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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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บทคัดย่อ
การศึก ษาความหลากหลายทางชี วภาพของป่ าไม้แ ละสัตว์ป่าบริ เวณแนวเชือมต่อ ระบบนิ เวศระหว่า ง
อุทยานแห่ งชาติ นาํ ตกหงาวและเขตรั ก ษาพัน ธุ์สั ตว์ป่ าทุ่ งระยะ – นาสัก ซึ งถู กแบ่งแยกออกจากกัน โดยทางหลวงชนบท
หมายเลข 5011 มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความหลากชนิด ความมากมาย และความคล้ายคลึงกันของสัตว์ป่าตลอดจนถิ นทีอยู่
อาศัยในทังสองพืนทีอนุ รักษ์ รวมถึง ปั จจัยคุ กคามที มีผลต่อ การดํารงชีวิ ตของสั ตว์ป่า การศึก ษาด้านสัตว์ป่าใช้วิธีก ารวาง
เส้นแนวสํารวจจํานวน 6 เส้นเข้าไปในพืนทีอนุรักษ์ทงสองพื
ั
นทีโดยมีความยาวเส้นสํารวจเส้นละ 3 กิโลเมตร โดยแบ่งการ
เก็บข้อมูลเป็ น 2 ฤดูกาล พร้อมทังนํากล้องดักถ่ายอัตโนมัติ ไปติดตังไว้ในพืนทีศึกษา นําข้อมูลทีได้มาประเมินการปรากฏ,
ความชุกชุมของสัตว์ป่า และการกระจายตัวของประชากรของสัตว์ป่าแต่ละชนิ ดทัวทังพืนทีเป้ าหมาย สําหรั บการศึกษาด้าน
นิเวศวิทยาป่ าไม้ใช้วิธีวางแปลงสํารวจขนาดแปลง 30 x 60 เมตร ในพืนทีอนุรักษ์ทงสองพื
ั
นที ทําการเก็บข้อมูลองค์ประกอบ
ทางชีววิทยาของชนิดพันธุ์ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลมิติต่าง ๆ
ผลการศึกษาด้านสัตว์ป่าพบสัตว์เลียงลูกด้วยนมจํานวน 27 ชนิด ทีมีความชุกชุมมากในพืนทีได้แก่ หมูป่า
กระรอกท้องแดง เม่นหางพวง ค่างแว่นถิ นใต้ และลิงเสน ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์เลียงลูกด้วย
นมในสองพืนทีพบว่ามีความคล้ายคลึงในระดับปานกลาง ( 0.48 ) แต่เมือพิจารณาเฉพาะสัตว์เลียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ทีมี
บทบาทสําคัญต่อระบบนิเวศป่ าไม้จาํ นวน 4 ชนิด คือ เลียงผา เสื อดาว หมูป่า และหมีหมา พบว่ามีดชั นีความคล้ายคลึงกันมาก
( 0.75 ) แสดงให้เห็นว่าชนิดพันธุ์สัตว์ป่า และจํานวนสัตว์ป่าทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีศึกษาทังสองพืนทีนี ไม่ได้แ ตกต่างกันมากนัก
อีกทังมีการเคลือนย้ายไปมาระหว่างพืนทีอย่างเห็นได้ชดั นอกจากนียังสํารวจพบนกจํานวน 58 ชนิ ด สัตว์เลือยคลานจํานวน
23 ชนิด สัตว์สะเทินนําสะเทินบกจํานวน 12 ชนิด ส่ วนการศึกษาด้านนิเวศวิทยาป่ าไม้ แปลงตัวอย่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ – นาสัก พบไม้ใหญ่ 66 ชนิ ด 26 วงศ์ โดยวงศ์ทีพบจํานวนชนิ ดมากทีสุ ด ได้แก่ DIPTEROCARPACEAE ไม้หนุ่ มพบ
61 ชนิด 37 วงศ์ โดยวงศ์ทีพบจํานวนชนิดมากทีสุ ด ได้แก่ PHYLLANTHACEAE ลูกไม้และกล้าไม้พบ 25 ชนิ ด 20 วงศ์ โดย
วงศ์ทีพบจํานวนชนิดมากทีสุ ด ได้แก่ LAURACEAE เมือแบ่งชันเรื อนยอดพบว่า เรื อนยอดชันบน ( ความสู ง ≥ 30 เมตร ) มี
พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ยางยูง ขีชันโจร ไข่เขียว ยางปาย เรื อนยอดชันกลาง ( ความสู ง 18 – 29 เมตร ) มีพนั ธุ์ไม้เด่น คือ เปล้าเถือน
คอแลนเขา กอกเขา ส่ วนเรื อนยอดชันล่าง ( ความสู ง ‹ 18 เมตร ) มีพนั ธุ์ไม้เด่น คือ เปล้าเถือน ขีหนู ลังค้าวใบเล็ก สําหรั บ
แปลงตัวอย่างในพืนทีอุทยานแห่ งชาตินาํ ตกหงาว พบไม้ใหญ่ 82 ชนิ ด 31 วงศ์ โดยวงศ์ทีพบจํานวนชนิ ดมากทีสุ ด ได้แก่
DIPTEROCARPACEAE ไม้หนุ่ มพบ 82 ชนิ ด 35 วงศ์ โดยวงศ์ทีพบจํานวนชนิ ดมากทีสุ ด ได้แก่ RUBIACEAE ลูกไม้และ
กล้าไม้พบ 23 ชนิด 15 วงศ์ โดยวงศ์ทีพบจํานวนชนิดมากทีสุ ด ได้แก่ RUBIACEAE เมือแบ่งชันเรื อนยอดพบว่าเรื อนยอดชัน
บน ( ความสู ง ≥ 27 เมตร ) มีพนั ธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เสี ยดใบเล็ก นากบุด ยางยูง เรื อนยอดชันกลาง ( ความสู ง 16 – 26 เมตร ) มี
พันธุ์ไม้เด่น คือ กระเบาค่าง กาแร้งหิน ขีหนู ส่ วนเรื อนยอดชันล่าง ( ความสู ง ‹ 16 เมตร ) มีพนั ธุ์ไม้เด่น คือ กระเบาค่าง กาแร้ง
หิน นากบุด เมือเปรี ยบเทียบทังสองพืนที พบว่าชนิดพันธุ์ไม้ประมาณครึ งหนึ งของพืนทีหนึ งสามารถพบได้ในอีกพืนทีหนึ ง
และทังสองพืนทีมีพนั ธุ์ไม้วงศ์ DIPTERROCARPACEAE เป็ นพันธุ์ไม้เด่นเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าสังคมพืชทังสองพืนที
นีมีความคล้ายคลึงกัน
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บทนํา
แนวเชือมต่อระบบนิ เวศเป็ นอีก แนวคิด หนึ งที
จะนํา มาใช้ใ นการบริ ห ารจัด การพื นที เพื อให้ค งอยู่ซึ ง
สภาพป่ าทีอุดมสมบูรณ์เป็ นผลให้มีจาํ นวนสัตว์ป่าหายาก
สัตว์ป่าขนาดใหญ่อ าศัยอยู่มากมายหลายชนิ ด โครงการ
ศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่ าไม้
และสั ต ว์ ป่ าบริ เวณแนวเชื อมต่ อ ระบบนิ เ วศระหว่ า ง
อุทยานแห่งชาตินาํ ตกหงาวและเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ – นาสั ก จึ งมีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษา ดังนี 1.
ศึ ก ษาความหลากชนิ ด ของสั ต ว์ป่ าในกลุ่ มของสั ต ว์ มี
กระดู ก สั น หลัง โดยเน้ น ที กลุ่ มสั ต ว์ ป่ าขนาดใหญ่ ซึ ง
ได้รับผลกระทบจากการแบ่งแยกของผืนป่ า, 2. ศึกษาความ
ชุกชุ มของสั ตว์ป่าในพืนที ทีจะจัด ทํา แนวเชื อมต่ อระบบ
นิเวศ และบริ เวณใกล้เคียง รวมถึงเส้นทางเดินส่ วนใหญ่ที
สั ต ว์ใ ช้เ ป็ นเส้ นทางหากิ น , 3. ศึ ก ษาปั จ จัย คุ ก คามที มี
ผลกระทบต่อสัตว์ป่า และ 4. ศึกษานิเวศวิทยาป่ าไม้ ทังด้าน
องค์ประกอบของชนิ ดพันธุ์ ความโต ความสู ง การปกคลุม
เรื อนยอด พันธุ์ ไม้เด่ นในพืนที พร้ อมเปรี ย บเทีย บความ
คล้า ยคลึงของสั งคมพืชบริ เวณแนวเชือมต่ อระบบนิ เวศ
เพือจักนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาครั งนี ไปประกอบการ
บริ หารจัดการพืนทีนี ให้คงอยู่ซึงสภาพป่ าทีอุดมสมบูรณ์
นําไปสู่ จาํ นวนสัตว์ป่าทีเพิ มขึน และอยู่รอดได้ต่อไปใน
อนาคต
อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาด้านนิเวศวิทยาป่ าไม้
1. ทํา การคัด เลื อ กพืนที ที จะทํา การวางแปลง
ตัวอย่างกึงถาวรขนาด 30 x 60 เมตร ฝั งพืนทีอนุ รักษ์ละ 1
แปลงตัวอย่าง ทําการซอยแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10 x
10 เมตร รวม 18 แปลงย่อยแต่ละแปลงย่อยทําการกําหนด
รหัสแปลงให้เป็ นระบบเพือความง่ายในการจดบันทึกและ
ตรวจสอบข้อมูล
2. ในแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร แต่ละแปลง
ทํา การเก็บ ข้อ มู ลองค์ป ระกอบของชนิ ด พัน ธุ ์พ ืช ขนาด
ความโตความสู ง และการปกคลุม ของเรื อ นยอดโดย
แบ่งกลุ่มพรรณไม้เพือตรวจนับเป็ น 3 ขนาด คือ

1) ไม้ยืนต้น (tree) หมายถึงต้นไม้ทีมี
ขนาดวัดรอบทีระดับอก (1.3 เมตร) ตังแต่ 13.5 เซนติเมตร
ขึนไปและมีความสู งมากกว่า 1.30 เมตรโดยทําการวัดมิติ
ต่างๆเช่นความโตทีระดับอก (girth at breath height, gbh.)
ความสู งถึงกิ งแรก ความสู งทังหมด ความกว้างของเรื อน
ยอด ชือพรรณไม้ และพิกดั ตําแหน่งของต้นไม้แต่ละต้นที
ปรากฏในแปลงตัวอย่าง สําหรับการนําไปใช้ในการสร้ าง
profile diagram รวมทังการวิเ คราะห์ด ้านต่า งๆรวมทัง
ประโยชน์ ใ นการตรวจติ ด ตามความเปลี ยนแปลงของ
ระบบนิเวศในอนาคต
2) ไม้หนุ่ม (pole) หมายถึงพรรณไม้ทีมี
ขนาดวัดรอบทีระดับอกตํากว่า 13.5 เซนติเมตร และมีค วาม
สู งมากกว่า 1.30 เมตรโดยทํา การตรวจนับ ชนิ ด และ
จํานวนทีปรากฏในแปลงย่อ ยขนาด 4 x 4 เมตร ของแต่
ละแปลงย่อยโดยให้ตาํ แหน่งของแปลงอยู่ทางด้านมุมล่าง
ซ้า ยของทุ กแปลงย่อ ยดังนันจะมีแ ปลงตัว อย่า งไม้ห นุ่ ม
รวมทังสิ น 18 แปลงตัวอย่าง
3) กลุ่มลู กไม้และกล้า ไม้ (seedling
and sapling) ซึ งหมายถึ ง พรรณไม้ทีมี ค วามสู งไม่เ กิ น
1.30 เมตรทําการนับชนิ ดและจํานวนที ปรากฏในแปลง
ตัวอย่างขนาด 1 x 1 เมตร ซึ งอยูม่ ุมแปลงด้านล่างซ้ายของ
แปลงย่อย
3. การวิ เ คราะห์ สั ง คมพื ช เพื อศึ ก ษาลัก ษณะ
โครงสร้ า งของสั ง คมพื ช และองค์ ป ระกอบพั น ธุ์ ไ ม้
คํานวณหาค่าความหนาแน่ น ความถี และความเด่นของ
ชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ใ นแต่ ล ะแปลงตัว อย่ า งเพื อนํา ไปสู่ ก าร
คํา นวณหาค่ า Important Value (IV) โดยวิ ธี ข อง
Whittaker (1970) อ้างตาม ดอกรั ก และอุทิศ (2552) มา
เปรี ยบเทีย บกัน ซึ งค่ าความสําคัญของชนิ ด พัน ธุ์ ไม้ คื อ
ค่า ที รวมความหนาแน่ น สั มพัท ธ์ ความถี สัมพัท ธ์ และ
ความเด่ นสั มพัท ธ์ เข้า ด้ว ยกัน มี ค่ ารวมของพัน ธุ์ ไ ม้ทุ ก
ชนิ ดเท่ากับ 300 ซึ งแสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลต่าง ๆ ของ
พันธุ์พืชแต่ละชนิด มีสูตร ดังนี
IV = RD + RF + RDo
โดยในส่ วนของชันไม้หนุ่ม และชันลูกไม้กล้าไม้ ใช้เพียง
ค่า RD และ RF

4. การวิเคราะห์ดชั นี ความหลากหลายของชนิ ด
พัน ธุ์ (diversity index) ซึ งการศึ ก ษาครั งนี ใช้ 3 สู ต ร
เปรี ยบเทียบกัน ดังนี
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. ดัช นี ค วามสมําเสมอ (evenness indices)
คํานวณได้ตามวิธีของ Pielou (1975; J’)
5. ค่าดัชนี ความคล้ายคลึงระหว่างสังคม (index
of similarity; ISs) โดยใช้สมการของ Sorensen (1948)
การศึกษาด้านสัตว์ป่า
1. วางเส้นสํารวจระยะทาง 3 กิโลเมตร ตังฉาก
กับแนวถนนเข้าไปในพืนที ป่ า 2 ฝั ง ในพืนที ศึกษาการ
จัด ทํา แนวเชื อมต่ อ สั ต ว์ป่ า ซึ งเป็ นเขตติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
อุทยานแห่งชาตินาํ ตกหงาวและเขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ระยะ – นาสัก โดยให้เ ส้น สํา รวจแต่ ละเส้น ห่ า งกัน 300
เมตร จํานวน 6 เส้น
2. ในบริ เ วณเส้ น สํา รวจเหล่ า นี เก็บ ข้อ มู ล การ
แพร่ กระจาย และความชุกชุมของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์
เลียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ รวมทังสั ตว์มีกระดูกสันหลัง
กลุ่ มอื น ๆ และนก หาค่ า พิ ก ัด ในจุ ด ที พบสั ต ว์ ป่ า และ
ปัจจัยคุกคามในบริ เวณเส้นสํารวจ โดยแบ่งการเก็บข้อมูล
เป็ น 2 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 1 ครัง
3. นํา ค่ า พิ ก ัด ที พบเห็ น สั ต ว์ ป่ าหรื อร่ องรอย
บันทึกในฐานข้อมูลเพือจัดทําแผนทีการกระจายของสัตว์
ป่ าเป้ าหมาย และประเมินความชุกชุมของสัตว์ป่า(relative
abundance; RA) ในพืนทีสํารวจทัง 2 แห่ง
4. ประเมินความคล้ายคลึงของสัตว์เลียงลูกด้วย
นมเปรี ยบเทียบกัน 2 พืนที โดยใช้ค่าดัชนี ความคลายคลึง
ของ Jaccard(1902) (Jaccard’s Similarity; S) อ้างตาม
Ceska(1966) มีสูตรดังนี
5. นํากล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (Camera Traps)
ไปติดตังไว้ในพืนทีทีศึกษาประมาณครังละ 10 - 15 วัน
พืนทีดําเนินการ
ดําเนิ นการสํารวจในพืนทีบริ เวณแนวเชือมต่ อ
ระบบนิ เวศระหว่ า งอุ ทยานแห่ งชาติ น ําตกหงาว ท้อ งที

ตําบลบางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง และเขตรั กษาพันธุ์สัตว์
ป่ าทุ่ งระยะ-นาสั ก ท้อ งที ตํา บลลํา เลี ย ง อ.กระบุ รี จ.
ระนอง บริ เวณทางหลวงชนบทหมายเลข 5011 ระหว่า ง
หลักกิโลเมตรที 9 – 11

ภาพที 1 ทางหลวงชนบท 5011 ทีตัดผ่านพืนทีดําเนินการ

ภาพที 2 แนวสํารวจสัตว์ป่าและทีตังแปลงพันธุ์พืช
ระยะเวลาดําเนินการ
ศึกษารวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนตุลาคม 2556
– เดือนกันยายน 2557
ผลและวิจารณ์
ด้านนิเวศวิทยาป่ าไม้
การวางแปลงตัว อย่า งเพื อศึ ก ษาสั งคมพื ช ได้
กําหนดจุ ดวางแปลง ในบริ เ วณที เป็ นตัว แทนของสั งคม
พืชของทัง 2 ฝั งถนน โดยเป็ นจุดทีสัตว์ป่าสามารถข้ามไป
มาได้
ตารางที 1 ข้อมูลพืนฐานแปลงตัวอย่าง
พืนทีอนุรักษ์
UTM (WGS1984)
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ผลการวิเคราะห์สังคมพืชพบว่า แปลงตัวอย่า ง
ฝั งเขตรั กษาพันธุ์ทุ่งระยะ-นาสัก พบไม้ใหญ่ 169 ต้น 66
ชนิ ด 26 วงศ์ วงศ์ทีพบจํานวนชนิ ดมากสุ ด 3 ลํา ดับแรก
ได้แก่ DIPTEROCARPACEAE 7 ชนิ ด, MYRTACEAE
6 ชนิ ด ,ANACARDIACAE PHYLLANTHACEAE
EBENACEAE LAURACEAE และ MELIACEAE
จํา นวน 4 ชนิ ด เท่ า กัน พัน ธุ์ ไ ม้ที มี ค่ า ดัชนี ค วามสํา คัญ
สู ง สุ ด 10 ลํา ดับ แรก ได้แ ก่ เปล้ า เถื อน ยางยู ง ขี หนู
คอแลนเขา ขี ชัน โจร นากบุ ด พิ กุล นก กอกเขา แดงเขา
และลังค้า วใบเล็ก พบไม้หนุ่ ม 159 ต้น 61 ชนิ ด 37 วงศ์
วงศ์ ที พบจํ า นวนชนิ ดมากสุ ด 3 ลํา ดั บ แรก ได้ แ ก่
PHYLLANTHACEAE 6 ชนิ ด ANNONACEAE 4 ชนิ ด,
EBENACEAE
LAURACEAE
MELIACEAE
RUBIACEAE และ SAPINDACEAE จํา นวน 3 ชนิ ด
เท่ากัน พันธุ์ไม้ทีมีค่าดัชนีความสําคัญสู งสุ ด 5 ลําดับแรก
ได้แก่ พิกุลนก ปาหนันนิ ยมธรรม กริ มช่อ ลังค้าวใบเล็ก
และเข็มชวา ส่ วนในชันลูกไม้และกล้าไม้ พบ 118 ต้น 25
ชนิ ด 20 วงศ์ วงศ์ ที พบจํ า นวนชนิ ด มากสุ ด ได้ แ ก่
LAURACEAE จํ า นวน 3 ชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ ที มี ค่ า ดั ช นี
ความสําคัญสู งสุ ด 5 ลําดับแรก ได้แก่ พิกุลนก กริ มช่อ ขี
ชันโจร แดงเขา และหมักหยักดํา
ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ใหญ่
คํานวณตามวิธีของ Shannon-Weiner (Magurran, 1988) มี
ค่าเท่ากับ 3.715 ตามวิธีของ Simpson (Simpson, 1949) มี
ค่า 0.966 และตามวิธีของ Fisher (Fisher et al., 1943) มีค่า
39.837 ส่ วนค่าดัชนี ความสมําเสมอ (Pielou, 1975) มีค่ า
เท่ากับ 0.887
การกระจายทางชันเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ใหญ่
ใช้การแบ่งออกเป็ น 11 ช่ วงชัน ได้แก่ ช่ วงชัน >4.5-10,
>10-20, >20-30, >30-40, >40-50, >50-60, >60-70, >7080, >80-90, >90-100 และ >100 ซม. มี รู ปแบบการ
กระจายของชันขนาดเส้ นผ่าศูน ย์กลางจะลดลง แบบ Lshape โดยต้นไม้ทีมีขนาดเล็กจะมีความหนาแน่ นต่อพืนที
สู งกว่าต้นไม้ทีมีขนาดใหญ่กว่า จากความหนาแน่ นเฉลีย
936 ต้น /เฮกตาร์ ต้น ไม้ในช่ว งชัน >4.5-10 ซม. มีค วาม
หนาแน่นเฉลีย 350 ต้น/เฮกตาร์ ช่วงชัน >50-60 ซม. มี 55
ต้น/ha ส่ วนต้นไม้ทีมีขนาด >100 ซม. มี 5 ต้น/ha

ภาพที 3 แผนภูมิการกระจายตามช่วงชัน DBH แปลง
ตัวอย่างทุ่งระยะ-นาสัก
การแบ่ ง ชันเรื อ นยอด สามารถ ได้เ ป็ น 3 ชัน
เรื อน ได้แก่ เรื อนยอดชันบน ประกอบด้วยไม้ทีมีความสู ง
ตังแต่ 30 เมตรขึนไป พันธุ์ไม้ทีมีความเด่นมากทีสุ ดในชัน
เรื อนยอดนี ได้แก่ ยางยูง ซึ งบางต้นสู งได้ถึง 46-48 เมตร
รองลงมาได้แก่ ขีชันโจร ไข่เขียว และยางปาย เรื อนยอด
ชันกลาง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ทีมีความสู งอยู่ในช่วง 1829 เมตร พันธุ์ไม้ทีมีความเด่นมากทีสุ ดในชันเรื อนยอดนี
ได้แ ก่ เปล้า เถื อน รองลงมาได้แ ก่ คอแลนเขา กอกเขา
ขี ห นู แ ล ะ ห มั ก ห ยั ก ดํ า ส่ ว น เ รื อ น ย อ ด ชั น ล่ า ง
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ทีมีความสู งน้อยกว่า 18 เมตร พันธุ์
ไม้ที มีค วามเด่ นมากที สุ ด ในชันเรื อ นยอดนี ได้แก่ เปล้า
เถือน รองลงมาได้แก่ ขีหนู ลังค้าวใบเล็ก คอแลนเขา ดํา
ตะโก และยางยูง

ภาพที 4 โครงสร้างสังคมพืชแปลงทุ่งระยะ-นาสัก
แปลงตัวอย่างฝั งอุทยานแห่งชาตินาํ ตกหงาว พบ
ไม้ใหญ่ 193 ต้น 82 ชนิ ด 31 วงศ์ วงศ์ทีพบจํานวนชนิ ด
มากสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ DIPTEROCARPACEAE และ
MELIACEAE 7 ชนิ ด เท่ ากัน , MYRTACEAE 6 ชนิ ด
,MALVACEAE และ PHYLLANTHACEAE จํานวน 5

ชนิ ด เท่ า กัน พัน ธุ์ ไ ม้ที มี ค่ า ดัช นี ค วามสํ า คัญ สู ง สุ ด 10
ลํา ดับ แรก ได้แ ก่ เสี ย ดใบเล็ก กระเบาค่ า ง กาแร้ งหิ น
นากบุด ยางยูง กะอาม ขีหนู หมักใบเบียว ไม้นกค่อ และ
ลังค้าวใบเล็ก พบไม้หนุ่ม 195 ต้น 82 ชนิด 35 วงศ์ วงศ์ที
พบจํานวนชนิดมากสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ RUBIACEAE
12 ชนิด, ANNONACEAE และ PHYLLANTHACEAE 6
ชนิ ดเ ท่ า กั น , ANACARDIACEAE MYRTACEAE
DIPTEROCARPACEAE และ MELIACEAE จํานวน 4
ชนิ ดเท่ ากัน ชนิ ด ที มีค่ าดัชนี ค วามสํา คัญสู งสุ ด 5 ลํา ดับ
แรก ได้แ ก่ มะเม่า ควาย กริ มช่อ กระเบาค่าง กระดูกค่า ง
และปอก้นปิ ด ส่ วนในชันลูกไม้และกล้าไม้ พบ 42 ต้น 23
ชนิ ด 15 วงศ์ วงศ์ ที พบจํ า นวนชนิ ด มากสุ ด ได้ แ ก่
RUBIACEAE จํานวน 5 ชนิด ชนิดทีมีค่าดัชนีความสําคัญ
สู งสุ ด 5 ลําดับแรก ได้แก่ พิกุลนก กริ มช่อ ขีชันโจร แดง
เขา และหมักหยักดํา
ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไม้ใหญ่
คํานวณตามวิธีของ Shannon-Weiner มีค่าเท่ากับ 3.957
ตามวิธีของ Simpson มีค่า 0.975 และตามวิธีของ Fisher มี
ค่า 53.862 ส่ วนค่า ดัชนี ความสมําเสมอของ Pielou มีค่ า
เท่ากับ 0.898
การกระจายทางชันเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ใหญ่
มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป L-shape เช่ น เดี ย วกัน แต่ จ ะมี ค วาม
หนาแน่ นของต้นไม้มากกว่า และความสมําเสมอในการ
กระจายตัวของแต่ละช่วงชันจะน้อยกว่าแปลงแรก โดยมี
ความหนาแน่นเฉลีย 1,124 ต้น/เฮกตาร์ ต้นไม้ในช่วงชัน
>4.5-10 ซม. มีความหนาแน่ นเฉลีย 677 ต้น/เฮกตาร์ ช่วง
ชัน >50-60 ซม. มี 22 ต้น/เฮกตาร์ ส่ ว นต้นไม้ที มีข นาด
>90-100 ซม. มี 11 ต้น/เฮกตาร์
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ภาพที 5 แผนภูมิการกระจายตามช่วงชัน DBH แปลง
ตัวอย่างนําตกหงาว

การแบ่ ง ชันเรื อ นยอด สามารถ ได้เ ป็ น 3 ชัน
เรื อน ได้แก่ เรื อนยอดชันบน ประกอบด้วยไม้ทีมีความสู ง
ตังแต่ 27 เมตรขึนไป พันธุ์ไม้ทีมีความเด่นมากทีสุ ดในชัน
เรื อนยอดนีได้แก่ เสี ยดใบเล็ก ซึ งบางต้นสู งได้ถึง 44 เมตร
รองลงมาได้แก่ นากบุด และยางยูง ส่ วนพันธุ์ไม้ชนิ ดอืนๆ
ที มี ค วามสํา คัญแต่ มีจ ํา นวนต้น น้อ ยและพบขึ นกระจั ด
กระจาย ได้แก่ ขีหนู กะอาม เป็ นต้น เรื อนยอดชันกลาง
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที มีความสู งอยู่ในช่วง 16-26 เมตร
พัน ธุ์ ไ ม้ที มี ค วามเด่ นมากที สุ ด ในชันเรื อ นยอดนี ได้แ ก่
กระเบาค่ าง รองลงมาได้แ ก่ กาแร้ งหิ น และขี หนู ส่ ว น
พันธุ์ไม้ชนิดอืนๆ ทีมีความสําคัญแต่มีจาํ นวนต้นน้อยและ
พบขึ นกระจั ด กระจาย ได้แ ก่ พวมพร้ า ว คอแลนเขา
นากบุด และมันหมูใบใหญ่ เป็ นต้น ส่ วนเรื อนยอดชันล่าง
ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ทีมีความสู งน้อยกว่า 16 เมตร พันธุ์
ไม้ทีมีความเด่นมากทีสุ ดในชันเรื อนยอดนี ได้แก่ กระเบา
ค่าง รองลงมาได้แก่ กาแร้งหิน นากบุด ลังค้าวใบเล็ก และ
ไม้น กค่ อ ส่ ว นพัน ธุ์ ไ ม้ชนิ ด อื นๆ ที มี ค วามสํา คัญแต่ มี
จํา นวนต้น น้อ ยและพบขึนกระจัดกระจาย ได้แ ก่ ขี หนู
เสี ยดใบเล็ก มะเม่าควาย และหมักใบเบียว เป็ นต้น

ภาพที 6 โครงสร้างสังคมพืชแปลงตัวอย่างนําตกหงาว
เมื อเปรี ย บเที ย บดัชนี ค วามคล้า ยคลึ งระหว่ า ง
สั ง คม (index of similarity) ซึ งคํา นวณตามวิ ธี ข อง
Sorensen (1948) ระหว่างแปลงตัวอย่างทุ่งระยะ-นาสักกับ
แปลงนําตกหงาว โดยใช้จาํ นวนชนิ ดรวมทุกขนาด ทังไม้
ใหญ่ ไม้หนุ่ ม ลู กไม้และกล้าไม้ มีจ ํานวนชนิ ดรวม 105
ชนิด และ 129 ชนิด พบว่ามีค่าดัชนีอยูท่ ี 47.86% มีจาํ นวน
ชนิ ด ที เหมื อ นกัน 56 ชนิ ด จากจํา นวนชนิ ด รวมทัง 2
แปลง 178 ชนิด

ผลจากการวางแปลงตัว อย่า งสองฝั งถนนเพื อ
เปรี ยบเที ย บโครงสร้ า งป่ าในครั งนี ปรากฏว่ า ความ
คล้ายคลึงใกล้เคียงกันมาก แม้ระยะห่ างระหว่างแปลงจะ
ห่ า งกัน ถึ ง 600 เมตร และใช้ข ้อ มู ล พัน ธุ์ ไ ม้จ ากแปลง
ตัวอย่างขนาดเพียง 0.18 เฮกตาร์ ซึ งถือว่าเป็ นขนาดแปลง
ตัวอย่างทีค่อนข้างเล็กเมือเทียบกับความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุ์ป่าดิบชืน ดังจะเห็นได้จากจํานวนชนิ ดทีสํารวจ
พบในแต่ ล ะแปลง ซึ งมี ผ ลต่ อ มายั ง ค่ า ดั ช นี ควา ม
หลากหลายทางชีวภาพทีค่อนข้างตํากว่าความเป็ นจริ ง แต่
อย่างไรก็ตามก็สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันเองระหว่าง
สองแปลงนี โดยพบว่า
1. มีชนิดพันธุ์ประมาณครึ งหนึ งของแปลงหนึ ง
แปลงใด สามารถพบได้ในอีกแปลงทีเหลือ
2. พั น ธุ์ ไ ม้ ว งศ์ DIPTEROCARPACEAE มี
ความหลากชนิ ด มากสุ ด และพบเป็ นวงศ์พนั ธุ์ไ ม้เด่นใน
เรื อนยอดชันบนสุ ดของสังคม เหมือนกันทังสองแปลง
3. แปลงทุ่ งระยะ-นาสั ก มี ค วามหนาแน่ น ต่ อ
พืนทีของพันธุ์ไ ม้ใหญ่น้อ ยกว่ า แต่จะมีค่า เฉลี ยของช่ว ง
ชันเส้นผ่าศูนย์กลางทีสมําเสมอกว่า คือมีสัดส่ วนของไม้
ขนาดกลาง (10-60 ซ.ม.) มากหรื อ สู งกว่ า แปลงนํา ตก
หงาว ทีมีช่วงชันเส้นผ่าศูนย์กลาง >4.5-10 ซ.ม. สู งหรื อมี
ความหนาแน่ นของไม้ในช่ วงชันนี มากกว่าทุ กช่ว งชันที
เหลือรวมกัน แสดงให้เห็นถึงของพัฒนาการของหมู่ไม้ใน
แปลงทุ่งระยะ-นาสักทีมีสูงกว่า
การศึกษาด้านสัตว์ป่า
1.ความหลากชนิดของสัตว์ป่า
ผลจากการสํารวจและเก็บข้อมูลของสัตว์ป่าตาม
แนวเส้นสํารวจทีสร้างขึน ระยะทาง 3 กิโลเมตรจากถนน
จํานวนฝั งละ 6 เส้นสํารวจ รวมระยะทาง 32 กิโ ลเมตร
และทํา การสํ า รวจ 2 ซํา ในช่ ว งเดื อ นเมษายน และ
กันยายน 2557 พบสัตว์ป่าดังนี
สั ต ว์ เ ลี ย งลู ก ด้ ว ย น ม จํ า น ว น 2 7 ช นิ ด
ประกอบด้วย เลียงผา เสื อดาว หมีหมา หมูป่า กระจงควาย
กระจงหนู ชะมดเช็ด ชะมดแปลงลายแถบ ชะมดแผงหาง
ปล้อง อีเห็นธรรมดา อีเห็นหน้าขาว นากเล็กเล็บสัน อ้น
ใหญ่ อ้น เล็ก หมาหริ ง หนู เ หม็น เม่ นใหญ่ เม่น หางพวง

ลิ นพันธุ์ใต้ ลิงกัง ลิงเสน ชะนีธรรมดา ค่างดํา ค่างแว่นถิ น
ใต้ บ่าง พญากระรอกดํา และกระรอกท้องแดง ซึ งมีชนิ ด
ของสัตว์เลียงลู กด้วยนมขนาดใหญ่ทีมี บทบาทต่อระบบ
นิเวศ ทังหมด 4 ชนิด จากสัตว์เลียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่
ที มี บ ทบาทสํ า คัญ ในระบบนิ เ วศป่ าไม้ 16 ชนิ ด ตาม
การศึกษาสถานภาพและความหลากชนิดของสัตว์เลียงลูก
ด้ว ยนมขนาดใหญ่ใ นพืนที ป่ าอนุ รั ก ษ์ข องประเทศไทย
(กลุ่มงานวิจยั สัตว์ป่า, 2553) อย่างไรก็ตาม เคยมีรายงาน
การพบเห็น ช้า งป่ า สมเสร็ จ กระทิง วัว แดง หมี ค วาย
กวางป่ า และเก้ง ในบริ เวณตอนกลางและตอนล่างของ
อุท ยานแห่ งชาติน ําตก หงาว แต่ไ ม่ พบร่ อ งรอยจากการ
สํารวจในพืนทีแนวเชือมต่อทางระบบนิเวศครังนี
สํา หรั บ สั ต ว์ป่ าประเภทอื นๆได้ท าํ การสํา รวจ
เบืองต้นเพือจัดทําเป็ นบัญชีรายชือ (species list) ดังนี
นก จํา นวน 58 ชนิ ด มี ชนิ ด พัน ธุ์ ต ามบัญ ชี
หมายเลข 1 ของ CITES จํา นวน 1 ชนิ ด คือ นกกก และ
ตามบัญชี หมายเลข 2 จํา นวน 4 ชนิ ด ได้แก่ นกแก็ก นก
หกเล็กปากแดง นกหว้า และเหยียวแดง
สัตว์เลือยคลาน จํานวน 23 ชนิ ด เต่าหกดํา เต่า
เหลือง เต่าใบไม้ ตะกวด เห่าช้าง ตุ๊กแกป่ า ตุ๊กแกบิน งู
กะปะ งูเหลือม งูจงอาง งูเขียวปากแหนบ งูเขียวหัวจิ งจก งู
เขี ยวหางไหม้ งู กิ นทากเกล็ดสั น งู ส ามเหลี ยมหัว แดง งู
ปล้องทอง งูสิง กิ งก่าแก้ว กิ งก่าเขียว กิ งก่าเขาหนามยาว
กิ งก่าบิน กิ งก่าคอแดง จิ งเหลนบ้าน
สั ต ว์ ส ะเทิ น นํา สะเทิ น บก จํา นวน 12 ชนิ ด
ประกอบด้วย กบทูด กบท่า สาน กบนิ วปาดปั ญหา กบ
อ๋ อง กบชะง่อนผาตะนาวศรี กบชะง่อนผาใต้ เขียดเขาหลัง
ตอง เขี ย ดงู ธ รรมดา จงโคร่ ง คางคกบ้า น คางคกห้ว ย
ระนอง ปาดบ้าน
2. ความชุกชุมของสัตว์เลียงลูกด้วยนม
ค่าร้อยละความชุกชุมสัมพัทธ์ทีคํานวณได้นาํ มา
ประเมินเป็ นความชุกชุม 3 ระดับ คือ ชุกชุมมาก (67-100)
ชุกชุมปานกลาง (34-66) และชุกชุมน้อย (1-33)
ผลการศึ กษาในแนวสํารวจฝั งทุ่งระยะ-นาสั ก
พบสัตว์ป่า 17 ชนิด ทีมีความชุกชุมมาก 4 ชนิ ด ได้แก่ หมู
ป่ า กระรอกท้องแดง ชะมดแผงหางปล้อง และลิ นพันธุ์ใต้

ชุกชุมปานกลาง 3 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่นถิ นใต้ เม่นหางพวง
และพญากระรอกดํา ชุกชุมน้อย 10 ชนิด ได้แก่ กระจงหนู
เม่นใหญ่ ลิงเสน บ่าง กระจงควาย ลิงกัง เลียงผา หมาหริ ง
หมีหมา และอีเห็นหน้าขาว
แนวเส้ น สํารวจฝั งนํา ตกหงาว พบสั ต ว์ป่ า 23
ชนิ ด ที มีความชุกชุ มมาก 5 ชนิ ด ได้แ ก่ หมูป่ า กระรอก
ท้องแดง เม่นหางพวง ค่างแว่นถิ นใต้ และลิงเสน ชุกชุ ม
ปานกลาง 2 ชนิด ได้แก่ พญากระรอกดํา และลิ นพันธุ์ใต้
ชุก ชุ มน้อ ย 16 ชนิ ด ได้แ ก่ บ่ า ง หมี หมา ชะมดแผงหาง
ปล้อ ง นากเล็กเล็บ สัน เม่ นใหญ่ ชะมดเช็ด ชะมดแปลง
ลายแถบ เลียงผา อ้นเล็ก ค่างดํา ชะนี ธรรมดา ลิงกัง เสื อ
ดาว หนูเหม็น อ้นใหญ่ และอีเห็นธรรมดา

ผลรวมของสัต ว์เ ลียงลูก ด้ว ยนมในพืนทีศึ กษา
แนวเชือมต่อระบบนิเวศ จากจํานวน 27 ชนิ ด พบสัตว์ป่า
ทีมีความชุกชุมมาก 3 ชนิดได้แก่ หมูป่า กระรอกท้องแดง
และเม่นหางพวง ชุกชุมปานกลาง 5 ชนิ ด ได้แก่ ค่างแว่น
ถิ นใต้ ลิ นพันธุใ์ ต้ ชะมดแผงหางปล้อง พญากระรอกดํา
และลิงเสน และชุกชุมน้อย 19 ชนิด
จากร่ อ งรอยสั ต ว์ป่าที สํา รวจพบและนํา ผลมา
ประเมิ นค่าร้ อยละความชุกชุมนัน จะพบว่า สัตว์เ ลียงลู ก
ด้ว ยนมที พบในพืนที ศึ ก ษาเป็ นสั ต ว์ข นาดเล็ก ถึ งกลาง
เกือบทังหมด และส่ วนใหญ่เป็ นสัตว์กินพืช หรื อกินสัตว์
ขนาดเล็กเท่านัน สัตว์ผลู ้ ่าขนาดใหญ่ทีอยู่ส่วนบนสุ ดของ
ห่วงโซ่ อาหาร ขาดหายไป โดยสัตว์เลียงลูกด้วยนมขนาด
ใหญ่ ที มี บ ทบาทสํ า คัญ ในระบบนิ เ วศป่ าไม้ ที พบใน
บริ เ วณพืนทีศึ กษา พบว่ ามี หมู ป่าเพี ยงนิ ดเดีย วที มีค วาม
ซึ งชุกชุมสู งมากถึง 100 เปอร์ เซ็ นต์ นั นคือพบในทุกเส้น
สํารวจและทุกฤดูก าล ส่ วนอีก 3 ชนิ ด ซึ งได้แก่ หมีหมา
เลียงผา และเสื อดาว พบมีความชุกชุมน้อย โดยเฉพาะเสื อ
ดาวนันพบรอยเท้า เพี ยงครั งเดี ยว ในการสํา รวจรอบฤดู
ร้ อนของแนวสํารวจที 2 ฝั งแนวสํารวจอุท ยานแห่ งชาติ
นําตกหงาว
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ภาพที 8 ความชุกชุมของสัตว์เลียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่

ภาพที 7 ร่ องรอยสัตว์เลียงลูกด้วยนมทีพบในแนวสํารวจ

3. ความคล้ายคลึงของสัตว์เลียงลูกด้วยนม
มีชนิ ดสั ตว์เลี ยงลู กด้วยนมทีพบทัง 2 พืนที 13
ชนิ ด จากที พบในฝั งทุ่ ง ระยะ-นาสั ก 17 ชนิ ด และฝั ง
นํา ตกหงาว 23 ชนิ ด สามารถคํา นวณค่ า ดัช นี ค วาม
คล้ายคลึงของ Jaccard (ซึ งมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 - 1) ได้ 0.48
แสดงว่า มีค วามคล้ายคลึงกันในระดับ ปานกลาง แต่ เมื อ
พิจารณาเฉพาะสัตว์เลียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ทีมีบทบาท
สําคัญในระบบนิเวศป่ าไม้ ซึ งพบทังหมด 4 ชนิ ด ดังกล่าว

ข้างต้นนัน จะสามารถคํานวณค่าความคล้ายคลึงได้เท่ากับ
0.75 นั นคื อพบสัต ว์ป่ า 3 ชนิ ด คื อ หมูป่ า หมี หมา และ
เลี ย งผา อาศัย หรื อมี ร่ องรอยอยู่ ใ นทัง 2 ฝั งพื นที แนว
สํารวจ
สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึก ษาความหลากหลายทางชี วภาพของ
ป่ าไม้และสัตว์ป่าบริ เวณแนวเชือมต่อระบบนิ เวศระหว่าง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก และอุทยานแห่งชาติ
นํา ตกหงาว ช่ ว งหลัก กิโ ลเมตรที 9 - 11 ของทางหลวง
ชนบทหมายเลข 5011 โดยด้า นป่ าไม้ใ ช้ก ารวางแปลง
ตัวอย่าง ขนาด 30x60เมตร ฝั งละ 1 แปลงตัวอย่าง พบว่า
ทัง 2 ฝั ง มีค่ า ดัชนี ค วามคล้า ยคลึ งตามวิ ธีข อง Sorensen
47.86% โดยแปลงตัวอย่างฝั งเขตรั กษาพันธุ์ทุ่งระยะ-นา
สัก พบไม้ใหญ่ 169 ต้น 66 ชนิด 26 วงศ์ วงศ์ทีพบจํานวน
ชนิดมากสุ ด 3 ลําดับแรก ได้แก่ DIPTEROCARPACEAE
7 ชนิ ด , MYRTACEAE 6 ชนิ ด ,ANACARDIACAE
PHYLLANTHACEAE EBENACEAE LAURACEAE
และ MELIACEAE จํานวน 4 ชนิ ดเท่ากัน พันธุ์ไม้ทีมีค่า
ดัชนีความสําคัญสู งสุ ด 5 ลําดับแรก ได้แก่ เปล้าเถือน ยาง
ยูง ขีหนู คอแลนเขา ขีชันโจร นากบุ ด พิกุล นก กอกเขา
แดงเขา และลังค้าวใบเล็ก ส่ วนแปลงตัว อย่างฝั งอุทยาน
แห่งชาตินาํ ตกหงาว พบไม้ใหญ่ 193 ต้น 82 ชนิ ด 31 วงศ์
วงศ์ ที พบจํ า นวนชนิ ดมากสุ ด 3 ลํา ดั บ แรก ได้ แ ก่
DIPTEROCARPACEAE และ MELIACEAE 7 ชนิ ด
เท่ า กัน , MYRTACEAE 6 ชนิ ด ,MALVACEAE และ
PHYLLANTHACEAE จํานวน 5 ชนิดเท่ากัน พันธุ์ไม้ทีมี
ค่าดัชนี ค วามสํา คัญสู งสุ ด 10 ลําดับแรก ได้แ ก่ เสี ย ดใบ
เล็ก กระเบาค่าง กาแร้ งหิ น นากบุด ยางยูง กะอาม ขี หนู
หมักใบเบียว ไม้นกค่อ และลังค้าวใบเล็ก
ด้านสัตว์ป่าใช้วิธีวางเส้นสํารวจในแนวเหนือใต้
จากถนนลึกเข้าไป 3 กิโลเมตร โดยแต่ละเส้นห่ างกัน 300
เมตร จํา นวนฝั งละ 6 เส้ น สํ า รวจ รวมระยะทาง 36
กิโลเมตร ทําการสํารวจ 2 ซํา ในฤดูร้อนและฤดูฝน พบว่า
ทัง 2 ฝั งมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของสัตว์เลียงลูกด้วยนม
ตามวิธีของ Jaccard 0.48 หรื อ 48% มีชนิ ดสัตว์เลียงลูก
ด้วยนมทีพบทัง 2 พืนที 13 ชนิ ด จากทีพบในฝั งทุ่งระยะ-

นาสัก 17 ชนิ ด ทีมีความชุก ชุมมาก 4 ชนิ ด ได้แก่ หมูป่ า
กระรอกท้อ งแดง ชะมดแผงหางปล้อ ง และลิ นพัน ธุ์ ใ ต้
และฝั งนําตกหงาว 23 ชนิ ด มี ความชุก ชุมมาก 5 ชนิ ด
ได้แก่ หมูป่า กระรอกท้องแดง เม่นหางพวง ค่างแว่นถิ น
ใต้ และลิงเสน พบสัตว์เลียงลูกด้วยนมทีมีบทบาทสําคัญ
ในระบบนิเวศป่ าไม้ จํานวน 4 ชนิด ได้แก่ หมูป่า หมีหมา
เลียงผา และเสื อดาว โดย 3 ชนิ ดแรกพบร่ องรอยทัง 2 ฝั ง
แนวสํา รวจ ส่ ว นเสื อ ดาวพบรอยเท้า ในแนวสํา รวจฝั ง
นําตกหงาว
สํา หรั บ สั ต ว์ป่ าประเภทอื นๆได้ท าํ การสํา รวจ
เบืองต้นเพื อจัดทํา เป็ นบัญชี ร ายชื อนัน พบนก 58 ชนิ ด
สั ต ว์เ ลื อยคลาน จํา นวน 23 ชนิ ด และสั ต ว์ส ะเทิ น นํา
สะเทินบก จํานวน 12 ชนิด
ส่ ว นปั ญหาภัยคุ กคามที พบในพืนทีศึ กษาแนว
เชือมต่อระบบนิเวศ นอกจากปั ญหาเรื องถนนทีทําให้เกิด
การแยกขาดออกจากกันของพืนทีอนุ รักษ์แล้ว ปั ญหาการ
เข้ายึดครองพืนทีของราษฎรเพือทําเกษตรกรรม ถือเป็ น
ภัยคุกคามทีค่อนข้างรุ นแรงโดยเฉพาะในฝั งทุ่งระยะ-นา
สัก รองลงมาได้แก่ปั ญหาเรื องการล่าสัตว์ โดยพิ จารณา
จากร่ องรอยของอุปกรณ์ดกั สัตว์ป่า ปลอกกระสุ น กองไฟ
และเพิงพักชัวคราว ทีพบในแนวเส้นสํารวจทังสองฝั ง
อย่า งไรก็ต าม วัต ถุป ระสงค์ป ระการหนึ งของ
การศึ กษาครั งนี นัน เพื อใช้เ ป็ นกรณี ศึก ษาว่า การสร้ า ง
ถนนตัดผ่ า นพืนที อนุ รัก ษ์ หรื อ แม้แ ต่ ก ารขยายถนนใน
อนาคตก็ตาม ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อสัตว์ป่าอย่าง
จริ งจั ง ก่ อ นที จะมี ก ารอนุ มัติ โ ครงการ และควรมี ก าร
ออกแบบโครงสร้ า งของถนนให้สั มพัน ธ์กบั ลักษณะภู มิ
ประเทศ เพือเอือต่อการข้ามไปมาของสัตว์ป่า อันจะเป็ น
การช่วยรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ป่า
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