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ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

ระหว่างหย่อมป่าทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Study on connectivity between forest patches in Kuiburi national park

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าในพื้นท่ีด้าน

ตะวันออกของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้หลักการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ 

 การศึกษาใช้วิธีวางแปลงตัวอย่างชั่วคราวขนาด 30 x 60 เมตร ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อประเมินสภาพถิ่น

ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และการส�ารวจความหลากหลายของชนิดสัตว์ป่าใช้วิธีการส�ารวจแบบเส้นส�ารวจ (Line 

transect sampling) มีแนวส�ารวจเส้นตรงความยาว 6 กิโลเมตร จ�านวน 15 แนว ระยะห่างระหว่างแนว 1.5 

กิโลเมตร แต่ละแนวคาบเกี่ยวพื้นที่หย่อมป่าของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีทั้ง 2 ด้าน ท�าการศึกษาซ�้า 2 ฤดูกาล คือ 

ฤดูร้อน และฤดูฝน 

 ผลการศึกษาพบว่าสัตว์ป่าหากินชุกชุมในป่าฝั่งตะวันตกมีขนาดพื้นที่มากกว่าหย่อมป่าทางฝั่งตะวันออก 

โดยช้างป่าและกระทิงไม่ได้ข้ามจากหย่อมป่าใหญ่ทางฝั่งตะวันตกไปยังหย่อมป่าขนาดเล็กทางฝั่งตะวันออก- 

ตอนกลางและตอนล่าง แต่ออกมาเพื่อหากินพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น 

 ส่วนการข้ามไปยังหย่อมป่าขนาดกลางทางตอนบนฝั่งตะวันออกของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่เรียก

บริเวณนี้ว่า “หุบตะเคียนยักษ์” ซึ่งมีสภาพป่าดีกว่าหย่อมป่าขนาดเล็กทางฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอนล่าง 

เป็นการข้ามไปหากินระหว่างหย่อมป่า ไม่ได้มีเป้าหมายในการหากินในพื้นที่เกษตรกรรมที่คั่นระหว่างหย่อมป่า 

 ดังนั้นการจัดการสัตว์ป่าจึงมี 2 แนวทางคือ ช้างป่าที่ออกมาหากินทางฝั่งตะวันออกตอนล่างและตอน

กลาง ต้องผลักดันให้กลับเข้าสู่หย่อมป่าขนาดใหญ่ทางฝั่งตะวันตก ส่วนช้างป่าและกระทิงที่ข้ามออกมาทางฝั่ง

ตะวันออกตอนบนไปยัง “หุบตะเคียนยักษ์” จะต้องให้ความปลอดภัยโดยเว้นแนวบริเวณที่ห้ามขับไล่ในระยะ

ทางประมาณ 2 กิโลเมตร และปรับปรุงแหล่งอาหารในเส้นทางข้ามดังกล่าวและในพื้นที่หุบตะเคียนยักษ์ด้วย

ค�าส�าคัญ : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ช้างป่า
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Abstract

 This study aims to explore solutions to mitigate Human Wildlife Conflict (HWC) in the 

eastern region of Kuiburi national park, by applying the concept of wildlife ecological corridor. 

The surveys have been carried out using line transects. Each line was 6 km long and the distance 

between the lines was 1.5 km. The surveys have been replicated during two seasons. A study on 

the habitat integrity was conducted as well, by analyzing plant diversity in 4 plots (30x60 m each).

 Results from this study found that the species moving from the biggest forest patch to 

the surrounding agriculture areas in search for food and water, do not cross the smaller forest 

patches. In this situation, the most effective management strategy is to prevent the animals 

from leaving the protected area.

 The wildlife that moves from the northern zone of the protected area to the easthern 

portion, must move through a valley called “Hub Ta Kian Yak”. This valley is a forest patch 

located north-east and characterized by pristine forest, capable to provide food sources to 

wildlife, thus preventing the animals from raiding agriculture areas. Considering the strategic 

location of this forest patch, which represents an important ecological corridor for wildlife, it 

should be well managed and protected, so that animals can move and forage undisturbed. 

Keywords: Kuiburi national park, HWC, Ecological corridor

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีเนื้อที่ตามประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 605,625 ไร่ หรือ 969 ตารางกิโลเมตร เป็น

ป่าต้นน�้าล�าธาร ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญ

และมีคุณค่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ส�าคัญ ได้แก่ ช้างป่า  

(Elephas maximus) และกระทิง (Bos gaurus) ซึ่งจาก

สถานการณ์ป่าไม้ในอดีตที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องจาก

การใช้ที่ดินเพ่ือการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยท�าการเกษตรกรรม 

และการสร้างถนนตัดผ่านเพื่อการคมนาคม ส่งผลให้

พื้นที่ป่าบางบริเวณถูกตัดขาดออกกลายเป็นหย่อมป่า

แยกส่วนออกมา และมีขนาดเล็กลง ก่อให้เกิดการสูญ

เสียถิ่นที่อาศัย (habitat loss) การเพิ่มระดับของความ

โดดเดี่ยวของถิ่นที่อยู่อาศัย โดยการเพิ่มขึ้นของระยะทาง

ค�าน�า

ระหว่างหย่อมป่าที่เหลืออยู่ ขณะที่ใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน

ประเภทอื่น ๆ  เกิดขึ้นมาแทนที่ระหว่างหย่อมป่า (habitat  

isolation) การแตกกระจายของกลุ่มป่า ส่งผลต่อการ

ออกหากินและการผสมพันธุ์ของสัตว์ป่า 

แนวคิดการจัดท�าแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในบริเวณ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือช่วย

เหลือให้เกิดการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าในการเคลื่อนย้ายไป

มาระหว่างหย่อมป่า ช่วยให้สัตว์ป่ามีโอกาสแลกเปลี่ยน

พันธุกรรมระหว่างประชากรที่แตกต่างกันมากขึ้นเปิด

โอกาสในการตั้งถิ่นฐานของประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่แห่ง

ใหม่ และช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
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วิธีการศึกษา

1. การศึกษาสังคมพืชและระบบนิเวศ

ท�าการวางแปลงตัวอย่างชั่วคราวขนาด 30 x 60  

เมตร โดยพจิารณาจากแผนทีส่งัคมพชื ตามรายงานของ 

ธรรมนูญ และคณะ (2554) และเก็บข้อมูลองค์ประกอบ 

ของชนิดพันธุ์พืช ขนาดความโต ความสูง และการ

ปกคลุมของเรือนยอด เพื่อประเมินสภาพป่าและความ

เหมาะสมส�าหรับการเป็นถิ่นที่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่า 

ดังนี้ 

1.1 ปริมาตรไม้ 

ใช้สมการของ สามารถ และ ธัญนรินทร์ (2538) 

คือ In (Vi)  =  2.250111 + 2.414209 In (dbh/100)

เมื่อ dbh คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร), Vi 

คือ ปริมาตรไม้รายต้น (ลูกบาศก์เมตร)

1.2 พื้นที่หน้าตัดของต้นไม้ (BA, ตารางเมตรต่อ

เฮกตาร์) ใช้สมการพื้นที่วงกลม BA =  gbh2/4π เมื่อ 

BA คือพื้นที่หน้าตัดของต้นไม้แต่ละต้น dbh คือเส้นผ่า

ศูนย์กลางที่ระดับอก gbh คือเส้นรอบวงที่ระดับอก

1.3 ดัชนีความส�าคัญของหมู่ไม้

วิเคราะห์ดัชนีความส�าคัญ (Important Value In-

dex, IVI) ตามแนวทางของ อุทิศ (2542) ดังนี้

IVI = RD + RF + RDo

 โดย RD, RF และ RDo หาได้จาก

 1). ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์ A (Density: D)   

น�าไปหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Dominant: 

RD) โดยที่ 

 2). ความถี่ของชนิดพันธุ์ A (Frequency: F) 

จากนั้นน�าความถี่ที่ได ้ไปค�านวณหาความถี่สัมพัทธ์ 

(Relative Frequency = RF) โดย 

 3). ความเด่น (Dominance: Do) 

จากนั้นน�าความเด่นที่ได้ไปค�านวณหาความเด่นสัมพัทธ์ 

(Relative Dominance: RDo) โดย 

    

ทั้งนี้ ผลรวมของค่า RD, RF และ RDo เท่ากับ 300 

ยกเว้นกรณีการค�านวณค่าดัชนีความส�าคัญ (IVI) ของไม้

หนุ่ม ลูกไม้และกล้าไม้ ไม่ต้องใช้ค่าความเด่น (Do) จึงมี

เฉพาะค่า RD และ RF ซึ่งรวมกันเท่ากับ 200

1.4 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 

 1) ดัชนีความหลากหลายของแชนนอน 

วีเนอร์ (Shannon – Weiner Index, H) 

 โดย H คือ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์, 

Pi คือสัดส่วนของจ�านวนชนิดพันธุ์ A ต่อจ�านวนชนิด

ทั้งหมด และ S คือจ�านวนชนิดพันธุ์ทั้งหมด

 2) ดัชนีความหลากหลายของชิมป์สัน 

(Simpson, Index, D) 

 

`
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 3).ดัชนีความหลากหลายของฟิชเชอร ์ 

(Fisher’s index, F)  ใช้วิธีการของ Fisher et al. (1943) 

อ้างโดย เกรียงศักดิ์ (2546)  คือ 

และ                     เมื่อ N คือจ�านวนต้นไม้ทั้งหมด

ในแปลงตัวอย่าง S คือจ�านวนชนิดทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง 

X คือ ค่าคงที่ซ่ึงค�านวณได้จากการลองผิดลองถูก  

(iterative) เพื่อให้ค่าในสมการ                       

เท่ากันทั้งสองข้าง เมื่อ In คือ ลอการึทึมฐานธรรมชาติ

2. การศึกษาด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

ก�าหนดเส้นทางการส�ารวจโดยใช้ Line – transect 

แนวทิศตะวันออก - ตะวันตก ความยาว 6 กิโลเมตร ใน

แต่ละเส้นคาบเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นหย่อมป่า ซึ่ง

ก�าหนดไว้ท้ังหมดจ�านวน 15 เส้น แต่ละเส้นมีระยะห่างกนั 

1.5 กิโลเมตร โดยในแต่ละเส้นจะท�าการส�ารวจสองครั้ง 

คือ ฤดูแล้ง และฤดูฝน โดยส�ารวจตามแนวส�ารวจที่วางไว ้

ซ่ึงจะบันทึกข้อมูลจ�านวนสัตว์ป่าจากการพบเห็น

โดยตรงและจากร่องรอยต่าง ๆ ที่ปรากฏ และบันทึก

ต�าแหน่งพิกัดอ้างอิงพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้เคร่ืองมือ

หาพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS) นอกจากนี้ยังท�าการบันทึก

ข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย

ของสัตว์ป่า เพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ด้านสารสนเทศ 

ภมูศิาสตร์ร่วมกบัฐานข้อมลูอืน่   ๆ    เพือ่หาความหลากชนดิ 

ความชุกชุม และวิเคราะห์การกระจายของสัตว์ป่าใน

พื้นที่

ระยะเวลาท�าการศึกษา

 พฤศจิกายน 2557 - กันยายน 2558

สถานที่ท�าการส�ารวจ

 พ้ืนท่ีป่าบริเวณทิศตะวันออกของอุทยานแห่ง

ชาติกุยบุรี ซึ่งแตกกระจายเป็นหย่อม (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1  พื้นที่ท�าการศึกษาและการวางเส้นส�ารวจ

พื้นที่

ท�าการ

ศึกษา

หย่อมป่าตะวันตก

หย่อมป่าตะวันออก 

ตอนบน

หย่อมป่าตะวันออก 

ตอนกลาง

หย่อมป่าตะวันออก 

ตอนล่าง

ที่ตั้งแปลงตัวอย่างชั่วคราว
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ผลและวิจารณ์

1. ด้านทรัพยากรป่าไม้

1.1 โครงสร้างของสังคมพืช

 1.1.1 ป่าดิบแล้งระดับต�่า หย่อมป่าตะวันตก

ตอนบน มีไม้ยืนต้นจ�านวน 340 ต้น 30 ชนิด 25 สกุล 

20 วงศ์ นอกจากนี้ยังมีไผ่ซางนวล (Dendrocalamus 

membranaceus Munro. C. M. A. Stapleton & 

N. H. Xia) และเถาวัลย์ขึ้นปะปนอยู่ มีความหนาแน่น

ของไม้ยืนต้น 1,811 ต้นต่อเฮกตาร์ ปริมาตรไม้ 286.65 

ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ พื้นที่หน้าตัด 25.47 ตารางเมตร 

ต่อเฮกตาร์ ชนิดที่มีค่าดัชนีความส�าคัญของพันธุ์ไม้ (IVI) 

มากที่สุดคือ กะโดงแดง (Cleistanthus sumatranus 

(Mig.) Müll. Arg.) แข้งกวางดง (Casearia sp.) 

พลองกินลกู (Memecylon ovatum Sm.) กระเบากลกั 

(Hydnocarpus ilicifolia King) และฝิ่นต้น (Chionanthus 

microstigma (Gagnep.) P. S. Green) โดยมีค่า IVI 

70.95, 41.05, 35.06, 31.76 และ 23.09 ตามล�าดับ  

ไม้หนุ่มพบจ�านวน 439 ต้น 35 ชนิด กล้าไม้พบจ�านวน 

935 ต้น 40 ชนิด 

 1.1.2 ป่าดิบแล้งระดับต�่า หย่อมป่าตะวันออก

ตอนบน พบไม้ยืนต้น 364 ต้น 31 ชนิด 28 สกุล 22 

วงศ ์ มีความหนาแน่นของไม้ยืนต้น 2,022 ต้นต่อเฮกตาร์ 

ปริมาตรไม้ 142.30 ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ พื้นที่หน้า

ตัด 18.11 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ พบชนิดที่มีค่าดัชนี

ความส�าคัญของพันธุ์ไม้ (IVI) มากที่สุดคือ พลองกินลูก 

(M. ovatum Sm.) ข่อยหนาม (Streblus ilicifolius 

(S. Vidal) Corner) กระเบากลัก (H. ilicifolia King)  

กะโดงแดง (C. sumatranus (Mig.) Müll. Arg.) ฝิ่นต้น  

(C. microstigma (Gagnep.) P. S. Green) โดยมีค่า 

IVI เท่ากับ 59.73, 49.09, 37.14, 28.63 และ 26.54  

ตามล�าดับ ไม้หนุ่มพบจ�านวน 422 ต้น 27 ชนิด กล้าไม้พบ

จ�านวน 271 ต้น 36 ชนิด 

 1.1.3 ป่าดิบแล้งระดับต�่า หย่อมป่าตะวัน

ตกตอนกลาง พบไม้ยืนต้น 382 ต้น 21 วงศ์ 26 สกุล 

26 ชนิด ไผ่ 1 ชนิด เถาวัลย์ 5 ชนิด มีค่าความหนาแน่น

ของไม้ยืนต้น 2,122 ต้นต่อเฮกตาร์ ปริมาตรไม้ 114.77 

ลูกบาศก์เมตรต่อเฮกตาร์ พื้นที่หน้าตัด 14.04 ตาราง

เมตรต่อเฮกตาร์ ชนิดที่มีค่าดัชนีความส�าคัญของพันธุ์ไม้ 

(IVI) มากที่สุดคือ ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) 

Corner) พลองกินลูก (M. ovatum Sm.) กะโดงแดง (C.  

sumatranus (Mig.) Müll. Arg.) ฝิ่นต้น (C. microstigma 

(Gagnep.) P. S. Green) และเกด (Manilkara hexandra 

(Roxb.) Dubard) โดยมีค่า IVI เท่ากับ 77.89, 53.48, 

44.53, 29.41 และ 16.29 ตามล�าดับ ไม้หนุ่มพบจ�านวน 

341 ต้น 22 ชนิด กล้าไม้พบจ�านวน 157 ต้น 32 ชนิด 

 1.1.4 ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ หย่อม

ป่าตะวันออกตอนกลาง พบไม้ยืนต้น 52 ต้น 17 วงศ์ 19  

สกุล 20 ชนิด ไผ่ 1 ชนิด เถาวัลย์ 5 ชนิด มีค่าความหนาแน่น 

ต่อพื้นที่เท่ากับ 694.44 ต้นต่อเฮกตาร์ ปริมาตรไม้ 76.04 

พื้นที่หน้าตัด 7.20 ตารางเมตรต่อเฮกตาร์ พบชนิดที่มี

ค่าดัชนีความส�าคัญของพันธุ์ไม้ (IVI) มากท่ีสุดคือ หยี  

(Dialium cochinchinense Pierre) หัวกา (Pterygota 

alata (Roxb.) R. Br.) กะโดงแดง (C. sumatranus 

(Mig.) Müll. Arg.) ข่อยหนาม (S. ilicifolius (S. Vidal) 

Corner) และกระเบากลัก (H. ilicifolia King) โดยมีค่า 

IVI เท่ากับ 45.88, 32.49, 30.42, 27.84 และ 25.96 

ตามล�าดับ ไม้หนุ่มพบจ�านวน 344 ต้น 37 ชนิด กล้าไม ้

พบจ�านวน 123 ต้น 28 ชนิด และพบไผ่ซางนวล (D.  

membranaceus Munro. C. M. A. Stapleton & N. H. 

Xia) ขึ้นปกคลุมอยู่เป็นจ�านวนมาก

1.2 ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์

พบว่าในแปลงตัวอย่างป่าดิบแล้งระดับต�่าหย่อม

ป่าตะวันตกตอนบน หย่อมป่าตะวันออกตอนบน หย่อม

ป่าตะวันตกตอนกลาง และป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ 



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560134

หย่อมป่าตะวนัออกตอนกลาง มีค่าดชันคีวามหลากหลาย 

ของ Shannon - Weiner เท่ากับ 1.97, 2.39, 2.00 

และ 2.72 ตามล�าดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของ 

Simpson’s เท่ากับ 0.78, 0.87, 0.80 และ 0.92 

ตามล�าดับ ค่าดัชนีความหลากหลายของ Fisher’s 

เท่ากับ 7.97, 8.18, 6.39 และ 12.00 ตามล�าดับ ซึ่งมีค่า

ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

 1.3 ความคล้ายคลึงของพรรณไม ้

 พบว่า ป่าดิบแล้งระดับต�่า บริเวณหย่อมป่า

ตะวันตกตอนบน กับป่าดิบแล้งระดับต�่า บริเวณหย่อมป่า 

ตะวันออกตอนบน มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด คือ 

ร้อยละ 47.27 รองลงมาคือ ป่าดิบแล้งระดับต�่า 

บรเิวณหย่อมป่าตะวนัตกตอนกลาง กบัป่าดบิแล้งผสม-

เบญจพรรณหย่อมป่าตะวันออกตอนกลาง มีค่าความ

คล้ายคลึงเท่ากับ 40.00 ส่วนพื้นที่ที่เหลือพบว่ามีค่า

ความคล้ายคลึงกันน้อยกว่าร้อยละ 40 (ตารางที่ 1) ซึ่ง

อาจอธิบายได้ถึงความเหมาะสมในการจัดการป่าดิบ

แล้งระดับต�่าหย่อมป่าตะวันตก ซึ่งเป็นบริเวณที่สัตว์

ป่าหากินอย่างชุกชุม กับป่าดิบแล้งระดับต�่าหย่อมป่า

ตะวันออกตอนบน (เส้นทางสู่หุบตะเคียนยักษ์) ให้

เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่าต่อไปได้ 

ส่วนหย่อมป่าตะวันออกตอนกลางและตอนล่างนั้นไม่

เหมาะสมที่จะท�าเส้นทางดังกล่าว

 ระบบนิเวศ บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4

บริเวณที่ 1  47.27 32.35 38.46

บริเวณที่ 2 47.27  26.42 32.43

บริเวณที่ 3 32.35 26.42  40.00

บริเวณที่ 4 38.46 32.43 40.00  

หมายเหตุ

บริเวณที่ 1 ป่าดิบแล้งระดับต�่า หย่อมป่าตะวันตกตอนบน

บริเวณที่ 2 ป่าดิบแล้งระดับต�่าหย่อมป่าตะวันออกตอนบน

ตารางที่ 1  ความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่างบริเวณหย่อมป่าต่าง ๆ 

2. ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

2.1 ความหลากชนิดของสัตว์ป่า

จากการส�ารวจและเก็บข้อมูลสัตว์ป่าตามแนว 

เชื่อมต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พบสัตว ์

เลีย้งลกูด้วยนม 19 วงศ์ 27 สกลุ 28 ชนิด สตัว์เลือ้ยคลาน 

3 วงศ์ 3 ชนิด คือ งูเขียวหางไหม้ตาโต (Trimeresurus 

macrops) งูจงอาง (Ophiophagus hannah) 

และเต่าเหลือง (Indotestudo elongata) 

สถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีเป็นสัตว์ป่า

คุ้มครอง จ�านวน 23 ชนิด เช่น กระทิง (B. gaurus)  

ช้างป่า (E. maximus) เสือดาว หรือ เสือด�า (P. pardus)  

เก้งธรรมดา (Muntiacus muntjak) กวางป่า (Cervus  

unicolor) หมีหมา (Ursus malayanus) หมีควาย (U.  

thibetanus) และแมวป่า (Felis chaus) เป็นต้น 

สัตว์ป่าสงวนตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พ.ศ. 2535 จ�านวน 2 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (C. milneed-

wardsii) และ สมเสร็จ (T. indicus)

สถานภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตามอนุสัญญา 

ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช

ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International 

บริเวณที่ 3 ป่าดิบแล้งระดับต�่าหย่อมป่าตะวันตกตอนกลาง

บริเวณที่ 4 ป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณหย่อมป่าตะวันออกตอนกลาง
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Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora: CITES) จัดตามบัญชีสถานภาพดังนี้

 • บัญชีหมายเลข 1 จ�านวน 7 ชนิด ได้แก่ 

เลียงผา (C. sumatraensis) สมเสร็จ (T. indicus) 

กระทิง (B. gaurus) ช้างป่า (E. maximus) เสือดาว 

หรือ เสือด�า (P. pardus) หมีหมา (U. malayanus) 

และหมีควาย (U. thibetanus) 

 • บัญชีหมายเลข 2 จ�านวน 6 ชนิด ได้แก่ 

หมาใน (Cuon alpinus) ลิงเสน (Macaca arctoides)  

แมวป่า (F. chaus) ลิ่นชวา (Manis javanica)  

ค่างแว่นถิ่นใต้ (Semnopithecus obscurus) และ

นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea) 

 • บัญชีหมายเลข 3 จ�านวน 4 ชนิด ได้แก่ 

หมาไม้ (Martes flavigula) อีเห็นเครือ (Paguma  

larvata) ชะมดเช็ด (Viverricula indica) และ

พังพอนกินปู (Herpestes urva) 

สถานภาพตามบัญชีของสหภาพนานาชาติเพื่อการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International 

Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources หรือ World Conservative Union: IUCN) 

จัดตามระดับความรุนแรงของสถานภาพสัตว์ป่า ดังนี้ 

 • สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered–EN) 

จ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จ (T. indicus) หมาใน 

(C. alpinus) และช้างป่า (E. maximus) 

 • แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable–VU) 

จ�านวน 6 ชนิด ได้แก่ ลิงเสน (M. arctoides) กระทิง 

(B. gaurus) นากเล็กเล็บสั้น (A. cinerea) หมีหมา (U. 

malayanus) หมีควาย (U. thibetanus) และกวางป่า 

(R. unicolor) 

 • ใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened – NT) 

จ�านวน 5 ชนิด ได้แก่ เลียงผา (C. sumatraensis) 

ชะมดแผงหางปล้อง (Viverricula indica) ค่างแว่นถิ่นใต ้

(S. obscurus) เสือดาว หรือ เสือด�า (P. pardus) และ

หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)

โดยพบว่าพื้นที่ป่ากุยบุรีด้านทิศตะวันตกมีความ

หลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสูงกว่าหย่อมป่า

กุยบุรีด้านทิศตะวันออกทั้ง 3 หย่อม รองลงมาคือ 

หย่อมป่าตะวันออกตอนบนที่เรียกบริเวณพ้ืนที่นี้ว่า 

“หุบตะเคียนยักษ์” ส่วนหย่อมป่าตะวันออกตอนกลาง 

และหย่อมป่าตะวันออกตอนล่างมีความหลากหลาย

ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นหย่อมป่าขนาดเล็ก ระบบ

นิเวศไม่สมบูรณ์ และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน

ที่เป็นสิ่งกีดขวางการข้ามผ่านไปมาระหว่างหย่อมป่า 

(ภาพที่ 2 และตารางที่ 2)

ภาพที่ 2 ระดับความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ 

           ท�าการศึกษา สีแดงเข้มแทนระดับความชุกชุม

           ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่สูงกว่าสีเขียว

หย่อมป่าตะวันตก

หย่อมป่าตะวันออก 

ตอนบน

หย่อมป่าตะวันออก 

ตอนกลาง

หย่อมป่าตะวันออก 

ตอนล่าง
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 บริเวณหย่อมป่า ฤดูแล้ง ฤดูฝน วิเคราะห์รวมทั้งปี

ป่ากุยบุรีตะวันตก (ป่าผืนหลัก) 1.86 1.91 1.93

หย่อมป่าตะวันออกตอนบน 1.78 1.69 1.81

หย่อมป่าตะวันออกตอนกลาง 1.12 1.10 1.12

หย่อมป่าตะวันออกตอนล่าง 1.45 0.95 1.44

พื้นที่เกษตรกรรมระหว่างหย่อมป่า 1.81 1.21 1.73

2.2 ความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

จากการส�ารวจในพื้นที่บริ เวณแนวเชื่อมต ่อ

ระหว่างหย่อมป่าตะวันตกและหย่อมป่าตะวันออกตอน

บน พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความชุกชุมมากที่สุดใน 

บริเวณนี้ คือ หมูป่า (Sus scrofa) เก้งธรรมดา (M.  

muntjak) และหมูหริ่ง (A. collaris)  รองลงมาคือ  

ช้างป่า (E. maximus) และเม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)  

สัตว์ที่มีความชุกชุมปานกลางคือ กระต่ายป่า (Lepus 

peguensis) เลียงผา (C. sumatraensis)  หมีหมา 

(U. malayanus) กระทิง (B. gaurus) ลิงเสน (M.  

arctoides)  อีเห็น (Paguma spp.) และกลุ่มที่มีความ

ชุกชุมน้อย ได้แก่ ลิ่นชวา (M. javanica) หมีควาย (U.  

thibetanus)  กระจงใหญ่ (Tragulus napu)  ชะมด   

(Viverra spp.)  แมวป่า (F. chaus)  เสือดาว (P. pardus) 

เสือปลา (Prionailurus viverrinnus) หนูผีหางหมู  

(Hylomys suillus) กวางป่า (C. unicolor)  

ค่างแว่นถิ่นใต้ (S. obscurus)  นากเล็กเล็บส้ัน (A. 

cinerea)  พังพอนกินปู  (Herpestes urva) สมเสร็จ 

(T. indicus)  หมาใน (C. alpinus)  และ อ้นเล็ก 

(Cannomys badius) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3  ระดับความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ตารางที่ 2  ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แสดงด้วยดัชนีความหลากหลายของแชลนอน-วีเนอร์   

               (Shannon-Weiner Index)
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2.3 การกระจายของสัตว์ป่า

จากการส�ารวจพบว่าสัตว์ป่าที่พบทั้งสองฤดูกาล 

มีการกระจายตัวอย่างหนาแน่นในพื้นที่แนวส�ารวจทาง

ตอนบนทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก มากกว่าทาง

ตอนล่างของพื้นที่ และพบว่าสัตว์ป่าในพื้นที่แนวเชื่อมต่อ

ระบบนิเวศระหว่างหย่อมป่ากุยบุรีตะวันตกและหย่อม

ป่ากุยบุรีตะวันออกของพ้ืนท่ีกุยบุรีตอนบนมีการกระจาย

ตัวมาก แสดงให้เห็นว่าสัตว์ป่าในบริเวณนี้มีการข้ามผ่าน

ไปมาระหว่างกัน ส่วนหย่อมป่าตะวันออกตอนกลางและ

ตอนล่างมีการกระจายของสัตว์ป่าค่อนข้างน้อย

2.4 สถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่า

พื้นที่แนวเชื่อมต่อทางระบบนิเวศบริเวณอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีระหว่างหย่อมป่ากุยบุรีตะวันตกและ

หย่อมป่ากุยบุรีตะวันออกตอนบน พบว่ามีลักษณะ

เป็นเทือกเขา สังคมพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง-

ระดับต�่า ส่วนหย่อมป่ากุยบุรีตะวันออกตอนกลางและ 

ตอนล่าง ส่วนใหญ่เป็นป่ารุ่นสอง และป่าดิบแล้งผสม-

เบญจพรรณ ส่วนบริเวณพื้นที่แนวเชื่อมต่อส่วนใหญ่

เป็นไร่สับปะรด อาจท�าให้มีโอกาสในการพบเจอสัตว์

ป่าได้น้อยลง เนื่องจากการรบกวนจากกิจกรรมของ

มนุษย์ และจากการส�ารวจพบว่าปัจจัยที่เป็นภัยคุกคาม

แก่สัตว์ป่า คือ การล่าสัตว์ และการเก็บหาของป่า 

ท�าให้สัตว์ป่าในบริเวณที่ใกล้เคียงหมู่บ้านหรือพื้นที่

เกษตรมีจ�านวนลดน้อยลง (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4  สถานภาพการกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดในบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

สมเสร็จ

กระทิงหมีควายและหมีหมาเก้งธรรมดา

ช้างป่าเลียงผา 



วารสารนภาเพชร : Journal of Thailand National Parks Research : ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560138

2.5 แนวทางการจัดการ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นแนวทางการจัดการ

สัตว์ป่าในบริเวณฝั่งตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ

กุยบุรี ดังนี้

1) สัตว์ป่าที่ออกมาหากินทางตอนล่างของพื้นที่

ตั้งแต่บริเวณ “หุบมะซาง” ลงมาจนถึงพื้นที่อ่างหิน 

และบ้านรวมไทย ต้องใช้มาตรการในการไล่กลับสู่พื้นที่ป่า

ผืนหลักรวมทั้งการหาวิธีการกันไม่ให้สัตว์ป่าออกมาหากิน

นอกพื้นที่ เพราะสัตว์ป่าที่ออกมาหากินบริเวณดังกล่าวนี้ 

เพียงต้องการน�้าและอาหาร ไม่ได้ต้องการข้ามผ่านไปยัง

หย่อมป่าอื่น

2) สัตว์ป่าที่ออกมาหากินบริเวณตอนบน ตั้งแต่

บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข. 8 (หุบตะเคียน) ขึ้น

ไปจนถึงบริเวณจุดสกัดท่ากระทุ่น ต้องได้รับการปล่อยให้

เดินข้ามไปได้โดยปลอดภัย และไม่มีการเข้าไปรบกวนของ

มนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งหยุดการขับไล่โดยวิธีต่าง ๆ

3) สร้างความสมบูรณ์ของพื้นท่ีหุบตะเคียนยักษ์

และพื้นที่หย่อมป่าหลักของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ

สร้างแนวรั้วปิดช่องทางออกบริเวณนี้

4) ควรหาวิธีการจัดการพื้นที่หุบตะเคียนยักษ์ ใน

ลักษณะของพื้นที่พิเศษ 

5) หาแนวทางให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายไปตอนเหนือ

ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยใช้เส้นทางภายใน

พื้นที่อุทยานฯ แทนเส้นทางภายนอกซึ่งผ่านพื้นที่ท�ากิน

ของราษฎร

สรุปและข้อเสนอแนะ

การกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบว่า ช้างป่า

และกระทิงไม่ได้ข้ามจากหย่อมป่าใหญ่ทางฝั่งตะวันตก

ไปยังหย่อมป่าเล็กทางฝั่งตะวันออกตอนกลางและตอน

ล่างซึ่งผ่านพื้นที่เกษตรกรรม ยกเว้นการข้ามไปยังหย่อม

ป่าขนาดกลางทางตอนบนทางฝั่งตะวันออกตอนบนของ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ที่เรียกชื่อบริเวณพื้นที่น้ีว่า “หุบ

ตะเคียนยักษ์” ซึ่งมีแหล่งน�้าแหล่งอาหารท่ีดีเนื่องจากมี

สภาพป่าดีกว่าหย่อมป่าขนาดเล็กทางฝั่งตะวันออกตอน

กลางและตอนล่าง จึงพบการกระจายของช้างป่าและ

กระทิง รวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ในบริเวณนี้เป็นจ�านวน

มาก 

จากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของ

ป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศใน

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรมีการ 

จัดการกับปัญหาภัยคุกคาม การบุกรุกท�าลายป่า และ

การล่าสัตว์ รวมทั้งการจัดการกับปัญหาการออกมาหากิน 

ของช้างป่าในบรเิวณพืน้ท่ีเกษตรกรรม เนือ่งจากแหล่งน�า้ 

และแหล่งอาหารไม่เพียงพอ จึงเสนอให้มีแนวทางการ 

จัดการการข้ามผ่านของสัตว์ป่าในบริเวณนี้ 2 แนวทาง 

คือ ช้างป่าที่ออกมาหากินทางฝั่งตะวันออกตอนล่างและ 

ตอนกลาง ต้องมีการผลักดันให้กลับเขาสู่หย่อมป่าขนาด 

ใหญ่ทางฝั่งตะวันตก ส่วนช้างป่าและกระทิงที่ข้ามออก

มาทางฝั่งตะวันออกตอนบนไปยัง “หุบตะเคียนยักษ์” 

จะต้องให้ความปลอดภัยโดยเว้นแนวบริเวณที่ห้าม

ขับไล่ในระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทาง

เดินตามธรรมชาติอยู่แล้ว ทั้งนี้จึงควรได้รับความร่วม

มือจากคนในชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้

ปัญหานี้ด้วย
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ป่ากุยบุรีตะวันตก

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนล่าง

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนบน

ป่ากุยบุรีตะวันออกตอนกลาง

บริเวณนี้ห้ามไล่ช้าง ต
้องปล่อยให้ข้าม

ภาพที่ 5  ภาพรวมสถานภาพการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศวิเคราะห์ 

             ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ช้างป่าออกมาบริเวณนี้

ต้องผลักดันกลับเข้าป่า

ช้างป่าออกมาบริเวณ
นี้ต้องผลักดันกลับเข้าป่า
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