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รูปแบบและการกระจายของภัยคุกคามต่อระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุร ี

และพื้นที่เตรียมการผนวก 

Threats in Kuiburi national park

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภัยคุกคามที่ปรากฏในบริเวณต่าง ๆ  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ

กุยบุรี และบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ส�าหรับน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการป้องกัน 

และปราบปรามการกระท�าผิดในพื้นที่ โดยวิธีการส�ารวจด้วยการเดินเท้าส�ารวจร่วมกับการปฏิบัติงานโครงการ

ส�ารวจสัตว์ป่าหายากใกล้แนวชายแดน ซึ่งมีโครงข่ายเส้นทางเดิน 2.5 × 2.5 กิโลเมตร ทั่วทั้งพื้นที่

 ผลการศึกษาพบว่ามีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทไม่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า 

ได้แก่ ร่องรอยคน  การล่าสัตว์ แคมป์พักพรานป่า เก็บหาของป่า ทหารไม่ทราบฝ่าย การปล่อยปศุสัตว์ ประเภท

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างป่า ได้แก่ การตัดไม้และท�าไม้ รวมถึงการแผ้วถางป่า ภัยคุกคามเหล่านี้มีผลต่อถิ่นที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ 

 ภัยคุกคามดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะพื้นที่ป่าบางส่วนอยู่ติดหมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรรม มีถนน 

ตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติท�าให้ง่ายต่อการเข้าถึง ประกอบกับอัตราก�าลังดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ 

ในพื้นที่ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรี อยู่ใน 

ภาวะเสี่ยงเนื่องจากพบการกระจายของภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ โดยยงัไม่มหีน่วยงานหลกัในการดแูลทรพัยากร 

ป่าไม้

ค�าส�าคัญ : ภัยคุกคาม อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

Abstract

 This study aims to describe the type and pattern of threats in Kuiburi national park. 

The data were collected during wildlife surveys and can be used to inform protection and  

management activities.

 The results identify threats in two different habitat types, unmodified forest and con-

verted forest. In unmodified forest the main threats found were, human tracks, poaching,  

human camps, NTFP collection, military activities, cattle grazing. In converted forest, illegal 
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logging was the main threat; slash and burn practices detected from satellite images, are also 

affecting this type of habitat.

 Threats are widespread in Kuiburi national park due to the presence of local  

communities and agricultural areas next to the boundary of the protected area and in several 

cases inside it. This is especially true in the ecological corridor between Kuiburi and Kaeng  

Krachan national parks, where law enforcement activities cannot be fully implemented, not 

being the area classified as a national park.

Keywords: Threats, Kuiburi national park

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นท่ีแนวเชื่อมต ่อ

ระบบนิเวศของกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ที่มีความ 

โดดเด่นเป็นสากล มีความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชพรรณและสัตว์ป่า จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญของการ

ลักลอบล่าสัตว์ป่า การท�าไม้ และการเก็บหาของป่า ซึ่ง

เป็นภัยคุกคามส�าคัญท่ีส่งผลให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธุ์

ค�าน�า

ได้ในอนาคต นอกจากนี้การปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในพื้นที่

อนุรักษ์อาจท�าให้สัตว์ป่าติดเชื้อโรคได้ง่าย ภัยคุกคาม

จึงเป็นความเสี่ยงของพื้นที่ ควรมีมาตรการเพื่อป้องกัน 

ข้อมูลบริเวณที่พบและรูปแบบภัยคุกคามจึงมีความส�าคัญ

ยิ่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันและปราบปราม

วิธีการศึกษา

1. การส�ารวจ

ใช ้วิธีการเดินส�ารวจร ่วมกับการปฏิบัติงาน

โครงการส�ารวจสัตว์ป่าหายากใกล้แนวชายแดน ซึ่งได้

ท�าการวางจุดสุ ่มตัวอย่างแบบระบบแต่ละจุดส�ารวจ

ห่างกัน เท่ากับ 2.5 กิโลเมตร ท�าการบันทึกภัยคุกคาม

ประเภทต่าง ๆ ที่ส�ารวจพบ พร้อมค่าพิกัด และภาพถ่าย

2. การวิเคราะห์การกระจายและความหนาแน่น

วิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีโดยใช้วิธีการคาด

ประมาณความหนาแน่นเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล (Kernel 

Density Estimation) ด้วยเครื่องมือในชุดโปรแกรม 

ArcGIS (Environmental Systems Research Institute, 

2016)

3.  ระดับสัมพัทธ์ของการท�าลายระบบนิเวศและที่อยู่

อาศัยของสัตว์ป่า

วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ Habitat Risk Assesment 

ของเครื่องมือ InVEST (Integrated valuation of 

Ecosystem Service and Tradeoffs) ซึ่งพัฒนา 

โดยโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital 

Project) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมินเนโซตา 

(University of Minnesota) องค์กร The Nature 

Conservancy และกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife 

Fund; WWF) (Sharp et al., 2016) โดยใช้ผล 

การส�ารวจในครั้งนี้และผลการศึกษาความเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2558 ตามรายงานของ 

ธรรมนูญ และ ชุมพล (2559) 



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี,  สำานักอุทยานแห่งชาติ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 123

ผลและวิจารณ์

1. ประเภทของภัยคุกคาม

สามารถจัดแบ่งประเภทของภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนใน

พื้นที่ศึกษา ได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ 

1.1 ประเภทไม่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า หมายถึง 

ภัยคุกคามที่ส ่งผลกระทบในระดับน้อยถึงปานกลาง  

กล่าวคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบ

นิเวศอันเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและการเป็นแหล่ง

ต้นน�้าล�าธาร ได้แก่ 

 1) ร่องรอยคน ซึ่งหมายถึงร่องรอยที่ระบุได้ว่า

เกิดจากมนุษย์ท่ีเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ทราบวัตถุประสงค์

การเข้ามาที่แน่ชัด เช่น รอยหักกิ่งไม้ รอยเท้า เศษขยะที่

ทิ้งไว้ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการพบมากที่สุด คือ ร้อยละ 51 

 2) การล่าสัตว ์ หมายถึงร่องรอยที่ระบุได้ว่ามี

การล่าสัตว์หรือพยายามล่าสัตว์เกิดขึ้น เช่น การพบเศษ

ซากของสัตว์ป่าที่มีร่องรอยที่ระบุได้ว่าเกิดจากการล่าโดย

มนุษย์ หรือการพบปลอกกระสุนปืน หรืออุปกรณ์ในการ

ล่าสัตว์ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการพบร้อยละ 19 

 3) แคมป์พักพรานป่า หมายถึงแคมป์พักหรือ

ปางพักที่ระบุได้ว่ามีการล่าสัตว์หรือพยายามล่าสัตว์เกิด

ขึ้น เช่น การพบเศษซากของสัตว์ป่าที่มีร่องรอยที่ระบุได้

ว่าเกิดจากการล่าโดยมนุษย์ หรือการพบปลอกกระสุนปืน 

หรืออุปกรณ์ในการล่าสัตว์ เป็นต้น โดยมีความถีใ่นการ

พบร้อยละ 19 

 4) การเก็บหาของป่า เป็นร่องรอยการเก็บหา

ของป่า เช่น ตีผึ้ง เก็บเมล็ดเหรียง (Parkia timoriana 

(DC.) Merr) โดยมีการแผ้วถางใต้โคนต้นให้โล่งเพื่อความ 

สะดวกในการเก็บ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการพบที ่

ร้อยละ 2

 5) กองก�าลังไม่ทราบฝ่าย พบว่าในพื้นที่มีเส้น

ทางเคลื่อนย้ายของกองก�าลังไม่ทราบฝ่ายอยู่ 2 บริเวณ 

ซึ่งการเคลื่อนย้ายหรือการตั้งที่พักของกองก�าลัง ส่งผล

โดยตรงต่อการหากินของสัตว์ป่าในพื้นที่ โดยมีความถี่ใน

การพบที่ร้อยละ 1 

 6) การปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในพื้นที่ป่า ได้แก่

การเลี้ยงโค หรือสุกร โดยการปล่อยให้หากินเอง โดย

ในป ีพ.ศ. 2558 พบว่ามีโคเดินเข้าไปหากินในพื้นที่ป่า 3  

บริเวณ คือ บริเวณคลองกุย บริเวณด้านหลังที่ท�าการ 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และบริเวณต้นน�้าห้วยตะลุย-

แพรกซ้าย เหนือบ้านป่าหมาก ต�าบลศาลาลัย อ�าเภอ 

สามร้อยยอด โดยมีความถี่ในการพบที่ร้อยละ 1 

1.2 ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ซึ่ง 

หมายถึงภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบในระดับสูง กล่าวคือ

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศอันเป็น

ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า ได้แก่ 

 1) การตัดไม้และท�าไม ้หมายถึงการตัดไม ้

ยืนต้นขนาดใหญ่ และการแปรรูปไม้ซึ่งส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างป่าในบริเวณนั้น 

โดยมีความถี่ในการพบที่ร้อยละ 2 

 2) การแผ้วถางป่า เป็นภัยคุกคามเชิงพื้นที่ 

โดยการศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในการ

ศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากรายงานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่

ป่าไม้ภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียน โดย

มีความถี่ในการพบที่ร้อยละ 5
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ภาพที่ 2  ความถี่ของภัยคุกคามที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

             ระหว่างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

2. การกระจายและความหนาแน่นของภัยคุกคาม

ผลวิเคราะห์การกระจายและความหนาแน่นของ

การกระจายของภัยคุกคามในพ้ืนที่โดยใช้วิธีการคาด

ประมาณความหนาแน่นเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล (Kernel 

Density Estimation) 

2.1 ร่องรอยคน พบทั่วไปทั้งพื้นที่ แต่มีข้อสังเกต

ว่ามีความหนาแน่นสูงท่ีบริเวณทางตอนเหนือของพื้นที่ 

โดยเฉพาะในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ซึ่งเป็นเขต

ปลอดภัยในราชการทหาร 

2.2 การล่าสัตว ์ มีความหนาแน่นสูงที่บริเวณทาง

ตอนเหนือของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบ

นิเวศ ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยในราชการทหาร และรองลงมา

ที่บริเวณตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

2.3 แคมป์พัก พบท่ัวไปท้ังพื้นท่ี แต่มีข้อสังเกตว่า 

มีความหนาแน่นสูงที่บริเวณทางตอนเหนือของพ้ืนท่ี  

โดยเฉพาะในพื้นที่แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ ซึ่งเป็นเขต

ปลอดภัยในราชการทหาร

2.4 การเก็บหาของป่า พบเป็นบางบริเวณ ไม่หนา

แน่น ส่วนใหญ่มีเส้นทางเชื่อมกับหมู่บ้านป่าหมาก และ

บางส่วนมีการเข้าไปทางเส้นทางแยกของทางเข้าถึงน�้าตก

แพรกตะคร้อ

2.5 กองก�าลังไม่ทราบฝ่าย พบว่าในพื้นที่มีเส้นทาง

เคลื่อนย้ายของกองก�าลังไม่ทราบฝ่ายอยู่ 2 บริเวณ ซึ่งการ

เคลื่อนย้ายหรือการตั้งที่พักของกองก�าลัง ส่งผลโดยตรง 

ต่อการหากินของสัตว์ป่าในพื้นที่ 

2.6 การปล่อยปศุสัตว์เข้าไปในพื้นที่ป่า ได้แก ่

การเลี้ยงโค หรือสุกร โดยการปล่อยให้หากินเอง โดยใน

ปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีโคเดินเข้าไปหากินในพื้นที่ป่า 2 

บริเวณ คือ บริเวณคลองกุย (ภายหลังทางอุทยานฯ ได้

ด�าเนินการเคลื่อนย้ายออกมาโดยเรียบร้อยแล้ว) และ

บริเวณด้านหลังที่ท�าการอุทยานฯ ต่อมาในปีถัดมามี

การน�าปศุสัตว์เข้าไปเลี้ยงแบบปล่อยหากินบริเวณต้นน�้า

ห้วยตะลุยแพรกซ้ายเหนือบ้านป่าหมาก ต�าบลศาลาลัย 

อ�าเภอสามร้อยยอด 

2.7 การตัดไม้และท�าไม ้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณ

ชายขอบติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่บริเวณ

โป่งไผ่ (เส้นทางเข้าถงึบ้านป่าหมาก) ต�าบลศาลาลยั อ�าเภอ 

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ภาพที่ 3  ความหนาแน่นและการกระจายของภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ  ก. แคมป์พัก  ข. ร่องรอยการล่าสัตว์   

             ค. เก็บหาของป่า  ง. ปศุสัตว์  จ. กองก�าลังไม่ทราบฝ่าย  ฉ. ท�าไม้ผิดกฎหมาย

พบว่าพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกท�าลายระบบนิเวศและ

ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจะหนาแน่นมากที่บริเวณรอบ

พื้นที่บ้านป่าหมาก รวมถึงบริเวณโป่งไผ่รอบเส้นทางเข้าถึง

บ้านป่าหมาก และบริเวณหุบมะซาง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนแยก

ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีทางทิศตะวันออก นอกจากนี้

ทางบริเวณทางด้านตะวันออกของพื้นที่ทั้งหมดมีความ

เสี่ยงเช่นกันแต่ยังอยู่ในระดับรองลงมา (ภาพที่ 4)

3. ระดับสัมพัทธ์ของการท�าลายระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ก. ข. ค.

ง. จ. ฉ.



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี,  สำานักอุทยานแห่งชาติ   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 127

ภาพที่ 4  ระดับสัมพัทธ์ของการท�าลายระบบนิเวศและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นพื้นที่ที่ควรเพิ่มระดับ

ความเข้มงวดในการจัดการ ทั้งในรูปแบบของการบังคับ

ใช้กฎหมายและงานมวลชนสัมพันธ์ และนอกจากนี้ ใน

ส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ียังเป็น

สิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่พบภัยคุกคาม

มากกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งหน่วยพิทักษ์

อุทยานแห่งชาติและพ้ืนท่ีเดินลาดตระเวนเป็นประจ�าของ

เจ้าหน้าที่ ซึ่งหมายถึงปัญหาที่เกิดจากประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าที่เองด้วย

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
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