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การตรวจอกสาร
นวคิดพืๅนฐานละปງาหมายของนวชืไอมตอระหวางผืนปຆา
หนຌ าทีไ ห ลั กของนวชืไ อมตอ ทางระบบนิ  วศคื อการส ง สริ ม฿หຌ  กิด ความสามารถ฿นการ
ชืไอมตอกันของสิไงมีชีวิตระหวางหยอมปຆาทีไกระจัดกระจายอยูทัไวเป กลาวคือปຓนการชวยหลือสัตว์
ปຆา฿หຌส ามารถคลืไอนยຌ ายเปมาระหวางหย อมถิไน ทีไอาศัยทีไมีระยะทางหางจากกันเดຌ ซึไง จะชว ย฿หຌ
สิไงมีชีวิตมีอกาสลกปลีไยนพันธุกรรมระหวางประชากร ละปຂดอกาสการตัๅงถิไนฐานของประชากร
สิไงมีชีวิต฿นพืๅนทีไหง฿หมรวมถึงการพิไมอกาส฿นการสาะสวงหาปัจจัย฿นการดารงชีวิตเดຌ มากขึๅน
การจัดการพืๅนทีไคุຌมครอง฿นลักษณะของกลุมปຆาดยการสงสริม฿หຌมีการชืไอมตอระหวางผืนปຆาตางโ
ถือเดຌวาปຓนหนึไง฿นกลยุทธ์หลักสาคัญ฿นการจัดการวางผนการจัดการพืๅนทีไคุຌมครองบบปຓนระบบ
(systematic conservation planning) (Margules &Pressey, 2000) ขຌอดีของการจัด฿หຌมีทาง
ชืไอมตอระหวางหยอมปຆาสรุปเดຌดังตอเปนีๅ (Forman, 1995; Haddad et al., 2003)
1. พิไมอัตราการอพยพขຌาสูพืๅนทีไคุຌมครองดยชวย฿หຌกิดการ
ก) พิไมหรือรักษาความหลากหลายของชนิด
ข) พิไมขนาดของประชากรตละชนิดละชวยลดอกาสการสูญพันธุ์ กิดการตัๅงถิไน
ฐาน฿หมของบางประชากร฿นระดับทຌองถิไนซึไงเดຌสูญพันธุ์เปกอน฿นอดีตลຌว
ค) ปງองกันเม฿หຌกิดความกดดันภาย฿นประชากรจนกิดการผสมพันธุ์฿นสายลือดทีไ
฿กลຌชิดกันละขณะดียวกันปຓนการดารงเวຌซึไงความหลากหลายทางพันธุกรรมภาย฿นประชากร
2. พิไมพืๅนทีไ฿นการสาะสวงหาอาหารปຓนการชวย฿หຌชนิดทีไคยอยู฿นถิไนทีไอาศัยทีไเมหมาะ
เดຌผานเปยังทีไทีไมีความหมาะสมกวา
3. ทาหนຌาทีไปຓนพืๅนทีไคุຌมภัย (cover) สาหรับชนิด฿นขณะทีไมีการคลืไอนทีไระหวางหยอมปຆา
4. กอ฿หຌกิดความหลากหลายของถิไนทีไอาศัยพืไอชวย฿หຌสิไงมีชีวิ ต฿นตละชวงชีวิตสามารถ
ลือก฿ชຌถิไนทีไอาศัยทีไหมาะสม฿นพืๅนทีไละชวงวลาทีไตຌองการตามวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนัๅน
5. จัดหาพืๅนทีไทีไปຓนทางลือกสาหรับหลบภัยของสิไงมีชีวิต฿นชวงทีไผชิญกับการรบกวนทีไมี
ความรุนรงมาก ชน ภัยจากเฟปຆาหรือนๅาทวมปຓนตຌน
6. กิดทางสีขียว (greenway or green belt) ชวยจากัดการติบตของขตมืองทีไเม
หยุดยัๅงทางอຌอมสงสริม฿หຌกิดอกาสทางนันทนาการละชวยพัฒนาทิวทัศน์฿หຌกิดความรมรืไนปຓน
การพิไมคุณคาทางอຌอม฿หຌกับพืๅนทีไ
7. สงสริม฿หຌมีการดูลคุณภาพหลงนๅาละการจัดการหลงนๅาทีไดีขึๅน (กรณีของการ฿ชຌ
ลานๅาปຓนทางชืไอมตอ)
สาหรับสมมติฐานหลัก฿นการออกบบนวชืไอมตอนัๅน Hilty et al. (2006) เดຌสนอนะเวຌ
วาจาปຓนทีไจะตຌองคานึงถึงปງาหมาย฿นการอนุรักษ์ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือทุกโดຌานดังตอเปนีๅ
1) ปງาหมายตามความหลากหลายทางชีวภาพ
- ระดับรายตัวของสัตว์ปຆา (individual of a species)
- ระดับประชากร (deme of a species)
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linkage)

ชืไอม
อาหารรายวัน

- ระดับชนิดพันธุ์ (species)
- ระดับสังคม (community)
- ระดับภูมิภาพ (landscape)
2) ปງาหมายตามระดับมาตราสวนชิงพืๅนทีไของการชืไอมตอ (spatial scale of
- ระดับทຌองถิไน ชน ทางลอดหรือทางขຌามของสัตว์ปຆาปຓนทางชืไอม
- ระดับภูมิภาค ชน การ฿ชຌนวมนๅาหรือลานๅาปຓนทางชืไอม
- ระดับทวีปหรือการขຌามเปยังอีกทวีป ชน การ฿ชຌนวทือกขาปຓนทาง
3) ปງาหมายตามศักยภาพฉพาะ฿นการ฿ชຌประยชน์
- พืไอการคลืไอนทีไ฿นรอบวัน (daily movement) ชน การสาะสวงหา

ปลีไยนถิไนทีไอาศัย
การคຌนหาคูผสมพันธุ์

- พืไอการคลืไอนทีไตามฤดูกาล (seasonal movement) ชน การอพยพ
- พืไอการขยายการกระจาย (dispersal) ชน พืไอลกปลีไยนพันธุกรรม

- พืไอปຓนถิไนทีไอาศัย (habitat) ชน นวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมาก
- พืไ อ ฿หຌ  น ฿ จว า ชนิ ด นัๅ น ยั ง คงอยู สื บ เป
(long-term species
persistence) ชน การปรับตัว฿หຌขຌากับภาวะลกรຌอน
ความหมายละนวคิดของนวชืไอมตอ
ทางชืไอมตอหรือนวชืไอมตอหมายถึงพืๅนทีไขนาดลใกดยมากมักมีรูปรางปຓนถบยาวชวยทา
หนຌาทีไตอบสนองความตຌองการของชนิดฉพาะนัๅนโทีไตຌองการคลืไอนทีไระหวางหยอมปຆาทีไตกตางกัน
เดຌดยนวชืไอมตอมักมีพืชพรรณ฿กลຌคียงกับถิไนทีไอาศัยหลักทีไอยู฿กลຌคียง
นวชืไอมตอหยอมปຆาหมายถึงสຌนทางทีไอืๅอ฿หຌสัตว์ปຆามีพืๅนทีไหากินกวຌางขึๅนสามารถ฿ชຌปຓน
สຌนทางชืไอมระหวางหยอมปຆาทา฿หຌพืชสามารถพรกระจายพันธุ์ละลกปลีไยนพันธุกรรม฿หຌปຓนเป
ตามธรรมชาติประชากรของสัตว์ปຆาสามารถคลืไอนผานตามการปลีไยนปลงของสิไงวดลຌอมละภัย
ตางโทีไกิดขึๅนเดຌ สวนชนิดพันธุ์ทีไถูกคุกคามสามารถขยายพันธุ์เดຌ฿นทีไ฿หม ผลกระทบจากการทีไผืนปຆา
ถูกตัดขาดจากกันจนกิดหยอมปຆาจานวนมากสงผลตอกระบวนการทางนิวศวิทยาทัๅง฿นชิงพืๅนทีไละ
วลาการปลีไยนปลงทางดຌานกายภาพละการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดินสงผลตอพลวัต ของ
ประชากรสัตว์ปຆารวมทัๅงอาจกิดการปลีไยนปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ดຌวย (Schweiger et al.,
2000)
คาจากัดความดังกลาวเดຌนຌนยๅาถึงความสาคัญของความสามารถ฿นการคลืไอนทีไของสิไงมีชีวิต
จากหย อมถิไ น ทีไอาศัยห งหนึไ ง ผ านนวชืไ อมตอ เปยั ง หย อมถิไน ทีไอ าศัยทีไ อยู เกลออกเป ดยนว
ชืไอมตอนีๅอาจปຓนทีไตຌองการของชนิดฉพาะ฿นบางชวงวลาหนึไงหรือทุกชวงวลาของวงจรชีวิต ขณะทีไ
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ความหมายของคาวา ถิไนทีไอาศัย (habitat) หมายถึงบริวณพืๅนทีไทีไมีความหมาะสมทัๅง฿นงของการ
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย พืๅน ฐานต างโ฿นการด ารงชี วิ ต ช น หล ง อาหาร หล ง หลบภั ย หล งนๅ า ละ
สภาพวดลຌอมทีไอืๅออานวย฿หຌชนิดพันธุ์สามารถรอดจากการตายละสืบพันธุ์ออกลูกหลานตอเปเดຌ
จากคาจากัดความทัๅงหมดดังกลาวพบวานวชืไอมตอมีงมุมทีไสาคัญสองประการเดຌก
1) มุมมองทางดຌานครงสรຌาง (structural perspective) ปຓนการพิจารณานว
ชืไอมตอดยนຌ นเปทีไลักษณะหรื อรูปลักษณ์ภายนอกทีไทาการชืไอมตอ ชน ความยาว ความคบ
ความกวຌาง หรื อความคຌง ของทางชืไอมตอหรื ออีกนั ย หนึไ งคือ การพิจ ารณาถึงการมีการชืไอมต อ
ทางดຌานครงสรຌางทานัๅน (structural connectedness)
2) มุมมองทางดຌานหนຌาทีไ (functional perspective) ปຓนการพิจารณาทาง
ชืไอมตอ฿นฐานะของความสามารถทีไทา฿หຌมีการชืไอมตอกันเดຌ (connectivity) ดยความสามารถ฿น
การชืไอมตอนัๅนปຓนสิไงทีไบอกเดຌวาพืชหรือสัตว์สามารถคลืไอนยຌายผานระหวางหยอมปຆาหรือหมูกาะ
เปเดຌดຌวยความยากงายพียง฿ด (Hess &Fischer 2001)
หนຌาทีไทางดຌานนิวศวิทยาของนวชืไอมตอ (Ecological Function of Corridor)
บทบาทของนวชืไอมตอทีไหในเดຌชัดจนทีไสุดนัๅนคือการสงสริม฿หຌสิไงมีชีวิตสามารถกระจาย
ละคลืไอนตัวเปตามหยอมทีไอาศัยทีไอยูหางเกลออกเปเดຌอยางเรกใตาม Forman &Gordon (1986)
เดຌกลาวถึงบทบาทหนຌาทีไทางดຌานนิวศวิทยาของนวชืไอมตอซึไงมีอยูหลายประการดังตอเปนีๅเดຌก
1) การปຓนถิไนทีไอาศัย (habitat)
2) การปຓนทางชืไอมผาน (conduit)
3) การปຓนตัวกรอง (filter)
4) การปຓนตัวขัดขวาง (barrier)
5) การปຓนหลงผลิต (source)
6) การปຓนหลงกาจัด (sink)
นอกจากนีๅ Hess & Fischer (2001) เดຌนຌนยๅา฿หຌหในถึงบทบาทของทางชืไอมตอทีไมี
ความสาคัญ 2 ดຌานทีไนักจัดการพืๅนทีไคุຌมครองตຌองการเดຌก
1) ปຓนบทบาทของนวชืไอมตอทีไทาหนຌาทีไชวยหลือการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาพียง
อยางดียว(conduit function)
2) ปຓนบทบาทของทางชืไอมตอทีไชวยหลือ สัตว์ปຆา฿นงการปຓนหลงอาหารละ
หลงสืบพันธุ์ดຌวย (habitat function) ดยจะรียกกลุมของสัตว์ปຆาหลานีๅวาปຓนผูຌอาศัย฿นทาง
ชืไอมตอ(corridor dwellers) ซึไงสัตว์ปຆาหลานีๅอาจมีความสามารถ฿นการคลืไ อนทีไตไาจาปຓนตຌอง฿ชຌ
วลาหลายชัไว อายุ พืไอ การขยาย(ละ/หรื อ ) ยຌ า ยถิไ น ฐานออกเปจากถิไ นทีไอ าศั ยดัๅง ดิ ม฿นบาง
สถานการณ์นวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมากโ อาจชวย฿หຌสังคมหงชีวิตละระบบนิวศสามารถอยูเดຌ
อยางมัไนคง สัตว์ปຆาละพืชพรรณทีไปຓนอาหารของสัตว์ปຆาสามารถคลืไอนทีไเปมาระหวางพืๅนทีไคุຌมครอง
ทีไมีขนาด฿หญเดຌ฿นชวงหลายชัไว อายุของสิไงมีชีวิตทางชืไอมตอทีไมีคุณลักษณะชนนีๅรูຌจักกัน฿นนาม
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landscape linkage ดยทีไ Bennett (2003) เดຌ฿หຌนวคิดของการออกบบทางชืไอมตอพืไอ
สงสริม฿หຌชนิดสามารถคลืไอนทีไเปมาระหวางหย อมทีไอาศัยเดຌ฿นระดับภูมิภาค ฿นทางตรงกันขຌาม
บทบาทการปຓนตัวกรองละตัวขัดขวางของทางชืไอมตอปຓนการพิจารณาบทบาทของบริวณพืๅนทีไ
ดຌานนอกทีไมีนวชืไอมตอขัๅนกลางพืๅนทีไทีไอยูตรงขຌามกันของสองฝัດงทางชืไอมถูกบงยกออกจากกัน
ฉะนัๅน นวทางชืไอมตอทาหนຌ าทีไสมือนปຓ นอุปสรรคเม฿หຌสิไ งมีชีวิตบางประภทขຌามผานเปมาเดຌ
ดยงายอาจมีการยอม฿หຌสิไงมีชีวิตบางประภทหรือสิไงมีชีวิตทีไมีบางคุณลักษณะทีไฉพาะสามารถขຌาม
ผานเปเดຌทานัๅนหรืออาจเมยอม฿หຌสิไงมีชีวิต฿ดโผานเปลยกใเดຌ ตัวอยางชน การ฿ชຌลานๅาปຓนนว
ชืไอมตอระหวางทะลสาบสองหงอาจทา฿หຌสัตว์บกขนาดลใกเมสามารถขຌามผานเปเดຌปຓนตຌน
ขณะทีไบทบาท฿นงของการปຓนหลงผลิตละหลงกาจัดสิไงมีชีวิตนัๅนปຓนสิไงทีไเมคอยเดຌรับ
ความสน฿จนักตอการพิจารณาการออกบบนวชืไอมตอนืไองจากบทบาททางของนวชืไอมตอทีไมี
อิทธิพลตอดຌานนีๅมีเมชั ดจนมากนักหลงผลิตปຓนการอธิบายถึงถิไนทีไอาศัยทีไมีภาวการณ์การสงสริม
การพิไมของประชากรมากกวาภาวการณ์฿นการลดจานวนของประชากรดยทีไหลงกาจัดหมายถึง
ถิไนทีไอาศัยทีไมักพบภาวการณ์ทีไลดลงของประชากรมากกวาภาวการณ์พิไมของประชากร

ภาพทีไ 2 หนຌาทีไของนวชืไอมตอทางชืไอมผาน (conduit) สิไงมีชีวิตผานจากหงหนึไงเปอีกหงหนึไง
เดຌตเมสามารถอาศัย฿นนวชืไอมตอ ; ถิไนทีไอาศัย (habitat) สิไงมีชีวิตสามารถอยูรอดละ
ผลิตลูกหลานเดຌ฿นนวชืไอมตอ; ตัวกรอง (filter) มีบางพวกของสิไงมีชีวิตทานัๅนทีไจะสามารถ
ผานนวชืไอมตอเปเดຌ; ตัวขัดขวาง (barrier) สิไงมีชีวิตเมสามารถขຌามผานเปเดຌ ; หลงผลิต
(source)สิไงมีชีวิตกระจายออกจากนวชืไอมตอ; หลงกาจัด (sink) สิไงมีชีวิตทีไขຌามา฿นนว
ชืไอมตอลຌวถูกทาลาย (ทีไมา: Hess &Fischer, 2001)
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ความสามารถ฿นการชืไอมถึงกันของพืๅนทีไกับการอนุรักษ์สัตว์ปຆา (Landscape Connectivity
and Wildlife Conservation)
Tischendorf &Fahrig (2000) เดຌอธิบายความหมายของคาวา landscape connectivity
เวຌวาคือความสามารถของพืๅนทีไทีไสามารถสงสริมหรือขัดขวางการคลืไอ นทีไของสิไงมีชีวิตทีไผานเปมา
ระหวางหยอมปຆาทีไทีไหมาะสมตอการปຓนถิไนทีไอาศัยละการสืบตอพันธุ์  สัตว์ปຆา฿นขตรຌอน ชน
ประทศเทยดยมากมักปຓนสัตว์ปຆาทีไมีความตຌองการปัจจัย฿นการดารงชีวิตทีไคอนขຌางฉพาะจาะจง
(specialist) ละมักเมสามารถปรับตัว฿หຌขຌากับสิไ งวดลຌอมทีไถูกปลีไยนปลงเปพืไอกิจกรรมของ
มนุ ษ ย์ สั ต ว์ ปຆ า หล า นีๅ มี ก ารตอบสนองต อ การลื อ ก฿ชຌ ถิไ น ทีไ อาศั ย ตกต า งกั น เปตามระดั บ ความ
หมาะสมของถิไ น ทีไ อ าศั ย นัๅ น โ นืไ อ งจากมี สั ต ว์ ปຆ า ต า งตั ว หรื อ ต า งชนิ ด กั น มี ร ะดั บ ความทนทาน
(amplitude of tolerance) ทีไเมทากันหรืออาจกลาวอีกนัยหนึไงเดຌวาการปลีไยนปลงของ
ถิไน ทีไอาศัยของสั ตว์ปຆ ามีอิทธิพลอยางยิไงตอการรั บรูຌ ของสั ตว์ปຆ าละความทนทานทีไเมทากันของ
สัตว์ปຆาตละชนิด สงผลทา฿หຌความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเปตามหยอมปຆาทีไหลืออยูนัๅนเมทากัน฿น
ตละชนิด บางชนิดมีการปรับตัวเดຌดีกับสภาพวดลຌอม฿หมทีไปลีไยนเปจากดิมทา฿หຌมีความสามารถ
฿นการสาะหาหยอมปຆาทีไมีความอุดมสมบูร ณ์กวาเดຌเมยากนั ก ขณะทีไสัตว์ปຆาอีกหลากหลายชนิ ด
ดยฉพาะชนิดทีไมีสถานภาพถูกคุกคามสวน฿หญมักพบวาดຌอยความสามารถหรือเมมีความสามารถ
ลย฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับถิไนทีไอยูอาศัยทีไปลีไยนสภาพเปจากดิมเดຌทา฿หຌสัตว์ปຆาหลานัๅนเมสามารถ
ดินทางผานพืๅนทีไขຌางคียงทีไมีกิจกรรมมนุษย์รบกวนอยางรุนรงละตอนืไองเดຌ ฿นกรณีนีๅพบวาการ
รักษาเวຌซึไงรูปบบการกระจายของหยอมปຆารวมถึงการจัดรียงตัวของหยอมปຆามีผลกระทบดยตรงตอ
ระดับของความสามารถ฿นการชืไอมตอกันของภูมิภาคดยรวม Bennett (2003) เดຌสนอนวทาง฿น
การสรຌางทางชืไอมตอสาหรับสัตว์ปຆาดยสามารถกระทาเดຌสองนวทางหลักรายละอียดตาม ภาพทีไ 3

1
2
3
ภาพทีไ 3 ความสามารถ฿นการชืไอมตอกันภาย฿นพืๅนทีไ (landscape connectivity) 1) การจัดการทัๅง
พืๅนทีไถิไนทีไอาศัยบบมสก 2) ละ 3) ดยการรักษาหยอมถิไนทีไอาศัยทีไกาหนดพืไอชวยหลือ
฿หຌกิดการคลืไอนทีไผานพืๅนทีไทีไเมอืๅออานวยตอการดารงชีพตอสัตว์ปຆารูปบบของถิไนทีไอาศัย
อาจปຓนลักษณะบบทีไ 2) รียกวา stepping stones ทีไมีขนาดพืๅนทีไทีไตกตางกันหรือ 3)
รียกวา habitat corridor ทีไปຓนการจัดหานวชืไอมตอบบตอนืไองปຓนผืน ถิไนทีไอาศัย
ดียวกัน (ทีไมา: Bennett, 2003)
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1) การจัดการทัๅงพืๅนทีไถิไนทีไอาศัยบบมสก (landscape or habitat mosaic) (ภาพทีไ3)
ปຓนการจัดการถิไนทีไอยูอาศัยทัๅงพืๅนทีไทีไมีสภาพทางดຌานนิวศวิทยาเมสมไาสมอกัน ชน ถิไนทีไอาศัย
ประกอบเปดຌวยสังคมพืชหลากหลายประภทมีระดับความสูงละสภาพภูมิประทศตกตางกันหรือมี
สภาพสั ง คมพื ช คลุ ม ดิ น ทีไ ห ลากหลาย ดยสั ต ว์ ปຆ า รั บ รูຌ ถึ ง ถิไ น ทีไ อ าศั ย ว า ปຓ น ถิไ น ทีไ อ าศั ย ผื น ฿หญ
ตอนืไ องกันตความขຌมขຌน ฿นการ฿ชຌป ระยชน์ สังคมพืชตล ะประภทมีความตกตางกันเปตาม
อุ ป นิ สั ย ละพฤติ ก รรมของสั ต ว์ ช นิ ด นัๅ น โดยสภาพของสั ง คมพื ช หรื อ การ฿ชຌ ป ระยชน์ ทีไ ดิ น ทีไ
หลากหลายดังกลาวเมปຓนอุปสรรคตอยาง฿ดตอการดารงชีวิตของสัตว์ อาจกลาวเดຌวาการจัด฿หຌมี
นวชืไอมตอกันดย฿ชຌทัๅงผืนปຆาทีไมีลักษณะดังกลาวสามารถตอบสนองตอมาตรการ฿นการอนุรักษ์เดຌ
ทัๅ ง ฿นระดั บ พั น ธุ ก รรม ชนิ ด ละขบวนการทางนิ  วศของปຆ า เมຌ  นืไ อ งจากนวชืไ อ มต อ มี ค วาม
หลากหลายทางระบบนิวศละมักปຓนนวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมาก
2) การสรຌางนวชืไ อมตอขนาดลใกนวชืไอมลักษณะนีๅหมาะสมกับชนิดสัตว์ปຆาทีไรับรูຌวา
ตนองกาลังตกอยู฿นหยอมปຆาทีไกระจัดกระจายทัไวเป฿นภูมิภาพสภาพถิไนทีไอาศัยทีไหมาะสมมีขนาด
คอนขຌางจากัดดยฉพาะ฿นหยอมพืๅนทีไอาศัยขนาดลใกดังนัๅนการชวยจัดหาทางชืไอมตอระหวางหยอม
ปຆาปຓนสิไงทีไหลีกลีไยงเมเดຌ฿นการจัดการพืๅนทีไคุຌมครองดยรูปบบของทางชืไอมมักปຓนบบ stepping
stone (ภาพที3ไ -2) หมายถึงหยอมถิไนทีไอาศัยขนาดลใกจานวนตัๅงตหนึไงหยอมขึๅนเปดยมีการจัดรียง
อยางหมาะสมละอืๅออานวยตอการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาหรืออาจปຓนถบถิไนทีไอาศัยทีไปຓนพืๅนทีไ
ลใกโ (habitat corridor) (ภาพทีไ3-3) หมายถึงหยอมถิไนทีไอาศัยขนาดลใกทีไมีลักษณะปຓนถบทาง
ยาวทีไตอนืไองกันระหวางหยอมปຆาขนาด฿หญทางชืไอมดังกลาวจาปຓนตຌองมีความกวຌางของถบ฿น
ระดับหนึไงทีไสามารถกืๅอหนุน฿หຌสัตว์ปຆาคลืไอนทีไผานเปมาเดຌระหวางผืนปຆา
ทางชืไอมตอระหวางถิไนทีไอาศัยของสัตว์ปຆ าอาจบงยกเดຌตามลั กษณะของการกิด นว
ชืไอมตอทีไอาจมีอยูลຌว ฿นสภาพธรรมชาติหรือปຓนนวชืไอมตอทีไตัๅง฿จทา฿หຌกิดขึๅน Hilty et
al.(2006) อธิบาย฿หຌหในวานวชืไอมตอทีไพบหใน฿นปัจจุบันมีพียงสองประภทหลักเดຌก
1) ทางชืไอมทีไเมเดຌมาจากการวางผน (unplanned corridor) คือนวชืไอมตอตาม
ธรรมชาติหรืออาจมาจากการสรຌางของมนุษย์ดยทีไเมตัๅง฿จดยนวชืไอมตอดังกลาวเดຌปຓนสวนหนึไง
ของระบบนิวศอยูลຌวนวชืไอมตอประภทนีๅมิเดຌมีวัตถุประสงค์พืไอการชวยหลือการคลืไอนทีไของ
สิไงมีชีวิตตอยาง฿ดต฿นทางพฤตินัยสิไงมีชีวิตมีการคลืไอนทีไเปมาผานตามทางชืไอมนีๅอยูลຌวทาง
ชืไอมประภทนีๅเดຌกนวรัๅว นวกันลม ตຌนเมຌตามหัวเรปลายนา พืชพรรณทีไปลูกเวຌสองฝากถนนละ
นวคลองขุดพืไอการระบายนๅา พืๅนทีไทีไกลาวมานีๅมักมีสังคมพืชปกคลุมอยู฿นระดับหนึไง ดยทีไสัตว์ปຆา
สามารถ฿ชຌปຓนทีไหลบภัยละปຓ นนวชืไอมตอพืไอสาะสวงหาถิไนทีไอาศัยหง฿หมตอเป กรณีนว
ชืไอมตอของสองฝัດงถนนปຓนนวชืไอมตอทีไสัตว์ปຆามีการ฿ชຌอยูปຓนประจา มักปຓนถนนทีไมีกิจกรรมของ
มนุษย์เมมากนัก อาจปຓนถนนสายรองหรือปຓนถนนทีไ฿ชຌสัญจรของประชาชน฿นทຌองถิไนมากกวาทีไจะ
ปຓนถนนสายหลักทีไชืไอมตอระหวางมือง฿หญ สัตว์ปຆาทีไพบวามีการนวชืไอมตอตามสองฟากถนนมัก
ปຓนชนิดพันธุ์ทีไปรับตัวเดຌดี (generalist) มีความทนทานสูงตอสภาพพืๅนทีไทีไปลีไยนเปจากธรรมชาติ
ดิม สามารถ฿ชຌประยชน์บริวณพืๅนทีไทีไถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์เดຌละเมมีความฉพาะจาะจง
฿นการลือก฿ชຌปัจจัยวดลຌอมทีไพิศษบางอยาง อยางเรกใตามสัตว์ปຆาทีไ฿ชຌทางชืไอมหลานีๅอาจประสบ
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อุบัติหตุจากรถทีไผานเปมาเดຌงาย (Forman etal., 2003) ขณะทีไพืๅนทีไหัวเรปลายนา พืๅนทีไ
กษตรกรรม พืๅนทีไทาปศุสัตว์ นวกัๅนรัๅว นวกันลม นวคูคลองระบายนๅาทีไเมเดຌมีการจัดการการ฿ชຌ
ประยชน์อยางขຌมขຌนมักพบวามีสัตว์ปຆาขนาดลใก฿ชຌปຓนพืๅนทีไ฿นการยຌายเปหาถิไนทีไอาศัย หรือหา
อาหาร สัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมขนาดลใก นกขนาดลใกทีไหากิน฿ตຌรือนยอด สัตว์ลืๅอยคลานละสัตว์
สะทินนๅาสะทินบก ดยกลุมสัตว์ทัๅงหมดดังกลาวปຓนกลุมทีไมีศักยภาพ฿นการ฿ชຌทางชืไอมประภทนีๅ
2) ทางชืไอมทีไมาจากการวางผน (planed corridor) ปຓนทางชืไอมทีไถูกออกบบมาพืไอ
วัตถุประสงค์หลักสาหรับการชืไอมตอระหวางถิไนทีไอาศัยของสัตว์ปຆาดังทีไเดຌกลาวลຌวขຌางตຌน อยางเรกใ
ตามพบวาปัจจุบัน฿นหลายประทศเดຌมีการจัดทานวพืๅนทีไสีขียวขึๅนพืไอตอบสนองวัตถุประสงค์ทีไ
หลากหลายดยฉพาะพืไอการนันทนาการสาหรับประชากรทีไอยู฿นขตชานมืองละขตมือง รวมถึง
มีวัตถุประสงค์รองพืไอ฿หຌปຓนนวชืไอมตอของสัตว์ปຆาดຌวย
ความกวຌางของนวชืไอมตอ (Corridor Width)
การออกบบนวชืไอมตอจาปຓนตຌองคานึงถึงคุณภาพของนวชืไอมตอวามีความหมาะสม
ตอการชวยหลือการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาวามีมากนຌอยพียง฿ด นวชืไอมตอทีไมีประสิทธิภาพจาปຓน
อยางยิไงทีไตຌองมีสวนพืๅนทีไกนกลางของถิไน ทีไอาศัย (core area) ภาย฿นนวชืไอมตอ฿นระดับหนึไง
กลาวคือนวชืไอมตอทีไมีความกวຌางยิไงมาก ยิไงปຓนการพิไมประสิทธิภาพของการคลืไอนทีไละสงสริม
฿หຌชนิดทีไหลากหลายสามารถ฿ชຌนวชืไอมตอเดຌ อยางเรกใตามรงกดดันจากพืๅนทีไทีไเม฿ชปຆาเมຌทีไอยู
ดยรอบ มักปຓนอุปสรรคหลักทีไสาคัญตอการจัดการนวชืไอมตอ฿หຌมีความกวຌาง฿นระดับทีไหมาะสม
การวิจัยพืไอ฿หຌทราบถึงขนาดนวชืไอมตอทีไหมาะสมตอสัตว์ปຆาตละชนิดปຓนหัวขຌอทีไมีการวิจัยอยาง
กวຌางขวางดยฉพาะ฿นทวีปอมริกาหนืออยางเรกใตามงานวิจัยสวน฿หญกใยังมิเดຌตอบคาถามหลักทีไ วา
ความกวຌางของทางชืไอมควรจะมีขนาดทา฿ดพืไอ฿หຌสัตว์ปຆา กลุมปງาหมายสามารถคลืไอนทีไเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพของทางชืไอมมักผันปรเปตามความยาวของนวชืไอมตอ ความ
ตอนืไองของถิไนทีไอาศัย ละคุณภาพของถิไนทีไอาศัย Bentrup (2008) เดຌอธิบายความสัมพันธ์
ดยทัไวเปของความกวຌางของนวชืไอมตอกับประสิทธิภาพ฿นการคลืไอนทีไของสัตว์เวຌวา
1) ชนิดพันธุ์ทีไมีขนาด฿หญจาปຓนตຌอง฿ชຌนวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมากขึๅน พืไอชวยหลือการ
คลืไอนทีไละการปຓนถิไนทีไอาศัยชัไวคราว
2) ความยาวของนวชืไอมตอทีไมากขึๅนทา฿หຌจาปຓนตຌองกาหนด฿หຌความกวຌางของนวชืไอมทีไ
หมาะสมมีขนาดมากขึๅนชนกัน นวชืไอมตอทีไมีระยะสัๅนกวา มีความปຓนเปเดຌทีไชวย฿หຌระดับความ
ตอนืไองของพืๅนทีไมีมากกวา
3) นวชืไอมตอจาปຓนทีไจะตຌองมีขนาดกวຌางขึๅนมืไอพืๅนทีไสวน฿หญถูกยึดครองดຌวยมนุษย์
4) หากวางผน฿หຌนวชืไอมตอมีการ฿ชຌประยชน์ระยะยาวนานนับทศวรรษหรือศตวรรษควร
ออกบบ฿หຌนวชืไอมตอมีความกวຌางมากขึๅน Bentrup (2008) ยังเดຌนะนาความกวຌางของนว
ชืไอมตอทีไหมาะสมสาหรับสัตว์ปຆาตละประภทดัง ภาพทีไ 4
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ภาพทีไ 4 ความกวຌางของนวชืไอมตอระหวางผืนปຆาทีไหมาะสมสาหรับสัตว์ประภทตางโ ความกวຌาง
ของนวชืไอมตอผันปรเปตามขนาดตัวของสัตว์ตละประภท (ทีไมา: Bentrup, 2008)
ความสาคัญของมาตราสวนชิงพืๅนทีไละวลา (Importance of Spatial and Temporal
Scale)
การพิจารณาออกบบนวชืไอมตอ จาปຓนตຌองคานึงถึงขอบขตพืๅนทีไทีไนักจัดการ฿หຌความ
สน฿จทัๅงหมด (extent) รวมถึงมาตราสวนชิงพืๅนทีไละวลา (spatial and temporal scale)
ปງาหมายการจัดการทีไดีจาปຓนตຌองกาหนดขอบขตพืๅนทีไคุຌมครอง฿หຌดนชัด ละปຓนเปตามปງาหมาย
ของการอนุรักษ์ ควรตຌองกาหนด฿หຌพืๅนทีไปງาอนุรักษ์มีขนาด฿หญพียงพอทีไจะทา฿หຌขบวนการทาง
นิวศภาย฿นภูมิภาพนัๅนกิดขึๅนเดຌอยางมีอกภาพ ละสามารถดารงเวຌเดຌซึไงความหลากหลายทาง
ชีวภาพทัๅงสามระดับ อยางเรกใตามพืๅนทีไปງาอนุรั กษ์นัๅนเมควรจะ฿หญกินเปจนเมสามารถดานิ น
มาตรการดຌานการอนุรักษ์เดຌ฿นชิงปฏิบัติเดຌอยางปຓนรูปธรรม การคานึงถึงมาตราสวนชิงพืๅนทีไปຓน
สิไงจาปຓนอยางยิไง฿นสาขานิวศวิทยาภูมิภาพ (landscape ecology) นืไองจากสิไงมีชีวิตชนิดทีไ
ตกตางกันรับรูຌถึงความละอียดชิงพืๅนทีไ (spatial resolution) เดຌตกตางกันตัวอยางชนสัตว์ขนาด
ลใก ชน มลงมีการรับรูຌ฿นขอบขตพืๅนทีไทีไ฿ชຌ฿นการดารงชีวิตขนาดลใกกวา ละความรับรูຌความ
ละอียด฿นชิงพืๅนทีไมีความละอียด (fine spatial resolution) มากกวาสัตว์ทีไมีขนาด฿หญกวา หรือมี
ความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเดຌดีกวา ตขณะดียวกันการรับรูຌดังกลาวมักถูกชดชยดยขอบขตของ
พืๅนทีไทีไมีขนาดลใก (small spatial extent) ฿นทางตรงกันขຌามสัตว์ทีไมีขนาด฿หญ หรือสัตว์ทีไมี
ความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเดຌสูงจาปຓนตຌอง฿ชຌพืๅนทีไ หากินขนาด฿หญ สงผล฿หຌกิดการรับรูຌถึงความ
ละอียดชิงพืๅนทีไมีความหยาบ (coarse spatial resolution) มากกวาสัตว์ทีไมีพืๅนทีไหากินขนาดลใก
หรือความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเมมากนัก หรือกลาวอีกนัยหนึไงการรับรูຌขนาดหนึไงหนวยพืๅนทีไของ
สิไงมีชีวิตตอการดารงชีวิตของสิไงมีชีวิตตละชนิดมีขนาดเมทากันนัไนอง นอกจากนัๅนลຌวมาตราสวน
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ชิงวลายังมีอิทธิพลสาคัญตอการออกบบทางชืไอมตอดຌวยสัตว์ปຆาบางชนิดมีการคลืไอนยຌายปຓน
ระยะทางเกล฿นรอบวันพืไอการหาอาหาร ชน คຌางคาวกินผลเมຌ ละนกงือกทีไมีขนาด฿หญ ขณะทีไ
สัตว์ปຆาบางชนิดจาปຓนตຌองคลืไอนยຌายปลีไยนพืๅนทีไหากินปຓนระยะทางเกลตามรอบฤดูกาล ชน ชຌาง
กระทิง ละวัวดง การออกบบทางชืไอมตอจาปຓนตຌองตอบสนองตอมาตราสวนชิงวลาของชนิด
พันธุ์ทีไปຓนปງาอนุรักษ์ดຌวยชนกัน
นวชืไอมตอสาหรับการคลืไอนยຌายสัตว์ปຆา (Wildlife Movement Corridors) อาจรียกเดຌ
วาปຓนสຌนทางการพรกระจายของสัตว์ปຆา (Dispersal Corridors) หรือนวชืไอมระหวางผืนปຆา
(Landscape Linkages) ฿นลักษณะทีไปຓนถบของพืๅนทีไปຆา (Linear Habitats) ดยมีลักษณะปຓน
นวถบยาวโ ทีไมีหนຌาทีไปຓนสຌนทางชืไอมตอสาหรับสัตว์ปຆา (Beier and Loe, 1992) ดยทีไนว
ชืไอมตอหลานีๅจะชวยลด หรือจัดการกีไยวกับผลกระทบทีไกิดหยอมปຆา฿นงของการชวยพรกระจาย
ชนิ ด พัน ธุ์ ร ะหว างหย อ มปຆ าเดຌ ทัๅ ง ยั ง อืๅ อ฿หຌ กิ ด การลกปลีไ ย นพัน ธุ กรรมระหวา งชนิ ด พั นธุ์ ก าร
ครอบครองพืๅนทีไละการตัๅงตัวปຓนสังคมดยทีไสัตว์หลานัๅนสามารถปรับตัว฿หຌอยูกับประชากรทຌองถิไน
ดิมเดຌ Pullin (2002) กลาวถึงขຌอดีของทฤษฎีนวชืไอมตอทีไสามารถนามา฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการ
อนุรักษ์เดຌดังตอเปนีๅ
1). พิไมอกาส฿นการสรຌางประชากร ดยลดการบ งยกของถิไนทีไอยู ซึไงทา฿หຌ
สิไงมีชีวิตสามารถอยูเดຌ฿นถิไนทีไอยูทีไถูกบงยกตามทฤษฎี Island Biogeography Theory หรือ฿น
กลุมของถิไนทีไอยูหลานัๅนซึไงปຓนเปตามทฤษฎี Metapopulation Theory
2). สงสริม฿หຌกิดการลกปลีไยนพันธุกรรมระหวางถิไนทีไอยู ลดอกาสการผสมลือด
ชิด (Inbreeding) ละการสูญสียทางพันธุกรรม
3). สิไงมีชีวิตสามารถออกจากถิไนทีไอยูดิมเปยังถิไนทีไอยูหง฿หม ดยรงขับจาก
พฤติกรรมการปງองกันอาณาขต ซึไงปຓนการลดอัตราการตายดยฉพาะอยางยิไง฿นสัตว์ทีไอยู฿นชวง
วัยรุนทีไยังเมมีอาณาขตของตัวอง
การกาหนดละการออกบบนวชืไอมตอ (Specifics of Corridor Design)
ลักษณะของนวชืไอมตอ (Corridor Features)
- ความกวຌางของนวชืไอมตอ Harris and Scheck (1991) สนอวาหากตຌองการ฿หຌ
นวชืไอมตอยังรักษากระบวนการของ Metapopulation ฿หຌคงอยูปຓนรຌอยปลຌวความกวຌางของนว
ชืไอมตออยางนຌอยทีไสุดควรอยู฿นชวง 100 ถึง 1,000 มตร ตถຌาอยาก฿หຌนวชืไอมสามารถชวย฿หຌ
กระบวนการทางนิวศดานินตอเปเดຌ฿นชวงทศวรรษ ความกวຌางของนวชืไอมตอเมควรนຌอยกวา 1
กิลมตร ตสามารถ฿หຌกวຌางกวาเดຌ ละความกวຌางของนวชืไอมตอจะปรผันเปตามชนิดของสัตว์
กลุมปງาหมาย
- การ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไสูงสุดบริวณพืๅนทีไ฿กลຌคียงกันทีไจะลดผลกระทบจากมนุษย์
ตอนวชืไอมตอ (Beier and Loe, 1992) วัดดยการมีถิไนอาศัยทีไ฿กลຌคียงอยูรอบโ คลຌายคลึงกับ฿น
นวชืไอมตอ

13
- เมควร฿หຌมีการสรຌางบຌานรือน หรือผลกระทบอืไนโ ตอครงการทีไปຓนการขัดขวาง
การคลืไอนยຌาย หรือพิไมอันตรายจากผลกระทบของขอบปຆา (Edge Effects)
- หากมีบຌานรือน฿กลຌคียงนวชืไอมตอจะตຌองกาหนดกรอบการอนุรักษ์สิทธิละขຌอ
หຌามตางโทีไกีไยวขຌอง
- ระยะหางระหวาง 2 หยอมปຆาควรจะมีระยะหางสัๅนทีไสุด
- นวชืไอมตอควรอยูหางจากหลงทีไตัๅงของชุมชน พราะมีการรบกวนจากกิจกรรม
มนุษย์นຌอย
- ควรปຓนสຌนทางทีไสัตว์คย฿ชຌขຌามระหวาง 2 หยอมปຆา฿นอดีต (ขຌอมูลสามารถ
สอบถามจากจຌาหนຌาทีไละประชาชนทีไอยูรอบโบริวณนัๅน)
การจัดการนวชืไอมตอละการบังคับ฿ชຌ (Management and Enforcement)
- หากมีการตัๅงบຌานรือน฿กลຌคียงกับนวชืไอมตอจะตຌองประสานงานกับชุมชน พืไอ
ขอความร ว มมื อ฿นการดู ลนวชืไ อมตอ ฿หຌ คงสภาพพืๅน ทีไ฿ กลຌ คี ยงกับ ปຆา ละปຓ น นวปຆ ากั นชน
ตลอดจนปຓนนวกันเฟ
- เมจาปຓนตຌองสรຌางรัๅวเมຌตามนวชืไอมตอหรือตามนวชายขอบปຆาทีไอยู฿กลຌคียง
- หຌามมิ฿หຌมีการลีๅยงสัตว์฿นนวชืไอมตอหากพบจะตຌองจับออกนอกนวชืไอมตอ
ละสงคืนจຌาของ
- หຌามมิ฿หຌมีการจับหรือลาสัตว์ปຆา
ชนิดละครงสรຌางของนวชืไอมตอ (Corridor type)
1. การสรຌางนวชืไอมตอปຓนหยอมปຆา (Step forest) นวชืไอมตอทีไมีลักษณะปຓนหยอมปຆา
จะหมาะสมตอการหยุดพักมืไอมีการคลืไอนยຌายระหวางหยอมปຆา ชน นกอพยพปຓนตຌน
2. การสรຌางนวชืไอมตอปຓนนวสຌน (Line corridors) การสรຌางนวชืไอมตอละครืไองกัๅน
฿หຌสัตว์สามารถขຌาม หรือหลีกลีไยงทางหลวงละทางรถเฟปຓนนวสຌนทอดผานสะพาน หรือลอด฿ตຌ
สะพานหมาะสาหรับสัตว์บก ฿นปัจจุบันมีหลายวิธีการซึไงตละวิธีการมีทัๅงขຌอดีละขຌอสียตกตางกัน
การลือก฿ชຌตຌองคานึงถึงสภาพวดลຌอมบริวณทีไจะทานวชืไอมตอปຓนสาคัญ
การฟื้นฟู (Restoration)
การฟืຕนฟู (Restoration) คือการฟืຕนฟูระบบนิวศ (Ecological Restoration) ฿นบริวณทีไ
ปຓนปຆาสืไอมทรมหรือถูกทาลาย พืไอ฿หຌสภาพพืๅนทีไดังกลาวหมาะสมตอการขຌามา฿ชຌประยชน์ของ
สัตว์ปຆา ละพืไอพิไมสมรรถนะ฿นการรองรับประชากรสัตว์ปຆาของพืๅนทีไ (Carrying Capacity)
การลือกชนิดพรรณเมຌละรูปบบการปลูกพืไอฟื้นฟู
- ลือกชนิดเมຌทีไปຓนเมຌทຌองถิไนยึดหลักตามศักยภาพ฿นการจริญติบตบนพืๅนทีไนัๅน
- การ฿ชຌวิธีการปลูกบบผสมผสาน
- ฿ชຌกลຌาเมຌทีไมีการพัฒนาระบบรากทีไดี
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- การตรียมพืๅนทีไเดຌกการทา฿หຌมีระบบระบายนๅาทีไดีการ฿หຌปุ๋ยอินทรีย์
- มีการดูลหลังการปลูกละมีการปลูกสริม
การปรับปรุงศักยภาพพืๅนทีไ฿หຌปຓนถิไนอาศัยทีไมีความหมาะสมทางดຌานกายภาพของสัตว์ปຆา
ดยอาจจะมีการทาปຆงทียม ละปลู กพืช อาหารสริ ม฿นพืๅนทีไ พืไอพิไมศักยภาพของพืๅนทีไ฿นการ
รองรับประชากรสัตว์ปຆา฿นอนาคต
ผลกระทบจากถนนทีไตัดผานพืๅนทีไอนุรักษ์ตอสัตว์ปຆา
ผลกระทบทีไ  กิ ด จากถนนส ง ผลต อ ทรั พ ยากรสั ต ว์ ปຆ า ฿นหลายง มุ ม เม ว า จะปຓ น จ านวน
ประชากร พฤติกรรม ละถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา ตถนนกใมิเดຌสงผล฿นงลบทัๅงหมดรายละอียด฿น
งมุมตางโมีดังตอเปนีๅ
1). ผลกระทบจากถนนทีไสรຌางผานพืๅนทีไอนุรักษ์ตอประชากรละพฤติกรรมของสัตว์ปຆา
อุบัติหตุทีไกิดกับสัตว์ปຆาจากผลของการสรຌางถนนผานพืๅนทีไอนุรักษ์ บางครัๅงทา฿หຌสัตว์ปຆาพียงค
บาดจใบ ตบางครัๅงกใมีการสียชีวิตละมีงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ชน การศึกษาของเสวละกัลยาณี
(2544) ฿นขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาขาอางฤาเน ศึกษา฿นรืไองผลกระทบของถนนทีไมีตอการสูญสียสัตว์
มีกระดูกสันหลังดย฿ชຌปัจจัยตางโ ดังนีๅ จานวนรถ ความรใว ลักษณะทางกายภาพของสังคมพืชสอง
ขຌางทาง ลักษณะพืๅนทีไชนิด ละชวงวลาทีไสัตว์ถูกรถชน พบวาองค์ประกอบละสภาพทางกายภาพ
ของสังคมพืชริมถนนมีลักษณะเมตกตางกันอยางดนชัดสัตว์ทีไถูกรถชนตายมากทีไสุด (รຌอยละ
59.67) คือสัตว์สะทินนๅาสะทินบก รองมาคือสัตว์ลืๅอยคลานรຌอยละ 24.59
นอกจากนีๅการตายของสัตว์ปຆายังกิดจากการทีไสัตว์ปຆาขຌามา฿ชຌประยชน์บริวณถนน พืไอ
การดารงชีพรูปบบของการขຌามา฿ชຌประยชน์จากสัตว์ปຆานัๅนจะตกตางกันออกเป ชน สัตว์ลีๅยงลูก
ดຌวยนมบางชนิด ชน กวางปຆา ชຌาง หรือสัตว์คีๅยวอืๅองชนิดอืไนโ ขຌามา฿ชຌพืๅนทีไขຌางถนน฿นการหา
อาหารหรือดินผาน พืไอขຌามเปยังอีกฝัດงของถนน ปຓนตຌน รวมเปถึงสัตว์ผูຌลามักจะขຌามากินซากสัตว์
บนถนน สวนสัตว์ลืๅอยคลานจาพวกงู มักจะพบวา฿ชຌถนนพืไอพิไมระดับอุณหภูมิของรางกาย ละนก
บางชนิด฿ชຌกรวดทรายขຌางถนนปຓนครืไองชวยกะมลใด ละ฿ชຌพืๅนทีไขຌางถนนทากิจกรรมอาบฝุຆ น
รูปบบของการ฿ชຌประยชน์หลานีๅทา฿หຌกิดอุบัติหตุกสัตว์ปຆาทบทัๅงสิๅน
2). การกระจายละการบงยกประชากร ถนนทา฿หຌความสัมพันธ์ทางประชากรของสัตว์
ปຆ าถูกตัดขาดออกจากกัน ซึไงปຓ น ผลจากความกวຌาง ละทีไ ล งของนวถนนจะปຓ นตัว ยั บ ยัๅ งการ
ดินทางขຌามเปมาของสัตว์ปຆาบางชนิด ขนาดความกวຌางของถนนทีไตางกันจะสงผลตอสัตว์ปຆาตละ
ประภทตกตางกันดຌวย ชน ความกวຌางทีไกินกวา 10 มตร จะปຓนอุปสรรค฿นการหากินของคຌางคาว
ละสัตว์ฟันทะขนาดลใกจาพวกหนูจะเมดินผานพืๅนทีไลงกินกวา 90 มตร (Oxley et al., 1974)
ดังนัๅนสัตว์บางชนิดจึงตຌองหากินอยูฉพาะพืๅนทีไดຌาน฿ดดຌานหนึไงของถนนทานัๅน ประชากรของสัตว์ทีไ
ถูกตัดขาดจากกันอาจกอ฿หຌกิดปัญหา฿นรืไองของประชากรขนาดลใก ละทา฿หຌประชากรทีไหลืออยู
ออนอลง นืไองจากการสืไอมลงทางพันธุกรรมทีไกิดจากการผสมพันธุ์฿นกลุมดียวกันทา฿หຌความ
หลากหลายของยีนมีนຌอยลง ละทา฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางพลวัต ของกลุมประชากร ชน การ
ปลีไ ย นปลงอายุ อั ต ราส ว นระหว า งพศ ดั ง นัๅ น ถนนจึ ง ถื อ ปຓ น สาหตุ ห ลั ก ฿นการคุ ก คามความ
หลากหลายทางชีวภาพของประชากรสัตว์ปຆา ละกอ฿หຌกิดการสูญพันธุ์อยางหลีกลีไยงมิเดຌ
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3). การปลีไยนปลงพฤติกรรมสัตว์ปຆา ถนนกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมของสัตว์ปຆา
เดຌทัๅงทางบวกละทางลบ เมวาจะดัดปลงจากการปลีไยนปลงถิไนอาศัย มืไอมีถนนตัดผานบริวณทีไ
ปຓ น ถิไน อาศัย ของสั ตว์ ปຆ า ทา฿หຌ มีการขຌา เป฿ชຌ ป ระยชน์ ข องมนุ ษ ย์ สั ตว์ ทีไมี ความออ นเหวตอ การ
ปลีไยนปลงกใจะกิดพฤติกรรมการหลบหนียังผล฿หຌสัตว์ปลีไยน หรือยຌายพืๅนทีไหากินเป฿นทีไสุดซึไงกิด
จากความสืไอมทรมของพืๅนทีไอาศัยดิมทีไกิดจากการบุกรุกของมนุษย์พืไอการ฿ชຌประยชน์ (เสวละ
กัลยาณี, 2544) ต฿นทางตรงกันขຌามสัตว์ทีไมีความสามารถ฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับสภาพวดลຌอม
หรือสภาพถิไนอาศัยทีไปลีไยนปลงเดຌดีกใจะสามารถ฿ชຌบริวณถนนปຓนหลงหากินเดຌ การปลีไยนปลง
พฤติกรรมของสัตว์ทีไกิดจากถนนยังกิดจากการปลีไยนปลงรูปบบการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาอีกดຌวย
ผลกระทบจากถนน฿นพืๅนทีไธรรมชาติตอถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา
1). การสืไอมทรมของถิไนอาศัย มืไอมีการตัดถนนขຌาสูถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา ยอมกอ฿หຌกิด
การปลีไยนปลงของถิไนอาศัยดิม ซึไงริไมตัๅงตขัๅนตอนการปຂดปຆากอสรຌาง ขัๅนตอนการกอสรຌางถนน
ละการคุกคามตอสัตว์ปຆา฿นพืๅนทีไสูงสุด มืไอเดຌปຂด฿หຌ฿ชຌปຓนสຌนทางคมนาคม ถนนปรียบสมือนตัว
ชวยพิไมการ฿ชຌประยชน์฿นพืๅนทีไดยมนุษย์ ละกอ฿หຌกิดผลกระทบทางนิวศวิทยา ดยฉพาะจาก
นักทองทีไยว คือ มืไอมีการประกอบกิจกรรมนันทนาการซึไง฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติปຓนฐาน มืไอมี
ปริมาณมากขึๅนจนสภาพธรรมชาติเมสามารถปรับตัว฿หຌฟืຕนคืนสภาพดิมเดຌจะกอ฿หຌกิดความสืไอม
ทรมของพืๅนทีไ ละถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา นอกจากนีๅความสืไอมทรมยังกิดจากการนาขຌาของมลใด
พันธุ์ตางถิไนทีไติดมากับยานพาหนะ ละกิดการพรกระจายพัน ธุ์ ปຓนการยากทีไจะทาลายปัจจั ย
หลานีๅ ละดินทีไมีการปลีไยนปลง฿นระหวางการกอสรຌางถนนจะอืๅอประยชน์ตอการพรกระจาย
ของชนิดพันธุ์ตางถิไน ชนิดพันธุ์ตางถิไนบางชนิดสามารถตัๅงถิไนฐานตามริมถนน ละ฿นหลงทีไอยูอาศัย
อืไนโ ละอาจนามาซึไ งการพรกระจายของรค ละมลงของพืชชนิดนัๅน นอกจากนีๅการกอสรຌาง
ถนนยังปลีไยนครงสรຌางชัๅนรือนยอดเมຌ ชน เมຌผลทีไพบเดຌตามขຌางถนนละตຌนเมຌบางประภททีไ
ติบตจากมลใดทีไทิๅงมาจากยานพาหนะ พันธุ์เมຌตางถิไนบางครัๅงถูกนามาปลูกริมถนนพืไอวัตถุประสงค์
฿นการควบคุมการพังทลายของดินละมีการ฿ชຌชนิดพันธุ์ทຌองถิไนมากขึๅนพืไอวัตถุประสงค์นีๅดังทีไกลาว
มาลຌ ว นปຓน ผลกระทบจากถนนตอสภาพถิไน อาศัยของสั ตว์ปຆาทัๅงครงสรຌ างละขนาดซึไงจะส งผล
กระทบตอสัตว์ปຆาทีไอยู฿นบริวณ฿กลຌคียง นอกจากสาหตุทีไกลาวมาขຌางตຌนลຌวมลภาวะวดลຌอมทีไ
กิดจากการสรຌางถนน ละยานพาหนะกใปຓนสาหตุสาคัญทีไกอ฿หຌกิดความสืไอมทรมของถิไนอาศัย
ของสัตว์ปຆา ซึไงบงปຓน 2 ประภทเดຌก
- มลภาวะวดลຌอมทางกายภาพ กิดจากการสรຌางถนน ชน การอัดนนของดิน
การสูญสียหนຌา ดินรวมเปถึงการชะลຌางพังทลายของดิน ความรຌอนทีไมาจากการผาเหมຌของชืๅอพลิง
ของยานพาหนะ กอ฿หຌกิดอุณหภูมิทีไตกตางเปจากสภาพธรรมชาติ ปริมาณฝุຆนละออง นอกจากนีๅ
ถนนยังปຓนสาหตุทีไทา฿หຌกิดมลภาวะทางสียงซึไงมีผลตอสรีรวิทยาละพฤติกรรมของสัตว์ปຆาบาง
ชนิด
- มลภาวะวดลຌอมทางคมี ถนนกอ฿หຌกิดการสะสมสารพิษทีไปຓนอันตรายตอสัตว์
ปຆาบางชนิด ซึไงปริมาณสารพิษทีไตกคຌางอยูบนถนนจะปรผันตรงกับจานวนยานพาหนะทีไ฿ชຌสຌนทาง
ละจะปรผกผันกับระยะหางจากถนนทา฿หຌมีผลตอสัตว์ปຆาทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไ

16
2). การสูญสียถิไนอาศัย ถนนสามารถกอ฿หຌ กิดการสูญสียถิไนอาศัยของสั ตว์ปຆาเดຌทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม ดยทางตรงเดຌก มืไอมีการตัดถนนจะตຌองมีการปຂดพืๅนทีไปຆาพืไอทาการตรียม
นวถนน฿นการกอสรຌาง ดยขึๅนอยูกับความกวຌางละความยาวของถนน ซึไงพืๅนทีไปຆาทีไกลายปຓนถนนกใ
ถือปຓนการสูญสียพืๅนทีไอาศัยของสัตว์ปຆา
นอกจากถนนทา฿หຌกิดการสูญสียถิไนอาศัยของสัตว์ปຆาลຌว ครงขายของถนนกใมีสวนสาคัญ
ตอการกระจายของถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา นืไองจากการตัดถนนผานปຆาปຓนจานวนมากจะทา฿หຌกิด
หยอมปຆา (Smaller Patch Sizes) ละสงผลตอสัตว์ปຆาบางชนิดทีไเมสามารถขຌามผานพืๅนทีไลงของ
นวถนนเดຌกอ฿หຌกิดปัญหาตางโ ตามมา
ขຌอมูลพืๅนฐานพืๅนทีไศึกษา
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศ (สุราษฎร์ธานีีุ โ55ไี
ประวัติความป็นมา
สานักงานปຆาเมຌจังหวัดชุมพร เดຌรับหนังสือจากหนวยปรับปรุงตຌนนๅาพะตຍะ สานักงานปຆาเมຌ
ขตสุราษฎร์ธานี วันทีไ โโ พฤศจิกายน โ5ใ5 รืไองขอ฿หຌกาหนดบริวณควนมยายหมอนปຓนขต
หຌามลาสัตว์ปຆา พรຌอมสานาหนังสื อ นายลาดวน กิจชวยการ ลงวันทีไ แ พฤศจิกายน โ5ใ5 จຌงวา
พืๅนทีไปຆาบริวณควนมยายหมอนขตติดตอระหวางจังหวัดชุมพร ละจังหวัดระนอง ทຌองทีไอาภอพะ
ตຍะ จังหวัดชุมพรมีสภาพปຆาสมบูรณ์ ปຓนพืๅนทีไปຆาตຌนนๅาลาธาร มีสัตว์ปຆาหลายชนิดดยฉพาะลียงผา
ชຌางปຆา ชะนี คาง ชะมด มน กระจง อาศัยอยูจานวนมาก มีบึงนๅาขนาด฿หญ มีปຆาผืน฿หญลຌอมรอบมี
นักทองทีไยวมาพักผอนอยูสมอ ดังนัๅนสานักงานปຆาเมຌ จังหวัดชุมพร จึงเดຌมีหนังสือเปยังกรมปຆาเมຌ
กรมปຆาเมຌจึงสงจຌาหนຌาทีไจากสวนอนุรักษ์สัตว์ปຆา ดานินการสารวจพืๅนทีไ ผลการสารวจพบวา พืๅนทีไ
บริวณ ดังกลาวหมาะสมละอยู฿นกณฑ์ทีไน าจะกาหนดปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาเดຌ ดยผนวกอา
พืๅนทีไปຆาจังหวัดชุมพร บริวณอาภอพะตຍะ ละจังหวัดระนอง บริวณอาภอมืองละอาภอกะปอร์
ปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ ตอมา฿นป พ.ศ. โ5ไโ ทางราชการเดຌตราพระราชกฤษฎีกากาหนดทีไดินปຆา
ละม ปຆาพะตຍะ ปຆาปังหวาน ละปຆา ปากทรง฿นทຌองทีไตาบลพระรักษ์ ตาบลพะตຍะ ตาบลปากทรง
อาภอพะตຍะ ตาบลทุงคาวัด ตาบลละม อาภอละม จังหวัดชุมพร ละบริวณทีไดินปຆาละอุน ปຆา
ราชกรูด ละปຆากะปอร์ ตาบลมวงกลวง ตาบลชีไยวหลียง ตาบลบຌานนา อาภอกะปอร์ จังหวัด
ระนอง฿หຌปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา ดยประกาศ฿นราชกิจ จานุบกษา ลมทีไ แแๆ ตอนทีไ ้ ก. หนຌา
ใ5 วันทีไ โไ กุมภาพันธ์ โ55โ นืๅอทีไประมาณ โ้เุเเเ เร หรือประมาณ ไๆไ ตารางกิลมตร
ทีไตัๅง
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ครอบคลุม฿นขตปຆาสงวนหงชาติ จานวน ไ ปຆา
ละปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี รวมดังนีๅ คือ
แ. ปຆาสงวนหงชาติปຆาปากทรง ปຆาพะตຍะละปຆาปังหวาน ทຌองทีไตาบลปากทรง ตาบลพะ
ตຍะ อาภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร
โ. ปຆาสงวนหงชาติปຆาละม ทຌองทีไตาบลพะตຍะ ตาบลพระรักษ์ อาภอพะตຍะ ตาบลละม
ตาบลทุงคาวัด อาภอละม จังหวัดชุมพร
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ใ. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาละอุน ละปຆาราชกรูด ทຌองทีไตาบลราชกรูด อาภอมือง ละตาบล
มวงกลวง อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง
ไ. ปຆาสงวนหงชาติปຆากะปอร์ ทຌองทีไตาบลชีไยวหลียง ตาบลบຌานนา ตาบลกะปอร์ อาภอ
กะปอร์ จังหวัดระนอง
5. ปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทຌองทีไ ตาบลปากครง อาภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร
ๆ. ปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทຌองทีไ ตาบลราชกรูด อาภอมือง จังหวัดระนอง
็. ปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทຌองทีไ ตาบลชีไยวหลียง อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง
อาณาขตติดตอ
ทิศหนือ จดคลองหินชຌาง คลองพะตຍะ คลองสาะ คลองจาก ตาบลพะตຍะ อาภอพะตຍะ
จังหวัดชุมพร คลองกะจะ คลองปากทรง คลองหลางตาง หຌวย฿นปก ตาบลปากทรง อาภอพะตຍะ
จังหวัดชุมพร
ทิศ฿ตຌ จดอุทยานหงชาติกงกรุง ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองยัน หຌวยวังปลา คลองพรก
ซຌายบຌานทองหลาง ตาบลบຌานนา อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง หຌวยขาพัง ตาบลชีไยวหลียง หຌวย
สียด หຌวยหินขาว หຌวยพระนารายณ์ คลองบางปรุ อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก จด คลองคันธุลี หຌวยทรง คลองหมงละคลองละม ตาบลทุงคาวัด อาภอ
ละม จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก จดหຌวยนๅา฿ส หຌวยปลิง คลองของ อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง คลองมวงกลวง
คลองสงนต ละคลองสานัก ตาบลกะปอร์ อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง
ลักษณะภูมิประทศ
พืๅนทีไมีความหมาะสมทีไจะกาหนด฿หຌปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา มีนืๅอทีไประมาณ โ้เุเเเ เร
หรือประมาณ ไๆไ ตารางกิลมตร อยู฿นขตปຆาสงวนหงชาติตางโ มีสภาพดังนีๅ
ก. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาพะตຍะ ปຆาปังหวาน ละปຆาปากทรง ทຌองทีไตาบลปากทรง ตาบลพะ
ตຍะอาภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร เดຌถูกบุกรุกทาลายปຓนจานวนมาก พราะเดຌมีราษฎรจากตางทຌองทีไ
อพยพขຌามาอยูอาศัยละทามาหากิน ปลูกเรพริก กลຌวย กาฟ สวนทุรียน ยางพารา ปาล์ม ขณะนีๅ
หลือปຆาทีไอุดมสมบูรณ์เมมากนัก ลຌวนปຓนตຌนนๅาลาธาร ปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน สวน฿หญ ของ
พืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึนๅ เป ระดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา
แเเ-5่เ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ 5่ใ มตร คือขาหินชຌาง มีคลองสาะ คลองปากทรง คลอง
กะจะ เหลลงสูคลองหลังสวน
ข. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาละม ทຌองทีไตาบลพะตຍะ ตาบลพระรักษ์ อาภอพะตຍะ ตาบลละม
ตาบลทุงคาวัด อาภอละม จังหวัดชุมพร สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน ฿นหุบขาจะมี
ราษฎรบุกรุกขຌาทากินทาเร ทาสวนมากเปลຌว หลือทีไปຓนปຆาธรรมชาติ ปຓนปຆาตຌนนๅาลาธาร สวน
฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเประดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปຆาจากระดับนๅาทะลฉลีไย แเเ-ๆเเ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ๆแ่ มตร คือ ขาสานักจวง
อยูทางทิศตะวันตกของพืๅนทีไ คลองทีไมีนๅาตลอดปทีไสาคัญ โ สาย คือ คลองหลางตาง คลองละม ฿น
ฤดูฝน นๅาเหลชีไยวมาก สวนลาหຌวยลใกโ มีนๅาฉพาะฤดูฝน ชน คลองตรัง คลองสระ
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ค. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาละอุน ละปຆาราชกรูด ทຌองทีไตาบลราชกรูด อาภอมือ ง ละตาบล
มวงกลวง อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสลับซับซຌอน มีราษฎรบุกรุกเมมาก
นัก ปลูกมะมวงหิมพานต์ ยางพารา ทุรียน หลือปຓนปຆาธรรมชาติทีไปຓนตຌนนๅาลาธารทือกขาสูง สวน
฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชัน ตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูงของพืๅนทีไ ทีไจะประกาศปຓนขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปຆาจากระดับนๅาทะลฉลีไย แเเ-้เเ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ้็5 มตร คือ ขาพอตา
ชงดง ลาหຌวยมีนๅาเหลตลอดป ทีไสาคัญ โ สาย คือ หຌวยนๅา฿ส คลองของ ฿นฤดูฝนนๅาเหลชีไยวมาก
สวนลาหຌวยลใกโ มีนๅาฉพาะฤดูฝน ชน คลองหຌวยปลิง ปຓนตຌน
ง. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆากะปอร์ ทຌองทีไตาบลชีไยวหลียง ตาบลบຌานนา ตาบลกะปอร์ อาภอ
กะปอร์ จังหวัดระนอง สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน ถูกบุกรุกทาลายจากราษฎรตาง
ทຌองทีไอพยพขามาอยูอาศัยละทามาหากิน ปลูกเรกาฟ มะมวงหิมพานต์ ยางพารา ทุรียน เปบຌาง
ลຌว หลือปຓนปຆาธรรมชาติทีไปຓนตຌนนๅาลาธาร สวน฿หญ ของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป
ระดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆ าจากระดับนๅาทะล ฉลีไย แเเ-ๆเเ
มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ๆๆใ มตร คือ ขาพระนารายณ์ อยูทางดຌานทิศตะวันตกของพืๅนทีไ ลา
หຌวยมีนๅาเหลตลอดปทีไสาคัญมี โ สาย คือ คลองบางปรุ คลองพรกซຌาย สวนลาหຌวยลใกโ มีนๅาฉพาะ
ฤดูฝน ชน หຌวยหิน฿หญ หຌวยหินขาว หຌวยพรุรใด ปຓนตຌน
จ. พืๅนทีไปຆาเมຌถาวรทีไหมาะสมจะประกาศ ปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆามีอยู ใ ปຆา คือ
แ. พืๅน ทีไ ดຌา นทิศหนื อ อยู ฿นทຌองทีไ ตาบลปากทรง อาภอพะตຍะ จั งหวัดชุมพร
สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงสลับ ซับซຌอน มีราษฎรบุกรุกทาเรกาฟ ยางพารา หลือพืๅนทีไปຓนปຆ า
ธรรมชาติละปຆาตຌนนๅาลาธารสวน฿หญ ของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูงของ
พืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆ าจากระดับนๅาทะล ฉลีไย แเเ-ไเเ มตร ยอดขาสูงสุด
ประมาณ ไไ5 มตร คือ ขายอง อยูทางทิศ฿ตຌของพืๅนทีไมีลาหຌวยลใกโ มีนๅาเหลสูคลองหลังสวน ชน
หຌวยซิว
โ. พืๅนทีไดຌานทิศตะวันตก อยู ฿นทຌองทีไตาบลราชกรูด อาภอมือง จั งหวัดระนอง
สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงชันปຓนปຆาตຌ นนๅาลาธารมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูง
ของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์ สัตว์ปຆาจากระดับนๅาทะล แเเ-ใเเ มตร ยอดขาสูงสุด
ประมาณ ใ55 มตร ปຓนทือกขาติดตอกับขาพอตาชงดง มีลาหຌวยลใกโ มีนๅาเหล ชน หຌวยนๅา฿ส
คลองรักษ์
ใ. พืๅนทีไดຌานทิศ฿ตຌ อยู ฿นทຌองทีไตาบลชีไยวหลียง อาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง
สภาพพืๅนทีไปຓนทือกขาสูงชันสลับซับซຌอน มีราษฎรบุกรุกทาลายปຆาเมมากนัก ปຓนราษฎรจากตาง
ทຌองทีไ ปลูกเรกาฟ มะมวงหิมพานต์ ยางพารา ทุรียน สวน฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชั นตัๅงต โ5ั
ขึๅนเป ระดับความสูงของพืๅนทีไ ทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆ าจากระดับนๅาทะล ฉลีไย แเเๆเเ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ๆแ้ มตร คือ ขายายหมอน ลาหຌวยมีนๅาเหลตลอดป ทีไสาคัญมี โ
สาย คือ คลองทองหลาง หຌวยสียด เหลลงสูคลองกะปอร์ ฿นฤดูฝนมีนๅาเหลชีไยวมาก สวนลาหຌวย
ลใกโ มีนๅาฉพาะฤดูฝน ชน หຌวยก หຌวยขาพัง สภาพภูมิประทศดังกลาวขຌางตຌน หมาะทีไจะปຓน
หลงทีไอยูอาศัยละปຓนหลงหากิน ตลอดจนปຓนหลงประกอบกิจกรรมตาง โ ของสัตว์ปຆา
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศของพืๅนทีไอยู฿นขตรຌอน ซึไงมีอากาศอยู฿นกณฑ์ชุมชืๅน ฤดูฝนริไมตัๅงต
ดือนพฤษภาคมถึงดือนตุลาคม ซึไงปຓนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ สวน฿นชวงทีไมีฝนตก
นຌอยคือชวงดือนธันวาคมถึงดือนมษายนดยเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือ
ลักษณะธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยาของพืๅนทีไปຆาหงนีๅ สวน฿หญปຓนภูขามีลักษณะดินปຓนดินหนียวปน
ทรายมีสีดง สมรรถนะ฿นการอุຌมนๅาคอนขຌางสูง
ทรัพยากรปຆาเมຌ
฿นพืๅ น ทีไ  ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ปຆ า ควนม ย ายหม อ น ปຓ น ปຆ า เมຌ ป ระภทปຆ า ดิ บ ชืๅ น มี  นืๅ อ ทีไ
โ่็ุเใใ เร คิดปຓน ้่.้็ ปอร์ซนต์ ปຆาเมຌประภทปຆาสืไอมทรม(ทีไถูกบุกรุกี มีนืๅอทีไ ็็5 เรคิด
ปຓน เ.โ็ ปอร์ซในต์ ปຆาเมຌประภทพืๅนทีไ กษตรละพืๅนทีไชุมชน มีนืๅอทีไ โุแ้โ เร คิดปຓน เ.็ๆ
ปอร์ซนต์ นืไองจาก฿นขตพืๅนทีไนีๅ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ จึงทา฿หຌมีพรรณเมຌนຌอย฿หญนานาชนิด
พรรณเมຌทีไสาคัญ เดຌก ตะคียนทอง ตะคียนทราย ตะบก ตะคียนหิน กะบาก ยางนา จาปา เข
ขียว ตาสือ หลุมพอ สียดชอ อินทนิล สຌาน สมอพิภก มะมา กอ ซะ มะฟืองชຌาง เทรยຌอย฿บคู
เทรหิน สะตอ มะปริงละ ตารຌาง สาหรับพรรณเมຌทีไปຓนอาหารของสัตว์ปຆาเดຌก มะกอกปຆา เทร
มะมวงปຆา พะนียง กระทຌอนปຆา มะหาด หวຌา ขนุนปຆา เผผาก ระกา ละ หวาย ปຓนตຌน ละพรรณเมຌ
พืๅนลางตาง โ หลายชนิด ชน ปาล์ม ฟຂร์น ละกลຌวยเมຌ ปຓนตຌน
ทรัพยากรสัตว์ปຆา
นกมี แ็แ ชนิด สัตว์จาพวกลีๅยงลูกดຌวยนมมี 5เ ชนิด สัตว์จาพวกลืๅอยคลาน มี แๆ ชนิด
สัตว์จาพวกสะทินนๅาสะทินบกมี ใ ชนิด ปลามี แ5 ชนิด มลงมี ่ ชนิด นืไองจากสภาพปຆาปຓนปຆา
ดิบ ชืๅน ทีไอุดมสมบู รณ์ คยมีสั ตว์ปຆ าตางโ มากมาย ปั จจุ บั นปຆ าถูกทาลายเปมากละหลือสั ตว์ปຆ า
พอประมาณ จากการสารวจบืๅองตຌนละสอบถามจากชาวบຌาน ทราบวา ยังพอมีสัตว์ปຆาทีไคงหลืออยู
คือ หมี ชຌางปຆ า ลียงผา กระทิง อีกຌง สมสรใ จ สื อดาว กวาง มีปริ มาณนຌ อยละอยู ฿นสภาพถูก
คุกคาม นอกจากนีๅยังมี ชะนี ลิง คาง กระจง สือปลา หมูปຆา เกปຆา อีหใน มวดาว ละนกชนิดตาง โ
ทาทีไสารวจพบมี หยีไยวรุຌง นกกวัก นกตบยุง นกกางขนดง นกปลຌา สัตว์ลืๅอยคลานละสัตว์สะทิน
นๅาสะทินบกทีไสาคัญเดຌก ตะกวด หีๅย หาชຌาง งูชนิดตางโ ชน งูหลือม งูกะปะ งูจงอาง งูขียว งู
ขียวหางเหมຌ ปຓนตຌน
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ทีไมา (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศ (สุราษฎร์ธานี),2554)

ภาพทีไ 5 ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ละหนวยพิทักษ์ปຆา

อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศ (สุราษฎร์ธานี),2554)
ประวัติความป็นมา
อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว ดิมชืไอ อุทยานหงชาตินๅาตกคลองพรา มีประวัติการจัดตัๅงริไม
จากทีไ฿นป พ.ศ. 2521 ปຆาเมຌขตจังหวัดสุราษฏร์ธานีเดຌมีหนังสือถึงกรมปຆาเมຌ จຌงวาบริวณปຆาสงวน
หงชาติปຆาทุงระยะ-นาสัก ทຌองทีไอาภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพปຆาละภูมิประทศ สวน฿หญปຓน
ภูขาสลับซับซຌอนมีเมຌมีคาปຓนจานวนมาก ปຓนปຆาตຌนนๅาลาธาร มีธรรมชาติหมาะกการจัดปຓนหลง
ทองทีไยว฿นลักษณะของอุทยานหงชาติ หรือขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา ซึไงกองอนุรักษ์สัตว์ปຆาเดຌสารวจ
ลຌวจຌงวา ปຆาดังกลาวเมหมาะสมทีไจะตัๅงปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา กองอุทยานหงชาติเดຌสัไง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไเปสารวจบืๅองตຌนเดຌรับรายงานวาพืๅนทีไดังกลาว มีสภาพหมาะสมทีไจะจัดตัๅงปຓนอุทยาน
หงชาติเดຌ ประกอบกับ฿นป พ.ศ. 2524 นายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกสภาผูຌทนราษฎรจังหวัด
ชุมพร เดຌมีหนังสือกราบรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลอกปรม ติณสูลานนท์ ) สนอวา ทีไหมูทีไ 13
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(ปัจจุบันหมูทีไ 5) ตาบลตะก อาภอทุงตะก จังหวัดชุมพร มีนๅาตกสวยงามนๅาเหลตลอดป มีสภาพปຆา
อุดมสมบูรณ์ หในควรสงวนเวຌจัดปຓนอุทยานหงชาติ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาลຌว มีบัญชา฿หຌ
กรมปຆาเมຌรับเปพิจารณาดานินการตอเป กองอุทยานหงชาติจึงเดຌสัไงจຌาหนຌาทีไออกเปดานินการ
บุกบิกจัดตัๅงอุทยานหงชาติคลองพรา ตัๅงต ปงบประมาณ 2524 ตตอมากิดหตุการณ์บຌานมือง
เมสงบนืไองจากการทรกซึมของผูຌกอการรຌายคอมมิวนิสต์เมปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
จึงเดຌระงับผนงานเวຌชัไวคราว มืไอสถานการณ์ขຌาสูภาวะปกติลຌว ฿นป พ.ศ. 2526 กองอุทยาน
หงชาติจึงเดຌ฿หຌจຌาหนຌาทีไออกเปบุกบิกจัดตัๅงอุทยานหงชาติคลองพราอีกครัๅงหนึไง ซึไงจຌาหนຌาทีไเดຌ
ดานินการตัๅงตปงบประมาณ 2527 ปຓนตຌนมา สาหรับนๅาตกหงาว นัๅน ดิมคือ วนอุทยานนๅาตก
หงาว อยู฿นทຌองทีไตาบลหงาว อาภอมือง จังหวัดระนอง มีนวขตตามนวขตปຆาสงวนหงชาติ
นๅาตกหงาวมีนืๅอทีไประมาณ 2.93 ตารางกิลมตร ปຓนหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงของจังหวัดระนอง
อยู฿นความดูลของสานักงานปຆาเมຌจังหวัดระนองมาตัๅงตป พ.ศ. 2498 จนถึงป พ.ศ. 2524 จึงเดຌอน
เปขึๅนกับกองอุทยานหงชาติละ฿หຌอุทยานหงชาติหลมสนปຓนผูຌดูลวนอุทยานนๅาตกหงาวอีก
หนຌาทีไหนึไง ตอมา฿นป พ.ศ. 2532 เดຌมีการผนวกวนอุทยานนๅาตกหงาวขຌาปຓนขตอุทยานหงชาติ
คลองพราละปลีไยนชืไอมาปຓน อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว ตัๅงต ป พ.ศ. 2537 ปຓนตຌนมา
ทีไตัๅง
อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว อุทยานหงชาตินๅาตกหงาวมีพืๅนทีไรับผิดชอบอยู฿นทຌองทีไจังหวัด
ระนอง ละจังหวัดชุมพร การดินทางจากตัวมืองระนองเปตามถนนพชรกษม (สຌนทางระนอง –
ภูกใตี ประมาณ แใ กิลมตร ฝัດงซຌายตรงขຌามภูขาหญຌา ยกขຌาเปอีกประมาณ แ กิลมตร ทีไทาการ
อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว ตัๅงอยูทีไ ็ๆ/5 หมูทีไ แ ตาบลหงาว อาภอมือง จังหวัดระนอง
อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว มีนืๅอทีไ ไแ็ุ5เเ เร (ๆๆ่ ตร.กม.ี ครอบคลุมพืๅนทีไจังหวัดระนอง อยู฿น
ขตทຌองทีไ อ.ละอุน ละ อ.มือง นืๅอทีไ โใไ,ใ็5 เร ละจังหวัดชุมพร อยู฿นขตทຌองทีไ อ.สวี, อ.ทุง
ตะก, อ.หลังสวน ละ อ.พะตຍะ นืๅอทีไ 183,125 เร
อาณาขตติดตอ
ทิศหนือ
จดอาภอมือง อาภอทุงตะก จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก จดอาภอสวี อาภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศ฿ตຌ
จดอาภอกะปอร์ จังหวัดระนอง ละอาภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก จดอาภอมืองจังหวัดระนอง
ลักษณะภูมิประทศ
พืๅนทีไของอุทยานหงชาตินๅาตกหงาว ปຓนพืๅนทีไตຌนนๅามีลักษณะปຓนทือกขาสลับซับซຌอน มีทีไ
ราบนຌอยมาก วางตัวยาวตามนวหนือ -฿ตຌ ประกอบดຌวยขาดน ขานมสาว ทีไสูง ทีไสุดคือ ยอดขา
นมสาว มีความสูงจากระดับนๅาทะล แุเ่้ มตร สันขาทีไปຓนนวยาวนีๅบงขตจังหวัดระนองกับ
จังหวัดชุมพร ละปຓนหลงตຌนนๅาลาธารทีไสาคัญ ชน คลองสวี คลองพรา คลองตะก ละคลอง
หลังสวน฿นจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสຌมปງน คลองบางริๅน คลองหงาว ละ
คลองราชกรูด฿นจังหวัดระนอง
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ลักษณะธรณีวิทยา
฿นขตพืๅนทีไอุทยานหงชาตินๅาตกหงาว สวน฿หญปຓนดินชุดทีไ โๆ ลักษณะดินรวน หนียว
ดง พืๅน ทีไปຓ นภูขาสู ง ลั กษณะดิน อยู ฿นชุดทีไ 5ใุ 5ไ (ขຌอมูล จากสถานี พัฒ นาทีไดินี ลักษณะดิน
ดยทัไวเปปຓนดินรวนหนียว ดังนัๅน฿นบริวณทีไปຓนภูขาสูงหรือพืๅนทีไทีไมีความลาดชัน จึ งมีความสีไยง
ทีไดินจะกิดการลืไอนเหล (Erosionี สูง
ทรัพยากรนๅา
1.1 หลงนๅา฿นอากาศ เดຌก นๅาฝน จัดปຓนหลงนๅาทีไสาคัญทีไสุดสาหรับ การกษตร การ
อุปภค บริภค ละยังปຓนหลงตຌนนๅาลาธาร ซึไงปຓนหลงตຌนนๅาตาง โ ทีไสาคัญอีกดຌวย
แ.โ หล งนๅ าผิ ว ดิน พืๅน ทีไของอุทยานห งชาตินๅ าตกหงาว ปຓ นพืๅนทีไตຌนนๅามีลั กษณะปຓ น
ทือกขาสลั บ ซับ ซຌอน มีทีไร าบนຌอยมาก วางตัว ยาวตามนวหนื อ -฿ตຌ ประกอบดຌวยขาดน ขา
นมสาว ทีไสูงทีไสุดคือ ยอดขานมสาว มีความสูงจากระดับนๅาทะล แุเ่้ มตร สันขาทีไปຓนนวยาว
นีๅบงขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรละปຓนหลงตຌนนๅาลาธารทีไสาคัญ ชน คลองสวี คลองพรา
คลองตะก ละคลองหลังสวน฿นจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสຌมปງน คลองบางริๅน
คลองหงาว ละคลองราชกรูด฿นจังหวัดระนอง
ทรัพยากรปຆาเมຌ
จังหวัดระนองปຓนจังหวัดภาค฿ตຌตอนบน ดຌานทิศตะวันตกติดกับทะลอันดามัน ละประทศ
พมา ปຓนจังหวัดทีไมีพืๅนทีไราบ 14% ละภูขา 86% มีนืๅอทีไประมาณ 3,298.045 ตารางกิลมตร
หรือ 2,061,278 เร ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ปຓนพืๅนทีไปຆา มีทิวขา หุบขาสลับซับซຌอน สวน฿หญ
ประกอบดຌวยปຆาดิบชืๅนซึไงปຓนพืๅนทีไปຆาสวน฿หญของจังหวัด สังคมยอยของปຆาดิบลຌง ละทุงหญຌา
฿นพืๅนทีไอุทยานหงชาตินๅาตกหงาว สามารถจานกสังคมพืช฿นลักษณะประภทปຆา เดຌ โ
ประภท฿หญ โ คือ
แ. ปຆาดิบชืๅน (tropical rain forestี คิดปຓนรຌอยละ ้้.่ ของพืๅนทีไทัๅงหมด พบเมຌมีคาละเมຌ
พืๅนลางขึๅนอยูหนานนทีไสาคัญ เดຌก พญาเมຌ ตะคียนทอง หลุมพอ จาปา ยาง ยูง บุนนาค ตะบก
อินทนิล มังตาล กระบาก ตาสือ ตะคียนทราย สมพง พิกุลปຆา มะมวงปຆา เขขียว ฯลฯ พืชพืๅนลาง
ละพืชอิงอาศัยเดຌก หวาย ระกา เผ ฟຂน กมาซุม ละบัวผุด ปຓนตຌน
โ. ทุงหญຌา ( Grassland ) บริวณยอดขานๅาตกหงาว ละทิวขาดຌานทิศ฿ตຌลงมา ปຓนหยอม
โ มีนืๅอทีไรวมประมาณ ่5ใ เร หรือคิดปຓนรຌอยละ เ.โ ของพืๅนทีไทัๅงหมด
ทรัพยากรสัตว์ปຆา
มีชຌางปຆา 2 ขลง ขลงหนึไง 11 ตัว อีกขลงหนึไง 7 ตัว อาศัยอยู฿นปຆาพะตຍะ ฿นขตอุทยาน
หงชาตินๅาตกหงาว สัตว์ปຆาอืไน โ ทีไอาศัยอยู ชน สมสรใจ กระทิง หมี กຌง ลิง คาง หมูปຆา ลียงผา
กระรอก งูหา งูจงอาง งูหลือม ตา ตะพาบนๅา นกหวຌา นกกาฮัง นกงือก นกกางขน นกขา นก
ซงซว นกขุนทอง นกกระราง นกขมิๅน นกกระจาบ เกปຆา ฯลฯ
อุทยานหงชาตินๅาตกหงาว มีสัตว์ฉพาะถิไนทีไมีความสาคัญละมีชืไอสียงทีไทราบกันทัไวเปอีก
อยางหนึไง นัไนคือ มีการคຌนพบ ปูจຌาฟງา (Phricotelphusa Sirindhon Naijanetr) ปูนๅาตกชนิด
฿หมของลก พบครัๅงรกทีไบริวณนๅาตกหงาว จังหวัดระนอง
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ทีไมา (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศ (สุราษฎร์ธานี),2554)

ภาพทีไ 6 อุทยานหงชาตินๅาตกหงาวละหนวยพิทักษ์อุทยานหงชาติ

