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การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดพื้นฐานของแนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ 
 
 1. เป้าหมายของแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่า (Goal of Corridors) 
 
 หน้าที่หลักของแนวเชื่อมคือการส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการเชื่อมต่อกันของสิ่งมีชีวิต
ระหว่างหย่อมป่าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกล่าวคือเป็นการส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้เกิดการเคลื่อนที่
ของสิ่งมีชีวิต(โดยเฉพาะสัตว์ป่า) สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างหย่อมถิ่นที่อาศัยที่มีระยะทางห่าง
จากกันได้การส่งเสริมให้เกิดมีความเชื่อมต่อกันระหว่างหย่อมป่าต่างๆนั้นจะช่วยให้สิ่งมีชีวิตมีโอกาส
แลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างประชากรที่แตกต่างกันมากขึ้นเปิดโอกาสการตั้งถิ่นฐานของประชากร
สิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่แห่งใหม่รวมถึงการเพ่ิมโอกาสในการเสาะแสวงหาปัจจัยส าคัญหลักในการด ารงชีวิต
ได้มากขึ้นการจัดการพื้นที่คุ้มครองในลักษณะของกลุ่มป่าโดยการส่งเสริมให้มีการเชื่อมต่อระหว่างผืน
ป่าต่างๆถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักส าคัญในการจัดการวางแผนการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองแบบเป็น
ระบบ (systematic conservationplanning) (Margules &Pressey, 2000) ข้อดีของการจัดให้มี
ทางเชื่อมต่อระหว่างหย่อมป่าสรุปได้ดังต่อไปนี้ (Forman, 1995; Haddad et al., 2003) 
 
  1. เพ่ิมอัตราการอพยพเข้าสู่พื้นที่คุ้มครองโดยช่วยให้เกิดการ 
 
   ก) เพ่ิมหรือรักษาความหลากหลายของชนิด 
 
   ข) เพ่ิมขนาดของประชากรแต่ละชนิดและช่วยลดโอกาสการสูญพันธุ์เกิด
การตั้งถ่ินฐานใหม่ของบางประชากรในระดับท้องถิ่นซึ่งได้สูญพันธุ์ไปก่อนในอดีตแล้ว 
 
   ค) ป้องกันไม่ให้เกิดความกดดันภายในประชากรจนเกิดการผสมพันธุ์ใน
สายเลือดที่ใกล้ชิดกันและขณะเดียวกันเป็นการด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมภายใน
ประชากร 
 
  2. เพ่ิมพ้ืนที่ในการเสาะแสวงหาอาหารเป็นการช่วยให้ชนิดที่เคยอยู่ในถิ่นที่อาศัยที่
ไม่เหมาะได้ผ่านไปยังที่ที่มีความเหมาะสมกว่า 
 
  3. ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่คุ้มภัย (cover) ส าหรับชนิดในขณะที่มีการเคลื่อนที่ระหว่าง
หย่อมป่า 
 
  4. ก่อให้เกิดความหลากหลายของถิ่นที่อาศัยเพ่ือช่วยให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละช่วงชีวิต
สามารถเลือกใช้ถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมในพ้ืนที่และช่วงเวลาที่ต้องการตามวงจรชีวิตของสัตว์ชนิดนั้น 
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  5. จัดหาพ้ืนที่ที่เป็นทางเลือกส าหรับหลบภัยของสิ่งมีชีวิตในช่วงที่เผชิญกับการ
รบกวนที่มีความรุนแรงมากเช่นภัยจากไฟป่าหรือน้ าท่วมเป็นต้น 
  6. เกิดทางสีเขียว (greenway or green belt) ช่วยจ ากัดการเติบโตของเขตเมืองที่
ไม่หยุดยั้งทางอ้อมส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางนันทนาการและช่วยพัฒนาทิวทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นเป็น
การเพ่ิมคุณค่าทางอ้อมให้กับพ้ืนที่ 
 
  7. ส่งเสริมให้มีการดูแลคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าที่ดีขึ้น (กรณีของ
การใช้ล าน้ าเป็นทางเชื่อมต่อ) 
 
 ส าหรับสมมติฐานหลักในการออกแบบแนวเชื่อมต่อนั้น Hilty et al. (2006) ได้เสนอแนะไว้
ว่าจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงเป้าหมายในการอนุรักษ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือทุกๆด้านดังต่อไปนี้ 
 
  1. เป้าหมายตามความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
   -ระดับรายตัวของสัตว์ป่า (individual of a species) 
 
   -ระดับประชากร (deme of a species) 
 
   -ระดับชนิดพันธุ์ (species) 
 
   -ระดับสังคม (community) 
 
   -ระดับภูมิภาพ (landscape) 
 
  2. เป้าหมายตามระดับมาตราส่วนเชิงพ้ืนที่ของการเชื่อมต่อ (spatial scale of 
linkage) 
 
   -ระดับท้องถิ่น เช่นทางลอดหรือทางข้ามของสัตว์ป่าเป็นทางเชื่อม 
 
   -ระดับภูมิภาค เช่นการใช้แนวแม่น้ าหรือล าน้ าเป็นทางเชื่อม 
 
   -ระดับทวีปหรือการข้ามไปยังอีกทวีป เช่นการใช้แนวเทือกเขาเป็นทาง
เชื่อม 
 
  3. เป้าหมายตามศักยภาพเฉพาะในการใช้ประโยชน์ 
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   -เพ่ือการเคลื่อนที่ในรอบวัน เช่นการเสาะแสวงหาอาหารรายวัน 
 
   -เพ่ือการเคลื่อนที่ตามฤดูกาล เช่นการอพยพเปลี่ยนถิ่นที่อาศัย 
 
   -เพ่ือการขยายการกระจาย เช่นเพ่ือแลกเปลี่ยนพันธุกรรมการค้นหาคู่ผสม
พันธุ์ 
 
   -เพ่ือเป็นถิ่นที่อาศัย เช่นแนวเชื่อมต่อที่มีความกว้างมาก 
 
   -เพ่ือให้แน่ใจว่าชนิดนั้นยังคงอยู่สืบไป เช่นการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลก
ร้อน 
 
 2. ความหมายและแนวคิดของแนวเชื่อมต่อ 
  

ทางเชื่อมต่อหรือแนวเชื่อมต่อหมายถึงพ้ืนที่ขนาดเล็กโดยมากมักมีรูปร่างเป็นแถบยาวช่วยท า
หน้าที่ตอบสนองความต้องการของชนิดเฉพาะนั้นๆที่ต้องการเคลื่อนที่ระหว่างหย่อมป่าที่แตกต่างกัน
ได้โดยแนวเชื่อมต่อมักมีพืชพรรณใกล้เคียงกับถ่ินที่อาศัยหลักที่อยู่ใกล้เคียง 
 
 แนวเชื่อมต่อหย่อมป่าหมายถึงเส้นทางที่เอ้ือให้สัตว์ป่ามีพ้ืนที่หากินกว้างขึ้นสามารถใช้เป็น
เส้นทางเชื่อมระหว่างหย่อมป่าท าให้พืชสามารถแพร่กระจายพันธุ์และแลกเปลี่ยนพันธุกรรมให้เป็นไป
ตามธรรมชาติประชากรของสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนผ่านตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภัย
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ส่วนชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามสามารถขยายพันธุ์ได้ในที่ใหม่ผลกระทบจากการที่ผืนป่าถูก
ตัดขาดจากกันจนเกิดหย่อมป่าจ านวนมากส่งผลต่อกระบวนการทางนิเวศวิทยาทั้งในเชิงพ้ืนที่และ
เวลาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินส่งผลต่อพลวัตร
ของประชากรสัตว์ป่ารวมทั้งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ด้วย (Schweiger et 
al., 2000) 
 
 ค าจ ากัดความดังกล่าวได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของความสามารถในการเคลื่อนที่ของชนิดจาก
หย่อมถิ่นที่อาศัยแห่งหนึ่งผ่านแนวเชื่อมต่อไปยังหย่อมถิ่นที่อาศัยที่อยู่ไกลออกไปโดยแนวเชื่อมต่อนี้
อาจเป็นที่ต้องการของชนิดเฉพาะในบางช่วงเวลาหนึ่งหรือทุกช่วงเวลาของวงจรชีวิตขณะที่
ความหมายของค าว่า “ถิ่นที่อาศัย (habitat) หมายถึงบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของการ
สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆในการด ารงชีวิตเช่นแหล่งอาหารแหล่งหลบภัยแหล่งน้ าและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้ชนิดพันธุ์สามารถรอดจากการตายและสืบพันธุ์ออกลูกหลานต่อไปได้”  
 
 จากค าจ ากัดความท้ังหมดดังกล่าวพบว่าแนวเชื่อมต่อมีแง่มุมที่ส าคัญสองประการ ได้แก่ 
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  1. มุมมองทางด้านโครงสร้าง (structural perspective) เป็นการพิจารณาแนว
เชื่อมต่อโดยเน้นไปที่ลักษณะหรือรูปลักษณ์ภายนอกที่ท าการเชื่อมต่อเช่นความยาวความแคบความ
กว้างหรือความโค้งของทางเชื่อมต่อหรืออีกนัยหนึ่งคือการพิจารณาถึงการมีการเชื่อมต่อทางด้าน
โครงสร้างเท่านั้น (structural connectedness) 
 
  2. มุมมองทางด้านหน้าที่ (functional perspective) เป็นการพิจารณาทาง
เชื่อมต่อในฐานะของความสามารถที่ท าให้มีการเชื่อมต่อกันได้ (connectivity) โดยความสามารถใน
การเชื่อมต่อนั้นเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าพืชหรือสัตว์สามารถเคลื่อนย้ายผ่านระหว่างหย่อมป่าหรือหมู่เกาะ
ไปได้ด้วยความยากง่ายเพียงใด (Hess &Fischer 2001) 
 
  
 3. หน้าที่ทางด้านนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมต่อ (Ecological Function of Corridor) 
 
 บทบาทของแนวเชื่อมต่อที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนั้นคือการส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตสามารถกระจาย
และเคลื่อนตัวไปตามหย่อมที่อาศัยที่อยู่ห่างไกลออกไปได้อย่างไรก็ตาม Forman &Gordon (1986) 
ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ทางด้านนิเวศวิทยาของแนวเชื่อมต่อซึ่งมีอยู่หลายประการดังต่อไปนี ้ได้แก่ 
 
  1. การเป็นถิ่นที่อาศัย (habitat) 
 
  2. การเป็นทางเชื่อมผ่าน (conduit) 
 
  3. การเป็นตัวกรอง (filter) 
 
  4. การเป็นตัวขัดขวาง (barrier) 
 
  5. การเป็นแหล่งผลิต (source) 
 
  6. การเป็นแหล่งก าจัด (sink) 
 
 นอกจากนี้ Hess & Fischer (2001) ได้เน้นย้ าให้เห็นถึงบทบาทของทางเชื่อมต่อที่มี
ความส าคัญ 2 ด้านที่นักจัดการพื้นที่คุ้มครองต้องการได้แก่ 
 
  1. เป็นบทบาทของแนวเชื่อมต่อที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ของชนิดเพียง
อย่างเดียว(conduit function) 
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  2. เป็นบทบาทของทางเชื่อมต่อที่ช่วยเหลือชนิดในแง่การเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
สืบพันธุ์ด้วย (habitat function) โดยจะเรียกกลุ่มของสัตว์ป่าเหล่านี้ว่าเป็นผู้อาศัยในทางเชื่อมต่อ
(corridor dwellers) ซึ่งชนิดเหล่านี้อาจมีความสามารถในการเคลื่อนที่ต่ าจ าเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่ว
อายุเพ่ือการขยาย(และ/หรือ) ย้ายถิ่นฐานออกไปจากถิ่นที่อาศัยดั้งเดิมในบางสถานการณ์แนว
เชื่อมต่อที่มีความกว้างมากๆอาจช่วยให้สังคมแห่งชีวิตและระบบนิเวศสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงสัตว์
ป่าและพืชพรรณที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนท่ีไปมาระหว่างพ้ืนที่คุ้มครองที่มีขนาดใหญ่ได้
ในช่วงหลายชั่วอายุของสิ่งมีชีวิตทางเชื่อมต่อที่มีคุณลักษณะเช่นนี้รู้จักกันในนาม“landscape 
linkage” โดยที่ Bennett (2003) ได้ให้แนวคิดของการออกแบบทางเชื่อมต่อเพ่ือส่งเสริมให้ชนิด
สามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างหย่อมที่อาศัยได้ในระดับภูมิภาคในทางตรงกันข้ามบทบาทการเป็นตัว
กรองและตัวขัดขวางของทางเชื่อมต่อเป็นการพิจารณาบทบาทของบริเวณพ้ืนที่ด้านนอกที่มีแนว
เชื่อมต่อขั้นกลางพ้ืนที่ที่อยู่ตรงข้ามกันของสองฝั่งทางเชื่อมถูกแบ่งแยกออกจากกันฉะนั้นแนวทาง
เชื่อมต่อท าหน้าที่เสมือนเป็นอุปสรรคไม่ให้สิ่งมีชีวิตบางประเภทข้ามผ่านไปมาได้โดยง่ายอาจมีการ
ยอมให้สิ่งมีชีวิตบางประเภทหรือสิ่งมีชีวิตที่มีบางคุณลักษณะที่เฉพาะสามารถข้ามผ่านไปได้เท่านั้น
หรืออาจไม่ยอมให้สิ่งมีชีวิตใดๆผ่านไปเลยก็ได้ตัวอย่างเช่นการใช้ล าน้ าเป็นแนวเชื่อมต่อระหว่าง
ทะเลสาบสองแห่งอาจท าให้สัตว์บกขนาดเล็กไม่สามารถข้ามผ่านไปได้เป็นต้น 
 ขณะที่บทบาทในแง่ของการเป็นแหล่งผลิตและแหล่งก าจัดสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจนักต่อการพิจารณาการออกแบบแนวเชื่อมต่อเนื่องจากบทบาททางของแนวเชื่อมต่อที่มี
อิทธิพลต่อด้านนี้มีไม่ชัดเจนมากนักแหล่งผลิตเป็นการอธิบายถึงถิ่นที่อาศัยที่มีภาวการณ์การส่งเสริม
การเพ่ิมของประชากรมากกว่าภาวการณ์ในการลดจ านวนของประชากรโดยที่แหล่งก าจัดหมายถึง
ถิ่นที่อาศัยที่มักพบภาวการณ์ที่ลดลงของประชากรมากกว่าภาวการณ์เพ่ิมของประชากร 
 



9 
 

 
 

                          
 
ภาพที่ 1  หน้าที่ของแนวเชื่อมต่อ: ทางเชื่อมผ่าน (conduit) สิ่งมีชีวิตผ่านจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง
ได้แต่ไม ่  สามารถอาศัยในแนวเชื่อมต่อ; ถิ่นที่อาศัย (habitat) สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่รอดและผลิต
ลูกหลานได้ ในแนวเชื่อมต่อ; ตัวกรอง (fileter) มีบางพวกของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถผ่านแนว
เชื่อมต่อไป ได้; ตัวขัดขวาง (barrier) สิ่งมีชีวิตไม่สามารถข้ามผ่านไปได้; แหล่งผลิต (source) 
สิ่งมีชีวิตกระจาย ออกจากแนวเชื่อมต่อ; แหล่งก าจัด (sink) สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในแนวเชื่อมต่อแล้วถูก
ท าลาย (ที่มา: Hess &Fischer, 2001) 
 
 4. ความสามารถในการเชื่อมถึงกันของพื้นที่กับการอนุรักษ์สัตว์ป่า (Landscape 
Connectivity and Wildlife Conservation) 
 
 Tischendorf &Fahrig (2000) ได้อธิบายความหมายของค าว่า landscape connectivity 
ไว้ว่า“คือความสามารถของพ้ืนที่ที่สามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านไปมา
ระหว่างหย่อมป่าที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นถิ่นที่อาศัยและการสืบต่อพันธ์” สัตว์ป่าในเขตร้อนเช่น
ประเทศไทยโดยมากมักเป็นสัตว์ป่าที่มีความต้องการปัจจัยในการด ารงชีวิตที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง
(specialist) และมักไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือกิจกรรมของ
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มนุษย์สัตว์ป่าเหล่านี้มีการตอบสนองต่อการเลือกใช้ถิ่นที่อาศัยแตกต่างกันไปตามระดับความ
เหมาะสมของถิ่นที่อาศัยนั้นๆเนื่องจากมีสัตว์ป่าต่างตัวหรือต่างชนิดกันมีระดับความทนทาน
(amplitude of tolerance) ที่ไม่เท่ากันหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ
ถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของสัตว์ป่าและความทนทานที่ไม่เท่ากันของสัตว์
ป่าแต่ละชนิดส่งผลท าให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ไปตามหย่อมป่าที่เหลืออยู่นั้นไม่เท่ากันในแต่ละ
ชนิดบางชนิดมีการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมท าให้มีความสามารถในการ
เสาะหาหย่อมป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าได้ไม่ยากนักขณะที่สัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะ
ชนิดที่มีสถานภาพถูกคุกคามส่วนใหญ่มักพบว่าด้อยความสามารถหรือไม่มีความสามารถเลยในการ
ปรับตัวให้เข้ากับถิ่นที่อยู่อาศัยที่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมได้ท าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นไม่สามารถเดิน
ทางผ่านพ้ืนที่ข้างเคียงที่มีกิจกรรมมนุษย์รบกวนอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้ในกรณีนี้พบว่าการรักษา
ไว้ซึ่งรูปแบบการกระจายของหย่อมป่ารวมถึงการจัดเรียงตัวของหย่อมป่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ
ระดับของความสามารถในการเชื่อมต่อกันของภูมิภาคโดยรวมBennett (2003) ได้เสนอแนวทางใน
การสร้างทางเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่าโดยสามารถกระท าได้สองแนวทางหลักรายละเอียดตามภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
   

  1        2       3 
 
ภาพที่ 2  ความสามารถในการเชื่อมต่อกันภายในพ้ืนที่ (landscape connectivity): 1) การจัดการ
ทั้งพ้ืนที่ถิ่นที่อาศัยแบบโมเสก; 2) และ 3) การรักษาหย่อมถิ่นที่อาศัยที่ก าหนดเพ่ือช่วยเหลือให้เกิด
การเคลื่อนที่ผ่านพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีพต่อสัตว์ป่ารูปแบบของถิ่นที่อาศัยอาจเป็น
ลักษณะ   แบบที ่2) เรียกว่า stepping stones ที่มีขนาดพ้ืนที่ที่แตกต่างกันหรือ 3) เรียกว่า habitat 
corridor ที่เป็นการจัดหาแนวเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องเป็นผืนถิ่นที่อาศัยเดียวกัน (ที่มา: Bennett, 
2003) 
 
  1. การจัดการทั้งพ้ืนที่ถิ่นที่อาศัยแบบโมเสก (landscape or habitat mosaic) 
เป็นการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งพ้ืนที่ที่มีสภาพทางด้านนิเวศวิทยาไม่สม่ าเสมอกันเช่นถิ่นที่อาศัย
ประกอบไปด้วยสังคมพืชหลากหลายประเภทมีระดับความสูงและสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันหรือมี
สภาพสังคมพืชคลุมดินที่หลากหลายโดยสัตว์ป่ารับรู้ถึงถ่ินที่อาศัยว่าเป็นถิ่นที่อาศัยผืนใหญ่ต่อเนื่องกัน
แต่ความเข้มข้นในการใช้ประโยชน์สังคมพืชแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันไปตามอุปนิสัยและ
พฤติกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆโดยสภาพของสังคมพืชหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายดังกล่าวไม่
เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดต่อการด ารงชีวิตของสัตว์อาจกล่าวได้ว่าการจัดให้มีแนวเชื่อมต่อกันโดยใช้ทั้ง
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ผืนป่าที่มีลักษณะดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อมาตรการในการอนุรักษ์ได้ทั้งในระดับพันธุกรรมชนิด
และขบวนการทางนิเวศของป่าไม้เนื่องจากแนวเชื่อมต่อมีความหลากหลายทางระบบนิเวศและมักเป็น
แนวเชื่อมต่อที่มีความกว้างมาก 
 
  2. การสร้างแนวเชื่อมต่อขนาดเล็กแนวเชื่อมลักษณะนี้เหมาะสมกับชนิดสัตว์ป่าที่
รับรู้ว่าตนเองก าลังตกอยู่ในหย่อมป่าที่กระจัดกระจายทั่วไปในภูมิภาพสภาพถิ่นที่อาศัยที่เหมาะสมมี
ขนาดค่อนข้างจ ากัดโดยเฉพาะในหย่อมพ้ืนที่อาศัยขนาดเล็กดังนั้นการช่วยจัดหาทางเชื่อมต่อระหว่าง
หย่อมป่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการจัดการพ้ืนที่คุ้มครองโดยรูปแบบของทางเชื่อมมักเป็นแบบ 
stepping stone หมายถึงหย่อมถิ่นที่อาศัยขนาดเล็กจ านวนตั้งแต่หนึ่งหย่อมขึ้นไปโดยหย่อมป่า
เหล่านี้มีการจัดเรียงตัวอย่างเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าหรืออาจเป็นแถบ
ถิ่นที่อาศัยที่เป็นพ้ืนที่เล็กๆ (habitat corridor) หมายถึงหย่อมถิ่นที่อาศัยขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็น
แถบทางยาวที่ต่อเนื่องกันระหว่างหย่อมป่าขนาดใหญ่ทางเชื่อมดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความกว้างของ
แถบในระดับหนึ่งที่สามารถเก้ือหนุนให้สัตว์ป่าเคลื่อนท่ีผ่านไปมาได้ระหว่างผืนป่า 
 
 ทางเชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าอาจแบ่งแยกได้ตามลักษณะของการเกิดทางเชื่อม
ที่อาจมีอยู่แล้วอยู่ในสภาพธรรมชาติหรือเป็นแนวทางเชื่อมที่ถูกตั้งใจท าให้เกิดขึ้น Hilty et al.(2006) 
อธิบายให้เห็นว่าแนวเชื่อมต่อที่พบเห็นในปัจจุบันมีเพียงสองประเภทหลักได้แก่ 
 
  1. ทางเชื่อมที่ไม่ได้มาจากการวางแผน (unplanned corridor) คือแนวเชื่อมต่อ
ตามธรรมชาติหรืออาจมาจากการสร้างของมนุษย์โดยที่ไม่ตั้งใจโดยแนวเชื่อมต่อดังกล่าวได้เป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศอยู่แล้วแนวเชื่อมต่อประเภทนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการช่วยเหลือการเคลื่อนที่
ของสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดแต่ในทางพฤตินัยสิ่งมีชีวิตมีการเคลื่อนที่ไปมาผ่านตามทางเชื่อมนี้อยู่แล้วทาง
เชื่อมประเภทนี้ได้แก่แนวรั้วแนวกันลมต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนาพืชพรรณที่ปลูกไว้สองฝากถนนและ
แนวคลองขุดเพ่ือการระบายน้ าพ้ืนที่ที่กล่าวมานี้มักมีสังคมพืชปกคลุมอยู่ในระดับหนึ่งโดยที่สัตว์ป่า
สามารถใช้เป็นที่หลบภัยและเป็นแนวเชื่อมต่อเพ่ือเสาะแสวงหาถิ่นที่อาศัยแห่งใหม่ต่อไปกรณีแนว
เชื่อมต่อของสองฝั่งถนนเป็นแนวเชื่อมต่อที่สัตว์ป่ามีการใช้อยู่เป็นประจ ามักเป็นถนนที่มีกิจกรรมของ
มนุษย์ไม่มากนักอาจเป็นถนนสายรองหรือเป็นถนนที่ใช้สัญจรของประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะ
เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่สัตว์ป่าที่พบว่ามีการแนวเชื่อมต่อตามสองฟากถนนมัก
เป็นชนิดพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี (generalist) มีความทนทานสูงต่อสภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ
เดิมสามารถใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่ที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ได้และไม่มีความเฉพาะเจาะจงใน
การเลือกใช้ปัจจัยแวดล้อมที่พิเศษบางอย่างอย่างไรก็ตามสัตว์ป่าที่ใช้ทางเชื่อมเหล่านี้อาจประสบ
อุบัติเหตุจากรถที่ผ่านไปมาได้ง่าย (Forman etal., 2003) ขณะที่พ้ืนที่หัวไร่ปลายนาพ้ืนที่
เกษตรกรรมพ้ืนที่ท าปศุสัตว์แนวกั้นรั้วแนวกันลมแนวคูคลองระบายน้ าที่ไม่ได้มีการจัดการการใช้
ประโยชน์อย่างเข้มข้นมักพบว่ามีสัตว์ป่าขนาดเล็กใช้เป็นพ้ืนที่ในการย้ายไปหาถิ่นที่อาศัยหรือหา
อาหารสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนกขนาดเล็กที่หากินใต้เรือนยอดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกโดยกลุ่มสัตว์ทั้งหมดดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้ทางเชื่อมประเภทนี้ 
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  2. ทางเชื่อมที่มาจากการวางแผน (planed corridor) เป็นทางเชื่อมที่ถูกออกแบบ
มาเพ่ือวัตถุประสงค์หลักส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างถิ่นที่อาศัยของสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการจัดท าแนวพ้ืนที่สีเขียวขึ้นเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายโดยเฉพาะเพ่ือการนันทนาการส าหรับประชากรที่อยู่ในเขตชานเมืองและ
เขตเมืองรวมถึงมีวัตถุประสงค์รองเพ่ือให้เป็นแนวเชื่อมต่อของสัตว์ป่าด้วย 
 
 5. ความกว้างของแนวเชื่อมต่อ (Corridor Width) 
 
 การออกแบบแนวเชื่อมต่อจ าเป็นต้องค านึงถึงคุณภาพของแนวเชื่อมต่อว่ามีความเหมาะสม
ต่อการช่วยเหลือการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าว่ามีมากน้อยเพียงใดแนวเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนพ้ืนที่แกนกลางของถิ่นที่อาศัย (core area) ภายในแนวเชื่อมต่อในระดับหนึ่ง
กล่าวคือแนวเชื่อมต่อที่มีความกว้างยิ่งมากยิ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่และส่งเสริม
ให้ชนิดที่หลากหลายสามารถใช้แนวเชื่อมต่อได้อย่างไรก็ตามแรงกดดันจากพ้ืนที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ที่อยู่
โดยรอบมักเป็นอุปสรรคหลักที่ส าคัญต่อการจัดการแนวเชื่อมต่อให้มีความกว้างในระดับที่เหมาะสม
การวิจัยเพื่อให้ทราบถึงขนาดแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสมต่อสัตว์ป่าแต่ละชนิดเป็นหัวข้อที่มีการวิจัยอย่าง
กว้างขวางโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตามงานวิจัยส่วนใหญ่ก็ยังมิได้ตอบค าถามหลักที่ว่า
ความกว้างของทางเชื่อมควรจะมีขนาดเท่าใดเพ่ือให้สัตว์ป่า 
กลุ่มเป้าหมายสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพความมีประสิทธิภาพของทางเชื่อมมักผันแปรไป
ตามความยาวของแนวเชื่อมความต่อเนื่องของถิ่นที่อาศัยและคุณภาพของถิ่นที่อาศัยBentrup (2008) 
ได้อธิบายความสัมพันธ์โดยทั่วไปของความกว้างของแนวเชื่อมต่อกับประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของ
สัตว์ไว้ว่า 
 
  1. ชนิดที่มีขนาดใหญ่จ าเป็นต้องใช้แนวเชื่อมต่อที่มีความกว้างมากขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
การเคลื่อนที่และการเป็นถิ่นที่อาศัยชั่วคราว 
 
  2. ความยาวของแนวเชื่อมต่อที่มากขึ้นท าให้จ าเป็นต้องก าหนดให้ความกว้างของ
แนวเชื่อมที่เหมาะสมมีขนาดมากขึ้นเช่นกันแนวเชื่อมต่อที่มีระยะสั้นกว่ามีความเป็นไปได้ที่ช่วยให้
ระดับความต่อเนื่องของพ้ืนที่มีมากกว่า 
 
  3. แนวเชื่อมต่อจ าเป็นที่จะต้องมีขนาดกว้างขึ้นเมื่อพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกยึดครองด้วย
มนุษย ์
 
  4. หากวางแผนให้แนวเชื่อมต่อมีการใช้ประโยชน์ระยะยาวนานนับทศวรรษหรือ
ศตวรรษควรออกแบบให้แนวเชื่อมต่อมีความกว้างมากขึ้น 
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 Bentrup (2008) ยังได้แนะน าความกว้างของแนวเชื่อมต่อที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ป่าแต่ละประเภทดัง 
ภาพที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ความกว้างของแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าที่เหมาะสมส าหรับสัตว์ประเภทต่างๆความกว้าง
ของแนวเชื่อมต่อผันแปรไปตามขนาดตัวของสัตว์แต่ละประเภท (ที่มา: Bentrup, 2008) 
 
 6. ความส าคัญของมาตราส่วนเชิงพื้นที่และเวลา (Importance of Spatial and 
Temporal Scale) 
 
 การพิจารณาออกแบบแนวเชื่อมต่อจ าเป็นต้องค านึงถึงขอบเขตพ้ืนที่ที่นักจัดการให้ความ
สนใจทั้งหมด (extent) รวมถึงมาตราส่วนเชิงพ้ืนที่และเวลา (spatial and temporal scale) 
เป้าหมายการจัดการที่ดีจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตพ้ืนที่คุ้มครองให้เด่นชัดและเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการอนุรักษ์ควรต้องก าหนดให้พ้ืนที่เป้าอนุรักษ์มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะท าให้ขบวนการทางนิเวศ
ภายในภูมิภาพนั้นเกิดขึ้นได้อย่างมีเอกภาพและสามารถด ารงไว้ได้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง
สามระดับอย่างไรก็ตามพ้ืนที่เป้าอนุรักษ์นั้นไม่ควรจะใหญ่เกินไปจนไม่สามารถด าเนินมาตรการด้าน
การอนุรักษ์ได้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมการค านึงถึงมาตราส่วนเชิงพ้ืนที่เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในสาขานิเวศวิทยาภูมิภาพ (landscape ecology) เนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิดที่แตกต่างกันรับรู้ถึงความ
ละเอียดเชิงพ้ืนที่ (spatial resolution) ได้แตกต่างกันตัวอย่างเช่นสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลงมีการรับรู้
ในขอบเขตพ้ืนที่ที่ใช้ในการด ารงชีวิตขนาดเล็กกว่าและความรับรู้ความละเอียดในเชิงพ้ืนที่มีความ
ละเอียด (fine spatial resolution)มากกว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีความสามารถในการ
เคลื่อนที่ได้ดีกว่าแต่ขณะเดียวกันการรับรู้ดังกล่าวมักถูกชดเชยโดยขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก 
(small spatial extent) ในทางตรงกันข้ามสัตว์ที่มีขนาดใหญ่หรือสัตว์ที่มีความสามารถในการ
เคลื่อนที่ได้สูงจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่หากินขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ถึงความละเอียดเชิงพ้ืนที่มีความ
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หยาบ (coarse spatial resolution) มากกว่าสัตว์ที่มีพ้ืนที่หากินขนาดเล็กหรือความสามารถในการ
เคลื่อนที่ไม่มากนักหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการรับรู้ขนาดหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ของสิ่งมีชีวิตต่อการด ารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนอกจากนั้นแล้วมาตราส่วนเชิงเวลายังมีอิทธิพลส าคัญ
ต่อการออกแบบทางเชื่อมต่อด้วยสัตว์ป่าบางชนิดมีการเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกลในรอบวันเพ่ือ
การหาอาหารเช่นค้างคาวกินผลไม้และนกเงือกที่มีขนาดใหญ่ขณะที่สัตว์ป่าบางชนิดจ าเป็นต้อง
เคลื่อนย้ายเปลี่ยนพ้ืนที่หากินเป็นระยะทางไกลตามรอบฤดูกาลเช่นช้างกระทิงและวัวแดงกา ร
ออกแบบทางเชื่อมต่อจ าเป็นต้องตอบสนองต่อมาตราส่วนเชิงเวลาของชนิดพันธุ์ที่เป็นเป้าอนุรักษ์ด้วย
เช่นกัน 
 
 แนวเชื่อมต่อส าหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่า (Wildlife Movement Corridors) อาจเรียกได้
ว่าเป็นเส้นทางการแพร่กระจายของสัตว์ป่า (Dispersal Corridors) หรือแนวเชื่อมระหว่างผืนป่า 
(Landscape Linkages) ในลักษณะที่เป็นแถบของพ้ืนที่ป่า (Linear Habitats) โดยมีลักษณะเป็น
แนวแถบยาวๆที่มีหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อส าหรับสัตว์ป่า (Beier and Loe, 1992) โดยที่แนว
เชื่อมต่อเหล่านี้จะช่วยลดหรือจัดการเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดหย่อมป่าในแง่ของการช่วยแพร่กระจาย
ชนิดพันธุ์ระหว่างหย่อมป่าได้ทั้งยังเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างชนิดพันธุ์การ
ครอบครองพ้ืนที่และการตั้งตัวเป็นสังคมโดยที่สัตว์เหล่านั้นสามารถปรับตัวให้อยู่กับประชากรท้องถิ่น
เดิมได้ 
 
 Pullin (2002) กล่าวถึงข้อดีของทฤษฎีแนวเชื่อมต่อที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
อนุรักษ์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
  1. เพ่ิมโอกาสในการสร้างประชากรโดยลดการแบ่งแยกของถิ่นที่อยู่ซึ่งท าให้สิ่งมีชีวิต
สามารถอยู่ได้ในถิ่นที่อยู่ที่ถูกแบ่งแยกตามทฤษฎี Island Biogeography Theory หรือในกลุ่มของถิ่น
ที่อยู่เหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี Metapopulation Theory 
 
  2. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมระหว่างถิ่นที่อยู่ลดโอกาสการผสมเลือด
ชิด(Inbreeding) และการสูญเสียทางพันธุกรรม 
 
  3. สิ่งมีชีวิตสามารถออกจากถิ่นที่อยู่เดิมไปยังถิ่นที่อยู่แห่งใหม่โดยแรงขับจาก
พฤติกรรมการป้องกันอาณาเขตซึ่งเป็นการลดอัตราการตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ที่อยู่ในช่วง
วัยรุ่นที่ยังไม่มีอาณาเขตของตัวเอง 
 
 7. การก าหนดและการออกแบบแนวเชื่อมต่อ (Specifics of Corridor Design) 
 
  1. ลักษณะของแนวเชื่อมต่อ (Corridor Features) 
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   1.1 ความกว้างของแนวเชื่อมต่อHarris and Scheck (1991) เสนอว่าหาก
ต้องการให้แนวเชื่อมต่อยังรักษากระบวนการของ Metapopulation ให้คงอยู่เป็นร้อยปีแล้วความ
กว้างของแนวเชื่อมต่ออย่างน้อยที่สุดควรอยู่ในช่วง 100 ถึง 1,000 เมตรแต่ถ้าอยากให้แนวเชื่อม
สามารถช่วยให้กระบวนการทางนิเวศด าเนินต่อไปได้ในช่วงทศวรรษความกว้างของแนวเชื่อมต่อไม่
ควรน้อยกว่า 1 กิโลเมตรแต่สามารถให้กว้างกว่าได้และความกว้างของแนวเชื่อมต่อจะแปรผันไปตาม
ชนิดของสัตว์กลุ่มเป้าหมาย 
 
   1.2 การใช้ประโยชน์พ้ืนที่สูงสุดบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกันที่จะลดผลกระทบ
จากมนุษย์ต่อแนวเชื่อมต่อ (Beier and Loe, 1992) วัดโดยการมีถิ่นอาศัยที่ใกล้เคียงอยู่รอบๆ
คล้ายคลึงกับในแนวเชื่อมต่อ 
   1.3 ไม่ควรให้มีการสร้างบ้านเรือนหรือผลกระทบอ่ืนๆต่อโครงการที่เป็น
การขัดขวางการเคลื่อนย้ายหรือเพ่ิมอันตรายจากผลกระทบของขอบป่า (Edge Effects) 
 
   1.4 หากมีบ้านเรือนใกล้เคียงแนวเชื่อมต่อจะต้องก าหนดกรอบการอนุรักษ์
สิทธิและข้อห้ามต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.5 ระยะห่างระหว่าง 2 หย่อมป่าควรจะมีระยะห่างสั้นที่สุด 
 
   1.6 แนวเชื่อมต่อควรอยู่ห่างจากแหล่งที่ตั้งของชุมชนเพราะมีการรบกวนจาก
กิจกรรมมนุษย์น้อย 
   1.7 ควรเป็นเส้นทางที่สัตว์เคยใช้ข้ามระหว่าง 2 หย่อมป่าในอดีต (ข้อมูล
สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้น) 
 

 2. การจัดการแนวเชื่อมต่อและการบังคับใช้ (Management and Enforcement) 
 

   1.1 หากมีการตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกับแนวเชื่อมต่อจะต้องประสานงานกับ
ชุมชนเพ่ือขอความร่วมมือในการดูแลแนวเชื่อมต่อให้คงสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียงกับป่าและเป็นแนวป่ากัน
ชนตลอดจนเป็นแนวกันไฟ 
 
   1.2 ไม่จ าเป็นต้องสร้างรั้วไม้ตามแนวเชื่อมต่อหรือตามแนวชายขอบป่าที่อยู่
ใกล้เคียง 
 
   1.3 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ในแนวเชื่อมต่อหากพบจะต้องจับออกนอกแนว
เชื่อมต่อและส่งคืนเจ้าของ 
 
   1.4 ห้ามมิให้มีการจับหรือล่าสัตว์ป่า 
 



16 
 

 
 

 8. ชนิดและโครงสร้างของแนวเชื่อมต่อ (Corridor type) 
 
  1. การสร้างแนวเชื่อมต่อเป็นหย่อมป่า (Step forest) แนวเชื่อมต่อที่มีลักษณะเป็น
หย่อมป่าจะเหมาะสมต่อการหยุดพักเมื่อมีการเคลื่อนย้ายระหว่างหย่อมป่าเช่นนกอพยพเป็นต้น 
 
  2. การสร้างแนวเชื่อมต่อเป็นแนวเส้น (Line corridors) การสร้างแนวเชื่อมต่อและ
เครื่องก้ันให้สัตว์สามารถข้ามหรือหลีกเลี่ยงทางหลวงและทางรถไฟเป็นแนวเส้นทอดผ่านสะพานหรือ
ลอดใต้สะพานเหมาะส าหรับสัตว์บกในปัจจุบันมีหลายวิธีการซึ่งแต่ละวิธีการมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกันการเลือกใช้ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีจะท าแนวเชื่อมต่อเป็นส าคัญ 
 
 9. การฟื้นฟู (Restoration) 
 
 การฟ้ืนฟู (Restoration) คือการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ (Ecological Restoration) ในบริเวณที่
เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือถูกท าลายเพ่ือให้สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะสมต่อการเข้ามาใช้ประโยชน์ของ
สัตว์ป่าและเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการรองรับประชากรสัตว์ป่าของพ้ืนที่ (Carrying Capacity) 
 
 10. การเลือกชนิดพรรณไม้และรูปแบบการปลูกเพื่อฟื้นฟู 
 
  1. เลือกชนิดไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นยึดหลักตามศักยภาพในการเจริญเติบโตบนพ้ืนที่นั้น 
 
  2. การใช้วิธีการปลูกแบบผสมผสาน 
 
  3. ใช้กล้าไม้ที่มีการพัฒนาระบบรากท่ีดี 
 
  4. การเตรียมพ้ืนที่ได้แก่การท าให้มีระบบระบายน้ าที่ดีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
  5. มีการดูแลหลังการปลูกและมีการปลูกเสริม 
 
 การปรับปรุงศักยภาพพ้ืนที่ให้เป็นถิ่นอาศัยที่มีความเหมาะสมทางด้านกายภาพของสัตว์ป่า
โดยอาจจะมีการท าโป่งเทียมและปลูกพืชอาหารเสริมในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ในการรองรับ
ประชากรสัตว์ป่าในอนาคต 
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 11. ผลกระทบจากถนนที่ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ต่อสัตว์ป่า 
 
 ผลกระทบที่เกิดจากถนนส่งผลต่อทรัพยากรสัตว์ป่าในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นจ านวน
ประชากรพฤติกรรมและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าแต่ถนนก็มิได้ส่งผลในแง่ลบทั้งหมดรายละเอียดในแง่มุม
ต่างๆมีดังต่อไปนี้ 
 
  1. ผลกระทบจากถนนที่สร้างผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์ต่อประชากรและพฤติกรรมของสัตว์
ป่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสัตว์ป่าจากผลของการสร้างถนนผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์บางครั้งท าให้สัตว์ป่าเพียงแค่
บาดเจ็บแต่บางครั้งก็มีการเสียชีวิตและมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นการศึกษาของไสวและกัลยาณี  
(2544) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนศึกษาในเรื่องผลกระทบของถนนที่มีต่อการสูญเสียสัตว์มี
กระดูกสันหลังโดยใช้ปัจจัยต่างๆดังนี้จ านวนรถความเร็วลักษณะทางกายภาพของสังคมพืชสองข้าง
ทางลักษณะพ้ืนที่ชนิดและช่วงเวลาที่สัตว์ถูกรถชนพบว่าองค์ประกอบและสภาพทางกายภาพของ
สังคมพืชริมถนนมีลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดสัตว์ที่ถูกรถชนตายมากที่สุด (ร้อยละ 59.67) คือ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรองมาคือสัตว์เลื้อยคลานร้อยละ 24.59 
 
 นอกจากนี้การตายของสัตว์ป่ายังเกิดจากการที่สัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณถนนเพ่ือการ
ด ารงชีพรูปแบบของการเข้ามาใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่านั้นจะแตกต่างกันออกไปเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมบางชนิดเช่นกวางป่าช้างหรือสัตว์เคี้ยวเอ้ืองชนิดอ่ืนๆเข้ามาใช้พ้ืนที่ข้างถนนในการหาอาหารหรือ
เดินผ่านเพ่ือข้ามไปยังอีกฝั่งของถนนเป็นต้นรวมไปถึงสัตว์ผู้ล่ามักจะเข้ามากินซากสัตว์บนถนนส่วน
สัตว์เลื้อยคลานจ าพวกงูมักจะพบว่าใช้ถนนเพ่ือเพ่ิมระดับอุณหภูมิของร่างกายและนกบางชนิดใช้
กรวดทรายข้างถนนเป็นเครื่องช่วยแกะเมล็ดและใช้พ้ืนที่ข้างถนนท ากิจกรรมอาบฝุ่นรูปแบบของการ
ใช้ประโยชน์เหล่านี้ท าให้เกิดอุบัติเหตุแก่สัตว์ป่าแทบทั้งสิ้น 
 
  2. การกระจายและการแบ่งแยกประชากร ถนนท าให้ความสัมพันธ์ทางประชากร
ของสัตว์ป่าถูกตัดขาดออกจากกันซึ่งเป็นผลจากความกว้างและที่โล่งของแนวถนนจะเป็นตัวยับยั้งการ
เดินทางข้ามไปมาของสัตว์ป่าบางชนิดขนาดความกว้างของถนนที่ต่างกันจะส่งผลต่อสัตว์ป่าแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันด้วยเช่นความกว้างที่เกินกว่า 10 เมตรจะเป็นอุปสรรคในการหากินของค้างคาว
และสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กจ าพวกหนูจะไม่เดินผ่านพ้ืนที่โล่งเกินกว่า 90 เมตร (Oxley et al., 1974) 
ดังนั้นสัตว์บางชนิดจึงต้องหากินอยู่เฉพาะพ้ืนที่ด้านใดด้านหนึ่งของถนนเท่านั้นประชากรของสัตว์ที่ถูก
ตัดขาดจากกันอาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของประชากรขนาดเล็กและท าให้ประชากรที่เหลืออยู่
อ่อนแอลงเนื่องจากการเสื่อมลงทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในกลุ่มเดียวกั นท าให้ความ
หลากหลายของยีนมีน้อยลงและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตรของกลุ่มประชากรเช่นการ
เปลี่ยนแปลงอายุอัตราส่วนระหว่างเพศดังนั้นถนนจึงถือเป็นสาเหตุหลักในการคุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพของประชากรสัตว์ป่าและก่อให้เกิดการสูญพันธุ์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 
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  3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตว์ป่า ถนนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
สัตว์ป่าได้ทั้งทางบวกและทางลบไม่ว่าจะดัดแปลงจากการเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยเมื่อมีถนนตัดผ่าน
บริเวณที่เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าท าให้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ของมนุษย์สัตว์ที่มีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดพฤติกรรมการหลบหนียังผลให้สัตว์เปลี่ยนหรือย้ายพ้ืนที่หากินไปในที่สุดซึ่ง
เกิดจากความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่อาศัยเดิมที่เกิดจากการบุกรุกของมนุษย์เพ่ือการใช้ประโยชน์  (ไสว
และกัลยาณี, 2544) แต่ในทางตรงกันข้ามสัตว์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมหรือสภาพถิ่นอาศัยที่เปลี่ยนแปลงได้ดีก็จะสามารถใช้บริเวณถนนเป็นแหล่งหากินได้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ที่เกิดจากถนนยังเกิดจากการ 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าอีกด้วย 
 
 12. ผลกระทบจากถนนในพื้นที่ธรรมชาติต่อถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า 
 
  1. การเสื่อมโทรมของถิ่นอาศัย เมื่อมีการตัดถนนเข้าสู่ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าย่อม
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของถิ่นอาศัยเดิมซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดป่าก่อสร้างขั้นตอนการ
ก่อสร้างถนนและการคุกคามต่อสัตว์ป่าในพ้ืนที่สูงสุดเมื่อได้เปิดให้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมถนน
เปรียบเสมือนตัวช่วยเพ่ิมการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โดยมนุษย์และก่อให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยา
โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวคือเมื่อมีการประกอบกิจกรรมนันทนาการซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ฐานเมื่อมีปริมาณมากขึ้นจนสภาพธรรมชาติไม่สามารถปรับตัวให้ฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้จะก่อให้เกิ ด
ความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่และถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านอกจากนี้ความเสื่อมโทรมยังเกิดจากการน าเข้า
ของเมล็ดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดมากับยานพาหนะและเกิดการแพร่กระจายพันธุ์เป็นการยากที่จะท าลาย
ปัจจัยเหล่านี้และดินที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการก่อสร้างถนนจะเอ้ือประโยชน์ต่ อการ
แพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถ่ินชนิดพันธุ์ต่างถิ่นบางชนิดสามารถตั้งถิ่นฐานตามริมถนนและในแหล่ง
ที่อยู่อาศัยอ่ืนๆและอาจน ามาซึ่งการแพร่กระจายของโรคและแมลงของพืชชนิดนั้นนอกจากนี้การ
ก่อสร้างถนนยังเปลี่ยนโครงสร้างชั้นเรือนยอดไม้เช่นไม้ผลที่พบได้ตามข้างถนนและต้นไม้บางประเภท
ที่เติบโตจากเมล็ดที่ทิ้งมาจากยานพาหนะพันธุ์ไม้ต่างถ่ินบางครั้งถูกน ามาปลูกริมถนนเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการควบคุมการพังทลายของดินและมีการใช้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นมากขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ดังที่กล่าว
มาล้วนเป็นผลกระทบจากถนนต่อสภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าทั้ งโครงสร้างและขนาดซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนอกจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นแล้วมลภาวะแวดล้อมที่เกิด
จากการสร้างถนนและยานพาหนะก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของถิ่นอาศัยของ
สัตว์ป่าซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
 
   - มลภาวะแวดล้อมทางกายภาพ เกิดจากการสร้างถนนเช่นการอัดแน่นของ
ดินการสูญเสียหน้าดินรวมไปถึงการชะล้างพังทลายของดินความร้อนที่มาจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงจากยานพาหนะก่อให้เกิดอุณหภูมิที่แตกต่างไปจากสภาพธรรมชาติปริมาณฝุ่นละออง
นอกจากนี้ถนนยังเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดมลภาวะทางเสียงซึ่งมีผลต่อสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์
ป่าบางชนิด 
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   - มลภาวะแวดล้อมทางเคมี ถนนก่อให้เกิดการสะสมสารพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสัตว์ป่าบางชนิดซึ่งปริมาณสารพิษที่ตกค้างอยู่บนถนนจะแปรผันตรงกับจ านวนยานพาหนะที่ใช้
เส้นทางและจะแปรผกผันกับระยะห่างจากถนนท าให้มีผลต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
 
  2. การสูญเสียถิ่นอาศัย ถนนสามารถก่อให้เกิดการสูญเสียถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยทางตรงได้แก่เมื่อมีการตัดถนนจะต้องมีการเปิดพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเตรียม
แนวถนนในการก่อสร้างโดยขึ้นอยู่กับความกว้างและความยาวของถนนซึ่งพ้ืนที่ป่าที่กลายเป็นถนนก็
ถือเป็นการสูญเสียพื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า 
 
 นอกจากถนนท าให้เกิดการสูญเสียถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าแล้วโครงข่ายของถนนก็มีส่วนส าคัญ
ต่อการกระจายของถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าเนื่องจากการตัดถนนผ่านป่าเป็นจ านวนมากจะท าให้เกิด
หย่อมป่า(Smaller Patch Sizes) และส่งผลต่อสัตว์ป่าบางชนิดที่ไม่สามารถข้ามผ่านพ้ืนที่โล่งของ
แนวถนนได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา 
 
 13. ข้อมูลทั่วไปของโครงการศึกษาและส ารวจความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณทาง
เชื่อมต่อป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง 

 
 1. ข้อมูลทั่วไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา 

 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ส านักงานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านบางมัน ต าบลนาคา อ าเภอ
สุขส าราญ จังหวัดระนองครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอกะเปอร์ อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง  และอ าเภอ
บ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวนเนื้อที่ทั้งหมด 331,456 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ดังนี้  
 
   ทิศเหนือ  จดบ้านชาคลี บ้านบางหิน ต าบลบางหิน บ้านห้วยโก บ้านเชี่ยว
เหลียง ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

 
   ทิศตะวันออก จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน  อ าเภอไชยา  จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
 
   ทิศใต้ จดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 
   ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 บ้านบางมัน บ้านทุ่งใหญ่ 
บ้านทุ่งต าเสา ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง 
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  1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีพ้ืนที่อยู่ในต าบลบ้านนา ต าบลกะเปอร์ ต าบลเชี่ยวเหลียง 
ต าบลนาคา ต าบลก าพวน ท้องที่อ าเภอกะเปอร์  อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง พ้ืนที่ด้านทิศ
ตะวันออกติดกับเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านทิศใต้ติดกับเขตจังหวัดพังงา เนื่องจากป่าบริเวณนี้ยังมี
สภาพสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าไว้  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้รักษาไว้เป็นป่าคุ้มครองโดยประกาศไว้ในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 78 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 และจังหวัดระนอง ก าหนดให้ป่า
พ้ืนที่แห่งนี้เป็นป่าถาวร ตามหนังสือจังหวัดที่ 484/2506 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2506 
  
 ในปี พ.ศ.2511 กองบ ารุง กรมป่าไม้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปท าการส ารวจสภาพภูมิประเทศ พันธุ์
ไม้ และชนิดของสัตว์ป่า จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2515 คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่ 150 
ก าหนดที่ดินบริเวณป่าคลองนาคา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 89 ตอนที่ 82 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2515 มีเนื้อที่ 300,000 ไร่ 
 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาเพ่ิมเติมใน
ท้องที่ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้า 5 เล่ม
ที่ 108 ตอนที่ 162 ลงวันที่ 16 กันยายน 2534 มีจ านวนเนื้อที่ 31,456 ไร่ รวมเนื้อที่ของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาทั้งหมด 331,456 ไร่ 
 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ครอบคลุมอ าเภอกะเปอร์ อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง  
และอ าเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 
บ้านบางมัน ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่ของจังหวัด
ระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีชุมชนล้อมรอบทางด้านทิศเหนือ  ทิศตะวันตก  และทิศใต้   
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่ราบน้อย พ้ืนที่โดยทั่วไปมีความ
ลาดชันตั้งแต่  26  องศาขึ้นไป ระดับความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ าทะเลเฉลี่ยประมาณ 300 ถึง 500  
เมตร มีเขาท่ีสูงที่สุดคือเขาหลังคาตึก ซึ่งมียอดสูงประมาณ 1,395 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
เป็นเขาแบ่งเขตแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนจ านวนมาก จึงเป็น
แหล่งก าเนิดของล าคลองหลายสาย ได้แก่ คลองแพรกขวา คลองแพรกซ้าย คลองเชี่ยวเหลียง คลอง
กะเปอร์ คลองบางหิน คลองชาคลี คลองบางมัน คลองบางบอน คลองนาคา คลองก าพวน ซึ่ งคลอง
เหล่านี้จะมีน้ าไหลตลอดปี ฤดูฝนมีน้ าไหลเชี่ยวมาก แต่เนื่องจากล าคลองกว้างและอยู่ใกล้ทะเลอันดา
มัน จึงท าให้น้ าทะเลไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ง่าย 
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  1.3 อุณหภูมิ 
 

 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีค่าเท่ ากับ 27.1 องศา
เซลเซียส ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ31.4 องศาเซลเซียส และค่าอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย
รายปีมีค่าเท่ากับ 23.1 องศาเซลเซียส 
 

  1.4 ความชื้นสัมพัทธ์ 
 

 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีในพ้ืนที่มีค่าร้อยละเท่ากับ 77.9 เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่มีค่า
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด มีค่าร้อยละเท่ากับ 85.3 และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด มีค่าร้อยละ
เท่ากับ 65.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 

 
  1.5 สภาพภูมิอากาศ 
 

 เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย จึงได้รบผลกระทบจากลมมรสุมเป็น
ประจ า ทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี  
ฤดูฝนจะมีฝนตกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ต่อจากนั้นก็เป็นฤดูแล้งซึ่งมีอากาศร้อนอบ
อ้าวเป็นส่วนใหญ่ ฤดูหนาวไม่มี เพียงแต่อากาศเย็นลงกว่าปกติเท่านั้น 
 

  1.6 สภาพธรณีวิทยาและปฐพีวิทยา 
 

 ดินเป็นชนิดดินร่วนปนทรายและดินเหนียว ที่เกิดจากการสลายตัวของหินชั้นหรือหินแปร 
รวมทั้งดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนดินจากล าน้ าที่มีความลึกมาก ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดถึง
กรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินค่อนข้างต่ า ภูเขาค่อนข้างสูงชัน ท าให้เกิดการ
พังทลายของดิน ดังเช่นเมื่อปี 2541 บริเวณพ้ืนที่ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  1.7 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีพ้ืนที่ราบน้อย และมีฝนตกชุก
เกือบตลอดปี ส่งผลให้พ้ืนที่มีความชุ่มชื้นสูง พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่จึงเป็นป่าดิบชื้นกระจายอยู่ทั่วไป มี
บางส่วนของพ้ืนที่ป่าบนภูเขาสูงเป็นป่าดิบเขา นอกนั้นก็มีทุ่งหญ้าเป็นหย่อมๆตามพ้ืนที่ราบหุบเขา  
พรรณไม้ที่พบจ านวนมากได้แก่ ยาง ตะเคียน ตาเสือ ระก า หวาย เฟิร์น และเถาวัลย์ต่างๆ พรรณไม้ที่
เป็นอาหารของสัตว์ป่ามี เหรียง  สะตอ  มะขามป้อม  มะกอก  มะไฟ  คอแลน 
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  1.8 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 ป่าคลองนาคาเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเป็นอย่าดี ท าให้มี
สัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา กระทิง วัวแดง หมี เสือโคร่ง เสือลายเมฆ 
เสือดาว กวาง เก้ง กระจง ค่าง ลิง ชะนี ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น นกเงือก นกหว้า 
นกแซวสวรรค์ นกขุนแผน นกพญาไฟใหญ่ ฯลฯ 
 

  1.9 ทรัพยากรน้ า  
 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เป็นพ้ืนที่ให้ก าเนิดล าห้วย ล าคลองหลายสาย เช่น คลอง
แพรกขวา คลองแพรกซ้าย คลองเชี่ยวเหลียง คลองกะเปอร์ คลองบางหิน คลองชาคลี คลองบางมัน คลอง
บางบอน คลองนาคา คลองก าพวน  

                     

ภาพที่ 4  แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาและหน่วยพิทักษ์ป่า 
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  2. หน่วยควบคุมพื้นที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง 
 
 หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวงส านักงานตั้งอยู่
ที่เลขที ่120  หมู่ที ่1 ต าบลนาคาอ าเภอสุขส าราญจังหวัดระนอง 85120 แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าบก 12,500 
ไร่พื้นที่ป่าชายเลน 44,400 ไร่พื้นที่น้ า 25,000 ไร่ 
 
 หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวงมีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นท่ีต่าง ๆ ดังนี้ 
 
   ทิศเหนือ จดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 
 
   ทิศใต้  จดเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
 
   ทิศตะวันออก จดที่ท ากินของราษฎร 
  
   ทิศตะวันตก เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน 
 

  2.1 ประวัติความเป็นมา 
 

 ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตจนถึงปัจจุบัน การท าอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้นว่า ป่าไม้ประมง 
เหมืองแร่ ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดระนองจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมล้วนมาจาก
ธรรมชาติทั้งสิ้นครั้นถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ทรัพยากรเหล่านั้นเริ่มลดน้อยลงท าให้อุตสาหกรรมหลาย
ประเภทต้องหยุดกิจการลง เช่น เตากลั่นไม้ เหมืองแร่ เตาเผาถ่านประกอบกับนโยบายและกฎหมาย
ต่างๆ ของภาครัฐที่เคยเป็นจุดเอ้ือประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมกลับกลายมาเป็นข้อจ ากัดหันมาเน้นใน
เรื่องสิ่ งแวดล้อมและกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นและจากการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติเพียงมุ่งหวังก าไร สูงสุดท าให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอันมากป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองม่วงกลวงและป่า
แหลมหน้าทุ่งท้องที่ต าบลม่วงกลวงต าบลกะเปอร์ ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร์ ต าบลนาคา ต าบลก า
พวน อ าเภอสุขส าราญจังหวัดระนอง เป็น อีกผืนป่าหนึ่งที่ผ่านการใช้ประโยชน์มาแล้วสภาพปัจจุบัน
จึงเป็นผืนป่าที่ก าลังรอการฟ้ืนตัวตามธรรมชาติรวมถึงการฟ้ืนฟูจากมนุษย์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ร่วมกับส านักงานป่าไม้จังหวัดระนองได้เล็งเห็นความส าคัญด้านการอนุรักษ์จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไป
ด าเนินการควบคุมพ้ืนที่ ส ารวจหาข้อมูล และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง 
 
 พ้ืนที่ที่เหมาะสมจะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน
คลองม่วงกลวงและป่าแหลมหน้าทุ่งท้องที่ต าบลม่วงกลวงต าบลกะเปอร์ต าบลบางหินอ าเภอกะเปอร์
ต าบลนาคาต าบลก าพวนอ าเภอสุขส าราญจังหวัดระนองพิกัดละติจูดที่ 9 องศา 23 ลิปดา 36 ฟิลิปดา
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ถึง 9 องศา38 ลิปดา 6 ฟิลิปดาเหนือและลองติจูดที่ 98 องศา 24 ลิปดา 51 ฟิลิปดาถึง 98 องศา 35 
ลิปดาตะวันออกซึ่งปรากฏอยู่ในแผนที่ระวางมาตราส่วน 1 : 50,000 ล าดับชุดที่ L 7017 ระวางที่ 4628 II 
4728 III และ 4627 I  
 

  2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวงตั้งอยู่ในบริเวณ
ตอนใต้ของจังหวัดระนองชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพประกอบ
ไปด้วยป่าบกป่าชายเลนและพ้ืนน้ าจึงท าให้มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาตามไปด้วยเช่นพ้ืนที่ ป่า
บกจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้นานาชนิดหินเป็นหินชั้น
และหินแปรรวมทั้งหินอัคนีขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามภูเขาส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนก็มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีสั ตว์ทะเลชุกชุมใน
บริเวณทะเลในหรืออ่าวกะเปอร์ 

 
  2.3 อุณหภูมิ 
 

 ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในพ้ืนที่หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลน
คลองม่วงกลวงมีค่าเท่ากับ 27.1 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปี มีค่าเท่ากับ31.4 องศา
เซลเซียส และค่าอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายปีมีค่าเท่ากับ 23.1 องศาเซลเซียส 
 

  2.4 ภูมิอากาศ 
 

 เนื่องจากพ้ืนที่หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงท าให้มีฤดูฝนยาวนาน เริ่มจากเดือน เมษายน ถึงเดือน 
พฤศจิกายนและอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือน ธันวาคม ถึงเดือน เมษายนจึงท า
ให้มีฝนตกน้อยในช่วงดังกล่าว 
 

  2.5 ธรณีวิทยา 
 

 หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวงตั้งอยู่ในบริเวณ
ตอนใต้ของจังหวัดระนองชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบ
ไปด้วยป่าบกป่าชายเลนและพ้ืนน้ า จึงท าให้มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาตามไปด้วย เช่นพ้ืนที่ป่า
บกจะมีลักษณะเป็นดินร่อนปนทรายซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้นานาชนิด หินเป็นหินชั้น
และหินแปรรวมทั้งหินอัคนีขนาดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามภูเขาส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนก็มีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะที่จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีสัตว์ทะเลชุกชุมใน
บริเวณทะเลในหรืออ่าวกะเปอร์ 
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  2.6 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

 จากการส ารวจพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีพรรณไม้ที่ส าคัญประมาณ 60 ชนิด เช่นไม้
ตะเคียน จ าปา ไข่เขียว ตาเสือ เสียดช่อ ยาง สะตอ กะบาก ฯลฯ รวมทั้งหวายชนิดต่างๆส าหรับป่า
เลนมีชนิดไม้ที่ส าคัญ 10 สกุล ประมาณ 31 ชนิด เช่น สกุลโกงกางสกุลไม้ประสัก สกุลไม้โปรง สกุล
ไม้แสม ล าพู ล าแพน ตะบูน ตีนเป็ด เหงือกปลาหมอไม้ฝาด เป้ง ปรงทะเล เป็นต้น ส่วนไม้พ้ืนล่างมี
ประมาณ 12 ชนิด เช่น เฟิร์นกล้วยไม้ต่างๆ มอส สาหร่าย ไลเคนส์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังพบหญ้า
ทะเลที่จะเป็นอาหารของพะยูน และเต่าทะเล ได้แก่ หญ้าชะเงาใบยาวหรือหญ้าอ าพันหางหมู และ
หญ้าใบมะกรูด หรือหญ้าใบกลม 
 

  2.7 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 จากการส ารวจพบของเจ้าหน้าที่โดยการเห็นตัว รอยเท้า มูล และร่องรอยต่างๆ ของสัตว์ป่า
พบว่ามีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 20 ชนิด เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี กระจงฯลฯ นกประมาณ 
71 ชนิด เช่น นกเหยี่ยวแดง นกกวัก นกยางกรอกพันธุ์จีน นกเขาหลวงนกบั้งรอก นกกาน้ าเล็ก นก
เงือก และนกออก เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลานประมาณ 28 ชนิดสัตว์สะเทือนน้ าสะเทือนบก 6 ชนิด 
แมลง 14 ชนิด และปลาประมาณ 54 ชนิดนอกจากนี้ยังมีการพบปลาพะยูน บริเวณชายฝั่งระนอง 
จากชายฝั่งอ าเภอเมืองถึงกิ่งอ าเภอสุขส าราญ ซึ่งมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พบว่าในปี พ.ศ. 
2536 มีลูกปลาพะยูนลอยอยู่บริเวณกระชังเลี้ยงปลาในคลองนาคา กิ่งอ าเภอสุขส าราญ ในปี พ.ศ.  
2538 มีข้อมูลจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระนองว่าตลอดปีมีปลาพะยูนติดอวนชาวประมงตาย
ในเขตอ าเภอเมืองถึง 3 ตัว ส าหรับปี พ.ศ. 2539 ในวันที่ 3 มีนาคม มีนักท่องเที่ยวพบปลาพะยูนลอย
ตายในบริเวณหมู่เกาะก า จ านวน 1 ตัวเป็นปลาพะยูนเพศเมีย มีความยาวถึง 2.8 เมตรและจากการ
ประเมินอายุโดยนักวิชาการประมงจากสถาบันวิจัย ชีววิทยา และประมงทะเลจังหวัดภูเก็ต ว่ามีอายุ
ไม่ต่ ากว่า 30 ปี และในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539 มีรายงานว่าได้พบปลาพะยูนว่ายน้ าใกล้
เรือประมงในบริเวณชายฝั่งปากคลองกล้วยนอกกิ่งอ าเภอสุขส าราญห่างจากฝั่งประมาณ 700 เมตร
โดยสังเกตเห็นแพนหางมีความกว้างไม่ต่ ากว่า 2 ฟุต ซึ่งน่าจะมีความยาวประมาณ 1.5 - 2 เมตร 
นอกจากนี้ยังพบปลาโลมา ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 
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ภาพที่ 5  แผนที่หน่วยควบคุมพ้ืนที่ที่จะประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง 


