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บทคัดย่อ 
 การสํารวจสัตว์ป่าในบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ทำการสํารวจระหว่างเดือนสิงหาคม 
และกันยายน 2530 ใช้วิธีการสํารวจทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเดินสํารวจการดักด้วยตาข่าย และกรงดัก
ตามแนวสํารวจที่ทำขึ้น 6 แนว ๆ ละ 3 กิโลเมตร เข้าไปในป่าพรุ ขับรถสํารวจตามเส้น และลงเรือสํารวจ                                                               
ตามลำคลองสุไหงปาดีและคลองน้ำแบ่ง ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืนเพ่ือสํารวจชนิดของสัตว์ป่า  
และประเมินความหนาแน่นของประชากรโดย วิธีสํารวจชนิดพรรณไม้ทางถนนรอบป่าพรุที่เป็นพืชอาหารสัตว์
และออกแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ด้านสัตว์ป่าและป่าพรุของราษฎรที่อาศัยอยู่ โดยรอบป่าพรุ               
จากการสํารวจพบสัตว์ เลี้ ยงลูกด้วยนมทั้ งสิ้น  จ ำนวน 40 ชนิด มีสัตว์ที่ ไม่ เคยมีรายงาน การพบ 
ในประเทศไทยมาก่อน  จำนวน 3 ชนิด คือ ค้างคาวดายัด (Dyacopterus spadiceus) หนูสิงคโปร์   
(Kattes annadelei) แ ล ะน ก ต บ ยู งม า เล เซี ย  (Eurostopouds temminckii) สั ต ว์ เลื้ อ ย ค ล าน พ บ          
จำนวน 28 ชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพบ จำนวน 12 ชนิด เป็นกบชนิดใหม่อยู่ในระหว่างการจําแนกชนิด 1 
ชนิด เป็นกบในสกุล Rana sp. ความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่าบางชนิด พบว่า นาคใหญ่ขนเรียบมีความ
หนาแน่นมากที่สุดจำนวน 33 ตัวต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาเป็นกระรอกข้างลายท้องแดงและค่าง
แว่นถิ่นใต้ จำนวน 26 และ 23 ตัว ตามลำดับ สำหรับการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าพรุ พบว่า      
มีความชุกชุมในป่าพรุน้ำตื้นรองลงมาได้แก่ ป่าพรุน้ำแห้ง ป่าพรุน้ำลึก และป่าเสม็ด ตามลำดับ พืชอาหารที่
สํารวจพบ มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ชนิด โดยสัตว์จะกินทั้งผล ดอก และยอดอ่อนของต้นไม้ โดยมีพวกลิง ค่าง 
กระรอก และนกใช้ประโยชน์มากที่สุด ในด้านการใช้ประโยชน์ป่าพรุของราษฎรส่วนใหญ่เป็นการดักจับสัตว์น้ำ
ในป่าพรุเพื่อการบริโภค รองลงมาได้แก่ การเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า เช่น การเก็บลูกหลุมพ่ี หวาย และ ผึ้ง
ตามลำดับ และราษฎรมีความเห็นว่าสัตว์ป่ามีปริมาณลดลงจากแต่ก่อน เนื่องจากการทำลายที่อยู่อาศัยโดยการ
บุกรุกทำลายป่า ไฟไหม้ป่า และการล่าสัตว์ 

หลักการและเหตุผล 

 โครงการสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าในพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ
ศึกษาสภาวะแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปทำการสํารวจเป็นเวลา 2 เดือน  
ระหว่างเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก กปร.  
 ป่าพรุ (Peat swamp forest) เป็นสังคมพืชป่าไม้ที่ผลัดใบแบบหนึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่น้อยนานาชนิด
ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ไม้ชั้นบนส่วนใหญ่มีเรือนยอดชิดกันมากบ้างน้อยบ้าง พืชชั้นล่างมีพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ 
ขึ้นหนาแน่น สังคมพืชป่าพรุเกิดอยู่บนพื้นที ่ที่เป็นรูปแอ่งกะทะ ได้รับน้ำจากน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีน้ำจืด
แช่ขังอยู่ตลอดปี มีซากพืชและอินทรีย์วัตถุอ่ืน ๆ ทับถมกันเป็นเวลานาน และไม่ค่อยผุสลายในฤดูฝนปริมาณ
น้ำส่วนใหญ่เกิดในพรุมักจะเอ่อล้นไหลลงสู่ทะเลหรือแม่น้ำลำคลองที่ต่าง จากป่าบึงน้ำจืด (fresh water 
swamp forest) ที่ป่าบึงน้ำจืดไม่มีการสะสมซากพืช และอินทรียวัตถุอย่างถาวร และได้รับน้ำจืดจากแม่น้ำ



หรือบึงใหญ่ที่เอ่อล้นขึ้นมาท่วมที่ราบเกิดเป็นพ้ืนที่แฉะ ๆ ตลอดปี พ้ืนที่ล่างของป่าไม้มีการทับถมของซากพืช
อย่างถาวร ส่วนป่าเสม็ดจัดเป็นลักษณะของป่าพรุที่เสื่อมสภาพแล้ว 
 พรุโต๊ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส จัดเป็นป่าพรุธรรมชาติที่แท้จริงผืนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศไทย 
เป็นแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์ไม้หายากหลายชนิด เป็นสังคมพืชที่เป็นเอกภาพ (unique flora) ต่างจากสังคม
พืชป่าไม้ชนิดหนึ่ง นอกจากจะประกอบด้วยไม้และของป่าที่อํานวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์แล้ว ยังเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์อันมีลักษณะที่ เฉพาะเจาะจงกว่า
ป่าประเภทอ่ืน ลักษณะพรรณไม้ในป่าพรุส่วนใหญ่มีรากแก้วสั้น มีรากแขนงแผ่กว้าง แข็งแรง และส่วนใหญ่ 
มีรากค้ำยัน เช่น ตังหน (Callophyllum inophylloides) ยากา (Blumedendron kurzii) โคนต้นมักเป็น
พูพอนสู งใหญ่  พรรณ ไม้บ างชนิ ดมี รากหายใจโผล่ พ้ นระดับผิ วดิ นขึ้ นมาในลักษณ ะต่ าง ๆ  กัน  
เช่ น  เป็ น แ น ว ตั้ ง ฉ า ก ค ล้ า ย ห มุ ด รั ง วั ด  ได้ แ ก่  ร า ก อ้ า ย บ่ า ว  ( Stemonurus malaccensis)  
หลุมพี  (Eloiodoxa conferta) และหวายสะเดา (Kerthalia grandis) เป็นต้น  รากหายใจที่ โผล่พ้นดิน 
ขึ้นมาแล้ว หักกลับลงไปคล้ายหัวเข่า ได้แก่ สะเตียว (Ganua motleyana) รากหายใจโค้งคล้ายสะพาน  
เช่น ช้างไห้ (Neesia altissima) รากหายใจรูปร่างคล้ายบ่วง เช่น สานแดง (Herstiddia sp) หรือรากหายใจ 
ที่ต่อกัน คล้ายกระดานคดเคี้ยวไปมา เช่น เทียะ (Dialium patens) เป็นต้น การที่พรรณไม้ส่วนใหญ่  
มีลักษณะดังกล่าวนี้  ทำให้สัตว์ป่าที่ปกติเคลื่อนไหวไปมาตามพ้ืนที่ดินต้องเคลื่อนที่ไปด้วยความลําบาก  
สัตว์ป่าที่พบ ตามป่าพรุมักจะเป็นสัตว์ที่กินพืชหรือสัตว์เป็นอาหาร สามารถว่ายน้ำหรือปีนต้นไม้ได้ดี ซึ่งถ้าไม่มี
ความ สามารถดังกล่าวแล้วก็ยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในป่าพรุ บริเวณโคกที่น้ำท่วมไม่ถึงจะเป็นแหล่งชุมนุม
ของสัตว์ป่าหลายชนิด งานป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงทำการสํารวจสัตว์ป่าในบริเวณ           
ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในบริเวณป่าพรุโต๊ะแดงต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์  
 1.1 กล้องส่งทางไกลขนาดกําลังขยาย 8x10 มิลลิเมตร 
 1.2 ตาข่ายหรือกรงดัก 
 1.3 แอลกอฮอลล์ 70% 

2. วิธีการ 
 2.1 สํารวจสัตว์ป่าตามเส้นทางที่ตัดผืนพรุ (โดยการสุ่มเลือกแนวที่จะเป็นตัวแทน) ตามแนวทิศ
ตะวันออก-ตก รวม 6 แนว ๆ ละ 3 กิโลเมตร เส้นทางในป่าเสม็ด 1 แนว เส้นทางตามถนนรอบพรุ  
และเส้นทางน้ำตามคลองบางนรา คลองสุไหงปาดี และคลองชลประทาน คิดเป็นพ้ืนที่สํารวจร้อยละ 0.5  
ของพ้ืนที่ทั้งหมด วิธีการสํารวจโดยการเดินตามเส้นทางและลงเรือตามลําคลองโดยใช้กล้องส่งทางไกลขนาด
กําลังขยาย 8x10 มิลลิเมตร จําแนกชนิดสัตว์ที่พบโดยตรง สํารวจทางอ้อมโดยการฟังเสียง สังเกต รอยเท้า 
กองมูล รอยขีดข่วนต้นไม้ และซากของสัตว์ป่า และการสํารวจโดยรถยนต์ตามเส้นทางที่ตัดผ่าน พื้นที่โดยรอบ
ป่าพรุ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 2.2 สํารวจโดยการใช้ตาข่ายหรือกรงดักมีเหยื่อล่อทำการดักตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์ชนิด 
ของสัตว์ที่ดักได้แล้วจึงปล่อยกลับไป สำหรับสัตว์ชนิดที่พบใหม่หรือวินิจฉัยชนิดยากก็อาจ จะเลือกตัวอย่าง 
ที่สมบูรณ์ 1-2 ตัวอย่างดองในแอลกอฮอลล์ 70% หรือสตั๊ฟส่งให้ผู้เชี่ยวเชี่ยวชาญตรวจสอบ ต่อไปในกรณีของ
สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและสัตว์เลื้อยคลานใช้วิธีจับด้วยมือแล้วเลือกตัวอย่างดองในแอลกอฮอลล์ 70% เพ่ือนําไป
วินิจฉัยต่อไป 



 2.3 สํารวจปริมาณของสัตว์ป่าบางชนิดโดยวิธี Line transect ตามแนวทั้ง 6 แนว ที่ทำขึ้นในป่าพรุ 
โดยใช้การคํานวณจากสูตรของ Burnham และคณะ (1980) 

 N =   
n × A

2 × l × w
 

เมื่อ  N =  ความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่าในพ้ืนที่ 1 ตร.กม. 
 A = พ้ืนที่พรุทั้งหมด (83.80 กม.2 = 52,375 ไร่)  

n = จำนวนตัวสัตว์ที่สํารวจพบ 
l = ความยาว transect รวมทุก line 

w = ระยะห่างของสัตว์ระหว่างตัวที่ไกลสุดกับค่าเฉลี่ยของสัตว์ที่พบทุกตัว 

  = 
X̂- X̅

2
 + X̅  

Transect  X̂  = ระยะตั้งฉากของตัวสัตว์ที่ไกลสุด 

  X̅ X̅   = ค่าเฉลี่ยของระยะตั้งฉากตัวสัตว์ที่พบทุกตัว 

 2.4 สํารวจชนิดพืชอาหารสัตว์ทำโดยการเดินตามเส้นทางที่ตัดผ่านพรุสังเกตดูชนิดพรรณ ไม้ที่สัตว์ 
กินเป็นอาหารระหว่างการเดินสํารวจ พร้อมทั้งดูร่องรอยการกิน และการใช้ประโยชน์ของสัตว์ ที่ผ่านมา 
ตลอดจนสอบถามชาวบ้านที่เคยเข้ามาเก็บหาของป่าในบริเวณป่าพรุ แล้วตรวจสอบชื่อพรรณไม้ตามชื่อ
พ้ืนเมือง และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้ 

 2.5  สํารวจการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และของป่าของราษฎรโดยรอบป่าพรุ โดยการออก 
แบบสอบถามแล้วไปสัมภาษณ์ราษฎรในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบถึงความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์จากป่าพรุ 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. การสํารวจพบชนิดสัตว์ป่า  
 1.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบทั้งสิ้น 40 ชนิด เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จําแนกจากการพบเห็นโดยตรง 
จำนวน 18 ชนิด จากการดักจับด้วยกรงและตาข่าย จำนวน 17 ชนิด จากรอยเท้าและเสียงร้อง จำนวน 1 
ชนิด จากการสังเกตกองมูล จำนวน 1 ชนิด และจากการสอบถาม จำนวน 7 ชนิด จากปริมาณและความถี่ของ
ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สํารวจพบในครั้งนี้ สามารถจัดสถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในบริเวณป่าพรุ
โต๊ะแดงได้ดังนี้ 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปริมาณมาก (A)   มีจำนวน 5 ชนิด 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปริมาณปานกลาง (M)  มีจำนวน 20 ชนิด  
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปริมาณน้อย (F)  มีจำนวน 7 ชนิด 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ทราบชนิดแน่ชัด (R) มีจำนวน 4 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นสัตว์ที่ไม่เคยมีรายงาน
การพบในประเทศไทยมาก่อน 2 ชนิด ได้แก่ ค้างคาวดายัด (Dyacopterus spadiceus) และหนูสิงค์โปร์ 
(Rattus annadalei) 

 1.2 สัตว์จําพวกนกพบทั้ งสิ้น  จำนวน 197 ชนิด เป็นนกที่ จําแนกจากการพบเห็นโดยตรง         
จำนวน 178 ชนิด จากการดักจับด้วยตาข่าย จำนวน 47 ชนิด และจากการฟังเสียงร้อง จำนวน 4 ชนิด     
จากปริมาณและความถ่ีของชนิดนกที่สํารวจพบสามารถจัดสถานภาพของนกในบริเวณป่าพรุได้ดังนี้ 

 



นกที่พบมีปริมาณมาก (A)   มีจำนวน 26 ชนิด 
นกที่พบมีปริมาณปานกลาง (M)  มีจำนวน 124 ชนิด 
นกที่พบมีปริมาณน้อย (P)   มีจำนวน 44 ชนิด 
นกที่พบเห็นได้ยาก (R)    มีจำนวน 3 ชนิด 

 จากการจําแนกสภาพพ้ืนที่ในป่าพรุและพ้ืนที่โดยรอบสามารถตรวจพบนกในบริเวณต่าง ๆ ไดด้ังนี้ 
บริเวณท่ีเป็นป่าพรุน้ำขังและบริเวณท่ีเป็นป่าพรุน้ำแห้ง พบนกจำนวน 108 ชนิด 

  บริเวณท่ีเป็นป่าเสม็ด     พบนกจำนวน 68 ชนิด 
บริเวณท่ีเป็นทุ่งจูดและป่าเสื่อมโทรม   พบนกจำนวน 27 ชนิด 
บริเวณทุ่งนา      พบนกจำนวน 23 ชนิด 
บริเวณสวนยาง      พบนกจำนวน 12 ชนิด 
บริเวณลำคลอง      พบนกจำนวน 47 ชนิด 
บริเวณบ้านเรือน      พบนกจำนวน 38 ชนิด 

 เมื่อตรวจเอกสารจากรายงานการสํารวจนกในประเทศไทย สามารถจัดกลุ่มนกที่สํารวจพบในป่าพรุ
โต๊ะแดงครั้งนี้ได้ 3 กลุ่ม คือ 
  1) นกที่พบใหม่ในประเทศไทย (new record) พบ 2 ชนิด ได้แก่ 
   นกตบยุงหางยาวมาเลเซีย (Eurostopa temminckii) 
   นกกางเขนหางแดง (Copsychus pyrropygus) 
  2) นกที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณป่าต่ำซึ่งพบนกชนิดนี้เฉพาะในบริเวณป่าพรุโต๊ะแดงเท่านั้น
พบ 2 ชนิด ได้แก่ 
   นกเค้าแดง (Otus rufescens) 

นกกินแมลงป่าหัวคล้ำ (Malacopteron affine) 
3. นกที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ (New local record)  

นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrinus dubius) 
   นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus) 
   นกกินปลีแดง (Apus pacificus) 
   นกกาฝากอกแดง (Aethopyga mystacalis) 
   นกอัญชันขาแดง (Rallina fasciata) 
   นกยางดํา (Dupeter flavicollis) 
   นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) 
   เหยี่ยวนกเขาชิครา (Aceipitor badius) 
   นกชายเลนนํ้าจืด (Tringa glareola) 
   นกเคาดิน (Actilis hypoleucos) 
   นกแอนทงุใหญ (Glareola pratincola) 
   นกมูม (Ducula badius) 
   นกแสกแดง (Phodius badius) 
   นกตบยุงหูยาวมาเลเซีย (Eurostopodius temminckii) 
   นกจาบคาเล็ก (Merops leschenauti) 
   นกหัวขวานปาไผ่ปกสีไพร (Gecinulus viridis) 



   นกนางแอนใหญหัวตาขาว (Hirundapur gigantius) 
   นกกระจอยปาโกงกาง (Gerygons fusca) 
   นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus sutorius) 
   นกกระจิบภูเขาทองเหลือง (Prinia flaviventris) 
   นกจับแมลงดำเหลืองแถบปกขาว (Ficedula narcissina) 
   นกอีแพรดอกลาย (Rhipidura perlata) 
   นกกาฝากอกเพลิง (Dicaeum ignipectus) 
   นกกะติ้ดตะโพกขาว (Lonchura leucogaster) 
 1.3 สัตว์เลื้อยคลานที่สํารวจพบทั้งสิ้น จำนวน 28 ชนิด เป็นสัตวเลื้อยคลานที่จําแนกจากการพบเห็น
โดยตรง จำนวน 9 ชนิด โดยการดักจับ จำนวน 15 ชนิด และจากการสอบถาม จำนวน 6 ชนิด จากปริมาณ
และความถ่ีของสัตวเลื้อยคลานสามารถจัดสถานภาพของสัตวเลื้อยคลานในปาพรุได้ดังนี้ 
  สัตว์เลื้อยคลานที่พบมีปริมาณมาก (A) จํานวน 1 ชนิด 
  สัตว์เลื้อยคลานที่พบมีปริมาณปานกลาง (M) จํานวน 19 ชนิด 
  สัตว์เลื้อยคลานที่พบมีปริมาณนอย (F) จํานวน 3 ชนิด 
  สัตว์เลื้อยคลานที่ไมทราบปริมาณที่แนนอน จํานวน 5 ชนิด 
 1.4 สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกท่ีสํารวจพบทั้งสิ้นจํานวน 12 ชนิด เปนสัตวครึ่งนํ้าครึ่งบกที่จําแนกจากการพบ
เห็นโดยตรง จำนวน 9 ชนิด และโดยการดักจับ จำนวน 4 ชนิด โดยเปนกบชนิดใหมอยูในระหวางการจําแนก
ชนิด จำนวน 1 ชนิด เปนกบในสกุล Rana sp จากปริมาณและความถี่ของสัตวครึ่งนํ้าครึ่งบกสามารถจัด
สถานภาพของสัตวครึ่งนํ้าครึ่งบกที่พบในบริเวณปาพรุไดดังนี้ 
  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกที่พบมีปริมาณมาก (A) จำนวน 2 ชนิด 
  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกที่พบมีปริมาณปานกลาง (M) จำนวน 10 ชนิด 
 การสอบถามในด้านการใชประโยชนจากปาไม้และของปาพบวา การใชประโยชนจากปาไม้จะใช้ใน
การสร้างที่อยู่อาศัยเป็นสวนมาก สวนในด้านอ่ืน ๆ อาทิ เชน การทำรั้วบ้าน การทำคอกสัตวจะใช้ในส่วนที่
เหลือจากการสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับการใชประโยชนจากปาไม้เพ่ือการดำรงชีพโดยตรง โดยการทำฟืน ถ่าน 
จะมีปริมาณที่ไม่มากนัก (12.1%) แต่หากใชประโยชนในลักษณะดังกลาวต่อเนื่องไปในระยะเวลานานอาจมี
ผลตอระบบนิเวศนของปาพรุได้ ในด้านการใชประโยชนจากปา เชน การเก็บลูกหลุมพี หวายผึ้ง สามารถ
กระทำไดเ้ป็นครั้งคราว คือประมาณ 2-3 เดือนตอป ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติเป็นตัวกำหนด 
 ปริมาณสัตวปาตามความคิดเห็นของราษฎรมีความขัดแย้งกันในด้านที่เพ่ิมขึ้นและลดลงทั้งนี้อาจจะ
เป็นผลมาจากศาสนา สภาพพ้ืนที่ และสภาพเศรษฐกิจของราษฎรที่แตกต่างกันไป ซึ่งสาเหตุในการทำใหสัตวป
าลดลงมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ การทำลายที่อยู่อาศัยของสัตวปา ซึ่งประกอบไปด้วยการบุกรุกทำลาย 
ปา ไฟไหมปา ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวทำใหสัตวปาลดปริมาณลง 
 หมายเหตุ ผลการทดลองวิจัยโดยละเอียด คนได้จากหนังสือ “การสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับสัตวปาใน 
ปาพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส โดยกองอนุรักษสัตวปา กรมปาไม้ 

2. การศึกษาสำรวจปริมาณและความหนาแน่นของสัตวปาในบริเวณปาพรุโต๊ะแดง 
 2.1 ความหนาแน่นของสัตวเลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ นากใหญ่      
ขนเรียบ กระรอกข้างลายทองแดง ค่างแว่นถิ่นใต กระรอกหางมาเล็ก ลิงแสม ข่าง หมีขอ กระรอกสามสี และ
พญากระรอกเหลือง พบวา นากมีความหนาแน่นมากที่สุดมีจำนวนถึง 33 ตัว ในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร 



รองลงมาได้แก กระรอกข้างลายทองแดง จำนวน 26 ตัว ค่างแว่นถิ่นใต 23 ตัว กระรอกหางม้าเล็ก 20 ตัว 
และสัตวชนิดอื่นมีจำนวนน้อยลงตามลำดับ 
 2.2 การกระจายของสัตวเลี้ยงลูกด้วยนมในสภาพพ้ืนที่ปาพรุจะมีความชุกชุมแตกต่าง โดยแบ่งสภาพ
พ้ืนที่ (habitat) เป็น 6 ลักษณะ ได้แก โคกดิน ปาเสม็ด ป่าจูด พรุน้ำแหง พรุน้ำตื้น และพรุน้ำลึก พบว่าใน
จำนวนสัตวที่ สํ ารวจ 9 ชนิด ได้ แก นากใหญ่ ขนเรียบ กระรอกข้ างลายทองแดง ค่างแว่นถิ่น ใต้             
กระรอกหางม้าเล็ก ลิงแสม บ่าง หมีขอ กระรอกสามสี และพญากระรอกเหลืองจะมีการกระจายใน habitat   
ที่แตกตา่งกนั โดยจะพบสัตวชุกชุมในบริเวณปาพรุน้ำตื้น ปาพรุน้ำแห้งและปาพรุน้ำลึกตามลำดับ การกระจาย
ของสัตวแตล่ะชนิด 

3. การสำรวจพรรณไม้ที่เปน็พืชอาหารสัตวปาในบริเวณปาพรุโต๊ะแดง 
 จากการสำรวจพรรณไม้ที่เป็นพืชอาหารสัตว์ป่าในบริเวณป่าพรุโต๊ะแดงพบพรรณไม้ที่เป็นพืชอาหาร
สัตว์ป่า จำนวน 37 ชนิด จําแนกเป็นพรรณไม้ที่สัตวปากินยอดอ่อนเป็นอาหารมีจำนวน 5 ชนิด พรรณไม้ที่
สัตวปากินดอกไมเ้ป็นอาหาร 6 ชนิด และเป็นพรรณไมท้ี่สัตวปากินผลเป็นอาหาร 37 ชนิด 

4. ข้อมูลขัน้พืน้ฐานในการสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพรุ 
  จากการสอบถามราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบพรุ ปรากฏวาราษฎรสวนมาก (100%) ได้รับประโยชน
จากไม้ปาพรุในด้านการดำรงชีพและเพ่ิมรายได้ ซึ่งเกี่ยวของกับปาไม้และสัตวปา ด้านการใช้ประโยชนจาก
พ้ืนที่ปาพรุจะเห็นได้วาราษฎรใชปาพรุทางดานกสิกรรม ในด้านการเลี้ยงสัตวเป็นจำนวนมาก (46.5%)   
สำหรับการใชพ้ืนที่เพ่ือใชในการทำนา การทำสวน การทำไร่ จะน้อยลงไปตามลำดับ ในการประกอบกสิกรรม
จะได้รับความเสียหายจากการทำลายของสัตวปาที่อาศัยอยู่โดยรอบและภายในป่าพรุเป็นประจำ ซึ่งการ
ทำลายพืชผลและสัตวเลี้ยงต่าง ๆ นั้น จะเป็นข้อชี้ใหเห็นวาสัตว์ปาที่อาศัยอยู่โดยรอบและภายในปาพรุมี
ปริมาณชุกชุม แม้วาสัตวปาทำลายพืชผลของราษฎรเป็นประจำก็ตาม ทวาราษฎรยังใชประโยชน์จากปาพรุได้
โดยการจับสัตวน้ำต่าง ๆ เพ่ือการบริโภค (96.6%) จะมีปริมาณที่น้อยมากที่เหลือจากการบริโภคนําไป
จำหนา่ย 

สรุป 
 จากการสํารวจสัตว์ป่าในบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งสิ้น    
จำนวน 40 ชนิด มีสัตว์ที่ไม่เคยมีรายงาน การพบในประเทศไทยมาก่อน จำนวน 3 ชนิด คือ ค้างคาวดายัด 
(Dyacopterus spadiceus) หนูสิงคโปร์ (Kattes annadelei) และนกตบยูงมาเลเซีย (Eurostopouds 
temminckii) สัตว์เลื้อยคลานพบจำนวน 28 ชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพบ จำนวน 12 ชนิด เป็นกบชนิด
ใหม่อยู่ในระหว่างการจําแนกชนิด 1 ชนิด เป็นกบในสกุล Rana sp. ความหนาแน่นของประชากรสัตว์ป่าบาง
ชนิด พบว่า นาคใหญ่ขนเรียบมีความหนาแน่นมากที่สุดจำนวน 33 ตัวต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมา
เป็นกระรอกข้างลายท้องแดงและค่างแว่นถิ่นใต้ จำนวน 26 และ 23 ตัว ตามลำดับ สำหรับการกระจายของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าพรุ พบว่ามีความชุกชุมในป่าพรุน้ำตื้นรองลงมาได้แก่ ป่าพรุน้ำแห้ง ป่าพรุน้ำลึก และ
ป่าเสม็ด ตามลำดับ พืชอาหารที่สํารวจพบ มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ชนิด โดยสัตว์จะกินทั้งผล ดอก และยอดอ่อน
ของต้นไม้ โดยมีพวกลิง ค่าง กระรอก และนกใช้ประโยชน์มากที่สุด ในด้านการใช้ประโยชน์ป่าพรุของราษฎร
ส่วนใหญ่เป็นการดักจับสัตว์น้ำในป่าพรุเพ่ือการบริโภค รองลงมาได้แก่ การเลี้ยงสัตว์และเก็บหาของป่า เช่น 
การเก็บลูกหลุมพ่ี หวาย และ ผึ้งตามลำดับ และราษฎรมีความเห็นว่าสัตว์ป่ามีปริมาณลดลงจากแต่ก่อน 
เนื่องจากการทำลายที่อยู่อาศัยโดยการบุกรุกทำลายป่า ไฟไหม้ป่า และการล่าสัตว์ 
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