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การตรวจอกสาร 
 

นวคิดพืๅนฐานละปງาหมายของนวชืไอมตอระหวางผืนปຆา  
 
 หนຌาทีไหลักของนวชืไอมตอทางระบบนิวศคือการสงสริม฿หຌกิดความสามารถ฿นการ
ชืไอมตอกันของสิไงมีชีวิตระหวางหยอมปຆาทีไกระจัดกระจายอยูทัไวเป กลาวคือปຓนการชวยหลือสัตว์
ปຆา฿หຌสามารถคลืไอนยຌายเปมาระหวางหยอมถิไนทีไอาศัยทีไมีระยะทางหางจากกันเดຌ  ซึไงจะชวย฿หຌ
สิไงมีชีวิตมีอกาสลกปลีไยนพันธุกรรมระหวางประชากร ละปຂดอกาสการตัๅงถิไนฐานของประชากร
สิไงมีชีวิต฿นพืๅนทีไหง฿หมรวมถึงการพิไมอกาส฿นการสาะสวงหาปัจจัย฿นการด ารงชีวิตเดຌ มากขึๅน
การจัดการพืๅนทีไคุຌมครอง฿นลักษณะของกลุมปຆาดยการสงสริม฿หຌมีการชืไอมตอระหวางผืนปຆาตางโ
ถือเดຌวาปຓนหนึไง฿นกลยุทธ์หลักส าคัญ฿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
฿กลຌชิดกันละขณะดียวกันปຓนการด ารงเวຌซึไงความหลากหลายทางพันธุกรรมภาย฿นประชากร 
 2. พิไมพืๅนทีไ฿นการสาะสวงหาอาหารปຓนการชวย฿หຌชนิดทีไคยอยู฿นถิไนทีไอาศัยทีไเมหมาะ
เดຌผานเปยังทีไทีไมีความหมาะสมกวา 
 3. ท าหนຌาทีไปຓนพืๅนทีไคุຌมภัย (cover) ส าหรับชนิด฿นขณะทีไมีการคลืไอนทีไระหวางหยอมปຆา 
 4. กอ฿หຌกิดความหลากหลายของถิไนทีไอาศัยพืไอชวย฿หຌสิไงมีชีวิต฿นตละชวงชีวิตสามารถ
ลือก฿ชຌถิไนทีไอาศัยทีไหมาะสม฿นพืๅนทีไละชวงวลาทีไตຌองการตามวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนัๅน 
 5. จัดหาพืๅนทีไทีไปຓนทางลือกส าหรับหลบภัยของสิไงมีชีวิต฿นชวงทีไผชิญกับการรบกวนทีไมี
ความรุนรงมาก ชน ภัยจากเฟปຆาหรือนๅ าทวมปຓนตຌน 
 6. กิดทางสีขียว (greenway or green belt) ชวยจ ากัดการติบตของขตมืองทีไเม
หยุดยัๅงทางอຌอมสงสริม฿หຌกิดอกาสทางนันทนาการละชวยพัฒนาทิวทัศน์฿หຌกิดความรมรืไนปຓน
การพิไมคุณคาทางอຌอม฿หຌกับพืๅนทีไ 
 7. สงสริม฿หຌมีการดูลคุณภาพหลงนๅ าละการจัดการหลงนๅ าทีไดีขึๅน (กรณีของการ฿ชຌ    
 ล านๅ าปຓนทางชืไอมตอ) 
 ส าหรับสมมติฐานหลัก฿นการออกบบนวชืไอมตอนัๅน Hilty et al. (2006) เดຌสนอนะเวຌ
วาจ าปຓนทีไจะตຌองค านึงถึงปງาหมาย฿นการอนุรักษ์ดຌาน฿ดดຌานหนึไงหรือทุกโดຌานดังตอเปนีๅ 
  1) ปງาหมายตามความหลากหลายทางชีวภาพ 
   - ระดับรายตัวของสัตว์ปຆา (individual of a species) 
   - ระดับประชากร (deme of a species) 
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   - ระดับชนิดพันธุ์ (species) 
   - ระดับสังคม (community) 
   - ระดับภูมิภาพ (landscape) 
  2) ปງาหมายตามระดับมาตราสวนชิงพืๅนทีไของการชืไอมตอ (spatial scale of 
linkage) 
   - ระดับทຌองถิไน ชน ทางลอดหรือทางขຌามของสัตว์ปຆาปຓนทางชืไอม 
   - ระดับภูมิภาค ชน การ฿ชຌนวมนๅ าหรือล านๅ าปຓนทางชืไอม 
   - ระดับทวีปหรือการขຌามเปยังอีกทวีป ชน การ฿ชຌนวทือกขาปຓนทาง
ชืไอม 
  3) ปງาหมายตามศักยภาพฉพาะ฿นการ฿ชຌประยชน์ 
   - พืไอการคลืไอนทีไ฿นรอบวัน (daily movement) ชน การสาะสวงหา
อาหารรายวัน 
   - พืไอการคลืไอนทีไตามฤดูกาล (seasonal movement) ชน การอพยพ
ปลีไยนถิไนทีไอาศัย 
   - พืไอการขยายการกระจาย (dispersal) ชน พืไอลกปลีไยนพันธุกรรม
การคຌนหาคูผสมพันธุ์ 
   - พืไอปຓนถิไนทีไอาศัย (habitat) ชน นวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมาก 
   - พืไอ฿หຌน฿จวาชนิดนัๅนยังคงอยูสืบเป  (long-term species 
persistence) ชน การปรับตัว฿หຌขຌากับภาวะลกรຌอน 
 
ความหมายละนวคิดของนวชืไอมตอ 
  

ทางชืไอมตอหรือนวชืไอมตอหมายถึงพืๅนทีไขนาดลใกดยมากมักมีรูปรางปຓนถบยาวชวยท า
หนຌาทีไตอบสนองความตຌองการของชนิดฉพาะนัๅนโทีไตຌองการคลืไอนทีไระหวางหยอมปຆาทีไตกตางกัน
เดຌดยนวชืไอมตอมักมีพืชพรรณ฿กลຌคียงกับถิไนทีไอาศัยหลักทีไอยู฿กลຌคียง 
 นวชืไอมตอหยอมปຆาหมายถึงสຌนทางทีไอืๅอ฿หຌสัตว์ปຆามีพืๅนทีไหากินกวຌางขึๅนสามารถ฿ชຌปຓน
สຌนทางชืไอมระหวางหยอมปຆาท า฿หຌพืชสามารถพรกระจายพันธุ์ละลกปลีไยนพันธุกรรม฿หຌปຓนเป
ตามธรรมชาติประชากรของสัตว์ปຆาสามารถคลืไอนผานตามการปลีไยนปลงของสิไงวดลຌอมละภัย
ตางโทีไกิดขึๅนเดຌ สวนชนิดพันธุ์ทีไถูกคุกคามสามารถขยายพันธุ์เดຌ฿นทีไ฿หม ผลกระทบจากการทีไผืนปຆา
ถูกตัดขาดจากกันจนกิดหยอมปຆาจ านวนมากสงผลตอกระบวนการทางนิวศวิทยาทัๅง฿นชิงพืๅนทีไละ
วลาการปลีไยนปลงทางดຌานกายภาพละการปลีไยนปลงการ฿ชຌประยชน์ทีไดินสงผลตอพลวัตของ
ประชากรสัตว์ปຆารวมทัๅงอาจกิดการปลีไยนปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ดຌวย (Schweiger et al., 
2000) 
 ค าจ ากัดความดังกลาวเดຌนຌนยๅ าถึงความส าคัญของความสามารถ฿นการคลืไอนทีไของสิไงมีชีวิต
จากหยอมถิไนทีไอาศัยหงหนึไงผานนวชืไอมตอเปยังหยอมถิไนทีไอาศัยทีไอยูเกลออกเป ดยนว
ชืไอมตอนีๅอาจปຓนทีไตຌองการของชนิดฉพาะ฿นบางชวงวลาหนึไงหรือทุกชวงวลาของวงจรชีวิต ขณะทีไ
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ความหมายของค าวา ถิไนทีไอาศัย (habitat) หมายถึงบริวณพืๅนทีไทีไมีความหมาะสมทัๅง฿นงของการ
สนับสนุนปัจจัยพืๅนฐานตางโ฿นการด ารงชีวิต ชน หลงอาหาร หลงหลบภัย หลงนๅ า ละ
สภาพวดลຌอมทีไอืๅออ านวย฿หຌชนิดพันธุ์สามารถรอดจากการตายละสืบพันธุ์ออกลูกหลานตอเปเดຌ  
 
 จากค าจ ากัดความทัๅงหมดดังกลาวพบวานวชืไอมตอมีงมุมทีไส าคัญสองประการเดຌก 
  1) มุมมองทางดຌานครงสรຌาง (structural perspective) ปຓนการพิจารณานว
ชืไอมตอดยนຌนเปทีไลักษณะหรือรูปลักษณ์ภายนอกทีไท าการชืไอมตอ ชน ความยาว ความคบ 
ความกวຌาง หรือความคຌงของทางชืไอมตอหรืออีกนัยหนึไงคือการพิจารณาถึงการมีการชืไอมตอ
ทางดຌานครงสรຌางทานัๅน (structural connectedness) 
  2) มุมมองทางดຌานหนຌาทีไ (functional perspective) ปຓนการพิจารณาทาง
ชืไอมตอ฿นฐานะของความสามารถทีไท า฿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) การปຓนหลงก าจัด (sink) 
 
 นอกจากนีๅ Hess & Fischer (2001) เดຌนຌนยๅ า฿หຌหในถึงบทบาทของทางชืไอมตอทีไมี
ความส าคัญ 2 ดຌานทีไนักจัดการพืๅนทีไคุຌมครองตຌองการเดຌก 
  1) ปຓนบทบาทของนวชืไอมตอทีไท าหนຌาทีไชวยหลือการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาพียง
อยางดียว(conduit function) 
  2) ปຓนบทบาทของทางชืไอมตอทีไชวยหลือสัตว์ปຆา฿นงการปຓนหลงอาหารละ
หลงสืบพันธุ์ดຌวย (habitat function) ดยจะรียกกลุมของสัตว์ปຆาหลานีๅวาปຓนผูຌอาศัย฿นทาง
ชืไอมตอ(corridor dwellers) ซึไงสัตว์ปຆาหลานีๅอาจมีความสามารถ฿นการคลืไอนทีไตไ าจ าปຓนตຌอง฿ชຌ
วลาหลายชัไวอายุพืไอการขยาย(ละ/หรือ) ยຌายถิไนฐานออกเปจากถิไนทีไอาศัยดัๅงดิม฿นบาง
สถานการณ์นวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมากโ อาจชวย฿หຌสังคมหงชีวิตละระบบนิวศสามารถอยูเดຌ
อยางมัไนคง สัตว์ปຆาละพืชพรรณทีไปຓนอาหารของสัตว์ปຆาสามารถคลืไอนทีไเปมาระหวางพืๅนทีไคุຌมครอง
ทีไมีขนาด฿หญเดຌ฿นชวงหลายชัไวอายุของสิไงมีชีวิตทางชืไอมตอทีไมีคุณลักษณะชนนีๅรูຌจักกัน฿นนาม
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landscape linkage ดยทีไ Bennett (2003) เดຌ฿หຌนวคิดของการออกบบทางชืไอมตอพืไอ
สงสริม฿หຌชนิดสามารถคลืไอนทีไเปมาระหวางหยอมทีไอาศัยเดຌ฿นระดับภูมิภาค ฿นทางตรงกันขຌาม
บทบาทการปຓนตัวกรองละตัวขัดขวางของทางชืไอมตอปຓนการพิจารณาบทบาทของบริวณพืๅนทีไ
ดຌานนอกทีไมีนวชืไอมตอขัๅนกลางพืๅนทีไทีไอยูตรงขຌามกันของสองฝัດงทางชืไอมถูกบงยกออกจากกัน
ฉะนัๅนนวทางชืไอมตอท าหนຌาทีไสมือนปຓนอุปสรรคเม฿หຌสิไงมีชีวิตบางประภทขຌามผานเปมาเดຌ
ดยงายอาจมีการยอม฿หຌสิไงมีชีวิตบางประภทหรือสิไงมีชีวิตทีไมีบางคุณลักษณะทีไฉพาะสามารถขຌาม
ผานเปเดຌทานัๅนหรืออาจเมยอม฿หຌสิไงมีชีวิต฿ดโผานเปลยกใเดຌ  ตัวอยางชน การ฿ชຌล านๅ าปຓนนว
ชืไอมตอระหวางทะลสาบสองหงอาจท า฿หຌสัตว์บกขนาดลใกเมสามารถขຌามผานเปเดຌปຓนตຌน 
 ขณะทีไบทบาท฿นงของการปຓนหลงผลิตละหลงก าจัดสิไงมีชีวิตนัๅนปຓนสิไงทีไเมคอยเดຌรับ
ความสน฿จนักตอการพิจารณาการออกบบนวชืไอมตอนืไองจากบทบาททางของนวชืไอมตอทีไมี
อิทธิพลตอดຌานนีๅมีเมชัดจนมากนักหลงผลิตปຓนการอธิบายถึงถิไนทีไอาศัยทีไมีภาวการณ์การสงสริม
การพิไมของประชากรมากกวาภาวการณ์฿นการลดจ านวนของประชากรดยทีไหลงก าจัดหมายถึง
ถิไนทีไอาศัยทีไมักพบภาวการณ์ทีไลดลงของประชากรมากกวาภาวการณ์พิไมของประชากร 
 

 
ภาพทีไ 2 หนຌาทีไของนวชืไอมตอทางชืไอมผาน (conduit) สิไงมีชีวิตผานจากหงหนึไงเปอีกหงหนึไง
 เดຌตเมสามารถอาศัย฿นนวชืไอมตอ; ถิไนทีไอาศัย (habitat) สิไงมีชีวิตสามารถอยูรอดละ
 ผลิตลูกหลานเดຌ฿นนวชืไอมตอ; ตัวกรอง (filter) มีบางพวกของสิไงมีชีวิตทานัๅนทีไจะสามารถ
 ผานนวชืไอมตอเปเดຌ; ตัวขัดขวาง (barrier) สิไงมีชีวิตเมสามารถขຌามผานเปเดຌ; หลงผลิต 
 (source)สิไงมีชีวิตกระจายออกจากนวชืไอมตอ; หลงก าจัด (sink) สิไงมีชีวิตทีไขຌามา฿นนว
 ชืไอมตอลຌวถูกท าลาย (ทีไมา: Hess &Fischer, 2001) 
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ความสามารถ฿นการชืไอมถึงกันของพืๅนทีไกับการอนุรักษ์สัตว์ปຆา (Landscape Connectivity 
and Wildlife Conservation) 
 
 Tischendorf &Fahrig (2000) เดຌอธิบายความหมายของค าวา landscape connectivity 
เวຌวาคือความสามารถของพืๅนทีไทีไสามารถสงสริมหรือขัดขวางการคลืไอนทีไของสิไงมีชีวิตทีไผานเปมา
ระหวางหยอมปຆาทีไทีไหมาะสมตอการปຓนถิไนทีไอาศัยละการสืบตอพันธุ์  สัตว์ปຆา฿นขตรຌอน ชน
ประทศเทยดยมากมักปຓนสัตว์ปຆาทีไมีความตຌองการปัจจัย฿นการด ารงชีวิตทีไคอนขຌางฉพาะจาะจง
(specialist) ละมักเมสามารถปรับตัว฿หຌขຌากับสิไงวดลຌอมทีไถูกปลีไยนปลงเปพืไอกิจกรรมของ
มนุษย์ สัตว์ปຆาหลานีๅมีการตอบสนองตอการลือก฿ชຌถิไนทีไอาศัยตกตางกันเปตามระดับความ
หมาะสมของถิไนทีไอาศัยนัๅนโ นืไองจากมีสัตว์ปຆาตางตัวหรือตางชนิดกันมีระดับความทนทาน
(amplitude of tolerance) ทีไเมทากันหรืออาจกลาวอีกนัยหนึไงเดຌวาการปลีไยนปลงของ
ถิไนทีไอาศัยของสัตว์ปຆามีอิทธิพลอยางยิไงตอการรับรูຌของสัตว์ปຆาละความทนทานทีไเมทากันของ   
สัตว์ปຆาตละชนิด สงผลท า฿หຌความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเปตามหยอมปຆาทีไหลืออยูนัๅนเมทากัน฿น
ตละชนิด บางชนิดมีการปรับตัวเดຌดีกับสภาพวดลຌอม฿หมทีไปลีไยนเปจากดิมท า฿หຌมีความสามารถ
฿นการสาะหาหยอมปຆาทีไมีความอุดมสมบูรณ์กวาเดຌเมยากนัก ขณะทีไสัตว์ปຆาอีกหลากหลายชนิด
ดยฉพาะชนิดทีไมีสถานภาพถูกคุกคามสวน฿หญมักพบวาดຌอยความสามารถหรือเมมีความสามารถ
ลย฿นการปรับตัว฿หຌขຌากับถิไนทีไอยูอาศัยทีไปลีไยนสภาพเปจากดิมเดຌท า฿หຌสัตว์ปຆาหลานัๅนเมสามารถ
ดินทางผานพืๅนทีไขຌางคียงทีไมีกิจกรรมมนุษย์รบกวนอยางรุนรงละตอนืไองเดຌ  ฿นกรณีนีๅพบวาการ
รักษาเวຌซึไงรูปบบการกระจายของหยอมปຆารวมถึงการจัดรียงตัวของหยอมปຆามีผลกระทบดยตรงตอ
ระดับของความสามารถ฿นการชืไอมตอกันของภูมิภาคดยรวม Bennett (2003) เดຌสนอนวทาง฿น
การสรຌางทางชืไอมตอส าหรับสัตว์ปຆาดยสามารถกระท าเดຌสองนวทางหลักรายละอียดตาม ภาพทีไ 3 
 
 
 
 
 
 
  1       2     3 
ภาพทีไ 3 ความสามารถ฿นการชืไอมตอกันภาย฿นพืๅนทีไ (landscape connectivity) 1) การจัดการทัๅง
 พืๅนทีไถิไนทีไอาศัยบบมสก 2) ละ 3) ดยการรักษาหยอมถิไนทีไอาศัยทีไก าหนดพืไอชวยหลือ
 ฿หຌกิดการคลืไอนทีไผานพืๅนทีไทีไเมอืๅออ านวยตอการด ารงชีพตอสัตว์ปຆารูปบบของถิไนทีไอาศัย
 อาจปຓนลักษณะบบทีไ 2) รียกวา stepping stones ทีไมีขนาดพืๅนทีไทีไตกตางกันหรือ 3) 
 รียกวา habitat corridor ทีไปຓนการจัดหานวชืไอมตอบบตอนืไองปຓนผืนถิไนทีไอาศัย
 ดียวกัน (ทีไมา: Bennett, 2003) 
 



 
 
 

9 
 

 1) การจัดการทัๅงพืๅนทีไถิไนทีไอาศัยบบมสก (landscape or habitat mosaic) (ภาพทีไ3)
ปຓนการจัดการถิไนทีไอยูอาศัยทัๅงพืๅนทีไทีไมีสภาพทางดຌานนิวศวิทยาเมสมไ าสมอกัน  ชน ถิไนทีไอาศัย
ประกอบเปดຌวยสังคมพืชหลากหลายประภทมีระดับความสูงละสภาพภูมิประทศตกตางกันหรือมี
สภาพสังคมพืชคลุมดินทีไหลากหลาย ดยสัตว์ปຆารับรูຌถึงถิไนทีไอาศัยวาปຓนถิไนทีไ อาศัยผืน฿หญ
ตอนืไองกันตความขຌมขຌน฿นการ฿ชຌประยชน์สังคมพืชตละประภทมีความตกตางกันเปตาม
อุปนิสัยละพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนัๅนโดยสภาพของสังคมพืชหรือการ฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไ
หลากหลายดังกลาวเมปຓนอุปสรรคตอยาง฿ดตอการด ารงชีวิตของสัตว์  อาจกลาวเดຌวาการจัด฿หຌมี
นวชืไอมตอกันดย฿ชຌทัๅงผืนปຆาทีไมีลักษณะดังกลาวสามารถตอบสนองตอมาตรการ฿นการอนุรักษ์เดຌ
ทัๅง฿นระดับพันธุกรรม ชนิด ละขบวนการทางนิวศของปຆาเมຌนืไองจากนวชืไอมตอมีความ
หลากหลายทางระบบนิวศละมักปຓนนวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมาก 
 2) การสรຌางนวชืไอมตอขนาดลใกนวชืไอมลักษณะนีๅหมาะสมกับชนิดสัตว์ปຆาทีไรับรูຌวา
ตนองก าลังตกอยู฿นหยอมปຆาทีไกระจัดกระจายทัไวเป฿นภูมิภาพสภาพถิไนทีไอาศัยทีไหมาะสมมีขนาด
คอนขຌางจ ากัดดยฉพาะ฿นหยอมพืๅนทีไอาศัยขนาดลใกดังนัๅนการชวยจัดหาทางชืไอมตอระหวางหยอม
ปຆาปຓนสิไงทีไหลีกลีไยงเมเดຌ฿นการจัดการพืๅนทีไคุຌมครองดยรูปบบของทางชืไอมมักปຓนบบ stepping 
stone (ภาพทีไ3-2) หมายถึงหยอมถิไนทีไอาศัยขนาดลใกจ านวนตัๅงตหนึไงหยอมขึๅนเปดยมีการจัดรียง
อยางหมาะสมละอืๅออ านวยตอการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาหรืออาจปຓนถบถิไนทีไอาศัยทีไปຓนพืๅนทีไ
ลใกโ (habitat corridor) (ภาพทีไ3-3) หมายถึงหยอมถิไนทีไอาศัยขนาดลใกทีไมีลักษณะปຓนถบทาง
ยาวทีไตอนืไองกันระหวางหยอมปຆาขนาด฿หญทางชืไอมดังกลาวจ าปຓนตຌองมีความกวຌางของถบ฿น
ระดับหนึไงทีไสามารถกืๅอหนุน฿หຌสัตว์ปຆาคลืไอนทีไผานเปมาเดຌระหวางผืนปຆา 
 
 ทางชืไอมตอระหวางถิไนทีไอาศัยของสัตว์ปຆาอาจบงยกเดຌตามลักษณะของการกิดนว
ชืไอมตอทีไอาจมีอยูลຌว฿นสภาพธรรมชาติหรือปຓนนวชืไอมตอทีไตัๅง฿จท า฿หຌกิดขึๅน Hilty et 
al.(2006) อธิบาย฿หຌหในวานวชืไอมตอทีไพบหใน฿นปัจจุบันมีพียงสองประภทหลักเดຌก 
 1) ทางชืไอมทีไเมเดຌมาจากการวางผน (unplanned corridor) คือนวชืไอมตอตาม
ธรรมชาติหรืออาจมาจากการสรຌางของมนุษย์ดยทีไเมตัๅง฿จดยนวชืไอมตอดังกลาวเดຌปຓนสวนหนึไง
ของระบบนิวศอยูลຌวนวชืไอมตอประภทนีๅมิเดຌมีวัตถุประสงค์พืไอการชวยหลือการคลืไอนทีไของ
สิไงมีชีวิตตอยาง฿ดต฿นทางพฤตินัยสิไงมีชีวิตมีการคลืไอนทีไเปมาผานตามทางชืไอมนีๅอยูลຌวทาง
ชืไอมประภทนีๅเดຌกนวรัๅว นวกันลม ตຌนเมຌตามหัวเรปลายนา พืชพรรณทีไปลูกเวຌสองฝากถนนละ
นวคลองขุดพืไอการระบายนๅ า พืๅนทีไทีไกลาวมานีๅมักมีสังคมพืชปกคลุมอยู฿นระดับหนึไง ดยทีไสัตว์ปຆา
สามารถ฿ชຌปຓนทีไหลบภัยละปຓนนวชืไอมตอพืไอสาะสวงหาถิไนทีไอาศัยหง฿หมตอเป กรณีนว
ชืไอมตอของสองฝัດงถนนปຓนนวชืไอมตอทีไสัตว์ปຆามีการ฿ชຌอยูปຓนประจ า 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 พืๅนทีไท าปศุสัตว์ นวกัๅนรัๅว นวกันลม นวคูคลองระบายนๅ าทีไเมเดຌมีการจัดการการ฿ชຌ
ประยชน์อยางขຌมขຌนมักพบวามีสัตว์ปຆาขนาดลใก฿ชຌปຓนพืๅนทีไ฿นการยຌายเปหาถิไนทีไอาศัย  หรือหา
อาหาร สัตว์ลีๅยงลูกดຌวยนมขนาดลใก นกขนาดลใกทีไหากิน฿ตຌรือนยอด สัตว์ลืๅอยคลานละสัตว์
สะทินนๅ าสะทินบก ดยกลุมสัตว์ทัๅงหมดดังกลาวปຓนกลุมทีไมีศักยภาพ฿นการ฿ชຌทางชืไอมประภทนีๅ 
 2) ทางชืไอมทีไมาจากการวางผน (planed corridor) ปຓนทางชืไอมทีไถูกออกบบมาพืไอ
วัตถุประสงค์หลักส าหรับการชืไอมตอระหวางถิไนทีไอาศัยของสัตว์ปຆาดังทีไเดຌกลาวลຌวขຌางตຌน อยางเรกใ
ตามพบวาปัจจุบัน฿นหลายประทศเดຌมีการจัดท านวพืๅนทีไสีขียวขึๅนพืไอตอบสนองวัตถุประสงค์ทีไ
หลากหลายดยฉพาะพืไอการนันทนาการส าหรับประชากรทีไอยู฿นขตชานมืองละขตมือง รวมถึง
มีวัตถุประสงค์รองพืไอ฿หຌปຓนนวชืไอมตอของสัตว์ปຆาดຌวย 
 
ความกวຌางของนวชืไอมตอ (Corridor Width) 
 
 การออกบบนวชืไอมตอจ าปຓนตຌองค านึงถึงคุณภาพของนวชืไอมตอวามีความหมาะสม
ตอการชวยหลือการคลืไอนทีไของสัตว์ปຆาวามีมากนຌอยพียง฿ด นวชืไอมตอทีไมีประสิทธิภาพจ าปຓน
อยางยิไงทีไตຌองมีสวนพืๅนทีไกนกลางของถิไนทีไอาศัย (core area) ภาย฿นนวชืไอมตอ฿นระดับหนึไง
กลาวคือนวชืไอมตอทีไมีความกวຌางยิไงมาก ยิไงปຓนการพิไมประสิทธิภาพของการคลืไอนทีไละสงสริม
฿หຌชนิดทีไหลากหลายสามารถ฿ชຌนวชืไอมตอเดຌ  อยางเรกใตามรงกดดันจากพืๅนทีไทีไเม฿ชปຆาเมຌทีไอยู
ดยรอบ มักปຓนอุปสรรคหลักทีไส าคัญตอการจัดการนวชืไอมตอ฿หຌมีความกวຌาง฿นระดับทีไหมาะสม
การวิจัยพืไอ฿หຌทราบถึงขนาดนวชืไอมตอทีไหมาะสมตอสัตว์ปຆาตละชนิดปຓนหัวขຌอทีไมีการวิจัยอยาง
กวຌางขวางดยฉพาะ฿นทวีปอมริกาหนืออยางเรกใตามงานวิจัยสวน฿หญกใยังมิเดຌตอบค าถามหลักทีไวา
ความกวຌางของทางชืไอมควรจะมีขนาดทา฿ดพืไอ฿หຌสัตว์ปຆา กลุมปງาหมายสามารถคลืไอนทีไเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพของทางชืไอมมักผันปรเปตามความยาวของนวชืไอมตอ ความ
ตอนืไองของถิไนทีไอาศัย ละคุณภาพของถิไนทีไอาศัย Bentrup (2008) เดຌอธิบายความสัมพันธ์
ดยทัไวเปของความกวຌางของนวชืไอมตอกับประสิทธิภาพ฿นการคลืไอนทีไของสัตว์เวຌวา 
 
 1) ชนิดพันธุ์ทีไมีขนาด฿หญจ าปຓนตຌอง฿ชຌนวชืไอมตอทีไมีความกวຌางมากขึๅน พืไอชวยหลือการ
คลืไอนทีไละการปຓนถิไนทีไอาศัยชัไวคราว 
 2) ความยาวของนวชืไอมตอทีไมากขึๅนท า฿หຌจ าปຓนตຌองก าหนด฿หຌความกวຌางของนวชืไอมทีไ
หมาะสมมีขนาดมากขึๅนชนกัน นวชืไอมตอทีไมีระยะสัๅนกวา มีความปຓนเปเดຌทีไชวย฿หຌระดับความ
ตอนืไองของพืๅนทีไมีมากกวา 
 3) นวชืไอมตอจ าปຓนทีไจะตຌองมีขนาดกวຌางขึๅนมืไอพืๅนทีไสวน฿หญถูกยึดครองดຌวยมนุษย์ 
 4) หากวางผน฿หຌนวชืไอมตอมีการ฿ชຌประยชน์ระยะยาวนานนับทศวรรษหรือศตวรรษควร
ออกบบ฿หຌนวชืไอมตอมีความกวຌางมากขึๅน Bentrup (2008) ยังเดຌนะน าความกวຌางของนว
ชืไอมตอทีไหมาะสมส าหรับสัตว์ปຆาตละประภทดัง ภาพทีไ 4 
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ภาพทีไ 4 ความกวຌางของนวชืไอมตอระหวางผืนปຆาทีไหมาะสมส าหรับสัตว์ประภทตางโ ความกวຌาง 
   ของนวชืไอมตอผันปรเปตามขนาดตัวของสัตว์ตละประภท (ทีไมา: Bentrup, 2008) 
 
ความส าคัญของมาตราสวนชิงพืๅนทีไละวลา (Importance of Spatial and Temporal 
Scale) 
 
 การพิจารณาออกบบนวชืไอมตอ จ าปຓนตຌองค านึงถึงขอบขตพืๅนทีไทีไนักจัดการ฿หຌความ
สน฿จทัๅงหมด (extent) รวมถึงมาตราสวนชิงพืๅนทีไละวลา (spatial and temporal scale) 
ปງาหมายการจัดการทีไดีจ าปຓนตຌองก าหนดขอบขตพืๅนทีไคุຌมครอง฿หຌดนชัด ละปຓนเปตามปງาหมาย
ของการอนุรักษ์ ควรตຌองก าหนด฿หຌพืๅนทีไปງาอนุรักษ์มีขนาด฿หญพียงพอทีไจะท า฿หຌขบวนการทาง
นิวศภาย฿นภูมิภาพนัๅนกิดขึๅนเดຌอยางมีอกภาพ ละสามารถด ารงเวຌเดຌซึไงความหลากหลายทาง
ชีวภาพทัๅงสามระดับ อยางเรกใตามพืๅนทีไปງาอนุรักษ์นัๅนเมควรจะ฿หญกินเปจนเมสามารถด านิน
มาตรการดຌานการอนุรักษ์เดຌ฿นชิงปฏิบัติเดຌอยางปຓนรูปธรรม การค านึงถึงมาตราสวนชิงพืๅนทีไปຓน
สิไงจ าปຓนอยางยิไง฿นสาขานิวศวิทยาภูมิภาพ (landscape ecology) นืไองจากสิไงมีชีวิตชนิดทีไ
ตกตางกันรับรูຌถึงความละอียดชิงพืๅนทีไ (spatial resolution) เดຌตกตางกันตัวอยางชนสัตว์ขนาด
ลใก ชน มลงมีการรับรูຌ฿นขอบขตพืๅนทีไทีไ฿ชຌ฿นการด ารงชีวิตขนาดลใกกวา  ละความรับรูຌความ
ละอียด฿นชิงพืๅนทีไมีความละอียด (fine spatial resolution) มากกวาสัตว์ทีไมีขนาด฿หญกวา หรือมี
ความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเดຌดีกวา ตขณะดียวกันการรับรูຌดังกลาวมักถูกชดชยดยขอบขตของ
พืๅนทีไทีไมีขนาดลใก (small spatial extent) ฿นทางตรงกันขຌามสัตว์ทีไมีขนาด฿หญ หรือสัตว์ทีไมี
ความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเดຌสูงจ าปຓนตຌอง฿ชຌพืๅนทีไหากินขนาด฿หญ สงผล฿หຌกิดการรับรูຌถึงความ
ละอียดชิงพืๅนทีไมีความหยาบ (coarse spatial resolution) มากกวาสัตว์ทีไมีพืๅนทีไหากินขนาดลใก
หรือความสามารถ฿นการคลืไอนทีไเมมากนัก หรือกลาวอีกนัยหนึไงการรับรูຌขนาดหนึไงหนวยพืๅนทีไของ
สิไงมีชีวิตตอการด ารงชีวิตของสิไงมีชีวิตตละชนิดมีขนาดเมทากันนัไนอง นอกจากนัๅนลຌวมาตราสวน
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ชิงวลายังมีอิทธิพลส าคัญตอการออกบบทางชืไอมตอดຌวยสัตว์ปຆาบางชนิดมีการคลืไอนยຌายปຓน
ระยะทางเกล฿นรอบวันพืไอการหาอาหาร ชน คຌางคาวกินผลเมຌ ละนกงือกทีไมีขนาด฿หญ ขณะทีไ
สัตว์ปຆาบางชนิดจ าปຓนตຌองคลืไอนยຌายปลีไยนพืๅนทีไหากินปຓนระยะทางเกลตามรอบฤดูกาล ชน ชຌาง
กระทิง ละวัวดง การออกบบทางชืไอมตอจ าปຓนตຌองตอบสนองตอมาตราสวนชิงวลาของชนิด
พันธุ์ทีไปຓนปງาอนุรักษ์ดຌวยชนกัน 
 
 นวชืไอมตอส าหรับการคลืไอนยຌายสัตว์ปຆา (Wildlife Movement Corridors) อาจรียกเดຌ
วาปຓนสຌนทางการพรกระจายของสัตว์ปຆา (Dispersal Corridors) หรือนวชืไอมระหวางผืนปຆา 
(Landscape Linkages) ฿นลักษณะทีไปຓนถบของพืๅนทีไปຆา (Linear Habitats) ดยมีลักษณะปຓน
นวถบยาวโ ทีไมีหนຌาทีไปຓนสຌนทางชืไอมตอส าหรับสัตว์ปຆา (Beier and Loe, 1992) ดยทีไนว
ชืไอมตอหลานีๅจะชวยลด หรือจัดการกีไยวกับผลกระทบทีไกิดหยอมปຆา฿นงของการชวยพรกระจาย
ชนิดพันธุ์ระหวางหยอมปຆาเดຌ  ทัๅงยังอืๅอ฿หຌกิดการลกปลีไยนพันธุกรรมระหวางชนิดพันธุ์การ
ครอบครองพืๅนทีไละการตัๅงตัวปຓนสังคมดยทีไสัตว์หลานัๅนสามารถปรับตัว฿หຌอยูกับประชากรทຌองถิไน
ดิมเดຌ Pullin (2002) กลาวถึงขຌอดีของทฤษฎีนวชืไอมตอทีไสามารถน ามา฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการ
อนุรักษ์เดຌดังตอเปนีๅ 
  1). พิไมอกาส฿นการสรຌางประชากร ดยลดการบงยกของถิไนทีไอยูซึไงท า฿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 
 
การก าหนดละการออกบบนวชืไอมตอ (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
กระบวนการทางนิวศด านินตอเปเดຌ฿นชวงทศวรรษ ความกวຌางของนวชืไอมตอเมควรนຌอยกวา 1 
กิลมตร ตสามารถ฿หຌกวຌางกวาเดຌ ละความกวຌางของนวชืไอมตอจะปรผันเปตามชนิดของสัตว์
กลุมปງาหมาย 
  - การ฿ชຌประยชน์พืๅนทีไสูงสุดบริวณพืๅนทีไ฿กลຌคียงกันทีไจะลดผลกระทบจากมนุษย์
ตอนวชืไอมตอ (Beier and Loe, 1992) วัดดยการมีถิไนอาศัยทีไ฿กลຌคียงอยูรอบโ คลຌายคลึงกับ฿น
นวชืไอมตอ 
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  - เมควร฿หຌมีการสรຌางบຌานรือน หรือผลกระทบอืไนโ ตอครงการทีไปຓนการขัดขวาง
การคลืไอนยຌาย หรือพิไมอันตรายจากผลกระทบของขอบปຆา (Edge Effects) 
  - หากมีบຌานรือน฿กลຌคียงนวชืไอมตอจะตຌองก าหนดกรอบการอนุรักษ์สิทธิละขຌอ
หຌามตางโทีไกีไยวขຌอง 
  - ระยะหางระหวาง 2 หยอมปຆาควรจะมีระยะหางสัๅนทีไสุด 
  - นวชืไอมตอควรอยูหางจากหลงทีไตัๅงของชุมชน พราะมีการรบกวนจากกิจกรรม
มนุษย์นຌอย 
  - ควรปຓนสຌนทางทีไสัตว์คย฿ชຌขຌามระหวาง 2 หยอมปຆา฿นอดีต (ขຌอมูลสามารถ
สอบถามจากจຌาหนຌาทีไละประชาชนทีไอยูรอบโบริวณนัๅน) 
 

การจัดการนวชืไอมตอละการบังคับ฿ชຌ (Management and Enforcement) 
  - หากมีการตัๅงบຌานรือน฿กลຌคียงกับนวชืไอมตอจะตຌองประสานงานกับชุมชน พืไอ
ขอความรวมมือ฿นการดูลนวชืไอมตอ฿หຌคงสภาพพืๅนทีไ฿กลຌคียงกับปຆาละปຓนนวปຆากันชน
ตลอดจนปຓนนวกันเฟ 
  - เมจ าปຓนตຌองสรຌางรัๅวเมຌตามนวชืไอมตอหรือตามนวชายขอบปຆาทีไอยู฿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
สะพานหมาะส าหรับสัตว์บก ฿นปัจจุบันมีหลายวิธีการซึไงตละวิธีการมีทัๅงขຌอดีละขຌอสียตกตางกัน
การลือก฿ชຌตຌองค านึงถึงสภาพวดลຌอมบริวณทีไจะท านวชืไอมตอปຓนส าคัญ 
 
การฟื้นฟู (Restoration) 
 การฟืຕนฟู (Restoration) คือการฟืຕนฟูระบบนิวศ (Ecological Restoration) ฿นบริวณทีไ
ปຓนปຆาสืไอมทรมหรือถูกท าลาย พืไอ฿หຌสภาพพืๅนทีไดังกลาวหมาะสมตอการขຌามา฿ชຌประยชน์ของ
สัตว์ปຆา ละพืไอพิไมสมรรถนะ฿นการรองรับประชากรสัตว์ปຆาของพืๅนทีไ (Carrying Capacity) 
 
การลือกชนิดพรรณเมຌละรูปบบการปลูกพืไอฟื้นฟู 
 - ลือกชนิดเมຌทีไปຓนเมຌทຌองถิไนยึดหลักตามศักยภาพ฿นการจริญติบตบนพืๅนทีไนัๅน 
 - การ฿ชຌวิธีการปลูกบบผสมผสาน 
 - ฿ชຌกลຌาเมຌทีไมีการพัฒนาระบบรากทีได ี
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 - การตรียมพืๅนทีไเดຌกการท า฿หຌมีระบบระบายนๅ าทีไดีการ฿หຌปุ๋ยอินทรีย์ 
 - มีการดูลหลังการปลูกละมีการปลูกสริม 
 การปรับปรุงศักยภาพพืๅนทีไ฿หຌปຓนถิไนอาศัยทีไมีความหมาะสมทางดຌานกายภาพของสัตว์ปຆา
ดยอาจจะมีการท าปຆงทียม ละปลูกพืชอาหารสริม฿นพืๅนทีไ พืไอพิไมศักยภาพของพืๅนทีไ฿นการ
รองรับประชากรสัตว์ปຆา฿นอนาคต 
 
ผลกระทบจากถนนทีไตัดผานพืๅนทีไอนุรักษ์ตอสัตว์ปຆา 
 ผลกระทบทีไกิดจากถนนสงผลตอทรัพยากรสัตว์ปຆา฿นหลายงมุมเมวาจะปຓนจ านวน
ประชากร พฤติกรรม ละถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา ตถนนกใมิเดຌสงผล฿นงลบทัๅงหมดรายละอียด฿น
งมุมตางโมีดังตอเปนีๅ 
 1). ผลกระทบจากถนนทีไสรຌางผานพืๅนทีไอนุรักษ์ตอประชากรละพฤติกรรมของสัตว์ปຆา
อุบัติหตุทีไกิดกับสัตว์ปຆาจากผลของการสรຌางถนนผานพืๅนทีไอนุรักษ์  บางครัๅงท า฿หຌสัตว์ปຆาพียงค
บาดจใบ ตบางครัๅงกใมีการสียชีวิตละมีงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ชน การศึกษาของเสวละกัลยาณี 
(2544) ฿นขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาขาอางฤาเน ศึกษา฿นรืไองผลกระทบของถนนทีไมีตอการสูญสียสัตว์
มีกระดูกสันหลังดย฿ชຌปัจจัยตางโ ดังนีๅ จ านวนรถ ความรใว ลักษณะทางกายภาพของสังคมพืชสอง
ขຌางทาง ลักษณะพืๅนทีไชนิด ละชวงวลาทีไสัตว์ถูกรถชน พบวาองค์ประกอบละสภาพทางกายภาพ
ของสังคมพืชริมถนนมีลักษณะเมตกตางกันอยางดนชัดสัตว์ทีไถูกรถชนตายมากทีไสุด  (รຌอยละ 
59.67) คือสัตว์สะทินนๅ าสะทินบก รองมาคือสัตว์ลืๅอยคลานรຌอยละ 24.59 
 นอกจากนีๅการตายของสัตว์ปຆายังกิดจากการทีไสัตว์ปຆาขຌามา฿ชຌประยชน์บริวณถนน พืไอ
การด ารงชีพรูปบบของการขຌามา฿ชຌประยชน์จากสัตว์ปຆานัๅนจะตกตางกันออกเป ชน สัตว์ลีๅยงลูก
ดຌวยนมบางชนิด ชน กวางปຆา ชຌาง หรือสัตว์คีๅยวอืๅองชนิดอืไนโ ขຌามา฿ชຌพืๅนทีไขຌางถนน฿นการหา
อาหารหรือดินผาน พืไอขຌามเปยังอีกฝัດงของถนน ปຓนตຌน รวมเปถึงสัตว์ผูຌลามักจะขຌามากินซากสัตว์
บนถนน สวนสัตว์ลืๅอยคลานจ าพวกงู มักจะพบวา฿ชຌถนนพืไอพิไมระดับอุณหภูมิของรางกาย ละนก
บางชนิด฿ชຌกรวดทรายขຌางถนนปຓนครืไองชวยกะมลใด ละ฿ชຌพืๅนทีไขຌางถนนท ากิจกรรมอาบฝุຆน
รูปบบของการ฿ชຌประยชน์หลานีๅท า฿หຌกิดอุบัติหตุกสัตว์ปຆาทบทัๅงสิๅน 
 2). การกระจายละการบงยกประชากร ถนนท า฿หຌความสัมพันธ์ทางประชากรของสัตว์
ปຆาถูกตัดขาดออกจากกัน ซึไงปຓนผลจากความกวຌาง ละทีไลงของนวถนนจะปຓนตัวยับยัๅงการ
ดินทางขຌามเปมาของสัตว์ปຆาบางชนิด ขนาดความกวຌางของถนนทีไตางกันจะสงผลตอสัตว์ปຆาตละ
ประภทตกตางกันดຌวย ชน ความกวຌางทีไกินกวา 10 มตร จะปຓนอุปสรรค฿นการหากินของคຌางคาว
ละสัตว์ฟันทะขนาดลใกจ าพวกหนูจะเมดินผานพืๅนทีไลงกินกวา 90 มตร (Oxley et al., 1974) 
ดังนัๅนสัตว์บางชนิดจึงตຌองหากินอยูฉพาะพืๅนทีไดຌาน฿ดดຌานหนึไงของถนนทานัๅน ประชากรของสัตว์ทีไ
ถูกตัดขาดจากกันอาจกอ฿หຌกิดปัญหา฿นรืไองของประชากรขนาดลใก ละท า฿หຌประชากรทีไหลืออยู
ออนอลง นืไองจากการสืไอมลงทางพันธุกรรมทีไกิดจากการผสมพันธุ์฿นกลุมดียวกันท า฿หຌความ
หลากหลายของยีนมีนຌอยลง ละท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงทางพลวัตของกลุมประชากร ชน การ
ปลีไยนปลงอายุ อัตราสวนระหวางพศ ดังนัๅนถนนจึงถือปຓนสาหตุหลัก฿นการคุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพของประชากรสัตว์ปຆา ละกอ฿หຌกิดการสูญพันธุ์อยางหลีกลีไยงมิเดຌ 
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 3). การปลีไยนปลงพฤติกรรมสัตว์ปຆา ถนนกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลงพฤติกรรมของสัตว์ปຆา
เดຌทัๅงทางบวกละทางลบ เมวาจะดัดปลงจากการปลีไยนปลงถิไนอาศัย มืไอมีถนนตัดผานบริวณทีไ
ปຓนถิไนอาศัยของสัตว์ปຆาท า฿หຌมีการขຌาเป฿ชຌประยชน์ของมนุษย์สัตว์ทีไมีความออนเหวตอการ
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 นอกจากนีๅความสืไอมทรมยังกิดจากการน าขຌาของมลใด
พันธุ์ตางถิไนทีไติดมากับยานพาหนะ ละกิดการพรกระจายพันธุ์  ปຓนการยากทีไจะท าลายปัจจัย
หลานีๅ ละดินทีไมีการปลีไยนปลง฿นระหวางการกอสรຌางถนนจะอืๅอประยชน์ตอการพรกระจาย
ของชนิดพันธุ์ตางถิไน ชนิดพันธุ์ตางถิไนบางชนิดสามารถตัๅงถิไนฐานตามริมถนน ละ฿นหลงทีไอยูอาศัย
อืไนโ ละอาจน ามาซึไงการพรกระจายของรค ละมลงของพืชชนิดนัๅน นอกจากนีๅการกอสรຌาง
ถนนยังปลีไยนครงสรຌางชัๅนรือนยอดเมຌ ชน เมຌผลทีไพบเดຌตามขຌางถนนละตຌนเมຌบางประภททีไ
ติบตจากมลใดทีไทิๅงมาจากยานพาหนะ พันธุ์เมຌตางถิไนบางครัๅงถูกน ามาปลูกริมถนนพืไอวัตถุประสงค์
฿นการควบคุมการพังทลายของดินละมีการ฿ชຌชนิดพันธุ์ทຌองถิไนมากขึๅนพืไอวัตถุประสงค์นีๅดังทีไกลาว
มาลຌวนปຓนผลกระทบจากถนนตอสภาพถิไนอาศัยของสัตว์ปຆาทัๅงครงสรຌางละขนาดซึไงจะสงผล
กระทบตอสัตว์ปຆาทีไอยู฿นบริวณ฿กลຌคียง นอกจากสาหตุทีไกลาวมาขຌางตຌนลຌวมลภาวะวดลຌอมทีไ
กิดจากการสรຌางถนน ละยานพาหนะกใปຓนสาหตุส าคัญทีไกอ฿หຌกิดความสืไอมทรมของถิไนอาศัย
ของสัตว์ปຆา ซึไงบงปຓน 2 ประภทเดຌก 
  - มลภาวะวดลຌอมทางกายภาพ กิดจากการสรຌางถนน ชน การอัดนนของดิน
การสูญสียหนຌา ดินรวมเปถึงการชะลຌางพังทลายของดิน ความรຌอนทีไมาจากการผาเหมຌของชืๅอพลิง
ของยานพาหนะ กอ฿หຌกิดอุณหภูมิทีไตกตางเปจากสภาพธรรมชาติ ปริมาณฝุຆนละออง นอกจากนีๅ
ถนนยังปຓนสาหตุทีไท า฿หຌกิดมลภาวะทางสียงซึไงมีผลตอสรีรวิทยาละพฤติกรรมของสัตว์ปຆาบาง
ชนิด 
  - มลภาวะวดลຌอมทางคมี ถนนกอ฿หຌกิดการสะสมสารพิษทีไปຓนอันตรายตอสัตว์
ปຆาบางชนิด ซึไงปริมาณสารพิษทีไตกคຌางอยูบนถนนจะปรผันตรงกับจ านวนยานพาหนะทีไ฿ชຌสຌนทาง
ละจะปรผกผันกับระยะหางจากถนนท า฿หຌมีผลตอสัตว์ปຆาทีไอาศัยอยู฿นพืๅนทีไ 
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 2). การสูญสียถิไนอาศัย ถนนสามารถกอ฿หຌกิดการสูญสียถิไนอาศัยของสัตว์ปຆาเดຌทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม ดยทางตรงเดຌก มืไอมีการตัดถนนจะตຌองมีการปຂดพืๅนทีไปຆาพืไอท าการตรียม
นวถนน฿นการกอสรຌาง ดยขึๅนอยูกับความกวຌางละความยาวของถนน ซึไงพืๅนทีไปຆาทีไกลายปຓนถนนกใ
ถือปຓนการสูญสียพืๅนทีไอาศัยของสัตว์ปຆา 
 นอกจากถนนท า฿หຌกิดการสูญสียถิไนอาศัยของสัตว์ปຆาลຌว ครงขายของถนนกใมีสวนส าคัญ
ตอการกระจายของถิไนอาศัยของสัตว์ปຆา นืไองจากการตัดถนนผานปຆาปຓนจ านวนมากจะท า฿หຌกิด
หยอมปຆา (Smaller Patch Sizes) ละสงผลตอสัตว์ปຆาบางชนิดทีไเมสามารถขຌามผานพืๅนทีไลงของ
นวถนนเดຌกอ฿หຌกิดปัญหาตางโ ตามมา 
 
ขຌอมูลพืๅนฐานพืๅนทีไศึกษา 
 

ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศ (สุราษฎร์ธานีีุ โ55ไี 
 

  ประวัติความป็นมา 
 ส านักงานปຆาเมຌจังหวัดชุมพร เดຌรับหนังสือจากหนวยปรับปรุงตຌนนๅ าพะตຍะ ส านักงานปຆาเมຌ
ขตสุราษฎร์ธานี วันทีไ โโ พฤศจิกายน โ5ใ5 รืไองขอ฿หຌก าหนดบริวณควนมยายหมอนปຓนขต
หຌามลาสัตว์ปຆา พรຌอมส านาหนังสือ นายล าดวน กิจชวยการ ลงวันทีไ แ พฤศจิกายน โ5ใ5 จຌงวา
พืๅนทีไปຆาบริวณควนมยายหมอนขตติดตอระหวางจังหวัดชุมพร ละจังหวัดระนอง ทຌองทีไอ าภอพะ
ตຍะ จังหวัดชุมพรมีสภาพปຆาสมบูรณ์ ปຓนพืๅนทีไปຆาตຌนนๅ าล าธาร มีสัตว์ปຆาหลายชนิดดยฉพาะลียงผา 
ชຌางปຆา ชะนี คาง ชะมด มน กระจง อาศัยอยูจ านวนมาก มีบึงนๅ าขนาด฿หญ มีปຆาผืน฿หญลຌอมรอบมี
นักทองทีไยวมาพักผอนอยูสมอ ดังนัๅนส านักงานปຆาเมຌ จังหวัดชุมพร จึงเดຌมีหนังสือเปยังกรมปຆาเมຌ 
กรมปຆาเมຌจึงสงจຌาหนຌาทีไจากสวนอนุรักษ์สัตว์ปຆา ด านินการส ารวจพืๅนทีไ ผลการส ารวจพบวา พืๅนทีไ
บริวณ ดังกลาวหมาะสมละอยู฿นกณฑ์ทีไนาจะก าหนดปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาเดຌ ดยผนวกอา
พืๅนทีไปຆาจังหวัดชุมพร บริวณอ าภอพะตຍะ ละจังหวัดระนอง บริวณอ าภอมืองละอ าภอกะปอร์ 
ปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ ตอมา฿นป พ.ศ. โ5ไโ ทางราชการเดຌตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดทีไดินปຆา
ละม ปຆาพะตຍะ ปຆาปังหวาน ละปຆาปากทรง฿นทຌองทีไต าบลพระรักษ์ ต าบลพะตຍะ ต าบลปากทรง 
อ าภอพะตຍะ ต าบลทุงคาวัด ต าบลละม อ าภอละม จังหวัดชุมพร ละบริวณทีไดินปຆาละอุน  ปຆา
ราชกรูด ละปຆากะปอร์ ต าบลมวงกลวง ต าบลชีไยวหลียง ต าบลบຌานนา อ าภอกะปอร์ จังหวัด
ระนอง฿หຌปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา ดยประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลมทีไ แแๆ ตอนทีไ ้ ก. หนຌา 
ใ5 วันทีไ โไ กุมภาพันธ์ โ55โ นืๅอทีไประมาณ โ้เุเเเ เร หรือประมาณ ไๆไ ตารางกิลมตร 
 

 ทีไตัๅง 
 ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ครอบคลุม฿นขตปຆาสงวนหงชาติ จ านวน ไ ปຆา 
ละปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี รวมดังนีๅ คือ 
 แ. ปຆาสงวนหงชาติปຆาปากทรง ปຆาพะตຍะละปຆาปังหวาน ทຌองทีไต าบลปากทรง ต าบลพะ
ตຍะ อ าภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร 
 โ. ปຆาสงวนหงชาติปຆาละม ทຌองทีไต าบลพะตຍะ ต าบลพระรักษ์ อ าภอพะตຍะ ต าบลละม 
ต าบลทุงคาวัด อ าภอละม จังหวัดชุมพร 
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 ใ. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาละอุน ละปຆาราชกรูด ทຌองทีไต าบลราชกรูด อ าภอมือง ละต าบล
มวงกลวง อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง 
 ไ. ปຆาสงวนหงชาติปຆากะปอร์ ทຌองทีไต าบลชีไยวหลียง ต าบลบຌานนา ต าบลกะปอร์ อ าภอ
กะปอร ์จังหวัดระนอง 
 5. ปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทຌองทีไ ต าบลปากครง อ าภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร 
 ๆ. ปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทຌองทีไ ต าบลราชกรูด อ าภอมือง จังหวัดระนอง 
 ็. ปຆาเมຌถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทຌองทีไ ต าบลชีไยวหลียง อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง 
 

 อาณาขตติดตอ 
 ทิศหนือ จดคลองหินชຌาง คลองพะตຍะ คลองสาะ คลองจาก ต าบลพะตຍะ อ าภอพะตຍะ 
จังหวัดชุมพร คลองกะจะ คลองปากทรง คลองหลางตาง หຌวย฿นปก ต าบลปากทรง อ าภอพะตຍะ 
จังหวัดชุมพร 
 ทิศ฿ตຌ จดอุทยานหงชาติกงกรุง ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาคลองยัน หຌวยวังปลา คลองพรก
ซຌายบຌานทองหลาง ต าบลบຌานนา อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง หຌวยขาพัง ต าบลชีไยวหลียง หຌวย
สียด หຌวยหินขาว หຌวยพระนารายณ์ คลองบางปรุ อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง 
 ทิศตะวันออก จด คลองคันธุลี หຌวยทรง คลองหมงละคลองละม ต าบลทุงคาวัด อ าภอ
ละม จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันตก จดหຌวยนๅ า฿ส หຌวยปลิง คลองของ อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง คลองมวงกลวง 
คลองสงนต ละคลองส านัก ต าบลกะปอร์ อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง 
  

 ลักษณะภูมิประทศ  
  พืๅนทีไมีความหมาะสมทีไจะก าหนด฿หຌปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา มีนืๅอทีไประมาณ โ้เุเเเ เร 
หรือประมาณ ไๆไ ตารางกิลมตร อยู฿นขตปຆาสงวนหงชาติตางโ มีสภาพดังนีๅ 
 ก. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาพะตຍะ ปຆาปังหวาน ละปຆาปากทรง ทຌองทีไต าบลปากทรง ต าบลพะ
ตຍะอ าภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร เดຌถูกบุกรุกท าลายปຓนจ านวนมาก พราะเดຌมีราษฎรจากตางทຌองทีไ
อพยพขຌามาอยูอาศัยละท ามาหากิน ปลูกเรพริก กลຌวย กาฟ สวนทุรียน ยางพารา ปาล์ม ขณะนีๅ
หลือปຆาทีไอุดมสมบูรณ์เมมากนัก ลຌวนปຓนตຌนนๅ าล าธาร ปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน สวน฿หญของ
พืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา 
แเเ-5่เ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ 5่ใ มตร คือขาหินชຌาง มีคลองสาะ คลองปากทรง คลอง
กะจะ เหลลงสูคลองหลังสวน 
  ข. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาละม ทຌองทีไต าบลพะตຍะ ต าบลพระรักษ์ อ าภอพะตຍะ ต าบลละม 
ต าบลทุงคาวัด อ าภอละม จังหวัดชุมพร สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน ฿นหุบขาจะมี
ราษฎรบุกรุกขຌาท ากินท าเร ท าสวนมากเปลຌว หลือทีไปຓนปຆาธรรมชาติ ปຓนปຆาตຌนนๅ าล าธาร สวน
฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเประดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปຆาจากระดับนๅ าทะลฉลีไย แเเ-ๆเเ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ๆแ่ มตร คือ ขาส านักจวง 
อยูทางทิศตะวันตกของพืๅนทีไ คลองทีไมีนๅ าตลอดปทีไส าคัญ โ สาย คือ คลองหลางตาง คลองละม ฿น
ฤดูฝน นๅ าเหลชีไยวมาก สวนล าหຌวยลใกโ มีนๅ าฉพาะฤดูฝน ชน คลองตรัง คลองสระ  
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 ค. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆาละอุน ละปຆาราชกรูด ทຌองทีไต าบลราชกรูด อ าภอมือง ละต าบล
มวงกลวง อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสลับซับซຌอน มีราษฎรบุกรุกเมมาก
นัก ปลูกมะมวงหิมพานต์ ยางพารา ทุรียน หลือปຓนปຆาธรรมชาติทีไปຓนตຌนนๅ าล าธารทือกขาสูง สวน
฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปຆาจากระดับนๅ าทะลฉลีไย แเเ-้เเ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ้็5 มตร คือ ขาพอตา
ชงดง ล าหຌวยมีนๅ าเหลตลอดปทีไส าคัญ โ สาย คือ หຌวยนๅ า฿ส คลองของ ฿นฤดูฝนนๅ าเหลชีไยวมาก 
สวนล าหຌวยลใกโ มีนๅ าฉพาะฤดูฝน ชน คลองหຌวยปลิง ปຓนตຌน 
 ง. ปຆาสงวนหงชาติ ปຆากะปอร์ ทຌองทีไต าบลชีไยวหลียง ต าบลบຌานนา ต าบลกะปอร์ อ าภอ
กะปอร์ จังหวัดระนอง สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน ถูกบุกรุกท าลายจากราษฎรตาง
ทຌองทีไอพยพขามาอยูอาศัยละท ามาหากิน ปลูกเรกาฟ มะมวงหิมพานต์ ยางพารา ทุรียน เปบຌาง
ลຌว หลือปຓนปຆาธรรมชาติทีไปຓนตຌนนๅ าล าธาร สวน฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป 
ระดับความสูงของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาจากระดับนๅ าทะล ฉลีไย แเเ-ๆเเ 
มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ๆๆใ มตร คือ ขาพระนารายณ์ อยูทางดຌานทิศตะวันตกของพืๅนทีไ ล า
หຌวยมีนๅ าเหลตลอดปทีไส าคัญมี โ สาย คือ คลองบางปรุ คลองพรกซຌาย สวนล าหຌวยลใกโ มีนๅ าฉพาะ
ฤดูฝน ชน หຌวยหิน฿หญ หຌวยหินขาว หຌวยพรุรใด ปຓนตຌน 
 จ. พืๅนทีไปຆาเมຌถาวรทีไหมาะสมจะประกาศ ปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆามีอยู ใ ปຆา คือ 
  แ. พืๅนทีไดຌานทิศหนือ อยู฿นทຌองทีไ ต าบลปากทรง อ าภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร 
สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงสลับซับซຌอน มีราษฎรบุกรุกท าเรกาฟ ยางพารา หลือพืๅนทีไปຓนปຆา
ธรรมชาติละปຆาตຌนนๅ าล าธารสวน฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูงของ
พืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาจากระดับนๅ าทะล ฉลีไย แเเ-ไเเ มตร ยอดขาสูงสุด
ประมาณ ไไ5 มตร คือ ขายอง อยูทางทิศ฿ตຌของพืๅนทีไมีล าหຌวยลใกโ มีนๅ าเหลสูคลองหลังสวน ชน 
หຌวยซิว 
  โ. พืๅนทีไดຌานทิศตะวันตก อยู฿นทຌองทีไต าบลราชกรูด อ าภอมือง จังหวัดระนอง 
สภาพทຌองทีไปຓนทือกขาสูงชันปຓนปຆาตຌนนๅ าล าธารมีความลาดชันตัๅงต โ5ั ขึๅนเป ระดับความสูง
ของพืๅนทีไทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาจากระดับนๅ าทะล แเเ-ใเเ มตร ยอดขาสูงสุด
ประมาณ ใ55 มตร ปຓนทือกขาติดตอกับขาพอตาชงดง มีล าหຌวยลใกโ มีนๅ าเหล ชน หຌวยนๅ า฿ส 
คลองรักษ์ 
  ใ. พืๅนทีไดຌานทิศ฿ตຌ อยู฿นทຌองทีไต าบลชีไยวหลียง อ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง 
สภาพพืๅนทีไปຓนทือกขาสูงชันสลับซับซຌอน มีราษฎรบุกรุกท าลายปຆาเมมากนัก ปຓนราษฎรจากตาง
ทຌองทีไ ปลูกเรกาฟ มะมวงหิมพานต์ ยางพารา ทุรียน สวน฿หญของพืๅนทีไมีความลาดชันตัๅงต โ5ั 
ขึๅนเป ระดับความสูงของพืๅนทีไ ทีไจะประกาศปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาจากระดับนๅ าทะล ฉลีไย แเเ-
ๆเเ มตร ยอดขาสูงสุดประมาณ ๆแ้ มตร คือ ขายายหมอน ล าหຌวยมีนๅ าเหลตลอดป ทีไส าคัญมี โ 
สาย คือ คลองทองหลาง หຌวยสียด เหลลงสูคลองกะปอร์ ฿นฤดูฝนมีนๅ าเหลชีไยวมาก สวนล าหຌวย
ลใกโ มีนๅ าฉพาะฤดูฝน ชน หຌวยก หຌวยขาพัง สภาพภูมิประทศดังกลาวขຌางตຌน หมาะทีไจะปຓน
หลงทีไอยูอาศัยละปຓนหลงหากิน ตลอดจนปຓนหลงประกอบกิจกรรมตาง โ ของสัตว์ปຆา 
  

  



 
 
 

19 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะทางภูมิอากาศของพืๅนทีไอยู฿นขตรຌอน ซึไงมีอากาศอยู฿นกณฑ์ชุมชืๅน ฤดูฝนริไมตัๅงต
ดือนพฤษภาคมถึงดือนตุลาคม ซึไงปຓนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกฉียง฿ตຌ สวน฿นชวงทีไมีฝนตก
นຌอยคือชวงดือนธันวาคมถึงดือนมษายนดยเดຌรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกฉียงหนือ 
 

 ลักษณะธรณีวิทยา 
  ลักษณะทางธรณีวิทยาของพืๅนทีไปຆาหงนีๅ สวน฿หญปຓนภูขามีลักษณะดินปຓนดินหนียวปน
ทรายมีสีดง สมรรถนะ฿นการอุຌมนๅ าคอนขຌางสูง 
 

 ทรัพยากรปຆาเมຌ 
  ฿นพืๅนทีไขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ปຓนปຆาเมຌ ประภทปຆาดิบชืๅน มีนืๅอทีไ 
โ่็ุเใใ เร คิดปຓน ้่.้็ ปอร์ซนต์ ปຆาเมຌประภทปຆาสืไอมทรม(ทีไถูกบุกรุกี มีนืๅอทีไ ็็5 เรคิด
ปຓน เ.โ็ ปอร์ซในต์ ปຆาเมຌประภทพืๅนทีไกษตรละพืๅนทีไชุมชน มีนืๅอทีไ โุแ้โ เร คิดปຓน เ.็ๆ 
ปอร์ซนต์ นืไองจาก฿นขตพืๅนทีไนีๅ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ จึงท า฿หຌมีพรรณเมຌนຌอย฿หญนานาชนิด 
พรรณเมຌทีไส าคัญ เดຌก ตะคียนทอง ตะคียนทราย ตะบก ตะคียนหิน กะบาก ยางนา จ าปา เข
ขียว ตาสือ หลุมพอ สียดชอ อินทนิล สຌาน สมอพิภก มะมา กอ ซะ มะฟืองชຌาง เทรยຌอย฿บคู 
เทรหิน สะตอ มะปริงละ ตารຌาง ส าหรับพรรณเมຌทีไปຓนอาหารของสัตว์ปຆาเดຌก มะกอกปຆา เทร 
มะมวงปຆา พะนียง กระทຌอนปຆา มะหาด หวຌา ขนุนปຆา เผผาก ระก า ละ หวาย ปຓนตຌน ละพรรณเมຌ
พืๅนลางตาง โ หลายชนิด ชน ปาล์ม ฟຂร์น ละกลຌวยเมຌ ปຓนตຌน 
 

 ทรัพยากรสัตว์ปຆา 
  นกมี แ็แ ชนิด สัตว์จ าพวกลีๅยงลูกดຌวยนมมี 5เ ชนิด สัตว์จ าพวกลืๅอยคลาน มี แๆ ชนิด 
สัตว์จ าพวกสะทินนๅ าสะทินบกมี ใ ชนิด ปลามี แ5 ชนิด มลงมี ่ ชนิด นืไองจากสภาพปຆาปຓนปຆา
ดิบชืๅนทีไอุดมสมบูรณ์ คยมีสัตว์ปຆาตางโ มากมาย ปัจจุบันปຆาถูกท าลายเปมากละหลือสัตว์ปຆ า
พอประมาณ จากการส ารวจบืๅองตຌนละสอบถามจากชาวบຌาน ทราบวา ยังพอมีสัตว์ปຆาทีไคงหลืออยู 
คือ หมี ชຌางปຆา ลียงผา กระทิง อีกຌง สมสรใจ สือดาว กวาง มีปริมาณนຌอยละอยู฿นสภาพถูก
คุกคาม นอกจากนีๅยังมี ชะนี ลิง คาง กระจง สือปลา หมูปຆา เกปຆา อีหใน มวดาว ละนกชนิดตาง โ 
ทาทีไส ารวจพบมี หยีไยวรุຌง นกกวัก นกตบยุง นกกางขนดง นกปลຌา สัตว์ลืๅอยคลานละสัตว์สะทิน
นๅ าสะทินบกทีไส าคัญเดຌก ตะกวด หีๅย หาชຌาง งูชนิดตางโ ชน งูหลือม งูกะปะ งูจงอาง งูขียว งู
ขียวหางเหมຌ ปຓนตຌน 
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ทีไมา (ศูนย์ปฏิบัติการภมูิสารสนทศ (สุราษฎร์ธาน)ี,2554) 

ภาพทีไ 5 ขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆาควนมยายหมอน ละหนวยพิทักษ์ปຆา 
 
อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนทศ (สุราษฎร์ธานี),2554) 
 

 ประวัติความป็นมา 
 อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว ดิมชืไอ อุทยานหงชาตินๅ าตกคลองพรา มีประวัติการจัดตัๅงริไม
จากทีไ฿นป พ.ศ. 2521 ปຆาเมຌขตจังหวัดสุราษฏร์ธานีเดຌมีหนังสือถึงกรมปຆาเมຌ จຌงวาบริวณปຆาสงวน
หงชาติปຆาทุงระยะ-นาสัก ทຌองทีไอ าภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพปຆาละภูมิประทศ สวน฿หญปຓน
ภูขาสลับซับซຌอนมีเมຌมีคาปຓนจ านวนมาก ปຓนปຆาตຌนนๅ าล าธาร มีธรรมชาติหมาะกการจัดปຓนหลง
ทองทีไยว฿นลักษณะของอุทยานหงชาติ หรือขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา ซึไงกองอนุรักษ์สัตว์ปຆาเดຌส ารวจ
ลຌวจຌงวา ปຆาดังกลาวเมหมาะสมทีไจะตัๅงปຓนขตรักษาพันธุ์สัตว์ปຆา กองอุทยานหงชาติเดຌสัไง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไเปส ารวจบืๅองตຌนเดຌรับรายงานวาพืๅนทีไดังกลาว 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) ต าบลตะก อ าภอทุงตะก จังหวัดชุมพร มีนๅ าตกสวยงามนๅ าเหลตลอดป มีสภาพปຆา
อุดมสมบูรณ์ หในควรสงวนเวຌจัดปຓนอุทยานหงชาติ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาลຌว มีบัญชา฿หຌ
กรมปຆาเมຌรับเปพิจารณาด านินการตอเป กองอุทยานหงชาติจึงเดຌสัไงจຌาหนຌาทีไออกเปด านินการ
บุกบิกจัดตัๅงอุทยานหงชาติคลองพรา ตัๅงต ปงบประมาณ 2524 ตตอมากิดหตุการณ์บຌานมือง
เมสงบนืไองจากการทรกซึมของผูຌกอการรຌายคอมมิวนิสต์เมปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ
จึงเดຌระงับผนงานเวຌชัไวคราว มืไอสถานการณ์ขຌาสูภาวะปกติลຌว ฿นป พ .ศ. 2526 กองอุทยาน
หงชาติจึงเดຌ฿หຌจຌาหนຌาทีไออกเปบุกบิกจัดตัๅงอุทยานหงชาติคลองพราอีกครัๅงหนึไง ซึไงจຌาหนຌาทีไเดຌ
ด านินการตัๅงตปงบประมาณ 2527 ปຓนตຌนมา ส าหรับนๅ าตกหงาว นัๅน ดิมคือ วนอุทยานนๅ าตก 
หงาว อยู฿นทຌองทีไต าบลหงาว อ าภอมือง จังหวัดระนอง มีนวขตตามนวขตปຆาสงวนหงชาติ 
นๅ าตกหงาวมีนืๅอทีไประมาณ 2.93 ตารางกิลมตร ปຓนหลงทองทีไยวทีไมีชืไอสียงของจังหวัดระนอง 
อยู฿นความดูลของส านักงานปຆาเมຌจังหวัดระนองมาตัๅงตป พ.ศ. 2498 จนถึงป พ.ศ. 2524 จึงเดຌอน
เปขึๅนกับกองอุทยานหงชาติละ฿หຌอุทยานหงชาติหลมสนปຓนผูຌดูลวนอุทยานนๅ าตกหงาวอีก
หนຌาทีไหนึไง ตอมา฿นป พ.ศ. 2532 เดຌมีการผนวกวนอุทยานนๅ าตกหงาวขຌาปຓนขตอุทยานหงชาติ
คลองพราละปลีไยนชืไอมาปຓน อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว ตัๅงต ป พ.ศ. 2537 ปຓนตຌนมา 
 

 ทีไตัๅง 
อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาวมีพืๅนทีไรับผิดชอบอยู฿นทຌองทีไจังหวัด

ระนอง ละจังหวัดชุมพร การดินทางจากตัวมืองระนองเปตามถนนพชรกษม (สຌนทางระนอง – 
ภูกใตี ประมาณ แใ กิลมตร ฝัດงซຌายตรงขຌามภูขาหญຌา ยกขຌาเปอีกประมาณ แ กิลมตร ทีไท าการ
อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว ตัๅงอยูทีไ ็ๆ/5 หมูทีไ แ ต าบลหงาว อ าภอมือง จังหวัดระนอง  
อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว 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 จดอ าภอมือง อ าภอทุงตะก จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก จดอ าภอสวี อ าภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ทิศ฿ตຌ  จดอ าภอกะปอร์ จังหวัดระนอง ละอ าภอพะตຍะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันตก จดอ าภอมืองจังหวัดระนอง 
 

 ลักษณะภูมิประทศ 
 พืๅนทีไของอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว ปຓนพืๅนทีไตຌนนๅ ามีลักษณะปຓนทือกขาสลับซับซຌอน มีทีไ
ราบนຌอยมาก วางตัวยาวตามนวหนือ-฿ตຌ ประกอบดຌวยขาดน ขานมสาว ทีไสูงทีไสุดคือ ยอดขา
นมสาว มีความสูงจากระดับนๅ าทะล แุเ่้ มตร สันขาทีไปຓนนวยาวนีๅบงขตจังหวัดระนองกับ
จังหวัดชุมพร ละปຓนหลงตຌนนๅ าล าธารทีไส าคัญ ชน คลองสวี คลองพรา คลองตะก ละคลอง
หลังสวน฿นจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสຌมปງน คลองบางริๅน คลองหงาว ละ
คลองราชกรูด฿นจังหวัดระนอง 
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 ลักษณะธรณีวิทยา  
  ฿นขตพืๅนทีไอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว สวน฿หญปຓนดินชุดทีไ โๆ ลักษณะดินรวน หนียว
ดง พืๅนทีไปຓนภูขาสูง ลักษณะดินอยู฿นชุดทีไ 5ใุ 5ไ (ขຌอมูลจากสถานีพัฒนาทีไดินี ลักษณะดิน
ดยทัไวเปปຓนดินรวนหนียว ดังนัๅน฿นบริวณทีไปຓนภูขาสูงหรือพืๅนทีไทีไมีความลาดชัน จึ งมีความสีไยง
ทีไดินจะกิดการลืไอนเหล (Erosionี สูง 
 

 ทรัพยากรนๅ า 
  1.1 หลงนๅ า฿นอากาศ เดຌก นๅ าฝน จัดปຓนหลงนๅ าทีไส าคัญทีไสุดส าหรับการกษตร การ
อุปภค บริภค ละยังปຓนหลงตຌนนๅ าล าธาร ซึไงปຓนหลงตຌนนๅ าตาง โ ทีไส าคัญอีกดຌวย 
  แ.โ หลงนๅ าผิวดิน พืๅนทีไของอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว ปຓนพืๅนทีไตຌนนๅ ามีลักษณะปຓน
ทือกขาสลับซับซຌอน มีทีไราบนຌอยมาก วางตัวยาวตามนวหนือ-฿ตຌ ประกอบดຌวยขาดน ขา
นมสาว ทีไสูงทีไสุดคือ ยอดขานมสาว มีความสูงจากระดับนๅ าทะล แุเ่้ มตร สันขาทีไปຓนนวยาว
นีๅบงขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรละปຓนหลงตຌนนๅ าล าธารทีไส าคัญ 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  
 ฿นพืๅนทีไอุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว สามารถจ านกสังคมพืช฿นลักษณะประภทปຆา เดຌ โ 
ประภท฿หญ โ คือ 
   แ. ปຆาดิบชืๅน (tropical rain forestี คิดปຓนรຌอยละ ้้.่ ของพืๅนทีไทัๅงหมด พบเมຌมีคาละเมຌ
พืๅนลางขึๅนอยูหนานนทีไส าคัญ เดຌก พญาเมຌ ตะคียนทอง หลุมพอ จ าปา ยาง ยูง บุนนาค ตะบก 
อินทนิล มังตาล กระบาก ตาสือ ตะคียนทราย สมพง พิกุลปຆา มะมวงปຆา เขขียว ฯลฯ พืชพืๅนลาง
ละพืชอิงอาศัยเดຌก หวาย ระก า เผ ฟຂน กมาซุม ละบัวผุด ปຓนตຌน 
  โ.  ทุงหญຌา ( Grassland ) บริวณยอดขานๅ าตกหงาว ละทิวขาดຌานทิศ฿ตຌลงมา ปຓนหยอม 
โ มีนืๅอทีไรวมประมาณ ่5ใ เร หรือคิดปຓนรຌอยละ เ.โ ของพืๅนทีไทัๅงหมด 
 

 ทรัพยากรสัตว์ปຆา  
  มีชຌางปຆา 2 ขลง ขลงหนึไง 11 ตัว อีกขลงหนึไง 7 ตัว อาศัยอยู฿นปຆาพะตຍะ ฿นขตอุทยาน
หงชาตินๅ าตกหงาว สัตว์ปຆาอืไน โ ทีไอาศัยอยู ชน สมสรใจ กระทิง หมี กຌง ลิง คาง หมูปຆา ลียงผา 
กระรอก งูหา งูจงอาง งูหลือม ตา ตะพาบนๅ า นกหวຌา นกกาฮัง นกงือก นกกางขน นกขา นก
ซงซว นกขุนทอง นกกระราง นกขมิๅน นกกระจาบ เกปຆา ฯลฯ 
  อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาว มีสัตว์ฉพาะถิไนทีไมีความส าคัญละมีชืไอสียงทีไทราบกันทัไวเปอีก
อยางหนึไง นัไนคือ มีการคຌนพบ ปูจຌาฟງา (Phricotelphusa Sirindhon Naijanetr) ปูนๅ าตกชนิด
฿หมของลก พบครัๅงรกทีไบริวณนๅ าตกหงาว จังหวัดระนอง  
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ทีไมา (ศูนย์ปฏิบัติการภมูิสารสนทศ (สุราษฎร์ธาน)ี,2554) 

ภาพทีไ 6 อุทยานหงชาตินๅ าตกหงาวละหนวยพิทักษ์อุทยานหงชาติ 
 


