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คำนำ 

 
 จากสถานการณดานปาไมของประเทศไทยในอดีตท่ีลดลงอยางตอเนื่องตามนโยบายการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม และความตองการท่ีดินทำกินของราษฎร ไดสงผลใหพื้นท่ีปาไมบาง
บริเวณถูกตัดขาดกลายเปนหยอมปาแยกสวนออกมาและมีขนาดเล็กลง (Habitat fragmentation) 
ท่ีต้ังบานเรือนและส่ิงกอสรางอื่น ๆ กลายเปนส่ิงแปลกปลอมเขามากีดขวางเสนทางสัญจรตาม
ธรรมชาติของสัตวปา สงผลใหสัตวปาบางชนิดไมสามารถขามผานพื้นท่ีเพื่อหากินและผสมพันธุ ซึ่ง
ในทางนิเวศวิทยาแลวทำใหมีสวนลดความสมบูรณของปจจัยท่ีจำเปนตอการดำรงชีพของสัตวปา  การ
จัดการหยอมปาโดยการสรางแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางหยอมปานั้น ถือเปนการจัดการท่ีดีและ
มีประสิทธิภาพเพื่อลดปญหาท่ีจะเกิดตามมา แตอยางไรก็ตามการจัดการพื้นท่ีดวยการสรางแนว
เช่ือมตอระบบนิเวศมีความจำเปนตองผานกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงสังคมท่ีจะชวยกระตุนความ
ตองการใหเกิดการจัดการพื้นท่ีดวยวิธีนี้จากเจาของพื้นท่ีเอง ดังนั้นจึงจำเปนจะตองทำการศึกษาและ
ประเมินลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การยอมรับของชุมชนในพื้นท่ี เพื่อนำไปสูแผนการบริหาร
จัดการพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จจริง 
 
 โครงการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และประเมินการยอมรับของชุมชนในการจัดทำแนว
เช่ือมตอระบบนิเวศระหวางพันธุ สัตวปาควนแมยายหมอน และอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว              
เปนโครงการหนึ่งท่ีจัดทำข้ึนเพื่อตองการจัดการพื้นท่ีดวยการสรางแนวเช่ือมตอระบบนิเวศโดยผาน
การยอมรับของชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรูความ
เขาใจของชุมชน ประเมินการยอมรับของชุมชน และความเปนไปไดในการจัดทำแนวเช่ือมตอ
ระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน และอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว ซึ่งจะ
นำไปสูการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาตอไป 
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วัตถุประสงค 
 
 การจัดทำแนวเช่ือมตอผืนปาเพื่อการบริหารจัดการปาท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคการสรางแนวเช่ือมตอผืนปาจริง ๆ จำเปนตองผานการยอมรับของชุมชนในบริเวณท่ี
จะตองดำเนินการ และชุมชนจะตองเห็นความสำคัญของการสรางแนวเช่ือมตอ ดังนั้น โครงการศึกษา
ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และประเมินการยอมรับของชุมชนในการจัดทำแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ
ระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน และอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว จึงมีวัตถุประสงคใน
การศึกษา ดังนี้ 
 

  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความรูความเขาใจของชุมชน
บริเวณแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน และอุทยานแหงชาติ
น้ำตกหงาว 
 

  2. เพื่อประเมินการยอมรับของชุมชน และความเปนไปไดในการจัดทำแนวเช่ือมตอ
ระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน แลอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว เพื่อลด
ปญหาความขัดแยงระหวางคนกับสัตวปา 
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อุปกรณและวิธีการ 
 
กิจกรรมศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 

 ดำเนินการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนท่ีต้ังอยูโดยบริเวณพื้นท่ีแนวเช่ือมตอระบบ
นิเวศ ในรัศมี 2.5 กิโลเมตร มีวิธีการดังนี้ 
 

 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
   

  ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของชุมชน โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ี
ไดมาจากการศึกษาของหนวยงานตางๆ เชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน กรมการปกครอง สถานี
อนามัย ฯลฯ และจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัย เปนตน เพื่อประเมินแนวทางการศึกษาและ
กำหนดวิธีการศึกษาขอมูลเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมของชุมชนท่ีเช่ือมโยงระหวางชุมชนกับ
ทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
 

 ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

  กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร (นอกพื้น ท่ีปาอนุรักษ ในรัศมี   
2.5 กิโลเมตร) โดยใชสูตรการคำนวณของ Taro Yamane ซึ่งมีสูตรการคำนวณ ดังนี ้
  n   =       N 
           1 + N (e)² 
  โดย N  คือ  จำนวนประชากร 
                           n   คือ  จำนวนกลุมตัวอยาง 
         e   คือ  ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง (กำหนดให e = 0.15)  
 

 วิธีการสุมตัวอยาง 
 

  การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบไมอาศัยความนาจะเปน  (Non - 
probability Sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งเปนวิธีการเก็บ
ขอมูลจากผูท่ีใหความรวมมือตอบคำถาม โดยมีการกำหนดสัดสวนของประชากรตัวอยางในระดับท่ี
ยอมรับไดทางสถิติ 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  ในการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณกึ่ งโครงสราง (Semi – Structure 
Interviews) โดยมีการสรางแนวคำถามท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรปาไมและสัตวปา และใชแบบ
สัมภาษณท่ีประกอบไปดวยประเด็นท่ีเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานทางประชากร ลักษณะพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะพื้นฐานทางสังคม ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน การพึ่งพิงทรัพยากรปาไมและสัตว
ปา ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีตอทรัพยากรปาไมและการอนุรักษสัตวปา ความคิดเห็นของชุมชนท่ีมี
ตอการจัดการพื้นท่ีใหเปนแนวเช่ือมตอผืนปา รวมถึงขอเสนอแนะอื่นๆ ท่ีจะสงผลในทางบวกตอการ
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อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นท่ีเปาหมาย โดยทำการเก็บขอมูลทุกครัวเรือน (100%) ท่ีต้ัง
อยูในแนวเช่ือมตอ และสุมเก็บขอมูลจำนวนครัวเรือนโดยใชสูตรการคำนวณของ Taro Yamane 
 

  จากการสำรวจไมพบครัวเรือนท่ีต้ังอยูในแนวเช่ือมตอ และพบวามีครัวเรือนท่ีต้ังอยู
ในรัศมี 2.5 กิโลเมตรท้ังหมด  936 ครัวเรือน ไดแก บานปากทรง หมูท่ี 6  ตำบลปากทรง อำเภอพะ
โตะ จังหวัดชุมพร, บานราชกรูด หมูท่ี 3 และบานหวยน้ำใส  หมูท่ี 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง 
จังหวัดระนอง โดยจะตองทำการสุมเก็บขอมูลจำนวนครัวเรือนโดยใชสูตรการคำนวณของ Taro 
Yamane เมื่อศึกษาขอมูลทุติยภูมิจำนวนครัวเรือนพบวา บานปากทรงมีจำนวนครัวเรือน 328 
ครัวเรือน บานราชกรูดมีจำนวนครัวเรือน 504 ครัวเรือน และบานหวยน้ำใสมีจำนวนครัวเรือน 
104 ครัวเรือน  (องคการบริหารสวนตำบลราชกรูด, 2562) ดังนั้นจำนวนกลุมตัวอยางของครัวเรือนท่ี
ต้ังอยูนอกแนวเช่ือมตอในรัศมี 2.5 กิโลเมตร คือ 
 

   - จำนวนครัวเรือนบานปากทรง จำนวน 328 ครัวเรือน  
   - จำนวนครัวเรือนบานราชกรูด จำนวน 504 ครัวเรือน  
   - จำนวนครัวเรือนบานหวยน้ำใส จำนวน 104 ครัวเรือน  
   

   จากการคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane ของบานปากทรง จากจำนวน
ครัวเรือนท้ังหมด 328 ครัวเรือน จะเก็บกลุมตัวอยางเพียง 41 ครัวเรือน  บานราชกรูด จากจำนวน
ครัวเรือนกลุมตัวอยางท้ังหมด 504 ครัวเรือน จะเก็บกลุมตัวอยางเพียง 63 ครัวเรือน และบานหวยน้ำ
ใส จากจำนวนครัวเรือนท้ังหมด 104 ครัวเรือน จะเก็บกลุมตัวอยางเพียง 13 ครัวเรือน รวมจำนวน
กลุมตัวอยางของครัวเรือนท่ีต้ังอยูนอกแนวเช่ือมตอในรัศมี 2.5 กิโลเมตร คือ 117 ครัวเรือน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 

  รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติทาง
สังคมศาสตร (SPSS) และนำเสนอขอมูล 
 
กิจกรรมการประเมินมูลคาความเสียหายจากการทำลายพืชผลทางการเกษตรของสัตวปา  
 

 สำรวจแจงนับความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร บานเรือน ส่ิงของเครื่องใช ท่ีเกิดจาก
การกระทำของสัตวปาในบริเวณพื้นท่ีแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ โดยทำการประเมินราคาอางอิงกับ
ราคาตลาด ณ เวลานั้น ๆ ทุกครั้งท่ีมีรายงานเขามา (สำรวจ 100%) 
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การตรวจเอกสาร 
 

  
1.ขอมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
 

1.1 เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน (ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (สุราษฎรธานี), 2554) 
 

  ประวัติความเปนมา 
 สำนักงานปาไมจังหวัดชุมพร ไดรับหนังสือจากหนวยปรับปรุงตนน้ำพะโตะ สำนักงานปาไม
เขตสุราษฎรธานี วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2535 เรื่องขอใหกำหนดบริเวณควนแมยายหมอนเปนเขต
หามลาสัตวปา พรอมสำเนาหนังสือ นายลำดวน กิจชวยการ ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2535 แจงวา
พื้นท่ีปาบริเวณควนแมยายหมอนเขตติดตอระหวางจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ทองท่ีอำเภอพะ
โตะ จังหวัดชุมพรมีสภาพปาสมบูรณ เปนพื้นท่ีปาตนน้ำลำธาร มีสัตวปาหลายชนิดโดยเฉพาะเลียงผา 
ชางปา ชะนี คาง ชะมด เมน กระจง อาศัยอยูจำนวนมาก มีบึงน้ำขนาดใหญ มีปาผืนใหญลอมรอบมี
นักทองเท่ียวมาพักผอนอยูเสมอ ดังนั้นสำนักงานปาไม จังหวัดชุมพร จึงไดมีหนังสือไปยังกรมปาไม 
กรมปาไมจึงสงเจาหนาท่ีจากสวนอนุรักษสัตวปา ดำเนินการสำรวจพื้นท่ี ผลการสำรวจพบวา พื้นท่ี
บริเวณ ดังกลาวเหมาะสมและอยูในเกณฑท่ีนาจะกำหนดเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาได โดยผนวกเอา
พื้นท่ีปาจังหวัดชุมพร บริเวณอำเภอพะโตะ และจังหวัดระนอง บริเวณอำเภอเมืองและอำเภอกะเปอร 
เปนเขตรักษาพันธุสัตว ตอมาในป พ.ศ. 2542 ทางราชการไดตราพระราชกฤษฎีกากำหนดท่ีดินปา
ละแม ปาพะโตะ ปาปงหวาน และปาปากทรงในทองท่ีตำบลพระรักษ ตำบลพะโตะ ตำบลปากทรง 
อำเภอพะโตะ ตำบลทุงคาวัด ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และบริเวณท่ีดินปาละอุน ปา
ราชกรูด และปากะเปอร ตำบลมวงกลวง ตำบลเช่ียวเหลียง ตำบลบานนา อำเภอกะเปอร จังหวัด
ระนองใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก. หนา 
35 วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2552 เนื้อท่ีประมาณ 290,000 ไร หรือประมาณ 464 ตารางกิโลเมตร 
 

 ท่ีต้ัง 
 เขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน ครอบคลุมในเขตปาสงวนแหงชาติ จำนวน 4 ปา 
และปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี รวมดังนี้ คือ 
 1. ปาสงวนแหงชาติปาปากทรง ปาพะโตะและปาปงหวาน ทองท่ีตำบลปากทรง ตำบลพะ
โตะ อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
 2. ปาสงวนแหงชาติปาละแม ทองท่ีตำบลพะโตะ ตำบลพระรักษ อำเภอพะโตะ ตำบลละแม 
ตำบลทุงคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 3. ปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด ทองท่ีตำบลราชกรูด อำเภอเมือง และตำบล
มวงกลวง อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
 4. ปาสงวนแหงชาติปากะเปอร ทองท่ีตำบลเช่ียวเหลียง ตำบลบานนา ตำบลกะเปอร อำเภอ
กะเปอร จังหวัดระนอง 
 5. ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทองท่ี ตำบลปากครง อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
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 6. ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทองท่ี ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
 7. ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ทองท่ี ตำบลเช่ียวเหลียง อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
 

 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ จดคลองหินชาง คลองพะโตะ คลองเสาะ คลองจาก ตำบลพะโตะ อำเภอพะโตะ 
จังหวัดชุมพร คลองกะแจะ คลองปากทรง คลองหลางตาง หวยในปก ตำบลปากทรง อำเภอพะโตะ 
จังหวัดชุมพร 
 ทิศใต จดอุทยานแหงชาติแกงกรุง เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน หวยวังปลา คลองแพรก
ซายบานทองหลาง ตำบลบานนา อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง หวยเขาพัง ตำบลเช่ียวเหลียง หวย
เสียด หวยหินขาว หวยพระนารายณ คลองบางปรุ อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
 ทิศตะวันออก จด คลองคันธุลี หวยทรง คลองหมงและคลองละแม ตำบลทุงคาวัด อำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันตก จดหวยน้ำใส หวยปลิง คลองของ อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง คลองมวงกลวง 
คลองสงโนต และคลองสำนัก ตำบลกะเปอร อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
  

 ลักษณะภูมิประเทศ  

  พื้นท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะกำหนดใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา มีเนื้อท่ีประมาณ 290,000 ไร 
หรือประมาณ 464 ตารางกิโลเมตร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติตางๆ มีสภาพดังนี ้
 ก. ปาสงวนแหงชาติ ปาพะโตะ ปาปงหวาน และปาปากทรง ทองท่ีตำบลปากทรง ตำบลพะ
โตะอำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ไดถูกบุกรุกทำลายเปนจำนวนมาก เพราะไดมีราษฎรจากตางทองท่ี
อพยพเขามาอยูอาศัยและทำมาหากิน ปลูกไรพริก กลวย กาแฟ สวนทุเรียน ยางพารา ปาลม ขณะนี้
เหลือปาท่ีอุดมสมบูรณไมมากนัก ลวนเปนตนน้ำลำธาร เปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน สวนใหญของ
พื้นท่ีมีความลาดชันต้ังแต 25% ข้ึนไป ระดับความสูงของพื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา 
100-580 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 583 เมตร คือเขาหินชาง มีคลองเสาะ คลองปากทรง คลอง
กะแจะ ไหลลงสูคลองหลังสวน 
  ข. ปาสงวนแหงชาติ ปาละแม ทองท่ีตำบลพะโตะ ตำบลพระรักษ อำเภอพะโตะ ตำบลละแม 
ตำบลทุงคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สภาพทองท่ีเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน ในหุบเขาจะมี
ราษฎรบุกรุกเขาทำกินทำไร ทำสวนมากไปแลว เหลือท่ีเปนปาธรรมชาติ เปนปาตนน้ำลำธาร สวน
ใหญของพื้นท่ีมีความลาดชันต้ังแต 25% ข้ึนไประดับความสูงของพื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตรักษาพันธุ
สัตวปาจากระดับน้ำทะเลเฉล่ีย 100-600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 618 เมตร คือ เขาสำนักจวง 
อยูทางทิศตะวันตกของพื้นท่ี คลองท่ีมีน้ำตลอดปท่ีสำคัญ 2 สาย คือ คลองหลางตาง คลองละแม ใน
ฤดูฝน น้ำไหลเช่ียวมาก สวนลำหวยเล็กๆ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน เชน คลองตรัง คลองสระ  
 ค. ปาสงวนแหงชาติ ปาละอุน และปาราชกรูด ทองท่ีตำบลราชกรูด อำเภอเมือง และตำบล
มวงกลวง อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง สภาพทองท่ีเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีราษฎรบุกรุกไมมาก
นัก ปลูกมะมวงหิมพานต ยางพารา ทุเรียน เหลือเปนปาธรรมชาติท่ีเปนตนน้ำลำธารเทือกเขาสูง สวน
ใหญของพื้นท่ีมีความลาดชันต้ังแต 25% ข้ึนไป ระดับความสูงของพื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตรักษา
พันธุสัตวปาจากระดับน้ำทะเลเฉล่ีย 100-900 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 975 เมตร คือ เขาพอตา
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โชงโดง ลำหวยมีน้ำไหลตลอดปท่ีสำคัญ 2 สาย คือ หวยน้ำใส คลองของ ในฤดูฝนน้ำไหลเช่ียวมาก 
สวนลำหวยเล็กๆ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน เชน คลองหวยปลิง เปนตน 
 ง. ปาสงวนแหงชาติ ปากะเปอร ทองท่ีตำบลเช่ียวเหลียง ตำบลบานนา ตำบลกะเปอร อำเภอ
กะเปอร จังหวัดระนอง สภาพทองท่ีเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน ถูกบุกรุกทำลายจากราษฎรตาง
ทองท่ีอพยพเขามาอยูอาศัยและทำมาหากิน ปลูกไรกาแฟ มะมวงหิมพานต ยางพารา ทุเรียน ไปบาง
แลว เหลือเปนปาธรรมชาติท่ีเปนตนน้ำลำธาร สวนใหญของพื้นท่ีมีความลาดชันต้ังแต 25% ข้ึนไป 
ระดับความสูงของพื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาจากระดับน้ำทะเล เฉล่ีย 100-600 
เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 663 เมตร คือ เขาพระนารายณ อยูทางดานทิศตะวันตกของพื้นท่ี ลำ
หวยมีน้ำไหลตลอดปท่ีสำคัญมี 2 สาย คือ คลองบางปรุ คลองแพรกซาย สวนลำหวยเล็กๆ มีน้ำเฉพาะ
ฤดูฝน เชน หวยหินใหญ หวยหินขาว หวยพรุเร็ด เปนตน 
 จ. พื้นท่ีปาไมถาวรท่ีเหมาะสมจะประกาศ เปนเขตรักษาพันธุสัตวปามีอยู 3 ปา คือ 
  1. พื้นท่ีดานทิศเหนือ อยูในทองท่ี ตำบลปากทรง อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
สภาพทองท่ีเปนเทือกเขาสูงสลับซับซอน มีราษฎรบุกรุกทำไรกาแฟ ยางพารา เหลือพื้นท่ีเปนปา
ธรรมชาติและปาตนน้ำลำธารสวนใหญของพื้นท่ีมีความลาดชันต้ังแต 25% ข้ึนไป ระดับความสูงของ
พื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาจากระดับน้ำทะเล เฉล่ีย 100-400 เมตร ยอดเขาสูงสุด
ประมาณ 445 เมตร คือ เขายอง อยูทางทิศใตของพื้นท่ีมีลำหวยเล็กๆ มีน้ำไหลสูคลองหลังสวน เชน 
หวยซิว 
  2. พื้นท่ีดานทิศตะวันตก อยูในทองท่ีตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
สภาพทองท่ีเปนเทือกเขาสูงชันเปนปาตนน้ำลำธารมีความลาดชันต้ังแต 25% ข้ึนไป ระดับความสูง
ของพื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาจากระดับน้ำทะเล 100-300 เมตร ยอดเขาสูงสุด
ประมาณ 355 เมตร เปนเทือกเขาติดตอกับเขาพอตาโชงโดง มีลำหวยเล็กๆ มีน้ำไหล เชน หวยน้ำใส 
คลองรักษ 
  3. พื้นท่ีดานทิศใต อยูในทองท่ีตำบลเช่ียวเหลียง อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 
สภาพพื้นท่ีเปนเทือกเขาสูงชันสลับซับซอน มีราษฎรบุกรุกทำลายปาไมมากนัก เปนราษฎรจากตาง
ทองท่ี ปลูกไรกาแฟ มะมวงหิมพานต ยางพารา ทุเรียน สวนใหญของพื้นท่ีมีความลาดชันต้ังแต 25% 
ข้ึนไป ระดับความสูงของพื้นท่ี ท่ีจะประกาศเปนเขตรักษาพันธุสัตวปาจากระดับน้ำทะเล เฉล่ีย 100-
600 เมตร ยอดเขาสูงสุดประมาณ 619 เมตร คือ เขายายหมอน ลำหวยมีน้ำไหลตลอดป ท่ีสำคัญมี 2 
สาย คือ คลองทองหลาง หวยเสียด ไหลลงสูคลองกะเปอร ในฤดูฝนมีน้ำไหลเช่ียวมาก สวนลำหวย
เล็กๆ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน เชน หวยเก หวยเขาพัง สภาพภูมิประเทศดังกลาวขางตน เหมาะท่ีจะเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยและเปนแหลงหากิน ตลอดจนเปนแหลงประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของสัตวปา 
  

  

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะทางภูมิอากาศของพื้นท่ีอยูในเขตรอน ซึ่งมีอากาศอยูในเกณฑชุมช้ืน ฤดูฝนเริ่มต้ังแต
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สวนในชวงท่ีมีฝนตก
นอยคือชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนโดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ลักษณะธรณีวิทยา 
  ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ีปาแหงนี้ สวนใหญเปนภูเขามีลักษณะดินเปนดินเหนียวปน
ทรายมีสีแดง สมรรถนะในการอุมน้ำคอนขางสูง 
 

 ทรัพยากรปาไม 
  ในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน เปนปาไมประเภทปาดิบช้ืน มีเนื้อท่ี 
287,033 ไร คิดเปน 98.97 เปอรเซนต ปาไมประเภทปาเส่ือมโทรม(ท่ีถูกบุกรุก) มีเนื้อท่ี 775 ไรคิด
เปน 0.27 เปอรเซ็นต ปาไมประเภทพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีชุมชน มีเนื้อท่ี 2,192 ไร คิดเปน 0.76 
เปอรเซนต เนื่องจากในเขตพื้นท่ีนี้ ดินมีความอุดมสมบูรณ จึงทำใหมีพรรณไมนอยใหญนานาชนิด 
พรรณไมท่ีสำคัญ ไดแก ตะเคียนทอง ตะเคียนทราย ตะแบก ตะเคียนหิน กะบาก ยางนา จำปา ไข
เขียว ตาเสือ หลุมพอ เสียดชอ อินทนิล สาน สมอพิเภก มะเมา กอ แซะ มะเฟองชาง ไทรยอยใบคู 
ไทรหิน สะตอ มะปริงและ เตาราง สำหรับพรรณไมท่ีเปนอาหารของสัตวปาไดแก มะกอกปา ไทร 
มะมวงปา พะเนียง กระทอนปา มะหาด หวา ขนุนปา ไผผาก ระกำ และ หวาย เปนตน และพรรณไม
พื้นลางตาง ๆ หลายชนิด เชน ปาลม เฟรน และกลวยไม เปนตน 
 

 ทรัพยากรสัตวปา 
  นกมี 171 ชนิด สัตวจำพวกเล้ียงลูกดวยนมมี 50 ชนิด สัตวจำพวกเล้ือยคลาน มี 16 ชนิด 
สัตวจำพวกสะเทินน้ำสะเทินบกมี 3 ชนิด ปลามี 15 ชนิด แมลงมี 8 ชนิด เนื่องจากสภาพปาเปนปา
ดิบช้ืนท่ีอุดมสมบูรณ เคยมีสัตวปาตางๆ มากมาย ปจจุบันปาถูกทำลายไปมากและเหลือสัตวปา
พอประมาณ จากการสำรวจเบ้ืองตนและสอบถามจากชาวบาน ทราบวา ยังพอมีสัตวปาท่ีคงเหลืออยู 
คือ หมี ชางปา เลียงผา กระทิง อีเกง สมเสร็จ เสือดาว กวาง มีปริมาณนอยและอยูในสภาพถูก
คุกคาม นอกจากนี้ยังมี ชะนี ลิง คาง กระจง เสือปลา หมูปา ไกปา อีเห็น แมวดาว และนกชนิดตาง ๆ 
เทาท่ีสำรวจพบมี เหยี่ยวรุง นกกวัก นกตบยุง นกกางเขนดง นกเปลา สัตวเล้ือยคลานและสัตวสะเทิน
น้ำสะเทินบกท่ีสำคัญไดแก ตะกวด เห้ีย เหาชาง งูชนิดตางๆ เชน งูเหลือม งูกะปะ งูจงอาง งูเขียว งู
เขียวหางไหม เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
  

ภาพท่ี 1  ท่ีต้ังและขอบเขตเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1.2 อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว (ศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ(สุราษฎรธานี),2554) 
 
 ประวัติความเปนมา    

 อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว เดิมช่ือ อุทยานแหงชาติคลองเพรา มีประวัติการจัดต้ังเริ่มจาก
เม่ือในป พ.ศ. 2521 ปาไมเขตสุราษฎรธานี ไดมีหนังสือถึงกรมปาไมแจงวา บริเวณปาสงวนแหงชาติ
ปาทุงระยะนาสัก ทองท่ีอำเภอสวี จังหวัดชุมพร สภาพปาและภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขา
สลับซับซอน มีไมมีคาเปนจำนวนมาก เปนปาตนน้ำลำธาร สัตวปาชุกชุม ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก
การจัดเปนแหลงทองเท่ียวในลักษณะของอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งกองอนุรักษ
สัตวปาไดสำรวจแลวแจงวา ปาดังกลาวไมเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา กองอุทยาน
แหงชาติไดส่ังใหเจาหนาท่ีไปสำรวจเบ้ืองตนไดรับรายงานวา พื้นท่ีดังกลาวมีสภาพธรรมชาติท่ี
เหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเปนอุทยานแหงชาติได ประกอบกับในป พ.ศ. 2524 นายประมวล  กุลมาตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชุมพร ไดมีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตรี เสนอวา ท่ีหมูบานหมูท่ี 13 (ปจจุบัน หมูท่ี 5) ตำบลตะโก อำเภอทุงตะโก จังหวัด
ชุมพร มีน้ำตกสวยงาม น้ำไหลตลอดป มีสภาพปาอุดมสมบูรณ เห็นควรสงวนไวจัดเปนอุทยาน
แหงชาติ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีบัญชาใหกรมปาไมรับไปพิจารณาดำเนินการตอไป กอง
อุทยานแหงชาติ จึงไดส่ังใหเจาหนาท่ีออกไปดำเนินการบุกเบิกจัดต้ังอุทยานแหงชาติคลองเพราต้ังแต
ปงบประมาณ 2524 แตตอมาเกิดเหตุการณบานเมืองไมสงบ เนื่องจากการแทรกซึมของผูกอการราย
คอมมิวนิสต ไมเปนท่ีปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จึงไดระงับแผนงานไวเปนการช่ัวคราว 
เมื่อสถานการณเขาสูภาวะปกติแลว ในป พ.ศ. 2526 กองอุทยานแหงชาติจึงไดใหเจาหนาท่ีออกไป
บุกเบิกจัดต้ังอุทยานแหงชาติคลองเพราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจาหนาท่ีไดเขาเริ่มดำเนินการต้ังแต
ปงบประมาณ 2527 เปนตนมา  สำหรับน้ำตกหงาวนั้น เดิมคือ วนอุทยานน้ำตกหงาว อยูในทองท่ี
ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตปาสงวนแหงชาติปาเขาน้ำตกหงาว มี
เนื้อท่ีประมาณ 2.93 ตารางกิโลเมตร เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดระนอง อยูในความ
ดูแลของสำนักงานปาไมจังหวัดระนองมาต้ังแตป พ.ศ. 2498 จนถึงป พ.ศ. 2524 จึงไดโอนไปข้ึนกับ
กองอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดใหหัวหนาอุทยานแหงชาติแหลมสนมาเปนผูควบคุมดูแลวนอุทยานน้ำตก 
หงาวอีกหนาท่ีหนึ่ง  ตอมาในป พ.ศ. 2532 ไดมีการผนวกวนอุทยานน้ำตกหงาวเขาเปนเขตอุทยาน
แหงชาติคลองเพราและเปล่ียนช่ือมาเปน “อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว” เมื่อป พ.ศ. 2537  ปจจุบัน
อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว ไดรับการประกาศใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 แลว ประกอบดวยพื้นท่ีท้ังหมด 417,500 ไร โดยไดตราพระราชกฤษฎีกา
กำหนดท่ีดินปาปาละอุน และปาราชกรูดในทองท่ีตำบลบางแกว ตำบลละอุนใต ตำบลบางพระเหนือ 
ตำบลละอุนเหนือ อำเภอละอุน ตำบลบางริ้น ตำบลหาดสมแปน ตำบลหงาว ตำบลราชกรูด อำเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง ปาทุงระยะ ปานาสัก ปาเขาตังอา ปาคลองโชน ปาพะโตะ ปาปงหวาน 
และปาปากทรง ในทองท่ีตำบลเขาคาย อำเภอสวี ตำบลชองไมแกว ตำบลตะโก อำเภอทุงตะโก 
ตำบลนาขา ตำบลวังตะกอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน และตำบลปงหวาน ตำบลพระรักษ ตำบล
พะโตะ ตำบลปากทรง อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร ใหเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 116 ตอนท่ี 44 ก วันท่ี 2 มิถุนายน 2542 เปนลำดับท่ี 93 ของประเทศ 
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 ท่ีต้ัง 
อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาวมีพื้นท่ีรับผิดชอบอยูในทองท่ีจังหวัด

ระนอง และจังหวัดชุมพร การเดินทางจากตัวเมืองระนองไปตามถนนเพชรเกษม (เสนทางระนอง – 
ภูเก็ต) ประมาณ 13 กิโลเมตร ฝงซายตรงขามภูเขาหญา แยกเขาไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ีทำการ
อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว ต้ังอยูท่ี 76/5 หมูท่ี 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  
อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว มีเนื้อท่ี 417,500 ไร (668 ตร.กม.) ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดระนอง และ
ชุมพร 
 จังหวัดระนอง อยูในเขตทองท่ี อ.ละอุน และ อ.เมอืง เนื้อท่ี 234,375  ไร 
  จังหวัดชุมพร อยูในเขตทองท่ี อ.สวี, อ.ทุงตะโก, อ.หลังสวน และ อ.พะโตะ  
    เนื้อท่ี 183,125  ไร 
 
 อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ จดอำเภอเมือง อำเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันออก จดอำเภอสวี อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ทิศใต  จดอำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง และอำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
 ทิศตะวันตก จดอำเภอเมืองจังหวัดระนอง 
 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พื้นท่ีของอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว เปนพื้นท่ีตนน้ำมีลักษณะเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีท่ี
ราบนอยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ประกอบดวยเขาแดน เขานมสาว ท่ีสูงท่ีสุดคือ ยอดเขา
นมสาว มีความสูง 1,089 เมตร จากระดับน้ำทะเล สันเขาท่ีเปนแนวยาวนี้แบงเขตจังหวัดระนองกับ
จังหวัดชุมพรและเปนแหลงตนน้ำลำธารท่ีสำคัญ เชน คลองสวี คลองเพรา คลองตะโก และคลองหลัง
สวนในจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น คลองหงาว และคลอง
ราชกรูดในจังหวัดระนอง  
 
 ลักษณะภูมิอากาศ    

 สภาพภูมิอากาศ อยูในเขตลมมรสุม ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวางเดือน พฤษภาคม - 
ธันวาคม ชวงท่ีเหมาะสำหรับการทองเท่ียว คือ ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน – เมษายน 
 คาอุณหภูมิเฉล่ียรายปในพื้นท่ีหนวยควบคุมพื้นท่ีท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาคลอง
มวงกลวงมีคาเทากับ 27.1 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียรายป มีคาเทากับ 31.4 องศา
เซลเซียส และคาอุณหภูมิต่ำสุดเฉล่ียรายปมีคาเทากับ 23.1 องศาเซลเซียส 
 
 ลักษณะธรณีวิทยา 
 ลักษณะของดินในเขตพื้นท่ีอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว สวนใหญเปนดินกลุมชุดท่ี 26 
ลักษณะดิน เปนดินรวนเหนียว สีแดง พื้นท่ีท่ีเปนภูเขาสูง ลักษณะดินอยูในกลุมชุดท่ี 53 และ 54 
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(ขอมูลจากสถานีพัฒนาท่ีดิน) โดยท่ีลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนเหนียว ดังนั้นในบริเวณท่ีเปน
ภูเขาสูงหรือพื้นท่ีลาดชันจึงมีความเส่ียงตอการเกิด Erosion สูง   
 
 ทรัพยากรน้ำ 
  1.1 แหลงน้ำในอากาศ ไดแก น้ำฝน จัดเปนแหลงน้ำท่ีสำคัญท่ีสุดสำหรับการเกษตร การ
อุปโภค บริโภค และยังเปนแหลงตนน้ำลำธาร ซึ่งเปนแหลงตนน้ำตาง ๆ ท่ีสำคัญอีกดวย 
  1.2 แหลงน้ำผิวดิน พื้นท่ีของอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว เปนพื้นท่ีตนน้ำมีลักษณะเปน
เทือกเขาสลับซับซอน มีท่ีราบนอยมาก วางตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต ประกอบดวยเขาแดน เขา
นมสาว ท่ีสูงท่ีสุดคือ ยอดเขานมสาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,089 เมตร สันเขาท่ีเปนแนวยาว
นี้แบงเขตจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพรและเปนแหลงตนน้ำลำธารท่ีสำคัญ เชน คลองสวี คลองเพรา 
คลองตะโก และคลองหลังสวนในจังหวัดชุมพร คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น 
คลองหงาว และคลองราชกรูดในจังหวัดระนอง 
 
 ทรัพยากรปาไม 
 ทรัพยากรปาไม สภาพปาในอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาวเกือบท้ังหมดเปนปาดิบช้ืน คิดเปน
รอยละ 99.8 ของพื้นท่ีท้ังหมด มีปาหญาบริเวณยอดเขาน้ำตกหงาว และทิวเขาดานทิศใตลงมา เปน
หยอมๆ มีเนื้อท่ีรวมประมาณ 853 ไร หรือคิดเปนรอยละ 0.2 ของพื้นท่ีท้ังหมด  ลักษณะเดนของ
พื้นท่ี ลักษณะโดยท่ัวไปเปนเทือกเขาสลับซับซอนนอยมาก เปนแหลงตนน้ำลำธารท่ีสำคัญ เปนจุด
กำเนิดหวย คลอง ท่ีสำคัญๆ ท้ังในเขตจังหวัดชุมพร และระนอง มีพื้นท่ี Sensitive ตอระบบนิเวศ 
หลายจุด เชน น้ำตกหงาว น้ำตกคลองเพรา น้ำตกบางริ้น น้ำตกเหวมวง น้ำตกเหวพราว ฯลฯ คลอง
ตะโก คลองเพรา คลองปงหวาน คลองอา คลองอเนก คลองพระ คลองแย คลองทับขอน ในจังหวัด
ชุมพร คลองบางแกว คลองละอุน คลองระวิ คลองหาดสมแปน คลองบางริ้น คลองหงาว และคลอง
ราชกรูด ในจังหวัดระนอง ปาหญาและผาหินในอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาวและทิวเขาดานทิศใตลง
มา  พันธุไม มีไมมีคาท่ีสำคัญๆ เชน พญาไม ตะเคียนทอง หลุมพอ จำปา ยาง ยูง บุนนาค ตะแบก 
อินทนิล ตะเคียนทราย มะมวงปา ไขเขียว รักเขา ฯลฯ ชนิดพันธุไมพื้นลางท่ีพบ เชน หวายชนิดตางๆ 
ไมไผ เฟรน กลวยปา ฯลฯ  
 
 ทรัพยากรสัตวปา  

 ทรัพยากรสัตวปาในอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว  สัตวปา มีชางปา 2 โขลง โขลงหนึ่ง 11 ตัว 
อีกโขลงหนึ่ง 7 ตัว อาศัยอยูในปาพะโตะ ในเขตอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว สัตวปาอื่นๆท่ีอาศัยอยู 
เชน สมเสร็จ กระทิง หมี เกง ลิง คาง หมูปา เลียงผา กระรอก งูเหา งูจงอาง งูเหลือม เตา ตะพาบน้ำ 
นกหวา นกกาฮัง นกเงือก นกกางเขน นกเขา นกแซงแซว นกขุนทอง นกกระราง นกขม้ิน นก
กระจาบ ไกปา ฯลฯ  สัตวอื่นๆ อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว มีสัตวเฉพาะถ่ินท่ีมีความสำคัญและมี
ช่ือเสียงท่ีทราบกันท่ัวไปอีกอยางหนึ่ง นั่นคือ มีการคนพบ “ปูเจาฟา” (Phricotelphusa Sirindhon 
Naijanetr) ปูน้ำตกชนิดใหมของโลก พบครั้งแรกท่ีบริเวณน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง  
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ภาพท่ี 2  ท่ีต้ังและขอบเขตอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว 
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2. ขอมูลแนวเช่ือมตอระบบนเิวศ   
 

 ประทีป (2556) ใหคำจำกัดความ แนวเช่ือมตอระบบนิเวศ หมายถึง พื้นท่ีขนาดเล็กโดยมาก
มักมีรูปรางเปนแถบยาวชวยทำหนาท่ีตอบสนองความตองการของชนิดเฉพาะนั้น ๆ ท่ีตองการ
เคล่ือนท่ีระหวางหยอมปาท่ีแตกตางกันได โดยแนวเช่ือมตอมักมีพืชพรรณคลายกับถ่ินอาศัยหลักท่ีอยู
ใกลเคียง แตบทบาทของแนวเช่ือมตอท่ีเดนชัดท่ีสุด คือ การสงเสริมใหส่ิงมีชีวิตสามารถกระจายและ
เคล่ือนตัวไปตามหยอมท่ีอาศัยท่ีหางไกลออกไปได ทำใหเกิดความสามารถในการเช่ือมตอกันของ
ส่ิงมีชีวิตระหวางหยอมปาท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวไป กลาวคือ เปนการสงเสริมหรือชวยเหลือใหเกิด
การเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะสัตวปา ซึ่งจะชวยใหส่ิงมีชีวิตมีโอกาสแลกเปล่ียนพันธุกรรม
ระหวางประชากรท่ีแตกตางกันมากข้ึน ดังนั้น สรุปประโยชนของแนวเช่ือมตอได ดังนี้ 
 

  1. เพิ่มอัตราการอพยพเขาสูพื้ น ท่ีคุมครอง นำไปสูการเพิ่มและรักษาความ
หลากหลายของชนิด เพิ่มขนาดประชากรของแตละชนิด ชวยลดโอกาสการสูญพันธุ ลดการผสมพันธุ
ในสายเลือดท่ีใกลชิดกัน ดำรงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุกรรมภายในประชากร 
 

  2. เพิ่มพื้นท่ีในการเสาะแสวงหาอาหาร เปนการชวยใหชนิดพันธุท่ีอยูในพื้นท่ีอาศัยท่ี
ไมเหมาะสมไดเคล่ือนท่ีไปอาศัยอยูในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกวา 
 

  3. ทำหนาท่ีเปนพื้นท่ีคุมภัยสำหรับชนิดท่ีเคล่ือนท่ีระหวางหยอมปา 
 

  4. เพิ่มความหลากหลายของถ่ินท่ีอาศัยชวยใหส่ิงมีชีวิตแตละชวงวัยเลือกพื้นท่ีอาศัย
ท่ีเหมาะสมตามชวงเวลาและวงจรชีวิต 
 

  5. เพิ่มพื้นท่ีทางเลือกสำหรับการหลบภัยใหกับส่ิงมีชีวิตในชวงท่ีตองเผชิญกับ
ส่ิงรบกวนท่ีรุนแรง เชน ไฟปา น้ำทวม 
 

  6. เกิดพื้นท่ีสีเขียว ชวยจำกัดการเติบโตของเขตเมือง พัฒนาทิวทัศนใหรมรื่นเปน
การเพิ่มคุณคาทางออมใหกับพื้นท่ี 
 

  7. ในกรณีใชแหลงน้ำเปนทางเช่ือมจะชวยสงเสริมการดูแลคุณภาพน้ำและการ
จัดการแหลงน้ำท่ีดี 
 

 ประโยชนของแนวเช่ือมตอท่ีมีมากมายนี้ยังมีขอจำกัดในการจัดทำ เพราะการจัดทำแนว
เช่ือมตอระบบนิเวศตองใชพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ พื้นท่ีอนุรักษท่ีจะจัดทำ ซึ่งพื้นท่ีเหลานั้นอาจเปนของ
ประชาชนท่ีใชทำกินอยูรอบพื้นท่ีอนุรักษนั้น ๆ ดังนั้น อุปสรรคสำคัญของการจัดทำแนวเช่ือมตอ
ระบบนิเวศก็คือการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี หากผานการยอมรับของชุมชนแลวการจัดทำแนว
เช่ือมตอระบบนิเวศก็สามารถบรรลุเปาหมายในการบริหารจัดการปาไมได เปนไปตามแนวทางการ
จัดการท่ีคณะวนศาสตร (2555) กลาวไววาเปาหมายของการจัดการแนวเช่ือมตอผืนปาก็เพื่อใหเกิด
ความมั่นคงของระบบนิเวศ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของกลุมปาทางบกท่ีสำคัญ โดยมี
แนวทางการจัดการใน 3 เรื่อง คือ (1) การเช่ือมตอผืนปา (2) การฟนฟูระบบนิเวศ และ (3) การสราง
ความตระหนักและความรวมมือจากประชาชนทองถ่ินและสาธารณชน 
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3. ผลการวิจัยท่ีผานมาในพื้นท่ีศึกษา 
 

 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปาไมและสัตวปาบริเวณแนวเช่ือมตอระบบ
นิเวศ ระหวางอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว และเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน ของศูนยวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแหงชาติ จังหวัดสุราษฎรธานี (2559) ในบริเวณทองท่ีตำบลราชกรูด 
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ชวงหลักกิโลเมตรท่ี 64 - 66 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 4006 โดย
ดานปาไมใชการวางแปลงตัวอยาง ขนาด 30x60 เมตร ฝงละ 1 แปลงตัวอยาง พบวาท้ัง 2 ฝงซึ่งเปน
ปาดิบช้ืน มีคาดัชนีความคลายคลึงตามวิธีของ Sorensen 50.62% โดยแปลงตัวอยางฝงอุทยาน
แหงชาติน้ำตกหงาว พบไมใหญ 207 ตน 98 ชนิด 42 วงศ วงศท่ีพบจำนวนชนิดมากสุด 3 ลำดับแรก 
ได แก  EUPHORBIACEAE และ  PHYLLANTHACEAE 7  ชนิ ด เท ากั น , ANACARDIACEAE และ 
EBENACEAE 6 ชนิดเทากัน, DIPTEROCARPACEAE FABACEAE LAURACEAE และ MORACEAE 
จำนวน 5 ชนิดเทากัน พันธุไมท่ีมีคาดัชนีความสำคัญสูงสุด 10 ลำดับแรก ไดแก เปรียง (Swintonia 
floribunda) กรายดำ (Hopea oblongifolia) ชุมแสงโคนใบตอม (Xanthophyllum affine) จิกดง 
(Barringtonia pauciflora) ต ะ พ ง  (Endospermum diadenum) เ คี ย น ท ร า ย  (Shorea 
gratissima) ยางยูง (Dipterocarpus grandiflorus) ลักเคยลักเกลือ (Diospyros sumatrana) ไข
เขียว (Parashorea stellata) และพวมพราว (Lophopetalum floribundum) สวนแปลงตัวอยาง
ฝงเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน พบไมใหญ 211 ตน 81 ชนิด 33 วงศ วงศท่ีพบจำนวน
ชนิดมากสุด 3 ลำดับแรก ไดแก MYRTACEAE และ RUBIACEAE 7 ชนิดเทากัน ANACARDIACEAE 
6 ชนิด DIPTEROCARPACEAE และ EBENACEAE จำนวน 5 ชนิดเท ากัน  พันธุ ไม ท่ีมีคาดัชนี
ความสำคัญ สูงสุด 10 ลำดับแรก ไดแก  เปรียง (S. floribunda) พลับระนอง (Diospyros 
ranongensis) ล้ินควาย (Galearia fulva) มะมุน  (Elaeocarpus sp.) มะมวงเลือด (Knema 
andamanica subsp. peninsularis) กรายดำ (H. oblongifolia) มะ เม าควาย  (Antidesma 
velutinosum) ตะ เคี ยน ราก  (Hopea griffithii) ยางยู ง  (D. grandiflorus) และ  ตีน เป ดพ รุ  
(Alstonia angustiloba) โดยท้ัง 2 แปลงตัวอยาง มีจำนวนชนิดท่ีเหมือนกัน 61 ชนิด จากท้ังหมด 
180 ชนิด 
 
 ดานสัตวปาใชวิธีวางแนวสำรวจในแนวเหนือใตจากถนนลึกเขาไป 3 กิโลเมตร โดยแตละแนว
หางกัน 250 เมตร จำนวนฝงละ 6 แนวสำรวจ รวมระยะทาง 36 กิโลเมตร ทำการสำรวจ 2 ซ้ำ ในฤดู
รอนและฤดูฝน พบวาท้ัง 2 ฝงมีคาดัชนีความคลายคลึงของสัตวเล้ียงลูกดวยนมตามวิธีของ Jaccard 
0.78 หรือ 78%  มีชนิดสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีพบท้ัง 2 พื้นท่ี 21 ชนิด จาก 27 ชนิด ท่ีพบเฉพาะในฝง
อุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว 24 ชนิด ท่ีมีความชุกชุมมาก 4 ชนิด ไดแก หมูปา (Sus scrofa)  
กระรอกทองแดง (Callosciurus erythraeus) เมนหางพวง (Atherurus macrourus) และคางแวน
ถ่ินใต (Trachypithecus obscurus) และฝงเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน 24 ชนิด  มี
ความชุกชุมมาก 7 ชนิด ไดแก หมูปา (S. scrofa) กระรอกทองแดง (C. erythraeus) เมนหางพวง 
(A. macrourus) คางแวนถ่ินใต (T. obscurus) กระจอน (Menetes berdmorei) พญากระรอกดำ 
(Ratufa bicolor) และกลุมชะมด-อีเห็น พบสัตวเล้ียงลูกดวยนมท่ีมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศปาไม 
จำนวน 7 ชนิด ไดแก หมูปา (S. scrofa) เกง (Muntiacus muntjak) กวางปา (Rusa unicolor) 
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กระทิง (Bos gaurus) หมีหมา (Helarctos  malayanus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) 
และสมเสร็จ (Tapirus indicus) โดยมีเพียงหมูปาท่ีพบมีความชุกชุมมาก และ 2 ชนิดหลังซึ่งไดแก 
เลียงผาและสมเสร็จ พบรองรอยเฉพาะในแนวสำรวจฝงอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว 
 สำหรับสัตวปาประเภทอื่นๆ ไดทำการสำรวจเบ้ืองตนเพื่อจัดทำเปนบัญชีรายช่ือนั้น พบนก 
จำนวน 66 ชนิด 34 วงศ 50 สกุล สัตวเล้ือยคลาน  จำนวน 28 ชนิด 12 วงศ 24 สกุล และสัตว
สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 17 ชนิด 7 วงศ 14 สกุล 
 สวนปญหาภัยคุกคามท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาแนวเช่ือมตอระบบนิเวศ นอกจากปญหาเรื่องถนนท่ี
ทำใหเกิดการแยกขาดออกจากกันของพื้นท่ีอนุรักษแลว ปญหาการเขายึดครองพื้นท่ีของราษฎรเพื่อ
ทำเกษตรกรรม ถือเปนภัยคุกคามท่ีคอนขางรุนแรง โดยมีการรุกคืบเขามายึดถือครอบครองท่ีดินท้ังฝง
ดานตะวันออกและตะวันตก สวนปญหาเรื่องการลาสัตว โดยพิจารณาจากรองรอยของอุปกรณดักสัตว
ปา ปลอกกระสุน กองไฟ และเพิงพักช่ัวคราว พบวามีปญหาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับพื้นท่ีอนุรักษ
สวนอื่น อาจจะเนื่องจากบริเวณพื้นท่ีศึกษาต้ังอยูใกลเคียงกับหนวยงานราชการหลายแหง  
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4006 เปนเสนทางตัดผานพื้นท่ีอำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร เพื่อ
ชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ติดตอ และขนสงสินคาระหวางฝงอันดามันและฝงอาวไทย ซึ่ง
ถือวาเปนการลงทุนท่ีจำเปนและมีประโยชนอยางยิ่ง แตจากลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาสูงชันจึง
มักเกิดปญหาดินโคลนถลม และถนนขาดพังเสียหายแทบทุกป อีกท้ังบริเวณ หลักกิโลเมตรท่ี 64-66 
เปนพื้นท่ีท่ีตัดขาดพื้นท่ีปาอนุรักษ 2 ผืน ออกจากกัน โดยฝงทิศเหนือเปนพื้นท่ีอุทยานแหงชาติ
น้ำตกหงาว และฝงทิศใตเปนพื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาควนแมยายหมอน ทองท่ีตำบลราชกรูด 
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีผืนปาตามกฎหมายหางกันเพียงถนนกั้น มีพื้นท่ียึดถือครอบครองของ
ราษฎร 2 ฝงถนนเพียงแนวแคบๆ ซึ่งถือวามีความเหมาะสมในการจัดสรางเปนแนวเช่ือมตอระบบ
นิเวศ ระหวางกลุมปาชุมพรและกลุมปาคลองแสง-เขาสก เพื่อยังความหลากลายทางชีวภาพของสังคม
พืชและสัตวปา แตอาจติดขัดตรงงบประมาณของประเทศและการยอมรับของสังคม ท่ียังไมพรอมท่ีจะ
ลงทุนกับโครงสรางทางวิศวกรรมขนาดใหญระดับนี้ และเห็นประโยชนของการลงทุนในการแกปญหา
ปากทองในระยะส้ันมากกวา 
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ภาพท่ี 3  แผนท่ีแสดงต้ังหมูบานและท่ีต้ังแนวเช่ือมตอระบบนิเวศระหวางเขตรักษาพันธุสัตวปา       
             ควนแมยายหมอน และอุทยานแหงชาติน้ำตกหงาว 


