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ABSTRACT 

 
 The aims of this study of the ecological corridor , between Nam Tok Ngao national park and Tungraya 

Nasak wildlife sanctuary that was divided by the rural road no. 5511,  were to comparing the  diversity,  the abundance and 
the similarity of both wildlife and their habitat. The study of suitable habitat, using 30x60 meters temporary sample plot for 
each conservation area. Tungraya Nasak plot  had found 66 species or 26 families of tree (with most species was 
Dipterocarpaceae), 61 species or 37 families of pole (with most species was Phyllanthaceae) and 25 species or 20 families 
of sapling and seedling (with most species was Lauraceae). Nam Tok Ngao Plot had found 82 species or 31 families of tree 
(with most species was Dipterocarpaceae), 82 species or 35 families of pole (with most species was Rubiaceae) and 23 
species or 15 families of sapling and seedling (with most species was Rubiaceae).  The forest society similarity index 
between the both plots had a value of 0.47 or 47% shown that a half of plant species grown in one plot could be found or 
grown in another plot. The wildlife surveying using the 6 line transect into the both side rural road at Km. 9th-11th, with the 
length of each survey line 3 kilometers, with 2 times surveying (summer and rainy season) and collected the presence and 
distribution of vertebrate animals that consisting of mammals reptiles, amphibians and birds. Especially large mammals 
which have been most affected. The study found 27 species of mammals (most abundance were wild pig, red-bellied 
squirrel, brush-tailed porcupine, spectacled langur and stump-tailed macaque, respectively.) 23 species of reptiles, 12 
species of amphibians and 58 species of birds. The mammals similarity index between the both side rural road had a value 
of 0.48 or 48%. For the 16 species large mammals which have the importante role for ecology (Wildlife Research, DNP, 
2010) the study only found 4 species which consisting of wild pig (most abundance) Malayan sun bear, common serow and 
leopard (less abundance all three). Especially leopard had been found only once on the first surveying in Nam Tok Ngao 
line transect 
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บทคดัย่อ 

  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไมแ้ละสัตว์ป่าบริเวณแนวเชืéอมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาตินํê าตกหงาวและเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ – นาสัก ซึé งถูกแบ่งแยกออกจากกนัโดยทางหลวงชนบท
หมายเลข 5011 มีวตัถุประสงคเ์พืéอศึกษาความหลากชนิด ความมากมาย และความคลา้ยคลึงกนัของสัตว์ป่าตลอดจนถิ éนทีéอยู่
อาศยัในทัêงสองพืêนทีéอนุรักษ์ รวมถึงปัจจัยคุกคามทีéมีผลต่อการดาํรงชีวิตของสัตว์ป่า การศึกษาดา้นสัตว์ป่าใชว้ิธีการวาง
เส้นแนวสาํรวจจาํนวน 6 เส้นเขา้ไปในพืêนทีéอนุรักษท์ัêงสองพืêนทีéโดยมีความยาวเส้นสํารวจเส้นละ 3 กิโลเมตร โดยแบ่งการ
เกบ็ขอ้มูลเป็น 2 ฤดูกาล พร้อมทัêงนาํกลอ้งดกัถ่ายอตัโนมติั ไปติดตัê งไวใ้นพืêนทีéศึกษา นาํขอ้มูลทีéไดม้าประเมินการปรากฏ, 
ความชุกชุมของสัตวป่์า และการกระจายตวัของประชากรของสัตว์ป่าแต่ละชนิดทั éวทัê งพืêนทีéเป้าหมาย สําหรับการศึกษาดา้น
นิเวศวิทยาป่าไมใ้ชว้ิธีวางแปลงสาํรวจขนาดแปลง 30 x 60 เมตร ในพืêนทีéอนุรักษท์ัêงสองพืêนทีé ทาํการเก็บขอ้มูลองค์ประกอบ
ทางชีววิทยาของชนิดพนัธุ ์ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลมิติต่าง ๆ  

  ผลการศึกษาดา้นสัตวป่์าพบสัตวเ์ลีêยงลูกดว้ยนมจาํนวน 27 ชนิด ทีéมีความชุกชุมมากในพืêนทีéไดแ้ก่ หมูป่า 
กระรอกทอ้งแดง เม่นหางพวง ค่างแว่นถิ éนใต ้และลิงเสน ตามลาํดบั เมืéอเปรียบเทียบดชันีความคลา้ยคลึงของสัตว์เลีê ยงลูกดว้ย
นมในสองพืêนทีéพบว่ามีความคลา้ยคลึงในระดบัปานกลาง ( 0.48 ) แต่เมืéอพิจารณาเฉพาะสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ทีéมี
บทบาทสาํคญัต่อระบบนิเวศป่าไมจ้าํนวน 4 ชนิด คือ เลียงผา เสือดาว หมูป่า และหมีหมา พบว่ามีดชันีความคลา้ยคลึงกนัมาก 
( 0.75 ) แสดงใหเ้ห็นว่าชนิดพนัธุ์สัตวป่์า และจาํนวนสัตวป่์าทีéอาศยัอยูใ่นพืêนทีéศึกษาทัê งสองพืêนทีéนีê ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนัก 
อีกทัêงมีการเคลืéอนยา้ยไปมาระหว่างพืêนทีéอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากนีêยงัสํารวจพบนกจาํนวน 58 ชนิด สัตว์เลืêอยคลานจาํนวน 
23 ชนิด สัตวส์ะเทินนํê าสะเทินบกจาํนวน 12 ชนิด ส่วนการศึกษาดา้นนิเวศวิทยาป่าไม ้แปลงตวัอยา่งเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ – นาสัก พบไมใ้หญ่ 66 ชนิด 26 วงศ์ โดยวงศ์ทีéพบจาํนวนชนิดมากทีéสุด ไดแ้ก่ DIPTEROCARPACEAE ไมห้นุ่มพบ 
61 ชนิด 37 วงศ ์โดยวงศที์éพบจาํนวนชนิดมากทีéสุด ไดแ้ก่ PHYLLANTHACEAE ลูกไมแ้ละกลา้ไมพ้บ 25 ชนิด 20 วงศ์ โดย
วงศที์éพบจาํนวนชนิดมากทีéสุด ไดแ้ก่ LAURACEAE เมืéอแบ่งชัêนเรือนยอดพบว่า เรือนยอดชัêนบน ( ความสูง ≥ 30 เมตร ) มี
พนัธุ์ไมเ้ด่น ไดแ้ก่ ยางยงู ขีêชนัโจร ไข่เขียว ยางปาย เรือนยอดชัêนกลาง ( ความสูง 18 – 29 เมตร ) มีพนัธุ์ไมเ้ด่น คือ เปลา้เถืéอน 
คอแลนเขา กอกเขา ส่วนเรือนยอดชัêนล่าง ( ความสูง ‹ 18 เมตร ) มีพนัธุ์ไมเ้ด่น คือ เปลา้เถืéอน ขีêหนู ลงัคา้วใบเล็ก สําหรับ
แปลงตวัอย่างในพืêนทีéอุทยานแห่งชาตินํê าตกหงาว พบไมใ้หญ่ 82 ชนิด 31 วงศ์ โดยวงศ์ทีéพบจาํนวนชนิดมากทีéสุด ไดแ้ก่ 
DIPTEROCARPACEAE ไมห้นุ่มพบ 82 ชนิด 35 วงศ์ โดยวงศ์ทีéพบจาํนวนชนิดมากทีéสุด ไดแ้ก่ RUBIACEAE ลูกไมแ้ละ
กลา้ไมพ้บ 23 ชนิด 15 วงศ ์โดยวงศที์éพบจาํนวนชนิดมากทีéสุด ไดแ้ก่ RUBIACEAE เมืéอแบ่งชัêนเรือนยอดพบว่าเรือนยอดชัêน
บน ( ความสูง ≥ 27 เมตร ) มีพนัธุ์ไมเ้ด่น ไดแ้ก่ เสียดใบเล็ก นากบุด ยางยูง เรือนยอดชัêนกลาง ( ความสูง 16 – 26 เมตร ) มี
พนัธุ์ไมเ้ด่น คือ กระเบาค่าง กาแร้งหิน ขีêหนู ส่วนเรือนยอดชัêนล่าง ( ความสูง ‹ 16 เมตร ) มีพนัธุ์ไมเ้ด่น คือ กระเบาค่าง กาแร้ง
หิน นากบุด เมืéอเปรียบเทียบทัêงสองพืêนทีé พบว่าชนิดพนัธุ์ไมป้ระมาณครึé งหนึéงของพืêนทีéหนึé งสามารถพบไดใ้นอีกพืêนทีéหนึé ง 
และทัêงสองพืêนทีéมีพนัธุ์ไมว้งศ ์DIPTERROCARPACEAE เป็นพนัธุ์ไมเ้ด่นเช่นเดียวกนั แสดงใหเ้ห็นว่าสังคมพืชทัê งสองพืêนทีé
นีê มีความคลา้ยคลึงกนั 
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บทนํา 
 

 แนวเชืéอมต่อระบบนิเวศเป็นอีกแนวคิดหนึéงทีé
จะนาํมาใชใ้นการบริหารจัดการพืêนทีé เพืéอให้คงอยู่ซึé ง
สภาพป่าทีéอุดมสมบูรณ์เป็นผลใหมี้จาํนวนสัตว์ป่าหายาก 
สัตว์ป่าขนาดใหญ่อาศยัอยู่มากมายหลายชนิด โครงการ
ศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้
และสัตว์ป่าบริเวณแนวเชืéอมต่อระบบนิเวศระหว่าง
อุทยานแห่งชาตินํê าตกหงาวและเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ – นาสัก จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนีê  1. 
ศึกษาความหลากชนิดของสัตว์ป่าในกลุ่มของสัตว์มี
กระดูกสันหลัง โดยเน้นทีéกลุ่มสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ซึé ง
ไดรั้บผลกระทบจากการแบ่งแยกของผืนป่า, 2. ศึกษาความ
ชุกชุมของสัตว์ป่าในพืêนทีéทีéจะจัดทาํแนวเชืéอมต่อระบบ
นิเวศ และบริเวณใกลเ้คียง รวมถึงเส้นทางเดินส่วนใหญ่ทีé
สัตว์ใช้เป็นเส้นทางหากิน, 3. ศึกษาปัจจัยคุกคามทีéมี
ผลกระทบต่อสัตวป่์า และ 4. ศึกษานิเวศวิทยาป่าไม ้ทัêงดา้น
องคป์ระกอบของชนิดพนัธุ์ ความโต ความสูง การปกคลุม
เรือนยอด พันธุ์ไม้เด่นในพืêนทีé พร้อมเปรียบเทียบความ
คลา้ยคลึงของสังคมพืชบริเวณแนวเชืéอมต่อระบบนิเวศ 
เพืéอจกันาํขอ้มูลทีéไดจ้ากการศึกษาครัê งนีê ไปประกอบการ
บริหารจดัการพืêนทีéนีê ให้คงอยู่ซึé งสภาพป่าทีéอุดมสมบูรณ์
นาํไปสู่จาํนวนสัตว์ป่าทีéเพิ éมขึêน และอยู่รอดไดต่้อไปใน
อนาคต 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

การศึกษาดา้นนิเวศวิทยาป่าไม ้
 

 1. ท ําการคัดเลือกพืêนทีéทีéจะทําการวางแปลง
ตวัอยา่งกึéงถาวรขนาด 30 x 60 เมตร ฝัéงพืêนทีéอนุรักษ์ละ 1 
แปลงตวัอย่าง ทาํการซอยแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 
10 เมตร รวม 18 แปลงยอ่ยแต่ละแปลงย่อยทาํการกาํหนด
รหสัแปลงใหเ้ป็นระบบเพืéอความง่ายในการจดบนัทึกและ
ตรวจสอบขอ้มูล  
 2. ในแปลงยอ่ยขนาด 10 x 10 เมตร แต่ละแปลง
ทาํการเก็บขอ้มูลองค์ประกอบของชนิดพนัธุ์พืชขนาด
ความโตความสูงและการปกคลุมของเรือนยอดโดย
แบ่งกลุ่มพรรณไมเ้พืéอตรวจนับเป็น 3 ขนาด คือ 

  1) ไมย้ืนตน้ (tree) หมายถึงตน้ไมที้éมี
ขนาดวดัรอบทีéระดบัอก (1.3 เมตร) ตัêงแต่ 13.5 เซนติเมตร
ขึêนไปและมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตรโดยทาํการวดัมิติ
ต่างๆเช่นความโตทีéระดบัอก (girth at breath height, gbh.) 
ความสูงถึงกิ éงแรก ความสูงทัê งหมด ความกวา้งของเรือน
ยอด ชืéอพรรณไม ้และพิกดัตาํแหน่งของตน้ไมแ้ต่ละตน้ทีé
ปรากฏในแปลงตวัอยา่ง สาํหรับการนาํไปใชใ้นการสร้าง 
profile diagram รวมทัêงการวิเคราะห์ด้านต่างๆรวมทัê ง
ประโยชน์ในการตรวจติดตามความเปลีéยนแปลงของ
ระบบนิเวศในอนาคต 
  2) ไมห้นุ่ม (pole) หมายถึงพรรณไมที้éมี
ขนาดวดัรอบทีéระดบัอกตํéากว่า 13.5 เซนติเมตร และมีความ
สูงมากกว่า 1.30 เมตรโดยทาํการตรวจนับชนิดและ
จาํนวนทีéปรากฏในแปลงย่อยขนาด 4 x 4 เมตร ของแต่
ละแปลงยอ่ยโดยใหต้าํแหน่งของแปลงอยู่ทางดา้นมุมล่าง
ซ้ายของทุกแปลงย่อยดังนัê นจะมีแปลงตัวอย่างไม้หนุ่ม
รวมทัêงสิêน 18 แปลงตวัอยา่ง 
  3) กลุ่มลูกไม้และกล้าไม้ (seedling 
and sapling) ซึé งหมายถึง พรรณไม้ทีéมีความสูงไม่เกิน 
1.30 เมตรทาํการนับชนิดและจาํนวนทีéปรากฏในแปลง
ตวัอยา่งขนาด 1 x 1 เมตร ซึé งอยูมุ่มแปลงดา้นล่างซ้ายของ
แปลงยอ่ย 
 3. การวิ เคราะห์สังคมพืช เพืéอศึกษาลักษณะ
โครงสร้างของสังคมพืชและองค์ประกอบพันธุ์ไม้
คาํนวณหาค่าความหนาแน่น ความถีé และความเด่นของ
ชนิดพันธุ์ไม้ในแต่ละแปลงตัวอย่างเพืéอนําไปสู่การ
คํานวณหาค่า Important Value ( IV) โดยวิ ธีของ 
Whittaker (1970) อา้งตาม ดอกรัก และอุทิศ (2552) มา
เปรียบเทียบกนั ซึé งค่าความสําคัญของชนิดพนัธุ์ไม้ คือ 
ค่าทีéรวมความหนาแน่นสัมพัทธ์  ความถีéสัมพัทธ์ และ
ความเด่นสัมพัทธ์เข้าด้วยกนั  มีค่ารวมของพันธุ์ไม้ทุก
ชนิดเท่ากบั 300  ซึé งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลต่าง ๆ ของ
พนัธุ์พืชแต่ละชนิด  มีสูตร ดงันีê                                                                     
 IV   = RD + RF + RDo 
โดยในส่วนของชัêนไมห้นุ่ม และชัêนลูกไมก้ลา้ไม ้ใชเ้พียง
ค่า RD และ RF 



 4. การวิเคราะห์ดชันีความหลากหลายของชนิด
พันธุ์  (diversity index) ซึé งการศึกษาครัê งนีê  ใช้ 3 สูตร 
เปรียบเทียบกนั ดงันีê  
 4.1 Shannon-Wiener’s Index (Magurran, 1988)  
 4.2 Simpson’s index  (D) (Simpson,1949)  
 4.3 Fisher’s index of  (α) (Fisher et al., 1943)  
 5. ดัชนีความสมํéา เสมอ (evenness indices) 
คาํนวณไดต้ามวิธีของ Pielou (1975; J’) 
 5. ค่าดชันีความคลา้ยคลึงระหว่างสังคม (index 
of similarity; ISs) โดยใชส้มการของ Sorensen (1948)  
  

การศึกษาดา้นสัตวป่์า 
 1. วางเส้นสํารวจระยะทาง 3 กิโลเมตร ตัê งฉาก
กบัแนวถนนเขา้ไปในพืêนทีéป่า 2 ฝัéง ในพืêนทีéศึกษาการ
จัดทาํแนวเชืéอมต่อสัตว์ป่า ซึé งเป็นเขตติดต่อระหว่าง
อุทยานแห่งชาตินํê าตกหงาวและเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ – นาสัก โดยให้เส้นสํารวจแต่ละเส้นห่างกัน 300 
เมตร จาํนวน 6 เส้น 
 2. ในบริเวณเส้นสํารวจเหล่านีê เก็บข้อมูลการ
แพร่กระจาย และความชุกชุมของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์
เลีê ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ รวมทัêงสัตว์มีกระดูกสันหลัง
กลุ่มอืéน ๆ และนก หาค่าพิกัดในจุดทีéพบสัตว์ป่า และ
ปัจจยัคุกคามในบริเวณเส้นสาํรวจ โดยแบ่งการเก็บขอ้มูล
เป็น 2 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 1 ครัê ง 
 3. นําค่าพิกัดทีéพบเห็นสัตว์ป่าหรือร่องรอย
บนัทึกในฐานขอ้มูลเพืéอจดัทาํแผนทีéการกระจายของสัตว์
ป่าเป้าหมาย และประเมินความชุกชุมของสัตว์ป่า(relative 
abundance; RA) ในพืêนทีéสาํรวจทัêง 2 แห่ง  
 4. ประเมินความคลา้ยคลึงของสัตว์เลีê ยงลูกดว้ย
นมเปรียบเทียบกนั 2 พืêนทีé โดยใชค่้าดชันีความคลายคลึง
ของ Jaccard(1902) (Jaccard’s Similarity; S) อ้างตาม 
Ceska(1966) มีสูตรดงันีê    
 5. นาํกลอ้งดกัถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Traps) 
ไปติดตัêงไวใ้นพืêนทีéทีéศึกษาประมาณครัê งละ 10 - 15 วนั 
  

พืêนทีéดําเนินการ 
 ดาํเนินการสํารวจในพืêนทีéบริเวณแนวเชืéอมต่อ
ระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาตินํê าตกหงาว ท้องทีé

ตาํบลบางแกว้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง และเขตรักษาพนัธุ์สัตว์
ป่าทุ่งระยะ-นาสัก ท้องทีé ตาํบลลาํเลียง อ.กระบุรี จ.
ระนอง บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 5011 ระหว่าง
หลกักิโลเมตรทีé 9 – 11 
 

 
ภาพทีé 1  ทางหลวงชนบท 5011 ทีéตดัผ่านพืêนทีéดาํเนินการ 
 

 
ภาพทีé 2 แนวสาํรวจสัตวป่์าและทีéตัêงแปลงพนัธุ์พืช 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 ศึกษารวบรวมขอ้มูลระหว่าง เดือนตุลาคม 2556 
– เดือนกนัยายน 2557 
 

ผลและวิจารณ์ 
 

ดา้นนิเวศวิทยาป่าไม ้
 การวางแปลงตัวอย่างเพืéอศึกษาสังคมพืช ได้
กาํหนดจุดวางแปลง ในบริเวณทีéเป็นตวัแทนของสังคม
พืชของทัêง 2 ฝัéงถนน โดยเป็นจุดทีéสัตวป่์าสามารถขา้มไป
มาได ้ 
 

ตารางทีé 1 ขอ้มูลพืêนฐานแปลงตวัอยา่ง 
พืêนทีéอนุรักษ์ UTM (WGS1984) Altitude 

ทุ่งระยะ-นาสัก E 484485 N 1127192 337-362 
นํê าตกหงาว E 485145 N 1127272 350-374 

 



  ผลการวิเคราะห์สังคมพืชพบว่า แปลงตวัอย่าง
ฝัéงเขตรักษาพนัธุ์ทุ่งระยะ-นาสัก พบไมใ้หญ่ 169 ตน้ 66 
ชนิด 26 วงศ์ วงศ์ทีéพบจํานวนชนิดมากสุด 3 ลาํดบัแรก 
ไดแ้ก่ DIPTEROCARPACEAE 7 ชนิด, MYRTACEAE 
6 ชนิด,ANACARDIACAE PHYLLANTHACEAE 
EBENACEAE LAURACEAE แล ะ MELIACEAE 
จํานวน 4 ชนิดเท่ากัน พันธุ์ไม้ทีéมีค่าดัชนีความสําคัญ
สูงสุด 10 ล ําดับแรก ได้แก่  เปล้าเถืéอน ยางยูง ขีê หนู 
คอแลนเขา ขีê ชนัโจร นากบุด พิกุลนก กอกเขา แดงเขา 
และลังคา้วใบเล็ก พบไม้หนุ่ม 159 ตน้ 61 ชนิด 37 วงศ ์
วงศ์ทีé พ บจํา นว น ชนิ ดมา กสุ ด  3  ล ํา ดับ แ รก  ได้แ ก่ 
PHYLLANTHACEAE 6 ชนิด ANNONACEAE 4 ชนิด, 
EBENACEAE LAURACEAE MELIACEAE 
RUBIACEAE และ SAPINDACEAE จํานวน 3 ชนิด
เท่ากนั พนัธุ์ไมที้éมีค่าดชันีความสําคญัสูงสุด 5 ลาํดบัแรก 
ไดแ้ก่ พิกุลนก ปาหนันนิยมธรรม กริมช่อ ลงัคา้วใบเล็ก 
และเขม็ชวา ส่วนในชัêนลูกไมแ้ละกลา้ไม ้พบ 118 ตน้ 25 
ชนิด 2 0 วงศ์  วงศ์ทีé พบจําน วนชนิดมากสุด  ได้แ ก่ 
LAURACEAE จํานวน 3 ชนิด พันธุ์ไม้ทีé มี ค่าดัชนี
ความสาํคญัสูงสุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ พิกุลนก กริมช่อ ขีê
ชนัโจร แดงเขา และหมกัหยกัดาํ 
 ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของไมใ้หญ่ 
คาํนวณตามวิธีของ Shannon-Weiner (Magurran, 1988) มี
ค่าเท่ากบั 3.715 ตามวิธีของ Simpson (Simpson, 1949) มี
ค่า 0.966 และตามวิธีของ Fisher (Fisher et al., 1943) มีค่า 
39.837 ส่วนค่าดชันีความสมํéาเสมอ (Pielou, 1975) มีค่า
เท่ากบั 0.887 
 การกระจายทางชัêนเส้นผ่าศูนยก์ลางของไมใ้หญ่
ใช้การแบ่งออกเป็น 11 ช่วงชัêน ได้แก่ ช่วงชัêน >4.5-10, 
>10-20, >20-30, >30-40, >40-50, >50-60, >60-70, >70-
80, >80-90, >90-100 และ >100 ซม. มีรูปแบบการ
กระจายของชัêนขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางจะลดลง แบบ L-
shape โดยตน้ไมที้éมีขนาดเลก็จะมีความหนาแน่นต่อพืêนทีé
สูงกว่าตน้ไมที้éมีขนาดใหญ่กว่า  จากความหนาแน่นเฉลีéย 
936 ตน้/เฮกตาร์ ตน้ไม้ในช่วงชัêน >4.5-10 ซม. มีความ
หนาแน่นเฉลีéย 350 ตน้/เฮกตาร์ ช่วงชัêน >50-60 ซม. มี 55 
ตน้/ha ส่วนตน้ไมที้éมีขนาด >100 ซม. มี 5 ตน้/ha  

 
ภาพทีé 3 แผนภูมิการกระจายตามช่วงชัêน DBH แปลง 
           ตวัอยา่งทุ่งระยะ-นาสัก 
 

 การแบ่งชัêนเรือนยอด สามารถ ได้เป็น 3 ชัê น
เรือน ไดแ้ก่ เรือนยอดชัêนบน ประกอบดว้ยไมที้éมีความสูง
ตัêงแต่ 30 เมตรขึêนไป พนัธุ์ไมที้éมีความเด่นมากทีéสุดในชัêน
เรือนยอดนีê ไดแ้ก่ ยางยูง ซึé งบางตน้สูงไดถ้ึง 46-48 เมตร 
รองลงมาไดแ้ก่ ขีêชนัโจร ไข่เขียว  และยางปาย เรือนยอด
ชัêนกลาง ประกอบดว้ยพนัธุ์ไมที้éมีความสูงอยู่ในช่วง 18-
29 เมตร พนัธุ์ไมที้éมีความเด่นมากทีéสุดในชัêนเรือนยอดนีê  
ได้แก่ เปล้าเถืéอน รองลงมาได้แก่ คอแลนเขา กอกเขา 
ขีê ห นู  แ ล ะ ห มั ก ห ยัก ดํา  ส่ ว น เ รื อ น ย อ ด ชัê น ล่ า ง 
ประกอบดว้ยพนัธุ์ไมที้éมีความสูงน้อยกว่า 18 เมตร พนัธุ์
ไมที้éมีความเด่นมากทีéสุดในชัêนเรือนยอดนีê  ไดแ้ก่ เปล้า
เถืéอน รองลงมาไดแ้ก่ ขีêหนู ลงัคา้วใบเล็ก คอแลนเขา ดาํ
ตะโก และยางยงู   

 
ภาพทีé 4 โครงสร้างสังคมพืชแปลงทุ่งระยะ-นาสัก 
 แปลงตวัอยา่งฝัéงอุทยานแห่งชาตินํê าตกหงาว พบ
ไมใ้หญ่ 193 ตน้ 82 ชนิด 31 วงศ์ วงศ์ทีéพบจาํนวนชนิด
มากสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ DIPTEROCARPACEAE และ 
MELIACEAE 7 ชนิดเท่ากนั, MYRTACEAE 6 ชนิด
,MALVACEAE และ PHYLLANTHACEAE จาํนวน 5 
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ชนิดเท่ากัน พันธุ์ไม้ทีéมีค่าดัชนีความสําคัญสูงสุด 10 
ลาํดับแรก ได้แก่ เสียดใบเล็ก กระเบาค่าง กาแร้งหิน 
นากบุด ยางยงู กะอาม ขีêหนู หมกัใบเบีê ยว ไมน้กค่อ และ
ลงัคา้วใบเลก็  พบไมห้นุ่ม 195 ตน้ 82 ชนิด 35 วงศ์ วงศ์ทีé
พบจาํนวนชนิดมากสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ RUBIACEAE 
12 ชนิด, ANNONACEAE และ PHYLLANTHACEAE 6 
ชนิ ด เ ท่ า กัน ,  ANACARDIACEAE MYRTACEAE 
DIPTEROCARPACEAE และ MELIACEAE จาํนวน 4 
ชนิดเท่ากัน ชนิดทีéมีค่าดัชนีความสําคัญสูงสุด 5 ลาํดับ
แรก ไดแ้ก่ มะเม่าควาย กริมช่อ กระเบาค่าง กระดูกค่าง 
และปอกน้ปิด ส่วนในชัêนลูกไมแ้ละกลา้ไม ้พบ 42 ตน้ 23 
ชนิด 1 5 วงศ์  วงศ์ทีé พบจําน วนชนิดมากสุด  ได้แ ก่ 
RUBIACEAE จาํนวน 5 ชนิด ชนิดทีéมีค่าดชันีความสาํคญั
สูงสุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ พิกุลนก กริมช่อ ขีêชนัโจร แดง
เขา และหมกัหยกัดาํ 
 ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของไมใ้หญ่ 
คาํนวณตามวิธีของ Shannon-Weiner  มีค่าเท่ากบั 3.957 
ตามวิธีของ Simpson มีค่า 0.975 และตามวิธีของ Fisher มี
ค่า 53.862 ส่วนค่าดชันีความสมํéาเสมอของ Pielou มีค่า
เท่ากบั 0.898 
 การกระจายทางชัêนเส้นผ่าศูนยก์ลางของไมใ้หญ่
มีลักษณะเป็นรูป L-shape เช่นเดียวกัน แต่จะมีความ
หนาแน่นของตน้ไมม้ากกว่า และความสมํéาเสมอในการ
กระจายตวัของแต่ละช่วงชัêนจะน้อยกว่าแปลงแรก โดยมี
ความหนาแน่นเฉลีéย 1,124 ตน้/เฮกตาร์ ตน้ไมใ้นช่วงชัêน 
>4.5-10 ซม. มีความหนาแน่นเฉลีéย 677 ตน้/เฮกตาร์ ช่วง
ชัêน >50-60 ซม. มี 22 ต้น/เฮกตาร์ ส่วนต้นไมที้éมีขนาด 
>90-100 ซม. มี 11 ตน้/เฮกตาร์  

 
ภาพทีé 5 แผนภูมิการกระจายตามช่วงชัêน DBH แปลง 
           ตวัอยา่งนํê าตกหงาว 

 การแบ่งชัêนเรือนยอด สามารถ ได้เป็น 3 ชัê น
เรือน ไดแ้ก่ เรือนยอดชัêนบน ประกอบดว้ยไมที้éมีความสูง
ตัêงแต่ 27 เมตรขึêนไป พนัธุ์ไมที้éมีความเด่นมากทีéสุดในชัêน
เรือนยอดนีêไดแ้ก่ เสียดใบเลก็ ซึé งบางตน้สูงไดถ้ึง 44 เมตร 
รองลงมาไดแ้ก่ นากบุด และยางยงู ส่วนพนัธุ์ไมช้นิดอืéนๆ 
ทีéมีความสําคัญแต่มีจํานวนต้นน้อยและพบขึê นกระจัด
กระจาย ได้แก่ ขีêหนู กะอาม เป็นตน้ เรือนยอดชัêนกลาง 
ประกอบดว้ยพันธุ์ไมที้éมีความสูงอยู่ในช่วง 16-26 เมตร 
พนัธุ์ไมที้éมีความเด่นมากทีéสุดในชัêนเรือนยอดนีê  ได้แก่ 
กระเบาค่าง รองลงมาได้แก่ กาแร้งหิน และขีê หนู ส่วน
พนัธุ์ไมช้นิดอืéนๆ ทีéมีความสาํคญัแต่มีจาํนวนตน้น้อยและ
พบขึê นกระจัดกระจาย ได้แก่  พวมพร้าว คอแลนเขา 
นากบุด และมนัหมูใบใหญ่ เป็นตน้ ส่วนเรือนยอดชัêนล่าง 
ประกอบดว้ยพนัธุ์ไมที้éมีความสูงน้อยกว่า 16 เมตร พนัธุ์
ไมที้éมีความเด่นมากทีéสุดในชัêนเรือนยอดนีê  ไดแ้ก่ กระเบา
ค่าง รองลงมาไดแ้ก่ กาแร้งหิน นากบุด ลงัคา้วใบเล็ก และ
ไม้นกค่อ  ส่วนพันธุ์ไม้ชนิดอืéนๆ ทีéมีความสําคัญแต่มี
จาํนวนต้นน้อยและพบขึê นกระจัดกระจาย ได้แก่ ขีê หนู 
เสียดใบเลก็ มะเม่าควาย และหมกัใบเบีêยว เป็นตน้ 

 
ภาพทีé 6 โครงสร้างสังคมพืชแปลงตวัอยา่งนํê าตกหงาว 
 

 เมืéอเปรียบเทียบดัชนีความคล้ายคลึงระหว่าง
สังคม (index of similarity) ซึé งค ํานวณตามวิธีของ 
Sorensen (1948) ระหว่างแปลงตวัอยา่งทุ่งระยะ-นาสักกบั
แปลงนํê าตกหงาว โดยใชจ้าํนวนชนิดรวมทุกขนาด ทัê งไม้
ใหญ่ ไม้หนุ่ม ลูกไม้และกล้าไม้ มีจ ํานวนชนิดรวม 105 
ชนิด และ 129 ชนิด พบว่ามีค่าดชันีอยูที่é 47.86% มีจาํนวน
ชนิดทีéเหมือนกัน 56 ชนิด จากจํานวนชนิดรวมทัê ง 2 
แปลง 178 ชนิด 
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 ผลจากการวางแปลงตัวอย่างสองฝัéงถนนเพืéอ
เปรียบเทียบโครงสร้างป่าในครัê งนีê  ปรากฏว่าความ
คลา้ยคลึงใกลเ้คียงกนัมาก แมร้ะยะห่างระหว่างแปลงจะ
ห่างกันถึง 600 เมตร และใช้ข้อมูลพันธุ์ไม้จากแปลง
ตวัอยา่งขนาดเพียง 0.18 เฮกตาร์ ซึé งถือว่าเป็นขนาดแปลง
ตวัอย่างทีéค่อนขา้งเล็กเมืéอเทียบกบัความหลากหลายทาง
ชนิดพนัธุ์ป่าดิบชืêน ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนชนิดทีéสํารวจ
พ บ ใ น แ ต่ล ะ แ ป ล ง  ซึé ง มีผ ล ต่อ มา ย ัง ค่ า ดัชนี ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพทีéค่อนขา้งตํéากว่าความเป็นจริง แต่
อยา่งไรก็ตามก็สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัเองระหว่าง
สองแปลงนีê  โดยพบว่า  
 1. มีชนิดพนัธุ์ประมาณครึé งหนึéงของแปลงหนึéง
แปลงใด สามารถพบไดใ้นอีกแปลงทีéเหลือ 
 2.  พันธุ์ไม้วงศ์  DIPTEROCARPACEAE มี
ความหลากชนิดมากสุด และพบเป็นวงศ์พนัธุ์ไมเ้ด่นใน
เรือนยอดชัêนบนสุดของสังคม เหมือนกนัทัêงสองแปลง 
 3. แปลงทุ่งระยะ-นาสัก มีความหนาแน่นต่อ
พืêนทีéของพันธุ์ไมใ้หญ่น้อยกว่า แต่จะมีค่าเฉลีéยของช่วง
ชัêนเส้นผ่าศูนยก์ลางทีéสมํéาเสมอกว่า คือมีสัดส่วนของไม้
ขนาดกลาง (10-60 ซ.ม.) มากหรือสูงกว่าแปลงนํê าตก 
หงาว ทีéมีช่วงชัêนเส้นผ่าศูนยก์ลาง >4.5-10 ซ.ม. สูงหรือมี
ความหนาแน่นของไม้ในช่วงชัêนนีê มากกว่าทุกช่วงชัêนทีé
เหลือรวมกนั แสดงใหเ้ห็นถึงของพฒันาการของหมู่ไมใ้น
แปลงทุ่งระยะ-นาสักทีéมีสูงกว่า  
 

การศึกษาดา้นสัตวป่์า 
1.ความหลากชนิดของสัตวป่์า 
 ผลจากการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลของสัตวป่์าตาม
แนวเส้นสาํรวจทีéสร้างขึêน ระยะทาง 3 กิโลเมตรจากถนน 
จาํนวนฝัéงละ 6 เส้นสํารวจ รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร 
และทําการสํารวจ 2 ซํê า  ในช่วงเดือนเมษายน และ 
กนัยายน 2557 พบสัตวป่์าดงันีê  
 สั ต ว์ เ ลีê ย ง ลู ก ด้ ว ย น ม  จํ า น ว น  2 7  ช นิ ด 
ประกอบดว้ย เลียงผา เสือดาว หมีหมา หมูป่า กระจงควาย 
กระจงหนู ชะมดเชด็ ชะมดแปลงลายแถบ ชะมดแผงหาง
ปลอ้ง อีเห็นธรรมดา อีเห็นหน้าขาว นากเล็กเล็บสัê น อน้
ใหญ่ อน้เล็ก หมาหริé ง หนูเหม็น เม่นใหญ่ เม่นหางพวง 

ลิ éนพนัธุ์ใต ้ลิงกงั ลิงเสน ชะนีธรรมดา ค่างดาํ ค่างแว่นถิ éน
ใต ้บ่าง พญากระรอกดาํ และกระรอกทอ้งแดง ซึé งมีชนิด
ของสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ทีéมีบทบาทต่อระบบ
นิเวศ ทัêงหมด 4 ชนิด จากสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่
ทีéมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศป่าไม้ 16 ชนิด ตาม
การศึกษาสถานภาพและความหลากชนิดของสัตว์เลีê ยงลูก
ดว้ยนมขนาดใหญ่ในพืêนทีéป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย 
(กลุ่มงานวิจยัสัตว์ป่า, 2553) อย่างไรก็ตาม เคยมีรายงาน
การพบเห็น ช้างป่า  สมเสร็จ กระทิง วัวแดง หมีควาย  
กวางป่า และเกง้  ในบริเวณตอนกลางและตอนล่างของ
อุทยานแห่งชาตินํê าตก หงาว แต่ไม่พบร่องรอยจากการ
สาํรวจในพืêนทีéแนวเชืéอมต่อทางระบบนิเวศครัê งนีê  
 สําหรับสัตว์ป่าประเภทอืéนๆได้ทาํการสํารวจ
เบืêองตน้เพืéอจดัทาํเป็นบญัชีรายชืéอ (species list) ดงันีê  
 นก จํานวน 58 ชนิด มีชนิดพันธุ์ตามบัญชี
หมายเลข 1 ของ CITES จาํนวน 1 ชนิด คือ นกกก และ
ตามบญัชีหมายเลข 2 จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ นกแก็ก นก
หกเลก็ปากแดง นกหวา้ และเหยีéยวแดง  
 สัตวเ์ลืêอยคลาน  จาํนวน 23 ชนิด เต่าหกดาํ เต่า
เหลือง เต่าใบไม ้ตะกวด เห่าชา้ง ตุ๊กแกป่า ตุ๊กแกบิน       งู
กะปะ งูเหลือม งูจงอาง งูเขียวปากแหนบ งูเขียวหวัจิ êงจก งู
เขียวหางไหม้ งูกินทากเกล็ดสัê น งูสามเหลีéยมหัวแดง งู
ปลอ้งทอง งูสิง กิ êงก่าแกว้ กิ êงก่าเขียว กิ êงก่าเขาหนามยาว 
กิ êงก่าบิน กิ êงก่าคอแดง จิ êงเหลนบา้น 
 สัตว์สะเ ทินนํê าสะเทินบก จํานวน 12 ชนิด 
ประกอบด้วย กบทูด กบท่าสาน กบนิêวปาดปัญหา  กบ
อ๋อง กบชะง่อนผาตะนาวศรี กบชะง่อนผาใต ้เขียดเขาหลงั
ตอง เขียดงูธรรมดา จงโคร่ง คางคกบ้าน คางคกห้วย
ระนอง ปาดบา้น 
 

2. ความชุกชุมของสัตวเ์ลีêยงลูกดว้ยนม 
 ค่าร้อยละความชุกชุมสัมพทัธ์ทีéคาํนวณไดน้าํมา
ประเมินเป็นความชุกชุม 3 ระดบั คือ ชุกชุมมาก (67-100) 
ชุกชุมปานกลาง (34-66) และชุกชุมนอ้ย (1-33) 
  ผลการศึกษาในแนวสํารวจฝัéงทุ่งระยะ-นาสัก 
พบสัตวป่์า 17 ชนิด ทีéมีความชุกชุมมาก 4 ชนิด ไดแ้ก่ หมู
ป่า กระรอกทอ้งแดง ชะมดแผงหางปลอ้ง และลิ éนพนัธุ์ใต ้



ชุกชุมปานกลาง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ค่างแว่นถิ éนใต ้เม่นหางพวง 
และพญากระรอกดาํ ชุกชุมนอ้ย 10 ชนิด ไดแ้ก่ กระจงหนู 
เม่นใหญ่ ลิงเสน บ่าง กระจงควาย ลิงกงั เลียงผา หมาหริé ง 
หมีหมา และอีเห็นหนา้ขาว 
 แนวเส้นสํารวจฝัéงนํê าตกหงาว พบสัตว์ป่า 23 
ชนิด ทีéมีความชุกชุมมาก 5 ชนิด ไดแ้ก่ หมูป่า กระรอก
ทอ้งแดง เม่นหางพวง ค่างแว่นถิ éนใต้ และลิงเสน ชุกชุม
ปานกลาง 2 ชนิด ไดแ้ก่ พญากระรอกดาํ และลิ éนพนัธุ์ใต ้
ชุกชุมน้อย 16 ชนิด ไดแ้ก่ บ่าง หมีหมา ชะมดแผงหาง
ปลอ้ง นากเล็กเล็บสัê น เม่นใหญ่ ชะมดเช็ด ชะมดแปลง
ลายแถบ เลียงผา อน้เล็ก ค่างดาํ ชะนีธรรมดา ลิงกงั เสือ
ดาว หนูเหมน็ อน้ใหญ่ และอีเห็นธรรมดา 

 
ภาพทีé 7 ร่องรอยสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมทีéพบในแนวสํารวจ
  

 ผลรวมของสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมในพืêนทีéศึกษา
แนวเชืéอมต่อระบบนิเวศ จากจาํนวน 27 ชนิด พบสัตว์ป่า
ทีéมีความชุกชุมมาก 3 ชนิดไดแ้ก่ หมูป่า กระรอกทอ้งแดง 
และเม่นหางพวง ชุกชุมปานกลาง 5 ชนิด ไดแ้ก่ ค่างแว่น
ถิ éนใต ้ลิ éนพนัธุใ์ต ้ชะมดแผงหางปลอ้ง พญากระรอกดาํ 
และลิงเสน  และชุกชุมนอ้ย 19 ชนิด  
 จากร่องรอยสัตว์ป่าทีéสํารวจพบและนําผลมา
ประเมินค่าร้อยละความชุกชุมนัê น จะพบว่าสัตว์เลีê ยงลูก
ด้วยนมทีéพบในพืêนทีéศึกษาเป็นสัตว์ขนาดเล็กถึงกลาง
เกือบทัêงหมด และส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินพืช หรือกินสัตว์
ขนาดเลก็เท่านัêน สัตวผ์ูล้่าขนาดใหญ่ทีéอยู่ส่วนบนสุดของ
ห่วงโซ่อาหาร ขาดหายไป โดยสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมขนาด
ใหญ่ทีéมีบทบาทสําคัญในระบบนิเวศป่าไม้ ทีéพบใน
บริเวณพืêนทีéศึกษา พบว่ามีหมูป่าเพียงนิดเดียวทีéมีความ 
ซึé งชุกชุมสูงมากถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นั éนคือพบในทุกเส้น
สํารวจและทุกฤดูกาล ส่วนอีก 3 ชนิด ซึé งไดแ้ก่ หมีหมา 
เลียงผา และเสือดาว พบมีความชุกชุมนอ้ย โดยเฉพาะเสือ
ดาวนัêนพบรอยเทา้เพียงครัê งเดียว ในการสํารวจรอบฤดู
ร้อนของแนวสํารวจทีé 2 ฝัéงแนวสํารวจอุทยานแห่งชาติ
นํê าตกหงาว 
   

 
ภาพทีé 8 ความชุกชุมของสัตวเ์ลีêยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ 
 

3. ความคลา้ยคลึงของสัตวเ์ลีêยงลูกดว้ยนม 
 มีชนิดสัตว์เลีê ยงลูกด้วยนมทีéพบทัêง 2 พืêนทีé 13 
ชนิด จากทีéพบในฝัé งทุ่งระยะ-นาสัก 17 ชนิด และฝัé ง
นํê าตกหงาว 23 ชนิด สามารถคํานวณค่า ดัชนีความ
คลา้ยคลึงของ Jaccard (ซึé งมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 - 1) ได ้0.48  
แสดงว่ามีความคล้ายคลึงกนัในระดบัปานกลาง แต่เมืéอ
พิจารณาเฉพาะสัตวเ์ลีêยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ทีéมีบทบาท
สาํคญัในระบบนิเวศป่าไม ้ซึé งพบทัêงหมด 4 ชนิด ดงักล่าว
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ขา้งตน้นัêน จะสามารถคาํนวณค่าความคลา้ยคลึงไดเ้ท่ากบั 
0.75 นั éนคือพบสัตว์ป่า 3 ชนิด คือ หมูป่า หมีหมา และ
เลียงผา อาศัยหรือมีร่องรอยอยู่ในทัê ง 2 ฝัéงพืêนทีéแนว
สาํรวจ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่าไมแ้ละสัตวป่์าบริเวณแนวเชืéอมต่อระบบนิเวศระหว่าง
เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าทุ่งระยะ-นาสัก และอุทยานแห่งชาติ
นํê าตกหงาว ช่วงหลักกิโลเมตรทีé 9 - 11 ของทางหลวง
ชนบทหมายเลข 5011 โดยด้านป่าไม้ใช้การวางแปลง
ตวัอยา่ง ขนาด 30x60เมตร ฝัéงละ 1 แปลงตวัอย่าง พบว่า
ทัê ง 2 ฝัéง มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงตามวิธีของ Sorensen 
47.86% โดยแปลงตวัอย่างฝัéงเขตรักษาพนัธุ์ทุ่งระยะ-นา
สัก พบไมใ้หญ่ 169 ตน้ 66 ชนิด 26 วงศ ์วงศ์ทีéพบจาํนวน
ชนิดมากสุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ DIPTEROCARPACEAE 
7 ชนิด, MYRTACEAE 6 ชนิด,ANACARDIACAE 
PHYLLANTHACEAE EBENACEAE LAURACEAE 
และ MELIACEAE จาํนวน 4 ชนิดเท่ากนั พนัธุ์ไมที้éมีค่า
ดชันีความสาํคญัสูงสุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ เปลา้เถืéอน ยาง
ยูง ขีêหนู คอแลนเขา ขีêชันโจร นากบุด พิกุลนก กอกเขา 
แดงเขา และลงัคา้วใบเล็ก ส่วนแปลงตวัอย่างฝัéงอุทยาน
แห่งชาตินํê าตกหงาว พบไมใ้หญ่ 193 ตน้ 82 ชนิด 31 วงศ ์
วงศ์ทีé พ บจํา นว น ชนิ ดมา กสุ ด  3  ล ํา ดับ แ รก  ได้แ ก่ 
DIPTEROCARPACEAE และ MELIACEAE 7 ชนิด
เท่ากัน, MYRTACEAE 6 ชนิด,MALVACEAE และ 
PHYLLANTHACEAE จาํนวน 5 ชนิดเท่ากนั พนัธุ์ไมที้éมี
ค่าดัชนีความสําคญัสูงสุด 10 ลาํดับแรก ไดแ้ก่ เสียดใบ
เล็ก กระเบาค่าง กาแร้งหิน นากบุด ยางยูง กะอาม ขีê หนู 
หมกัใบเบีêยว ไมน้กค่อ และลงัคา้วใบเลก็ 
 ดา้นสัตวป่์าใชว้ิธีวางเส้นสาํรวจในแนวเหนือใต้
จากถนนลึกเขา้ไป 3 กิโลเมตร โดยแต่ละเส้นห่างกนั 300 
เมตร จํานวนฝัé งละ 6 เส้นสํารวจ รวมระยะทาง 36 
กิโลเมตร ทาํการสาํรวจ 2 ซํê า ในฤดูร้อนและฤดูฝน พบว่า
ทัêง 2 ฝัéงมีค่าดชันีความคลา้ยคลึงของสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนม
ตามวิธีของ Jaccard 0.48 หรือ 48%  มีชนิดสัตว์เลีê ยงลูก
ดว้ยนมทีéพบทัêง 2 พืêนทีé 13 ชนิด จากทีéพบในฝัéงทุ่งระยะ-

นาสัก 17 ชนิด ทีéมีความชุกชุมมาก 4 ชนิด ไดแ้ก่ หมูป่า 
กระรอกท้องแดง ชะมดแผงหางปลอ้ง และลิ éนพันธุ์ใต ้
และฝัéงนํê าตกหงาว 23 ชนิด  มีความชุกชุมมาก 5 ชนิด 
ไดแ้ก่ หมูป่า กระรอกทอ้งแดง เม่นหางพวง ค่างแว่นถิ éน
ใต ้และลิงเสน พบสัตว์เลีê ยงลูกดว้ยนมทีéมีบทบาทสําคญั
ในระบบนิเวศป่าไม ้จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ หมูป่า หมีหมา 
เลียงผา และเสือดาว โดย 3 ชนิดแรกพบร่องรอยทัêง 2 ฝัéง
แนวสํารวจ ส่วนเสือดาวพบรอยเท้าในแนวสํารวจฝัé ง
นํê าตกหงาว 
 สําหรับสัตว์ป่าประเภทอืéนๆได้ทาํการสํารวจ
เบืêองต้นเพืéอจัดทาํเป็นบัญชีรายชืéอนัê น พบนก 58 ชนิด 
สัตว์เลืê อยคลาน  จํานวน 23 ชนิด และสัตว์สะเทินนํê า
สะเทินบก จาํนวน 12 ชนิด 
 ส่วนปัญหาภัยคุกคามทีéพบในพืêนทีéศึกษาแนว
เชืéอมต่อระบบนิเวศ นอกจากปัญหาเรืéองถนนทีéทาํให้เกิด
การแยกขาดออกจากกนัของพืêนทีéอนุรักษ์แลว้ ปัญหาการ
เขา้ยึดครองพืêนทีéของราษฎรเพืéอทาํเกษตรกรรม ถือเป็น
ภยัคุกคามทีéค่อนขา้งรุนแรงโดยเฉพาะในฝัéงทุ่งระยะ-นา
สัก รองลงมาไดแ้ก่ปัญหาเรืé องการล่าสัตว์ โดยพิจารณา
จากร่องรอยของอุปกรณ์ดกัสัตวป่์า ปลอกกระสุน กองไฟ 
และเพิงพกัชั éวคราว ทีéพบในแนวเส้นสาํรวจทัêงสองฝัéง  
 อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ประการหนึé งของ
การศึกษาครัê งนีê นัê น เพืéอใช้เป็นกรณีศึกษาว่า การสร้าง
ถนนตัดผ่านพืêนทีéอนุรักษ์ หรือแมแ้ต่การขยายถนนใน
อนาคตก็ตาม ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่าง
จริงจังก่อนทีéจะมีการอนุมัติโครงการ และควรมีการ
ออกแบบโครงสร้างของถนนให้สัมพนัธ์กบัลกัษณะภูมิ
ประเทศ เพืéอเอืêอต่อการขา้มไปมาของสัตว์ป่า อนัจะเป็น
การช่วยรักษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสัตว์ป่า
ต่อไป   
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