
	 นิิทรรศการนิกยููงไทยู โดย พิิพิิธภััณฑ์์ธรรมชาติิ  

มหาวิิทยาลััยพิะเยา ร่วิมกัับ โครงกัารบูรณากัารท่องเท่�ยวิของกัลั่่มจัังหวิัด

ติามแผนปฏิิบัติิราชกัารประจัำาปีงบประมาณ พิ.ศ. 2563 กัลั่ ่มจัังหวิัด

ภัาคเหนือติอนบน 2 ล้ัานนาติะวัินออกั “เมืืองรักษ์์นิกยููงไทยูระดัับโลก”	
สูู่�การท�องเท่�ยูวเชื่ื�อมืโยูงเศรษ์ฐกิจสู่ร้างสู่รรค์์

โต้้งโฮ้้งโต้้งโฮ้้ง
แห่่งล้้านนาต้ะวัันออกแห่่งล้้านนาต้ะวัันออก

1.	นิกยููงชื่วา	Pavo muticus muticus
	 เป็็นนกยููงขนาดเล็็กกว่่าอีีกสอีงชนิดยู่อียูแต่่มีีสีสดใสกว่่า	

ขนคลุ็มีปี็กสีสดใสเป็็นสีเขียูว่เหลื็อีบนำ�าเงิน	หลั็งเป็็นเขียูว่เหลื็อีบทอีง	

ตั่ว่มีีสีอีอีกทอีงแดงมีากกว่่าชนิดยู่อียูอืี�น	ๆ	อีกแล็ะสีข้างมีีสีอ่ีอีน

แล็ะสดใส	พบในชว่า	มีาเล็เซีียู	แล็ะภาคใต้่ขอีงไทยู	ตั่�งแต่่คอีคอีดกระ

ล็งมีา	คาดว่่าป็ระชากรขอีง	ชนิดยู่อียู	muticus	ในภาคใต้่ขอีงไทยู	

แล็ะมีาเล็เซีียู	ได้สูญพันธุุ์�ไป็จากธุ์รรมีชาติ่	แล้็ว่	(Mcgowan,	1999)	

ท่ี่�มาของภาพ : https://ebird.org/species/grepea1  

2.	นิกยููงพมื�า	Pavo muticus spicifer
	 ขนาดล็ำาตั่ว่ใกล็้เคียูงกับนกยููงไทยู	 ลั็กษณะสีตั่ว่หมี่นไมี่สดใส	

บริเว่ณชนคลุ็มีป็ีกมีีสีเทาดำาขอีบสีนำ�าเงิน	 แล็ะสีนำ�าเงินอีมีเขียูว่แคบ	 ๆ	

หนังบริเว่ณใบหน้ามีีสีแล็ดูไม่ีสดใสเหมืีอีนชนิดยู่อียูอืี�น	ๆ	ขนคอีสีทอีงหม่ีน

คล้็ายูเกล็็ดป็ล็า	พบตั่�งแต่่รัฐอัีสสัมีในอิีนเดียู	แล็ะด้านต่ะวั่นต่กขอีงพม่ีา

ไป็จนถึึงด้านต่ะวั่นอีอีกขอีงแม่ีนำ�าอิีรว่ดี	 ปั็จจุบันป็ระชากรชนิดยู่อียู	 spicifer	

ในอิีนเดียู	 แล็ะบังคล็าเทศได้สูญพันธุุ์�ไป็แล็้ว่	 (Bird	 Life	 International,	

2018)	ท่ี่�มาของภาพ : https://www.facebook.com/144088505782666/ 

photos/ a.144314925760024/144492669075583/ type=3&theater

3.	นิกยููงอินิโดัจ่นิ	หรือนิกยููงไทยู	Pavo muticus imperator
	 ลั็กษณะสีล็ำาตั่ว่ไมี่สดใสเหมืีอีนนกยููงชว่า	 ขนคลุ็มีป็ีกมีีสีดำาเข้มี	

ป็ล็ายูชนมีีสีนำ�าเงินหรือีนำ�าเงินแกมีเขียูว่	เป็็นพื�นที�กว้่างกว่่านกยููงพม่ีา	ทำาให้

แล็ดูส่ว่นขอีงบริเว่ณนี�อีอีกจะเป็็นสีฟ้้าอีมีเขียูว่	 สีข้างมีีสีคล็ำ�า	 พบกระจายูใน

ต่อีนกล็างล็งมีาถึึงต่อีนใต้่ขอีงยููนนานในจีน	บริเว่ณแม่ีนำ�าสาล็ะวิ่นในพม่ีา	ล็าว่	

กัมีพูชา	เวี่ยูดนามี	แล็ะในป็ระเทศไทยูซึี�งพบในภาคต่ะวั่นต่ก	แล็ะภาคเหนือี	

นอีกจากนั�นยัูงพบกระจดักระจายูเล็็กน้อียูในพื�นที�อีนุรักษ�ทางภาคต่ะว่นัอีอีก

เฉีียูงเหนือี

แผนภาพการค้้นค้ว้้าข้้อมููลท่ี่�มู่การรายงานพบนกยูงไที่ยในบริเว้ณเข้ตเอเช่ียตะวั้นออกเฉ่ียงใต้
(อ้างอิงงานศึึกษาค้้นค้ว้้าของนักเร่ียนโรีงเร่ียนสาธิิตมหาวิ้ที่ยาลััยพะเยา-ว้มว้ SciUS Forum 9th) 2562

ข้้อมููลจาก :	1.	สมีาคมีอีนุรักษ�นกแล็ะธุ์รรมีชาติ่แห่งป็ระเทศไทยู	
	 				2.	โครงการล้็านนาต่ะวั่นอีอีก	“เมืีอีงรักษ�นกยููงไทยูระดับโล็ก”	
	 				3.	พิพิธุ์ภัณฑ์�ธุ์รรมีชาติ่	มีหาวิ่ทยูาลั็ยูพะเยูา
ออกแบบโดย :	งานป็ระชาสัมีพันธุ์�	กอีงกล็าง	มีหาวิ่ทยูาลั็ยูพะเยูา



 นิกยููง,	 นิกยููงเขี่ยูว	 (Green	 Peafowl)	
ชืื่�อวิทยูาศาสู่ตร์	Pavo muticus	Linnaeus,	1766	
จัดัอยูู�ในิอันิดัับ	Galliformes	วงศ์	Phasianidae 

นกยููงเขียูว่มีีการแพร่กระจายูพันธุุ์�อียูู่ในป็่าเขต่ภูมิีศาสต่ร�

อิีนโด-เบอีร�มีีส	 (Indo-Burmese	 forest	 region)	 (Bird	 Life	

International,	 2003)	 ซึี�งจากขอีบเขต่การแพร่กระจายูพันธุุ์�

ดังกล็่าว่	 แล็ะลั็กษณะทางสัณฐานวิ่ทยูาที�มีีคว่ามีแต่กต่่างกัน	

สามีารถึแบ่งอีอีกเป็็น	3	ชนิดยู่อียูดังนี�	1. นกยูงชีว้า P. muticus 

muticus	พบการกระจายูพันธุุ์�ในเกาะชว่า	มีาเล็เซีียู	แล็ะภาคใต้่

ขอีงไทยูตั่�งแต่่คอีคอีดกระล็งมีา	คาดว่่าป็ระชากรขอีงชนิดยู่อียู	

muticus	 ในภาคใต่้ขอีงไทยู	 แล็ะมีาเล็เซีียูได้สูญพันธุุ์�ไป็จาก

ธุ์รรมีชาติ่แล้็ว่	 (Mcgowan,	1999)	2. นกยูงพมู่า P. muticus 

spicifer	พบการกระจายูพันธุุ์�ในรัฐอัีสสัมีขอีงอิีนเดียู	ทางต่ะวั่นอีอีก

เฉีียูงใต้่ขอีงบังคล็าเทศ	แล็ะทางด้านต่ะวั่นต่กขอีงพม่ีาไป็จนถึึง

ด้านต่ะวั่นอีอีกขอีงแม่ีนำ�าอิีรว่ดี	ปั็จจุบันป็ระชากรชนิดยู่อียู	spicifer	

ในอิีนเดียู	แล็ะบังคล็าเทศได้สูญพันธุุ์�ไป็แล้็ว่	(BirdLife	International,	

2018)	 แล็ะ	 3. นกยูงอินโดจ่น หรือนกยูงไที่ย P. muticus 

imperator พบการกระจายูพันธุุ์�ในพื�นที�ต่อีนกล็าง	แล็ะต่อีนใต้่

ขอีงยููนนานในจีน	 บริเว่ณแม่ีนำ�าสาล็ะวิ่นในพม่ีา	 ล็าว่	 กัมีพูชา	

เวี่ยูดนามี	 แล็ะในไทยูต่ามีภาคเหนือี	 ภาคต่ะวั่นต่ก	 แล็ะพื�นที�

อีนุรักษ�บางแห่งทางภาคต่ะวั่นอีอีกเฉีียูงเหนือีซึี�งพบได้เพียูง

เล็็กน้อียู	(วี่ณา	เมีฆวิ่ชัยู	แล็ะคณะ,	2551;	del	Hoyo,	Elliott	&	

Sargatal,	1994)

	 สถึานภาพการอีนุรักษ�ขอีงนกยููงในระดับโล็ก	(BirdLife	

International,	2018)	อียูู่ในสถึานภาพใกล้็สูญพันธุุ์�	(Endangered	

species)	 ซึี�งป็ระชากรมีีแนว่โน้มีล็ดล็ง	 แล็ะถูึกแบ่งแยูกอีอีก

เป็็นกลุ็่มีเล็็กกลุ็่มีน้อียู	 ในส่ว่นขอีงสถึานภาพการอีนุรักษ�ขอีง

นกยููงไทยู	 หรือีนกยููงเขียูว่ในระดับป็ระเทศไทยู	 ถูึกจัดอียูู่ใน

สถึานภาพใกล้็สูญพันธุุ์�	(Endangered	species)	เช่นกัน	(สำานัก

นโยูบายูแล็ะแผนทรัพยูากรธุ์รรมีชาติ่แล็ะสิ�งแว่ดล็้อีมี,	 2005)	

โดยูในอีดีต่จากข้อีมูีล็ทางวิ่ชาการ	 ป็ระเทศไทยูสามีารถึพบ

นกยููงเขียูว่ได้ทั�งหมีด	 2	 ชนิดยู่อียู	 ได้แก่	 ชนิดยู่อียู	 imperator	

พบกระจายูพันธุุ์�อียูู่ทั�ว่ไป็	 ตั่�งแต่่บริเว่ณเหนือีคอีคอีดกระขึ�นไป็	

แล็ะชนิดยู่อียู	 muticus	 พบกระจายูพันธุุ์�อียูู่ทั�ว่ไป็ตั่�งแต่่บริเว่ณ

ใต้่คอีคอีดกระล็งไป็

	 รายูงานการพบเจอีชนิดยู่อียู	 muticus	 ในภาคใต่้

ขอีงไทยูที�มีีคว่ามีน่าเชื�อีถืึอียู้อีนหลั็งล่็าสุดในภาคใต้่	 มีีรายูงาน	

ในป็ี	พ.ศ.2456	 ที�จังหวั่ดสุราษฎร�ธุ์านี	 แล็ะในป็ี	พ.ศ.2461	

ที�จังหวั่ดกระบี�	(Wells,	1999)	แล็ะในปี็	พ.ศ.2511	หนังสือีคู่มืีอี

ดูนกเมืีอีงไทยูเล่็มีแรกให้ข้อีมูีล็ไว้่ว่่านกยููงเขียูว่ทั�งสอีงชนิดยู่อียู

สามีารถึพบเจอีได้ไม่ียูากมีากนักในพื�นที�ทั�ว่ป็ระเทศ	(Lekagul	,	

1968)	 ถัึดมีาใน	 ปี็	พ.ศ.2517	 ได้มีีการป็รับสถึานภาพจากการ

พบกระจายูพันธุุ์�ได้ทั�ว่ไป็	 เป็ลี็�ยูนเป็็นพบตั่ว่ได้ยูาก	 (Lekagul	

and	Cronin	,	1974)	จากข้อีมูีล็ทางวิ่ชาการในป็ี	พ.ศ.2534	

คาดว่่านกยููงเขียูว่ชนิดยู่อียู	muticus	ได้สูญพันธุุ์�ไป็จากป็ระเทศไทยู	

ส่ว่นนกยููงไทยู	 หรือีนกยููงเขียูว่ชนิดยู่อียู	 imperator	 พบได้

ไมี่ยูากนักในพื�นที�เขต่รักษาพันธุุ์�สัต่ว่�ป็่าห้ว่ยูขาแข้ง	 ทางกลุ่็มี

ผืนป่็าต่ะวั่นต่ก	 ส่ว่นกลุ่็มีผืนป่็าทางภาคต่ะวั่นอีอีกเฉีียูงเหนือี	

แล็ะภาคเหนือีมีีสถึานะหายูาก	 เนื�อีงจากมีีขนาดป็ระชากรล็ดล็ง	

มีีสาเหตุ่มีาจากการล่็าโดยูมีนุษยู�	(Lekagul	and	Round,	1991)	

จากนั�นใน	 ป็ี	 พ.ศ.2539	 มีีการสำารว่จคว่ามีหล็ากหล็ายูทาง

ชีว่ภาพเพื�อีป็ระเมิีนผล็กระทบต่่อีสิ�งแว่ดล้็อีมี	EIA	เพื�อีก่อีสร้าง

เขื�อีนแก่งเสือีเต้่นในพื�นที�ลุ่็มีนำ�ายูมี	โดยู	วี่ณา	แล็ะคณะ	(2539)	

ได้สำารว่จพบนกยููงในพื�นที�ดังกล่็าว่	จึงเป็็นจุดเริ�มีต้่นขอีงการศึกษา

กลุ่็มีป็ระชากรนกยููงในพื�นที�ภาคเหนือี	(Arrathrakorn	,	2001)

	 จากข้อีมูีล็การสำารว่จในปี็	 พ.ศ.	 2539-2551	 พบว่่ามีี

ป็ระชากรนกยููงในภาคเหนือีกว่่า	500	ตั่ว่	กระจายูเป็็นหยู่อีมี	ๆ	

ต่ามีพื�นที�ลุ่็มีนำ�าต่่าง	ๆ	ได้แก่	พื�นที�ลุ่็มีแม่ีนำ�ายูมี	270	ตั่ว่	พื�นที�

ลุ่็มีแม่ีนำ�าอิีง	102	ตั่ว่	แม่ีนำ�าน่าน	76	ตั่ว่	แล็ะแม่ีนำ�าปิ็งมีีสอีงกลุ่็มี

ป็ระชากรกระจายูอียูู่ในพื�นที�	อี.ดอียูสะเก็ด	จ.เชียูงใหม่ี	56	ตั่ว่	

แล็ะ	อี.จอีมีทอีง	จ.เชียูงใหม่ี	แล็ะ	อี.บ้านโฮ่่ง	จ.ล็ำาพูน	อีีก	51	ตั่ว่

ในส่ว่นขอีงกลุ่็มีป็ระชากรนกยููงในผืนป่็าต่ะวั่นต่กขอีงไทยู	คาดว่่า	

มีีป็ระชากรอียูู่ป็ระมีาณ	1,500	 ตั่ว่	 (วี่ณา	 เมีฆวิ่ชัยู	แล็ะคณะ,	

2551;	Sukumal	et al.,	2017)	แล็ะในป็ี	พ.ศ.	2560	ได้มีีการ

ทำาโครงการอีนุรักษ�นกยููงในพื�นที�อีำาเภอีจุน	 ในพื�นที�ขอีงเขต่

รักษาพัน ธุุ์� สัต่ว่� ป่็ า เ วี่ยูงล็อีภายูใ ต้่การดำา เ นินงานขอีง

มีหาวิ่ทยูาลั็ยูพะเยูา	 พบว่่ามีีจำานว่นป็ระชากรนกยููงเฉีพาะใน

พื�นที�อีำาเภอีจุนอียู่างน้อียู	 1,000	 ตั่ว่	 (BirdLife	 International,	

2018)	พบว่่าในพื�นที�จังหวั่ดพะเยูา	แล็ะจังหวั่ดข้างเคียูง	(เชียูงรายู	

แพร่	 แล็ะน่าน)	 ชาว่บ้านล้็ว่นป็ระกอีบอีาชีพเกษต่รกรรมี	 แล็ะ

หาขอีงป่็าเป็็นหลั็ก	 โดยูจากพื�นที�เกษต่รกรรมีส่ว่นใหญ่จะเป็็น

พื�นที�ป็ลู็กนาข้าว่	ไร่ข้าว่โพด	แล็ะสว่นล็ำาไยู	ซึี�งพื�นที�เกษต่รกรรมี

ส่ว่นใหญ่อียูู่ติ่ดผืนป็่าเขต่พื�นที�อีนุรักษ�	 อีีกทั�งบริเว่ณพื�นที�

เกษต่รกรรมีเอีงไม่ีห่างจากพื�นที�ล็ำาห้ว่ยูต่ามีธุ์รรมีชาติ่มีากนัก	

จึงเป็็นพื�นที�ที�นกยููงไทยูที�อีอีกมีาหากินผล็ผลิ็ต่ทางการเกษต่ร	

แล็ะนำ�าในพื�นที�ดังกล่็าว่	 โดยูเฉีพาะในช่ว่งฤดูแล้็งที�นำ�าในล็ำาห้ว่ยู	

พืชพรรณในป่็าเริ�มีแห้งแล้็งเป็็นปั็จจัยูที�ผลั็กดันให้นกยููงอีอีกมีา

ใช้ป็ระโยูชน�ในพื�นที�เกษต่รกรรมีมีากขึ�นเนื�อีงจากมีีอีาหาร	

แล็ะนำ�าอุีดมีสมีบูรณ�กว่่า	 จึงทำาให้เกิดคว่ามีขัดแยู้งระหว่่าง

คนกับนกยููงในหล็ายู	 ๆ	 พื�นที�	 อีีกทั�งปั็จจุบันจำานว่นป็ระชากร

นกยููงในพื�นที�ภาคเหนือีโดยูเฉีพาะในพื�นที�จังหวั่ดแพร่	 พะเยูา	

เชียูงรายู	 แล็ะน่านยัูงมีีคว่ามีคลุ็มีเครือี	 ยัูงไมี่มีีเอีกสารทาง

วิ่ชาการใด	ๆ	ที�สามีารถึป็ระเมิีนป็ระชากรภาพรว่มีขั�นต่ำ�าขอีง

พื�นที�ทั�ง	 4	 จังหวั่ด	 จึงคว่รมีีการศึกษาขนาดป็ระชากรที�ชัดเจน

ในพื�นที�	4	จังหวั่ดดังกล่็าว่	เพื�อีป็ระเมิีนขนาดป็ระชากรเบื�อีงต้่น	

แล็ะใช้เป็็นแนว่ทางในการว่างแผนเพื�อีจัดการอีนุรักษ�นกยููง

ไทยูในพื�นที�	4	จังหวั่ดต่่อีไป็		

	 โดยูภายูใต้่ภารกิจโครงการการสำารว่จป็ระเมีนิป็ระชากร

นกยููงไทยูในปั็จจุบัน	 ในพื�นที�อีนุรักษ�จำานว่น	 4	 จังหวั่ด	 ได้แก่	

จังหวั่ดพะเยูา	 จังหวั่ดเชียูงรายู	 จังหวั่ดแพร่	 แล็ะจังหวั่ดน่าน	

ในเบื�อีงต้่นครอีบคลุ็มีพื�นที�อุีทยูานแห่งชาติ่	 พื�นที�เขต่รักษาพันธุุ์�

สัต่ว่�ป่็า	พื�นที�เขต่ห้ามีล่็าสัต่ว่�ป่็า	แล็ะพื�นที�ว่นอุีทยูาน	รว่มีทั�งสิ�น	

10	 พื�นที�	 ดังนี�	 1. อุที่ยานแห่งชีาติดอยหลว้ง 2. อุที่ยาน

แห่งชีาติดอยภูนาง 3. เข้ตรักษาพันธุุ์�สััตว้�ป่่าเว่้ยงลอ 

4. เข้ตรักษาพันธุุ์�สััตว้�ป่่าดอยผาช้ีาง 5. เข้ตห้ามูล่าสััตว้�ป่่า

ทัี่บพญาลอ 6. ว้นอุที่ยานร่องค้ำาหลว้ง 7. อุที่ยานแห่งชีาติ

ภูซาง 8. อุที่ยานแห่งชีาติแมู่ยมู 9. อุที่ยานแห่งชีาติ

ถ้ำำ�าสัะเกิน 10. อุที่ยานแห่งชีาติแมู่ปื่มู

	 ต่ามีบัญชีรายูชื�อีขอีง	 อีงค�กรเพื�อีการอีนุรักษ�ระหว่่าง

ป็ระเทศ	หรือี	The	 International	Union	 for	Conservation	of	

Nature	and	Natural	Resources	(IUCN)	ในปี็	2561	ได้ป็ระกาศ

ให้นกยููงเขียูว่	 (Green	 Peafowl)	 หรือีนกยููงไทยูสถึานภาพการ

อีนุรักษ�ระดับโล็กอียูู่ในระดับใกล้็สูญพันธุุ์�	(endangered	species)	

หมีายูถึึง	ชนิดพันธุุ์�ที�มีีคว่ามีเสี�ยูงขั�นสูงที�จะสูญพันธุุ์�ไป็จากถิึ�นอีาศัยู

ต่ามีธุ์รรมีชาติ่	 ต่ามีอีนุสัญญาว่่าด้ว่ยูการค้าระหว่่างป็ระเทศ

ซึี�งชนิดสัต่ว่�ป่็าแล็ะพืชป่็าที�ใกล้็สูญพันธุุ์�	 (The	 Convention	 on	

International	Trade	 in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	

and	 Flora;	 CITES)	 จัดให้นกยููงเขียูว่อียูู่ในกลุ่็มี	 Appendix	 II	

หมีายูถึึง	เป็็นชนิดพันธุุ์�ที�อีนุญาต่ให้ค้าขายูได้ภายูใต้่การคว่บคุมี

ขอีงอีงค�การคว่บคุมีการส่งอีอีกขอีงป็ระเทศต้่นกำาเนิด	แล็ะมีีการ

รับรอีงโดยูป็ระเทศนั�น	 ๆ	 ว่่าการค้าขายูดังกล่็าว่จะไม่ีมีีผล็ต่่อี

คว่ามีอียูู่รอีดขอีงป็ระชากรในธุ์รรมีชาติ่ (ท่ี่�มา : http://checklist.

cites.org/#/en/search)

 นกยูงเข่้ยว้หรือนกยูงไที่ย เป็่นสััตว้�ป่่าท่ี่�ได้รับค้ว้ามู

คุ้้มูค้รองจากกฎหมูายในหลายป่ระเที่ศ เช่ีน จ่น, ไที่ย, ลาว้, 

กัมูพูชีา, เว่้ยดนามู, บังกลาเที่ศ, มูาเลเซ่ย และอินโดน่เซ่ย 

ในป่ระเที่ศไที่ยนกยูงเข่้ยว้ ถู้ำกจัดให้เป่็นสััตว้�ป่่าคุ้้มูค้รอง

ตามู กฎกระที่รว้งฉีบับท่ี่� 4 พุที่ธุ์ศักราชี 2537 พระราชีบัญญัติ

สังว้นและคุ้้มูค้รองสััตว้�ป่่า และได้รับการจัดสัถ้ำานภาพ

การอนุรักษ�ในระดับป่ระเที่ศไที่ยอยู่ในระดับใกล้สูัญพันธุุ์� 

(endangered species) โดย สัำานักงานนโยบายและ

แผนที่รัพยากรธุ์รรมูชีาติและสิั�งแว้ดล้อมู ในป่ี พ.ศ. 2563 

  อ้างอิงข้้อมููลจากฉีบับร่างจัดที่ำาข้้อมููล

  บัญช่ีราย ชืี� อ สััตว้� มู่ กระ ดูก สัันห ลัง ท่ี่�

  ถู้ำกคุ้กค้ามูในป่ระเที่ศไที่ย – บัญช่ีแดง 

  (Office of Natural Resources and

      Env i ronment Pol icy and

      Planning, 2020)

นกยููงไทยูนกยููงไทยู
    โต้้งโฮ้้ง  โต้้งโฮ้้ง


