพนัธทุีส่งัเกตเหน็, คาดการณ หรอืวนิจิฉยัและการลดลงของ
โครงสรางประชากรที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

1) ประชากรกระจัดกระจายอยางมาก ตัวอยางเชน ไมมี
กลุมยอยของประชากรที่มีประชากรวัยเจริญพันธุมากกวา 50 ตัว
หรือ

2) ทุกตัวอยูในกลุมยอยของกลุมประชากรเดียว

ง. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุโดยประมาณมีนอยกวา 50

จ. การวเิคราะหเชิงปรมิาณ แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการสญูพนัธุ
ในธรรมชาตอิยางนอยรอยละ 50 ภายในระยะเวลา 10 ป หรอื 3
รุน แลวแตวาชวงเวลาใดจะยาวกวากัน

ใกลสญูพนัธ ุ(Endangered - EN)

ชนดิพนัธใุดจะถกูจดัอยใูนกลมุใกลสญูพนัธ ุตอเม่ือไมถกูจดัอยใูน
กลมุใกลสญูพนัธอุยางยิง่ แตประสบกบัความเสีย่งตอการสญูพนัธุ
ในธรรมชาติสูงมากในอนาคตอันใกล ดังกำหนดในเกณฑดังตอไป
นี้

ก. มีการลดลงของประชากรในรูปแบบขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

1. การลดจำนวนลงโดยสามารถสังเกต ประมาณ วินิจฉัยได
หรอืถกูสงสยัวาลดลงอยางนอยรอยละ 50 ในชวงระยะเวลา 10 ป
หรอื 3 รนุ แลวแตวาชวงระยะเวลาใดจะยาวกวากนั โดยใชวธิกีาร
ดงัตอไปนี้

1) สังเกตการณโดยตรง
2) ดชันคีวามชกุชมุ (index of abandance) ทีเ่หมาะสม

สำหรบัชนดิพนัธุ
3) การลดลงของพื้นที่การแพรกระจายขอบเขตการแพร

กระจาย และ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยูอาศัย
4) ศกัยภาพการใชประโยชน หรอืการใชประโยชนทีแ่ทจรงิ
5) ผลกระทบของชนดิพนัธนุำเขา (introduced species)

การผสมขามพนัธ ุโรค มลพษิ การแขงขนั และปรสติ

2. ถกูคาดการณวาจะลดลงอยางนอยรอยละ 50 ในระยะเวลา
10 ป หรอื 3 รนุ แลวแตวาระยะเวลาใดยาวกวากนัตามวธิกีาร 2.),
3.), 4.) หรอื 5.) ดงักลาวขางตน

ข. ขอบเขตของการแพรกระจายโดยประมาณนอยกวา 5,000
ตารางกิโลเมตร หรือพ้ืนที่การแพรกระจายโดยประมาณนอยกวา
500 ตารางกโิลเมตร และม ี2 ลกัษณะดงัตอไปนี้
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1. ประชากรกระจัดกระจายอยางมาก หรืออาศัยอยูใน
ตำแหนงทีอ่ยอูาศัยไมมากกวา 5 แหง

2. มีการลดลงอยางตอเนื่องอยางสังเกต วินิจฉัย คาดการณ
ไดในสิง่ตางๆ ดงัตอไปนี้

1) ขอบเขตการแพรกระจาย
2) พื้นที่การแพรกระจาย
3) พืน้ที,่ขอบเขตและ/หรอื คณุภาพของถิน่ทีอ่ยอูาศยั
4) จำนวนของตำแหนงที่อยูอาศัยหรือกลุมยอยของ

ประชากร
5) จำนวนของประชากรที่อยูในวัยเจริญพันธุ

3. มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1) ขอบเขตการแพรกระจาย
2) พื้นที่การแพรกระจาย
3) จำนวนของตำแหนงที่อยูอาศัยหรือกลุมยอยของ

ประชากร
4) จำนวนของประชากรที่อยูในวัยเจริญพันธุ

ค. จำนวนประชากรในวัยเจริญพันธุโดยประมาณนอยกวา 2,500
ตัวและขอใดขอหนึ่งดังนี้

1. การลดลงอยางตอเน่ืองโดยประมาณอยางนอยรอยละ 20
ในระยะเวลา 5 ป หรอื 2 รนุ แลวแตวาระยะเวลาใดยาวกวากัน

2. การลดลงอยางตอเน่ืองของประชากรที่อยูในวัยเจริญพันธุ
ทีส่งัเกตเหน็ คาดการณ หรอืวนิจิฉยัไดและการลดลงของโครงสราง
ประชากรที่มีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

1) ประชากรกระจดักระจายอยางมาก (ตวัอยาง เชน ไม
มกีลมุยอยของประชากรทีม่ปีระชากรวยัเจรญิพนัธมุากกวา 250 ตวั)

2) ทุกตัวอยูในกลุมยอยของกลุมประชากรเดียว

ง. จำนวนประชากรวยัเจรญิพนัธโุดยประมาณมนีอยกวา 250 ตวั

จ. การวิเคราะหเชิงปริมาณแสดงใหเห็นโอกาสในการสูญพันธุ ใน
ธรรมชาตอิยางนอยรอยละ 20 ภายในระยะเวลา 20 ป หรอื 5 รนุ
แลวแตวาชวงระยะเวลาใดยาวกวากัน

มแีนวโนมสญูพนัธ ุ(Vulnerable - VU)

ชนิดพันธุจะถูกจัดอยูในกลุมนี้ ตอเมื่อไมมีคุณสมบัติเขากลุมใกล
สญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered) หรอื ใกลสญูพนัธ ุแต
กำลงัประสบกบัความเสีย่งสงูตอการสญูพนัธใุนธรรมชาตใินอนาคต
ระยะกลาง (medium-term) ดงักำหนดในเกณฑดงัตอไปนี้

ก. มีการลดลงของประชากรในรปูแบบใดรูปแบบหนึ่งดังตอไปนี้

1. การลดจำนวนลงอยางสงัเกต, ประมาณ, วนิจิฉยัได หรอื
ถกูสงสยัวาลดลงอยางนอย 20% ในชวงระยะเวลา 10 ป หรอื 3
รนุ แลวแตวาชวงระยะเวลาใดจะยาวกวากนั โดยใชวธิกีารดงัตอไป
นี้

1) สังเกตการณโดยตรง
2) ดชันคีวามชกุชมุ (index of abundance) ทีเ่หมาะสม

สำหรบัชนดิพนัธุ
3) การลดลงของพืน้ทีก่ารแพรกระจาย, ขอบเขตการแพร

กระจายและ/หรือคุณภาพของถิ่นที่อยูอาศัย
4) ศกัยภาพการใชประโยชนหรอืการใชประโยชนทีแ่ทจรงิ
5) ผลกระทบของชนดิพนัธทุีถ่กูนำเขา การผสมขามพนัธุ

โรค มลพิษ การแขงขนั หรอื ปรสติ

2. ถูกคาดการณวาลดลงอยางนอยรอยละ 20 ในระยะเวลา
10 ป หรือ 3 รุน แลวแตวาระยะเวลาใดยาวกวากัน ตามวิธีการ
2.), 3.), 4.)  และ 5.) ดงักลาวขางตน

ข. ขอบเขตการแพรกระจายโดยประมาณนอยกวา 20,000 ตาราง
กิโลเมตร หรือพื้นที่การแพรกระจายโดยประมาณนอยกวา 2,000
ตารางกิโลเมตร และการประมาณไดชี้ใหเห็นลักษณะ 2 ลักษณะ
ดงัตอไปนี้

1. ประชากรกระจัดกระจายอยางมาก หรืออาศัยอยูใน
ตำแหนงทีอ่ยอูาศยัไมมากกวา 10 แหง

2. มีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยที่สามารถสังเกต, วินิจฉัย,
คาดการณได ในสิง่ตางๆ ดงัตอไปนี้

1) ขอบเขตการแพรกระจาย
2) พื้นที่การแพรกระจาย
3) พืน้ทีข่นาดและ/หรือ คณุภาพของถิน่ทีอ่ยอูาศยั

4) จำนวนของตำแหนงที่อยูอาศัยหรือกลุมยอยของ
ประชากร

5) จำนวนของประชากรที่อยูในวัยเจริญพันธุ

3. มีการเปลี่ยนอยางรุนแรงในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
1) ขอบเขตการแพรกระจาย
2) พื้นที่การแพรกระจาย
3) จำนวนของตำแหน งที่ อ าศัยหรือกลุ มยอยของ

ประชากร
4) จำนวนของประชากรที่อยูในวัยเจริญพันธุ
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ค. จำนวนประชากรวัยเจริญพันธุ โดยประมาณนอยกวา 10,000
ตัวและขอใดขอหนึ่งตอไปนี้

1. การลดลงอยางตอเน่ืองโดยประมาณอยางนอยรอยละ 10
ในระยะเวลา 10 ป หรอื 3 รนุ แลวแตวาชวงระยะเวลาใด จะยาว
กวากัน

2. มีการลดลงอยางตอเนื่องของประชากรวัยเจริญพันธุที่
สงัเกตเหน็  คาดการณ หรอื วนิจิฉยัได และโครงสรางประชากรทีม่ี
ลักษณะดังขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

1) ประชากรกระจัดกระจายอยางมาก (ตัวอยางเชน
ไมมีกลุมยอยของประชากรใดที่มีประชากรวัยเจริญพันธุมากกวา
1,000 ตวั

2) ทุกตัวอยูในกลุมยอยของกลุมประชากรเดียว

ง. ประชากรมีจำนวนนอย หรือจำกัดอยูในลักษณะขอใดขอหนึ่ง
ดงัตอไปนี้

1. ประชากรวยัเจรญิพนัธโุดยประมาณนอยกวา 1000 ตวั

2. ประชากรจำกดัอยใูนเฉพาะพืน้ทีก่ารแพรกระจาย (area of
occupancy)  (โดยทัว่ไปนอยกวา 100 ตารางกโิลเมตร) หรอืจำกดั
อยูในตำแหนงที่อยูอาศัย (โดยทั่วไปนอยกวา 5 แหง) ชนิดพันธุ
ดังกลาว  จึงมีความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนษุยในชวงเวลาสัน้ๆ  แตในอนาคตทีย่งัไมสามารถคาดการณได
(unforeseeable) ดงันัน้จงึอาจกลายเปนกลมุใกลสญูพนัธอุยางยิง่
หรือแมกระทั่งสูญพันธุไดภายในระยะเวลาอันสั้น

จ. การวิเคราะหเชิงปริมาณแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการสูญพันธุ
ในธรรมชาตอิยางนอยรอยละ 10 ในระยะเวลา 100 ป

ขอเสนอแนะ

ความเหน็  เกณฑใหมนี ้  ตองการทีจ่ะใชไดกบัสตัวทกุกลมุหรอืมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได แตในทางปฏบิตัแิลวจะคอนขางยากเพราะ
ในขณะนีเ้รามขีอมูลอยนูอย ในขางตนกน็าจะใชประสบการณชวยไปกอน สวนงานทางดานปรมิาณคงจะทำการศกึษาเพิม่เติมในภายหลงั

เกณฑใหมนี ้ นาจะเหมาะกบัสตัวกลมุใดกลมุหนึง่โดยเฉพาะ เชน กบัสตัวทีม่กีระดกูสันหลงั นก ถาเปนปลากจ็ะไมสามารถใชวธิกีาร
นี้ได เพราะการวัดประชากรของสัตวน้ำจะทำไดยาก

ถาม นกบางชนิดที่เปนนกอพยพที่บินผานประเทศไทยเพียง 2-3 ครั้ง จะถือวาหายากหรือใกลสูญพันธุหรือไม
ตอบ นกทีบ่นิผานประเทศไทยนัน้ ตองมกีารศกึษาประชากรเดมิวาสถานภาพนอกประเทศเปนอยางไร เพราะประเทศไทยไมใชแหลง

ทีแ่ทจรงิ จงึไมนาจะเปนสตัวทีใ่กลจะสญูพนัธ ุควรจะจดัอยใูน rare vagrant มากกวา
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⌫

⌫

สตัวเลีย้งลกูดวยนมชนดิทีส่ญูพนัธ ุ(extinct) ม ี1 ชนดิ (ตารางที ่1) สตัวเลีย้งลกูดวยนมชนดิทีส่ญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(extinct
in the wild)  ม ี3 ชนดิ (ตารางที ่2)  สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endan-
gered) ม ี13 ชนดิ (ตารางที ่3)  สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered) ม ี35 ชนดิ (ตาราง
ที ่4)  สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ (vulnerable) ม ี62 ชนดิ (ตารางที ่5)  และชนดิพนัธุ
เฉพาะถิน่ (endemic) ม ี6 ชนดิ (ตารางที ่6)

ตารางที ่1   สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพสญูพนัธ ุ(extinct)

สมัน Cervus  schomburgki

ตารางที ่2   สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพสญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(extinct in the wild)

แรด Rhinoceros sondaicus กปูรี Bos sauveli
ละมั่ง Cervus eldi

ตารางที ่3   สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered)

คางคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai
ชะนีมือดำ Hylobates agilis
นากใหญหวัปลาดกุ Lutra sumatrana
อีเห็นน้ำ Cynogale bennetti
เสือกระตาย Felis chaus
แมวปาหัวแบน Prionailurus planiceps
วาฬฟนเข้ียว Mesoplodon ginkgodens

โลมาอริะวดี Orcaella  brevirostris
พะยนู Dugong dugon
กระซู Dicerorhinus sumatrensis
ววัแดง Bos javanicus
กวางผา Nemorhaedus caudatus
กระรอกสามสี Callosciurus prevostii

ตารางที ่4   สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered)

คางคาวมงกุฎหูโตมารแชล Rhinolophus marshalli แมวลายหนิออน Pardofelis marmorata
คางคาวหนายักษจมกูปมุ Hipposideros halophyllus ลงิอายเงีย้ะ Macaca assamensis
คางคาวทองสนี้ำตาลสรุาษฎร Eptesicus demissus ลิ่นจีน Manis pentadactyla
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ตารางที ่4   สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered) (ตอ)

ชะนีมงกุฏ Hylobates pileatus วาฬฟน Balaenoptera physalus
กระรอกหางมาใหญ Sundasciurus hippurus วาฬซทิตงั Balaenoptera edeni
เพยีงพอนเสนหลงัขาว Mustela strigidorsa วาฬหวัทยุ Physeter macrocephalus
นากใหญภเูขา Lutra lutra วาฬหวัทยุเลก็ Kogia breviceps
ชาง Elephas maximus วาฬหวัทยุแคระ Kogia simus
สมเสรจ็ Tapirus indicus วาฬเพชฌฆาต Orcinus orca
กระจงควาย Tragulus napu วาฬนำรองครีบสัน้ Globicephalus macrorhynchus
เนือ้ทราย Axis porcinus ควายปา Bubalus bubalis
วาฬหวัแตงโม Peponocephala electra เกงหมอ Muntiacus feai
โลมาฟนหาง Steno bredanensis หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน Niviventer hinpoon
โลมาปากยาว Delphinus capensis ชะมดแปลงลายแถบ Prionodon linsang
โลมาแถบ Stenella coeruleoalba ชะมดแปลงลายจุด Prionodon pardicolor
โลมาลายจดุ Stenella attenuata อเีหน็ลายพาด Hemigalus derbyanus
วาฬเพชฌฆาตเลก็ Feresa attenuata เสอืไฟ Catopuma temminckii
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ Neophocaena phocaenoides

ตารางที ่5   สตัวเลีย้งลกูดวยนมอยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable)

หนเูหม็น, สาทู Echinosorex gymnurus
หนูผีปาหางจู Anourosorex squamipes
กระแตหางหนู Dendrogale murina
กระแตหางขนนก Ptilocercus lowii
คางคาวดายคั Dyacopterus spadiceus
คางคาวดอย Sphaerias blanfordi
คางคาวหางหนู Rhinopoma microphyllum
คางคาวปกถุงปลอม Taphozous saccolaimus
คางคาวหนารอง Nycteris tragata
คางคาวมงกุฎหูโตใหญ Rhinolophus paradoxolophus
คาวคาวมงกฎุเลยีนมลายเูลก็ Rhinolophus robinsoni
คางคาวหนายกัษกมุภกรรณ Hipposideros turpis
คางคาวอายแหวง Coelops frithi
คาวคาวหหูนยูกัษ Myotis chinensis
คางคาวดอยหลงัลายขาว Scotomanes ornatus
คางคาวทองสนี้ำตาลใหญ Eptesicus serotinus
คางคาวทองสีน้ำตาลหูหนา Eptesicus pachyotis
คาวคาวออีาอีโอ Ia io
คางคาวกนิแมลงนิว้สัน้ Nyctalus noctula
คางคาวฟนหนาซอนใหญ Hesperoptenus tickelli
คางคาวฟนหนาซอนเลก็ Hesperoptenus blanfordi
คางคาวจมกูหลอดทองขาว Murina leucogaster
คางคาวปกขนใต Harpiocephalus harpia
คางคาวยอดกลวยปา Kerivoula whiteheadi

คางคาวยอดกลวยเลก็ Kerivoula minuta
คางคาวยอดกลวยปกปมุ Kerivoula papillosa
คางคาวยอดกลวยปกใส Kerivoula hardwickei
คางคาวฟนรอง Phoniscus atrox
คางคาวปากยนหหูนา Tadarida teniotis
คางคาวขุนชาง Cheiromeles torquatus
ลงิเสน Macaca arctoides
คางดำ Presbytis femoralis
คางแวนถ่ินใต Semnopithecus obscurus
คางแวนถ่ินเหนือ Semnopithecus phayrei
ชะนมีอืขาว Hylobates lar
หมาใน Cuon alpinus
หมีหมา Ursus malayanus
หมคีวาย Ursus thibetanus
เพยีงพอนเหลอืง Mustela sibirica
เพียงพอนเลก็สนี้ำตาล Mustela nudipes
นากใหญขนเรยีบ Lutrogale perspicillata
ชะมดแผงสันหางดำ Viverra megaspila
เสือลายเมฆ Neofelis nebulosa
เสือดาว Panthera pardus
เสือโครง Panthera tigris
โลมาเผอืก Sousa  chinensis
โลมากระโดด Stenella  longirostris
โลมาปากขวด Tursiops  aduncus
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ตารางที ่5   สตัวเลีย้งลกูดวยนมอยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable) (ตอ)

วาฬเพชฌฆาตดำ Pseudorca  crassidens
กระทงิ Bos gaurus
พญากระรอกเหลอืง Ratufa affinis
กระรอกดนิแกมแดง Dremomys rufigenis
กระรอกดนิหลงัลาย Lariscus insignis
กระรอกหนากระแต Rhinosciurus laticaudatus
กระรอกบินตีนขน Belomys pearsoni

พญากระรอกบนิสดีำ Aeromys tephromelas
หนูไผเล็บแมมือแบน Hapalomys longicaudatus
หนขูนเส้ียนหางยาว Niviventer confucianus
หนูไมเล็บแมมือแบน Chiromyscus chiropus
หนูเขาสูง Leopoldamys edwardsi
หนฟูานเล็ก Maxomys whiteheadi
หนนู้ำดอยอางกา Eothenomys miletus

ตารางที ่6    สตัวเลีย้งลกูดวยนมทีอ่ยใูนสถานภาพชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ (endemic)

คางคาวคุณกิตติ Craseonycteris thonglongyai สมัน Cervus schomburgki
คางคาวหนายักษจมกูปมุ Hipposideros halophyllus หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน Niviventer hinpoon
คางคาวทองสนี้ำตาลสรุาษฎร Eptesicus demissus หนถู้ำ Leopoldamys neilli



นกทีส่ญูพนัธไุปจากประเทศไทย (extinct) ม ี2 ชนดิ (ตารางที ่7)     นกทีอ่ยใูนสถานภาพสญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(extinct in the
wild) ม ี3 ชนดิ (ตารางที ่8)   นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered) ม ี38 ชนดิ (ตารางที ่9)   นก
ทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered) ม ี69 ชนดิ (ตารางที ่10)     นกทีอ่ยใูนสถานภาพมีแนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable)
ม ี82 ชนิด (ตารางที ่11)     นกทีอ่ยใูนสภานภาพขอมลูไมเพียงพอ (data deficient) ม ี2 ชนิด (ตารางที ่12)    และนกทีอ่ยใูน

สถานภาพใกลถกูคกุคาม (near threatened) ม ี59 ชนดิ (ตารางที ่13)

ตารางที ่ 7   นกทีอ่ยใูนสถานภาพสญูพนัธไุปจากประเทศไทย (endangered)

นกชอนหอยใหญ Pseudibis gigantea นกพงหญา Graminicola bengalensis

ตารางที ่8   นกทีอ่ยใูนสถานภาพสญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(extinct in the wild)

นกกระสาปากเหลอืง Mycteria cinerea นกกระเรยีน Grus antigone
นกชอนหอยดำ Pseudibis davisoni

ตารางที ่ 9   นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered)

นกกระทงุ Pelecanus philippensis นกแวนสนี้ำตาล Polyplectron malacense
นกบูบบี้สีน้ำตาล Sula leucogaster นกฟนฟทุ Heliopais personata
นกอายงัว่ Anhinga melanogaster นกกระแตผใีหญ Esacus recurvirostris
นกกระสาใหญ Ardea sumatrana นกกระแตผชีายหาด Esacus magnirostris
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ตารางที ่ 9   นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered) (ตอ)

นกยางจนี Egretta eulophotes นกนางนวลแกลบแมน้ำ Sterna aurantia
นกกระสาคอขาว Ciconia episcopus นกนางนวลแกลบทองดำ Sterna acuticauda
นกกระสาคอขาวปากแดง Ciconia stormi นกนางนวลแกลบจนี Sterna bernsteini
นกกระสาคอดำ Ephippiorhynchus asiaticus นกน็อดดี้ Anous stolidus
นกตะกราม Leptoptilos dubius นกเปลาแดง Treron fulvicollis
นกตะกรมุ Leptoptilos javanicus นกเปลาใหญ Treron capellei
นกปากชอนหนาดำ Platalea minor นกเคาใหญสคีล้ำ Bubo coromandus
เปดกา Cairina scutulata นกปากกบยกัษ Batrachostomus auritus
เหยีย่วปลาใหญหวัเทา Ichthyophaga ichthyaetus นกกะเตน็เฮอควิลสิ Alcedo hercules
แรงเทาหลงัขาว Gyps bengalensis นกเงอืกปากยน Rhyticeros corrugatus
แรงสนี้ำตาล Gyps indicus นกแตวแลวทองดำ Pitta gurneyi
พญาแรง Sarcogyps calvus นกเจาฟาหญงิสรินิธร Pseudochelidon sirintarae
ไกนวล Rhizothera longirostris นกปรอดแมพะ,นกปรอดแมทะ Pycnonotus zeylanicus
นกกระทาดงปกษใต Arborophila charltonii นกไตไมสสีวย Sitta formosa
ไกฟาหนาเขยีว Lophura ignita นกมุดน้ำ Cinclus pallasii

ตารางที ่ 10   นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered)

นกเขนนอยปกดำ Hemipus hirundinaceus
นกขีเ้ถาลายขวาง Coracina striata
นกปรอดดำปกขาว Pycnonotus melanoleucos
นกกระสาแดง Ardea purpurea
นกกาบบวั Mycteria leucocephala
นกกระสาดำ Ciconia nigra
นกชอนหอยขาว, นกกลุา Threskiornis melanocephalus
เปดหงส Sarkidiornis melanotos
เหยีย่วคางคาว Macheiramphus alcinus
เหยีย่วดำ Milvus migrans
เหยีย่วปลาเลก็หวัเทา Ichthyophaga humilis
นกอนิทรปีกลาย Aquila clanga
นกอนิทรหีวัไหลขาว Aquila heliaca
เหยีย่วหงอนสนี้ำตาลทองขาว Spizaetus nanus
นกกระทาดงจันทบูรณ Arborophila cambodiana
ไกจกุ Rollulus rouloul
ไกฟาหางลายขวาง Syrmaticus humiae
นกหวา Argusianus argus
นกยงู Pavo muticus
นกอัญชันหางดำ Porzana bicolor
นกทะเลขาเขยีวลายจดุ Tringa guttifer
นกนางนวลแกลบสกีหุลาบ Sterna dougallii
นกนางนวลแกลบหงอนใหญ Sterna bergii

นกกาน้ำใหญ Phalacrocorax carbo
นกโจรสลดัเกาะครสิตมาส Fregata andrewsi
นกกระสานวล Ardea cinerea
นกหกใหญ Psittinus cyanurus
นกเคาหนาผากขาว Otus sagittatus
นกเคาแดง Otus rufescens
นกปากกบปกษใต Batrachostomus stellatus
นกขุนแผนทายทอยแดง Harpactes kasumba
นกขนุแผนตะโพกสนี้ำตาล Harpactes orrhophaeus
นกเงือกคอแดง Aceros nipalensis
นกเงอืกกรามชางปากเรยีบ Rhyticeros subruficollis
นกเงอืกดำ Anthracoceros malayanus
นกเงอืกหวัแรด Buceros rhinoceros
นกชนหิน Rhinoplax vigil
นกโพระดกหลากสี Megalaima rafflesii
นกหวัขวานสามนิว้หลงัสไีพล Dinopium rafflesii
นกหวัขวานหวัเหลอืง Gecinulus grantia
นกหวัขวานอกแดง Picoides cathpharius
นกหวัขวานดางหนาผากเหลอืง Picoides mahrattensis
นกแตวแลวใหญหวัสนี้ำเงนิ Pitta soror
นกแตวแลวยกัษ, นกซมุหมู Pitta caerulea
นกแตวแลวแดงมลายู Pitta granatina
นกแตวแลวเขยีวเขมร Pitta elliotti
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นกเปลาเล็กหวัเทา Treron olax
นกเปลาหนาแดง Ptilinopus jambu
นกชาปไหน Caloenas nicobarica
นกแกวโมง Psittacula eupatria
นกสาลกิาเขยีวหางสัน้ Cissa hypoleuca
นกไตไมใหญ Sitta magna
นกกนิแมลงปากหนา Trichastoma sepiarium
นกกนิแมลงหวัสคีล้ำ Malacopteron affine
นกกินแมลงหัวแดงใหญ Malacopteron magnum
นกจเูตนลาย Kenopia striata
นกจูเตนตีนใหญ Napothera macrodactyla
นกกนิแมลงหขูาว Stachyris leucotis

นกขตัยิา Cutia nipalensis
นกกระจอยคอคำ Abroscopus albogularis
นกพงนาพนัธแุมนจเูรยี Acrocephalus tangorum
นกจุนจูทองเทา Tesia cyaniventer
นกกางเขนดงหางแดง Copsychus pyrropygus
นกเขนน้ำเงิน Cinclidium frontale
นกปกแพรสมีวง Cochoa purpurea
นกจบัแมลงอกสนี้ำตาล Muscicapa muttui
นกจบัแมลงอกสสีม Ficedula dumetoria
นกจบัแมลงคอสฟีาสด Cyornis turcosa
นกอแีพรดอกลาย Rhipidura perlata

ตารางที ่ 10   นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered) (ตอ)

ตารางที่ 11   นกที่อยูในสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ (vulnerable)

นกกาน้ำปากยาว Phalacrocorax fuscicollis
เปดไบขาน Anas formosa
เปดดำหวัสนี้ำตาล Aythya nyroca
เปดดำหวัดำ Aythya baeri
เปดปากยาว Mergus squamatus
นกอนิทรหีวันวล Haliaeetus leucoryphus
เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว Polihierax insignis
นกกระทาสองเดือย Caloperdix oculea
ไกฟาพญาลอ Lophura diardi
นกกระแตหาด Vanellus duvaucelii
นกหวัโตมลายู Charadrius peronii
นกซอมทะเลอกแดง Limnodromus semipalmatus
นกปากซอมพง Gallinago nemoricola
นกชายเลนปากชอน Eurynorhynchus pygmaeus
นกกรดีน้ำ Rynchops albicollis
นกเปลาหางเขม็หวัปกแดง Treron seimundi
นกเปลาทองขาว Treron sieboldii
นกเปลาขาเหลือง Treron phoenicoptera
นกพริาบเขาสงู Columba pulchricollis
นกลมุพแูดง Columba punicea
นกโกโรโกโส Carpococcyx renauldi
นกเคาใหญพนัธสุมุาตรา Bubo sumatranus
นกปากกบพนัธชุวา Batrachostomus javensis
นกแอนทองลาย Apus acuticauda
นกขุนแผนหวัดำ Harpactes diardii
นกกะเตน็ขาวดำใหญ Megaceryle lugubris
นกกะเตน็ใหญปกสนี้ำตาล Halcyon amauroptera
นกกะเต็นสรอยคอสีน้ำตาล Actenoides concretus

นกเงอืกหวัหงอก Berenicornis comatus
นกพรานผึง้ Indicator archipelagicus
นกหวัขวานเขยีวทองลาย Picus xanthopygaeus
นกหวัขวานใหญสดีำ Dryocopus javensis
นกพญาปากกวางทองแดง Cymbirhynchus macrorhynchos
นกแตวแลวปาโกงกาง Pitta megarhyncha
นกนางแอนทรายสีน้ำตาล Riparia paludicola
นกนางแอนหางลวด Hirundo smithii
นกเขนนอยค้ิวขาว Lalage nigra
นกพญาไฟเล็กคอดำ Pericrocotus igneus
นกปรอดสีคล้ำใตคอเหลือง Criniger finschii
นกขมิน้ขาว Oriolus mellianus
นกกะลงิเขยีดหางหนาม Temnurus temnurus
นกกานอยแถบปกขาว Platysmurus leucopterus
นกติด๊หวัแดง Aegithalos concinnus
นกเปลือกไม Certhia discolor
นกกนิแมลงปาโกงกาง Trichastoma rostratum
นกกนิแมลงปาสีน้ำตาลแดง Trichastoma bicolor
นกกนิแมลงตะโพกแดง Stachyris maculata
นกกนิแมลงคอดำ Stachyris nigricollis
นกกนิแมลงหลงัฟู Macronous ptilosus
นกกะรางอกลาย Garrulax merulinus
นกกะรางหางแดง Garrulax milnei
นกกะรางแกมแดง Liocichla phoenicea
นกศวิะหางสตีาล Minla strigula
นกมนุรกคอแดง Alcippe rufogularis
นกภหูงอนวงตาขาว Yuhina flavicollis
นกภหูงอนพมา Yuhina humilis
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ตารางที่ 11   นกที่อยูในสถานภาพมีแนวโนมสูญพันธุ  (vulnerable) (ตอ)

นกคอสามสี Eupetes macrocerus
นกปากนกแกวหางสัน้ Paradoxornis davidianus
นกปากนกแกวคิว้ดำ Paradoxornis atrosuperciliaris
นกกระจิ๊ดคอสีเทา Phylloscopus maculipennis
นกกระจิด๊คิว้ดำทองขาว Phylloscopus cantator
นกปกสัน้สนี้ำเงนิ Brachypteryx montana
นกเขนนอยหวัดำ Luscinia obscura
นกปกแพรสีเขียว Cochoa viridis
นกยอดหญาหลงัดำ Saxicola jerdoni
นกเดนิดงหวัน้ำตาลแดง Zoothera interpres
นกเดนิดงหลงัสไีพล Zoothera dixoni
นกเดนิดงอกดำ Turdus dissimilis
นกเดนิดงอกเทา Turdus feae

นกนลิตวาทองสสีมพันธจุนี Niltava davidi
นกจบัแมลงปาโกงกาง Cyornis rufigastra
นกอีแพรดทองเหลือง Rhipidura hypoxantha
นกแซวสวรรคหางดำ Terpsiphone atrocaudata
นกกิง้โครงปกลายจดุ Saroglossa spiloptera
นกกนิปลหีางยาวเขยีว Aethopyga nipalensis
นกกนิปลแีดง Aethopyga temminckii
นกปลกีลวยหเูหลอืงใหญ Arachnothera flavigaster
นกกาฝากอกแดง Prionochilus thoracicus
นกกาฝากทองเหลอืง Dicaeum melanoxanthum
นกกระจาบอกลาย Ploceus manyar
นกกระจาบทอง Ploceus hypoxanthus
นกกระติด๊ใหญปกลาย Mycerobas melanozanthos

ตารางที ่12   นกทีอ่ยใูนสถานภาพขอมลูไมเพยีงพอ (data deficient)

นกกนิแมลงเดก็แนน็ Stachyris rodolphei นกจบัแมลงอกเทา Rhinomyias umbratilis

ตารางที ่ 13    นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลถกูคกุคาม (near threatened)

นกยางลายเสอื Gorsachius melanolophos
นกยางไฟหวัเทา Ixobrychus eurhythmus
นกยางแดงใหญ Botaurus stellaris
นกชอนหอยดำเหลือบ Plegadis falcinellus
หานปาขาเทา Anser anser
หานหวัลาย Anser indicus
เปดเปยหนาเขียว Anas falcata
เปดแมนดาริน Aix galericulata
เปดคับแค Nettapus coromandelianus
เหยีย่วกิง้กาสนี้ำตาล Aviceda jerdoni
เหยีย่วแดง Haliastur indus
นกออก Haliaeetus leucogaster
นกลุมพู Ducula aenea
นกลมุพขูาว Ducula bicolor
นกเคาใหญพนัธเุนปาล Bubo nipalensis
นกเคาปาหลังจุด Strix seloputo
นกแอนกนิรัง Aerodramus fuciphagus
นกแอนหางสีเ่หลีย่ม Aerodramus maximus
นกกะเตน็นอยแถบอกดำ Alcedo euryzona
นกเงอืกสีน้ำตาล Ptilolaemus tickelli

นกเงอืกปากดำ Anorrhinus galeritus
นกเงอืกกรามชาง Rhyticeros undulatus
นกกก,นกกาฮงั Buceros bicornis
นกอนิทรหีางขาว Haliaeetus albicilla
เหยีย่วปกแดง Butastur liventer
นกอินทรีดำ Ictinaetus malayensis
นกอนิทรสีนี้ำตาล Aquila rapax
นกอนิทรสีนี้ำตาลใหญ Aquila nipalensis
เหยีย่วภเูขา Spizaetus nipalensis
แรงดำหมิาลยั Aegypius monachus
เหยีย่วฮอบบี้ Falco severus
นกคมุสี Coturnix chinensis
นกกระทาดงคอสแีสด Arborophila rufogularis
นกอัญชันจีน Porzana paykullii
นกอลีมุ Gallicrex cinerea
นกกระแตหวัเทา Vanellus cinereus
นกหวัโตปากยาว Charadrius placidus
นกอกีอยตะโพกสนี้ำตาล Numenius madagascariensis
นกปากซอมสวนิโฮ Gallinago megala
นกกระแตผเีล็ก Burhinus oedicnemus
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ตารางที ่ 13    นกทีอ่ยใูนสถานภาพใกลถกูคกุคาม (near threatened) (ตอ)

นกมนุรกภเูขา Alcippe peracensis
นกเสอืแมลงคอสตีาล Pteruthius melanotis
นกจับแมลงคิ้วเหลือง Ficedula narcissina
นกจบัแมลงสคีล้ำหางแถบขาว Cyornis concreta
นกจบัแมลงสฟีาจิว๋ Muscicapella hodgsoni
นกกระจาบธรรมดา Ploceus philippinus
นกกระติ๊ดแดง Amandava amandava
นกกระติด๊เขยีว,นกไผ Erythrura prasina
นกกระจาบปกออนอกเหลอืง Emberiza aureola

นกนางนวลแกลบเลก็ Sterna albifrons
นกเปลาหนาเหลอืง Treron pompadora
นกเปลาอกสีมวงน้ำตาล Treron bicincta
นกหวัขวานใหญสเีทา Mulleripicus pulverulentus
นกหัวขวานดางทองน้ำตาลแดง Picoides hyperythrus
นกหวัขวานหลังสสีม Reinwardtipicus validus
นกพญาไฟตะโพกสนี้ำตาล Pericrocotus cantonensis
นกปรอดหงอนหลังลาย Pycnonotus eutilotus
นกปรอดโองแกมเทา Criniger bres
นกขมิน้หวัดำเลก็ Oriolus xanthonotus



สตัวเลือ้ยคลานชนดิทีส่ญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(extinct in the wild) ม ี1 ชนดิ (ตารางที ่14)     สตัวเลือ้ยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพใกล
สญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered) ม ี7 ชนดิ  (ตารางที ่15)     สตัวเลือ้ยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered)
ม ี5 ชนิด (ตารางที ่16)    สตัวเล้ือยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสูญพนัธ ุ(vulnerable) ม ี28 ชนดิ (ตารางที ่17)    และชนดิ
พนัธเุฉพาะถิน่ (endemic) ม ี29 ชนดิ (ตารางที ่18)

ตารางที ่14   สตัวเลือ้ยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพสญูพนัธใุนธรรมชาต ิ(extinct in the wild)

จระเขปากกระทงุเหว Tomistoma schlegeli

ตารางที ่15   สตัวเลือ้ยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered)

เตามะเฟอง Dermochelys coriacea
เตาหัวคอน Caretta caretta
เตาหญา Lepidochelys olivacea
ตะพาบมานลาย Chitra chitra

เตากระอาน Batagur baska
เตาลายตีนเปด Callagur borneoensis
จระเขน้ำจืด Crocodylus siamensis

ตารางที ่16   สตัวเลือ้ยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ (endangered)

เตาตนุ Chelonia mydas ตะพาบหวักบ Pelochelys cantorii
เตากระ Eretmochelys imbricata จระเขน้ำเค็ม Crocodylus porosus
เตาเดอืย Manouria impressa
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ตารางที ่17   สตัวเลือ้ยคลานทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable)

เตาหก Manouria emys
เตาปูลู Platysternon megacephalum
เตาจกัร Heosemys spinosa
เตาทับทิม Notochelys platynota
ตกุแกหวัโต Aeluroscalabotes felinus
จิง้จกนิว้ยาวมลายู Cnemaspis affinis
จิ้งจกดินขางดำ Phyllodactylus melanostictus
ตกุแกเขาหนิทราย Gekko petricolus
กิง้กาบนิปกหาแถบ Draco quinquefasciatus
กิง้กาดงคิว้สนั Gonocephalus abbotti
กิง้กาดงบอรเนยีว Gonocephalus bellii
กิง้กาดงมลายู Gonocephalus grandis
กิง้กาเขาสอยดาว Pseudocalotes floweri
กิง้กาเขาสงู Pseudocalotes microlepis

จิง้เหลนเรยีวลาย Riopa haroldyoungi
จิ้งเหลนดวงหางลาย Isopachys gyldenstolpei
กิง้กางู Ophisaurus gracilis
งูหลามปากเปด Python curtus
งูทองขาว Xenodermus javanicus
งลูายสาบทาสาร Amphiesma groundwateri
งลูายสอหมอบญุสง Opisthotropis boonsongi
งลูายสอลาวเหนอื Opisthotropis praemaxillaris
งลูายสอสองสี Opisthotropis spenceri
งูดอกหมากแดง Chrysopelea pelias
งสูายทองลายแถบ Liopeltis baliodeirus
งูสามเหลี่ยมหัวหางแดง Bungarus flaviceps
งูปาลม Trimeresurus puniceus
งเูขยีวตกุแก Trimeresurus wagleri

จิ้งเหลนดวงประจวบ Isopachys anguinoides
จิง้เหลนดวงหางลาย Isopachys gyldenstolpei
จิ้งเหลนดวงชลบุรี Isopachys roulei
จิ้งเหลนดวงปกธงชัย Davewakeum miriamae
งูดินโคราช Typhlops khoratensis
งูดินตรัง Typhlops trangensis
งสูายรงุดำ Enhydris smithi
งลูายสาบทาสาร Amphiesma groundwateri
งลูายสอหมอบญุสง Opisthotropis boonsongi
งเูขยีวดงลาย Boiga saengsomi
งคูอขวัน้หวัลายสามเหลีย่ม Sibynophis triangularis
งปูแกวใหญ Oligodon joynsoni
งูหางแฮมกาญจน Trimeresurus kanburiensis
งูหางแฮมใต Trimeresurus venustus

ตารางที ่18   สตัวเลือ้ยคลานทีเ่ปนชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ (endemic)

ตกุแกปาดงพญาเยน็ Cyrtodactylus angularis
ตุกแกปาโคนนิ้วติด Cyrtodactylus brevipalmatus
จิง้จกนิว้ยาวกำพล Cnemaspis kumpoli
จิ้งจกดินขางดำ Phyllodactylus melanostictus
จิง้จกหนิหางเรยีว Gehyra angusticaudata
จิง้จกหนิลายประ Gehyra fehlmanni
จิ้งจกหินเมืองกาญจน Gehyra lacerata
ตกุแกไทย Gekko siamensis
จิง้เหลนเรยีวลาย Riopa haroldyoungi
จิง้เหลนเรยีวปกษใต Riopa herberti
จิ้งเหลนเรียวโคราช Riopa koratense
จิ้งเหลนภูเขาเล็ก Sphenomorphus helenae
จิ้งเหลนภูเขาสามนิ้ว Larutia oscelli
จิ้งเหลนภูเขาสีจาง Sphenomorphus tersus
จิง้เหลนหวยไทย Tropidophorus thai
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กะทาง Tylototriton verrucosus
อึง่กรายตาขาว Leptobrachium chapaense
อึง่กรายขางแถบ Megophrys carinensis
อึง่กรายหวัแหลม Megophrys nasuta
อึง่กรายขายาว Megophrys longipes
อึง่กรายปากแคบ Ophryophryne microstoma
คางคกขายาว Leptophryne borbonica
คางคกตนไม Pedostibes hosii
กบสงัขละ Rana leptoglossa
กบเขาสอยดาว Rana montivaga
กบเขาทองลาย Rana luctuosa
กบดอยชาง Rana aenea
กบอกหนาม Rana fasciculispina

กบเกาะชาง Rana kohchangae
กบปาพรุ Rana paramacrodon
กบทาสาร Ingerana tasanae
กบตะนาวศรี Ingerana tenasserimensis
ปาดยกัษ Rhacophorus maximus
ปาดเขียวตีนดำ Rhacophorus nigropalmatus
ปาดดอยอินทนนท Rhacophorus feae
ปาดขาลาย Rhacophorus robinsoni
ปาดปาจุดขาว Nyctixalus pictus
ปาดตะปุมมลายู Theloderma horridum
ปาดตะปุมใหญ Theloderma gordoni
ปาดตะปุมจันทบุรี Theloderma stellatum
อึ่งอันนัม Microhyla annamensis

คางคกหวยไทย Ansonia siamensis
กบดอยชาง Rana aenea
กบทาสาร Ingerana tasanae
อึ่งอางกนขีด Kaloula mediolineata

เขียดงูหัวแหลม Ichthyophis acuminatus
เขียดงูศุภชัย Ichthyophis supachaii
เขียดงดูอยสเุทพ Ichthyophis youngorum

ตารางที ่20   สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบกทีอ่ยใูนสถานภาพชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ (endemic)



สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบกทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable) ม ี26 ชนดิ (ตารางที ่19) สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบกทีอ่ยู
ในสถานภาพชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ (endemic) ม ี7 ชนดิ (ตารางที ่20)

ตารางที ่19   สตัวสะเทนิน้ำสะเทนิบกทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable)



ปลาชนดิทีส่ญูพนัธไุปจากประเทศไทย (extinct) ม ี3 ชนดิ (ตารางที ่21)    ปลาทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered) มี
29 ชนิด (ตารางที ่22)    ปลาทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสูญพนัธ ุม ี155 ชนิด (vulnerable) (ตารางที ่23)   ปลาทีเ่ปนปลาประจำ
ถิน่ (endemic) ม ี16 ชนดิ (ตารางที ่24)  ปลาทีถ่กูคกุคามในแหลงทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาต ิ(threatened in the wild) ม ี4 ชนดิ
(ตารางที ่25)   และปลาทีอ่ยใูนสถานภาพขอมลูไมเพียงพอ (data deficient) ม ี33 ชนดิ  (ตารางที ่26)
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ตารางที ่21   ปลาทีส่ญูพนัธไุปจากประเทศไทยแลว (extinct)

หางเหยีย่ว, หางไหม Balantiocheilus melanopterus สายย,ูหวเีกศ,เกด Platytropius siamensis
เสอืตอ Coius microlepis

ตารางที ่23   ปลาทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable)

ฉลามกบเหลือง, Chiloscyllium indicum
ฉลามตกุแก, ฉลามกบ Chiloscyllium griseum
ฉลามมลาย,ู ฉลามหนิ Chiloscyllium plagiosum
ฉลามเสือ, เสือทะเล Stegostoma fasciatum
ฉลามหน,ู ชายกรวย Hemigaleus microstoma
ฉลามปลายครบีขาว Carcharhinus albimarginatus
ฉลามครีบดำใหญ Carcharhinus amblyrhynchos
ฉลามตาเลก็ Carcharhinus amboinensis
ฉลามครีบดาง Carcharhinus brachyurus
ฉลามหัวบาตร Carcharhinus leucas
ฉลามครบีดำเลก็ Carcharhinus limbatus
ฉลามหูดำ Carcharhinus melanopterus
ฉลามเทา Carcharhinus obscurus
ฉลามกระโดงสูง Carcharhinus plumbeus
ฉลามหนูหัวแหลม Carcharhinus sorrah
ฉลามเสอื, ตะเพยีนทอง Galeocerdo cuvier

ฉลามหวัแหลม Rhizoprionodon acutus
ฉลามหวัแหลม Rhizoprionodon oligolinx
ฉลามสนัทอง, ฉลามหนเูทา Scoliodon laticaudus
ฉลามขีเ้ซา, ฉลามครบีขาว Triaenodon obesus
โรนนิ, กระเบนทองน้ำ Rhina ancylostoma
โรนันจุดขาว Rhychobatus australiae
โรนัน,อีมุด Rhinobatos granulatus
โรนันหัวใส Rhinobatos schlegelii
อมีด, อมีดุ, โรนนัหวัจิง้จก Rhinobatos thouini
โรนนัยกัษ Rhinobatos typus
กระเบนไฟฟาสีน้ำตาล Narcine brunnea
กระเบนไฟฟาอนิเดยี Narcine indica
กระเบนไฟฟาจดุเขม Narcine maculata
กระเบนไฟฟาจดุเลก็ Narcine prodorsalis
กระเบนไฟฟา Narke dipterygia
กระเบนไฟฟา, ปลาเสยีว Temera hardwickii

ตารางที ่22   ปลาทีอ่ยใูนสถานภาพใกลสญูพนัธ ุ(endangered)

ฉนากจะงอยแคบ Anoxypristis cuspidata
ฉนากยกัษ Pristis microdon
ฉนาก Pristis pectinata
ฉนากเขยีว Pristis zijsron
ตะพดั Scleropages formosus
ตองลาย Chitala blanci
สะตอื Chitala lopis
ตะลมุพกุ Clupea (Alosa) macrura
ตะลมุพกุ Tenualosa toli
สะนากยกัษ Aaptosyax grypus
ตะโกก Albulichthys albuloides
กระโห Catlocarpio siamensis
กะท,ิกระตาย Cyclocheilichthys heteronema
ทรงเครือ่ง,ฉลามหางแดง Epalzeorhynchos bicolor
ดาบลาว,ทองพล,ุ ฝกพรา Macrochirichthys macrochirus

เอินคางมุม Probarbus labeamajor
เอนิฝาย Probarbus labeaminor
ซวิสมพงษ Rasbora somphongsi
หมอูารยี Botia sidthimunki
เกด Ceratoglanis scleronema
เนื้อออน Kryptopterus limpok
หนวดแมว Ompok eugeneiatus
เคาดำ Wallago leeri
ตดิหนิ, แค Oreoglanis siamensis
บกึ Pangasianodon gigas
เทพา Pangasius sanitwongsei
กะรังหนางอน Cromileptes altivelis
เสือตอลายเลก็ Coius undecimradiatus
ปกเปาขน Tetraodon baileyi
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ตารางที ่23   ปลาทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable) (ตอ)

กระเบนหางสัน้ Dasyatis brevicaudatus
กระเบนน้ำจืด Himantura laoensis
กระเบนหางยาว Himantura bleekeri
กระเบนราห,ูกระเบนน้ำจดืยกัษ Himantura chaophraya
กระเบนจดุขาว, กระเบนมา Himantura gerrardi
กระเบนน้ำจดืลาย Himantura krempfi
กระเบนน้ำจดืขาว Himantura signifer
กระเบนปากแหลม, Himantura uarnak
    กระเบนลายแมลงวนั
กระเบนธง Pastinachus sephen
กระเบนคางคาว Aetobatus narinari
กระเบนนกจดุขาว Aetomylaeus maculatus
กระเบนนก Aetomylaeus milvus
กระเบนนกบั้ง Aetomylaeus nichofii
กระเบนนกรางกะแส Aetomylaeus vespertilio
กระเบนจมกูววั Rhinoptera adspersa
กระเบนจมกูววั,ยีส่น Rhinoptera javanica
ยอดจาก,มงักร Muraenesox cinereus
ดาบลาวสัน้ Chirocentrus nudus
หางไก Coilia borneensis
หางไก Coilia dussumieri
หางไก Coilia lindmani
หางไก Coilia macrognathus
แมวหูดำ Lycothrissa crocodilus
แมวหยูาว Setipinna melanochir
มะล,ิไสตนั,กะตกัขาว Setipinna waitei
อีปุด Pellona filigera
อีปุด Raconda russelliana
หมากผาง Tenualosa thibaudeaui
หลงัเขยีวหางดำ Harengula atricaudata
โคก,ตะเพียนน้ำเค็ม Dorosoma chacunda
โคก, คบุ Dorosoma nasus
น้ำหมึก Barilius ornatus
ซวิเพชรนอย Boraras maculata
ซวิแคระ Boraras micros
ซวิแคระ Boraras urophthalmoides
ขาวเมา Chela caeruleostigmata
แปบ Chela laubuca
นวลจันทร Cirrhinus macrosemion
นวลจันทรน้ำจืด Cirrhinus microlepis
ซวิใบไผรฐัฉาน Danio shanensis

แดงนอย Discherodontus ashmeadi
แดงนอย Discherodontus halei
เขยา,จาด Discherodontus schroederi
บา Leptobarbus hoeveni
หวา,ชะอี,คำชะอี Mekongina erythrospila
แปบหางดอก Oxygaster maculicauda
พลวงถ้ำ Poropuntius speleops
ยีส่ก,ยีส่กทอง,เอนิ Probarbus jullieni
ตุม Puntioplites bulu
ซวิ Rasbora agilis
ซวิ Rasbora bankanensis
ซวิขางขวาน Rasbora heteromorpha
ซวิ Rasbora pauciperforata
หมูหางแดง Botia eos
หมูครบีหลังยาว Botia longidorsalis
หมหูางลาย Botia splendida
คอหนาหัก Ellopostoma megalomycter
จิง้จกถ้ำ Homaloptera thamicola
คอตาบอด Nemacheilus trogocataractus
คอจารุธาณินทร Schistura jaruthanini
คอถ้ำ Schistura oedipus
คอยาว,คองู Vaillantella maassi
แขยงวงั Bagrichthys macracanthus
แขยงธง Heterobagrus boucorti
แขยงหิน Leiocassis poecilopterus
แขยงหิน Leiocassis stenomus
ดุกบอนหางแหลม Olyra longicauda
น้ำเงิน Kryptopterus apogon
กางพระรวง,กระจก Kryptopterus bicirrhis
ปกไก Kryptopterus hexapterus
เนื้อออน Ompok hypophthalmus
ชะโอนหิน Silurichthys hasselti
ชะโอนหิน Silurichthys leucopodus
ชะโอนหิน Silurichthys phaiosoma
ชะโอนหิน Silurichthys schneideri
ดวง Silurus cochinchinensis
ขยยุ Akysis armatus
ขยยุ Akysis leucorhynchus
ขยยุ,สามเขีย้ว Akysis macronemus
ขยยุ Akysis maculipinnis
ขยยุ Akysis pictus
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ตารางที ่23   ปลาทีอ่ยใูนสถานภาพมแีนวโนมสญูพนัธ ุ(vulnerable) (ตอ)

ขยยุมาเลย Parakysis verrucosa
กะแมะ Chaca bangkanensis
ดุกดาน Clarias batrachus
ดกุ Clarias leiacanthus
ดกุลำพนัภเูขา Prophagorus cataractus
ดกุลำพนั Prophagorus nieuhofi
จีด Heteropneustes fossilis
กด,ทูกัง Arias leiotetocephalus
กดยิม้, กดหวักบ Batrachocephalus mino
กดหวัลงิ Hemiarias stormi
กดโพ,กดโปะ,อกุขาว Hemipimelodus borneensis
อกุ Hemipimelodus siamensis
กดหัวหิน,กดหัวโต Ketengus typus
รวิกวิ,เลียวเซยีว,กด Arius thalassina
บใูส Neostethus bicornis
บใูส Neostethus lankesteri
บใูส Neostethus siamensis
บใูส Phenacostethus posthon
บูสมิธ Phenacostethus smithi
เขม็พรุ Hemirhamphodon pogonognathus
กระทงุเหวทะเล Zenarchopterus dunckeri
เข็ม Zenarchopterus pappenheimi

จิ้มฟนจระเข Doryichthys martensii
มาน้ำ Hippocampus kuda
จิ้มฟนจระเขแคระ Indostomus paradoxus
กระทงิไฟ Mastacembelus erythrotaenia
กะรงัจดุน้ำตาล Epinephelus coioides
หมอทะเล Epinephelus lanceolatus
กะพงขีเ้ซา Lobotes surinamensis
สรอยนกเขา Plectorhynchus chaetodontoides
บนูอย Odontobutis aurarmus
บูมหิดล Mahidolia mystacena
บูมหิดล Mahidolia normani
บรูำไพ Mugilogobius rambaiae
จาระเมด็ขาว Pampus argenteus
จาระเม็ดดำ Pampus chinensis
หวัตะกัว่ยกัษ, ชอนเขม็ Luciocephalus pulcher
หมอจำปา Belontia hasselti
กรมิแรด Parosphronemus paludicola
กระดีม่กุ Trichogaster leeri
จกัรผาน, ซกีเดยีว Psettodes erumei
ปกเปาน้ำจืด Chonerhinus naritus
ปกเปา Tetraodon suvatti

ตารางที ่24   ปลาทีเ่ปนปลาประจำถิน่ (endemic)

ตองลาย Chitala blanci
หมากผาง Clupea thibaudeaui
สะนากยกัษ Aaptosyax grypus
ซวิแคระ Boraras micros
โจกไหม Cyclocheilichthys furcatus
โจก Cyclocheilichthys lagleri
ทรงเครื่อง Epalzeorhynchos bicolor
หวา,ชะอี,คำชะอี Mekongina erythrospila

พลวงถ้ำ Poropuntius speleops
ซวิสมพงษ Rasbora somphongsi
หมคูรบียาว Botia longidorsalis
หมหูางลาย Botia splendida
เจก็ Hemisilurus heterorhynchus
ติดหิน,แค Oreoglanis siamensis
ดกุลำพนัภเูขา Prophagorus cataractus
บใูส Neostethus bicornis

ตารางที ่25   ปลาทีถ่กูคกุคามในแหลงทีอ่ยอูาศยัตามธรรมชาต ิ(threatened in the wild)

หมอจูบ,หมอตาล Helostoma temmincki กดัปา Betta smaragdina
กดัปา Betta imbellis กดัไทย Betta splendens
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ตารางที ่26   ปลาทีอ่ยใูนสภาพขอมลูไมเพยีงพอ (data deficient)

ขยยุ Acrochordonichthys rugosus
เข็ม Zenarchopterus gilli
มาน้ำหางยาว Ichthyocampus carce
จิ้มฟนจระเข Microphis anandalei
จิม้ฟนจระเขยกัษ Microphis boaja
จิ้มฟนจระเข Syngnathus spicifer
ไหลบึง Macrotrema caligans
หลาด Synbranchus bengalensis
เฉลยีบ, สเีสยีด Chorinemus lysan
ขานกยาง, สละ, สเีสยีด Chorinemus commersoni
หนวดพราหมณ Polynemus longipectoralis
หนวดพราหมณ Polynemus multifilis
ยอดมวง Cynoglossus macrolepidotus
ปากคมน้ำจดื, หวัยงุ Harpodon nahereus
สกีรดุแตมยาว Pomadasys auritus
เห็ดโคนปากมา Sillaginopsis punijas

ฉลามวาฬ, ทงกานต Rhincodon typus
ตาเหลอืกยาว Elops hawaiensis
ตาเหลอืกยาว Elops machnata
ซวิเจาฟา Amblypharyngodon chulabhornae
โจก Cyclocheilichthys lagleri
เลยีหนิ Garra fisheri
แปบยาว Longiculter siahi
แปปขาว Oxygaster pointoni
แปบ Oxygaster williaminae
ติดหิน Glyptothorax callopterus
ติดหิน Glyptothorax fuscus
ติดหิน Glyptothorax major
โกงกาง,ติดหิน Glyptothorax platypogonoides
ติดหิน Oreoglanis delacouri
ติดหิน Prashadi mukerji
ขยยุ Acrochordonichthys ischnosoma
ขยยุ Acrochordonichthys melanogaster
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สำหรบักลมุ 1  รบัผดิชอบในสวนของสตัวเล้ียง
ลูกดวยนม สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทิน
น้ำสะเทินบก มีผูเขารวมประชุม 15 ทาน
ประกอบดวยอาจารยและผเูชีย่วชาญ สำหรบั

categories เดมิม ี4 ระดบัคอื endangered, vulnerable, rare
และ endemic  สำหรับแนวทางในการพิจารณาจัดสถานภาพ
ทรพัยากรชวีภาพใหม   ใชเอกสาร IUCN Red list Categories
พ.ศ. 2537 เปนพ้ืนฐาน แบงเปน 7 ระดบั ไดแก

• extinct (Ex) หมายถงึ สญูพนัธุ
• extinct in the wild (Ew) หมายถงึ สญูพนัธใุนสภาพ

ธรรมชาติ
•  threatened หมายถงึ ถกูคกุคาม ซึง่แบงยอยเปน

 critically endangered (CR)  หมายถงึ  ใกล
สูญพันธุอยางยิ่ง

 endangered (EN) หมายถงึ ใกลสญูพนัธ
 vulnerable (VU) หมายถงึ มแีนวโนมสญูพนัธุ

• lower risk (LR) เสีย่งตอการคกุคาม ซึง่แบงยอยออก
เปน

 conservation dependent (CD) หมายถึง
อยูไดดวยมาตรการอนุรักษ

 near threatened (NT) หมายถงึ ใกลถกูคกุคาม
 least concern (LC) หมายถงึ ใหความสนใจนอย

• data deficient (DD) หมายถงึ ขอมลูไมเพยีงพอ
• not evaluated (NE) หมายถงึ ไมประเมนิ
• endemic หมายถงึ เฉพาะถิน่



สำหรบั criteria ทีท่างกลมุใชในการจดัสถานภาพใชบญัชรีายชือ่ของ
เดมิ จำนวนสตัวเลีย้งลกูดวยนม สตัวเลือ้ยคลานและสตัวสะเทนิน้ำ
สะเทนิบก ซึง่มอียใูนประเทศไทยประมาณ 733 ชนิด (ตาราง ก.)
หากพจิารณาภายใน 2 วนันีก้ค็งจะไมทนั จงึถอืเอาเกณฑ (crite-
ria) เดมิเปนหลกั และทางกลมุจะพยายามทำใหเปน constitutive
มากทีส่ดุ โดยทาง IUCN เสนอไวโดยคำนงึถงึ variation popula-
tion ใน criteria A B C D จำนวนประชากรตองเกนิจำนวน 250
ตัว 2,500 ตัวหรือ 10,000 ตัว เปนตน ซึ่งขอมูลเหลาน้ีไดจาก
ประสบการณและการอางอิง เชน ชางและเสือ ซึ่งไดรับการสำรวจ
แลวทัว่ประเทศ  ในกรณทีีไ่มทราบจำนวนชดัเจน ผเูช่ียวชาญยงัไม
สามารถจัดการได ก็จะตองพิจารณาถึง area oftency เชน ใน
อุทยานแหงนั้น มีสัตวเหลานี้อยูหรือไม ถิ่นที่อยูอาศัยนี้มีสัตว
มากนอยเพียงใด

⌫  ⌫  
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ขอเสนอแนะ

1. ใหจดัแปล Criteria IUCN ขึน้มาใหม เพือ่ใชในการพจิารณาขัน้ตอไป ซึง่ทางสำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวดลอม จะเปนผู
ดำเนินการ

2. แตละกลมุ ควรมกีารประชมุยอยในแตละเรือ่ง ซึง่อาจมกีารลดและเพิม่จำนวนสตัว หลงัจากทีไ่ดขอมลูเพิม่เตมิเพือ่ปรบัเปลีย่น
ใหเหมาะสม อาจมกีารประชมุท่ีกรงุเทพฯ หรอืตางจงัหวดัซึง่หลายทานในทีน่ีไ้ดรบัอาสาเปนเจาของสถานที่

สำหรบักลมุที ่ 1 ผลสรปุทีไ่ดออกมากย็งัไมชดัเจนนกั แตกม็แีนวโนมทีจ่ะพฒันาไปในมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่อาจจะรวมไปถงึชนดิ
พนัธไุมหากเปนไปได และตองสรางมาตรฐานแบบเดยีวกนั แตกอ็ยาทิง้ของเกาในการประเมนิสตัวปา เพราะถาใชของใหมในบญัชี
รายชือ่ 1 ซึง่ถาจะเอาไปประกาศในสตัวปาสงวนทัง้หมด กค็งจะไมไดเพราะมเีงือ่นไขหลายอยางขดักนั เชน สตัวปาบางตวัหายาก
แตกม็คีนเอามาเลีย้ง ถาประกาศแบบสตัวปาสงวนกจ็ะผิดพลาดทนัท ี การประชมุสถานภาพในครัง้นีเ้ปนแนวทางทีจ่ะชีใ้หมองภาพ
สถานภาพของสัตวในประเทศไทยวาเปนอยางไร

...ผศ.ดร.อทุศิ กฎุอนิทร

ถาม กระผมเขารวมกลมุ 2 แตกม็คีวามสนใจเขารวมกลมุ 1 และกลมุ 3 แตไมสามารถเขารวมประชมุได เนือ่งจากมเีวลาจำกดั
จึงอยากทราบวาใครจะเปนผูจัดทำบัญชีรายการที่ไดหารือแลวเพื่อแจกจาย

...นายโอภาส ขอบเขตต

ตอบ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมจะจัดสง Proceedings ใหกับทุกทาน ในระหวางนี้หากมีขอผิดพลาด ก็ขอ
ความกรุณาโทรศัพทหรือแจงทางจดหมายเพื่อใหทางฝายเลขานุการปรับปรุงใหม และขอขอบคุณที่ไดทักทวงครับ

...ผศ.ดร.อทุศิ กฎุอนิทร
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⌫  

จำนวนชนดิพนัธนุกทีพ่จิารณาในครัง้นีท้ัง้หมด
938 ชนดิ เมือ่จำแนกตามประเภทแบบใหมนี้
(ตาราง ข.) นอกจากนัน้ยงัม ีendangered**
หมายถึงชนิดพันธุนกที่มีประชากรอยูใน

ประเทศไทย ที่มีการ breed แตเมื่อเปรียบเทียบจำนวนประชากร
ในชวง 10 ปทีผ่านมา จะพบวาปจจบุนัมจีำนวนประชากรนอยมาก

และมกีารลดลงอยางรวดเรว็ นอกจากนัน้แลวกลมุประชากรอพยพ
คอนขางมาก  และม ีendangered*** อกี 1 ชนิด ซึง่มสีถานะนาเปน
หวงมากกวา endangered** โดยมนีกทัง้หมดทีอ่ยใูนขายนาเปนหวง
(หมายถงึชนดิพนัธทุีใ่กลสญูพนัธอุยางยิง่, ใกลสญูพนัธ,ุ มแีนวโนม
สญูพนัธ,ุ ใกลถกูคุกคาม และมขีอมูลไมเพียงพอ) 250 ชนิด คดิเปน
26.65% ซึง่เปนจำนวน 1 ใน 4 ทีพ่บในประเทศไทย (ตาราง ก.)

ขอเสนอแนะ

1. ขอความรวมมือจากทุกทานที่มีขอมูลหรือบันทึกชนิดพันธุนกที่มีอยูในบัญชีรายชื่อ กรุณาสงขอมูลเหลานี้มายังสมาคมนกและ
ธรรมชาตแิหงประเทศไทย หรอืศนูยขอมลูฯ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

2. ควรออกกฎหมายหามเลี้ยงนกในบัญชีรายชื่อ แมจะเปนการยาก และควรใหการคุมครองชนิดพันธุนกที่อยูในบัญชีรายชื่อ
รวมทัง้การเขมงวด ในการบงัคบัใชพระราชบญัญตัสิงวนและคมุครองสตัวปา พ.ศ. 2535 อยางเครงครดั

3. ควรเผยแพรเรือ่งนกและแหลงทีอ่ยอูาศัยใหประชาชนทราบ   และหากเปนไปได ควรเพิม่เตมิพ้ืนทีอ่นุรกัษใหมากข้ึน และมกีารดแูล
พื้นที่อนุรักษเหลานั้นใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ราบต่ำซึ่งเปนแหลงที่อยูอาศัยของนกสวนใหญที่อยูในสถานภาพ endangered

ถาม endangered**  กบั endangered*** ตางกนัอยางไร
ตอบ ขอยกตัวอยาง endangered** ไดแก นกกระสาแดง ซึ่งมีประชากรคอนขางมาก และจำนวนหนึ่งเปนนกยายถิ่น ถิ่นที่อยู
อาศยัตามธรรมชาตถิกูคกุคาม เชน เขาสามรอยยอด ทะเลนอย  บงึบอระเพด็   สวน endangered*** ไดแก นกกระสานวล เคยมี
การสรางรังวางไขในประเทศไทย แตปจจุบันไมมีการพบการสรางรังวางไข

...นายจารจุนิต นภีตะภฏั

ถาม นกแตวแลวทองดำ ไมจดัอยใูน endemic ใชหรอืไม และใชเกณฑอะไรเปนตวัแบง geopolitical หรอื biogeography
....ดร.ชวลติ วทิยานนท

ตอบ นกแตวแลวทองดำเปนชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ในภมูภิาคนี ้ซึง่มถีิน่ทีอ่ยอูาศยัอยทูางตอนใต อยใูกลกบัประเทศพมาตอนใต แถบ
บรเิวณปาดงดบิชืน้ อาจจะพบไดในประเทศพมา เพราะฉะนัน้จงึไมอาจจดัอยใูนชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ในประเทศไทย

...Philip D.Round

ถาม endangered** กบั endangered*** กบั critically endangered แบบไหนมคีวามสำคญัมากกวา
...นายยงยทุธ ไตรสรุตัน

ตอบ ไมเหน็ดวยกบั endangered สำหรบั 2 ชนดินี ้คอื นกกระสาแดงกบันกกระสานวล  พดูตามหลกัของ IUCN red list data
book หาดูไดงายมาก แต คุณฟลิป พูดถึงการทำรังวางไข ซึ่งเคยมีในประเทศไทย นกอีกหลายชนิดก็อาจอยูในประเภทนี้ ก็เลย
ใสในสวนของ endangered** และ endangered***

...นายโอภาส ขอบเขตต
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⌫   

การจำแนกชนิดพันธุของปลาตาม  IUCN
ไมสามารถทำได จงึใชแบบ direct observer
และเชื่อวาถามีงบประมาณวิจัยดานนี้ก็จะจัด
ทำเปนระบบสากล

จากจำนวนปลาทีบ่นัทกึได แตไมสมบรูณมากนกัมปีระมาณ 2,279
ชนิด โดยมจีำนวนชนดิพันธปุลาทีถ่กูคกุคาม 187 ชนดิ การพจิารณา
ถึงชนิดพันธุเฉพาะถิ่นเปนไปคอนขางจะลำบาก เชน ในกรณีของ
แมน้ำโขง ซึ่งไหลผานหลายประเทศ การพิจารณาบางชนิดก็ดูยาก
แตไดรับความรวมมือจากนักวิชาการฝายน้ำจืดและน้ำเค็ม จำนวน
20 ทาน เปนผรูวมพจิารณา

ขอเสนอแนะ

ปลาบกึและปลาเทพา ซึง่เปนสตัวใกลสญูพนัธแุละเฉพาะถิน่ ซึง่ทัง้ 2 ชนดิ ควรจะไดรบัการดแูลเอาใจใสมากข้ึน ควรมกีารวจิยั
รวมกนัระหวางประเทศทีอ่ยใูกลลมุน้ำโขง เพราะลำน้ำโขงไหลผาน 6 ประเทศ การสรางมาตรการควรมกีารเหน็ชอบรวมกนั สวนใหญ
การทำลายเกิดขึ้นจากการทำประมง ซ่ึงทำใหเกิดความเสียหายทางดานตางๆ ที่ประชุมไดมีการเสนอใหมีการกำหนดการจับแตละป
ระยะเวลาการจับ เครื่องมือที่ใชในการจับ และควรมีการระบุขนาดของเครื่องมือ

ในเรื่องของแมน้ำโขงรวมทั้งแมน้ำสาละวิน เม่ือกอนเราเคยมีคณะกรรมการแมน้ำโขงในเมืองไทย จึงสามารถกระตุนใหเกิด
มาตรการอะไรก็ไดใน 6 ประเทศ ภายหลังเราไดยกตำแหนงใหประเทศลาวไป ประเทศลาวจึงเปนประธานใหญจึงมีบทบาทในการ
พยายามใหมกีารผลกัดนัใหมมีาตรการ หรอืแนวทางปฏบิตัเิกิดข้ึน เม่ือ 2 เดือนกอนมกีารประชมุทีเ่วยีดนาม มกีารพดูคุยเกีย่วกบัแมน้ำโขง
ซึ่งมีการใชสารพิษเปนจำนวนมากและมาตรการที่จะปฏิบัติ ในชวงนี้ประเทศจีนไดมีการสรางเขื่อนขนาดใหญกั้นแมน้ำโขงตอนบน
เพือ่ใชผลติกระแสไฟฟาขายใหกบัประเทศไทย โดยตอสายผานประเทศพมาและประเทศลาว  ในเรือ่งนีเ้ราไดถามผแูทนจากประเทศจนี
วามีการสรางบนัไดปลาโจนหรอืไม และไดคำนึงถงึสายพนัธปุลาบกึ ซึง่เขากต็อบออมแอม กระผมจงึคดิวาเปนความจำเปนของลมุน้ำโขง
ควรมกีารพจิารณาอนรุกัษปลาไวมปีลาหลายชนดิทีส่ำคญั แตนาเสียดายทีป่ระเทศไทยไดยกตำแหนงกรรมการแมน้ำโขงไป ซึง่เปนโอกาส
ทีเ่ปนผนูำทีด่กีลบัไมตองการ จงึเปนคนเขารวมออกเสยีงเพยีงอยางเดยีว สวนแมน้ำสาละวนิ ประเทศไทยยงัไมมกีารตกลงกบัประเทศ
พมา ซึ่งเปนการตางคนก็ตางทำไป ในอนาคตจึงจำเปนตองสรางความรวมมือและแรงผลักดันของนักวิชาการตอไป

...ผศ.ดร.อทุศิ กฎุอนิทร
ปญหาการนำปลาสวยงามหรือปลาที่เปนอาหาร ปลอยในแหลงน้ำธรรมชาติ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางนิเวศวิทยา

แตกตางไปจากดั้งเดิม ควรมีการสรางมาตรการคุมครองหรือประกาศใหประชาชนทราบวาระบบนิเวศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
ในเรื่องนี้ยังไมมีกฎหมายหามกระทำ
ควรมีการพิจารณาชนิดของปลาที่นำเขา ทั้งปลาสวยงามและปลาที่เปนอาหาร ชนิดใดควรสงเสริมใหเลี้ยงตอไป ชนิดใด

ควรยกเลกิการนำเขา และควรมกีารรณรงคประชาสมัพนัธใหประชาชนเหน็ผลเสยีของปลาทีน่ำมาเล้ียง เชน กรณีของปลาใหญทีเ่ขามาทำ
อันตรายหรือทำลายปลาเล็กซึ่งเปนปลาพื้นบาน จนอาจเกิดการสูญพันธุได
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สรปุสถานภาพชนดิพนัธสุตัวมกีระดกูสนัหลงัในประเทศไทย

กลุม  ชนดิพนัธใุนประเทศไทย* ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น  ชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม*
          จำนวน (ชนดิ)         จำนวน (ชนดิ)  %      จำนวน (ชนดิ)     %

สตัวเลีย้งลกูดวยนม 292 6 2.05 114 39.04
นก 938 2 0.21 194 20.68
สัตวเล้ือยคลาน 318 29 9.12 41 12.89
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 123 7 5.69 26 21.14
ปลา 2279 29 1.27 187 8.20

รวม 3,921 73 1.86 562 14.33

   ตาราง ก.  ชนดิพนัธสุตัวมกีระดกูสันหลงัในประเทศไทย ชนดิพนัธเุฉพาะถิน่ (endemic) และชนดิพนัธทุีถ่กูคกุคาม (threatened)

* รวมทัง้ชนดิพนัธทุีส่ญูพนัธไุปแลวดวย
* รวมจำนวนชนิดพันธุที่สูญพันธุ, สูญพันธุในธรรมชาติ, ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง, ใกลสูญพันธุ และมีแนวโนมสูญพันธุ

ตาราง ข.   จำนวนชนดิพนัธสุตัวมกีระดกูสันหลงัทีถ่กูคกุคามในประเทศไทยแบงตามสถานภาพตาง ๆ

สญูพนัธใุน
ธรรมชาติ

ใกลสญูพนัธุ มแีนวโนม
สญูพนัธุ

ใกลถูกคุกคาม ขอมูล
ไมเพยีงพอ

สญูพนัธุ ใกลสญูพนัธุ
อยางยิ่ง

หมายเหต ุ :
สญูพนัธุ (extinct)
สูญพันธุในธรรมชาติ (extinct in the wild)
ใกลสญูพนัธอุยางยิง่ (critically endangered)

ใกลสญูพนัธุ (endangered)
มีแนวโนมสูญพันธุ (vulnerable)
ใกลถกูคกุคาม (near threatened)
ขอมูลไมเพียงพอ (data deficient)

สตัวเลีย้งลกูดวยนม 1 3 13 35 62 - -
นก 2 3 38 69 82 59 2
สัตวเล้ือยคลาน - 1 7 5 28 - -
สัตวสะเทินน้ำสะเทินบก - - - - 26 - -
ปลา 3 - - 29 155 - 33

รวม 6 7 58 138 353 59 35

จำนวนชนิดพันธุ
กลุม
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ในนามของสำนกังานนโยบายและแผนสิง่แวด-
ลอม และคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ขอขอบคณุเปน
อยางยิ่งที่ทุกทานไดมารวมการพิจารณาใน

ครัง้นี ้ ซึง่เปนงานสวนหนึง่ทีเ่กีย่วของกบัการเขาเปนภาคอีนสุญัญา
วาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ   สิง่ทีพ่วกเราไดทำในอดตี และ
ปจจุบันทั้งหมด เปนการดำเนินงานที่สอดคลองกับพันธกรณีของ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ แมวายังไมเปนภาคี
แตประเทศไทยก็ไดดำเนินการไปแลว

การทีไ่ดมาหารอืกนัเพือ่จดัสถานภาพทรพัยากรชวีภาพครัง้นี ้ขอให
ถือวาเราไดชวยประเทศไทย สรางความถูกตองและความเปนจริง
กับประเทศไทย

ขอใหทุกทานภูมิใจกับงานที่ทำนี้ คุณคาของผลงานนี้ไมอยูที่ตัวเรา
ทั้งหมด แตคงถายทอดตอไปอีกหลายรุน ถึงแมวาเราจะทำไดไม
สมบรูณในครัง้นี ้แตชวีติของเราจะไมสมบรูณตลอดไป ถาเราไมเริม่
ตอนนี ้เพราะคนอืน่กค็งไมเร่ิมเหมอืนเรา ดงันัน้การจะกาวไปอกีขัน้
คงเปนไปไมได

ขอขอบคณุอยางมากทีท่กุทาน ไดสละความคดิดวยใจจรงิ ทีม่งุหวงั
ใหประเทศไทย กาวหนาและทัดเทียมกับประเทศอื่น หรือเหนือ
กวาประเทศอื่นในเรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอปดการประชมุในครัง้นี ้แตคงมโีอกาสไดพบกนัใหมในเรือ่งนีอ้กี
ขอใหทกุทานทีเ่ปนตวัจกัรสำคญัในเรือ่งเหลานีโ้ปรดกลบัมาใหความ
รวมมืออีกครั้งในโอกาสหนา


รศ.ดร.อทุศิ กฎุอนิทร

คณะวนศาสตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
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ชือ่ - สกุล ตำแหนง/หนวยงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
องคการสวนสัตว
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) วิโรจน  นุตพันธุ ที่ปรึกษาองคการสวนสัตว

กระทรวงวิทยาศาตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ (วท.)
นายจารุจินต  นภีตะภัฎ นักวิชาการ 8
นางพรทิพย  อิงคปรีชาเศรษฐ นักวิชาการ 8
นางลักขณา  ปาการเสรี นักวิชาการ 8
นายนิเวช  นาดี นักวิชาการ 7

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมปาไม
นางตวงรัตน  โพธิ์เที่ยง นักวิชาการปาไม 6

สำนักวิชาการปาไม
นางสาวบุปผา  อ่ำเกตุ นักวิทยาศาสตร 6

สำนักวิชาการปาไม
นายธัญญา  จั่นอาจ นักวิทยาศาสตร 6

สำนักวิชาการปาไม
นางสาวมัทนา  ศรีกระจาง นักวิทยาศาสตร 6

สำนักวิชาการปาไม
นายสวัสดิ์  วงศถิรวัฒน นักวิทยาศาสตร 5

สำนักวิชาการปาไม
นายไกรรัตน  เอี่ยมอำไพ นักวิชาการปาไม 3

สำนักงานปาไมเขตอุดรธานี
นายกิตติ  กรีติยุตานนท เจาพนักงานปาไม

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว
นายรัชพล  พยุงสิน เจาพนักงานปาไม

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว

กรมประมง
นายจรัลธาดา  กรรณสูต ผูตรวจราชการประมง
นายนิพนธ  ศิริพันธ นักวิชาการประมง 8

กองประมงน้ำจืด
นายชุมเจตน  กาญจนเกษร นักวิชาการประมง 7

กองอนุรักษทรัพยากรประมง
นายสมชัย  บุศราวิช นักวิชาการประมง 7

สถาบันวิจัยชีววิทยาและ
ประมงทะเล

นายสุพจน  จันทราภรณศิลป นักวิชาการประมง 7
สถาบันวิจัยชีววิทยาและ
ประมงทะเล

นายวุฒิชัย  เจนการ นักวิชาการประมง 7
สถาบันวิจัยชีววิทยาและ
ประมงทะเล

นางปรียานาฎ  สุขะวิศิษฐ นักวิชาการประมง 6
สถาบันพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาสัตวน้ำ

นายชวลิต  วิทยานนท นักวิชาการประมง 6
สถาบันพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาสัตวน้ำ

นางสาวมณฑิรา  เปยมทิพยมนัส นักวิชาการประมง 6
สถาบันพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาสัตวน้ำ

นายวีระ  โภคาพันธ นักวิชาการประมงทะเล
กองสำรวจแหลงประมง
นอกนานน้ำ

นายสมชาย  มั่นอนันตทรัพย นักวิชาการประมงทะเล
สถานีอนุรักษพันธุเตาทะเล

ชือ่ - สกุล ตำแหนง/หนวยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศ.สุภาพ  มงคลประสิทธิ์ คณะประมง
นายสืบสิน  สนธิรัตน คณะประมง
นายสมหมาย  เจนกิจการ คณะประมง
ผศ.ดร.อทุศิ  กฎุอินทร คณะวนศาสตร
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